الجامعة اإلسبلمية -غزة
عمادة الدراسات العميا كالبحث العممي
كمػية أصكؿ الدِّيف

قسـ الحديث الشريؼ كعمكمو
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الوراقون وأثرهم يف احلديث
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أ

سيد الخمؽ كالمرسميف ،سيدنا محمد .
 إلى منارة العمـ الذم عمٌـ المتعمميف ،إلى ٌ
 إلى الينبكع الذم ال يم ٌؿ العطاء ،إلى مف حاكت سعادتي بخيكط منسكجة مف قمبيا ،كالدتي
العزيزة الغالية...
و
بشيء مف أجؿ دفعي في طريؽ
 إلى مف سعى كتعب أل ٍىن ىعـ بالراحة كاليناء ،الذم لـ يبخؿ
العمـ الشرعي ،كالدم العزيز...

 إلى زكجتي العزيزة الغالية أـ عبد المعطي ،التي ساندتني كىيئت لي أسباب النجاح،
كصبرت عمى تربية أبنائي في غيابي.
 إلى أبنائي كبناتي نكر العيف ،كبيجة القمب ،بناتي (شفا ،كآالء ،كىبة الرحمف) ،ككلدم
كثيرا...
(عبد المعطي) ،الذيف أحبيـ ن
 إلى مف يحبيـ يجرم في عركقي ،كيميج بذكراىـ فؤادم ،إخكتي األحباء عمى قمبي
(أبك عبد الرحمف محمد ،كأبك عبد المعطي محمكد ،كأبك عبد المؤمف أحمد ،كأبك الكليد

إبراىيـ ،كأبك خالد عبد الشككر ،كعبد الخالؽ ،كعبد الكريـ ،كحمزة) ،كأخكاتي الفضميات (أـ
ببلؿ ،كأـ زكريا ،كىبة) كالذيف شارككني في مسيرتي العممية...
كعماتي...
 إلى أعمامي
ٌ
 إلى أخكالي كخاالتي...
 إلى مف عممكني حركفان مف ذىب ،ككممات مف يدرر ،شيكخي كأساتذتي...
 إلى أصدقائي كزمبلئي...
 إلى العمماء العامميف...

إىل ىؤالء مجٍعًا أُىسي ىصا اٌثحثَ ادلرٌاضع
ب

يدَّن يك ٍـ ،)ُ(فالشكر مما يكجب الزيادة.
قاؿ ا﵀   :ىكًا ٍذ تىأ َّىذ ىف ىرُّب يك ٍـ لىئً ٍف ىش ىك ٍرتي ٍـ ىأل ًىز ى
ي
كانطبلقان مف قكؿ ا﵀   :ىك ىمف ىش ىك ىر فىًإَّن ىما ىي ٍش يك ير لًىن ٍف ًس ًو ىك ىمف ىكفى ىر فىًإ َّف ىربّْي ىغنً ّّ
يـ )ِ(كامتثاالن لقكؿ الرسكؿ  :ال ىي ٍش يك ير ا﵀ى ىم ٍف ال ىي ٍش يك ير َّ
اس ،)ّ(فالشكر كالحمد ﵀
الن ى
ىك ًر ه
عمي النعـ الظاىرة كالباطنة ،ككفؽ عبده الفقير إليو كحده لمعالجة ىذا
الكريـ الحكيـ الذم أسبغ َّ
المكضكع ،كىك أىؿ الثناء كالمجد.

الدم الحبيبيف الغالييف عمى قمبي عمى ما قدماه مف راحة لي؛
كمجددا أعكد ألشكر ك َّ
ن
بحثي النكر ،كال أيكفييما حقيما كلك قبمت أقداميما ،فأساؿ ا﵀ أف يطيؿ
عمي؛ حتى رأل
نا
كصبر َّ
ى
أعمارىما في طاعتو كمرضاتو ،كأف يعينني عمى برىما ،إنو كلي ذلؾ كالقادر عميو.
ممزما بالشكر الجزيؿ إلى كؿ مف أسيـ كساعد
كعر ن
فانا بالفضؿ ألىمو فإنني أجد نفسي ن
كشجع في ىذا البحث.
كنصح ٌ

فأتقدـ بجزيؿ الشكر إلى مشرفي عمى ىذه الرسالة الدكتكر /أحمد إدريس عكدة -أبك

لي مف إرشادات كتكجييات كمبلحظات كدرر قيمة ساىمت في
ببلؿ -حفظو ا﵀ ،عمى ما قدمو ى
إخراج بحثي بيذه الصكرة ،سائبلن المكلى عز كجؿ أف يجزيو خير الجزاء ،كأف يجعؿ ذلؾ في
ميزاف حسناتو يكـ القيامة.

كما أشكر مناقشي الرسالة:
داخميا.
حماد ،مناق نشا
ن
فضيمة األستاذ الدكتكر :نافذ بف حسيف ٌ
كفضيمة الدكتكر :كائؿ محيي الديف الزرد ،مناق نشا خارجنيا.

عمى قىيبكلًيما مناقشتي ،كعمى ما أضافاه لي مف ممحكظات كتكجييات رائعة مف أجؿ
خير الجزاء.
إثراء الرسالة كخركجيا بيذا الشكؿ الرائع ،فجزاىما ا﵀ ى

)ُ( سكرة إبراىيـ (اآلية .)ٕ :
)ِ) سكرة النمؿ (اآلية.)َْ :

)ّ) ركاه أبك داكد في سننو ،كتاب األدب ،باب في شكر المعركؼ( ،صِٕٖ) ،برقـ (ُُْٖ) ،كحكـ عميو
الشيخ األلباني بأنو حديث صحيح ،كذلؾ خبلؿ حكمو عمى سنف أبي داكد.
ج

كلف أنسى أف أشكر الصرح العظيـ جامعتي الغراء ،ممثمة برئيسيا كعماداتيا ككمياتيا

كأقساميا ،كعمى رأسيـ كمية أصكؿ الديف-قسـ الحديث َّ
النبكم الشريؼ -الذم تشرفت بالدراسة
فيو كاالستفادة ممف في القسـ مف أعبلـ كعمماء.

كلف أنسى كذلؾ التقدـ بكافر الشكر إلى أعبلـ جامعتي أساتذتي الكراـ كعمى رأسيـ،

األستاذ الدكتكر /نافذ حماد حفظيـ ا﵀ تعالى.

كما أشكر الدكتكر /خيرا﵀ سعيد ،عضك في جمعية الدراسات كالبحكث في اتحاد

لي مف معمكمات قيمة،
الكتاب العربي ،كمتخصص في التاريخ كالتراث العباسي ،عمى ما قدـ ى
الكراقيف في الحضارًة
الكراقة ك ٌ
كلقد استفدت مف كتاب أرسمو لي مف كندا كالمكسكـ بػ "مكسكعة ٌ
ً
ً
خير الجزاء.
العربية اإلسبلمية" ،فجزاه ا﵀ ى

فدزاوُ اهلل ذري اجلزاء عٍى ِا لسِرٌّه
***

د

يمقىدِّمة

إف اٍلحم ىد لًمَّ ًو نحم يده كنستى ًعينو كنستى ٍغ ًفره كنعكيذ بً ً
ا﵀ ًم ٍف يش ير ً
ىع ىمالً ىنا
كر أ ٍىنفي ًس ىنا ىك ًم ٍف ىسي ىّْئا ًت أ ٍ
ى ٍ ى ي ى ى ٍ ي ي ى ى ٍ يي ى ى ي
َّ ى ٍ
ً
ض َّؿ لىو كمف ي ٍ ً
مف ييًد ا﵀ فى ىبل م ً
يؾ لىػوي،
ىف ىال إلىػوى َّإال ا﵀ي ىك ٍح ىػدهي ىال ىش ًػر ى
م لىػوي ،ىكأى ٍشػيى يد أ ٍ
ي ىىٍ ي
ضم ٍؿ فى ىبل ىىػاد ى
ي
ىٍ ىٍ ي
َّ ً
ىمين ػكا اتَّقي ػكا المَّػػوى ىحػ َّ
ىكأى ٍشػػيى يد أ َّ
ػؽ تيقىاتًػ ًػو ىكىال تى يمػػكتي َّف إً َّال ىكأ ٍىنػػتي ٍـ
ىف يم ىح َّمػ نػدا ىع ٍبػ يػدهي ىكىر يسػػكليوي  ىيػػا أىيُّيىػػا الػػذ ى
يف آ ى
و ً و
ً
َّ ً
ً
ػؽ ًم ٍنيػا ىزك ىجيػا كىب َّ
الن ي َّ
كف   ،)ُ(ىيػا أىيُّيىػا َّ
ػث
يم ٍسم يم ى
ػاس اتقيػكا ىرَّب يك يػـ الػذم ىخمىقى يك ٍػـ م ٍػف ىن ٍفػس ىكاح ىػدة ىك ىخمى ى ى ٍ ى ى
ير كنًساء كاتَّقيكا المَّو الًَّذم تىساءلي ً ً
ًم ٍنيما ًرج ن ً
َّ
اف ىعمى ٍي يك ٍـ ىرًق نيبا   ،)ِ(ىيا
ى
يى ى
اـ إً َّف الموى ىك ى
ى ى ى
كف بو ىك ٍاأل ٍىر ىح ى
اال ىكث نا ى ى ن ى
ً
ًَّ
ً َّ
ىمينكا اتَّقيكا المَّوى ىكقيكليكا قى ٍكنال ىسًد ن
صمً ٍح لى يك ٍـ أ ٍ
كب يك ٍـ ىك ىم ٍف ييط ًع المػوى
ىع ىمالى يك ٍـ ىكىي ٍغف ٍر لى يك ٍـ يذين ى
أىيُّيىا الذ ى
يدا ،يي ٍ
يف آ ى
ً
يما.)ّ(
ىكىر يسكلىوي فىقى ٍد فى ىاز فى ٍكناز ىعظ ن
أما بعد:
ٌ
فػ ػ َّ
ػإف أصػ ػػدؽ الحػ ػػديث كػ ػػبلـ ا﵀  ،كأحسػ ػػف اليػ ػػدم ىػ ػػدم محمػ ػػد  ،كشػ ػ َّػر األمػ ػػكر

محدثاتيا ،ككؿ محدثة بدعة ،ككؿ بدعة ضبللة ،ككؿ ضبللة في النار(ْ).

عدة كسائؿ حتى يحفظكا السَُّّنة َّ
النبكية كصاحبيا  مف
لقد استخدـ العمماء لتقييد العمـ ٌ
الكراقة" ،كىي كسيمة قديمة جديدة ،كليا أثرىا
الدسائس كالتيـ ،كمف أكثر الكسائؿ
استخداما " َّ
ن
البالغ في حفظ األحاديث كاآلثار َّ
النبكية ،كلكف ليس كؿ مف اشتغؿ في ىذا العمـ كىذه المينة

كاف ثقة مؤتمننا عمى الحديث َّ
النبكم مف حيث التحمؿ كاألداء ،كاٌنما تردد القكؿ فييـ حسب
أحكاليـ كأكطانيـ كظركؼ حياتيـ ،كال شؾ أف ىذا لو أثر في الحديث َّ
النبكم ،كعمى الشيخ

إيجابا ،كدراستنا تتناكؿ ىذا المكضكع
سمبا أك
الذم كتب لو َّ
الكراؽ ،كىذا األثر َّ
ن
إما أف يككف ن
الكراقكف كأثرىـ في الحديث".
المكسكـ " ٌ

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

)ُ( سكرة آؿ عمراف (اآلية.)َُِ :
)ِ( سكرة النساء (اآلية.)ُ :

)ّ( سكرة األحزاب (اآلية)ُٕ-َٕ :

)ْ( ىذه الخطبة تسمى :خطبة الحاجة ،كىي مأثكرة عف النبي  ،كىي تيشرع بيف يدم كؿ حاجة ،كقد أخرجيا
اإلماـ مسمـ في صحيحو (ُ ،)ّٓٗ-ِٓٗ/ّّٔ،ِ/كغيره ،يينظر :سمسمة األحاديث الصحيحة :لمشيخ األلباني
(ُ ،)ّ/كقد أفردىا اإلماـ األلباني في رسالة سماىا" :خطبة الحاجة التي كاف النبي  يعمميا أصحابو".
ي

 -أكنال :أىمية المكضكع كبكاعث اختياره:

عدة ،منيا:
تكمف أىمية المكضكع كبكاعث اختياره في نقاط ٌ
الكراقة كدكره في حفظ العمكـ المختمفة ،ال سيَّما عمكـ السُّنَّة َّ
النبكية.
ُ -أىمية عمـ ٌ

ِ -كثرة المشتغميف في كراقة األحاديث َّ
النبكية ،كما ترككه مف أثر في ىذا الميداف.

الكراقيف في الحديث َّ
النبكم -في حدكد عمـ
ّ -لـ تفرد دراسة عممية مستقمة تبرز أثر ٌ
الكراقة ،ككثرة المشتغميف فيو لذا آثر الكتابة في ىذا المكضكع.
الباحث -رغـ أىمية ٌ
ْ -حث الدكتكر الفاضؿ أحمد إدريس عكدة "أبك ببلؿ" -حفظو ا﵀ -لمكتابة في ىذا
المكضكع ،بعد أف سأؿ كاستشار بعض األساتذة األفاضؿ في القسـ ،كأثنكا عمى

خيرا ،فجزل ا﵀  شيخي أبا ببلؿ خير الجزاء كجميع مشايخي العمماء.
العنكاف ن

ثانيا :أىداؼ البحث:
 -ن

ييدؼ البحث إلى تحقيؽ أىداؼ َّ
عدة ،منيا:

ُ -التقرب إلى الكريـ المناف مف خبلؿ االشتغاؿ بيذا العمػـ النػافع ،كالحاضػنة المتينػة لمس َّ
ُّػنة
َّ
النبكية عمى صاحبيا أفضؿ الصبلة كالسبلـ.

ِ -الصدقة الجارية التػي حثنػا عمييػا النبػي  ،كمػف أعظػـ الصػدقات الجاريػة أف يكػكف لػؾ
بصمة كاضحة كمفيدة في عمـ يخدـ الحديث َّ
النبكم كصاحبو .

ّ -التعريؼ بأشير أعبلـ الكٌراقيف المتخصصيف في عمػـ الحػديث حسػب األكطػاف كالبمػداف،
كذكر نماذج مف أحاديثيـ.

الكراقيف عمى الشيكخ كعمى األحاديث كالكتب التي تحممكىا ك ٌأدكىا.
ْ -إبراز أثر ٌ
الكرقػة المشػاىير ،كالػذيف خفيػت آثػارىـ
ٓ -التيسير عمى طمبة العمـ في الكصكؿ الى عمماء ٌا
عػف كثيػػر مػػف طمبػػة العمػػـ كأىػػؿ الفضػػؿ ،كالمسػػاىمة فػػي إثػراء المكتبػػات اإلسػػبلمية ،مػػف

الكراقيف كأثرىـ في الحديث َّ
النبكم.
خبلؿ دراسة تطبيقية لمشاىير ٌ

 -ثالثنا :الدراسات السابقة:

يكجد عدد مف الدراسات السابقة ،كىي عمى قسميف:

األكؿ :الكتب:

الكراقيف في الحضارة العربية اإلسبلمية" ،المؤلؼ :الدكتكر
الكراقة ك ٌ
ُ" -مكسكعة ٌ
خيرا﵀ سعيد ،مؤسسة االنتشار العربي ،بيركت -لبناف ،األكلىَُُِ( ،ـ).
ِ" -تحقيؽ النصكص كنشرىا" ،لممحقؽ عبد السبلـ ىاركف -أحد أشير محققي التراث
العربي في القرف العشريف( -ت ُٖٖٗـ).

و

الكراقكف" ،في حدكد عشر صفحات،
يشتمؿ الكتاب عمى مكضكع بعنكاف" :الكرؽ ك ٌ

الكراقيف كأحكاليـ.
ٌ
الكراقة كأدكاتيا ،ك ٌ
تحدث فيو المؤلؼ باختصار عف نشأة ٌ
الكراقة" ،المؤلؼ :الدكتكر عمي الخطيب ،المدينة
ّ" -تراثنا المخطكط مف التأليؼ إلى ٌ
المنكرة ،كتاب مجمة األزىر ،القاىرة -مصرُّٖٗ( ،ـ).

الكراقكف في اإلسبلـ" ،المؤلؼ :حبيب زيات ،كتاب مجمة المشرؽ،
الكراقة ك ٌ
ٌْ " -
المطبعة الكاثكليكية ،بيركت -لبنافُْٕٗ( ،ـ).

الثاني :األبحاث العممية:

"كراقك بغداد في العصر العباسي" ،لمباحث الدكتكر خير ا﵀ سعيد.
 ٌأطركحة دكتكراه في التاريخ ،نكقشت في جامعة مكسكك الحككمية بركسيا ،عاـ

(َََِـ).

الكراقة كتطكرىا ،كأصناؼ
ٌ
الكراقيف ،كنشأة مينة ٌ
الكراقة ك ٌ
تحدث فييا المؤلؼ عف ٌ
الكراقيف،
الكراقيف كنكادرىـ ،كنحك ذلؾ ،ثـ ذكر بعض أعبلـ ٌ
الكراقيف كأخبارىـ ،كأخبلؽ ٌ
ٌ
َّ
كصنفيـ إلى أقساـ :األكؿ المستممكف ،كالثاني :كراقك الحديث ،كىكذا ،كترجـ لبعض األعبلـ
كتحدث عف أحكاليـ باختصار دكف التطرؽ ألثرىـ في الحديث الشريؼ.

الكراقيف في
كىذه الدراسات رغـ أىميتيا ،كأىمية مكضكعياٌ ،إال ٌأنيا لـ تتطرؽ ألثر ٌ
الحديث َّ
كمفصؿ عمى النحك الذم أبرزه الباحث في ىذه الرسالة.
النبكم بشكؿ مستقؿ
ٌ
لذا كاف لمباحث شرؼ خدمة ىذا البحث كالتعمؽ فيو ما استطاع ،خدمة لحفظ الحديث

َّ
النبكم ،فأسأؿ ا﵀  القبكؿ.

ابعا :منيج البحث كطبيعة العمؿ فيو:
-رن

اتبع الباحث المنيج االستقرائي في جمع المادة العممية لمكضكع دراستي مف خبلؿ

الرجاؿ.
كتابو التاريخ كتراجـ َّ

الكراقيف في الحديث َّ
النبكم.
ثـ االنتقائي كاالستنباطي لبياف أثر ٌ
كقاـ بما يمي:

 -أكالن :تقسيـ البحث إلى أبكاب كفصكؿ ،ثـ تقسيمو حسب مقتضيات الدراسة.

ثانيا :عزك اآليات القرآنية بذكر اسـ السكرة كرقـ اآلية.
 ن -ثالثنا :تخريج األحاديث النَّبكية كاآلثار مف مصادرىا األصيمة ،عمى النحك اآلتي:

ُ .االكتفاء بتخريج الحديث مف الصحيحيف إف كاف في الصحيحيف أك أحدىما ،دكف
دراسة لئلسناد.

ز

ِ .تخريج الحديث مف كتب السَُّّنة إف لـ يكف في الصحيحيف أك أحدىما -بقدر

الحاجة ،-كمف ثـ بياف الحكـ عمى إسناده ،مع ذكر حكـ أحد المعاصريف -إف كجد -مثؿ
استئناسا ،إف احتجنا لذلؾ.
الشيخ ناصر الديف األلباني أك شعيب األرناؤكط أك أحمد شاكر
ن
ابعا :الترجمة لؤلعبلـ عمى النحك اآلتي:
-رن

لمركاة غير المشيكريف كالذيف يرد ذكرىـ في البحث مف باب
ُ .الترجمة المختصرة ُّ

التعريؼ بيـ.

ػكراقيف ،خاصػػة فيمػػا يتعمػػؽ بػػإبراز أح ػكاليـ كأثػػرىـ فػػي
ِ .التكسػػع فػػي ترجمػػة أعػػبلـ الػ ٌ

الحديث َّ
النبكم.

المختمؼ في تكثيقيـ كتجريحيـ ،كذلؾ بجمع
ّ .دراسة حاؿ ركاة أحاديث ٌ
الكراقيف ي
أقكاؿ ُّ
النقاد فييـ -بقدر الحاجة -لمكصكؿ إلى خبلصة القكؿ فييـ.
ْ .الحكـ عمى الحديث صحة كضعفنا إذا لزـ الدراسة ذلؾ.

خامسا :تعريؼ األماكف كاألكطاف إف كجدت ضركرة لذلؾ.
ن
سادسا :تعريؼ مصطمحات عمكـ الحديث مف كتب عمكـ الحديث.
ن
سابعا :بياف األلفاظ الغريبة مف كتب الغريب كالمعاجـ المغكية.
 نالمشكمة التي يتكىـ في ضبطيا.
 نثامنا :ضبط األسماء كالكممات ي

تاسعا :تكثيؽ المراجع عمى النحك اآلتي:
 نُ .تكثيؽ الكتب في الحاشية بذكر اسـ المرجع أك ما اشتي ار بو ،كالجزء كالصفحة،

ثـ ذكر المعمكمات التفصيمية عف المراجع المستخدمة في فيرس المصادر كالمراجع.

ِ .تكثيؽ المقاالت في الحاشية بذكر اسـ المقاؿ ،ثـ كاتبو ،ثـ ما كجد مف معمكمات،

منشكر عمى الشبكة العنكبكتية (االنترنت) يذكر الرابط.
نا
كاذا كاف
عاشر :كضع فيارس متنكعة.
نا
-

خامسا :خطٌة البحث:
ن

الكراقكف كأثرىـ في الحديث" مف مقدمة كبابيف كخاتمة
تتككف خطٌة البحث المكسكـ بػٌ " :
كفيارس عمى النحك التالي-:

المقىدِّمػػػة :كفييػػا :أىميػػة المكضػػكع كبكاعػػث اختيػػاره ،أىػػداؼ البحػػث ،الد ارسػػات السػػابقة ،مػػنيج
ي
البحث كطبيعة العمؿ فيو ،خطة البحث.

الكراقكف
الباب األكؿ :الكارقة ك ٌ
يشتمؿ عمى تمييد كخمسة فصكؿ:
ح

تمييد :كتابة الحديث َّ
النبكم كتدكينو

الكراقيف كتعريفات ذات عبلقة
الكراقة ك ٌ
الفصؿ األكؿ :تعريؼ ٌ
الكراقيف
الكراقة كأسكاؽ ٌ
الفصؿ الثاني :تاريخ ٌ

الكراقيف كتخصصاتيـ
الفصؿ الثالث :أصناؼ ٌ
الكراقيف كآدابيـ
الفصؿ الرابع :منيج ٌ

الكراقة كبديميا المعاصر
الفصؿ الخامس :صعكبة مينة ٌ
الكراقيف كأثرىـ في الحديث
الباب الثاني :أعبلـ ٌ
"دراسة تطبيقية بذكر نماذج"

يشتمؿ عمى تمييد كثبلثة فصكؿ:

الكراقيف في البمداف كتأثرىـ كتأثيرىـ في الحياة الثقافية فييا
تمييد :انتشار ٌ
الكراقيف كنماذج مف أحاديثيـ
الفصؿ األكؿ :أعبلـ ٌ

الكراقيف اإليجابي في الحديث
الفصؿ الثاني :أثر ٌ
الكراقيف السمبي في الحديث
الفصؿ الثالث :أثر ٌ
الخاتمة :تشتمؿ عمى النتائج كالتكصيات

الفيػػارس العمميػػة :تتضػػمف مػػا يمػػي :فيػػرس اآليػػات القرآنيػػة ،فيػػرس األحاديػػث َّ
النبكي ػة ،فيػػرس
المتػػرجـ ليػػـ ،قائمػػة المصػػادر
األمػػاكف كالبمػػداف ،فيػػرس غريػػب المغػػة كاأللفػػاظ ،فيػػرس األعػػبلـ ي
كالمراجع ،فيرس المكضكعات.
كعرضػا
كختاما ،فإنني قػد بػذلت ىجيػدم المسػتطاع فػي إتمػاـ ىػذا البحػث د ارسػة كتػدقيقنا،
ن
ن
لؤلقكاؿ ،كاثراء بالمراجع ،ككصكنال إلى النتائج كالتكصيات حتى كاف بيذه الصكرة ،كلكف اإلنسػاف
ال يأمف عمػى نفسػو الخطػأ كالنسػياف ،فمػا أنػا إال طالػب عمػـ يتطمػع إلػى المعرفػة ،كيسػعى لتأىيػؿ
ىسػتى ٍغ ًف ير ا﵀ ،كحسػبي
نفسو في عمـ الحػديث الشػريؼ ،فػإف يكفّْقػت فالحمػد ﵀ ،كاف تكػف األخػرل ،فىأ ٍ
َّأنو عمؿ بشر.

فإف كقفت قدرتي دكف ىمتي *** فمبمغ عممي كالمعاذير تيقبؿ

ًصًِّ اٌٍيُ عٍى صٍسٔا حمّس ًعٍى آٌو ًصحثو ًِٓ ذَثِعَيُ تئحضاْ ًصٍُّ ذضًٍٍّا وثريًا إىل ٌٌَ اٌسٌِّٓ
عبد اهلل بف عبد المعطي مقاط
غزة -فمسطيف
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ط

اٌثاب األًي 0اٌٌاضلح ًاٌٌضّالٌْ

ٌشرًّ عٍى متيٍس ًمخضح فصٌي0

اٌرّيٍس 0وراتح احلسٌث اٌنَّثٌي ًذسًٌنو
اٌفصً األًي 0ذعطٌف اٌٌضّالح ًاٌٌضّالني
ًذعطٌفاخ شاخ عاللح
اٌفصً اٌثأً 0ذاضٌد اٌٌضّالح ًأصٌاق اٌٌضّالني
اٌفصً اٌثاٌث 0أصناف اٌٌضّالني ًختصصاهتُ
اٌفصً اٌطاتعِ 0نيح اٌٌضّالني ًآزاهبُ
اٌفصً اخلاِش 0صعٌتح ِينح اٌٌضّالح ًتسٌٍيا ادلعاصط

اٌرّيٍس
وراتح احلسٌث اٌنَّثٌي ًذسًٌنو

التمييد

كتابة الحديث َّ
النبكم كتدكينو

إف كتابة الحديث َّ
َّ
النبكم بدأت في زمف النبي  ،أما تدكينو بمعنى تصنيفو فقد بدأ
متأخرا.
ن

(ُ)
ُّ
كالكتابة لغة :قاؿ ابف فارس " :الكاؼ كالتاء كالباء أص هؿ صحيح كاحد يدؿ عمى ىج ٍمعي
ً
و
و
الكتاب أ ٍكتبو ىكتٍنبا".
اب كالكتابة .يقاؿ :كتبت
ى
شيء إلى شيء .مف ذلؾ الكتى ي

اصطبلحا" :ضـ الحركؼ بعضيا إلى بعض بالخط ،كقد يقاؿ ذلؾ
أما الكتابة
ن
ٌ
لممضمكـ بعضيا إلى بعض بالمفظ ،كاألصؿ في الكتابة النظـ بالخط ،كفي المقاؿ النظـ بالمفظ

لكف قد يستعار كؿ لآلخر ،كالكتاب في األصؿ اسـ لمصحيفة مع المكتكب فيو"(ِ).

كف ،بمعنى جمع ،قاؿ الزبيدم(ّ)" :كقد ىد َّكىنوي تى ٍد ًك نينا :ىج ىم ىعوي" ،كقاؿ
كالتدكيف لغة :مف يد ى
الكتاب ي ٍكتىب ًف ً
ً
الج ٍي ً
الفيركزآبادم(ْ)ّْ :
ش كأىى يؿ
يو أ ٍ
ىى يؿ ى
ُّحؼ ،ك ي ي ي
"الديكاف ،كيفتح :يم ٍجتى ىمعي الص ي
الع ًطي ً
َّة".
ى
التصنيؼ كالتأليؼ(ٓ).
اصطبلحا :يستعمؿ بمعنى
أما التدكيف
ٌ
ن
ٌ
تحدثت عف كتابة الحديث َّ
النبكم
كمف المعمكـ أف نا
قديما كحديثنا ٌ
كثير مف الدراسات ن

كتدكينو ،كلذا فإنني سأجمؿ الحديث حكؿ ىذا المكضكع قبؿ أف أشرع في الحديث عف مكضكع

الكراقيف" ،لبلرتباط الكثيؽ بيف المكضكعيف ،كسأحصر الحديث في مرحمتيف؛
الكراقة ك ٌ
الدراسة " ٌ
مرحمة الكتابة الفردية ،كمرحمة التدكيف الرسمي لمحديث َّ
النبكم.

 المرحمة األكلى :مرحمة الكتابة الفردية لمحديث َّالنبكم:

استعمؿ النبي  الكتابة في تدكيف ما ينزؿ مف القرآف ،كاتخذ لذلؾ يكتٌ نابا مف الصحابة
الرقاع(ٔ) ،كاألضبلع(ٕ)،
 ،فكاف القرآف الكريـ يكتب كمو بيف يدم رسكؿ ا﵀  عمى ّْ

)ُ( معجـ مقاييس المغة (ٓ.)ُٖٓ/

)ِ( التكقيؼ عمى ميمات التعاريؼ (صََٔ).
)ّ( تاج العركس (ّٓ.)ّْ/

)ْ( القامكس المحيط (صُُٕٗ).

)ٓ( تدكيف السَُّّنة َّ
النبكية نشأتو كتطكره مف القرف األكؿ إلى نياية القرف التاسع اليجرم (صُْ).
ٔ
ؽ الم ً
ً
الرقاع .تاج العركس (ُِ.)ُُّ/
كتكبة ًفي ّْ
) ( ّْ
الرقاع :ىما ىعمىٍيو مف الحقك ً ى
الضمىعً :
ضمىع ًٍ
)ٕ( ّْ
كضمكع .يينظر :جميرة المغة (ِ ،)َّٗ/مقاييس المغة
اإل ٍن ىساف ك ٌ
الدابة ،ىكا ٍلجمع أضبلع ي
(ّ.)ّٖٔ/
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كالحجارة ،كالسعؼ(ُ) ،كالمخاؼ(ِ) ،ككانت أدكات الكتابة :األقبلـ ،كالحبر ،كالدكاة(ّ) ،كالسكاكيف

لقطع األقبلـ ،كغيرىا مف األمكر الثانكية(ْ).

يضا
كال شؾ أف األدكات التي استخدميا الصحابة  لكتابة آ
القرف الكريـ استخدميا أ ن

لكتابة السَُّّنة أل ٌف العصر لـ يختمؼ كاألدكات لـ تختمؼ ،ككانت اآلية مف القرآف تنزؿ عمى
رسكؿ ا﵀  فيأمر كاتب الكحي بكتابتيا في مكضع كذا مف سكرة كذا ،كاستمر األمر عمى ىذه
الحاؿ حتى كفاة النبي  فمـ يقبض رسكؿ ا﵀  إال كالقرآف محفكظ مكتكب ال ينقصو إال

الجمع في مصحؼ كاحد.

أما السَُّّنة َّ
رسميا في عيد النبي 
تدكينا
النبكية فمـ يكف شأنيا كذلؾ حيث ٌإنيا لـ تدكف
ن
ن
ٌ
كما يدكف القرآف ،كلـ يأمر النبي  أصحابو بذلؾٌ ،إنما كانت محفكظة في الصدكر ،نقميا
ً
كتمقينا .كاف كاف عصر َّ
النبً ّْي  لـ
يف مشافية
ن
صحابة الرسكؿ  إلى مف بعدىـ مف التَّابًع ى
يخؿ مف كتابة بعض الحديث .كلقد انقضى عصر الصحابة  كلـ تي ىد َّك ٍف فيو السَُّّنة إال قميبلن،

ٌإنما كانت تتناقميا األلسف .نعـ لقد فكر عمر بف الخطاب  بتدكيف السَُّّنة ،كلكنو عدؿ عف
ذلؾ(ٓ).

أف جيكد ىذا الجيؿ المبارؾ ىي األساس األكؿ في تدكيف السُّنَّة َّ
كال شؾ َّ
النبكية

كحفظيا كنقميا إلى األمة ،كما كانت جيكدىـ  ىي األساس في نشر الديف كترسيخ العقيدة

كحماية السُّنَّة مف كؿ ما يشكبيا.

النبكية ،بؿ ّْ
ثـ جاء التابعكف -رحميـ ا﵀ -كتمقكا السَُّّنة َّ
الديف كمو عف الصحابة الكراـ

 ،ككانكا خير جيؿ بعد ذلؾ الجيؿ ،فقد بذلكا في خدمة السَُّّنة َّ
جيكدا
النبكية كتدكينيا كحفظيا
ن
كبيرة ،كحثكا الناس عمى التزاـ السَُّّنة كحفظيا ككتابتيا كالتثبت في ركاية الحديث كسماعو ،فيذا

(ٔ)
خير لؾ
عامر الشعبي -رحمو ا﵀ -كاف يقكؿ " :إذا سمعت ن
شيئا فاكتبو كلك في الحائط فيك ه
يكما ما".
مف مكضعو مف الصحيفة فإنؾ تحتاج إليو ن
ُ
النخؿ ،متحرؾ ا ٍلعيف ،ا ٍلك ً
اح ىدة ىس ىعفىة .جميرة المغة (ِ ،)ّٖٗ/كىي أغصاف النخمة إذا
َّعؼ :ىس ىعؼ ٌ
) ( الس ى
ٌ
ى
يبست كيقىا يؿ لً ٍمج ًر ًيد ىن ً
ىيضا .مقاييس المغة (ّ.)ّٕ/
فسو ىس ىع ه
ؼأ ن
ى
ىي
ِ
اؽ ،ك ً
اح ىدتييىا لى ٍخفىة .لساف العرب (ٗ.)ُّٓ/
) ( المّْ ىخاؼً :ح ىج ىارةه بً ه
يض ىع ًر ى
يضةه ًرقى ه ى
اتً ،مثٍ يؿ :حص واة كحصي و
)ّ( َّ َّ ً
ات .المصباح المنير في غريب الشرح الكبير
ب ًم ٍنيىا ،ىج ٍم يع ىيا ىد ىكىي ه
ى ى ى ى ىى
الد ىكاةي التي يي ٍكتى ي
(ُ .)َِٓ/تاج العركس (ْ( ،)َُُ/الدكاة) المحبرة .المعجـ الكسيط (ُ.)َّٔ/

)ْ( يينظر :كراقك بغداد في العصر العباسي -الدكتكر خيرا﵀ سعيد (صٔٓ).
)ٓ( يينظر :السَُّّنة كمكانتيا في التشريع (ُ.)َُّ/
)ٔ( تقييد العمـ (صََُ).
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دكف التابعكف -رحميـ ا﵀ -السَُّّنة َّ
النبكية في الصحؼ ،كانتشرت كتابة الحديث في
كٌ
جيميـ عمى نطاؽ أكسع مما كاف في زمف الصحابة  ،إذ أصبحت الكتابة مبلزمة لحمقات
العمـ المنتشرة في األمصار اإلسبلمية آنذاؾ ،كعرفت صحؼ كثيرة ركيت عف التابعيف ،مف

ذلؾ :صحيفة أك صحؼ سعيد بف جبير تمميذ عبد ا﵀ بف عباس -رضي ا﵀ عنيما،-
كصحيفػة بشير بف نييؾ كتبيا عف أبي ىريرة كغيره(ُ) ،كغير ذلؾ مف الصحؼ الكثيرة التي
ركيت عف التابعيف ،كالتي كانت ىي األساس الثاني بعد صحائؼ الصحابة  ،لًما أيلّْؼ

كصّْنؼ في القرنيف الثاني كالثالث(ِ).
ي
كيقػػؼ كراء ظيػػكر كتابػػة الحػػديث الشػريؼ فػػي ىػػذه المرحمػػة عامػػؿ كاحػػد ،كىػػك :مػػا يجبػػؿ
اإلنساف عميو مف الكىـ كالنسياف كالخطأ ،كالناس يختمفكف في ذلؾ ،كيتفاكتكف بحسب ما منحنيـ

ا﵀  مف نعمة الحفظ كاليقظة كالتذكر ،كا ٌال َّ
فإف الناس آنذاؾ عمى أصؿ العدالة ،ال حاجة إلى
التأكد مف صدقيـ في الحديث كبعدىـ عف الكذب.

كيمكػػف القػػكؿ :أف كتابػػة الحػػديث ظيػػرت فػػي ىػػذه المرحمػػة مػػف بػػاب تقييػػد العمػػـ ،كحفظػػو

كتثبيتو ،يشيد لذلؾ :ما كرد عف أنس بف مالؾ األنصارم  حيث كاف يح ُّ
ػث أكالده عمػى كتابػة

العمػػـ فيقػػكؿ" :يػػا بنػػي قيػػدكا العمػػـ بالكتػػاب" ،كيقػػكؿ َّ :
"كن ػا ال ىن يع ػد عمػػـ مػػف لػػـ يكتػػب عممػػو
كثير مف السمؼ في ىذه المرحمة كاف يأمر تبلميذه بكتابة الحػديث لتثبيػت حفظيػـ
عمما"(ّ) .كاف نا
ن
ثػػـ محػػك مػػا كتبػػكه حتػػى ال يتكػػؿ عمػػى الكتػػاب .قػػاؿ الخطيػػب البغػػدادم(ْ)" :ككػػاف غيػػر كاحػػد مػػف

السمؼ يستعيف عمى حفظ الحػديث بػأف يكتبػو ،كيدرسػو مػف كتابػو ،فػإذا أتقنػو محػا الكتػاب ،خكفنػا

مف أف يتَّكؿ القمب عميو فيؤدم إلى نقصاف الحفظ كترؾ العناية بالمحفكظ".

قاؿ الباحث :كال شؾ أف ىذه المرحمة أسست لمرحمة التدكيف الرسمي لمحديث َّ
النبكم

الشريؼ حيث كجدت كثير مف الكتابات الفردية آنذاؾ.

 المرحمة الثانية :مرحمة التدكيف الرسمي لمحديث َّالنبكم:

كاف التدكيف الرسمي لمحديث َّ
النبكم في مطمع القرف الثاني اليجرم ،كيعكد الفضؿ فيو

(ٓ)
كس
إلى الخميفة عمر بف عبد العزيز -رحمو ا﵀ ، -حيث أمر بتدكيف الحديث خكفنا مف يد ير ى

ُ
ىماـ بف سعيد عف أبي ىريرة.
) ) قمت :كاألشير مف ىذه الصحيفة؛ صحيفة َّ

)ِ( يينظر :تدكيف السنة َّ
النبكية نشأتو كتطكره مف القرف األكؿ إلى نياية القرف التاسع اليجرم (صِٖ).
)ّ( تقييد العمـ (صٔٗ).
)ْ( المصدر نفسو (صٖٓ).

)ٓ( يينظر :السَُّّنة قبؿ التدكيف (صّ).
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اٍل ًعٍمًـ كىذىاب اٍلعمىم ً
اء ،ككاف اإلماـ الزىرم -المتكفى سنةُِْ( -ىػ) مف أعبلـ مف قاـ بالتدكيف
ى ى ى يى
في ىذه الفترة ،حيث كاف أكؿ مف كضع حجر األساس في تدكيف السَُّّنة َّ
النبكية في كتب
مبكب عمى أبكاب العمـ ،كربما
خاصة ،ككاف يدكف كؿ ما سمعو مف أحاديث الصحابة غير َّ

طا بأقكاؿ الصحابة كفتاكل التابعيف ،ثـ شاع التدكيف(ُ).
كاف مختم ن

حتى جاء القرف الثالث اليجرم ،كيعتبر ىذا القرف عصر ازدىار العمكـ اإلسبلمية عامة

كعمكـ السَُّّنة النَّبكية خاصة ،بؿ يعد ىذا القرف مف أزىى عصكر السَُّّنة َّ
النبكية ،إذ نشطت فيو

الرجاؿ ،كتيكسّْع في تدكيف الحديث ،فظيرت كتب
الرحمة لطمب العمـ كنشط فيو التأليؼ في عمـ ّْ
المسانيد ،كالكتب الستة -الصحاح كالسنف ،-كغيرىا مف الكتب التي جمعت الحديث َّ
النبكم،
األمة كاعتبرتيا دكاكيف اإلسبلـ.
كالتي اعتمدتيا َّ

كقد برز في ىذا العصر كثير مف الحفاظ كالنُّقَّاد كالعمماء الجيابذة مف أمثاؿ :أحمد بف

اى ىكٍيو(ِ) ،كعمي بف المديني ،كيحيى بف معيف ،كأبي عبد ا﵀ البخارم،
حنبؿ ،كاسحاؽ بف ىر ى

الرزياف ،كعثماف بف سعيد ،كعبد ا﵀ بف عبد الرحمف
كمسمـ بف الحجاج ،كأبي يزرعة ،كأبي حاتـ ٌا
الدارمياف ،كغيرىـ كثير ممف كاف عمى أيدييـ تأسيس و
كثير مف عمكـ الحديث َّ
عمكما
النبكم
ٌ
ن
(ّ)
عياال عمييـ يجمع ما
الج ٍرح كالتَّ ٍعًديؿ
خصكصا  .كأصبح كؿ مف جاء بعد القرف الثالث ن
كعمـ ى
ن
جمعكا ،كيعتمد في النقد عمى ما نقدكا.
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،
كما ىعني بعضيـ باالستدراؾ عمييـ في نقد الرجاؿ كتعميؿ األحاديث.
كمف أشير ما يدكنكا في القرف الرابع :المعاجـ الثبلثة ،كصحيح ابف خزيمة ،كصحيح

أبي عكانة ،كسنف الدارقطني ،كمستدرؾ الحاكـ ،كغيرىا(ْ).

)ُ( يينظر :السَُّّنة كمكانتيا في التشريع (صَُْ).
ِ
اى ىكٍيو فتح ا ٍليىاء ىكا ٍل ىكاك ىكًا ٍس ىكاف ا ٍلىياء ،ىكيجكز ضـ ا ٍليىاء ىكًا ٍس ىكاف ا ٍل ىكاك ىكفتح ا ٍلىياء
) ) قاؿ الزركشي :يجكز ًفي ىر ى
ك ىى ىذا الثَّانًي يىك ا ٍلم ٍختىار كقىا ىؿ المصٌنؼ ًفي بعض أىمالً ً
يو ىس ًمعت ا ٍل ىح ًافظ أىىبا يم ىح َّمد عبد ا ٍلقى ًادر بف عبد ا﵀-
ي ى
ى
ى ي
ى
ى
ً
ً
ً
ً
كف لفظ كيو
ل
ك
ق
ي
ىم
أ
كيو
يحبكف
ال
يث
د
الح
أىؿ
كؿ
ق
ي
ء
بل
ع
ل
ا
ا
ىب
أ
ظ
اف
ح
ل
ا
عت
م
س
:
كؿ
ق
ي
نو
ع
ى
ل
ا
ع
ت
ا﵀
ي
ض
ر
ى
ى ٍ ى ى ىي
ى ى ى ى ي ىي
ى
ٍى
ىي ي ى
ى
ى
ى
ببدء ا ٍلكاك س ً
تفاديا مف أىف ىيقع ًفي آخر ا ٍل ىكمً ىمة كيو ٍانتيى .النكت عمى مقدمة ابف الصبلح لمزركشي
نة
اك
ن
ى ى
(ُ.)ُِٗ/

)ّ( تدكيف السَُّّنة َّ
النبكية نشأتو كتطكره مف القرف األكؿ إلى نياية القرف التاسع اليجرم (صٓٗ).
)ْ( الكسيط في عمكـ كمصطمح الحديث

(صَٕ).
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المصنَّفات كالكتب الحديثة بعد القرف الرابع فقد كاف طريقة مؤلفييا َّأنيـ ييذبكف
كأما ي

كتب المتقدميف ،أك يرتبكنيا ،أك يجمعكف ما تشتت منيا في كتب متفرقة في كتاب كاحد ،أك
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

أحاديث بعض كتب الفقو كالتفسير كالكعظ كالمغة كنحكىا .كمما ينبغي أف يعمـ أننا حينما نحكـ
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
الرجاؿ .كمف أشير ما دكنكا :الجمع بيف الصحيحيف لعدد مف المحدثيف،
كالتضعيؼ كنقد ّْ
كالجمع بيف الكتب الستة لعدد مف المحدثيف ،ككتب جامعة ألحاديث األحكاـ ،ككتب أحاديث

المكاعظ كاآلداب كاألخبلؽ ،كالجكامع العامة التي جمعيا المحدثكف إلى يكمنا الحاضر(ُ).

مر بمراحؿ منتظمة حققت حفظو ،كصانتو مف
كبيذا يمكف القكؿ بأف "تدكيف الحديث ٌ
جنبا إلى جنب في خدمة الحديث الشريؼ"(ِ).
العبث ،كقد تضامنت الذاكرة كاألقبلـ ،ككانا ن
كيقؼ كراء التدكيف الرسمي لمحديث َّ
النبكم في ىذه المرحمة ،عامبلف ،كىما:

فدكنت السَُّّنة مف باب تقييد
 األكؿ :ما جبؿ اإلنساف عميو مف الكىـ كالنسياف كالخطأٌ ،العمـ ،كحفظ الحديث كتثبيتو.
 -كالث ػػاني :الك ػػذب ،كعام ػػؿ الك ػػذب ى ػػذا يق ػػؼ كراءه م ػػأرب كأغػ ػراض مختمف ػػة أ َّىدت إل ػػى

ظيكره ،كأىميا :التعصب بأنكاعو ،كحب االنتصار لمذىب أك بدعة ،أك حنػؽ عمػى اإلسػبلـ مػف

صػ ػاص المتممق ػػيف لؤلم ػػراء،
كرٍي ًف ،كم ػػف ىػ ػؤالء الزنادق ػػة ،أك م ػػف ك ػػاف يتكس ػػب ب ػػذلؾ ،كالقي َّ
المكتيػ ػ ى
ي
(ْ)
(ّ)
كغيػػرىـ  .كيشػػيد لػػذلؾ قػػكؿ اإلمػػاـ الزىػػرم " :ل ػكال أحاديػػث تأتينػػا مػػف قبػػؿ المشػػرؽ ننكرىػػا ال
نعرفيا ما كتبت حديثنا كال أذنت في كتابو".

قاؿ الباحث :ال شؾ بأف ىذه الفترة الجديدة ،كالمرحمة المتقدمة مف كتابة الحديث النَّبكم

اضح في الحديث
أثر ك ه
الكراقيف ،كالذيف كاف ليـ ه
الكراقة كظيكر ٌ
كتدكينو أكجبت كجكد مينة ٌ
َّ
النبكم الشريؼ ،كىذا ما سيجتيد الباحث في إب ارزه مف خبلؿ ىذه الدراسة بإذف ا﵀ .

***

)ُ( الكسيط في عمكـ كمصطمح الحديث

(صِٕ).

)ِ( السَُّّنة قبؿ التدكيف (صَِّ).
)ّ( ينظر :يحيى بف م ًعيف ً
ككتىابو التَّاريخ (ُ.)ٕ/
ي
ى
)ْ( تقييد العمـ (صَُٖ).
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اٌفصً األًي
ذعطٌف اٌٌضَّالح ًاٌٌضّالني ًذعطٌفاخ شاخ عاللح
ًفٍو ِثحثاْ0

ادلثحث األًي 0ذعطٌف اٌٌضَّالح ًاٌٌضَّالني
ادلثحث اٌثأً 0ذعطٌفاخ شاخ عاللح

الفصؿ األكؿ

الكراقيف كتعريفات ذات العبلقة
الكراقة ك ٌ
تعريؼ ٌ

ػديما ،كقػػد اشػػتغؿ بيػػا عػػدد كبيػػر يعرف ػكا
إف ٌا
ٌ
الكرق ػة مػػف الميػػف التػػي يعرفػػت كاشػػتييرت قػ ن
ػكراقيف ،ثػػـ يشػير إلػػى أىػػـ التعريفػػات ذات
الكراقيف ،كفيمػػا يمػػي يتنػاكؿ الباحػػث تعريػػؼ ٌا
الكرقػة كالػ ٌ
بػ ٌ

العبلقة.

الكراقيف
الكراقة ك َّ
المبحث األكؿ :تعريؼ َّ

اصطبلحا:
الكراقيف لغة ك
الكراقة ك َّ
المطمب األكؿ :تعريؼ َّ
ن
الكراقيف لغة:
 أكنال :تعريؼ َّالكراقة ك ٌ

(كىرؽ) ،قاؿ ابف فارس(ُ)" :الكاك كالراء كالقاؼ :أصبلف يدؿ أحدىما عمى
مشتقة مف ى
(ِ)
خير كماؿ ،كأصمو كرؽ َّ
الشجر ،كاآلخر عمى و
ؽ:
ك
"
:
لكف مف األلكاف" .كقاؿ ابف منظكر
الكىر ي
ىى
ى
قاؽ ،ك ً
ً
ً
ً
َّ
ؽ
اح ىدتييىا ىكىرقة ،ىك ًم ٍنيىا ىكىر ي
الكىر ي
ؽ :أيدـ ر ه ى
م ٍف أ ٍىكراؽ الش ىج ًر كالكتاب ،اٍل ىكاح ىدةي ىكىرقةه ،كقاؿ" :ك ى
(ّ)
ً
ً
كؼ،
الكراؽ :ىم ٍع ير ه
ككىر ي
ص يحفيوي الكاحد كالكاحد" .كقاؿ ن
ؽ اٍل يم ٍ
اٍل يم ٍ
ص ىحؼ كأ ٍىك ارقيو :ي
أيضا " :ك ٌ
ص ىحؼ ،ى
(ْ)
ًَّ
ً
الكراؽ ،كىك
الكراقةي .ىكىريج هؿ ىكَّراؽ :ىك يى ىك الذم يي ىكّْرؽ ىكىي ٍكتي ي
ب" ،كقاؿ الفارابي " :الرجؿ ٌ
ىكح ٍرفىتيوي ٌ
(ٓ)
كم ٍف يحترؼ نسخ الكتب
الذم يي ىكّْر ي
الكىرؽ كبائعو ،ى
ؽ كيكتب" .كقاؿ أحمد مختار عمر " :صانع ى
أك تجارتيا".

اصطبلحا:
الكراقة كالك ٌارقيف
ن
 نثانيا :تعريؼ ٌ

اصطبلحا :العناية بالدكاكيف العممية كالسجبلت في نسػخيا كتجميػدىا كتصػحيحيا
الكراقة
َّ
ن
(ٔ)
بالركاية كالضبط .

الكراؽ :بفتح الكاك كتشديد الراء كفي آخرىا القاؼ،
الكراقكف
ك َّ
ن
كراؽ ،ك" ٌ
اصطبلحا :جمع ٌ
ككتب الحديث كغيرىا ،كقد يقاؿ لمف يبيع الكرؽ -كىك الكاغد-
المصاحؼ
يكتب
ىذا اسـ لمف
ى
ى
ي

أيضا"(ٕ).
الكراؽ ن
ببغدادٌ ،

)ُ( معجـ مقاييس المغة (ٔ.)َُُ/
)ِ( لساف العرب (َُ.)ّْٕ/

)ّ( المصدر نفسو (َُ.)ّٕٓ/

)ْ( يينظر :الصحاح تاج المغة كصحاح العربية (ْ.)ُْٓٔ/
)ٓ( معجـ المغة العربية المعاصرة (ْ.)ِِْٔ/
)ٔ( يينظر :المقدمة البف خمدكف (صَْٕ).
)ٕ( األنساب (ٓ.)ْٖٓ/
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كعرفيـ الدكتكر عمي الخطيب :ىـ محترفك النسخ بأىجر ،ككانت ليـ أىماكف معركفة في
َّ

الكراقيف ما يريدكف مف
العكاصـ االسبلمية كغيرىا ،يقصدىا العمماء كطبلب العمـ يستنسخكف ٌ
كتب العمـ مقابؿ أجر(ُ).

المطمب الثاني :العبلقة بيف التعريفيف المغكم كاالصطبلحي:

الكراقيف يبلحظ َّ
بأنو أشمؿ كأكسع مف
لمكراقة ك ٌ
الناظر في التعريؼ االصطبلحي ٌ
و
معاف جامعة في ىذا االصطبلح ،منيا ما
عدة
ككراؽ ،فإف ىناؾ ٌ
التعريؼ المغكم لمفظة كراقة ٌ
ىك ميني ،أك إبداعي ،أك تجارم ،أك ديني.
الكراؽ ،كفيما تأتي تجارة الكرؽ في
ٌ
فالنسخ يكاد ييشكؿ الميمة األكلى في عمؿ ٌ
المحصمة الثانية ،إضافة إلى المشتغميف بكتابة القرآف كعمـ الحديث ،ثـ اندمج في ىذا

االصطبلح كؿ مف يجمد الكتب ،كمف يبيعيا(ِ).

قاؿ ابف خمدكف(ّ)" :كثرت التأليؼ العممية كالدكاكيف ،كحرص الناس عمى تناقميا في

الكراقيف المعانيف لبلنتساخ ،كالتصحيح،
اآلفاؽ كاألعصار ٍ
فانتيسخت ي
كجمدت .كجاءت صناعة ٌ
كالتجميد ،كسائر األمكر ال يكتيبية كالدكاكيف".
كال شؾ َّ
ككراقة مف خبلؿ السياؽ كالمعنى ،كالذم تحكيو
أف ىناؾ
كراؽ َّ
تداخبل بيف لفظة َّ
ن

الكراؽ؛ حيث يمكف تقسيـ
الكراقة أشمؿ كأكسعي مف لفظة َّ
الكراقة ،كلكف يبلحظ أف معنى ٌ
مينة ٌ
الكراقة عمى النحك اآلتي:
َّ
ُ -النسخ :كيدخؿ في خانتو التزكيؽ كالتصكير كالتذىيب كالتخطيط.
ِ -بيع الكرؽ كسائر أدكات الكتابة ،كاألقبلـ كالحبر كغيرىا.
ّ -تجميد الكتب.
ْ -بيع الكتب.

الكراقة(ْ).
ىذه المحاكر األربعة األساسية ،كتفرعاتيا ،ىي التي تشكؿ مينة ٌ

***

ُ
الكراقة (صٓٓ).
) ( تراثنا المخطكط مف التأليؼ الى ٌ
)ِ( يينظر :كراقك بغداد في العصر العباسي (صُُٖ).

)ّ( المقدمة البف خمدكف (صَْٕ).

)ْ( يينظر :كراقك بغداد في العصر العباسي (صُِٖ).
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المبحث الثاني :تعريفات ذات عبلقة
الكرقػة ليػا مفيػكـ شػامؿ ككاسػع عنػد العممػاء ،فػبل تقتصػر
تبيف مما سبؽ أف مينة ٌا
ٌ
عمى الكتابة ٌإنما تتعداىا إلى النسخ كالضبط كالتصحيح كالتجميد كالبيع كغير ذلؾ.

الكرقػة،
قديما عدد مف الحرؼ كالميف التي تتقػاطع بشػكؿ كاضػح مػع مينػة ٌا
كقد يعرفت ن
الكراقيف ،كمنياَّ :
النسخ كاإلمبلء عمى كجو الخصكص ،كفي ىذا المبحث بياف لتعريفاتيػا،
كعمؿ ٌ
الكراقة.
ثـ إشارة إلى عبلقتيا بمينة ٌ

اصطبلحا:
المطمب األكؿ :تعريؼ اإلمبلء كالمستمميف لغة ك
ن
 -أكنال :تعريؼ اإلمبلء كالمستمميف لغ نة:

اإل ٍمبلء ك ً
مشتقة مف "مبلى" ،قاؿ ابف منظكر(ُ)" :ك ً
ت
اإل ٍمبل يؿ عمى الكاتب كاحد ،كأ ٍىممى ٍي ي
ى
ً ُّ
جاء بيما القرآف ،كاستمميتو الكتاب :سأىلتو أىف يي ٍممً ىيو
الكتاب أ ٍيممي كأ ٍىممىٍمتيو أيممو لغتاف ىجيّْدتاف ى
(ِ)
ً
الم ٍستى ٍممًي لمًَّذم
َّ
عمي" .كقاؿ الفيركزآبادم " :ك ٍ
اإلم ى
استى ٍمبلهي :سألىو ٍ
بلء" ،كقاؿ الزبيدم :ى"كم ٍنو ي
ً
شي وخ(ّ).
بلء
ىي ٍ
الحديث ًمف ٍ
ط ي
إم ى
مب ٍ

اصطبلحا:
ثانيا :تعريؼ اإلمبلء كالمستمميف
ن
 -ن

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

ّْ
لممحدث العارؼ عقد مجمس إلمبلء الحديثَّ ،
يستى ىح ُّ
فإنو مف
ب
قاؿ ابف الصبلح :ي"ك ٍ
أعمى مراتب الراكيف ،كالسماعي فيو مف أحسف كجكه التحمؿ كأقكاىا".

(ٓ)
خصكصا الحفاظ مف أىؿ الحديث في
قديما
ن
كقاؿ الكتاني " :كىك مف كظائؼ العمماء ن
يكـ مف أياـ األسبكع يكـ الثبلثاء أك يكـ الجمعة ،كىك المستحب كما يستحب أف يككف في
المستَّممًي في أكؿ القائمة :ىذا مجمس أمبله شيخنا
المسجد لشرفيما ،كطريقيـ فيو أف يكتب ي
ً
آثارا ،ثـ يفسر
فبلف بجامع كذا في يكـ كذا ،كيذكر التاريخ ،ثـ يكرد اٍل يم ٍممي بأسانيده أحاديثنا أك ن
و
بإسناد أك بدكنو ما يختاره أك يتيسر لو ،كقد كاف ىذا في
غريبيا ،كيكرد مف الفكائد المتعمقة بيا

كثيرا ،ثـ ماتت الحفاظ ،كقؿ اإلمبلء".
الصدر األكؿ ن
فاشيا ن
)ُ( لساف العرب (ُٓ.)َِٗ/

)ِ( القامكس المحيط (صُّّٔ).

)ّ( تاج العركس مف جكاىر القامكس (ِٗ.)ٓٓٓ/

)ْ( كشؼ الظنكف عف أسامي الكتب كالفنكف (ُ.)ُُٔ/
)ٓ( الرسالة المستطرفة (صُٗٓ).
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ً
ً
الم ّْ
حدث إذا
كالمستممكف
ن
اصطبلحا :جمع اٍل يم ٍستى ٍممي ،ك" اٍل يم ٍستى ٍممي ىك الذم يبمغ صكت ي
كثر الطبلب في المجمس"(ُ).

(ِ)
الكراؽ عندىـ القارئ لمناس".
الكراؽ ،كما قاؿ الذىبي " :ك ٌ
الم ٍستى ىممي ىك ٌ
كي
ً
كرسي أك نحكه ،فإف لـ يجد
ضع مرتفع مف
قاؿ ابف الصبلح(ّ):
و
"كليستمؿ عمى مك و
استممى قائما .كعميو ٍ َّ
بع لفظى اٍل يم ٍممًي فىيي ىؤّْد ىيوي عمى كج ًي ًو ًم ٍف غير خبلؼ .كالفائدة في
أف يت ى
ن
ً
ً
ً
ً
ً
و
ً
ً
ُّ
ص يؿ ىم ٍف ىي ٍس ىمعي لى ٍفظى اٍل يم ٍممي ىعمىى يب ٍعد م ٍنوي إًلىى تىفىيُّمو ،ىكتى ىحققو بًًإ ٍب ىبل ًغ
استمبلء اٍل يم ٍستى ٍممي :تىىك ُّ
اٍل يم ٍستى ٍممًي".

النسخ ك ُّ
المطمب الثاني :تعريؼ َّ
اصطبلحا:
النساخ لغة ك
ن
 أكنال :تعريؼ َّالنسخ كالنُّساخ لغة:

في ً
قياسو.
و
شيء.
إلى

ّّ
مختمؼ
أصؿ كاحدٌ ،إال ٌأنو
قاؿ ابف فارس(ْ)" :نسخ ،النكف كالسيف كالخاء
ه
و
و
شيء
قياسو تحكي يؿ
ثبات غيرًه ى
شيء كا ي
مكانو .كقاؿ آخركف :ي
قاؿ قكـ :ي
قياسو رٍفعي
النسخ :ىنسخ ً
الكتاب" ،كقاؿ األزدم(ٓ)َّ :
قالكاَّ :
كتابا ىعف كتاب" .كقاؿ ابف
النسخ :نسخؾ ن
ٍ
منظكر(ٔ) :ى"نس ىخ الشيء ينس يخو ىنس نخا ،كانتس ىخو ،كاستنس ىخو :ا ٍكتىتىبو عف مع ًار ً
ض ًو".
ٍ
ىي ى ٍ ىى
ى
ى
ى ى
ى
)
ٕ
(
ً
"الن ٍسخ :ىن ٍق يؿ َّ
كاف ،إًلى ىم ىك و
الشيء مف ىم و
كقاؿ الزبيدم َّ :
كنسخو :ىغي ىَّرهي،
اف ىك يى ىك يى ىك.
ى
ً
الكتىاب :ىكتىبو عف معار و
كنس ىخ ً
كف  .)ٖ(أىم
ىي ى يى ى ى
ى
ضة ،ىكًفي التٍَّن ًزيؿ  :إًَّنا يكَّنا ىن ٍستىٍنسخ ىما يك ٍنتي ٍـ تى ٍع ىممي ى
ىى
ً
فيثبت ًع ٍند ا﵀ تى ىعالىى".
الحفىظىةي
ي
نستنسخ ىما تىكتيب ى

النسخ ك ُّ
ثانيا :تعريؼ َّ
اصطبلحا:
النساخ
ن
 -ن

اصطبلحا :قاؿ الراغب األصفياني(ٗ) :ى"ن ٍس يخ الكتاب :نق يؿ ي ً
َّ
جردة إلى
النس يخ
الم َّ
ن
صكرتو ي
و
آخر ،كذلؾ ال يقتضي إزالة الصكرة األكلى ،بؿ يقتضي إثبات ًمثميا في َّ
ماد وة أخرل،
كتاب ى

كاتّْخاذ نقش الخاتـ في شمكع كثيرة".
)ُ( تيسير مصطمح الحديث (صُُّ).
)ِ( تاريخ اإلسبلـ (ٕ.)ُٕٔ/

)ّ( مقدمة ابف الصبلح (صِِْ).
)ْ( مقاييس المغة (ٓ.)ِْْ/
)ٓ( جميرة المغة (ُ.)ََٔ/
)ٔ( لساف العرب (ّ.)ُٔ/

)ٕ( يينظر :تاج العركس (ٕ.)ّٓٓ/
)ٖ( سكرة الجاثية (اآلية.)ٓٗ :

)ٗ( المفردات في غريب القرآف (صَْٗ).
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ك"الن ً
الن ً
ك ُّ
اسخ :بفتح النكف ،ككسر السيف الميممة ،كالخاء
النساخ
اسخ ،ى
اصطبلحا :جمع ى
ن
الكراؽ» بسائر الببلد،
المعجمة في آخرىا ،ىذه المفظة لمف ينسخ الكتب باألجرة ،كيقاؿ لو « ٌ
كببغداد يقاؿ لو :الناسخ ،كاشتير جماعة بيذه الصنعة"(ُ).

(ِ)
النسخ بأجر ،ككانت ليـ أماكف معركفة في
كقاؿ الدكتكر عمي الخطيب " :ىـ محترفك ٌ
الكراقيف ما يريدكف مف
العكاصـ االسبلمية كغيرىا ،يقصدىا العمماء كطبلب العمـ يستنسخكف ٌ

كتب العمـ مقابؿ أجر".

النسخ
الكراقيف ،الذيف يمارسكف عممية ٌ
كٌ
النساخ :يندرج في خانتيـ الغالبية العظمى مف ٌ
الفنية المبدعة ،كالمشتغمة بالحرؼ
أيضا في خانتيـ الخطٌاطكف ،كىـ الفئة ٌ
بأيدييـ ،كيندرج ن
العربي ،كالتزكيؽ ،كالتصكير ،كالتذىيب.

الكراؽ مف ىذا
الكراقيف ،ين ٌساخ الحديث ،كيجب أف يككف ٌ
كيدخؿ في ىذا الصنؼ مف ٌ
عالما بالحديث لسببيف رئيسيف:
الصنؼ ن

 األكؿ :يدخؿ في اإلطار الديني ،كمحرماتو كمحبلتو ،حيث يكجب الكازع الدينيالثقة بالنقؿ كاألمانة.

 -كالسبب الثاني :المحافظة عمى سمعة العالـ الشخصية ،عمى الصعيديف الميني

الكراقة ترتبط بيما مباشرة(ّ).
كاألخبلقي ،حيث أف مينة ٌ
الكراقة ،فالحقيقية التي تبرز مف
كتجدر اإلشارة ىنا إلى أف اإلمبلء كالنسخ جزء مف ٌ

الكراق ة ،تدلؿ عمى أمكر غاية الصعكبة ،حيث كانت ىناؾ منيجية دقيقة يمتزـ بيا
خبلؿ عممية ٌ
الكراقيف ىك المنيجية الحقيقية
الكراؽ ،إلتماـ عممو ،لقد كاف منيج النسخ كالمقابمة في عمؿ ٌ
ٌ
الكراؽ ،فقد شكمت ىذه المنيجية الطكر األعمى كالمتقدـ لمنيجية اإلمبلء األكلى
المتطكرة لعمؿ ٌ
الكراقة في البدء ،فقد كانت المنيجية األكلى في مجالس اإلمبلء
التي انطمقت منيا عممية ٌ
سماعية كمباشرة ،فيما راحت منيجية النسخ كالمقابمة تشكؿ عممية معرفية باألساس ،يدخؿ

اإلبداع فييا كعامؿ مساعد ،فيما تنتظـ مجمكعة عناصر أخرل إلتماـ العمؿ ،حيث صار
التعامؿ كفؽ ما ىك مكتكب بيد المؤلؼ ،أك ما يعرؼ بالمخطكط أك األصؿ ،كعمى ضكء ىذا

الكراقة ،كصكنال إلى األمكر الفنية كالتي تخص الناحية المينية(ْ).
األصؿ تأتي بقية خطكات ٌ
)ُ( األنساب (ُّ.)ٖ/

ِ
الكراقة (صٓٓ).
) ( تراثنا المخطكط مف التأليؼ الى ٌ
)ّ( يينظر :كراقك بغداد في العصر العباسي (صِٗٗ.)َِّ -

)ْ( يينظر :المصدر نفسو (صَِّ).
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اٌفصً اٌثأً
ذاضٌد اٌٌضّالح ًأصٌاق اٌٌضّالني
ًفٍو ِثحثاْ0

ادلثحث األًي 0ذاضٌد اٌٌضّالح
ادلثحث اٌثأً 0أصٌاق اٌٌضّالني

الفصؿ الثاني

الكراقيف
الكراقة كأسكاؽ ٌ
تاريخ ٌ

الكرقػ ػة يعرف ػػت من ػػذ معرف ػػة الكتاب ػػة ،كزاد انتش ػػارىا كاتس ػػع نطاقي ػػا م ػػع معرف ػػة
إف مين ػػة ٌا
ٌ
صناعة الكرؽ ،ككثر المشتغمكف بيا ،كصار ليـ أسكاقنا متخصصة.

الكرقػة كأىػـ الم ارحػؿ التػػي مػرت بيػا ،ثػػـ يشػير إلػى أىػػـ
كفيمػا يمػي تنػػاكؿ الباحػث تػاريخ ٌا
الكراقيف في األمصار المختمفة.
أسكاؽ ٌ

الكراقة
المبحث األكؿ :تاريخ ٌ

َّ
إف لكؿ عمـ نشأة كتطكر ،كال يكجد شيء عمى كجو األرض ٌإال كلو مراحؿ حتى ينمك

كيترعرع.

كي ُّ
ميما مف مككنات الحضارة،
عد
ن
أجؿ العمكـ كأفضميا لمبشرية ،ي
الكراقة مف ى
كعمـ ٌ
مككنا ن
مكتكبا بإنجازاتيـ الرائعة التي تشكؿ أىـ
استطاع الناس مف خبللو معرفة تاريخ أسبلفيـ
ن

كمشجعا ليـ ،كمف خبللو استطاعكا إيجاد أسباب
حافز
المعطيات اإليجابية ألبناء ىذه األمـ بؿ نا
ه
التفكؽ الحضارم في جميع المجاالت ،ككذا استطاعكا حفظ دينيـ.
ؽ
اسًـ ىرب ى
ؽ ،ىخمى ى
ّْؾ الًَّذم ىخمى ى
كمعمكـ أف أكؿ ما أكحى ا﵀  إلى نبيو  قاؿ لو  :ا ٍق ىٍأر بً ٍ
ُّؾ ٍاألى ٍكرـ ،الًَّذم ىعمَّـ بًاٍل ىقمىًـ ،ىعمَّـ ًٍ
ًٍ
اف ًم ٍف ىعمى و
اف ىما لى ٍـ ىي ٍعمى ٍـ  ،)ُ(كال شؾ أف
ؽ ،ا ٍق ىٍأر ىكىرب ى
اإل ٍن ىس ى
اإل ٍن ىس ى
ى
ى
ىي

كيخط عميو مف أدكات ،فمـ يكف ىناؾ إال بعض األمكر البسيطة
القمـ يحتاج إلى ما ىيكتب ى
االبتدائية ،كتب عمييا الصحابة  بأمر مف النبي  القرآف الكريـ كبعض األحاديث َّ
النبكية،
ثـ تطكرت أدكات الكتابة إلى يكمنا الحاضر.

الكراقة في تاريخنا العربي اإلسبلمي يعرفت منذ معرفة الكتابة ،كزاد انتشارىا
كمينة ٌ
كاتسع نطاقيا مع معرفة صناعة الكرؽ.
الكراقة في مرحمتيف رئيسيتيف:
كيجمؿ الباحث في ىذا المبحث الحديث حكؿ تاريخ ٌ
 مرحمة ما قبؿ صناعة الكرؽ. -مرحمة ما بعد صناعة الكرؽ.

 -المطمب األكؿ :مرحمة ما قبؿ صناعة الكرؽ:

ابتدأت الكتابة منذ بدء الخميقة ،فقيؿ أكؿ مف كتب آدـ  ،كقد كتب عمى الطيف ،ثـ

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

(ُ) سكرة العمؽ (اآلية.)ٓ – ُ :
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النديـ(ُ)" :أكؿ مف كتب آدـ  عمى الطيف ،ثـ كتبت األمـ بعد ذلؾ برىة مف الزماف في

النحاس كالحجارة لمخمكد ىذا قبؿ الطكفاف ،ككتبكا في الخشب ككرؽ الشجر لمحاجة في الكقت،
أيضا لمخمكد ،كقد استقصينا خبر ذلؾ في مقالة
ككتبكا في التُّكز(ِ) الذم يعبل بو القسي
ن
الفبلسفة ،ثـ يدبغت الجمكد فكتب الناس فييا ،ككتب أىؿ مصر في القرطاس(ّ) المصرم كيعمؿ
م(ْ) ،كقيؿ :أكؿ مف عممو يكسؼ النبي  ،كالركـ تكتب في الحرير األبيض،
مف قصب ى
الب ٍرًد ٌ
(ٔ)
(ٓ)
الفٍمجاف كىك جمكد الحمير الكحشية ،ككانت
ك ّْ
الرؽ  ،كغيره ،كفي الطُّكمار المصرم ،كفي ي

الفيرس تكتب في جمكد الجكاميس كالبقر كالغنـ ،كالعرب تكتب في أكتاؼ اإلبؿ ،كالمخاؼ كىي
الع يسب عسب النخؿ ،كالصيف في الكرؽ الصيني كيعمؿ مف
الحجارة الرقاؽ البيض ،كفي ي
فأما
الحشيش ،كىك أكثر ارتفاع في البمد ،كاليند في النحاس كالحجار كفي الحرير األبيضٌ ،

الكرؽ الخراساني فيعمؿ مف الكتاف ،كيقاؿ :إٌنو حدث في أياـ بني أمية ،كقيؿ :في الدكلة
العباسية ،كقيؿٌ :إنو قديـ العمؿ ،كقيؿٌ :إنو حديث".
كقاؿ عبد السبلـ ىاركف(ٕ)" :كالظاىر أف العرب كانكا يكتبكف في كؿ مف الجمكد
كاألكراؽ في عيد الدكلة األمكية ،كصدر صالح مف عيد الدكلة العباسية ،كأف الكرؽ لـ يستعمؿ

بكثرة ظاىرة إال منذ أشار الفضؿ بف يحيى البرمكي(ٖ) بصناعة الكاغد(ٗ) .كمف النصكص النادرة

ما كجدتو في ترجمة الشافعي ،في سير أعبلـ النببلء لمذىبي(َُ)ٌ ،أنو كاف يكتب في األلكاح

)ُ( الفيرست (صّٓ).

ِ
كز :ىش ىجهر .يينظر :لساف العرب (ٓ.)ُّٓ/
) ( التُّ ي
ّ ً
م يككف بمصر ،كالقى ٍرطاس كمو الصحيفة الثابتة التي يكتب فييا .يينظر:
) ( الق ٍرطاس :معركؼ ييتَّخذ مف ىب ٍرًد ٌ
لساف العرب (ٔ.)ُِٕ/
ْ
منطقىة
م :ىنىبات مائي مف الفصيمة السعدية ،تسمك ىساقو اليكائية إًلىى ىن ٍحك متر أىك أىكثر ىي ٍن يمك بً ىكثٍىرة ًفي ٍ
)( ى
الب ٍرًد ٌ
ً
ل ا ٍل ىم ٍع يركؼ .المعجـ الكسيط (ُ.)ْٖ/
المستنقعات بأعالي ٌ
النيؿ ،كصنع م ٍنوي المصريكف القدماء كرؽ ى
الب ٍرًد ٌ
ٓ
الر ُّ
ؽ :الصحيفة البيضاء ،لقكلو تعالىً :في ىر ٍّ
ؽ ىم ٍن يش و
كر .العيف لمفراىيدم (ٓ.)ِْ/
) ( ّْ

ٔ ُّ
الطامكر ،الطُّكمار :الصحيفةي .يينظر :لساف العرب (ْ.)َّٓ/
كمار :كاحد الطكامير،
) ( الط ي
ي
)ٕ( تحقيؽ النصكص كنشرىا (صُٕ).
ٖ
ً
اسميا
كي
ُّ
البغدادم كلي إمرة خراساف ،كعمؿ الك ازرة ،كأ ُّ
) ( الفضؿ ٍبف يحيى ٍبف ىخالد ٍبف ىب ٍرمؾ ى
يمو بربريةٌ ي
الب ٍرىم ٌ
يزىبيدةً ،مف مكلٌدات المدينة َّ
مسجكنا .يينظر :سير أعبلـ النببلء
النبكية ككاف فييا مات :كيبل ،سنة (ُِٗق)،
ن
(ٗ .)ُٗ/كتاريخ اإلسبلـ (ْ.)ُُِٖ/
ى ً
ب .يينظر :القامكس المحيط (صُّٓ) .تاج العركس (ٗ.)َُُ/
)ٗ(
طاس ،فارسي يم ىعَّر ه
الكاغ يد :الق ٍر ي
)َُ( سير أعبلـ النببلء (ٖ.)ِّٖ/
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(ُ)
"كيركل أف إًمامنا األعظـ الشافعي رضكاف ا﵀ عميو
كالعظاـ" .كقاؿ نصر الكفائي اليكريني  :ي
كثير ما يكتب المسائؿ عمى العظاـ ،لقمة الكرؽ ،حتى مؤل منيا ىخ ىبايا(ِ)".
كاف نا

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

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

 -المطمب الثاني :مرحمة ما بعد صناعة الكرؽ:

فشيئا حتى كصمت إلى مرحمة
شيئا ن
الكراقة قبؿ صناعة الكرؽ ،ثـ تطكرت ن
لقد يعرفت ٌ
مرت بمراحؿ كما قرر العمماء .قاؿ الحافظ ابف
الكماؿ بعد معرفة صناعة الكرؽ كانتشارىا ،كقد ٌ

حجر(ْ)" :لما أصيب المسممكف باليمامة(ٓ) فزع أبك بكر كخاؼ أف ييمؾ مف القراء طائفة ،فأقبؿ

الناس بما كاف معيـ كعندىـ ،حتى يجمع عمى عيد أبي بكر في الكرؽ ،فكاف أبك بكر أكؿ مف
الصحؼ".
جمع القرآف في ي

الكراقيف في اإلسبلـ ،كذلؾ أف الصديؽ  اعتمد
ي
كيعتبر زيد بف ثابت  مف أكائؿ ٌ
الرجاؿ ،كمف األكتاؼ كالرقاع،
عميو في كتابة القرآف العظيـ في ي
صحؼ ،كجمعو مف أفكاه ٌ

الصحؼ مدة ،فكانت عند الصديؽ ،ثـ تسمميا الفاركؽ ،ثـ كانت بعد عند أـ
كاحتفظكا بتمؾ ي
يد بف و
كنفر مف قريش  إلى
ثابت نا
المؤمنيف حفصة ،إلى أف ندب
عثماف -رضي ا﵀ عنو -ز ى ى
ي
كتابة ىذا المصحؼ العثماني الذم بو اآلف في األرض أزيد مف ألفي ألؼ نسخة ،كلـ يبؽ
بأيدم األمة قرآف سكاه ،ك﵀ الحمد(ٔ).

كتحدث اإلماـ الذىبي عف النصؼ الثاني مف القرف الثاني لميجرة ،كىك عصر أبي
ٌ
(ٕ)
جعفر المنصكر ،فقاؿ " :كفي ىذا العصر شرع عمماء اإلسبلـ في تدكيف الحديث كالفقو
كبةى ،كحماد بف سممة
صَّن ى
صَّن ى
ؼ سعيد بف أبي ىع ير ى
ؼ ابف يج ىرٍي وج التَّصانيؼ بمكة ،ىك ى
كالتفسير ،فى ى
ؼ ابف إسحاؽ
صَّن ى
صَّن ى
صَّن ى
ؼ مالؾ المكطأ بالمدينة ،ىك ى
ؼ األكزاعي بالشاـ ،ىك ى
كغيرىما بالبصرة ،ىك ى

)ُ( المطالع َّ
النصرية لممطابع المصرية في األصكؿ الخطية (صٕٔ).

ِ
الح ُّ
الجَّرة الضخمة .يينظر :لساف العرب (ُ ِٔ/كِّٗ).
ب ،كىي ى
) ( ىخىبايا :جمع خابًية ،كىي ي
)ّ( تحقيؽ النصكص كنشرىا (صُٗ).

)ْ( فتح البارم (ٗ.)ُٔ/

)ٓ( أم مكقعة اليمامة سنة (ُِق) .يينظر :تاريخ اإلسبلـ (ّ.)ّٓ/
)ٔ( يينظر :سير أعبلـ النببلء (ْ.)ْٕ-ّٕ/
)ٕ( تاريخ اإلسبلـ (ٗ.)ٖ/
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ؼ سفياف
صَّن ى
صَّن ى
صَّن ى
ؼ أبك حنيفة كغيره الفقو كالرأم بالككفة ،ىك ى
ؼ ىم ٍع ىمهر باليمف ،ىك ى
المغازم ،ىك ى
َّ
يعة ،ثـ ابف
صَّن ى
صَّن ى
ؼ الميث بمصر كابف لى ًي ى
ؼ يى ىش ٍي هـ كتبو ،ىك ى
الثكرم كتاب الجامع ،ثـ بعد يسير ى
كد ٌكنت كتب العربية كالمغة كالتاريخ
المبارؾ كأبك يكسؼ كابف كىب .ككثر تدكيف العمـ كتبكيبو ،ي
كأياـ الناس.
كقبؿ ىذا العصر كاف سائر األئمة يتكمَّمكف عف حفظيـ أك يرككف العمـ مف ص و
حؼ
ي ى
ي
صحيحة غير مرتَّ و
الحمد تناكؿ العمـ ،كأخ ىذ الحفظ يتناقص ،فممو األمر كمو".
بة ،فسييؿ ك﵀
ي
ي
(ُ)
اسعا
قاؿ الدكتكر خير ا﵀ معمقنا عمى كبلـ اإلماـ الذىبي" :كىذا
ٌ
النص يفتح الباب ك ن

تمر بفترة جديدة،
ن
الكراقيفٌ ،
ألف مثؿ ىذه العمكـ ،كىي ٌ
أمامنا ،لنرل األىمية القصكل لكجكد ٌ
كمرحمة متقدمة -ىي مرحمة التدكيف ،-يتطمب نقميا مف مصر إلى آخر ،كمف مكاف لسكاه،
الكراقة ىي المطمب الحضارم الذم كجب كجكده لمسايرة مثؿ ىذه الحالة".
لذلؾ كانت مينة ٌ
الكراقيف كالتي كصمت ثمارىا إلينا ،قاؿ
كال شؾ أف ىذه ىي المرحمة األكلى مف عمؿ ٌ

(ِ)
بالدكاكيف العممية كالسجبلت في نسخيا كتجميدىا كتصحيحيا
قديما ٌ
ابف خمدكف " :كانت العناية ن
بالركاية كالضبط .ككاف سبب ذلؾ ما كقع مف ضخامة الدكلة كتكابع الحضارة .كقد ذىب ذلؾ

ليذا العيد بذىاب الدكلة كتناقص العمراف بعد أف كاف منو في الممة اإلسبلمية بحر زاخر

بالعراؽ كاألندلس إذ ىك كمو مف تكابع العمراف كاتساع نطاؽ الدكلة كنفاؽ أسكاؽ ذلؾ لدييما.

فكثرت التأليؼ العممية كالدكاكيف كحرص الناس عمى تناقميما في اآلفاؽ كاألعصار فانتسخت
الكراقيف المعانيف لبلنتساخ كالتصحيح كالتجميد كسائر األمكر ال يكتيبية".
كجمدت .كجاءت صناعة ٌ

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

تعرضكا في سمرقند الكاقعة عمى الشماؿ مف اليند مباشرة ليجكـ الصينييف عاـ

(ُّْىُٕٓ/ـ) ،كفي أثناء صد ىذا اليجكـ بنجاح كقعت يد الحاكـ العربي عمى أكؿ قطعة
مف الكرؽ أتيح ليا أف تجد طريقيا إلى الغرب مف الصيف حيث جاء اختراع الكرؽ ىناؾ قبؿ
زمف المسيح" .كقاؿ المستشرؽ غكستاؼ لكبكف(ٓ) :كاف األكربيكف في القركف الكسطى يكتبكف
)ُ( يينظر :كراقك بغداد في العصر العباسي (صَُٖ).
)ِ( المقدمة (ص.)ّٖٔ-ّٕٔ:

ّ
كراقك بغداد في العصر العباسي (صٔٓ).
) ( يينظرٌ :
)ْ( المسممكف في تاريخ الحضارة (صٗٗ.)ََُ-

)ٓ( حضارة العرب (صْٖٗ).
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مانعا مف تكافر المخطكطات فييا ،كنشأ عف
عمى ُّ
الرقكؽ لزمف طكيؿ ،ككاف غبلء أسعارىا ن
ندرتيا أف تىع َّكد الرىباف َّ
حؾ كتب كبار المؤلفيف مف اليكناف كالركماف؛ ليستبدلكا بيا مكاعظيـ
ى

الدينية ،كلكال العرب لضاع أكثر ىذه الكتب الرائعة القديمة التي يزعـ أنيا يحفظت في أركقة
األديار باعتناء ،ككاف اكتشاؼ و
الر ّْ
ردم قدماء المصرييف يي ىع ُّد مف
ؽ ،كتيشابو ىب َّ
مادة تقكـ مقاـ َّ

أعظـ العكامؿ في نشر المعارؼ"" .كعندما تكصؿ المسممكف إلى اكتشاؼ صناعة الكرؽ ،أركا

كبيرا ،كالجمكد كالرقكؽ ،فأكثركا منو
مادة ٌلينة ،خفيفة ،سيمة الحمؿ كالنقؿ ،ال تتطمب نا
حيز ن
عظيما ،جعؿ مف الكتب أضعافنا مضاعفة"(ُ).
إكثار
نا
ن
ثـ دخمت صناعة الكرؽ في ببلد المسمميف كحمٌت بدؿ رقائؽ الجمد كغيرىا مف أدكات

ديكرانت(ِ)" :كدخمت ىذه الصناعة في ببلد الشرؽ
الكتابة البدائية ،قاؿ المستشرؽ كيمياـ جيمس ى

م قد نسي فيو بعد .كافتتح
األدنى كاستعممت فيو بدؿ رقائؽ الجمد في كقت لـ يكف نبات ى
الب ٍرًد ٌ
أكؿ مصنع لمكرؽ في ببلد اإلسبلـ في بغداد عاـ (ْٕٗـ) عمى يد الفضؿ بف يحيى كزير
ىاركف الرشيد .كنقؿ العرب ىذه الصناعة إلى صقمية كأسبانيا كمنيما انتقمت إلى إيطاليا

مستخدما في ببلد الصيف منذ عاـ (َُٓـ) ،ثـ نجده في مكة سنة
كفرنسا .كقبؿ ىذا نجد الكرؽ
ن
(َٕٕـ) ،كفي مصر سنة (ََٖـ) ،كفي أسبانيا سنة (َٓٗـ) ،كفي القسطنطينية سنة
(ََُُـ) ،كفي صقمية سنة (َُُِـ) ،كفي إيطاليا سنة (ُُْٓـ) ،كفي ألمانيا سنة
(ُِِٖـ) ،كفي إنجمت ار سنة (َُّٗـ)".

كغدت صناعة الكرؽ عند المسمميف معركفة كمتداكلة ،كراجت أيما ركاج ،كراح العامة

الكراقة
الكراقيف كمينة ٌ
كالخاصة مف الناس تتعامؿ معيا كتتعاطاىا ،كما مف شؾ في أف أسكاؽ ٌ
كانت نتيجة منطقية ليذه القفزة الحضارية ،ساىمت في تنشيط ىذه الصناعة ،بؿ إف ىذه

الكراقة ،كما ٌأنيا ساىمت في
الصناعة ذاتيا كانت عامؿ دعـ ككجكد كديمكمة كتطكر لمينة ٌ
نشر الكعي كالثقافة إلى حد كبير(ّ).
الكراقيف ،إال أف النسخ كانت
فقد كتبت الكتب كدكنت الدكاكيف في شتى العمكـ بأيدم ٌ

محدكدة ،حيث إف النسخة الكاحدة تحتاج إلى جيد كبير ككقت كماؿ ،قالت المستشرقة األلمانية
(ْ)
مجيكدا
كبذؿ فييا ىكاتًيبكىا
ن
زيغريد ىكنكو " :ىذه كتب لـ تطبع عمى آلة ،بؿ ينسخت باليد ى
ُ
كراقك بغداد في العصر العباسي (صٔٓ).
)( ٌ
)ِ( قصة الحضارة (ُّ.)َُٕ/

ّ
كراقك بغداد في العصر العباسي (صُْٓ).
) ( يينظرٌ :
)ْ( شمس العرب تسطع عمى الغرب (صّٖٖ).
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أحيانا بضع سنكات ،كلـ تكف تمؾ الكتب التي تنسخ رخيصة الثمف،
نا
مضنيا ،داـ
أشير طكيمة ،ك ن
ن
أجر لنسخ مجمد مف
ىما نا
فقد تقاضى ابف الييثـ عالـ البصريات المشيكر -مثبلن )ٕٓ( -در ن

مجمدات إقميدس ،كقد عاش منو ابف الييثـ (ٔ) أشير ،كلقد ترؾ ابف الجزار -الطبيب كالرحالة

طنا مف لفائؼ جمد الغزاؿ التي كتبيا بنفسو .كعرؼ الناس عند
القيركاني -عند كفاتو (َِٓ) ن
كفاة أحد العمماء أنو قد ترؾ (ََٔ) صندكؽ متخـ بالكتب في كؿ فركع العمـ ،كأف كؿ صندكؽ
المن ًزؿ".
عددا مف ّْ
الرجاؿ يعجزكف عف نقمو إلى خارج ٍ
حدا جعؿ ن
منيا بمغ مف الثقؿ ن
ثـ عرؼ المسممكف الطباعة في األندلس ،قاؿ عبد الرحمف بف حسف ىح ىبَّن ىكة الميداني(ُ):

"قد سبؽ المسممكف في األندلس إلى معرفة الطباعة قبؿ مخترعيا المشيكر األلماني "جكتنبرغ"
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".

كتجدر اإلشارة ىنا أف جممة الظكاىر الحضارية؛ الثقافية ،كاالقتصادية ،كاالجتماعية

عرضا كطكنال ،لتنتقؿ إلى
الكراقة إلى النمك كاالتساع،
ن
التي مرت بيا الدكلة اإلسبلمية دفع عممية ٌ
العكاصـ كالحكاضر اإلسبلمية المختمفة؛ بغداد ،كدمشؽ ،كالقاىرة ،كغيرىا ،حتى أصبحت مينة

الكراقة ذات أبعاد إسبلمية ،معركفة القسمات(ِ).
ٌ
مرت بمراحؿ تاريخية عظيمة ،ككاف البد
قاؿ الباحث :مما سبؽ ٌ
الكراقة ٌ
تبيف أف مينة ٌ
المعدة لذلؾ في كؿ مصر مف
مف كجكد مكاف ليذه المينة الشريفة العظيمة ،فكانت األسكاؽ
ٌ
الكراقيف" ،كيتحدث الباحث عف ىذه
األمصار ،كأطمؽ عمييا مف أحبيا ،كتعمؽ بيا "أسكاؽ ٌ

األسكاؽ في المبحث الثاني بعكف ا﵀  كتكفيقو.

***

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

ِ
كراقك بغداد في العصر العباسي (صُٕٔ.)ُٕٕ -
) ( يينظرٌ :
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الكراقيف
المبحث الثاني :أسكاؽ ٌ

المحدثيف
انتشرت أسكاؽ ٌ
الكراقيف في األمصار المختمفة ككاف ليا ركادىا مف العمماء ك ي
كاألدباء كغيرىـ.
كفيما يمي يتناكؿ الباحث تعريؼ األسكاؽ ،كأىميتيا كتخصصاتيا ،ثـ يتطرؽ إلى بياف

الكراقيف كأماكنيا.
أشير أسكاؽ ٌ

اصطبلحا:
المطمب األكؿ :تعريؼ األسكاؽ لغة ك
ن
 -أكنال :األسكاؽ لغة:

جمع سكؽ ،كىك مكضع البياعات ،أك التي يتعامؿ فييا ،كىي تذكر كتؤنث ،كالجمع

أسكاؽ ،كتسكؽ القكـ :إذا باعكا كاشتركا كأصؿ اشتقاؽ السكؽ مف سكؽ الناس إلييا بضائعيـ،

أم لما يساؽ إلييا مف كؿ شيء(ُ).

ً
ً
يف
قاؿ ا﵀   :ىكما أ ٍىر ىسٍم ىنا قىٍبمى ىؾ م ىف اٍل يم ٍر ىسم ى
ؽ كجعٍم ىنا بعض يكـ لًبع و ً
اف ىربُّ ىؾ
كف ىك ىك ى
صبًير ى
ض فتٍىنةن أىتى ٍ
ىس ىكا ً ى ى ى ى ٍ ى ٍ ى ٍ
ٍاأل ٍ

اصطبلحا:
ثانيا :األسكاؽ
ن
 -ن

َّ
َّ
كف ًفي
اـ ىكىي ٍم يش ى
ًإال ًإَّنيي ٍـ لىىي ٍأ يكمي ى
كف الط ىع ى
ب ً
ير .)ِ(
ص نا
ى

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

يختص الحكـ المذككر بالمكاف المعركؼ بالسكؽ ،بؿ يعـ كؿ مكاف يقع فيو التبايع".

المطمب الثاني :أىمية األسكاؽ كتخصصاتيا:

األكلى.

إف األسكاؽ قديمة قدـ اإلنساف ،حتى إف األسكاؽ كانت تباع فييا العبيد في الجاىمية
ٌ
كاألسكاؽ ميمة لئلنساف؛ حيث البد لئلنساف مف أمكر يسد بيا حاجتو كحاجة مف

اما أف يككف في كؿ مصر أماكف لبيع كشراء ما يحتاجو اإلنساف ،كاإلنساف ال
يعكؿ ،فكاف لز ن
يستطيع أف يجعؿ كؿ حاجتو بيف يديو إال إذا تبادلت السمع بينو كبيف اآلخريف ،فبل أستطيع أف

أككف صاحب بقالة كصاحب خياطة كصاحب ً
كراقة كغيرىا في آف كاحد ،كلذلؾ كاف كجكد
أمر ضركرنيا لمفرد كلمجماعة ،سكاء كانت األسكاؽ صغيرة أك كبيرة.
األسكاؽ نا

)ُ( يينظر :العيف (ٓ ،)ُُٗ/لساف العرب (َُ ،)ُٕٔ/تاج العركس (ِٓ ،)ِْٖ/جميرة المغة (ِ،)ّٖٓ/

مقاييس المغة (ّ.)ُُٕ/

)ِ( سكرة الفرقاف (اآلية.)َِ :
)ّ( فتح البارم (ْ.)ِّْ/
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اؽ ،ككاف يذىب إلييا ليقضي منيا حاجتو ،كقد اىتـ
كقد كاف في عصر النبي  أسك ه
بيا كعمـ الناس الدعاء كاآلداب عند دخكليا ،كلقد أكلى اإلسبلـ األسكاؽ العناية كاالىتماـ البالغ؛
كذلؾ ألف رسالة اإلسبلـ خالدة ،كأسسو عامة شاممة لئلنساف كالحياة كالككف كما يتعمؽ بيما،
كقد كاف النبي  يتفقد السكؽ بيف الفينة كاألخرل مع بعض أصحابو .

كقد اقتدل بو أصحابو  في كؿ شيء ،فكانكا يذىبكف إلى األسكاؽ فيبيعكف كيشتركف،

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

التابعيف ،كالممكؾ كالخمفاء.

كتجدر اإلشارة إلى أف األسكاؽ انتشرت منذ القدـ ،ففي العصر الجاىمي كاف سكؽ
عكاظ(ُ) ،كسكؽ الكراقيف ،كسكؽ العسجدية(ِ) ،كسكؽ الٌ ً
مطيمة(ّ) ،كغيرىا مف األسكاؽ ،كقد
ٌ
تطكرت ىذه األسكاؽ حتى صارت كما ىي عميو في عصرنا مف التطكر كالحداثة.
ككاف كؿ سكؽ مختص بسمع معينة في الغالب ،قاؿ يحيى بف أبي الخير بف سالـ

(ْ)
الكراقيف ،كيباع
العمراني " :كيباع كؿ شيء مف األمتعة في سكقو ،فتباع الكتب في سكؽ ٌ
(ٓ)
الب َّاززيف ،كالطعاـ في سكؽ الطعاـ ،كما أشبو ذلؾ؛ َّ
ألف الشيء إًَّنما يطمب في
الب ُّز في سكؽ ى
ى
سكقو".

الكراقيف كأماكنيا:
المطمب الثالث :أسكاؽ ٌ

بكراقة الكتب ،كىي مينة رفيعة احترفيا أدباء
كانت في ببلد المسمميف أسكاقنا تختص َّ
ّْ
كمحدثكف ،كىذه األسكاؽ فييا ُّ
النساخ ،كباعة األصباغ ،كالكرؽ كالجمكد التي
كعمماء كفقياء

يكتب عمييا ،ككذلؾ الخطاطكف ،كالجبلدكف الذيف يجمدكف الكتب .قاؿ ناصر الديف األسد(ٔ):

"كيبدك لنا ،مما عثرنا عميو مف ركايات كنصكص ،أف الصحؼ كانت منذ الصدر األكؿ كثيرة
شائعة ،كأنٌو كانت ليا أسكاؽ أك متاجر خاصة تباع فييا ،كيقكـ عمى بيعيا رجاؿ يختصكف بيذا

الكراقيف .كيبدك لنا كذلؾ أف ىذه الصحؼ كانت
الضرب مف التجارة ي
كيعرفكف بو كيمقبكف ب ٌ
أثمانيا زىيدة يستطيع الناس أف ينالكا منيا ما يريدكف مف غير أف يتكمفكا مف أمر ماليـ رىقنا".
)ُ( يعكاظ :اسـ سكؽ كاف العرب يجتمعكف فييا كؿ سنة شي انر كيتناشدكف كيتفاخركف ثـ يفترقكف ،فيدمو
اإلسبلـ ،ككانت فييا كقائع -العيف (ُ.)ُٗٓ/
ِ
َّ
ؽ ي يك ً
ً
ب .لساف العرب (ّ.)َِٗ/
كف فييىا ا ٍل ىع ٍس ىج يد ىك يى ىك الذ ىى ي
) ( ا ٍل ىع ٍس ىجدَّيةي ىم ٍن يس ى
كبةه إًلى يسك و ى ي
)ّ( المَّ ًطيمةيُّ :
كؿ يسك و
غير ىما يي ٍؤ ىك يؿ ًم ٍف يحّْر الطّْيب كالمتا ًع .المصدر نفسو (ُِ.)ّْٓ/
ؽ يي ٍجمب إًلييا ي
)ْ( البياف في مذىب اإلماـ الشافعي (ٔ.)ُٓٓ/
ٓ
البزاز .يينظر :العيف (ٕ.)ّّٓ/
ب مف الثٌياب .كالبً اززةي :حرفة ٌ
ض ٍر ه
البُّز :ى
)( ى
)ٔ( مصادر الشعر الجاىمي (صُّٓ).
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الكراقيف ركاد يرتادكنيا لبيع كشراء كمبادلة الكتب ،كقد كردت قصص
كقد كاف ألسكاؽ ٌ
تبيف ذلؾ ،منيا :قكؿ الخطيب البغدادم(ُ)" :احتاج بعض النجاريف إلى بيع فأسو كمنشاره،
ٌ
الكراقيف
فباعيما كحزف عمييما ،كندـ عمى بيعيما ،إلى أف رأل نا
جار لو مف أىؿ العمـ في سكؽ ٌ
(ِ)

كىك يبيع كتبو ،فقاؿ :إذا باع العالـ آلتو فالصانع أعذر منو ،كسبل

بذلؾ".

ككاف مف يرتاد ىذه األسكاؽ لمقياـ ببعض الصفقات التجارية ،ينتيز اجتماعو مع

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

فكانت ىذه األسكاؽ تمثؿ منتديات عممية دائمة ،تحصؿ فيو المناقشات العممية ،كطرح

المسائؿ ،كالتدريس ،ال كأسكاقنا الكرقية كالمكتبية اليكـ ،قاؿ عبد السبلـ ىاركف(ْ)" :ككانت ليـ
أسكاؽ في بعض األمصار ،كانت بمثابة المعاىد العممية ،كجاء في فيرست ابف النديـ(ٓ) عف
(ٔ)

ابف يدريد

ال يككفييف".

الس ٌكيت
الكراقيف بالبصرة يق أر كتاب المنطؽ البف ّْ
قاؿ" :رأيت ر ن
جبل في ٌ

(ٕ)

كيقدـ

حتى إف العمماء كانكا يرغبكف في الجمكس في مثؿ ىذه األسكاؽ ،لما في ذلؾ مف فكائد
يقعدف أحدكـ في السكؽ ،فإف
الميمَّب رغب ابنو في ذلؾ ،فقاؿ(ٖ)" :ال
ٌ
جمة ،فيذا حبيب بف ي
(ٗ)
كراؽ".
كنتـ ٌ
سراج ،أك ٌ
زراد  ،أك ٌ
البد فاعميف فإلى ٌ

الكراقيف في سائر الببلد ،السيما في بغداد كالقاىرة كدمشؽ ،كتكاجد
كقد انتشرت أسكاؽ ٌ
الكراقيف الذيف كانكا ينقبكف عف الكتب ،كيحصمكف منيا عمى النفيس كالنادر ،ككانكا
فييا ميرة ٌ
بارعيف في نسخ الكتب ،كتحقيقيا ،كتجميدىا ،كتصنيفيا(َُ).

)ُ( تقييد العمـ (صُّٔ.)ُّٕ-

)ِ) سبل :مف سمكت  :أم إذا نسي ذكره كذىب عنو .يينظر :تيذيب المغة (ُّ.)ْٖ/
)ّ( كتاب األغاني (ْ.)ّٓ/

)ْ( تحقيؽ النصكص كنشرىا (صُٖ).
)ٓ( الفيرست (صِٖ).

)ٔ( ابف يدريد :أبك بكر محمد بف الحسف بف دريد بف عتاىية ،األزدم البصرم ،صاحب التصانيؼ ،تيكفي في
شعباف سنة (ُِّق) ،كلو (ٖٗ) سنة .يينظر :سير أعبلـ النببلء (ُٓ.)ٕٗ-ٗٔ/
الس ٌكيت :شيخ العربية ،أبك يكسؼ ،يعقكب بف إسحاؽ بف السكيت ،البغدادم النحكم المؤدب ،مؤلؼ
)ٕ( ابف ّْ

كتاب إصبلح المنطؽ ،مات سنة (ِْْ) ىجرية .يينظر :المصدر نفسو (ُِ.)ُٖ-ُٔ/
)ٖ( العقد الفريد (ُ.)ُِٓ/

)ٗ( َّ
الزٌراد :صانع الدركع .يينظر :لساف العرب (ّ.)ُْٗ/
)َُ( يينظر :دكلة اإلسبلـ في األندلس (ُ.)َٓٔ-َٓٓ/
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الكراقيف التي يعرفت في األمصار المختمفة:
كفيما يمي بياف ألشير أسكاؽ ٌ

الكراقيف في بغداد:
 -أكنال :أسكاؽ ٌ

لمكراقيف ،ككاف يرتادىا العمماء ،يذكر أف اإلماـ أبا فرج
كاف في بغداد أسكاقنا ٌ
لمكراقيف يسمع فيو كينقد كيتجاذب أطراؼ الحديث مع
األصبياني (ّٓٔىػ) كاف يرتاد سكقنا ٌ

ركاده مف العمماء كاألدباء ،قاؿ السيد أحمد صقر -محقؽ كتاب مقاتؿ الطالبييف لؤلصبياني(ُ):

الكراقيف كيجمس عمى دكاكينيـ يق أر ما يمحظ كينقد ما يسمع،
"كاف األصبياني يغشى سكؽ ٌ
كيأخذ بأطراؼ األحاديث التي يتجاذبيا بينيـ ركاد السكؽ مف العمماء كاألدباء ،ثـ يؤكب إلى
داره بعد أف يصطفى ما يرتئي مف األسفار كالمصادر التي يعتمد عمييا في تأليؼ كتبو".

الكراقيف كاف ليا آثار إيجابية حيث كاف يجرم فييا
قاؿ الباحث :ىذا ٌ
يبيف أف أسكاؽ ٌ
تصفية األسفار كالمصادر بعد القراءة كالنقد كتجاذب أطراؼ األحاديث مع العمماء كاألدباء.

مثبل ،يدؿ عمى
آثار سمبية ،كالمساعدة في سرقة الركايات ن
كما كاف ليا في المقابؿ ه
ذلؾ :ما ركاه الخطيب البغدادم قاؿ(ِ)" :حدثني أبك عبد ا﵀ الحسيف بف محمد بف القاسـ بف
طباطبا العمكم ،قاؿ :سمعت أبا محمد الحسف بف الحسيف النكبختي ،يقكؿ :كاف أبك الفرج
الكراقيف ،كىي عامرة ،كالدكاكيف مممكءة بالكتب،
األصبياني أكذب الناس كاف يدخؿ سكؽ ٌ

كثير مف الصحؼ ،كيحمميا إلى بيتو ،ثـ تككف ركاياتو كميا منيا".
شيئا نا
فيشترم ن
الكراقيف المعركفة كالمشيكرة باالسـ في بغداد:
كمف أسكاؽ ٌ
ُ -سكؽ ال ىكرخ في الجانب الغربي:

(ّ)

بسنده

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

الشرقية إلى باب ال ىكرخ كباب الشعير كالمحكؿ ،كىي السكؽ التي تيعرؼ بال ىكرخ ،كأمر ببنائيا مف
مالو عمى يدم الربيع(ٓ) مكاله".
)ُ( مقاتؿ الطالبييف (صُُ).
)ِ( تاريخ بغداد (ُّ.)ّّٕ/

)ّ( المصدر نفسو (ُ.)َّٗ/

)ْ( أبك جعفر المنصكر ،عبد ا﵀ بف محمد بف عمي بف عبد ا﵀ بف العباس بف عبد المطمب بف ىاشـ ،ثاني
خمفاء بني العباس كأقكاىـ ،تكفي سنة (ُٖٓق) .يينظر :المصدر السابؽ (َُ.)َٔ-ّٓ/

)ٓ( ىك ربيع بف يكنس ،أبك الفضؿ ،حاجب المنصكر كمكاله ،مات سنة (َُٕق) .يينظر :المصدر السابؽ
(ٖ.)ِْْ/
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(ِ)

(ُ)
ض كضاح
كقاؿ اليعقكبي  :ى"رىب ي
صاحب خزانة السبلح ،كأسكاؽ ىناؾ ،كأكثر مف فيو في ىذا الكقت -أم في القرف الثالث

مكلى أمير المؤمنيف المعركؼ بقصر كضاح

لمكراقيف".
الكراقكف أصحاب الكتب فإف بو أكثر مف مائة حانكت ٌ
اليجرمٌ -
معقبا عمى كبلـ اليعقكبي(ّ)" :ككصؼ اليعقكبي ليا في
قاؿ الدكتكر خير ا﵀ سعيد
ن
القرف الثالث ،أمر لو داللتو التاريخية ،مف ناحية السبؽ كالعمراف" ،كقاؿ(ْ)" :كعمى ىذا األساس

الكراقيف في ال ىكرخ ىك األقدـ كاألشير كاليو أشارت أىـ المصادر التي
مف المعطيات ٌ
فإف سكؽ ٌ
شيدت بناء بغداد حتى بدايات القرف الرابع ،كأعتقد أف النديـ في معرض حديثو عف الجاحظ
الكراقيف كيبيت فييا لمنظر(ٓ) ،كاف يشير إلى ىذا السكؽ".
ٌ
بأنو كاف يكترم دكاكيف ٌ
الرصافة "السرام" في الجانب الشرقي مف بغداد:
ِ -سكؽ ي

الرصافة بعد سكؽ
سكؽ معركؼ كمشيكر ،كىك األحدث في بغداد ،كقد جاء سكؽ ي
الرصافة
ال ىكرخ ،حيث اختفى أك تضائؿ سكؽ كراقي ال ىكرخ ،كانتقؿ نشاطو كحيكيتو إلى سكؽ ي
كعرؼ ىناؾ كاشتير كذاع صيتو
الذم يقع في الجانب الشرؽ مف بغداد ،حيث نمى كازدىر ،ي

فغمر(ٔ).

الرصافة ككصفو ،قاؿ ياقكت الحمكم(ٕ)" :بالجانب
كقد ٌبيف المؤرخكف مكضع سكؽ ي
الرصافة كنير المعمٌى منسكب إلى أسماء بنت المنصكر ،كاليو ينسب
الشرقي مف بغداد بيف ي
(ٖ)

صاحب

لعمي بف جيشيار
عظيما ،ككاف في دارىا التي صارت
باب الطاؽ ،ككاف طاقنا
ن
ٌ
المكفؽ الناصر لديف ا﵀ ،أقطعو إياىا المكفؽ ،كعند ىذا الطاؽ كاف مجمس الشعراء في أياـ
الرشيد ،كالمكضع المعركؼ بيف القصريف ىما قصراف ألسماء ىذا أحدىما كاآلخر قصر
عبد ا﵀ بف الميدم".

)ُ( البمداف (صّٓ).

)ِ( ىك كضاح الشركم ،مكلى المنصكر ،نسب إليو قصر كضاح .يينظر :تاريخ بغداد (ُ.)ٖٗ/
)ّ( كراقك بغداد في العصر العباسي (صِّٗ).
)ْ( المصدر نفسو (صَّّ).

)ٓ( الفيرست (صُْٖ) عند ترجمة "الفتح بف خاقاف".

)ٔ( يينظر :كراقك بغداد في العصر العباسي (صِّّ).
ٕ
اؽ أسماء.
) ( معجـ البمداف (ْ ،)ٓ/باب ى
ط ي

)ٖ( ىك أىىبك ا ٍلحسف ىعمي بف جيشيار القايد ىح ً
اجب ا ٍل يمكفؽ .الكافي بالكفيات (ّ.)ُٕٔ/
ٌ
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كقاؿ ابف الجكزم(ُ)" :كسكؽ الصاغة لـ ييشاىد أحسف بناء منو ،بناء شاىؽ كأساطيف
لمكراقيف سكؽ كبير كىي مجالس العمماء كالشعراء".
ساج ،عمييا غرؼ مشرفة ،ثـ ٌ

الكراقيف في الشاـ:
 نثانيا :سكؽ ٌ

لمكراقيف ،كقد يحرؽ ىذا السكؽ ،قاؿ اإلماـ الذىبي(ِ)" :في ليمة
كاف في الشاـ سكقنا ٌ
يؽ كبير شمؿ المباديف(ّ) القبمية ،كما تحتيا كما
السادس كالعشريف مف شكاؿ كقع بدمشؽ حر ه
الكراقيف ،كسكؽ الدىشة كحاصؿ الجامع كما حكلو،
فكقيا ،إلى عند سكؽ الكتب كاحترؽ سكؽ ٌ

األمكاؿ كالمتاع ماال يحصر .كنسب فعؿ ذلؾ إلى
المئذنة الشرقية ،كعدـ لمناس فيو مف
ٌ
النصارل فأمسؾ كبارىـ كسمركا حتى ماتكا".
(ٓ)

الرحالة ابف بطكطة(ْ)" :في الرحبة
ٌ
الكراقيف بالشاـ ،فقاؿ ٌ
كبيف البعض مكاف سكؽ ٌ
المتصمة بالباب األكؿ دكاكيف لكبار الشيكد :منيا دكاناف لمشافعية ،كسائرىا ألصحاب

المذاىب ،يككف في الدكاف منيا الخمسة كالستة مف العدكؿ كالعاقد لؤلنكحة مف قبؿ القاضي،
الكراقيف الذيف يبيعكف
كسائر الشيكد متفرقكف في المدينة ،كبمقربة مف ىذه الدكاكيف سكؽ ٌ
الكاغد كاألقبلـ كالمداد".

الكراقيف في الجزائر:
 -ثالثنا :سكؽ ٌ

لمكراقيف ،ككانت تينشر فييا كتب العمماء ،كقد اشتيرت كالى كقت
كاف في الجزائر سكقنا ٌ
قريب ،فيذا الشيخ طاىر الجزائرم (ُّٖٖىػ) مف المعاصريف ،كاف يستنسخ رسائؿ شيخ

الكراقيف بأثماف معتدلة لتسقط في
اإلسبلـ ابف تيمية ككتبو كيرسميا مع مف يبيعيا في سكؽ ٌ
أيدم الناس ،قاؿ الدكتكر عمار الطالبي في كتابو "آثار ابف باديس"(ٔ) في ترجمتو لمشيخ طاىر
الجزائرم" :ككانت لمشيخ طرؽ مبتكرة في معنى بث األفكار التي تخالؼ معتقد الجميكر يبثيا

في العقكؿ بدكف جعجعة كال مظاىرة ،كيقرب مناليا مف المستعديف ألخذ النفس بيا ،كذلؾ
بتمقينيـ أميات مسائميا أثناء الحديث عمى صكرة ال ينفركف منيا كال يخطر ليـ أنيا بالبدع

المنكر .مثاؿ ذلؾ :أنو أكلع في صباه بكتب شيخ اإلسبلـ ابف تيمية ككانت جميرة الفقياء في
)ُ( مناقب بغداد (صِٔ).

)ِ( العبر في خبر مف غبر (ْ.)ُُٕ/

ممحكنػا ،كىػػك فػػي مكضػػعيف :أحػدىما
)ّ( المبػػاديف :نسػػبة إلػػى عمػػؿ المبػػكد مػػف الصػػكؼ ،كىكػػذا يػػتمفظ بػػو العامػػة
ن
بدمشؽ مشرؼ عمى باب جيركف ،كالثاني بسمرقند .معجـ البمداف (ٓ .)َُ/قاؿ الباحث :كالمقصكد األكؿ.
)ْ( رحمة ابف بطكطة (ُ.)ُِّ/

ٓ
الر ٍحىبةي :ناحية بيف المدينة كالشاـ قريبة مف كادم القرل .معجـ البمداف (ّ.)ّّ/
) ( ك ُّ

)ٔ( آثار ابف باديس (ْ.)ُٕٓ-ُٓٔ/

15

كتقميدا لمشايخيـ فمـ ىي ىر الشيخ لتحبيبيـ بابف تيمية إال نشر كتبو
تعصبا
عصره تكفر ابف تيمية
ن
ن
الكراقيف
بينيـ مف حيث ال يدركف .فكاف يستنسخ رسائمو ككتبو كيرسميا مع مف يبيعيا في سكؽ ٌ
بأثماف معتدلة لتسقط في أيدم بعضيـ فيطالعكنيا كبذلؾ كصؿ إلى غرضو مف نشر آراء شيخ

اإلسبلـ التي ىي لباب الشريعة".

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

الكراقيف في مصر:
رنابعا :سكؽ ٌ

كاف في مصر عمى أياـ الطكلكنييف (ِْٓىػِِٗ-ىػ) ،كاإلخشيدييف (ِّّقّٖٓ-ىػ)

أحيانا تدكر في دكاكينيا المناظرات
لمكراقيف ،تيعرض فييا الكتب لمبيع ،ك ن
سكقنا عظيمة ٌ
كالمحاكرات العممية كالفكرية(ُ).
كالبعض كاف يرتاد السكؽ لمتكسب مقابؿ اإلفادة التي يأخذىا التبلميذ مف شيكخيـ ،يدؿ

(ِ)
مي بف
عمي بف أحمد األ ٍىزىىرم :ى
"ع ٌ
عمى ذلؾ ما قالو السخاكم في "الضكء البلمع" في ترجمة ٌ
ً
ً
اءات ىعف
ىحمد بف ىخميفىة نكر ٌ
أٍ
قر ى
الديف ٍاأل ٍىزىى ًرم اٍل ىح ىنف ٌي األسمر ،أحد اٍل يع يدكؿ بخطو .م َّمف أىخذ اٍل ى
ً
ً
ُّ
يف،
النكر إً ىماـ ٍاأل ٍىزىىر كالشياب السكندرم ىكقى ىأىر عمى اٍل ىبيىاء المشيدم شرح النخبة في سنة ثى ىمان ى
ً
َّ ً
ً
الكراقيف،
مرة جمس لىيىا بحانكت في سكؽ ٌ
ىكأذف لىوي في إفادتيا ىكلـ يزؿ يتكسب بًالشيىا ىدة ،ىكآخر ٌ

ات سنة اثٍىنتىٍي ًف ىكتً ٍسعيف".
ىم ى
كقد ٌبيف اإلماـ تقي الديف المقريزم مسالؾ القاىرة كشكارعيا كأزقتيا المؤدية إلى سكؽ

الكراقيف في مصر بكؿ دقة(ّ).
ٌ
(ْ)
بؿ ٌإنو ٌبيف الشكارع المطمة عمى السكؽ كالزمف الذم كجد فيو فقاؿ " :ىذه القيسارية-
(ٓ)
الكراقيف،
أم قيسارية العصفر -بشارع القاىرة ،ليا باب مف سكؽ الميامزييف  ،كباب مف سكؽ ٌ

م
يعرفت بذلؾ مف أجؿ أف العصفر كاف يدؽ بيا .أنشأىا األمير عمـ الديف سنجر المسركر ٌ

)ُ( يينظر :أخبار سيبكيو المصرم (صّّ.)ْْ-
)ِ( الضكء البلمع ألىؿ القرف التاسع (ٓ.)ُٔٔ/

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

)ْ( المصدر نفسو (ّ.)ُّٔ/
ً
ت بً ًو ،أىراد ا ٍلمي ً
)ٓ) ً
كى ىم ىز
كرةن .قىا ىؿ ٍاب يف ًس ى
ام ىيز ،فى ىح ٍذ ي
ماز :ىما يى ًم ىز ٍ
الم ٍي ي
كف ىج ٍم ىع ًم ٍي ىم وز .ى
ؼ ا ٍلىياء ى
يد ٍه :ىكقى ٍد ىي يك ي
ض ير ى
ىى
ً
ً
ت ،قىا ىؿ ىش ًمر :ك ً ً ً
القىناةى ض ىغطيا بالم ً
يدةه
صا ًفي أرٍسيا ىح ًد ى
يامز إًذا ثيقّْ ىف ٍ
ى
الميام يز عص ّّي ،ىكاح ىدتييىا م ٍي ىم ىزة ،ىكًى ىي ىع ن
ه
ى
ى
استجد بعد زكاؿ الدكلة
يينخس بًيىا ا ٍل ًح ىم يار .يينظر :لساف العرب (ٓ .)ِْٓ/كسكؽ الميامزييف :ىذا السكؽ مما
ٌ
الفاطمية ،ككاف يباع فيو اصناؼ مف المتاع .يينظر :المكاعظ كاالعتبار بذكر الخطط كاآلثار (ّ.)ُٕٕ/
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المعركؼ بالخياط كالي القاىرة ،ككقفيا في سنة (ِٗٔق) ،كلـ تزؿ باقية بيد كرثتو إلى أف كلي
مدة
م
السر في أياـ المؤيد شيخ ،فاستأجرىا ٌ
ٌ
القاضي ناصر الديف محمد بف البارز ٌ
الحمكم كتابة ٌ
أعكاـ مف مستحقييا ،كنقؿ إلييا العنبرييف ،فصارت قيسارية عنبر ،كذلؾ في سنة ست عشرة
كثمانمائة ،ثـ انتقؿ منيا أىؿ العنبر إلى سكقيـ في سنة (ُّٖق).

قاؿ الباحث :فإذا كاف إنشاء قيسارية العصفر سنة (ِٗٔ) ىجرية ،كقد حدد المقريزم

مكجكدا قبؿ القرف السابع بكثير.
الكراقيف ،فبل شؾ أف السكؽ كاف
ن
أبكابيا مف ناحية سكؽ ٌ

الكراقيف في األندلس:
ن
خامسا :سكؽ ٌ

أيضا ،فكاف فييا عمماء أجبلء فضبلء
الكراقة ن
كانت األندلس مف الببلد التي اىتمت ب ٌ
الكراق ػة ،كيػدؿ عمى ذلؾ ما قالو ابف الفرضي(ُ) في ترجمة عباس بف ىع ٍم ورك:
يعممػ ػكف في ٌ
أىؿ ً
ً
كنى :أبا الفضؿ ،ىخ ىرىج مف صقمية إلى
ص ًقمية؛ يي ٌ
الكراؽ ،مف ٍ
ٌ
ىاركف الكناني ٌ
"عباس بف ي
ً
سنة
سنة ىخ ٍمس عشرة ،ىفمىـ ىي ىزؿ بيا إلى أف خرج إلى ٍ
أخب ىرني -ى
القى ييركاف ى
األن ىدليس ،فىقىدميا -فيما ى
ً
َّ
الكىرؽ ،كصار
الع ٍيد ى
لي ى
الح ىكـ بف عبد ٌ
الرحمف -رحمو ا﵀ -فىتى ىك ىسع لوي في ى
(ّٔق)؛ كاتصؿ ب ىك ٌ
الكراقيف".
مف يجممىة ٌ
لمكراقيف ،يؤكد ذلؾ ما ذكره عبد الكاحد المراكشي(ِ) :عف أبي
ككاف في األندلس سكقنا ٌ
عبد ا﵀ محمد بف ىحبُّكس الفاسي قاؿ" :دخمت مدينة ًشٍمب مف ببلد األندلس ،كلي يكـ دخمتيا
قص يد إليو فييا ،فدلَّني بعض أىميا عمى رج هؿ يعرؼ
ثبلثة أياـ لـ أطعـ فييا ن
شيئا؛ فسألت عمف يي ٍ
الكراقيف فسألتو ًسحاءة كدكاة(ّ) ،فأعطانييما؛ فكتبت أبياتنا
بػابف الممح؛ فعمدت إلى بعض ٌ
َّ
َّ
عمي أحسف رد،
أمتدحو بيا ،كقصدت داره فإذا ىك في ٌ
الدىاليز فسممت عميو فرحب بي كرد ٌ
كتمقاني أحسف لقاء".

الكراقة مينة أصيمة كقديمة كانت تمارس في
قاؿ الباحث :مما سبؽ تبيف أف مينة ٌ
أسكاؽ خاصة كجدت في األمصار المختمفة ،كمما ال شؾ فيو أف القائميف عمى ىذه المينة
تختمؼ أصنافيـ كتتنكع تخصصاتيـ ،كىذا ما سأتحدث عنو في الفصؿ التالي بعكف ا﵀ 

كتكفيقو.

***

)ُ( تاريخ عمماء األندلس (ُ.)ّّْ/

)ِ( المعجب في تمخيص أخبار المغرب (صِّٖ).
)ّ( ًسحاءة القرطاس .لساف العرب (ُْ ،)ِّٕ/ىدكاة :المحبرة .مختار الصحاح (صُِٖ).
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اٌفصً اٌثاٌث
أصناف اٌٌضّالني ًختصصاهتُ
ًفٍو ِثحثاْ0

ادلثحث األًي 0أصناف اٌٌضّالني
ادلثحث اٌثأً 0ختصصاخ اٌٌضّالني

الفصؿ الثالث

الكراقيف كتخصصاتيـ
أصناؼ ٌ

الكراقيف كأخبارىـ يجدىـ عمى أصناؼ َّ
عدة بحسب أعماليـ ،فمنيـ
ًإ َّف المتتبع ألحكاؿ ٌ
ُّ
النساخ ،كمنيـ باعة الكرؽ كسائر أدكات الكتابة ،كمنيـ المجمدكف ،كمنيـ باعة الكتب.
كما يجدىـ أىؿ تخصصات مختمفة ،كؿ كاحد منيـ يتخصص بفف مف الفنكف ،كالشعر

أك النثر ،أك المغة ،أك الحديث َّ
النبكم ،أك التاريخ ،أك الفمسفة ،أك غير ذلؾ.

الكراقيف ،ثـ يبرز أىـ تخصصاتيـ.
كفي ىذا الفصؿ يتناكؿ الباحث أىـ أصناؼ ٌ

الكراقيف
المبحث األكؿ :أصناؼ ٌ

الكراقة حرفة ذات أىمية في التاريخ اإلسبلمي ،كالذم يشتغؿ بيذه الحرفة ييسمى بأسماء
ٌ
الصحاؼ ،كالصحفي ،كالكتبي ،كدالٌؿ الكتب كظيفتو انتساخ الكتب
الم ّْ
كرؽ ،ك ٌ
شتى نحك ٌ
الكراؽ ،ك ي
كتصحيحيا كتجميدىا كالتجارة فييا(ُ).

الكراقيف بتعدد كظائفيـ كأعماليـ ،فمنيـ مف ينسخ الكتب ،كمنيـ مف
كقد تعدد أصناؼ ٌ
يقكـ بتصحيحيا ،كمنيـ مف يقكـ بتجميدىا ،كمنيـ مف يتاجر فييا ،كغير ذلؾ.
و
شيءُّ ،
ً
كاألصناؼ لغة :جمع ّْ
فكؿ
الفتح طائفةه مف يك ّْؿ
ؼ:
بالكسر ك ً
ّْن ي
صن ٍنؼ ،كالص ٍ

ضر وب مف األشياء ً
الصنفىةي :قطعة مف الثكب ،كطائًفةه مف القبيمة.
َّنفىةي ك ّْ
ص ٍن ه
ؼ عمى ًح ىد وة .كالص ٍ
ىٍ
ص ٍنؼ ،ك ٍاأل ٍينثىىً :
عض ،فالذكر ً
مييز األشياء ً
كالتَّ
بعضيا مف ىب و
صنؼ ،كىذا صنؼ مف
صنيؼ :تى ي
ي
ى
َّـ :جمع األىص ىن ً
كح ٍم ور(ِ).
كصين ه
ىص ىن ه
ؼ كأ ٍ
ىح ىم ىر ي
ٍ
األصناؼ أم نكع ،ىكاٍل ىج ٍمعي أ ٍ
اؼ ي
كؼ ،كبالض ّْ ى ٍ ي
"الص ٍنؼ :الطائفة مف كؿ شيء أك النكع.
اصطبلحا :قاؿ المناكم(ّ):
أما األصناؼ
ّْ
ن
يقاؿَّ :
صنؼ متاعو جعمو أصنافنا .كمنو تصنيؼ الكتب".

كالك ٌارقكف بأعماليـ ىـ عمى أصناؼ أربعة أساسيةُّ :
النساخ ،كباعة الكرؽ كسائر أدكات
الكتابة ،كالمجمدكف ،كباعة الكتب (الداللكف)(ْ).

ُ
الكراقيف في التاريخ اإلسبلمي ،مجمة التاريخ العربي (عِّ/صُّ).
) ( نظرة عامة عمى ال يكتٌاب كالمكتبات ك ٌ
)ِ( يينظر :العيف (ٕ ،)ُِّ/تيذيب المغة (ُُ ،)َُٔ/مقاييس المغة (ّ ،)ُّّ/لساف العرب (ٗ،)ُٖٗ/

القامكس المحيط (صِٖٖ) ،تاج العركس (ّٔ ،)ِْ/مادة (صنؼ).

)ّ( التكقيؼ عمى ميمات التعاريؼ (صُِٗ).

)ْ( يينظر :خزائف الكتب القديمة في العراؽ (صٖ.)ٗ-
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قديما بالدكاكيف العممية كالسجبلت في نسخيا
قاؿ ابف خمدكف(ُ)" :كانت العناية
ن
الكراقيف المعانيف لبلنتساخ
كتجميدىا كتصحيحيا بالركاية كالضبط" ،ثـ قاؿ" :كجاءت صناعة ٌ

كالتصحيح كالتجميد كسائر األمكر الكتيبة كالدكاكيف".

(ِ)
الكراقيف األثر األىـ في تطكر الظاىرة
كقاؿ الدكتكر خير ا﵀ سعيد " :كاف لمكتَّاب ك ٌ
الثقافية بأكمميا ،فيذا يؤلؼ ،كذاؾ ينسخ ،كآخر يجمد كرابع يخط ،حتى إنؾ عندما تمر بسكؽ

الكراقيف تشاىد نشاطنا كخبليا النحؿ ،إال أنو في صنعة الكتابة التي ىي أحمى مف العسؿ عند
ٌ
البعض ،كأمر مف العمقـ عند البعض اآلخر".
الكراقيف في مطمب مستقؿ.
كفيما يمي ييفرد الباحث الحديث عف كؿ صنؼ مف أصناؼ ٌ

 المطمب األكؿُّ :النساخ:

الكراقة،
النُّساخ ىـ الفئة األكثر شيرة ،كاألكسع نشاطنا ،كىـ حجر الزاكية في مينة ٌ

كعمييـ كقع الحمؿ األثقؿ في المسؤكلية التاريخية ،حيث ٌإنيـ -المدكنكف األساسيكف -لكؿ ثقافة
ذلؾ العصر ،كالييـ يعكد الفضؿ في كصكؿ "المخطكطات العربية -اإلسبلمية" خالية مف
الكراقة المعرفي ،كالذم ىـ أنفسيـ مف كضع
األخطاء ،أك التشكيو ،حيث كانكا ممتزميف بمنيج ٌ
قكاعده كأسسو ،ككاف الكاحد منيـ يتخصص بفف مف الفنكف ،كينسخ بو في الغالب ،كالشعر أك

النثر أك المغة أك الحديث النَّبكم ،أك التاريخ ،أك الفمسفة ،أك غيرىا مف بقية الفنكف ،كيجب عمى

َّ
نحكية أك ليغكية
الناسخ أف يككف
عالما بتخصصو ،لتكضيح ما يقع فيو المؤلؼ مف أخطاء ٌ
ن
كيبيف ذلؾ في اليامش ،كبيذه الدقة حافظ ُّ
فيصححيا َّ
النساخ عمى األمانة العممية،
الناسخ بيده ٌ

في عممية النقؿ مف األصؿ المخطكط.

ديدف جميع ُّ
النساخ؛ بؿ ىناؾ بعض التجاكزات،
كال يعني ىذا أف األمانة العممية ىي ٌ
قاؿ اإلماـ السبكي(ّ)" :مف آفات ُّ
الم ّْ
كبير ،ككاف
خمبل نا
صنفيف فيكقعكف ن
النساخ يغيركف ألفاظ ي

الم ّْ
صنؼ عمى حاليا".
الكاجب تبقية صكرة خط ي

كمعمكـ بأف ُّ
النساخ -آنذاؾ -قامكا مقاـ اآلالت الكتابية اليكـ ،كىذه المرحمة مرت في

نظر لعدـ كجكد آالت كتابة ،فإف الناس كانكا يطمبكف ُّ
النساخ
كؿ بقاع األرض ،كلفترة طكيمة ،نا

)ُ( مقدمة ابف خمدكف (صَْٕ).

)ِ( يينظر :كراقك بغداد في العصر العباسي (صٔٓ).
)ّ( طبقات الشافعية الكبرل (ٔ.)ٕٔ/
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كثير
زمنا طكيبلن مف العصكر اإلسبلمية ،كشممت نا
لتمبية حاجاتيـ ،كقد ظمت ىذه المسألة ممتدة ن
مف األقطار اإلسبلمية التي يعرفت بميؿ أىميا إلى العمـ كاألدب(ُ).
يكرؽ لو ،فابف سعد ،مؤلؼ
كراؽ ٌ
ك"كاف لغير كاحد مف كبار الكتَّاب كأماثؿ األعيافٌ ،
المتيكفي سنة (ََِقْْٖ-ـ) ،كاف كاتب الكاقدم"(ِ).
كتاب الطبقات ،ي

يكرؽ لو ،فالقاضي أبي المطرؼ بف فطيس(ّ)،
كمف العمماء مف اتخذ أكثر مف كراؽ ّْ

يكرقكف لو كتبو ،قاؿ ابف بشككاؿ(ْ)" :أخبرني جماعة مف أبي عمي
الكراقيف ٌ
كاف لو ستة مف ٌ
الغساني(ٓ) ،قاؿ :سمعت القاضي أبا القاسـ سراج بف عبد ا﵀(ٔ) يقكؿ :شيدت مجمس القاضي
و
كمستمؿ بيف يديو ،ككاف لو ستة كراقيف
أبي المطرؼ بف فطيس ،كىك يممي عمى الناس الحديث
و
و
حسف عند
بكتاب
معمكما ،ككاف متى عمـ
اتبا
ينسخكف لو دائ نما ،ككاف قد رتب ليـ عمى ذلؾ ر ن
ن
أحد مف الناس طمبو لبلبتياع منو كبالغ في ثمنو .فإف قدر عمى ابتياعو كاال انتسخو منو كرده
عميو".

أحيانا
الكراقيف ييحبسكف مف أجؿ النسخ ،ككانكا
أحيانا يأتكف بالكرؽ معيـ ،ك ن
ن
ككاف بعض ٌ
الكراؽ(ٕ) ،قاؿ أبك مسحؿ عبد الكىاب(ٖ)" :كاف
يأتي بو صاحب الكتاب ،كما حدث مع األثرـ ٌ

)ُ( يينظر :خزائف الكتب القديمة في العراؽ (صٗ).
)ِ( المصدر نفسو.

ّ
المطرؼ ،قاضي الجماعة
) ( عبد َّ
الر ٍح ىمف ٍبف محمد ٍبف عيسى ٍبف فيطيس ٍبف أ ٍ
ىصىبغ ٍبف فيطيس ،العبلمة أبك ي
بقي ٍرطيىبة ،ككاف مف جيابذة المحدثيف ،ككبار العمماء كالحفاظ ،عارفا بالرجاؿ ،كلو مشاركة في سائر العمكـ.
كتييكفٌي سنة (َِْىػ) .يينظر :تاريخ اإلسبلـ (ٗ.)ْْ/

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

ٓ
َّاني ،كلـ يكف مف ىجٌيافٌ ،إنما نزليا أيىبكهي في
عمي
)( ي
ٌ
اني ا ٍل ىجي ٌ
الغس ٌ
الحسيف ٍبف يم ىح َّمد ٍبف أحمد ،الحافظ أبك ٌ
الفتنة ،كأصميـ مف َّ
المحدثيف يب ٍقرطيبة ،بؿ باألندلس ،كتييكفٌي سنة (ْٖٗىػ) .يينظر :تاريخ اإلسبلـ
الزٍىراء ،رئيس
ٌ
(َُ.)َّٖ/
األمكم ،مكالىـ ،األندلي ًس ٌي ،قاضي الجماعة بقي ٍرطيىبة،
)ٔ( ًسراج بف عبد المَّو بف محمد بف سراج ،أبك القاسـ
ٌ
السمىؼ ،تييكفٌي سنة (ْٔٓىػ) ،عف (ٖٔ) سنة .يينظر :المصدر نفسو
صالحا
ككاف فقيينا
حميما عمى منياج َّ
ن
ن
(َُ.)َٕ /

)ٕ( عمي ٍبف المغيرة أيىبك الحسف األثرـ ،صاحب النحك كالغريب كالمغة ،مات سنة (ِِّىػ) .يينظر :تاريخ بغداد
(ُّ.)ْٓٗ/
)ٖ( معجـ األدباء (صِٕٗ) ،كأبك مسحؿ ىك :عبد الكىاب بف حريش اليمداني النحكم ،كاف مف أىؿ العمـ

بالقرآف ،ككجكه إعرابو ،عارفنا بالعربية .يينظر :تاريخ بغداد (ُِ.)ِِٖ/
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(ِ)

إسماعيؿ بف صبيح الكاتب(ُ) ،قد أقدـ أبا عبيدة

مف البصرة في أياـ الرشيد إلى بغداد،

كراؽ ،كجعمو في دار مف دكره كأغمؽ عميو الباب ،كدفع إليو كتب أبي
كأحضر األثرـ كىك يكمئذ ٌ
عبيدة(ّ) كأمره بنسخيا ،فكنت أنا كجماعة مف أصحابنا نصير إلى األثرـ فيدفع إلينا الكتاب
كالكرؽ األبيض مف عنده ،كيسألنا نسخو كتعجيمو كيكافقنا عمى الكقت الذم نرده إليو فكنا نفعؿ

ذلؾ ،ككاف األثرـ يق أر عمى أبي عبيدة ،ككاف أبك عبيدة مف أضف الناس بكتبو(ْ) ،كلك عمـ ما
فعمو األثرـ لمنعو مف ذلؾ".

الكراقيف بخفة اليد كسرعة الكتابة ،فكثر نتاجيـ ،قاؿ ابف النديـ(ٓ) في
كقد يعّْرؼ بعض ٌ
(ٔ)
الكراقيف كقد عاتبتو عمى كثرة نسخو ،فقاؿ :مف أم شيء
يكما في ٌ
يحيى بف عدم " :قاؿ لي ن

تعجب في ىذا الكقت مف صبرم ،قد نسخت بخطي نسختيف مف التفسير لمطبرم كحممتيما إلى

ممكؾ األطراؼ ،كقد كتبت مف كتب المتكمميف ما ال ييحصى ،كلعيدم بنفسي كأنا أكتب في
اليكـ كالميمة مائة كرقة كأقؿ".
(ٕ)

كقاؿ محمد بف شاكر

يخ َّكة(ٖ)" :كنسخ ما ال يدخؿ تحت الحصر ،ككاف
في ابف األ ي

مميحا ،ككاف سريع القراءة كالكتابة .قاؿ محب الديف ابف النجار(ٗ) :رأيت بخطو
يكتب خطنا
ن
)ُ( إسماعيؿ بف صبيح اليشكرم الككفي ،مات سنة (ُِٕىػ) .يينظر :تقريب التيذيب (صَُٖ).

)ِ( معمر بف المثنى ،أيىبك عبيدة التيمي البصرم ،النحكم العبلمة ،قدـ بغداد في أياـ ىاركف الرشيد ،كقرئ عميو
بيا أشياء مف كتبو ،مات أيىبك عبيدة بالبصرة في سنة (ِِّىػ) .يينظر :تاريخ بغداد (ُٓ.)ّّٖ /
ّ
"إف الرشيد أقدـ أبا عبيدة كق أر ىعمىٍي ًو بعض كتبو .ككتبو تقارب مائتي تصنيؼ ،منيا كتاب:
) ( قاؿ الذىبيٌ :
ؾ في المُّغات
الح ٌجاج" ،كغير ىذلً ى
"مجاز القرآف" ،ككتاب "غريب الحديث" ،ككتاب "مقتؿ عثماف" ،ككتاب "أخبار ى
األياـ" .يينظر :تاريخ اإلسبلـ (ٓ.)َُِ /
كاألخبار ك ٌ

)ْ( أم :لك عمـ أبك عبيدة ىنسخ األثرـ بكتبو لمنعو مف ذلؾ ،لقكؿ ابف فارس(" :ضف) الضاد كالنكف أصؿ
صحيح يدؿ عمى بخؿ بالشيء" .مقاييس المغة (ّ.)ّٕٓ /

)ٓ( الفيرست (صِّْ).

)ٔ( يحيى بف عدم بف حميد بف زكريا ،أبك زكريا ،فيمسكؼ حكيـ ،انتيت إليو الرياسة في عمـ المنطؽ في
كثير إلى العربية ،كتكفي ببغداد
ابي ،كترجـ عف السريانية نا
عصره .كلد بتكريت ،كانتقؿ إلى بغداد .كق أر عمى الفار ٌ
سنة (ّْٔىػ) .يينظر :األعبلـ (ٖ.)ُٓٔ/
)ٕ( فكات الكفيات (ِ.)َّٗ/

ٖ
ُّ
ؤم ،أبك الفضؿ ٍبف أىبًي
يخ َّكة،
أح ىمد ٍبف محمد بف محمد ٍبف إبراىيـ ابف األ ي
) ( عبد الرحيـ ٍبف ٍ
البغدادم ،الم ٍؤلي ٌ
ٌ
العباس ،كتيكفي سنة (ْٖٓىػ) .يينظر :تاريخ اإلسبلـ (ُُ.)ُّٗ/
ٌ
ٗ
الديف ،أيىبك ىع ٍبد المَّو ابف النجار
ب ٌ
الح ىسف ٍبف ىبة المَّو ٍبف محاسف ،الحافظ الكبير يم ًح ٌ
) ( يم ىح َّمد ٍبف محمكد ٍبف ى
البغدادم ،صاحب كتاب التاريخ ،تكفي سنة (ّْٔىػ) .يينظر :تاريخ اإلسبلـ (ُْ.)ْٕٖ/
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كتاب التنبيو في الفقو ألبي إسحاؽ الشيرازم ،كقد ذكر في آخره أنو كتبو في يكـ كاحد ،ككانت

لو معرفة بالحديث كاألدب ،كلو شعر ،ككاف يقكؿ :كتبت بخطي ألؼ مجمدة(ُ)".

كال شؾ أف النسخ لمكتب كالمخطكطات كاف مرتفع السعر ،فمـ "تكف تمؾ الكتب التي

أجر
ىما نا
تنسخ رخيصة الثمف ،فقد تقاضى ابف الييثـ عالـ البصريات المشيكر -مثبلن )ٕٓ( -در ن
لنسخ مجمد مف مجمدات إقميدس ،كقد عاش منو ابف الييثـ ستة أشير ،كلقد ترؾ ابف الجزار-
طنا مف لفائؼ جمد الغزاؿ التي كتبيا بنفسو.
الطبيب كالرحالة القيركاني -عند كفاتو (َِٓ) ن
كعرؼ الناس عند كفاة أحد العمماء أنو قد ترؾ (ََٔ) صندكؽ متخـ بالكتب في كؿ فركع
الرجاؿ يعجزكف عف نقمو إلى
عددا مف ّْ
حدا جعؿ ن
العمـ ،كأف كؿ صندكؽ منيا بمغ مف الثقؿ ن
المن ًزؿ"(ِ).
خارج ٍ

كقد كاف عدد مف ُّ
الكراقة كنسخ الكتب ،منيـ الحسف بف
النساخ يسترزؽ مف مينة ٌ
اف
شياب بف اٍل ىح ىس ًف ٍب ًف ىعمً ٍّي ،أيىبك ىعمً ٍّي اٍل يع ٍك ىب ًرمُّ ،اٍلفىًقيوي الحنبمي الشاعر ،كاف ثقة ن
أمينا ،ىك ىك ى
ً
النس يخ – يقىا يؿ :إًَّنو ىكاف ي ٍكتي ً
ً
يستىرًز ي ً
ً و
يعوي
ي ى ى ي
ي
يك ى
الكراقة -ىك يى ىك َّ ٍ
اف اٍل يمتىىنبّْي في ثى ىبلث لىىياؿ فىىيبً ي
ىٍٍ
ؽ م ىف ٌ
ب دى
ؼ ًد ىين وار ًس ىكل ٍاأل ٍىم ىبل ًؾ ،ككاف قد أكصى
ىخ ىذ ُّ
اف ًم ٍف تىًرىكتً ًو أىٍل ى
بً ًم ىائتى ٍي ًد ٍرىىوـ ،ىكلى َّما تييكفّْ ىي أ ى
السٍمطى ي
بثمث مالو في متفقية الحنابمة ،فمـ تصرؼ(ّ).
كمع "بداية القرف الرابع اليجرم أصبحت المكتبات العربية كالخزانات تعج بالمخطكطات

كالكتب التي تبحث في كافة العمكـ كاآلداب ،كعمى أقؿ تقدير ينسخ عف ىذه الكتب

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

)ُ( ىذا تقدير المجمد في القديـ :جاء في ترجمة يحيى بف المبارؾ اليزيدم عند ابف خمكاف (كفيات األعياف
ٔ )ُْٖ/عف أبي حمدكف الطيب بف إسماعيؿ قاؿ" :شيدت ابف أبي العتاىية كقد كتب عف أبي محمد اليزيدم
قريبا مف ألؼ مجمد ،عف أبي عمرك بف العبلء خاصة ،فيككف ذلؾ عشرة آالؼ كرقة؛ ألف تقدير المجمد عشر
قديما عمى ما يسمى بالكراسة ،التي ىي إلى كقتنا ىذا تقدر بعشر كرقات .أما
كرقات"" .فكأف المجمد أطمؽ ن
تقدير المجمد حديثنا فميس لو معيار معيف .تحقيؽ النصكص كنشرىا" (صِِ).
)ِ( شمس العرب تسطع عمى الغرب (صّٖٖ).
)ّ( يينظر :البداية كالنياية (ُِ.)ُٓ/
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الكراقة حسف الخط كجكدتو ،كدقة
النشر الحالي ،كىي أقؿ مرتبة مف التأليؼ ،كتتطمب مينة ٌ
النقؿ كالضبط"(ُ).
قاؿ الباحث :ال أستطيع استقصاء الكبلـ عف ُّ
النساخ في ىذا المكاف ،فيـ مف الكثرة

جميعا ،كما ذكرتو في ىذا المكاف إال أمثمة لتكضيح
عمي أف أذكرىـ
الكثيرة بحيث يتعذر
َّ
ن
المعنى ،كنزلت عند قكؿ القائؿ" :بالمثاؿ يتضح المقاؿ".

 -المطمب الثاني :باعة الكرؽ كسائر أدكات الكتابة:

تكمٌـ الباحث فيما تقدـ عف األسكاؽ ،كعف بيع الكرؽ فييا(ِ) ،كبقي لو مما ال بد منو،
الكبلـ عف أدكات الكتابة التي استخدميا ُّ
النساخ في نسخ الكتب كمجالس اإلمبلء كغيرىما،
اءة البراية ،كالدكاة ،كالحبر.
كاألدكات تتمثؿ باألقبلـ ،كاٍل ىب ىر ى

 -أكنال :األقبلـ:

ذكر القرآف القمـ ،كذكر ميامو كىي الكتابة مف خبللو ،قاؿ ا﵀   :ف ىكاٍل ىقمىًـ ىك ىما
كف  .)ّ(فأباف  أف صناعة القمـ أفضؿ الصنايع ،كأجؿ البضايع .كىك أكؿ ما خمقو ا﵀
ىي ٍسطيير ى
 ،كبذكره بدأ في القرآف ،فقاؿ   :الًَّذم ىعمَّـ بًاٍل ىقمىًـ ،ىعمَّـ ًٍ
اف ىما لى ٍـ ىي ٍعمى ٍـ .)ٓ( )ْ(
اإل ٍن ىس ى
ى
ى
ككذلؾ السَُّّنة المشرفة ،ذكرت القمـ كبينت كظيفتو األكلى كالتي مف أجميا خمقو ا﵀ ،
ادةى ٍب ًف الص ً
كؿ المَّ ًو  ىيقيك يؿ( :إً َّف أ َّىك ىؿ
ت ىر يس ى
اؿ :ىح َّدثىنًي أىبًي ،قى ى
َّام ًت قى ى
يد ٍب ىف يع ىب ى
فعف اٍل ىكلً ى
اؿ :ىس ًم ٍع ي
ب فى ىج ىرل بً ىما يى ىك ىكائً هف إًلىى ٍاأل ىىبًد)(ٔ).
ؽ المَّوي اٍل ىقمى ىـ فىقى ى
ىما ىخمى ى
اؿ لىوي ا ٍكتي ٍ
كلقد جاء في كتب المغة تعريؼ القمـ ،فالقاؼ كالبلـ كالميـ ،أصؿ صحيح يدؿ عمى
تسكية شيء عند بريو كاصبلحو .مف ذلؾ :قممت الظفر كقمٌمتو .كالقبلمة :ما يسقط مف الظفر
ً
قمما ،كىك الًَّذم ييكتب بً ًو ،ىكاٍل ىج ٍمعي أى ٍقبلـ كًقبلـ(ٕ).
إذا يقمـ .كمف ىذا الباب يسمي القمـ ن

ُ
الكراقيف (صٖٗ).
) ( المخطكط العربي في عصر ٌ
)ِ( يينظر :المبحث الثاني مف الفصؿ الثاني مف الباب األكؿ مف ىذا البحث.

)ّ( سكرة القمـ (اآلية.)ُ :

)ْ( سكرة العمؽ (اآلية.)ٓ -ْ :

)ٓ( يينظر :حكمة اإلشراؽ إلى كتاب اآلفاؽ (صّٗ).

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

كزيادتو (ُ.)َْٓ /

)ٕ( يينظر :مقاييس المغة (ٓ ،)ُٓ/لساف العرب (ُِ.)َْٗ/
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(ُ)
ً
ً
كلمقمـ أسماء َّ
اح ًم ٍرقى يمؾ
كف :طى ى
عدة كما ٌبيف ابف منظكر  ،منيا :الم ٍزىب ير ،كالم ٍرقى يـ ،ىيقيكلي ى
(ِ)
ؽ،
الر ٍشؽ ك َّ
أيضا -أسماء كما ٌبيف ابف منظكر  ،منياّْ :
الر ٍش ي
أىم أىخطأى ىقمى يم ىؾ .كلصكت القمـ -ن
ً
اف :صك ي ً
يؼ اٍل ىقمىًـ كاٍل ىب ً
ص ًر ييريى ىما.
ص ًر ي
اب ىكىن ٍح ًكًى ىما :ى
ت اٍل ىقمىـ إًذا يكتب بًو ،ك ى
لي ىغتى ً ى ٍ
ى
لقد كاف ُّ
النساخ يبحثكف عف أجكد المكاصفات في اختيار أقبلميـ ،كيسألكف أصحاب
(ّ)
األصمعي
"سألني
:
يقكؿ
المينة نفسيا عف ذلؾ ،فيذا العتَّابي
ٌ
األنابيب -القصب -لمكتابة أصمح كعمييا أصبر؟!"(ٓ).

(ْ)

أم
يكما بدار الرشيدٌ :
ن

كقد ارتضى ُّ
النساخ بعض الصفات ،كراعكىا في أقبلميـ ،منيا:

ُ -التكسط في طكلو كقصره ،كغمظو كدقتو :قاؿ أحدىـ(ٔ)" :خير األقبلـ ما كاف طكلو

السٌبابة إلى الخنصر .كىذا كصؼ
بعا إلى اثني عشر ،كامتبلؤه ما بيف غمظ ٌ
مف ستة عشر إص ن
جامع لسائر أنكاع األقبلـ عمى اختبلفيا ،كقاؿ في مكضع آخر :أحسف قدكد(ٕ) القمـ ٌأال يتجاكز
"أحمد األقبلـ ما تكسطت حالتو في الطكؿ كالقصر
بو ال ٌشبر بأكثر مف جمفتو(ٖ)" .كقاؿ آخر(ٗ):
ي
مائبل إلى ما بيف الثمث ،كالغميظ
كالغمظ كالدقة ،فإف الدقيؽ الضئيؿ تجتمع عميو األنامؿ فيبقى ن

المفرط ال تحممو األنامؿ".

(ُُ)

ِ -استكاء القصب كالشؽ ،قاؿ القمقشندم(َُ) :قاؿ إبراىيـ بف العباس

لغبلـ بيف

إف فيو تعقيد األمكر،
صمبا بيف ٌ
الدقة كالغمظ ،كال تبره عند عقدة ف ٌ
يديو يعممو الخطٌ :ليكف قممؾ ن
)ُ( يينظر :لساف العرب (ْ،)ُّٓ/

(ُِ.)ِْٖ/

)ِ( يينظر :المصدر نفسو (َُ،)ُُٕ/
ّ
ً
َّ
البغدادمَّ ،
صكر
ابي ،صاحب الخطٌ
الن ٍح ٌ
ٌ
عمي ٍبف إً ٍب ىراىيـ ٍبف ًزٍب ًرج ،أبك ىم ٍن ي
كم ،المعركؼ بالعت ٌ
) ( يم ىح َّمد ٍبف ٌ
ُّ
ًً
المنسكب ،ككاف مف كبار ُّ
ضبلء ،تييكفٌي في جمادل األكلى سنة (ٔٓٓىػ) ،كقد
النحاة ،كخطو يتنافس فيو الفي ى
جاكز السبعيف .يينظر :تاريخ اإلسبلـ (ُِ.)ُُٖ/
َّ
ً
ً
)ْ( األىصم ًع ُّي أىبك س ًع ٍي ود ع ٍب يد ً ً
و ً
الع ىر ًب ،تييكفّْ ىي ىسىنةى
العبل ىمةي ،ى
ى
الحافظي ،يح َّجةي األ ىىد ًب ،ل ىس ي
الممؾ ي
اف ى
اـ ،ى
ي ى
ى
ٍى
بف قيىرٍيب ،اإل ىم ي
(ِِٕىػ) .يينظر :سير أعبلـ النببلء (َُ.)ُُٖ/
(ٗ.)ُُٗ/

)ٓ( صبح األعشى في صناعة اإلنشاء (ِ.)َْٖ/
)ٔ( المصدر نفسو (ِ.)ْْٖ/

)ٕ( القى ُّد :القامةي .لساف العرب (ّ.)ّّْ/
)ٖ( جمفةي ً
حيث ٍيبرل منوي .التمخيص في معرفة أسماء األشياء (صُْْ).
القمـ :ي
)ٗ( صبح األعشى في صناعة اإلنشاء (ِ.)ْْٖ/
)َُ( المصدر نفسو (ِ.)ْٕٗ/

ُُ
صكؿ ،مكلى يزيد بف الميمَّب ،يي ٍكىنى أبا إسحاؽ ،كأصمو مف خرساف ،كاف
) ( إبراىيـ بف ٌ
العباس بف محمد بف ي
كاتبا ،كلو ديكاف شعر مشيكر ،تكفي سنة (ِّْىػ) .يينظر :تاريخ بغداد (ٕ.)ُّ-َّ/
ن
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الفارسي ،كاضطررت إلى
مك
كال تكتب بقمـ ممتكم ،كال ذم ٌ
شؽ غير مستكم؛ كاف أعكزؾ البحر ٌ
ٌ
السمرة".
األقبلـ النبطية فاختر منيا ما يميؿ إلى ٌ
تبعا لمكرؽ المستخدـ ،قاؿ أحدىـ(ُ)" :إذا كانت الصحيفة لينة
ّ -صبلبة القمـ كلينو ن
ينبغي أف يككف القمـ ليف األنبكب كفي لحمو فضؿ كفي قشره صبلبة ،كاف كانت صمبة كاف
يابس األنبكب صمبو ناقص الشحـ ،ألف حاجتو إلى كثرة المداد في الصحيفة الرخكة أكثر مف

حاجتو إليو في الصحيفة الصمبة فرطكبتو كلحمو يحفظاف عميو غ ازرة االستمداد كيكفي في

الصحيفة الصمبة ما كصؿ إلييا في القمـ الصمب الخالي مف المداد".

تبعا لمغرض المستخدـ كما اصطمح عميو
ْ -دقة أك غمظ أك تكسط مساحة رأس القمـ ن
ال يكتٌاب في ذلؾ ،قاؿ القمقشندم(ِ)" :كنسبتيا مف مساحتو عمى اختبلؼ مقاديرىا في الدقة كالغمظ
التكسط ،كما ينبغي أف يككف في دكاة الكاتب مف األقبلـ :أما مساحة رأس القمـ ،فاعمـ أف
ك ٌ

رؤكس األقبلـ تختمؼ باختبلؼ األقبلـ التي جرل االصطبلح عمييا بيف الكتٌاب ،كأعظميا
كأجمٌيا كأكثرىا مساحة في العرض ىك قمـ الطٌكمار ،كىك قمـ كانت الخمفاء تعمٌـ بو في
المكاتبات كغيرىا .كصفتو أف يؤخذ مف لب الجريد األخضر ،كيؤخذ منو مف أعمى الفتحة ما
يسع رؤكس األنامؿ ليتمكف الكاتب مف إمساكو ،فإنو إذا كاف عمى غير ىذه الصكرة ،ثقؿ عمى

بد مف ثبلثة شقكؽ لتسيؿ الكتابة بو
األنامؿ كال تحتممو؛ كيتخذ أيضا مف القصب
الفارسي؛ كال ٌ
ٌ
كيجرم المداد فيو".
قاؿ الباحث :كعمى ما يبدك أف ىذه الصفات كغيرىا ليا عبلقة بجكدة الخط كسرعة

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

اإلسبلمية ينبت فييا قصب تتكفر فيو تمؾ المكاصفات"(ّ).

اءة البراية):
 نثانيا( :ا ٍل ىب ىر ى

إف البراية مف األدكات الميمة إلصبلح القمـ؛ ألف البراية ال يستغنى عنيا ،كبدكنيا ال
ٌ
(ْ)
قمما حتى ييبرل ،كاال فيك قصبة" .
يصمح القمـ لبلستعماؿ ،حتى "قيؿ :ال ييسمى ن
)ُ( صبح األعشى في صناعة اإلنشاء (ِ.)ْٖٓ-ْْٖ/
)ِ( المصدر نفسو (ِ.)ْْٗ/

)ّ( كراقك بغداد في العصر العباسي (صٗٓ).

)ْ( حكمة اإلشراؽ إلى كتاب اآلفاؽ (صَْ).
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جيدا كذلؾ ،كلقد يركم بخط ابف مقمة(ُ)ً :مبلؾ الخط
جيدا كاف الخط ن
كاذا كاف البرم ن
حسف البراية.
(ِ)

كمف أحسنيا سيؿ عميو الخط ،كمف كعى قمبو كثرة أجناس قط

عمى الخط ،كال يتعمـ ذلؾ إال عاقؿ"(ّ).

مقتدر
نا
األقبلـ كاف

فيبرل لو .كبعضيـ يرل أف في
ك"كاف بعض ال يكتَّاب يجيد الخط كال يجيد برل القمـ ،ي
ذلؾ مينة يترفع عنيا"(ْ).
كىا ،كاٍليب ىرىايةي:
الب َّراية :األداة تيٍب ىرل بيىا أى ٍق ىبلـ الرصاص ىكىن ٍح ى
كجاء في كتب المغة أف ى
ت ًم ىف اٍل يع ً
ُّ
كبرل اٍلعكد يبريو برنيا(ٓ).
الن ىحاتىةي ىك ىما ىب ىرٍي ى
اء ،ى
كد ،ىك ىك ىذا اٍليب ىر ي
ّْ
ُّ
كيستحب المبالغة
الم ٍدية .قالكا :ال ييستعم يؿ لغير ىب ٍرم القمـ.
"كمف آالتيا (السّْكيف) كىي ي
َّ
الب ٍرم ،فيصفك جكىر القمـ"(ٔ).
كح ّْدىا،
لتتمكف مف ى
في ىس ٍقيًيا ى
شيئا كتقطعو فيك مبراة ،كالجمع مبار ،كالمبراة :السكيف الذم يبرل
"ككؿ شيء تبرم بو ن
بو القكس ،ثـ جعمكا ما يقطع مبراة"(ٕ).

النساخ البد ليـ مف معرفة البرم؛ ألف مف يعرؼ البرم يككف حاذقنا في َّ
ك ُّ
النسخ ،كىذا
يمتعارؼ عميو عند ُّ
حماد(ٖ)" :ال حذؽ(ٗ) لغير مميز لصنكؼ البراية"(َُ)،
النساخ ،قاؿ إسحاؽ بف ٌ

كذلؾ َّ
كيعرؼ ،كقد كانت محط اىتماـ
أف "مسألة البرم مسألة اختبارية لمكاتب ،بيا يميز ي
شيكخا كتبلمي نذا"(ُُ).
الجميع،
ن
ُ
عمي الكزير ،صاحب الخطٌ المنسكب ،تيكفي سنة (ِّٖىػ) ،يينظر:
عمي بف الحسف بف مقمة ،أبك ٌ
) ( محمد بف ٌ
تاريخ اإلسبلـ (ٕ.)ٖٓٓ/

كمكانا.
مصدر
نا
عرضا ،كمنو :قط القمـ كالمقط بفتح الميـ مكضع القط مف رأس القمـ ،كيككف
)ِ( القط :القطع
ن
ن
معجـ الفركؽ المغكية (صِّْ).
)ّ( حكمة اإلشراؽ إلى كتاب اآلفاؽ (صٔٓ).
)ْ( أدب الكتاب (صٕٖ).

)ٓ( يينظر :مختار الصحاح (صّْ) ،جميرة المغة (ُ ،)ِّّ/المعجـ الكسيط (ُ.)ّٓ/
)ٔ( حكمة اإلشراؽ إلى كتاب اآلفاؽ (صْٖ).
)ٕ( أدب الكتاب (صٖٖ).

)ٖ( إسحاؽ بف حماد النميرم ،مف أىؿ بيركت ،حكى عف أمو كعف األكزاعي ،حكى عنو العباس بف الكليد بف
مزيد حكاية تأتي في أخبار األكزاعي .تاريخ دمشؽ (ٖ.)َِّ/
)ٗ( حذؽً :
الميارة في كؿ عمؿ .لساف العرب (َُ.)َْ/
الح ٍذ ي
ؽك ى
الحذاقةي ى
)َُ( صبح األعشى في صناعة اإلنشاء (ِ.)ْٖٔ/
)ُُ( كراقك بغداد في العصر العباسي (صٖٔ).
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كقد ٌبيف الكزير أبك عمي بف مقمة(ُ) -رحمو ا﵀ -صفة البرم ،كمقداره في الطكؿ،
تقعيرا ،كفي الرخك أقؿ ،كفي المعتدؿ
الصمب أكثر
كالتقعير ،فقاؿ" :كيجب أف يككف في القمـ ٌ
ن

بينيما .كصفتو أف تبتدئ بنزكلؾ بالسكيف عمى االستكاء ،ثـ تميؿ القطع إلى ما يمي رأس القمـ،

كيككف طكؿ الفتحة مقدار عقدة اإلبياـ ،أك كمناقير الحماـ".

ثـ ٌبيف ابف مقمة(ِ) صفة أخرل لمبرم ،كىي النحت ،قاؿ" :كىك نكعاف :نحت حكاشيو،
متساكيا مف جيتي السف معا ،كال ييحمؿ عمى
كنحت بطنو؛ أما نحت حكاشيو ،فيجب أف يككف
ن

دؽ أك غمظ .قاؿ:
إحدل الجيتيف فيضعؼ سنو ،بؿ يجب أف يككف الشؽ متكسطنا لجمفة القمـ ٌ
ذاىبا نحك رأس القمـ أكثر مف أسفمو،
كيجب أف يككف جانباه ٌ
مسيفيف ،كالتسييؼ أف يككف أعبله ن
فيحسف جرم المداد مف القمـ.

فأما
قاؿ :كأما نحت بطنو فيختمؼ بحسب اختبلؼ األقبلـ في صبلبة الشحـ كرخاكتوٌ .

مسطحا كعرضو كقدر عرض الخط
الصمب الشحمة فينبغي أف ينحت كجيو فقط ،ثـ يجعؿ
ن
ٌ
الذم يؤثر الكاتب أف يكتبو؛ كأما الرخك الشحمة فيجب أف تستأصؿ شحمتو حتٌى تنتيي إلى

الصمب مف جرـ القمـ ،ألنؾ إف كتبت بشحمتو ،تشظٌى القمـ كلـ يصؼ جريانو".
المكضع ٌ
(ّ)
معقبا" :-ىذه القاعدة في البرم تنسحب عمى جميع أنكاع األقبلـ
قاؿ خير ا﵀ سعيد  -ن
كعمى أنكاع القصب المستخدـ في كتابة تمؾ الخطكط ،كالحقيقة أف ابف مقمة ىك أميز مف غيره

نظر لكثرة ممارستو ليا ،حيث َّإنو كاف إماـ الخط في زمانو ،كاليو
في استخداـ مختمؼ األقبلـ نا
آلت رئاسة الخط العربي ،لذلؾ َّ
فإنو أدرل مف غيره في التعامؿ مع مختمؼ أنكاع القصب ،كىك
األعرؼ بشؤكف القط كعميو سار الكتٌاب في زمانو كبعده في القط كالبراية كمسؾ القصبة كخط
القمـ".

 -ثالثنا :الد ىَّكاة:

إف َّ
الكراؽ النسخ ،قاؿ
ٌ
الد ىكاة مف أىـ آالت الكتابة كمف أمياتيا ،كبدكنيا ال يستطيع ٌ
(ْ)
الصدقة" ،قاؿ
عبد ا﵀ بف المبارؾ " :مف خرج مف بيتو بغير محبرة كأداة فقد عزـ عمى ٌ

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

)ّ( كراقك بغداد في العصر العباسي(صٗٔ).

)ْ( صبح األعشى في صناعة اإلنشاء (ِ.)َْٕ/
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(ُ)
الس ٌكيف كالمقممة ،كأشباىيما" ،كقاؿ محمد بف شعيب بف
المدائني
ن
معقبا" :يعني باألداة ،مثؿٌ :
شابكر(ِ)" :مثؿ الكاتب بغير دكاة كمثؿ مف يسير إلى الييجاء بغير سبلح".
جاء في كتب المغة أف َّ
استى ىم َّد ًم ىف الدك ًاة :أىخذ ًم ٍنيىا
الد ىكاةي بًاٍلفىتٍ ًح اٍل ىم ٍح ىب ىرةي ،ىكاٍل ىج ٍمعي ىد نكل ،ك ٍ
لحام ًؿ ٌ ً
ً
اء؛ كلمذم ىي ٍعممييا:
االستمداد ًم ٍن ىيا ،كيقا يؿ
الم ُّد:
ي
ًم ن
يعيا :ىد َّك ه
الدكاة :داكمّّ؛ كلمذم ىيبً ي
دادا؛ ك ى
يمدكم(ّ).
(ٓ)
(ْ)
َّن ىدؿ(ٔ)،
ثمنا
الساسـ  ،كالص ٍ
ككانت الدكاة تتخذ مف أجكد العيداف كأرفعيا ن
ى
كاآلبينكس  ،ك ٌ
كىذا اعتماد مف الناسخ عمى ما كاف يعتاده أىؿ زمانو ،كيتعاناه أىؿ عصره ،كلكف األمر لـ

يبقى عمى حالو؛ بؿ تطكرت صناعتيا مف المعادف كغيرىا ،فقد غمب عمى ال يكتٌاب مف أىؿ
النحاس األصفر ،كالفكالذ ،كتغالكا في أثمانيا كبالغكا في
اإلنشاء ككتٌاب األمكاؿ اتخاذ ٌ
كم مف ٌ
الد ٌ

لعزتو كنفاستو ،كاختصاصو بأعمى درجات
النحاس أكثر
ن
استعماال ،كالفكالذ أق ٌؿ ٌ
تحسينيا .ك ٌ
الصندؿ
دكم الخشب فقد رفضت كتركت إال اآلبنكس ك ٌ
أما ٌ
الرياسة كالك ازرة كما ضاىاىا ،ك ٌ
األحمر ،فًإَّنو يتعاناه قضاة الحكـ كمكقٌعكىـ كبعض شيكد الدكاكيف(ٕ).
النساخ في َّ
كقد راعى ُّ
الد ىكاة صفات(ٖ) ،منيا:
كم ،كفي كثاقة
ُ -أف يككف عمييا مف الحمية
أخؼ ما يككف كيمكف أف تحمٌى بو ٌ
ٌ
الد ٌ
كلطؼ ،ليأمف مف أف تنكسر أك تنقصـ في مجمسو.
الدنس إلييا.
ِ -كأف تككف ساذجة بغير حفر كال ثنيات فييا ،ليأمف مف مسارعة القذل ك ٌ
)ُ( عمًي بف محمد بف عبد ً
و
ا﵀ ً ً
م ،ىن ىز ىؿ ىب ٍغ ىد ىاد،
ىخىب ًار ُّ
الم ىدائًنً ُّي ،األ ٍ
بف أىبي ىس ٍيؼ ،أبك الحسف ى
ى ٌ
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ّْ
ً
ً
ً
صدقان ف ٍي ىما ىي ٍنقيميوي ،ىعال ىي
ىك ىك ى
الع ىرب ،يم ى
ىنساب ىكأىيَّاـ ى
الم ىغازم ىكاأل ى
اف ىع ىجبان في ىم ٍعرفىة السىّْير ىك ى
(ِِْىػ) .يينظر :سير أعبلـ النببلء (َُ.)َُْ-ََْ/

ؼ،
صانًٍي ى
صَّن ى
ؼ التَّ ى
ىك ى
ً
اإل ٍسىن ًاد ،تيكفي سنة

)ِ( صبح األعشى في صناعة اإلنشاء (ِ .)َْٕ/كمحمد بف شعيب بف شابكر ،ىك :اإلماـ المحدث ،أبك عبد
ا﵀ الدمشقي ،نزيؿ بيركت مف مكالي بني أمية ،تييكفّْ ىي ىسىنةى (ُٗٗىػ) .يينظر :تذكرة الحفاظ (ُ.)ُّٔ-ُّٓ/
)ّ( يينظر :تاج العركس (ّٖ ،)ٕ/مختار الصحاح (صَُُ) ،لساف العرب (ّ.)ّٖٗ/

ْ
اآلبنكسية ،أكراقو كأكراؽ الصنكبر،
كس جمع أبنكس ،شجر مثمر مف الفصيمة
ٌ
كس ،اآلبًين ي
كس ،اآليبين ي
) ( اآلىبين ي
كيصنع منو بعض األدكات
كثمره كالعنب ،كخشبو أسكد صمب ،ينبت في البمداف
الحارة كالحبشة كاليند ،ي
ٌ

كاألكاني كاألثاث .معجـ المغة العربية المعاصرة (ُ.)ْٗ/

شجر أسكد .الصحاح تاج المغة كصحاح العربية (ٓ.)ُْٗٗ /
)ٓ(
ى
الساس يـ ،بالفتح :ه
ٔ
ىصفىر .تاج العركس
الر ً
ّْب ّْ
ب ـ ىم ٍع ير ه
) ( الص ٍ
ىج ىكيدهي األ ٍ
يح ،كىك أ ٍىنكاعه أ ٍ
َّن ىدؿ :ىخ ىش ه
ىح ىم ير ،أك األ ٍىبىي ي
كؼ طىي ي
ض ،أك األ ٍ
(ِٗ.)ّّّ/
)ٕ( يينظر :صبح األعشى في صناعة اإلنشاء (ِ.)ُْٕ-َْٕ/
)ٖ( يينظر :المصدر نفسو (ِ.)ُْٕ/
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ّ -كال يككف عمييا نقش كال صكرة.

الفضة كالذىب.
ْ -كأف تككف مف النحاس كنحكه دكف
ٌ
تبعا لممقاصد ،فقد "اختمفت مقاصد أىؿ
ٓ -أما ىيئتيا مف حيث التدكير كالتربيع فذلؾ ن

الزماف في ىيئة َّ
مدكرة
الد ىكاة :مف التدكير كالتربيع .فأما كتٌاب اإلنشاء ٌ
فإنيـ يتخذكنيا مستطيمة ٌ
طمبا لمخفٌة ،ك َّ
الدرج(ُ) ،كىك غير الئؽ بالدكاة
ألنيـ ٌإنما يتعانكف في كتابتيـ ٌ
الرأسيف ،لطيفة ٌ
القد ،ن
المدكرة.
الدرج ال يأبى جعمو في الدكاة
في الجممة .عمى أف الصغير مف ٌ
ٌ
أما كتٌاب األمكاؿَّ ،
فإنيـ يتخذكنيا مستطيمة مربعة الزكايا ،ليجعمكا في باطف غطائيا ما
كٌ
اني المناسب ليذه الدكاة في القطع .كعمى ىذا
استخفكه مما يحتاجكف إليو مف كرؽ الحساب الديك ٌ
دكييـ؛ إال َّأنيا في الغالب تككف مف الخشب"(ِ).
األنمكذج يتخذ قضاة الحكـ كمكقٌعكىـ ٌ
ابعا :الحبر:
-ر ن

النسخ عند ُّ
لما ترسخت مينة َّ
النساخ ،كأصبحت مينتيـ األصيمة التي يرتزقكف منيا ،بدأ
ٌ
النساخ بإيجاد األدكات التي تنفع كتسيؿ عممية َّ
ُّ
شيئا
النسخ ،فعرفكا األدكات كأخذكا يطكركنيا ن
فشيئا حتى ضمف أصحاب المينة ديمكمة مينتيـ ،كاتقانيا كالتفنف في أدائيا ،كمف أعجب ما
ن

شيئا.
أكجدكه ليذه المينة الحبر ،كىك المادة األساسية في الكتابة ،فمكال الحبر ما كتب
كاتب ن
ه
(ْ)
ًَّ
(ّ) ً
ب
كالحبر في كتب المغة كما قاؿ الفراىيدم " :المداد" ،كقاؿ الرازم " :ىك الذم يي ٍكتى ي
ً ً
ً
ً
ً
ًً
ً
كم ىحسّْف
بو ،ىك ىم ٍكض يعوي اٍلم ٍح ىب ىرةي باٍل ىك ٍس ًر" ،ك "العمٌة في تسميتيـ الحبر ح نبرا ،أنو يم ىزيّْف لمكتاب ،ي
ً
لمقرطاس"(ٓ).

كلمحبر شرؼ عند العمماء ،ألف العمـ يقيد بو ،كعميو معكؿ ال يكتَّاب" ،قاؿ بعض الحكماء:
صكرة المداد في األبصار سكداء ،كفي البصائر بيضاء .كقد قيؿ :ككاكب الحكـ في ظمـ

طي ً
كف َّ ً
اء كفىتٍ ًحيا الًَّذم ي ٍكتىب ًف ً
كف َّ ً
)ُ( َّ
يو ىك ًم ٍنوي قى ٍكلييي ٍـ :أ ٍىنفى ٍذتيوي ًفي ىد ٍرًج ًكتىابًي بً يس يك ً
الد ٍريج :بً يس يك ً
ّْو.
ىم ًفي ى
ي ي
الراء أ ٍ
الر ى ى
يينظر :مختار الصحاح (صَُّ) .كالدرج لبعض األصكنة كاآلالت ،يدؿ عمى ستر كتغطية .يينظر :مقاييس
المغة (ِ.)ِٕٓ/

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

)ْ( مختار الصحاح (صٓٔ).

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

كلمحبر ألكاف أبقاىا األسكد ،كلمكف األسكد مسميات حسب درجة سكاد الحبر ،قاؿ
ؾ،
القمقشندم(ّ)" :كيقاؿ في المداد:
كحم يكك ه
كحانً ه
كحالً ه
ه
ؾ ،ي
ؾ ،ى
قاتـ ،كىك ٌأكؿ درجة السكاد ،ى
أسكد ه
كد يج ً
اـ".
كم ٍد ىى ّّ
كج ّّي ،ى
اج ،ى
كب ،ى
كد ه
كح يمب ه
ي
كد ٍي يج ه
كر ،ك أ ٍىد ىى هـ ،ي
كلمحبر أنكاع َّ
عدة استعمميا ُّ
النساخ ،منيا :العفص(ْ) ،كحبر الرز ،كحبر زيت الزيتكف،

كحبر البصؿ ،كحبر الباقبلء "الفكؿ" ،كالحبر الحديدم ،كحبر الذىب(ٓ).

إف ىناؾ مك نادا استعمميا ُّ
النساخ لمكتابة في مكاطف خاصة ،كالكتابة في ليؽ
كما ٌ
االفتتاحات؛ كىي ما يكتب بو فكاتح الكبلـ مف األبكاب كالفصكؿ كاالبتداءات كنحكىا ،كىذه

(ٕ)
(ٔ)
ُّ
الم ىغ ىرة(ٖ) ،كقد كاف عندىـ طريقة
ك
،
ر
ف
ج
ن
الز
ك
،
البلزكرد
المكاد عمى أصناؼ ىي :الذىب ،ك ٌ
ٍ
ٍ
ي
ى

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

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

)ُ( صبح األعشى في صناعة اإلنشاء (ِ.)َُٓ/
)ِ( حكمة اإلشراؽ إلى كتاب اآلفاؽ (صّٓ).

)ّ( صبح األعشى في صناعة اإلنشاء (ِ.)َّٓ/

ْ
صبغا .المعجـ الكسيط
حبر أك
كربَّما اتخذكا منو نا
ن
) ( العفص :شجرة البمكط كثمرىا ،كىك دكاء قابض مجفؼ ،ي
(ِ.)ُُٔ/

)ٓ( يينظر :الخط العربي كتطكره في العصكر العباسية (صُِّ.)ُِٔ-

ٔ
ً
يستى ٍعمؿ ّْ
لمز ىينة.
) ( البلزكرد :مف ٍاأل ٍ
يمة لىكنو أ ٍىزىرؽ سماكم أىك بنفسجي يكثر في أفغانستاف كأمريكا ٍ
ىح ىجار ا ٍل ىك ًر ى
المعجـ الكسيط (ِ.)َُٖ/
ٕ
ً
ً
الزٍنج ٍفر ،بالض ً
دني فىيي ىك
ىحمر ىيكتىب بًو ي
) ( ُّ ي
كم ٍ
كي ٍ
َّـ :ص ٍبغه ،أىم ىم ٍع يركؼ ،ىك يى ىك أ ي
صينكعه .أىما ى
صىبغ ،ىك يى ىك ىم ٍع ىدن ٌي ى
ٌ
الم ٍع ٌ
استًحالىة ىشي وء مف ً
الك ٍب ًريت إًلى ىم ٍع ىد ًف ّْ
صينكع فأىنكاعه .تاج العركس (ُُ.)ْٖٓ/
الم ٍ
الزئبؽ ،كأىما ى
ٍ
ٖ
ً
صىبغي بً ًو .لساف العرب (ٓ.)ُُٖ/
ي
ىحمر
أ
يف
ط
:
ة
ر
غ
الم
ك
الم ىغ ىرةي ى ٍ ى ي
ه
ي ي ٍ
)( ى
)ٗ( يينظر :صبح األعشى في صناعة اإلنشاء (ِ.)َٕٓ-َٓٔ/
َُ
صكؿ .تقدمت ترجمتو (صّٔ) مف ىذا البحث.
) ( إبراىيـ بف ٌ
العباس بف محمد بف ي
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كبلما فأيسقط فمسحو بكمو ،فقيؿ لو :لك مسحتو بغيره؟ ،فقاؿ :الماؿ فرع
قرطاس يمشؽ فيو
ن
كالقمـ أصؿ ،كاألصؿ أحؽ بالصكف مف الفرع"(ُ) .كىذا يدؿ عمى قيمة الحبر عندىـ.
بؿ يدؿ عمى قيمة الحبر عندىـ ٌأنو كاف يصعب عمى أحدىـ التنازؿ عف ثمنو ،ذكر
ابف عبد ربو في "العقد الفريد"(ِ)َّ :
"أنو أتى ككيع بف الجراح رجؿ يمت إليو بحرمة ،فقاؿ لو :كما

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

كلقد اىتـ ُّ
النساخ 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

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

الصمغ المسحكؽ
ىما ،كمف ٌ
ثبلثة أمثالو ،كمف العسؿ رطؿ كاحد ،كمف الممح خمسة عشر در ن
ىما ،كمف العفص عشرة دراىـ ،كال يزاؿ يساط عمى نار لينة حتٌى يثخف جرمو
خمسة عشر در ن
كيصير في ىيئة الطيف ،ثـ يترؾ في إناء كيرفع إلى كقت الحاجة .كما ذكره فيو إشارة إلى أنو

أيضا".
ال ينحصر في سخاـ ٌ
النفط ،بؿ يككف مف دخاف غيره ن
كقد كاف ُّ
النساخ يحتفظكف بما تطكر عندىـ في صناعة الحبر ،مف أجؿ الجكدة
(ٔ)

كالتنافس في المينة ،فيذا أحمد بف يكسؼ الكاتب

يقكؿ(ٕ)" :كاف يأتينا رجؿ في أياـ

(ٖ)
أشد سك نادا منو ،فسألتو مف أم شيء استخرجتو؟ ،فكتـ
خماركيو بمداد لـ أ ىىر أنعـ منو ،كال ٌ
ذلؾ عني ،ثـ تمطفت بو بعد ذلؾ ،فقاؿ لي :مف دىف بزر الفجؿ كالكتٌاف ،أضع دىف ذلؾ في

)ُ( صبح األعشى في صناعة اإلنشاء (ِ.)َِٓ/
)ِ( العقد الفريد (ْ.)ِّٖ/

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

الن ٍقطي ،ك َّ
)ْ( ّْ
الن ٍفطي :يحبلبةي ىجىب وؿ في قى ٍع ًر ب ٍئ ًر .المحكـ كالمحيط األعظـ (ٗ.)ُٖٖ/
ٓ ّْ
طب يخ ًف ً
َّ ً
طىن ً
يب ًم ٍف الطَّىب ً
اء ًم ٍف ين ىح و
اج يير .المصباح
ؽ ىكىكٍزينوي ًف ٍن ًعي هؿ ىكا ٍل ىج ٍمعي ى
يو قى ًر ه
اس يي ٍ ى
) ( الط ٍن ًج يير :بً ىك ٍس ًر الطاء ىإن ه
المنير في غريب الشرح الكبير (ِ.)ّٔٗ/
ٔ
كزىر ألبي
المىن ًاز ُّ
صر ،كاف مف أعياف الفضبلء كأماثؿ الشعراء ،ى
م الكاتب ،أيىبك ىن ٍ
) ( أحمد بف يكسؼ السميكي ى
نصر أحمد بف مركاف الكردم ،تكفي سنة (ّْٕىػ) .يينظر :كفيات األعياف (ُ.)ُْْ-ُّْ/

)ٕ( صبح األعشى في صناعة اإلنشاء (ِ.)َْٓ/

ٖ
ىح ىمد بف طيكليكف الممؾ ،أيىبك الجيش ،صاحب مصر كالشاـ بعد كالده ،تكفي سنة (ِِٖىػ).
) ( يخ ىم ىارىكٍيو بف أ ٍ
يينظر :تاريخ اإلسبلـ (ٔ.)ْٕٕ/
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طاسا حتٌى إذا نفد الدىف ،رفعت الطاس ،كجمعت ما فييا بماء
مسارج كأكقدىا ،ثـ اجعؿ عمييا ن
(ُ)
مائبل إلى الخضرة ،كالصمغ
بي .كانَّما جمعو بماء اآلس ليككف سكاده ن
اآلس كالصمغ العر ٌ
يجمعو كيمنعو مف التطاير".

 -المطمب الثالث :المجمدكف:

الكراقة ،فف تجميد الكتب ،كلسنا نغالي إذا ما قمنا أف ىذا الفف قد
إً َّف "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"(ِ).

كشده.
كيقصد بو كضع الجمد عمى الكتاب ٌ
كأصؿ التجميد في المغة ،مشتؽ مف جمد ،ي
(ّ)
ً
َّ
ك ّْ
ب إًليو
ب ،ىكقد ينس ى
"الم ىجم يد :ىم ٍف يي ىجمّْ يد ال يكتي ى
المجمدكف مف يعممكف بيذه المينة ،قاؿ الزبيدم  :ي
ي
ّْ
مشقي
جماعةه مف ُّ
الرىكاةً ،م ٍنييـ ىش ي
يخ ىم ىشايً ى
ميمي ى
ى
الكجيوي عبد الرحمف بف أىحمد ٌ
خنا ى
في الد ٌ
الح ىن ٌ
الس ٌ
ً
َّ
البعمي األ ً
م ىك ىغيره ،كتيكفّْ ىي بًًد ىمشؽ
َّ
سنة (َُْٔىػ)ٌ ،
المعمر ،كلد ى
ىثر ٌ
كحدث ىعف الش ٍيخ عبد اٍل ىباقي ى ٌ
سنة (َُُْىػ)".
كأىـ غاية مف التجميد حفظ أكراؽ الكتاب كضميا بعضيا إلى بعض ضمف غبلؼ يقييا

مف التمؼ ،كلذلؾ حث عميو أىؿ العمـ كانتقدكا كؿ مف لـ يجمد كتبو ،فيذا ابف الزيات(ْ)كاف

(ٔ)
(ٓ)
يي ً
ككأنؾ تريد
ض بالجاحظ إلىمالو تجميد كتبو كنظميا ،فقاؿ " :سمعتؾ كأنت تريدني ٌ
عر ي
ممف ترؾ دفاتر عممو
غيرمٌ ،
عمي مف غير أف ٌ
تنصني .كتقكؿٌ :إني ألعجب ٌ
ككأنؾ تشير ٌ
يعرضيا لمتَّ ىج ُّرًـ(ٕ) ،ككيؼ ال
متفرقة مبثكثة ،كك ارريس درسو غير مجمكعة كال منظكمة ،كيؼ ٌ
ٌ

ُ
اآلس :شجرةه ىكرقيىا ىع ًطر .يينظر :تيذيب المغة (ُّ .)ْٗ/كقاؿ ابف سيده :شبو خضرتو بخضرة
) ( ماء اآلس :ي
ىماء السدر .يينظر :المحكـ كالمحيط األعظـ (ُ.)َٓٓ/

)ِ( خزائف الكتب القديمة في العراؽ (صَِ).
)ّ( تاج العركس (ٕ.)ُِٓ /

)ْ( محمد بف عبد الممؾ بف أباف بف أبي حمزة الكزير ،أبك جعفر ،ابف الزيات ،نشأ ىك كق أر اآلداب ،كقاؿ

كتكصؿ بالكتابة إلى أف صار منو ما صار ،تكفي سنة (ِّّىػ) .يينظر :تاريخ اإلسبلـ
الشعر البديع،
ٌ
(ٓ.)ِْٗ/

م المتكمـ المعتزلي ،صاحب التصانيؼ المشيكرة.
ص ًر ُّ
(ٓ) عمرك بف بحر بف محبكب ،أبك عثماف الجاحظ .ا ٍلىب ٍ
تكفي سنة (ِٓٓىػ) .يينظر :تاريخ اإلسبلـ (ٓ.)ُُّٗ/
)ٔ( الرسائؿ األدبية (ص.)ّّٕ-ّّٔ :
ٕ
ىف ىي َّد ًع ىي ىعمىٍي ًو ىذ ٍننبا لى ٍـ ىي ٍف ىع ٍموي .يينظر :مختار الصحاح (صّٔ).
) ( التَّ ىجُّرـ :ىك يى ىك أ ٍ
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كتخرمت ربطو ،كلـ يكف
أف الدفتر إذا انقطعت حزامتو ،كانح ٌؿ شداده،
يمنعيا مف التَّ ُّ
فرؽ .كعمى ٌ
ٌ
اشتد جمعو ،كعسر نظمو ،كامتنع تأليفو ،كرٌبما
تفرؽ كرقو ٌ
دكنو كقاية كال ٌ
تفرؽ كرقو؛ كاذا ٌ
جنةٌ ،
الدفٌتاف أجمع ،كض ٌـ الجمكد إلييا أصكف ،كالحزـ ليا أصمح .كينبغي لؤلشكاؿ أف
ضاع أكثره .ك ٌ
حسنا ،كاالجتماع ي ً
حدث لممتساكم
تنظـ كلؤلشباه أف تؤلٌؼ؛ فًإ َّف التأليؼ يزيد األجزاء الحسنة ن
ي
في الضعؼ قكة ،فإذا فعمت ذلؾ صرت متى كجدت بعضيا فقد كجدت كمٌيا ،كمتى رأيت أدناىا
فقد رأيت أقصاىا؛ فإف نشطت لقراءة جميعيا مضيت فييا .كاذا كانت منظكمة ،كمعركفة

المكاضع معمكمة ،لـ تحتج إلى تقميب القماطر(ُ) عمى كثرتيا ،كال تفتيش الصناديؽ مع تفاكت
مكاضعيا ،كخفٌت عميؾ مؤكنتيا كقمت فكرتؾ فييا ،كصرفت تمؾ العناية إلى بعض أمرؾ،
القكة لنكائب غدؾ".
ك ٌادخرت تمؾ ٌ
الكراقيف ،كراحت شيرت المشتغميف
الكراقيف قد كجد مكانو في سكؽ ٌ
ك"فف التجميد عند ٌ
(ِ)
مر تجميد الكتب كتغميفيا بمراحؿ مختمفة،
فيو تنتشر بيف األقاليـ كاألمصار اإلسبلمية"  ،كقد َّ
فكانت األكراؽ في البدايات تربط بالسبلسؿ حتى ال تضيع" ،فمكتبة صغيرة كمكتبة النجؼ في

العراؽ ،كانت تحكم في القرف العاشر أربعيف ألؼ مجمد ،بينما لـ تحك أديرة الغرب سكل اثني

كتابا ربطت بالسبلسؿ ،خشية ضياعيا ،ككاف لكؿ مسجد مكتبتو الخاصة ،بؿ إًٌنو كاف
عشر ن
صفت عمى رفكفيا الكتب الطبية الحديثة الصدكر،
لكؿ مستشفى يستقبؿ زكاره ،قاعة فسيحة ي
كمرجعا لؤلطباء ،يقفكف منو عمى آخر ما كصؿ إليو العمـ
تباع لتككف مادة لدراسة الطبلب
ن
الحديث"(ّ) ،كبعدىا أصبحت األكراؽ تكضع في رزـ كتحفظ في المكتبات ،فكـ "رزـ مف
األكراؽ ،كليترات مف الحبر صنعت مف الس ىّْناج(ْ) كالصمغ العربي استيمكتيا األيدم الدائبة عمى

الكتابة في كؿ عاـ ،ككـ مف جمكد أمدتيا صغار الغزالف كالماعز قد استنفدت في ىذا الغرض.
تماما كالصيدلة ،ىدية قدميا العرب لمبشرية"(ٓ).
كىكذا أصبحت تجارة الكتب ،ن
ثـ يجمٌدت األكراؽ بجمكد مدبكغة بالممح ككانت يابسة ،كبعدىا جمٌدت بجمكد مدبكغة بالتمر
ككاف فييا ليف ،قاؿ ابف النديـ(ٔ)" :ككانت الكتب في جمكد ُّ
النكرة

(ٕ)

كىي شديدة الجفاؼ ،ثـ

طر ك ً
ُ ً
ط ىرةي :ما ييصاف فيو الكتب .الصحاح تاج المغة كصحاح العربية (ِ.)ٕٕٗ/
الق ىم ٍ
) ( الق ىم ٍ ي
)ِ( كراقك بغداد في العصر العباسي (صَِِ).
)ّ( شمس العرب تسطع عمى الغرب (صّٖٔ).

لس ار ًج في ً
)ْ( السىّْناج :أىثىير يد ً
الج ىرًار كالحائط .لساف العرب (ِ.)َِّ/
خاف ا ّْ
)ٓ( شمس العرب تسطع عمى الغرب (صَّٗ).
)ٔ( الفيرست (صّٔ).
الشاة المممي ً
ً
)ٕ( ُّ
كحة .يينظر :النياية في غريب األثر (ْ.)ُٕٖ/
النكرةً :جمد
ٍ
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كانت الدباغة الككفية تدبغ بالتمر كفييا ليف" ،ثـ أدخمكا عمييا الزخرفة كالتزيف كالتذىيب بأساليب

مختمفة.

"كعمى ما يبدك فإف بداية القرف الرابع اليجرم كانت تؤشر بمبلمح كاضحة عمى تطكر

فف التجميد"(ُ) ،قاؿ المقدسي(ِ) في أىؿ ذاؾ الزمف" :يعجبيـ التجميد الحسف ،كيبذلكف فيو األجرة
كرٌبما كنت أعطى عمى المصحؼ ديناريف".
الكافرة ،ي
نظر لما ليذه المينة مف كقع
الكراقيف جمبت انتباه المعاصريف ،نا
ك"عممية التجميد عند ٌ
قائما ترؾ آثاره كراح يؤكد
حاضر لصدل التاريخ الماضي مف جية ،كمف جية أخرل كانت نفنا ن

حضكره"(ّ).

جدا ،كالمتتبع يرل ذلؾ
قاؿ الباحث :تطكر التجميد في عصرنا الحاضر كبطرؽ كثيرة ن
يكما
ك ن
اقعا في العالـ اإلسبلمي ،فطريقة التجميد أصبحت سيمة يسيرة لكجكد اآلالت كالتطكر فييا ن
بعد يكـ.

الداللكف":
 -المطمب الرابع :باعة الكتب " ٌ

أحيانا ،كبيع الكتب
بيع الكتب ال يختمؼ عف بيع السمع األخرل ،تباع كتشترل كتستعار
ن
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 ألنٌو
امتداد مف تجار الكتب في الزمف القديـ كىـ العمماء ،الذيف تقدمكا في ىذه المينة حتى زاد شرؼ
ً
ألنو مف جممة البيع الذم بارؾ ا﵀ فيو كحث النبي  عميو ،فكانت البركة
كرفعة مف يمتينياٌ ،
مبلزمة ليـ.

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

(ال ىيبً ٍع
بيعا" .كالمعنى كاحد .قاؿ رسكؿ ا﵀  :ى
كربَّما يسمي الشرل ن
كاحد ،كىك بيع الشيء ،ي
ً ً (ٓ)
بيعا ،فإف
أى
ىح يد يك ٍـ ىعمىى ىب ٍي ًع أىخيو)  .قالكا :معناه ال يشتر عمى شرل أخيو .كيقاؿ :بعت الشيء ن
عرضتو لمبيع قمت أبعتو.

)ُ( أحسف التقاسيـ في معرفة األقاليـ (صََُ).
)ِ( المصدر نفسو (صََُ).

)ّ( يينظر :خزائف الكتب القديمة في العراؽ(صِِ).

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

)ٓ( أخرجو اإلماـ أحمد في مسنده (ُّ )ّْٓ/حديث رقـ (ِِْٕ) ،)ِِٖٓ (،كأخرجو عبد الرزاؽ الصنعاني
في مصنفػو (ٖ ،)ُٗٗ/كأبك يعم ػى المكصمي في مسػ ػ ػنده (َُ ،)ِِٗ/كقػاؿ حسيف سمي ػـ أسد :إسن ػاده
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حس ػ ػف= ،

"ك َّ
السٍم ىعة لتباع بالممارسة(ُ)" ،كالدالؿ
الدالؿ :مف يجمع ىبيف البيعيف ،ىكمف يي ىنادم عمى ٌ
لو اسماف آخراف:
الناس َّ
الدالٌ ىؿ؛ فًإَّنو ىي يد ٌؿ
 األكؿ" :السمسار" :قاؿ الزبيدم(ِ)" :السمسار ،ىك يى ىك الًَّذم يي ىس ّْميوي
كيد ٌؿ البائً ىع عمى األىثٍ ىم ً
اف".
م عمى ّْ
السمى ًع ،ي
الم ٍشتىًر ى
ي
(ّ)
ً
ً
ً
ش ،...ك يىك َّ
بيف البائ ًع
"الم ىب ٍرط ي
الساعي ى
الدالٌ يؿ ،أىك ٌ
 كالثاني" :المبرطش" :قاؿ الزبيدم  :يى ى
الم ٍشتىًرم".
كي

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

الكتب في زماننا ،فإف أغمبيـ مف دىماء الناس كعكاميـ ،كىي كذلؾ مينة شريفة فاضمة ،كلكف
الدالليف الذيف ىـ أقؿ فئة في ىذه المينة ،كال يريد
يكثر فييا الغش كالخداع ،كخاصة مف ًقبؿ ٌ

ألنو سكؼ ييطيؿ النفس في ذكرىـ كذكر أخبارىـ
الباحث التكسع كاالستطراد بالكبلـ عنيـ ىنا؛ ٌ
في الباب الثاني إف شاء ا﵀ تعالى.
الدالليف باعتبارىـ "صنؼ آخر مف
كلكف سيكتفي الباحث في ىذا المطمب بنبذة عف ٌ

الدالليف ،أم الكسطاء بيف باعة الكتب كجميكر المشتريف ،تخصصكا
الكراقيف ٌ
الكراقيف ييعرؼ ب ٌ
ٌ
بيذه المينة لدافع اقتصادم أكالن ،حيث كانكا يكسبكف قكتيـ منيا ،كمعرفتيـ بأخبار األدب
ثانيا ،أم إًٌنيـ أدباء باألساس ،ففييـ المؤلؼ كالناقد
كاألدباء ،كأخبار المصادر كالدراية بيا ن
المقكـ ألسعار الكتب ،في ضكء أىمية الكتاب كصاحبو كمنزلتو ،يضاؼ إلى ذلؾ
كالخطاط ك ٌ
حسف اختيارىـ لمكتب التي يقعكف عمييا في المناداة كاحتيازىـ ليا ،لذلؾ تألفكا مع مينتيـ

كثير ما يستشاركف في شراء نكعية الكتب
كأحبكىا ،فيـ كسطاء بيف أكساط مثقفة ،لذلؾ نا
كاقتنائيا ،حتى يعرؼ بعضيـ بتخصصو بجمع الطرائؼ ،ألف عممية بيع الكتب بالنداء -كىي

مطمعا عمييا قبؿ غيره ،لذلؾ
الدالؿ
الكراقيف -تجعؿ المنادم أك ٌ
ن
الطريقة الشائعة في سكؽ ٌ

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

)ُ( المعجـ الكسيط (ُ.)ِْٗ/
)ِ( تاج العركس (ُِ.)ٖٔ/

)ّ( المصدر نفسو (ُٕ.)ّٕ/
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حتما ،كمف جامعي الطرائؼ ىؤالء يعرؼ الطرسكسي
يشترم ما يريده لو ،كبسعر مخفض ن
الكراؽ(ُ) ،كأحمد بف يكسؼ بف أبي الزىر الحمبي الممقَّب بالطرائفي(ِ)"(ّ).
ٌ

كأكؿ مف ىعرؼ ىذه المينة ىـ العرب ،حيث إف "تاجر الكتب لـ ييعرؼ ككسيط لنقؿ
الثقافة ،كمتاجر الكتب كمراكز لمثقافة في المدينة ،قبؿ أف يفعؿ العرب ذلؾ"(ْ).
كقد كاف كثير مف العمماء يعممكف في تجارة الكتب ،فيذا ابف النديـ ،كىك عالـ معركؼ

تاجر لمكتب ،يبيع كيشترم كيدخر ،ككاف "كأغمبية زمبلئو
في زمانو ،كفي كؿ زماف بعده ،كاف نا
مف تجار الكتب ،فقد تمقى تربية عممية كاسعة لمكتب فسمع محاضرات األعبلـ مف فبلسفة
عصره ،كزار منازليـ ،كتعرؼ باألكساط العممية التي انتشرت عمى شكؿ جماعات كمدارس في

كؿ أنحاء المنطقة العربية خبلؿ القرف العاشر ،ككاف ابف النديـ صديقنا مقرنبا لعمي بف عيسى،
أشير أطباء العيكف في العصكر الكسطى ،كلغيره مف أئمة العمماء الذيف كاف يقضي معيـ
السيرات الطكاؿ في المناقشات العممية المثمرة ،كلـ يكف ىذا الرجؿ المثقؼ تمؾ الثقافة العالية
نمكذجا لمكثيريف مف زمبلئو ناشرم العمـ كالمعرفة في تمؾ العصكر"(ٓ).
إال
ن
كىذا العالـ الكبير ياقكت الحمكم ،صاحب كتابي "معجـ البمداف"" ،كمعجـ األدباء"،
كغيرىما مف التأليؼ الكبيرة النافعة ،كاف ينسخ باألجرة كيبيع الكتب(ٔ).

اؽ خاصة ببيع الكتب -كما عممنا في الفصؿ الثاني في مبحث
ت يى ىنا ى
ؾ أسك ه
كقى ٍد ىك ىان ٍ
األسكاؽ(ٕ) ،-كلكف تجدر اإلشارة إلى أف أماكف بيع الكتب لـ يقتصر عمى األسكاؽ ،بؿ كانت

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

كتاب أخبار ابف الركمي .كتاب جحظة البرمكي ،كتاب ذكر األحكاؿ في شعباف كرمضاف كشكاؿ .كتاب آداب
في الطعاـ كالشراب .معجـ األدباء (ّ .)َُْٗ/كيينظر :األعبلـ (ّ.)ُّْ/
ِ
ً
ثـ ّْ ً
شعىباف سنة
كسؼ بف أبي الزىر ا ٍلحمىبًي َّ
) ( أٍ
الكراؽ ،كلد في ٍ
ىحمد بف يم ىح َّمد بف يي ي
الد ىم ٍشقي الطرائفي ٌ
ات ًفي ربيع اآلخر سنة (ِٕٓق) .يينظر :الدرر الكامنة في
جيدان لىوي ىح يانكت بًىباب جيركف ىم ى
اف ٌ
(ٕٗٔق) ،ىك ىك ى
أعياف المائة الثامنة (ُ.)ِّٔ/

)ّ( كراقك بغداد في العصر العباسي (صَّٓ.)َّٔ-
)ْ( شمس العرب تسطع عمى الغرب (صَّٗ).
)ٓ( المصدر نفسو (صُّٗ).

)ٔ( يينظر :شذرات الذىب في أخبار مف ذىب (جٕ ،)ُِِ-ُِّ/كفيات األعياف (ٔ.)ُِٕ/
)ٕ( يينظر :المبحث الثاني في الفصؿ الثاني مف ىذا البحث.
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أحيانا ،-جاء أف أبا مطرؼ القاضي(ُ) بقرطبة(ِ) قد جمع مف الكتب
الكتب تباع في المساجد-
ن
أحد مف أىؿ عصره باألندلس(ّ).
في أنكاع العمـ ما لـ يجمعو ه
كذكر حفيده أبك سميماف ٌأنو سمع عمو كغير كاحد مف سمفو يحككف أف أىؿ قرطبة
اجتمعكا لبيع كتب جده ىذا مدة عاـ كامؿ في مسجده في الفتنة في الغبلء ،ك ٌأنو اجتمع فييا مف

الثمف أربعكف ألؼ دينار(ْ).

الكراقيف ،يتضح أف ىذه األصناؼ ميمة
قاؿ الباحث :كبعد ىذا العرض ألصناؼ ٌ

لمغاية ،حيث ال مناص عنيا ،كال يصمح شيء بدكنيا ،ألف المتخصصيف البد أف يعتمدكا عمى

الم ّْ
الم ّْ
تمييدا لممتخصص ،فمذلؾ ىي عممية بناء ،كال يصح
صنؼ يككف
ن
صنفيف ،كأف ما أجاده ي
ي
شيئا مف مكاد البناء فبل يقكـ البناء ،أك سيككف
تغافؿ أم مادة مف مكاد البناء ،ألننا إذا تغافمنا ن
بو خمؿ كيسيؿ ىدمو.

***

)ُ( عبد الرحمف بف محمد بف عيسى بف فطيف بف أصبغ بف فطيس بف سميماف كاسـ فطيس بف سميماف

عثماف .كفطيس لقب لو كاسـ في كلده ،كذا ذكر أبك عمر ابف عبد البر قاضي الجماعة بقرطبة ،يكنى :أبا

المطرؼ ،تكفي سنة (َِْق) .الصمة في تاريخ أئمة األندلس (صِٖٗ).

ير لممكيا كقصبتيا ،كبيا كانت ممكؾ بني أمية
)ِ( قي ٍرطيىبةي :مدينة عظيمة باألندلس كسط ببلدىا ،ككانت سر نا
كمعدف الفضبلء كمنبع النببلء مف ذلؾ الصقع ،كبينيا كبيف البحر خمسة أياـ .معجـ البمداف (ْ.)ِّْ/
)ّ( يينظر :الصمة في تاريخ أئمة األندلس (صِٖٗ).
)ْ( يينظر :المصدر نفسو (صِٗٗ).
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الكراقيف
المبحث الثاني :تخصصات ٌ

مثبل
إف التخصص في ذاتو ظاىرة تدؿ عمى التقدـ كاالزدىار ،فإننا في عصرنا ىذا -ن
ٌ
العممي
"ال نستطيع -كلك حرصنا -أف نمـ بجميع العمكـ كالفنكف؛ ألننا في عصر التخصص
ٌ
الفني ،لكؿ كاحد منا شعبة خاصة مف شعب المعرفة أك الفف ،تكفر عمييا ،كاستأثرت بعقمو
ك ٌ
الفني ال
العممي أك
كقمبو ،بؿ امتزجت بركحو كدمو"(ُ)" ،غير َّأنو إلى جانب ىذا التخصص
ٌ
ٌ
و
بطرؼ ،كبيذه الطريقة
غنى لممثقفيف في األمة عف األخذ مف كؿ عمـ مف العمكـ اإلنسانية

الركحي لممكاطف المثقؼ مف جية
العقمي ك
كيحدث التكازف
تستركح العقكؿ البشرية مف جية،
ي
ٌ
ٌ
ثانية"(ِ).
فبلننا َّ
خصو بً ًو،
كقد جاء في كتب المغة معنى كممة تخصص ،فيقاؿ" :خصص ى
بالش ٍيء ٌ
الشيء خص كفي ىبلف ا ٍفتقر كبًو ٍانفىرد ،ك َّ
تص َّ
خصو بً ًو،
اخ َّ
الش ٍيء اصطفاه ىك ٍ
كٍ
اختى ىارهي ،ىكفي ىبلننا بً ىك ىذا ٌ
ى
ى
ى
ٍ
ً
ًً
ك َّ
ص ىار ىخاصِّا ،ييقىاؿ :خصصو فتخصص ىكبًو ىكلو
الش ٍيء ىلنفسو خصيا بًو ،تخصص ٍانفىرد ىك ى
ى
(ّ)
ً
ً
ً
ٍانفىرد بًو ىكلو ،ىكييقىاؿ :تخصص في عمـ ىك ىذا قصر ىعمى ٍيو ىبحثو كجيده" .
كينبغي احتراـ التخصص" ،فاحتراـ التخصص كاتخاذ حرفة بعينيا أك كظيفة بعينيا
سبب في اتقاف العمؿ ،كاحكاـ الصنعة"(ْ).

كىذا ال يعني أال يككف عند المتخصص ثقافة ،كالماـ بشيء مف العمكـ األخرل ،فعمى

"الرغـ مف أننا في عصر التخصصٌ ،إال َّأنو البد مف اإللماـ بشيء مف العمكـ العصرية كمتابعة
ما يستجد فييا ،كذلؾ فإف عمينا أف نعي ما يدكر حكلنا مف أحداث في مختمؼ المجاالت ،كأف
تككف آفاقنا متسعة رحبة تستكعب ذلؾ كمو ،كالثقافة ركف أساسي ال يستغنى عنو عند الشركع

في كتابة أم مكضكع ألف المكضكعات مترابطة يحيؿ بعضيا إلى بعض ،كيستدعي بعضيا
بعضا"(ٓ).
ن

يبيف الباحث بعض الفئات المتخصصة
كفي ىذا المبحث كمف خبلؿ عدد مف المطالب ٌ
الكراقة ،كالتي ليا فضؿ كبير عمى باقي الفئات كفي شتى العمكـ.
في عمـ ٌ

)ُ( المدخؿ في فف التحرير الصحفي (صِٗٗ).
)ِ( المصدر نفسو (صََّ).

)ّ( المعجـ الكسيط (ُ.)ِّٖ/

)ْ( صيد األفكار في األدب كاألخبلؽ كالحكـ كاألمثاؿ (ُ.)ُٖٕ/
)ٓ( فف التحرير العربي (صَّ).
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كراقك الحديث:
 -المطمب األكؿٌ :

ىـ الفئة المستيدفة في ىذا البحث إف شاء ا﵀ تعالى ،كلف يطيؿ الباحث الكبلـ عنيـ

في ىذا المكطفٌ ،إال أنَّو سكؼ يميد عنيـ الشيء القميؿ ،حتى يتحدث عنيـ في الباب الثاني
مف البحث بإطناب.

ألنيـ كانكا
الكراقة ،كىـ مف أسس ليذه المينةٌ ،
كراقك الحديث ىـ فئة ميمة في مينة ٌ
ٌ
كم ّْ
الكراقة ،كلكنيـ ظمكا محافظيف
حدثيف ،ثـ مالكا لكسب العيش مف عمؿ ٌ
يعممكف كمستممييف ي
عمى اختصاصيـ في تكريؽ الحديث َّ
الكراقة ،كسيتضح ذلؾ في
النبكم ،مع االسترزاؽ مف مينة ٌ
بابو إف شاء ا﵀ تعالى.

كمف كراقي الحديث ،محمد بف العباس بف محمد بف زكريا بف يحيى بف معاذ ،أبك عمر

ديننا ،كثير السماع ،كثير الكتابة لمحديث ،كتب طكؿ
الخزار ،المعركؼ بابف ىحيُّكيو ،كاف ثقة ٌ
عمره ،كتب الكتب الكبار بيده كالطبقات كالمغازم ،كغير ذلؾ ،ككاف ذا يقظة كمركءة(ُ).
أيضا ،-محمد بف العباس بف أحمد بف محمد بف الف ارت ،أبك
كمف كراقي الحديث -ن
الحسف ،كاف ثقة ،كتب الكثير ،كجمع ما لـ يجمعو أحد في كقتو ،يركم َّأنو خمٌؼ ثمانية عشر

أيضا سماعات كثيرة مع
كتبا أكثرىا بخطو سكل ما يس ًرؽ مف يكتبو ،ككانت لو ن
صندكقنا مممكءة ن
غيره لـ ينسخيا ،ككتابو ىك الحجة في صحة النقؿ ،كجكدة الضبط ،كمكث يكتب الحديث مف

قبؿ سنة (َّّق) إلى أف مات(ِ).

الكراقكف العمماء:
 -المطمب الثانيٌ :

ىـ الفئة المبدعة كالمنتجة ألغمب العمكـ الثقافية "الفكر الثقافي" ،بكافة مناىمو كشكاطئو

كبحاره ،إذ إف فييـ مف عمالقة الثقافة العربية اإلسبلمية ،كمف مختمؼ المذاىب كالفرؽ

اإلسبلمية ،بما فييـ الفبلسفة ،كعمماء الكبلـ ،كالمتصكفة.
ً
ّْص في ًعٍموـ معيَّف مف العمكـ ،كليؤالء
كمتخص ه
فالعالـ ىك مف اتصؼ بالعٍمـ كالمعرفة ي
الكراقيف
العمماء آثار باقية حتى اليكـ في شتى العمكـ ،كباالستقراء خميص الباحث إلى أف يج ىؿ ٌ
ىـ مف العمماء ،بغض النظر عف الفكر الذم يحممو كؿ عالـ منيـ.

الكراقيف ،فًإ ٌف الباحث لف يستطيع حصرىا ،كال الكبلـ
كلما كانت ىذه الفئة الغالبة في ٌ
الكراقيف.
عنيا باستفاضة في ىذا البحث المتكاضع ،كلكف سيتكمـ عف نماذج مف ىؤالء العمماء ٌ

)ُ( يينظر :المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ (ُْ ،)ّْٔ/تاريخ بغداد (ْ.)َِٔ-َِٓ/
)ِ( يينظر :تاريخ بغداد (ْ.)َِٖ-َِٕ/
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ّْ
الم ىح ّْدث ،أبك عبد ا﵀،
"ح ىر ُّ
الكراقيف العمماء ،ى
فمف ٌ
مي بف أبي العبلء اٍل ىمك ٌي ،ىك ي
ً
يصة ،نزيؿ بغداد"(ُ) ،قاؿ ابف النديـ(ِ)" :أحد العمماء ،كيرغب في
أحمد بف إسحاؽ بف أبي يخم ى
خطو لضبطو ،ككاف أخبارنيا".

مداني
كمف ٌ
الكراقيف العمماء" ،محمد بف سعيد بف عبد الرحمف بف زياد ،أبك عبد ا﵀ اليى ٌ
ال ٌشيعي ،مكالىـ ال يككفي َّ
بع ٍق ىدة .كالد الحافظ أبي العباس بف يع ٍق ىدة .كاف ىدينّْنا كرنعا
الن ٍح ٌ
كم الممقب ي
ٌ
ٌ
(ْ)
(ّ)
يكرؽ
بع ٍقدة لعممو بالتصريؼ كالعربية"  ،قاؿ الخطيب البغدادم " :ك ىكاف ّْ
ناس نكا .كلقٌبكه ي
(ٓ)
بالككفة ،ي ّْ
اف ك ارقنا جيد الخط ،ككاف ابنو أبك
كيعمـ القرآف ىكاألدب" ،كقاؿ في مكطف آخر " :ك ىك ى
العباس أحفظ مف كاف في عصرنا لمحديث" ،قاؿ الدارقطني(ٔ)" :كاف أبك العباس بف يع ٍق ىدة يعمـ

ما عند الناس كال يعمـ الناس ما عنده" ،كقاؿ ابف الجكزم(ٕ)" :قاؿ ابف يع ٍق ىدة :أحفظ مف الحديث
باألسانيد كالمتكف منسقنا (َِٓ) ألؼ حديث كأذاكر مف األسانيد ،كبعض المتكف كالمراسيؿ
كالمقاطيع بستمائة ألؼ حديث".

الكراقكف األدباء:
 -المطمب الثالثٌ :

بكراقة األدب العربي كفنكنو ،كىـ فئة مثقفة حافظة عمى استقبلليا
ىـ الفئة المختصة ٌ
حياف
الكراؽ المشيكر أبك ٌ
الفكرم ،كتمبية طمكحيا األدبي ،ككاف عمى رأس ىؤالء المبدعيف ٌ

التكحيدم.

الم َّ
صنفات ،شيرازم األصؿ
أبك ٌ
حياف التكحيدم ،عمي بف محمد بف العباس ،صاحب ي
إماما في النحك كالمغة كالتصكؼ ،فقيينا ،مؤرنخا(ٖ).
كقيؿ :نيسابكرم ،كقيؿ :كاسطي ،كاف ن
لغز عمى الكثير مف القدماء كالمحدثيف ،فشخصيتو مالت بيف الذـ
كالتكحيدم "كاف نا
كالمدح ،كاألخذ كالتجريح ،كالدقة كالشطط ،كيظير أف مكسكعيتو المعرفية في كؿ الفنكف جعمتيـ

يؤكلكف عميو األقكاؿ ،كيمفقكف عميو الحكايا كاألباطيؿ"(ٗ).
)ُ( سير أعبلـ النببلء (ُْ.)ْٖٓ/
)ِ( الفيرست (صَُٗ).

)ّ( تاريخ اإلسبلـ (ُِ.)ُِٔ/
)ْ( تاريخ بغداد (ٔ.)ُْٗ/

)ٓ( المصدر نفسو (ٔ.)ُْٕ/

)ٔ( المصدر السابؽ (ٔ.)ُْٕ/

)ٕ( المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ (ُْ.)ّٕ/
)ٖ( يينظر :طبقات الشافعية الكبرل (ٓ.)ِٖٔ/

)ٗ( كراقك بغداد في العصر العباسي (صَْٗ).
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متفننا في جميع العمكـ
قاؿ ياقكت الحمكم(ُ) في كصؼ شخصيتو كمكسكعيتو" :كاف
ن
جاحظيا(ِ) يسمؾ في
مف النحك كالمغة كالشعر كاألدب كالفقو كالكبلـ عمى رأم المعتزلة ،ككاف
ن
تصانيفو مسمكو كيشتيي أف ينتظـ في سمكو ،فيك شيخ في الصكفية ،كفيمسكؼ األدباء ،كأديب

الفبلسفة ،كمحقؽ الكبلـ ،كمتكمـ المحققيف ،كاماـ البمغاء ،كعمدة لبني ساساف(ّ) ،سخيؼ
ب(ْ) دكانو ،كىك مع ذلؾ فرد
الذـ شأنو ،كالثٍَّم ي
المساف ،قميؿ الرضى عند اإلساءة إليو كاإلحسافٌ ،
الدنيا الذم ال نظير لو ذكاء كفطنة كفصاحة كمكنة ،كثير التحصيؿ لمعمكـ في ك ٌؿ فف حفظو،
محدكدا محارفنا يتش ٌكى صرؼ زمانو ،كيبكي في تصانيفو
كاسع الدراية كالركاية ،ككاف مع ذلؾ
ن
عمى حرمانو".

الكراقيف األدباء كأشيرىـ كأفضميـ ،كاف يسترزؽ مف مينتو ،ككاف
كالتكحيدم أحد ٌ
معركفنا عارفنا لمعمماء كالكزراء ،كعارفنا باألدب كالشعر عارفنا بأصحابو ،قاؿ ياقكت الحمكم(ٓ):
(ٔ)
الحراني صاحب
"قمت لو :ىؿ تعرؼ في معنى قصيدة العطكم أخرل؟ ،قاؿ :نعـ قصيدة ٌ

المأمكف ،فقمت :لك تفضمت بإنشادىا ،فقاؿ :خذ في حديث مف أقبمت عميو دنياه كتمكف فييا مف
تأدبا ،فقمت لو :ما
نا
الح ٍرؼ(ٕ) كالعسر كالشؤـ كالخسر
تطير إف لـ ترفضو ن
مناه ،كدع حديث ي
الح ٍرؼ كتمكف
عمي ي
أعرؼ لؾ شري نكا فيما أنت عميو كتتقمٌب فيو كتقاسيو سكام ،كلقد استكلى ٌ

الحد الذم ال أسترزؽ مع صحة نقمي كتقييد خطي كتزكيؽ نسخي كسبلمتو
مني نكد الزماف إلى ٌ
مف التصحيؼ كالتحريؼ بمثؿ ما يسترزؽ البميد الذم يمسخ النسخ كيفسخ األصؿ كالفرع".

)ُ( معجـ األدباء (ٓ.)ُِْٗ/

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

ّ
جد ممكؾ األكاسرة (الساسانية) ،محمة بمرك خارجة عنيا مف درب الفيركزية ،كينسب إلييا
اف :بمفظ ٌ
اس ي
) ( ىس ى
بعض الركاة .يينظر :معجـ البمداف (ّ.)ُُٕ/
ْ
مبَّ :
الط ٍعف في األىنساب .أك شدة المَّ ٍكـ .معجـ ديكاف األدب (ِ ،)ُِْ/يينظر :شمس العمكـ (ِ.)ٖٕٓ/
) ) الثَّ ٍ
)ٓ( معجـ األدباء (ٓ.)ُِٖٗ-ُِٕٗ/

)ٔ( ذكرىا ياقكت في معجـ األدباء (ٓ ،)ُِٗٔ/مف رماه اإللو باإلقتار  ...كطبلب الغنى مف األسفار.

كالعطكم :ىك محمد بف عطية ،أبك عبد الرحمف الشاعر المعركؼ بالعطكم ،كقيؿ :اسمو محمد بف عبد الرحمف
ابف عطية ،كىك بصرم .تاريخ بغداد (ْ ،)ُِّ/مات نحك(َِٓىػ) .يينظر :األعبلـ (ٔ.)ُٖٗ/
ٕ
كص ا ٍل ىحظّْ ىال ىي ٍن ًمي لىوي ىما هؿ .مختار الصحاح (صَٕ).
ؼ) ًاال ٍس يـ ًم ٍف قى ٍكلً ى
(م ىح ىار ه
) ( (ا ٍل يح ٍر ي
ؼ) أ ٍ
ىم ىم ٍنقي ي
ؾ ىر يج هؿ ي
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كمف الكراقيف األدباء -أيضاً ،-
الك ٍرىماني ،أبك عبد ا﵀ ،محمد بف عبد ا﵀ بف محمد بف
ن
ٌ
مكسى الكرماني ،مضطمع بعمـ المغة كالنحك ،مميح الخط ،صحيح النقؿ ،يرغب الناس في

كرؽ باألجرة ،تكفي سنة (ِّٗىػ)(ُ).
خطو ،كاف يي ّْ
الكراقيف األدباء" ،الحامض ،أبك مكسى ،سميماف بف محمد الحامض بف أحمد
كمف ٌ
الحامض ،مف أصحاب ثعمب

(ِ)

كيختص بو ،كقد أخذ عف البصرييف ،كيكصؼ بصحة الخط

كرؽ"(ّ).
كحسف المذىب في الضبط فكاف يي ّْ

األسدم،
كفي ،عمي بف محمد بف عبيد بف الزبير
ٌ
كمف ٌ
الكراقيف األدباء" ،ابف ال يك ٌ
المعركؼ بابف الككفي ،صاحب و
ثعمب كالخصيص بو ،كىك مف أسد قريش ،كىك أسد بف عبد
ٌ
العزل بف قصي بف كبلب بف مرة بف كعب بف لؤم بف غالب رىط الزبير بف العكاـ ،كىك
ٌ
صاحب الخط المعركؼ بالصحة المشيكر بإتقاف الضبط كحسف الشكؿ ،فإذا قيؿ :نقمت مف

خط ابف الككفي فقد بالغ في االحتياط ،ككاف مف أج ٌؿ أصحاب ثعمب ،مات في ذم القعدة سنة
(ّْٖق) ،كمكلده سنة (ِْٓق) ،ككاف ثقة صادقنا في الركاية كحسف الدراية"(ْ).
البغدادم بف قطر مش بف تركاف شاه ،أبك
الكراقيف األدباء" ،محمد بف سميماف
ٌ
كمف ٌ
قندم األصؿ"(ٓ) ،قاؿ ياقكت الحمكم(ٔ)" :النحكم المغكم األديب،
نصر،
البغدادم المكلد ،السمر ٌ
ٌ

أحد أدباء عصرنا كأعياف أكلي الفضؿ بمصرنا ،تجمعت فيو أشتات الفضائؿ ،كقد أخذ مف ك ٌؿ
فف مف العمـ بنصيب كافر ،كىك مف بيت االمارة ،ككانت لو اليد الباسطة في ح ٌؿ اقميدس كعمـ
ٌ

اليندسة ،مع اختصاصو التاـ بالنحك كالمغة كأخبار األمـ كاألشعار ،خمٌؼ لو كالده أمك ناال كثيرةن
كرؽ بأجرة بخطٌو المميح
الكراقة فكاف يي ّْ
ٌ
فضيعيا في القمار كالمعب بالنرد ،حتى احتاج إلى ٌ
كثير مف الكتب".
الصحيح المعتبر ،فكتب نا

الكراقكف الشعراء:
 -المطمب الرابعٌ :

الكراقيف األدباء ،فاألمر بينيـ مشترؾ،
الكراقكف الشعراء ال يبتعدكف نا
كثير عف مشكاة ٌ
ٌ
نسبيا ،فمذلؾ سيتكمـ الباحث عف
نا
أديبا ،كالبد لؤلديب أف يككف
شاعر كلك ن
فبلبد لمشاعر أف يككف ن
)ُ( يينظر :الفيرست (صُُٖ).
)ِ( ثعمب النحكم ،أبك العباس أحمد بف يحيى بف زيد بف سيار النحكم الشيباني بالكالء ،المعركؼ بثعمب؛ كالؤه
لمعف بف زائد الشيباني ،كاف إماـ الككفييف في النحك كالمغة ،تكفي (ُِٗىػ) .يينظر :كفيات األعياف (ُ.)َُِ/

)ّ( الفيرست (صُُٕ).

)ْ( معجـ األدباء (ْ.)ُٖٔٔ/

)ٓ( المصدر نفسو (ٔ.)ِِْٓ/
)ٔ( معجـ األدباء (ٔ.)ِِْٓ/
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الكراقة ،مف دافع اإلبداع ذاتو ،فأخمصكا
مجمكعة مف الشعراء المعركفيف ،الذيف مارسكا مينة ٌ
ليذه المينة كأبدعكا فييا.
عمي بف شياب ،أبك
كقد يعرؼ مف ٌ
الكراقيف الشعراء" ،الحسف بف شياب بف الحسف بف ٌ
فاضبل يتفقَّوي عمى مذىب أحمد بف حنبؿ،
الع ٍك ىب ًركم"(ُ) ،قاؿ الخطيب البغدادم(ِ)" :كاف
ن
عمي ي
ٌ
(ّ)
كي ً
بع ٍك ىب ار ".
الشعر،
األدب ،كيقك يؿ
عرؼ
كي ي
ي
ى
قرئ القرآف ،ى
ي
كتبت عنو ي
ى

(ْ)
الكراق ًة -كىك
أمينا ،ككاف ىي ٍستىٍرًز ي
كقاؿ اإلماـ ابف كثير " :قاؿ البرقاني :ثقة ن
ؽ مف ٌ
ً
لياؿ فىيبًيعو بمائتي در و
َّ
كلما تييكفّْ ىي أخذ
الن ٍس يخ -ييقاؿ :إًَّنوي كاف
ىـَّ ،
يكتب ديكاف اٍل يمتىىنبّْي في ثبلث و ى ي ي
ي
ؼ و
دينار ًس ىكل ٍاأل ٍىم ىبل ًؾ ،ككاف قد أكصى بثمث مالو في متفقية الحنابمة،
اف مف تىًرىكتً ًو أىٍل ى
السمطى ي
فمـ تصرؼ".

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

الشعراء"(ٓ) .نقؿ ياقكت الحمكم(ٔ) عف أبي عبد ا﵀ إبراىيـ بف محمد بف عرفة النحكم المعركؼ
بنفطكيو(ٕ) ،قاؿ" :جمع أبك العباس محمد بف الحسف بف دينار األحكؿ أشعار مائة شاعر

شاعرا".
شاعرا ،كعممت أنا خمسيف
كعشريف
ن
ن
الكراقيف الشعراء" ،عبد ا﵀ بف محمد بف سارة -،كيقاؿ :صارة ،-أبك محمد البكرم
كمف ٌ

َّ
شاعر مفمقنا ،مميح الكتابة ،قميؿ الحظ ،نسخ الكثير باألجرة.
نا
لغكيا
الشنتريني ،قاؿ الصفدم :كاف ن
كمات سنة سبع عشرة كخمسمائة.
كمف شعره:

الكراقة فيي أنكد حرفة *** أكراقيا كثمارىا الحرماف
أما ٌ
)ُ( تاريخ بغداد (ٖ.)ِٖٗ/
)ِ( المصدر نفسو.

)ّ( يع ٍكىبرا :بينيا كبيف بغداد في طريؽ المكصؿ سبعة فراسخ ،كىي مدينة صغيرة عمى شرقي دجمة .الركض
المعطار في خبر األقطار (صُِْ).
)ْ( البداية كالنياية (ُِ.)ُٓ/
)ٓ( الفيرست (صَُٕ).

)ٔ( معجـ األدباء (ٔ.)ِْٖٖ/

)ٕ( إبراىيـ بف محمد بف عرفة بف سميماف بف المغيرة بف حبيب بف الميمب بف أبي صفرة ،أبك عبد ا﵀ العتكي
األزدم الكاسطي ،الممقب نفطكيو النحكم ،سكف بغداد ،كتكفي (ِّّىػ) .يينظر :تاريخ بغداد (ٕ.)ّٗ/
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شبيت صاحبيا بًص ً
احب إبرة *** تكسك العراة كجسميا يع ٍرىياف"(ُ).
ى ى ى
الكراقيف الشعراء ،كالذيف كاف ليـ يد في الحديث َّ
كفي،
"م ىس ًاكر ٌ
كمف ٌ
النبكم ي
الكراؽ ال يك ٌ
عظيما ،ذكر ابف النديـ أف لو ديكانان مف
الشاعر ،اسـ أبيو سكار بف عبد الحميد"(ِ) ،ككاف ك ارقنا
ن
الشعر يبمغ خمسيف كرقة"(ّ).
الكراقكف الشعراء كاألدباء مشكاتيـ كاحدة ،كلكف ىناؾ تفاكت حسب
قاؿ الباحثٌ :
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
إما أف يكتب ما تخصص بو لنفسو أك لغيره ،سكاء بأجرة أك بدكف أجرة ،ففي النياية أف الفائدة

تككف بالكتابة ،كمف نسخ حفظ.

 -المطمب الخامس :كراقك التاريخ:

إف فف التاريخ مف الفنكف التي تتداكلو األمـ كاألجياؿ كتشد إليو الركائب كالرحاؿ،

كتتساكل في فيمو العمماء كالجياؿ ،إذ ىك في ظاىره ال يزيد عمى أخبار عف األياـ كالدكؿ،

نظر كتىحقيؽ ،كتعمي هؿ لمكائنات كمبادئيا دقيؽ ،كعمـ
كالسكابؽ مف القركف األيكؿ ،كفي باطنو ه
بكيفيات الكقائع كأسبابيا عميؽ(ْ).
كالك ٌارقكف المختصكف بالتاريخ فئة ميمة البد مف التنكيو إلييا ،خاصة أف التاريخ مف
األىمية بمكاف في عمـ الحديث كغيره ،فمكال التاريخ لخمط الحابؿ بالنابؿ كما يقاؿ ،كلما يعرؼ

المتقدـ مف المتأخر ،كال الشيخ مف التمميذ ،كال المختمط مف السميـ مف االختبلط.
ً
الم ّْ
حدث المفيد ،مؤرخ اآلفاؽ،
كمف كراقي التاريخ" ،ابف الفيكطي ،العالـ البارع المتقف ،ي
مفخر أىؿ العراؽ ،كماؿ الديف ،أبك الفضائؿ ،عبد الرزاؽ بف أحمد بف محمد بف أبي المعالي
ً
أيضا بابف الصابكني"(ٓ).
كيعرؼ ن
الشيباني ،ابف الفيكطي ،نسبة إلى جد أبيو ألمو ،ي
ابف الفي ً
كطي "اشتغؿ بعمكـ األكائؿ ،كباآلداب كالنظـ كالنثر ،كمير في التاريخ ،كلو يد

بيضاء في ترصيع التراجـ ،كذىف سياؿ ،كقمـ سريع ،كخط بديع إلى الغاية ،قيؿ :إًٌنو يكتب مف
ذلؾ الخط الفائؽ الرائؽ أربع ك ارريس"(ٔ).
)ُ( بغية الكعاة (ِ.)ٕٓ/

)ِ( تقريب التيذيب (صِٕٓ).

)ّ( يينظر :الفيرست (صُٕٗ).

)ْ( يينظر :مقدمة ابف خمدكف (ُ.)ٔ/
)ٓ( تذكرة الحفاظ (ْ.)َُٗ/

)ٔ( فكات الكفيات (ِ.)َِّ/
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أيضا" ،-ابف الفرات ،ناصر الديف محمد بف عبد الرحيـ بف
كمف كراقي التاريخ -ن
جدا"(ُ).
يخا نا
كبير ن
ليجا بالتاريخ ،فكتب تار ن
عمي بف الحسف المصرم الحنفي .كاف ن
كمف كراقي التاريخ" ،المقريزم ،تقي الديف أحمد بف عمي بف عبد القادر بف محمد،

مؤرخ الديار المصرية .كلد سنة (ٕٗٔق) ،كاشتغؿ في الفنكف كخالط األكابر ،ككلي حسبة

كتبا كثيرة ،منيا :درر العقكد الفريدة في تراجـ األعياف المفيدة،
القاىرة ،كنظـ كنثر ،كألؼ ن
كالمكاعظ كاالعتبار بذكر الخطط كاآلثار ،كعقد جكاىر األسقاط مف أخبار مدينة الفسطاط،
كاتعاظ الخفاء بأخبار الفاطمييف الخمفاء ،كالسمكؾ بمعرفة دكؿ الممكؾ ،كالتاريخ الكبير ،كغير

ذلؾ ،مات سنة (َْٖق)"(ِ).

قاؿ الباحث :إف تخصص التاريخ مف أىـ التخصصات ،كمف أجميا كأفضميا ،ككراقك

التاريخ يجب أف تككف عندىـ دقة أكثر مف غيرىـ ،كاال سيضيع كؿ شيء ككؿ ازدىار كتقدـ
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.

الكراقكف القضاة:
 -المطمب السادسٌ :

القضاة مف أكبر الرتب بعد الرؤساء كالكز ارء ،كيتقاضكف مف أكبر الركاتب في الدكلة

الكراقة،
ظمما ،كلكف ىذه المرتبة لـ تمنع القضاة مف العمؿ بمينة ٌ
حتى ال يقبمكا رشكة كيقضكا ن
السيما بعد العزؿ عف منصب القضاء ،كىذا شرؼ كبير ليـ أف يختمكا ما تبقى مف حياتيـ في
الكراقة ،كال ضير أف يأخذكا األجر عمى ذلؾ.
ٌ
الكرقيف القضاة" ،عمي بف الحسيف بف ىح ٍرب بف عيسى ،أبك يع ىب ٍيد ،المعركؼ بابف
كمف ٌا
دىر
ىح ٍريبكيو ،قاضي مصر"(ّ) ،قاؿ أبك سعيد بف يكنس(ْ)" :قدـ مصر عمى القضاء ،فأقاـ بيا نا
عجبا ما رأينا مثمو قبمو كال بعده ،ككاف يتفقَّوي عمى مذىب أبي ثى ٍكر صاحب
ن
طكيبل ،ككاف ن
شيئا ن
(ٓ)
سبب ىعزلو أَّىنو كتب يستعفي مف القضاء،
كعزؿ عف القضاء سنة (ُُّق) ،ككاف ي
الشافعي  ،ي
)ُ( حسف المحاضرة في تاريخ مصر كالقاىرة (ُ.)ُٖٔ/
)ِ( المصدر نفسو (ُ.)ٕٓٓ/
)ّ( تاريخ بغداد (ُّ.)ّّْ/

)ْ( المصدر نفسو (ُّ.)ّّٕ-ّّٔ/

)ٓ( أبك ثىٍكر صاحب الشافعي :ىك إبراىيـ بف خالد بف أبي اليماف ،أبك ثكر الكمبي البغدادم الفقيو اإلماـ
العبلمة ،أخذ الفقو عف الشافعي ،كأحمد بف حنبؿ ،كطبقتيما ،ككاف أحد الثقات المأمكنيف ،كمف األئمة األعبلـ
في الديف كلو كتب مصنفة في األحكاـ ،جمع فييا بيف الحديث كالفقو ،ومات أبك ثكر سنة أربعيف كمائتيف.

يينظر :طبقات الشافعييف (ص.)ٖٗ-ٗٗ :

47

ككجَّو رسكنال إلى بغداد يسأؿ في عزلو ،ككاف قد أغمؽ بابو ،كامتنع مف أف يقضي بيف الناس،
ى
ف يكتب بعزلو كأ ً
فحدث حيف جاء عزليو ،ك يكتب عنو ،فكانت لو مجالس أممىى فييا عمى
يعفيٌ ،
الناس ،كرجع إلى بغداد ،فكانت كفاتو ببغداد ،ككاف ثقة ثبتنا".
الكراقيف
الكراقيف محمد ٍبف أىبًي الميث ي
الخك ىارٍزمي ،كاحد مف القضاة ٌ
كمف القضاة ٌ
كالمشيكريف كلًي القضاء مف ًقبؿ أىبًي إًسحاؽ الم ً
عتصـ(ُ) ،كاف دخكلو ًمصر ًفي سنة
ٍى
ى
ي
ى
ً
ً
اقدم ،ككاف
قيما بيا إلى أف كل ىي ،ككاف قبؿ دخكلو مصر َّا
كرقنا ىعمىى باب الك ٌ
(َِٓق) ،ككاف يم ن
الككفييف(ِ).
فقيينا بمذىب
ٌ
ظالما يرتشي،
كلكف ىناؾ مف القضاة مف كاف لو خ ازنة مف الكػ ػتب ،كلكنو ك ػ ػاف
ن
َّ
ب
كيحيى بف سعد بف مظفر ،القاضي أبك الكفاء
البغدادم ،يع ًرؼ بابف المرٌخـ .اشتغؿ بالط ٌ
ٌ
النجكـ كمذىب األكائؿ ،ىحتَّى انطفأ نكر إيمانوَّ ،
كع ىسؼ،
كٌ
كتقدـ ،ثيَّـ يكلٌي أقضى القيضاة ،كظىمىـ ،ى

قاضيا ككاف بئس الحاكـ آخذ
المرخـ الذم كاف
كارتشى(ّ) ،قاؿ أبك الفرج الجكزم(ْ)" :ابف
ٌ
ن
الرشى ،كاستصفيت أمكالو ،كأعيد منيا عمى الناس ما ادعكا عميو ،ككاف قد ضرب فمـ ييقر،

فضرب ابنو فأقر بأمكاؿ كثيرة ،كأحرقت كتبو في الرحبة(ٓ) ،ككاف منيا :كتاب الشفاء كاخكاف
الصفاء كحبس فمات في الحبس".

الكراقيف القضاة ،إما عادؿ كمنصؼ ،كاما ظالـ كجائر،
قاؿ الباحث :ىذا ىك حاؿ ٌ
ككبلىما كاف يعمؿ ك ارقنا ،كالقاضي ال شؾ أنو قريب مف الكزراء ،فإف الكزير ىك مف يعيف
القضاة ،فبلبد لنا كأف نتكمـ دكف استطراد عف نماذج مف ىؤالء الكزراء.

الكراقكف الكزراء:
 -المطمب السابعٌ :

شيئا مف مياميـ ،كقد عمؿ بعض الكزراء في
الكزراء أعكاف األمراء ،يحممكف عنيـ ن
الكراقة كامتينكىا ،كىذا يدؿ عمى ٌأنيا مينة شريفة عظيمة ،ال تحط مف قدر اإلنساف؛ بؿ
مينة ٌ
ترفعو.

)ُ( محمد أمير المؤمنيف المعتصـ با﵀ بف ىاركف الرشيد بف محمد الميدم بف عبد ا﵀ المنصكر بف محمد بف
عمي بف عبد ا﵀ بف العباس بف عبد المطمب ،يكنى أبا إسحاؽ ،كىك ثامف الخمفاء ،مات سنة (ِِٕىػ) .يينظر:

تاريخ بغداد (ْ.)ْٕٓ/

)ِ( يينظر :كتاب الكالة ككتاب القضاة (صُِّ).
)ّ( يينظر :تاريخ اإلسبلـ (ُِ.)َُٔ/

)ْ( المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ (ُٖ.)َُْ/

الحجاج إذا أرادكا م ٌكة ،كقد خربت اآلف
)ٓ( الَّر ٍحىبةي :قرية بحذاء القادسية عمى مرحمة مف الككفة عمى يسار
ٌ
بكثرة طركؽ العرب َّ
البر ليس بعدىا عمارة .يينظر :معجـ البمداف (ّ.)ّّ/
ألنيا في ضفٌة ٌ
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ً (ُ) ً
ً
استي ً
كزىر
كمعمكـ أَّىنو ما يس ٌمي اٍل ىكزير كز نا
صاحبو ،أىم ثقمو  ،ىكقىد ٍ
ير إال ألَّىنوي يحمؿ ًكٍزىر ى
في ىبل هف فىيي ىك يي ىك ًازير ٍاأل ًىم ىير ىكىيتىىكَّزير لىوي(ِ).
فما أعظميا مف مينة لك أف أىميا ثقات كميـ.
يكرؽ لمكزراء كىك ليس بكزير ،كالعكس بالعكس ،لذلؾ
الكراقيف الكزراء مف كاف ّْ
كمف ٌ
الكراقيف ،ككراقك الكزراء.
الكراقيف الكزراء ،ىما :الكزراء ٌ
البد مف الكبلـ عف قسميف مف ٌ

الكراقيف:
فأما القسـ األكؿ :الكزراء ٌ
ٌ
الكراقة ،منيـ :يحيى بف يم ىح َّمد ٍبف يى ىب ٍيرة ٍبف ىس ًعيد بف
اشتغؿ عدد مف الكزراء في مينة ٌ
الحسف بف جيـ ،أبك المظفر الشيباني ،الكزير ىع ٍكف ّْ
الديف ،يكلً ىد سنة (ْٗٗق) ،دخؿ بغداد ًفي
ً
صباه ،كطمب العمـ ،كجالس الفيقياء كاألدباء كسمع الحديث ،كق أر القراءات ،كشارؾ في فنكف

َّ
مسد ندا في السَُّّنة كاتٌباع
خبير بالمغة ،كيعرؼ النحك كالعركض كالفقو .ككاف
نا
عديدة ،ككاف
(ّ)
فتعرض لمكتابة ،ثـ استكزره المقتفي(ْ) سنة (ْْٓق) فداـ كزيره ،ثـ
ىمضَّو الفقر َّ
السمؼ ،ثـ أ ى

كصبلحا
دينا
كزير كلده المستنجد إلى ٌ
أف مات في سنة (َٔٓق) ،ككاف مف خيار الكزراء ن
ن
كيق أر عنده
مجمسو
اضعا ألىؿ العمـ ىكىب ِّار بيـ ،ككاف يحضر
كرنأيا
َّ
ن
األئمةي كالفقيياء ،ي
ى
كعقبل كتك ن

كي ٍجرل مف البحكث كالفكائد عجائب(ٓ).
الحديث عمى ُّ
الركاة ،ي
كأما القسـ الثاني :كراقك الكزراء:

ىح ىمد ٍبف يم ىح َّمد ٍبف أيكب،
الكراقة لمكزراء ،منيـ :أ ٍ
الكراقيف في مينة ٌ
فقد اشتغؿ عدد مف ٌ
يكرؽ لمكزير الفضؿ ٍبف يحيى ٍبف خالد ٍبف ىب ٍرمؾ(ٔ) ،مات سنة
اف ّْ
الكراؽ ،ىك ى
أيىبك جعفر ٌ
(ِِٖق)(ٕ).

)ُ( جميرة المغة (ِ.)ُِٕ/

)ِ( مختار الصحاح (صّّٕ).

ّ
َّ
ىم َّ
أمضو الجريح :أم أكجعو .شمس العمكـ كدكاء كبلـ العرب مف
الشيءً :إذا بمغ منو المشقة .كيقاؿ:
ضو
ي
) ( أى
الكمكـ (ٗ.)َِِٔ/

)ْ( المقتفي ألمر ا﵀ :أمير المؤمنيف ،أبك عبد ا﵀ ،محمد بف المستظير با﵀ أحمد بف المقتدم با﵀ عبد ا﵀ بف
الذخيرة محمد بف القائـ بأمر ا﵀ عبد ا﵀ بف القادر با﵀ أحمد بف االمير إسحاؽ بف المقتدر ،الياشمي العباسي
البغدادم الحبشي االـ ،بكيع باإلمامة (ّٗٓىػ) ،كتكفي (ٓٓٓىػ) .يينظر :سير أعبلـ النببلء (َِ.)ّٗٗ/

)ٓ( يينظر :تاريخ اإلسبلـ (ُِ.)ُْٖ/
ٔ
ً
البغدادم الكزير ،تقدمت ترجمتو (صُٔ) مف ىذا البحث.
كي
ُّ
) ( يى ىك الفضؿ ٍبف يحيى ٍبف ىخالد ٍبف ىب ٍرمؾ ى
الب ٍرىم ٌ
)ٕ( يينظر :تاريخ بغداد (ٔ.)ِٔ/
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(ُ)
أحد
قاؿ يعقكب بف شيبة " :أحمد بف أيكب ليس ًمف أصحاب الحديث ،كال يعرفيو ه
كرقنا".
بالطَّمىب ،كاٌنما كاف ٌا

ً
الكراقػػػػػػات:
-المطمب الثامف :النسػػاء ٌ

الكراقة ،إذ لـ يخؿ ىذا الميداف مف
الكراقات صنؼ مف أصناؼ أصحاب مينة ٌ
النساء ٌ
ً
الكراقات عددىف قميؿ يكاد أف ينحصر ،كمع قمة عددىف فإف ما
عنصر النساء ،كلكف النساء ٌ

الكراقات ،فبل بد مف نظرة سريعة عمى
الزما لمنساء ٌ
عمى ٌ
الكراؽ مف ضكابط في العمؿ يككف ن
الكراقات الثبلثة.
حاؿ ٌ
ً
كال عيب في ذلؾ؛ فإف ٍابف الحطى ٍي ىئ ًة(ِ) ىكاف ي ي ً
َّ
الكراقة ،ىكعم ىـ زكجتىوي ىكبًٍنتىوي
ى ى
ى ي
عيش م ىف ٌ
الكتاب ،كي ً
الكتىابةى ،فى ىكتىبتىا ًم ٍثمىو ،فى ىكاف يأٍخ يذ ً
ً
نسخ يك ّّؿ ًم ٍنيي ىما طىائًفىةن ًم ىف
قس يموي ىب ٍي ىنوي ىكبينيي ىما ،فى ٍي ي
ى ىى
ى ى
ي
ى
الخطي ً
ً
الكتى ً
كط إًالَّ ًفي ىش ٍي وء ىن ًاد ور(ّ).
اب ،فىبلى يي َّ
ؽ ىب ٍي ىف ي
فر ي
الكراقات:
كمف النساء ٌ
الكراقػة تكفيؽ السكداء:
ٌُ -

(ْ)

المعرم
كرد اسميا بػ "تػكفيػػؽ الجارية السكداء" عند أبي العبلء
ٌ

في "رسالة الغفراف"،

حيث ذكر َّ
عمي بف منصكر(ٓ)؟ ،أنا تكفيؽ السَّكداء التي كانت
بأنيا تقكؿ" :أتدرم مف أنا يا َّ

)ُ( المصدر نفسو (ٔ ،)ّٔ/تاريخ اإلسبلـ (ٓ.)ُّٓ/
ِ
الحطى ٍيىئ ًة :أبك العباس أحمد بف عبد ا﵀ بف أحمد بف ىشاـ بف الحطيئة المخمي الفاسي؛ كاف مف
) ) ٍاب يف ي
كثير مف كتب األدب كغيرىا ،كتكفي في أكاخر المحرـ سنة (َٔٓىػ)
مشاىير الصمحاء كأعيانيـ ،كنسخ بخطو نا

بمصر .يينظر :كفيات األعياف (ُ.)َُٕ/
)ّ( يينظر :سير أعبلـ النببلء (َِ.)ّْٓ/

)ْ( أبك العبلء أحمد بف عبد ا﵀ بف سميماف التنكخي المعرم المغكم الشاعر ،ككانت كالدتو يكـ الجمعة عند

مغيب الشمس لثبلث بقيف مف شير ربيع األكؿ ،سنة (ّّٔق) ،كتكفي يكـ الجمعة ثالث -كقيؿ :ثاني -شير

ربيع األكؿ ،كقيؿ :ثالث عشرة ،سنة (ْْٗق) .يينظر :كفيات األعياف (ُ.)ُُْ-ُُّ/
ٓ
الحمبي الممقب دكخمة ،كيعرؼ بابف القارح ،كيكنى أبا الحسف ،قاؿ ابف عبد
عمي بف منصكر بف طالب
ُّ
) ( ّّ
قؤكما
الرحيـ :ىك شيخ مف أىؿ األدب شاىدناه ببغداد راكية لؤلخبار كحاف ن
ظا لقطعة كبيرة مف المغة كاألشعار ن

بالنحك ،ييذكر أف مكلده بحمب سنة (ُّٓىػ) كلـ يتزكج كال أعقب ،كتيكفي سنة (ِْْىػ) .يينظر :معجـ األدباء
(ٓ.)ُْٕٗ /
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و
عمي
تخدـ في دار العمـ ببغداد عمى زماف أبي
منصكر َّ
محمد بف ٍّ
إلى ُّ
النساخ"(ِ).

(ُ)

الخازف ،ككنت أخرج الكتب

فيقكؿ :ال إلو إالٌ ا﵀ ،لقد كنت سكداء فصرت أنصع مف الكافكر(ّ) ،كاف شئت

القافكر(ْ) .فتقكؿ :أتعجب مف ىذا ،كالشاعر يقكؿ لبعض المخمكقيف :لك َّ
أف مف نكره مثقاؿ
و
خردلة(ٓ).
الكراقة تكفيؽ "كانت تقكـ بجمب الكتب المراد نسخيا -في مكتبة سابكر -ببغػداد،
ك ٌ
لمنساخيف لينسخكىا ،بمعنى َّأنيا كانت مكظفة في تمؾ المكتبة"(ٔ).
ٌ
كتقدميا ٌ
قاؿ الباحث :لـ تذكر المصادر ترجمة ليا؛ بؿ يذكرت بيف يسطكر المصادر.
ِ -فاطمة الكاتبة:

البغدادية الكاتبة ،المعركفة ببنت
عمي العطارٌ ،أـ الفضؿ
فاطمة بنت الحسف بف
ٌ
ٌ
بحسف خطيا ،ككاف ليا سماعه و
عاؿ،
الناس َّ
األقرع ،كتب ٌ
كيضرب المثؿ ي
كجكدكا عمى خطيا ،ي
المحرـ سنة (َْٖىػ)(ٕ).
تييكفّْيت في
َّ

شيدة الكاتبة:
ّ -ي
الد ىين ىكرم ،ثـ البغدادمً ،
اإلبرم ،الكاتبة،
ىح ىمد ٍبف الفى ىرج ٍبف يع ىمر ى
بنت أىبًي نصر أ ٍ
يش ٍي ىدة ي
ً
ً
سمعت الكثير
ام ىأرىة جميمة صالحة ،ذات ديف ،ككرع ،كعبادة .ى
فخر النساء ،يم ٍسندة العراؽ .كىي ٍ
مميحا(ٖ).
كعمرت ،كصارت أسند أىؿ زمانيا ،ككانت تكتب خ ن
طا ن
ي

كثير مف حديثيا ،ككاف ليا خطه ىح ىسف.
قاؿ أبك الفرج ابف اٍل ىج ٍكزم" :قرأت عمييا نا
كتزكجت ببعض يك ىكبلء الخميفة ،كعاشت مخالًطة لمدار كألىؿ العمـ .ككاف ليا بًر كخيرً .
كقرئ
َّ
ً
كعمرت حتى قاربت المائة .كتيكفيت ليمة االثنيف (ُْ) مف المحرـ ،سنة
عمييا الحديث سنيف ،ي

)ُ( محمد بف عمي بف إسحاؽ بف يكسؼ أبك منصكر الكاتب خازف دار العمـ ،مات أبك منصكر في ليمة األحد،
كدفف مف الغد يكـ األحد لمنصؼ مف جمادل اآلخرة سنة (ُْٖىػ) .يينظر :تاريخ بغداد (ْ.)ُٓٗ/
)ِ( رسالة الغفراف (صّٕ).

كر :عيف ماء في الجنة .يينظر :العيف (ٓ.)ّٖٓ/
)ّ(
الكافكر :شيء مف أخبلط الطيب .كالكافي ي
ي
المخرج تعاقبا ًفي المُّ ىغات.
تقارب الحرفاف ًفي
)ْ) القافكر :ا ٍلعرب تىقكؿ :القافكر كالكافكر ،كالقي ٍسطي كال يك ٍسطي ،ىكًاذا
ى
ى
يينظر :تيذيب المغة (َُ.)ٕ/
)ٓ( رسالة الغفراف (صّٕ).

ٔ
الكراقيف في الحضارة العربية اإلسبلمية (ٓ.)َُِ/
الكراقة ك ٌ
) ) مكسكعة ٌ
)ٕ( يينظر :تاريخ اإلسبلـ (َُ.)ْٓٔ/

)ٖ( تاريخ اإلسبلـ (ُِ.)ّٖٓ/
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(ْٕٓىػ) ،ككاف ليا دار كاسعة ،كقؿ ما كانت تى ُّ
جيدا،
أحدا يريد السماع .ككانت تكتب خطنا ن
رد ن
لكنو تغير ً
لك ىب ًرىا"(ُ).
الكراقيف كثيرة كمتنكعة ،كلقد جئت بأشيرىا كأفضميا،
قاؿ الباحثٌ :
إف تخصصات ٌ
ألبرىف عمى كجكدىا ،كىذا ىك المقصد مف ىذا المبحث.
الكراقيف كآدابيـ.
كانتقؿ اآلف إلى الفصؿ الرابع كالذم ٌ
أتحدث فيو منيج ٌ
***

)ُ( تاريخ اإلسبلـ (ُِ.)ّٖٓ/
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اٌفصً اٌطاتع
ِنيح اٌٌضّالني ًآزاهبُ
ًفٍو ِثحثاْ0

ادلثحث األًيِ 0نيح اٌٌضّالني
ادلثحث اٌثأً 0آزاب اٌٌضّالني

الفصؿ الرابع

الكراقيف كآدابيـ
منيج ٌ

َّ
إف لكؿ مينة منيجيا كآدابيا ،كلكال كجكد المناىج كاآلداب لما صمح حاؿ الميف .كفي
الكراقيف.
ىذا الفصؿ ٌ
الكراقة ،ثـ أىـ آداب ٌ
يبيف الباحث أبرز خصائص منيج ٌ

الكراقيف
المبحث األكؿ :منيج ٌ

الكراقة في مراحؿ كأم عمـ آخر ،فبدأ بمرحمة اإلمبلء ،التي يبدأ بيا
لقد مر منيج ٌ
الكراؽ بنسخة مع المستممي ،يكتبيا كيراجعيا بالمقابمة كغيرىا حتى ينتيي منيا ،ثـ تيقر ىذه
ٌ
النسخة في المسجد الجامع لجميع طمبة العمـ المبلزميف لمشيخ-المستممي -كيأخذكىا إجازة،
الكراؽ يبتغي في
كىذه الطريقة في البداية كانت طريقة تعميـ ،ال طريقة تكسُّب كارتزاؽ ،فكاف ٌ
عممو كجو ا﵀ .

الكراقة مينة تكسب كارتزاؽ ،حتى ٌإنيا ارتبطت
كفي المرحمة الثانية أصبحت مينة ٌ
بالحالة االقتصادية لممجتمع.
نضجا
ثـ كانت المرحمة الثالثة ،مرحمة تطكر صناعة الكتاب ،كىذه المرحمة ىي األكثر
ن

الكراقة في مسارىا ما ييعرؼ بػالتخصص ،كأصبح
لمكراقيف ،حيث أكجدت ٌ
في العممية اإلبداعية ٌ
الكراؽ الناسخ يتخصص بفف مف الفنكف كينسخ بو فقط ،كالشعر ،أك النثر ،أك المغة ،أك الحديث
ٌ
َّ
النبكم ،أك التاريخ أك الفكلكمكر ،أك الفمسفة ،أك غيرىا مف بقية فنكف اإلبداع.

الكراؽ أف
الكراقيف ،حيث تكجب عمى ٌ
كقد أضيؼ إلى ىذه المرحمة تقييدات كثيرة عمى ٌ
ناقدا ،كىنا ظير مبدأ "الحاشية" في التكريؽ ،لتكضيح ما
عالما بتخصصو ،أم أف يككف ن
يككف ن
الكراؽ بيده ،كىذا إبداع
يقع فيو المؤلؼ مف أخطاء نحكية أك لغكية أك عركضية كيصححيا ٌ
ثقافي ،أضفى حالة مف الرقي المعرفي عمى تقاليد الكتابة العربية اإلسبلمية ،إذ بيذه العممية

الكراقكف عمى األمانة العممية في عممية النقؿ مف األصؿ المخطكط ،كىذه الناحية التي
حافظ ٌ
سيرتكز عمييا حديث الباحث في ىذا المبحثَّ ،
الكراقة.
ألنيا ثمرة مف ثمار السير عمى منيج ٌ

ككممة "المنيج" لغةن تدؿ عمى الطريؽ الكاضح المستقيـ ،قاؿ ابف فارس(ُ)" :النكف كالياء

كالجيـ أصبلف متبايناف :األكؿ :النيج :الطريؽ ،كنيج لي األمر :أكضحو ،كىك مستقيـ

أيضا ،كالجمع المناىج ،كاآلخر :االنقطاع ،كأتانا فبلف ينيج ،إذا أتى
المنياج .كالمنيج :الطريؽ ن
فبلنا حتى أنيج ،أم سقط".
نا
مبيكر منقطع النفس .كضربت ن
)ُ( مقاييس المغة (ٓ ،)ُّٔ/كيينظر :الصحاح تاج المغة كصحاح العربية (ُ ،)ّْٔ/كلساف العرب
(ِ ،)ّّٖ/كالقامكس المحيط (صَِٖ).
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اصطبلحا :إف المنيج ىك مجمكعة الركائز كاألسس الميمة التي تكضح مسمؾ
كالمنيج
ن
الفرد أك المجتمع أك األمة لتحقيؽ اآلثار التي يصبك إلييا كؿ منيـ(ُ).
كقاؿ المناكم :المنيج :الطريؽ المنيكج أم المسمكؾ(ِ).

الكراقيف في جكانب ثبلثة رئيسية :الجانب المعرفي الثقافي،
الكراقة عند ٌ
كيتمثؿ منيج ٌ
كالجانب الفني اإلبداعي ،كالجانب األدبي األخبلقي.

 المطمب األكؿ :الجانب المعرفي الثقافي:عدة ،مف أىميا:
يشتمؿ عمى أمكر منيجية ٌ
 أكنال :اإلمبلء كمجالس اإلمبلء(ّ):الكراقة ،ككاف اإلمبلء فيما مضى مف
ٌ
إف مجالس اإلمبلء ىي المبنة األكلى في عمـ ٌ
)
ٓ
(
)
ْ
(
ب ىع ٍق يد اٍل ىم ىجالً ً
الزماف أعمى مراتب التعميـ  ،كقد قاؿ الخطيب البغدادم  ":يي ٍستى ىح ُّ
س ًًإل ٍم ىبل ًء
اى ًب اٍلمح ّْدثًيف مع ما ًف ً
ىحس ًف م ىذ ً
اٍلحًد ً
يو ًم ٍف ىجم ً
الرًاك ى ً
الد ً
اؿ ّْ
يث ًأل َّ
يف
ىعمىى ىم ىراتً ًب َّ
ىف ىذلً ىؾ أ ٍ
ى
ى
يى ى ىى ى
يف ىكم ٍف أ ٍ ى ى
(ٔ)
ًً
اء بًس ىن ًف َّ ً
ك ًاال ٍقتً ىد ً
يف" ،كقد أكرد "ابف النديـ" حادثة تؤكد ذلؾ ،فقاؿ" :كاف أبك
السمىؼ الصَّالح ى
ي
ى
(ٖ)
(ٕ)
عمر محمد بف عبد الكاحد صاحب أبي العباس ثعمب ابتدأ بإمبلء ىذا الكتاب ،كتاب
(ٗ)

الياقكت يكـ الخميس لميمة بقيت مف المحرـ سنة (ِّٔق) في جامع المدينة مدينة أبي جعفر

مجمسا إلى أف انتيى إلى
مجمسا
تجاال مف غير كتاب كال دستكر(َُ) ،فمضى في اإلمبلء
ار ن
ن
ن
)ُ( مجمة البحكث اإلسبلمية -العدد الثامف كالخمسكف -اإلصدار :مف رجب إلى شكاؿ لسنة (َُِْىػ)-
العبلمة الشيخ عبد الرزاؽ عفيفي كمعالـ منيجو األصكلي -الفصؿ األكؿ المنيج تعريفو كأىميتو (صُ).

)ِ( التكقيؼ عمى ميمات التعاريؼ (صُّٕ).

)ّ) يينظر :التعريؼ بيا في المبحث الثاني مف الفصؿ األكؿ مف الباب األكؿ مف ىذا البحث.
)ْ( يينظر :المزىر في عمكـ المغة كأنكاعيا (ِ.)ِٖٔ/

)ٓ( الجامع ألخبلؽ الراكم كآداب السامع لمخطيب البغدادم (ِ.)ّٓ/
)ٔ) الفيرست (صَُِ).

)ٕ) محمد بف عبد الكاحد بف أبي ىاشـ ،أبك عمر المغكم الزاىد المعركؼ بغبلـ ثعمب ،كلد سنة (ُِٔق)،

كتكفي سنة (ّْٓق) .يينظر :تاريخ بغداد (ّ.)ُٖٔ/

ٖ
تقدمت ترجمتو (صْٓ) مف ىذا البحث.
ىح ىمد ٍبف ىي ٍحىيى المعركؼ بثعمبٌ .
) ( أٍ
)ٗ( مدينة أبي جعفر المنصكر ،كىي المعركفة بالزكراء ،كتقع في الجانب الغربي لمدينة بغداد .يينظر :معجـ
البمداف (ّ.)ُٓٔ/
ً
)َُ( ُّ
كر ،بالضـُّ :
ماعات التي منيا تى ٍح ًر ييرىا ،يم ىعَّرىبةه ،جمعيا :ىدساتير ،كاستى ٍع ىممو
لمج
الم ٍعمكلىةي ى
الد ٍستي ي
الن ٍس ىخةي ى
ال يكتَّ ً ًَّ ً
ىمر ا ٍلممؾ تى ىج ُّك انز .يينظر :تاج العركس (ُُ ،)ِِٗ/القامكس المحيط (صُّٗ).
ي
اب في الذم ييدير أ ى
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مجمسا ،ثـ رأل الزيادة فيو فزاد في أضعاؼ ما أمبل كارتجؿ
مجمسا
آخره ،ككتبت ما أمبله
ن
ن
يكاقيت أخر(ُ) ،كاختص بيذه الزيادة أبك محمد الصفار(ِ) ،لمبلزمتو كتكرير قراءتو ليذا الكتاب
(ّ)

عمى أبي عمر ،فأخذت الزيادة منو ثـ جمع الناس عمى قراءة أبي إسحاؽ الطبرم

لو ،كسمى

ىذه القراءة "الفذلكة"(ْ) ،فق أر عميو كسمعو الناس ثـ زاد فيو بعد ذلؾ ،فجمعت أنا في كتابي

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

إلى آخره ،ثـ ارتجؿ بعد ذلؾ يكاقيت أخر كزيادات في أضعاؼ الكتاب كاختص بيذه الزيادة،
(ٕ)

أبك محمد كىب

لمبلزمتو ،ثـ جمع الناس ككعدىـ بعرض أبي إسحاؽ عميو ىذا الكتاب،

كتككف آخر عرضة يتقرر عمييا الكتاب فبل يككف بعدىا زيادة ،كسمي ىذه العرضة

"البحرانية"(ٖ) ،كاجتمع الناس يكـ الثبلثاء ألربع عشرة ليمة خمت مف جمادل األكلى مف

ُ
قطعة ًم ٍنوي ياقكتو كجمعو ىي ىك ًاقيت .يينظر :المعجـ الكسيط
) ) الياقكت :حجر مف األحجار الكريمة ،كاحدتو أىك ا ٍل ى
(ِ ،)َُٔٓ/كيقصد ىنا :زيادات أيخر.

)ِ( عبد ا﵀ بف عثماف بف محمد بف عمي بف بياف ،أبك محمد الصفار ،ككاف ثقة ،كمات سنة (ِّٖق) .يينظر:

تاريخ بغداد (ُُ.)ِِٓ/
)ّ( إً ٍبر ً
اف مف أىؿ الفضؿ ىكاألدب ،كسكف
اىيـ ٍبف أ ٍ
ىح ىمد ٍبف يم ىح َّمد أيىبك إً ٍس ىحاؽ الطبرم النحكم ،ييعرؼ بتيزكف ،ىك ى
ى
بغداد ،كصحب أبا يع ىمر الزاىد صاحب ثعمب ،كأخذ عنو ،كتيكفي سنة (ّّٗىػ) .يينظر :المصدر نفسو
(ٔ.)َٓٔ/
)ْ( فى ٍذلى ى ً
غ منو .القامكس المحيط (صَٓٗ).
سابوي :أنياهي كفى ىر ى
ؾح ى
ٓ
طربمي ،ذكر أىبك ا ٍلقى ً
اسًـ ابف الثبلج أَّىنوي حدثو ًفي سنة
ي
) ( ا ٍل يح ىس ٍيف بف سعد بف ا ٍل يح ىس ٍيف بف سعد ،أيىبك يم ىح َّمد القي ٍ ي
ىح ىمد بف عبد الجبار العطاردم .تاريخ بغداد (ٖ.)ٖٓٗ/
اثنتيف كخمسيف كثبلث مائة ىع ٍف أ ٍ
ٔ
حمد
حمد بف عمر بف عمي ٍبف أبي طالب ،أيىبك يم َّ
حمد ٍبف عبد المَّو ٍبف يم َّ
) ) قد يككف ىك القاسـ بف جعفر بف يم َّ
العمكم الحجازم .المصدر نفسو (ُْ.)َْٓ/
)ٕ( لـ يقؼ الباحث عمى ترجمتو ،كقد يككف :عبد المَّو بف كىباف بف أيكب بف صدقة أبك يم ىح َّمد ،تكفي بمصر
في العشر األكاخر مف رجب سنة ثماف كعشريف كثبلث مائة ،ككاف ثقة .يينظر :المصدر السابؽ (ُُ.)ِْٗ/
ٖ
الب ٍح ًر ،كىك اسـ قعر الرحـ منسكب إًلى قى ٍع ًر
"د هـ ىب ٍح ىر ّّ
) ( البحرانية :يقاؿ :ى
اني شديد الحمرة كأىنو قد نسب إًلى ى
كنكنا لممبالغة :يريد الدـ الغميظ الكاسع" .لساف العرب (ْ .)ْٔ/كيقصد
كع ٍمًقيا ،كزادكه في النسب أىلًفنا ن
الرحـ ي

ىنا :الزيادات النيائية.
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(ُّّق) في منزلو بحضرة منمو

(ُ)

(ِ)

أبي العنبر

فأمبل عمى الناس ما نسختو ،قاؿ أبك عمر:

محمد بف عبد الكاحد ىذه العرضة ىي التي تفرد بيا أبك إسحاؽ الطبرم آخر عرضة أسمعيا
عمي،
احدا فميس مف قكلي فيك كذاب َّ
بعده ،فمف ركل عني في ىذه النسخة ىذه العرضة حرفنا ك ن
كىي مف الساعة إلى الساعة مف قراءة أبي إسحاؽ عمى سائر الناس ،كأنا أسمعيا حرفنا حرفنا".

الكراقة
كىذا الكبلـ الذم أكرده ابف النديـ يسمط الضَّكء عمى المرحمة البدائية لمنيج ٌ

المعرفي الثقافي ،كىي مرحمة اإلمبلء ،كتبدأ ىذه المرحمة مع المستممي كتنتيي بو ،كيراجعيا

الكراؽ مع المستممي لكحده ،ثـ ييجيز ينسخة كاحدة فقط لتككف ىي بمثابة األـ ،حتى ييجيزىا
ٌ
(ّ)
لمطبلب ،كتككف اإلجازة في المسجد الجامع ،كتككف لجميع الناس الحاضركف في المسجد .
كلؾ أف تىعرؼ أف مجالس اإلمبلء :ىي "أف يقعد عالـ ،كحكلو تبلمذتو بالمحابر،
كتابا،
كالقراطيس ،فيتكمـ العالـ بما فتح ا﵀  عميو مف العمـ ،كيكتبو التبلمذة ،فيصير ن

كيسمكنو :اإلمبلء ،كاألمالي"(ْ).

المستىممي يكتب أكؿ القائمة( :مجمس أمبله شيخنا فبلف بجامع
كفي ىذه المجالس كاف ي
كبلما عف العرب كالفصحاء ،فيو
كذا في يكـ كذا) ،كيذكر التاريخ ،ثـ يكرد المممي بإسناده
ن
غريب يحتاج إلى التفسير ثـ يفسره ،كيكرد مف أشعار العرب كغيرىا بأسانيده ،كمف الفكائد

المغكية بإسناد كغير إسناد ما يختاره(ٓ).

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

)ُ( لـ يقؼ الباحث عمى معناىا ،كقد تككف بمعنى "المممي" أك "المبل".

)ِ( جاء في كتاب إنباه الركاة عمى أنباه النحاة (ّ" ،)ُٕٔ/كاجتمع الناس يكـ الثبلثاء مف جمادل األكلى مف
الركاة في
سنة (ُّّق) في منزلي بحضرة سكة أبى جيير ،فأممى عمى الناس ما نسختو" ،كقاؿ محقؽ إنباه ُّ
اليامش :كفى الفيرست« :قطيعة أبي العنبر».

المسيب كأىؿ بيتو قطيعة أبي العنبر مكلى
كقد جاء في كتاب البمداف لميعقكبي" :كيتصؿ بقطيعة
ٌ
المنصكر مما يمي القبمة" .البمداف لميعقكبي (صّّ).
قاؿ الباحث :يترجح لي أف مبل أبي العنبر فييا تحريؼ ،فيي قطيعة أبي العنبر كما قاؿ اليعقكبي.
كا﵀ أعمـ.

)ّ( يينظر :كراقك بغداد في العصر العباسي (صُٖٔ.)ُٖٕ-
)ْ( كشؼ الظنكف عف أسامي الكتب كالفنكف (ُ.)َُٔ/
)ٓ( يينظر :المزىر في عمكـ المغة كأنكاعيا (ِ.)ِٔٗ/
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الذم يجب مراعاتو في المسجد؛ فالقرف الرابع ىك الذم أظير ىذه المعادلة الجديدة التي بقيت

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"(ِ).

كقد ييممي الشيخ مف حفظو ،كتتعدد مجالس الشيخ عمى قى ٍد ًر حفظو ،مف ذلؾ ما قيؿ في
أبي بكر ابف األنبارم(ّ) ،فمقد "كاف ألبي بكر ابف األنبارم مف التصانيؼ :غريب الحديث ،قيؿ

أيضا مف مصنفاتو كتاب الياءات
َّأنو خمس كأربعكف ألؼ كرقة أمبله مف حفظو .كمما أمبله ن
نحك ألؼ كرقة"(ْ).
كالمتتبع لمجالس اإلمبلء يجد أنيا كانت مجالس عمـ عامرة يحضرىا أغمب طبقات

المجتمع ،كيمتمئ المجمس بالناس ،ذكر الخطيب البغدادم

(ٓ)

(ٔ)

أف ابف الجعابي

مجمسو فتمتمئ السكة التي يممي فييا كالطريؽ ،كيحضره ابف مظفر(ٕ) ،كالدارقطني

"كاف يممي

(ٖ)

كلـ يكف

الجعابي يممي األحاديث كميا بطرقيا إال مف حفظو".

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

ِ
الكراقكف في اإلسبلـ (صٕ).
الكراقة ك ٌ
) ( يينظرٌ :
)ّ( أبك بكر ابف األنبارم :ىك محمد بف القاسـ بف محمد بف بشار بف الحسف بف بياف بف سماعو بف فركة بف

قطف بف دعامة ،أبك بكر ابف األنبارم النحكم ،كاف مف أعمـ الناس بالنحك كاألدب ،كأكثرىـ حفظا لو .تكفي
ليمة النحر مف ذم الحجة مف سنة (ِّٖق) .يينظر :تاريخ بغداد (ْ.)ِٗٗ/

)ْ) معجـ األدباء (ٔ.)ُِٕٔ/
)ٓ( تاريخ بغداد (ْ.)ِْ/

)ٔ( محمد بف عمر بف محمد بف سالـ بف الب ارء بف سبرة بف سيار ،أبك بكر التميمي ،قاضي المكصؿ ،ييعرؼ
بابف الجعابي ،كمات سنة (ّٓٓق) .يينظر :المصدر نفسو (ْ.)ِْ/

)ٕ( محمد بف مظفر بف مكسى بف عيسى بف محمد بف عبد ا﵀ ،أبك الحسيف الحافظ البغدادم البزاز ،ركل
عنو :أبك الحسف الدارقطني كغيره الكثير ،كتهكفي سنة (ّٕٗىػ) .يينظر :تاريخ دمشؽ (ٔٓ.)ّ/
ٖ
ىح ىمد ٍبف ميدل ٍبف مسعكد ٍبف النعماف ٍبف دينار ٍبف ىع ٍبد المَّو أيىبك الحسف الحافظ
) ( عمي ٍبف يع ىمر ٍبف أ ٍ
الدارقطني ،كتكفي سنة (ّٖٓق) ،كقد بمغ ثمانيف سنة كخمسة أياـ .يينظر :تاريخ بغداد (ُّ.)ْٖٕ/
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ككانت مجالس اإلمبلء فاكية المجالس ،نقؿ الخطيب البغدادم
(ّ)

عف عمر بف حفص(ِ) ،قاؿ" :كجو المعتصـ
(ٓ)

عاصـ

في ىر ٍح ىبة

(ٔ)

(ْ)

بمف يحزر

(ُ)

ما يدلؿ عمى ذلؾ

مجمس عاصـ بف عمى بف

الرصافة(ٕ) ،قاؿ :ككاف عاصـ بف عمى يجمس عمى
النخؿ التي في جامع ي

(ٖ)
يكما
سطح المسقطات كينتشر الناس في الرحبة كما يمييا فيعظـ الجمع ن
جدا حتى سمعتو ن
يقكؿ :حدثنا الميث بف سعد(ٗ) كيستعاد ،فأعاد أربع عشرة مرة ،كالناس ال يسمعكف ،قاؿ :ككاف
(َُ)

ىاركف المستممى

(ُُ)

فكجو بقطاعي

يركب نخمة معكجة كيستممى عمييا فبمغ المعتصـ كثرة الجمع فأمر بحزرىـ

الغنـ فحرزكا المجمس عشريف كمائة ألؼ".

قاؿ الباحث :اكتفي بما تقدـ ،كلكف الممفت لمنظر بعد ىذا التتبع لمجالس اإلمبلء أف

كتحديدا في القرف الرابع اليجرم كما
ىذه المجالس كانت مف أكلكيات الناس في تمؾ العصكر،
ن
)ُ( تاريخ بغداد (ُْ.)َُٕ/

َّدكسي ،ذكره اإلماـ المزم في تبلميذ عاصـ بف عمي .تيذيب الكماؿ (ُّ.)َٖٓ/
)ِ( عمر بف حفص الس
ٌ
ّ
تقدمت ترجمتو (صٖٓ) مف ىذا البحث.
) ) محمد أمير المؤمنيف المعتصـ با﵀ بف ىاركف الرشيد  .ي
)ْ( حزرت َّ
أحزره ىح ٍزنار :إًذا عرفت ًم ٍق ىداره أىك ظىىن ٍنت ،ىح ىزىر ً
كيحزر ،ىكالضَّـ أكثر .جميرة المغة
يحزر
ي
الش ٍيء ي
(ُ.)َُٓ/

)ٓ( عاصـ ٍبف عمي ٍبف عاصـ ٍبف صييب ،مكلى قريبة بنت يم ىح َّمد ٍبف أبي بكر الصديؽ ،يكنى أبا الحسيف،
كىك كاسطي نزؿ بغداد زمانا طكيبلن ،مات سنة (ُِِق) في رجب .يينظر :تاريخ بغداد (ُْ.)َُٕ/
ٔ
الشيء الك ً
الر ٍحب بالفىتٍ ًح ك َّ ً
يبَّ :
ض ىر ٍحىبةه .تاج العركس (ِ.)ْٖٖ/
ب كأ ٍىر ه
اسعي ،تقك يؿ منو :ىبمى هد ىر ٍح ه
الرح ي
) ( َّ ي
ٍي ى
ٕ
الرصافة :يرصافة بغداد بالجانب الشرقي ،لما بنى المنصكر مدينتو بالجانب الغربي ،كاستتـ بناءىا أمر ابنو
)( ي
معسكر لو ،فالتحؽ بيا الناس كعمركىا،
نا
الميدم أف يعسكر في الجانب الشرقي ،كأف يبني لو فيو دكنار كجعميا
جامعا أكبر مف جامع المنصكر كأحسف ،كخربت تمؾ النكاحي
فصارت مقدار مدينة المنصكر كعمؿ الميدم بيا
ن

كميا كلـ يبؽ إال الجامع كبمصقو مقابر الخمفاء لبني العباس .معجـ البمداف (ّ.)ْٔ/

)ٖ( المسقطات :ىك بناء ،كىك عبارة عف قصر معركؼ عند جامع اليصافة .يينظر :الديارت ،ألبي الحسف
الشابشتي (ُ.)ٖٓ/

)ٗ( الميث بف سعد بف عبد الرحمف ،أبك الحارث ،إماـ أىؿ مصر في الفقو كالحديث ،كأصمو مف أصبياف ،تكفي
سنة (ُٕٓق) .يينظر :كفيات األعياف (ْ.)ُِٕ/

)َُ) ىاركف بف سفياف بف بشير ،أبك سفياف ،مستممي يزيد بف ىاركف يعرؼ بالديؾ ،مات في سنة (َِٓق).

يينظر :تاريخ بغداد (ُٔ .)ّٔ/كلقد رجح الباحث ىنا :أف المستممي ىاركف ىك "ىاركف المعركؼ بالديؾ" ال
بم ٍك يحمة" ،لقكؿ السمعاني عند ذكره القصة" :ككاف المستممي ىاركف الديؾ يركب نخمة معكجة
"ىاكف المعركؼ ي
كيستممى" .األنساب لمسمعاني (َُ.)ّٕٗ/
)ُُ( َّ
و
شيء مف شيء ،يقاؿ:
ص ٍروـ كابانة
قطاعي :قطع القاؼ كالطاء كالعيف أص هؿ
ه
صحيح كاحد ،يدؿ عمى ى
ط نعا .معجـ مقاييس المغة (ٓ .)َُُ/كيقصد ىنا :مف يستطيع الجزـ بعدد الحاضريف.
قطعت
الشيء أقطعو قى ٍ
ي
ى
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بعده مف قركف ،كقد تأثر بيذه المجالس األمراء كالكزراء كالعمماء ،حتى كصؿ إلى دىماء كعكاـ

الناس ،فكميـ أحبكا المجالس كانتظركىا عمى أحر مف الجمر كما يقاؿ ،كلذلؾ كانت السكؾ

كالمساجد كالمنازؿ تىمتمئ عند عقد المجمس ،فممو الحمد كالمنة.
ثانيا :التخصص في ال ىنسخ:
ن

َّ
لمكراقيف،
إف ظيكر التخصص في النسخ يعتبر مف التطكر المعرفي الثقافي في منيج ٌ

الكراؽ مف المسجد ،كأصبح عممو باألجرة ،كضع أصحاب المجالس كأصحاب
فبعد أف خرج ٌ
الكراقيف بعض القيكد ليسيركا عمييا في عمميـ ،كىذه الخطكة جعمت ىذه المينة
الكتب عمى ٌ
اقتصاديا.
ثقافيا ك
ن
مزدىرة ن
الكراقيف التخصص في عمـ مف العمكـ ،فمنيـ مف تخصص في
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 النسخَّ ،
ألف الناسخ
أصبح بمقاـ الناقد فيما ينسخ ،إضافة إلى مينة النسخ.
و
شركط ك و
أمكر يحتاج الناسخ المتخصص إلى مراعاتيا عند النسخ
كتكافؽ العمماء عمى

في تخصص معيف ،كمف ذلؾ:

العربية كاألصكؿ كغير ذلؾ:
ُ -مف ينسخ العمكـ الشرعية ،كالفقو كالمٌغة
ٌ

الفف
"األكلى لو كاألشبو بو ٌأال ٌ
يتقدـ إلى كتابة شيء منيا ٌإال بعد اطٌبلعو عمى ذلؾ ٌ
كقراءتو كتك ارره ،ليسمـ مف الغمط كالتحريؼ ،كالتبديؿ كالتصحيؼ؛ كيعمـ مكاف االنتقاؿ مف باب

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

كمعارضة معارض ،كمناقضة مناقض؛ فيعمـ آخر كبلمو ،كمنتيى مرامو؛ فيفصؿ بيف ك ٌؿ كبلـ
ككبلـ بفاصمة تد ٌؿ عمى إنجازه ،كيبرز قكؿ اآلخر بإشارة يستد ٌؿ بيا عمى إب ارزه؛ كا ٌال فيك
الغدك مف الركاح"(ُ).
حاطب ليؿ ال يدرل أيف يفجأه الصباح ،كراكب سيؿ ال يعرؼ
ٌ

ِ -مف ينسخ التاريخ:

خصكصا ممكؾ العجـ
يشترط فيو "معرفة أسماء الممكؾ ،كألقابيـ ،كنعكتيـ ،ككناىـ،
ن
أعجمية ال تفيـ ٌإال بالنقؿ ،كيحتاج الناسخ إذا
فإف غالب أسمائيـ
ٌ
كالتٌرؾ كالخك ٌ
ارزمية كالتٌتارٌ ،
كتبيا إلى تقييدىا بضكابط كاشارات كتنبييات تد ٌؿ عمييا؛ ككذلؾ أسماء المدف كالببلد كالقرل

)ُ( نياية األرب في فنكف األدب (ٗ.)ُِْ/
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(ِ)
(ُ)
فينبو عمى ما تشابو منيا خطِّا كاختمؼ لفظنا ،كما تشابو
الرساتيؽ كالككر كاألقاليـٌ ،
كالقبلع ك ٌ
ِّ
الركذ)(ّ) ،كاألخرل ( ىم ٍريك
كم ٍرك)؛ إحداىما ( ىم ٍريك ُّ
خطا كلفظنا كاختمؼ نسبة ،نحك ( ىم ٍرك) ( ،ى
(ْ)
ً
عزٌية)(ٓ) ،كاألخرل (القمعة القاىرة)
الم ٌ
ال ٌشاى ٌجاف) ؛ (كالقاىرة)( ،كالقاىرة)؛ إحداىما (القاىرة ي
(ٕ)
(ٔ)
فإف الناسخ متى أطمؽ اسـ
التي ىي ( يبزٍكىزف) التي أنشأىا ٌ
مؤيد الممؾ صاحب (كرماف) ٌ ،

عزية لشيرتيا دكف
الم ٌ
القاىرة ،كلـ ٌ
يميز ىذه بمكانيا كنسبتيا تبادر ذىف السامع إلى القاىرة ي
غيرىا"(ٖ).
الرجاؿ كأياـ العرب ،نحك
أيضا أف يككف ضابطنا ألسماء َّ
كاشترطكا فيمف ينسخ التاريخ ن
فاألكؿ عبيد ا﵀ بف زياد بف أبيو(ٗ) ،كزياد ىذا ،ىك ابف
"عبيد ا﵀ بف زياد ،كعبيد ا﵀ بف زيادٌ ،

ُ
معرب ،ألحقكه بً ٍقر و
داؽ ،كالجمع ،الرساتيؽ ،كىى السكاد.
تاؽ
كر ٍس ه
طاس ،كيقاؿ :يرٍز ه
الر ٍس ي
فارسي ٌ
داؽ ي
) ) الرساتيؽ :ي
ٌ
الصحاح تاج المغة كصحاح العربية (ْ.)ُُْٖ/
)ِ) ال يككر :الرحؿ ،كالجميع :األى ٍككار ،ك ً
الكيراف .كال ىك ٍكرةي مف ككر البمداف .يينظر :العيف (ٓ.)َُْ/
ي
ّ
الم ٍرك :الحجارة البيض تقتدح بيا النار ،كال يككف أسكد كال أحمر كال تقتدح بالحجر األحمر كال
) ) ىم ٍريك ُّ
الركذ :ى

يسمى مركا ،كالركذ ،بالذاؿ المعجمة :ىك بالفارسية النير ،فكأنو مرك النير :كىي مدينة قريبة مف مرك
ٌ
الشاىجاف بينيما خمسة أياـ ،كىي عمى نير عظيـ فميذا سميت بذلؾ .معجـ البمداف (ٓ.)ُُِ/
ً
الشاى ىجاف :ىذه مرك العظمى أشير مدف خراساف كقصبتيا ،كالشاىجاف فيي فارسية معناىا نفس
)ْ( ىم ٍريك
السمطاف ألف الجاف ىي النفس أك الركح كالشاه ىك السمطاف ،سميت بذلؾ لجبللتيا عندىـ .يينظر :المصدر

نفسو.

)ٓ( ً
القاى ىرةي :مدينة بجنب الفسطاط يجمعيا سكر كاحد كىي اليكـ المدينة العظمى كبيا دار الممؾ كمسكف الجند،
كىي القاىرة اليكـ بمصر .يينظر :المصدر السابؽ (ْ.)َُّ/
ٔ
كزيف :بضـ ٌأكلو كقد يفتح ،كسككف ثانيو ،كزام أخرل ،كنكف :ككرة كاسعة بيف نيسابكر كىراة ،كيحسبكنيا
) ( يز ى
في أعماؿ نيسابكر ،كانت تعرؼ بالبصرة الصغرل لكثرة مف أخرجت مف الفضبلء كاألدباء كأىؿ العمـ .المصدر

السابؽ (ّ.)ُٖٓ/
ٕ ً
كرَّبما كسرت كالفتح أشير بالصحة ،ككرماف في اإلقميـ الرابع،
) ) ك ٍرىم ي
اف :بالفتح ثـ السككف ،كآخره نكف ،ي
طكليا تسعكف درجة ،كعرضيا ثبلثكف درجة :كىي كالية مشيكرة كناحية كبيرة معمكرة ذات ببلد كقرل كمدف
كاسعة بيف فارس كمكراف كسجستاف كخراساف .كسميت كرماف بكرماف بف فمكج بف لنطي بف يافث ابف نكح،

السبلـ ،ألنو نزليا لما تبمبمت
السبلـ ،كقاؿ غيره :إنما سميت بكرماف بف فارؾ بف ساـ بف نكح ،عميو ٌ
عميو ٌ
األلسف كاستكطنيا فسميت بو .يينظر :المصدر السابؽ (ْ.)ْْٓ/
) (8نياية األرب في فنكف األدب (ٗ.)ُِْ/

)ٗ( يعىب ٍيد ا﵀ بف زياد بف عبيد ،أبك حفص ،المعركؼ أبكه بزياد بف أبيو عند الناس ،كعند بني أمية بزياد بف
إم ىرة العراؽ ،قيتؿ في سنة (ٕٔق) يكـ عاشكراء .يينظر:
إم ىرة الككفة لمعاكية ،ثـ ليزيد ،ثـ كاله ٍ
أبي سفياف ،كلي ٍ
تاريخ اإلسبلـ (ِ.)ْٕٔ/
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بأخكتو ،ككاف عبيد ا﵀ ىذا يتكلٌى أمر
ٌ
سمية الذم ألحقو معاكية بف أبى سفياف بأبيو ،كاعترؼ ٌ
(ُ)
العراؽ بعد أبيو إلى ٌأياـ مركاف بف الحكـ ؛ كالثاني عبيد ا﵀ بف زياد بف ظبياف؛ كخبرىما يشبو
قفى ،كالمختار بف أبي
مسائؿ ٌ
الدكرٌ ،
فإف عبيد ا﵀ بف زياد بف أبيو قتمو المختار بف أبي يع ىب ٍيد الثٌ ٌ
الزبير قتمو عبيد ا﵀ بف زياد بف ظبياف(ِ)؛ فإذا لـ
الزبير ،كمصعب بف ٌ
عبيد قتمو مصعب بف ٌ
بجده كنسبو أشكؿ ذلؾ عمى السامع كأنكره ما لـ تكف لو معرفة بالكقائع،
يميز ك ٌؿ كاحد منيما ٌ
ٌ
يتعيف عمى الناسخ تبيينو؛ ككذلؾ أسماء ٌأياـ
كاطٌبلع عمى األخبار؛ فأمثاؿ ذلؾ كما شاكمو ٌ
(ْ)
(ّ)
ً
فينبو
العرب ،نحك ٌأياـ ال يكبلب
بضـ الكاؼ ،ك ٌأياـ الفجار بكسر الفاء كبالجيـ ،كغير ذلؾٌ ،
ٌ
عمى ذلؾ كمٌو ،كيشير إليو بما يد ٌؿ عميو"(ٓ).

ّ-أما ناسخ الشعر:

َّ
فإف ذلؾ يعينو عمى كضعو عمى أصمو الذل يكضع
"فإنو ال يستغنى عف معرفة أكزانوٌ ،
العركض ليقيـ كزف البيت إذا أشكؿ عميو بالتفعيؿ ،فيعمـ ىؿ
عميو؛ كيحتاج إلى معرفة العر ٌبية ك ى

ىك عمى أصمو كصفتو أك حصؿ فيو ًز ىحاؼ

(ٔ)

و
نقص بو أك زيادة ،فيثبتو بعد تحريره ،كيضع
مف

فإف تغييره ييخ ٌؿ بالمعنى كيفسده ،كيحيمو عف صفتو المقصكدة؛ فإذا عرؼ
الضبط في مكاضعوٌ ،
ُ
كم ،كقيؿ :أبك القاسـ،
رشي األ ىيم ٌ
) ( مركاف بف الحكـ بف أبي العاص بف أمية بف عبد شمس ،أبك عبد الممؾ القي ٌ
كيقاؿ :أبك الحكـ ،لـ يصح لو سماع مف رسكؿ ا﵀  ،لكف لو رؤية ،استكلى عمى الشاـ كمصر تسعة أشير،

كمات خنقنا ،سنة (ٓٔىػػ) .يينظر :تاريخ اإلسبلـ (ِ ،)َٕٔ/سير أعبلـ النببلء (ّ.)ْٕٖ/
)ِ( يعىب ٍي د ا﵀ بف زياد بف ظبياف البكرم ،أبك مطر :فاتؾ مف الشجعاف .كاف مقربا مف عبد الممؾ بف مركاف .لو

عميو جرأة كدالة .ككاف مف قادة تغمب تحت لكاء عبد الممؾ في حربو مع مصعب ابف الزبير ،تكفي سنة

(ٕٓىػ) .األعبلـ (ْ.)ُّٗ/

)ّ( يكـ ال يكبلب -بضـ الكاؼ كتخفيؼ البلـ  :-كاد لبني عامر بيف العراؽ كاليمف ،ككاف يكـ الكبلب األكؿ

كالثاني مف مشاىير أياـ العرب ،فكاف يكـ الكبلب األكؿ لسممة بف الحارث بف عمرك كمعو بنك تغمب ،ككاف يكـ
الكبلب الثاني لبني تميـ كبني سعد كالرباب كرئيسيـ قيس بف عاصـ عمى قبائؿ مذحج .يينظر :الركض

المعطار في خبر األقطار (صّْٗ).
)ْ( يكـ ً
الف ىجار :حرب الفجار ىي حرب بيف قريش ك كنانة بقيادة حرب بف أميو بف عبد الشمس ضد القيسية
ىٍ ي
مف غطفاف كىكازف عاـ (َٗٓـ) سميت بالفجار بسبب أنيـ تحاربكا باألشير الحراـ ،كانما سمي يكـ الفجار بما
استحؿ فيو ىذاف الحياف كنانة كقيس عيبلف مف المحارـ بينيـ  ،كقيؿ ألف البراض قتؿ عركة في الشير الحراـ
كانتيت فيما بعد بالصمح بيف الطرفيف .يينظر :البداية كالنياية (ِ.)ِٖٗ/
)ٓ( نياية األرب في فنكف األدب (ٗ.)ُِْ/

)ٔ( ً
المتحرؾ .معجـ المغة
الز ىحاؼ :تغيير يمحؽ ثاني السبب الخفيؼ بحذؼ الساكف ،أك السبب الثقيؿ بتسكيف
ٌ
العربية المعاصرة (ِ .)ٕٗٔ/كفي البيت زحاؼ كىك نقص في األسباب .أساس الببلغة (ُ.)ُُْ/
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(ُ)
كبينيا ،كسمسؿ
كحرر ىذه القكاعد ٌ
كفننيا  ،كأكضح ىذه األسماء ٌ
الناسخ ىذه الفكائد كأتقنياٌ ،
ىذه األنساب كعنعنيا(ِ)؛ كالمرغكب في عممو ككتابتو ،فميبسط قممو عند ذلؾ في العمكـ ،كيضع

بو المنثكر كالمنظكـ"(ّ).

مما سبؽ تتضح نماذج مف اشتراطات العمماء عمى النُّساخ في التخصصات المختمفة،

عصر بعد
نا
"كعمى ىذا األساس مف تمؾ االشتراطات ،سارت عممية النسخ بالتقدـ كاالزدىار
عصر ،مستفيدة مف مناىج العمؿ السابقة ،كمضيفة أشياء جديدة ،لتكمؿ ما نسي أك أىمؿ ،كىك
مثبل ،كالمكتكبة في القرف
ما نمتمسو في المخطكطات العربية ،المكتكبة في القرف الرابع اليجرم ن
الثامف ،فإف الكضكح كالكماؿ كالحسف كالدقة ظاىرة في مخطكطات العصر المتأخر ،كىكذا كاف

الكراقة"(ْ).
التطكر في فف ٌ

 ثالثنا :النسخ كالمقابمة:الكراقة ليست باألمر الييف ،بؿ فييا دقائؽ منيجية غاية في الصعكبة كالدقة،
ًإ َّف مينة ٌ

لمكراؽ أف يمتزميا كاال كسد سكقو ،كفشمت مينتو.
البد ٌ
الكراؽ ليس بناسخ فقط كما يظف البعض ،بؿ عميو أف يقابؿ ما نسخو كيدققو ،كىذا
ف ٌ

الكراقة ،كعميو تيبنى األمكر ،كبو ييقاس النجاح
الكراؽ ،بو تطكر منيج ٌ
أمر أساسي في عمؿ ٌ
لمكراؽ.
كالفشؿ ٌ
ً
ً
ً
ً
شيخو الذم
بكتاب
كتابو
تبعا لئلمبلء ،حيث ينبغي "عمى
الطالب مقابمةي
كالمقابمة تأتي ن
ً
ً
ًً
ً
ىصؿ أ ٍ ً
سماعا ،أك إجازةن ،أك بأ ً
مقاب وؿ
يركيو عنو؛
المقى ٍاىب ًؿ بو أص يؿ شيخو ،أك بًفى ٍروع ى
ن
ىصؿ شيخو ي
السماع؛ المقابمةى المشركطةى"(ٓ).
بأص ًؿ
ً
ٍ
كىذ المقابمة تعتبر عممية معرفية باإلساس ،كيدخؿ فييا اإلبداع كعامؿ مساعد ،فيما

تنتظـ مجمكعة عناصر أخرل إلتماـ العمؿ ،حيث صار التعامؿ كفؽ ما ىك مكتكب بيد

المؤلؼ "المخطكط أك األصؿ أك المسكدة.

الكراؽ "األصؿ" تأتي خطكات ميمة تتعمؽ بالنسخ كالمقابمة ،كليا عبلقة
فإذا ى
كجد ٌ
الكراقيف ،كىذه الخطكات تتمثؿ فيما يمي:
بالجانب المعرفي الثقافي عند ٌ
)ُ( ييفىّْن يف الكبلـ ،أم :ىي ٍشتى ُّ
ؾ .العيف (ٖ.)ِّٕ/
بع ىد فى ٍّف ،كالتّْفىُّن يفً :فعمي ى
ؽ في فى ٍّف ٍ
ى
)ِ) العنعنة :قمب اليمزة عينا .كىي لغة تميـ كقيس كأسد كمف جاكرىـ .يينظر :لساف العرب (ُ .)ُّّْ/كيعتقد
الباحث أف "عنعنيا" ىنا تعني :سمسميا ،فبلف عف فبلف عف فبلف.

)ّ( نياية األرب في فنكف األدب (ٗ.)ُِٕ/

)ْ( كراقك بغداد في العصر العباسي (صِْٔ).

)ٓ( شرح التبصرة كالتذكرة ألفية العراقي (ُ.)ْٕٖ/
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ُ-المخطكط كاألصؿ:

كخطَّ
جاء في المساف(ُ) :ى َّ
الشيء ىي يخطُّو ىخطٌان :ىكتىىبوي بً ىقمىوـ أىك ىغ ٍي ًرًه"،
ب .ى
"خط القمى يـ :أىم ىكتى ى
ى
كمنو المخطكط ،فالمخطكط ما ييكتب باليد ،جاء في المعجـ الكسيط(ِ)" :أف المخطكط :اٍل ىم ٍكتيكب
بالخط ىال بالمطبعة ،كجمعو مخطكطات ،كالمخطكطةُّ :
كبة بًاٍل ىيًد".
الن ٍس ىخة اٍل ىم ٍكتي ى
كيستنتج مف ذلؾ أف النسخة األصؿ "المخطكط" ىي :ما كتبيا المؤلؼ بخط يده بالمغة

الكراقكف بعد ذلؾ في نسخ أخرل منقكلة عف األصؿ بعد
العربية أك سمح بكتابتيا ،أك ما نسخو ٌ
المقابمة ،أك عف نسخ أخرل غير األصؿ.

كالمخطكط إذا كاف بخط المؤلؼ فإنَّو يككف مسكدة ،تخضع إلى بعض الزيادات أك

مبيضة(ّ).
الكراقة فييا ،أصبحت ٌ
الكراؽ منيج ٌ
بعض الحذؼ ،أك التيميش ،فإذا ينسخت كالتزـ ٌ
كالمخطكط لو أىمية عند القدماءَّ ،
ألنو يبيَّف ليـ ذاتية المؤلؼ كمنيجو كحسف خطو أك
بشاعتو ،كيبيَّف ما يضيفو المؤلؼ مف تعميقات مف زيادة أك مف نقص.

كمف ناحية أخرل أف المخطكط كاف مرتفع الثمفَّ ،
ألف مف كاف يشتريو في القديـ ىـ

أيضا ،فغمت
أصحاب الطبقة المالكة أك الغنية ،ألف الممكؾ كالسبلطيف كانكا يي ىكّْرمكف صاحبيا ن
الكراقيف ،كأكضح مثاالن عمى ذلؾ بيع كتاب األغاني ،فإنو بً ٍي ىع بثمف مرتفع
بذلؾ في أسكاؽ ٌ

(ْ)
مسكدة كتاب
لؤلسباب السالفة" ،قاؿ أبك جعفر محمد بف يحيى بف شيرزاد  :اتصؿ بي أف ٌ
(ٔ)
(ٓ)
الكراقيف لتيباع ،فأنفذت إلى ابف قيىرىابة
األغاني -كىي أصؿ أبي الفرج  -أخرجت إلى سكؽ ٌ
كعرفني ٌأنيا بيعت في النداء بأربعة آالؼ
كسألتو إنفاذ صاحبيا ألبتاعيا منو لي ،فجاءني ٌ

درىـ ،كأف أكثرىا في ظيكر كبخطٌ التعميؽ ،ك َّأنيا اشتريت ألبي أحمد ابف محمد بف حفص(ٕ)،
شيئا مف ىذا ،فبحثت ك ٌؿ البحث فما قدرت عمييا"(ٖ).
فراسمت أبا أحمد فأنكر َّأنو يعرؼ ن
)ُ( يينظر :لساف العرب (ٕ.)ِٖٕ/
)ِ) المعجـ الكسيط (ُ.)ِْْ/

)ّ) يينظر :كراقك بغداد في العصر العباسي (صَِْ).

)ْ) أبك جعفر محمد بف يحيى بف شيرزاد كزير المستكفي با﵀ .يينظر :تاريخ اإلسبلـ (ِٓ.)ُِ/

)ٓ) أبك الفرج األصبياني ،عمي بف الحسيف القرشي ،مف أئمة األدب ،األعبلـ في معرفة التاريخ كاألنساب
كالسير كاآلثار كالمغة كالمغازم ،صاحب كتاب األغاني ،تكفي (ّٔٓق) .يينظر :األعبلـ (ْ.)ِٕٖ/

)ٔ( أبك بكر محمد بف أحمد بف قيىرىابةى ،تييكفّْ ىي سنة (ّّٗىػ) .يينظر :الكامؿ في التاريخ (ٕ ،)ُْٗ-ُٖٗ/كتاريخ
الطبرم (ُُ.)ٗٗ-ّْْ/
ٕ
ىح ىمد ،ذكر ابف أبي حاتـ أنو مات سنة (ِِّق) .يينظر :تاريخ بغداد (ُٓ.)َِْ/
) ( ميدم بف حفص ،أيىبك أ ٍ
)ٖ( معجـ األدباء (ْ.)ُُٕٗ/
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ىما
كقد بيع كتاب األغاني كىك منسكخ بعشرة آالؼ درىـ مف ى
صرؼ ثمانية عشر در ن
(ِ)
(ُ)
الكراؽ الذم
بدينار  .كىذا السبب الذم جعؿ أبا تغمب ابف ناصر الدكلة يتأسؼ عمى جيد ٌ

(ّ)
كراقو المسكيف ،كاَّنو ليساكم عندم عشرة آالؼ دينار،
نسخ كتاب األغاني ،بقكلو " :لقد ظمـ ٌ
كلك فقد لما قدرت عميو الممكؾ إال بالرغائب ،كأمر أف تكتب لو نسخة أخرل كيخمٌد عمييا اسمو،

فابتدئ بذلؾ ،فما أدرم أتمت النسخة أـ ال".
ِ-الترخيص في النسخ:

الكراؽ مف صاحب
الكراؽ ،كىك أف يطمب ٌ
مبدأ أخبلقي في المعاممة ببف المؤلؼ ك ٌ
المخطكط "المؤلؼ" أف يأذف لو بنسخ المخطكط(ْ) ،ألف الترخيص مف "رخصت لو في كذا:

أذنت لو بعد النيي عنو"(ٓ).

لمكراؽ االستعداد التاـ لتطبيؽ
فإذا رخص صاحب المخطكط بنسخ المسكدة ،فينبغي ٌ
ً
الكراقيف عمى
الكراقيف عمييا ،كقبؿ البدء بعممية النسخ البد مف قراءة المخطكط مف قبؿ ٌ
مناىج ٌ
احدا ،كيقكـ
المؤلؼ بكضكح ،فتيق أر "النسخة األكلى التي بيف أيدييـ ،أك يختار كاحدة كك ارقنا ك ن
بعممية المطابقة كالتمحيص عمى األصؿ ،كيتـ ذلؾ بأف يق أر النساخ المخطكط بصكت مسمكع

(ٔ)
كبير بالنقطة التي تمييا ،كىي "القراءة عمى
طا نا
عمى المؤلؼ"  .كىذه النقطة مرتبطة ارتبا ن
المؤلؼ".

ّ-القراءة عمى المؤلؼ:

َّ
إف القراءة عمى المؤلؼ تأتي ضمف شرط الترخيص بالنسخ ،كىذا منيج دقيؽ؛ ألف
ً
الكراؽ عمى المؤلؼ أكثر مف مرة حتى يضبط الحركؼ قبؿ نسخيا(ٕ)،
القراءة تتكرر مف قبؿ ٌ
فقد يذكر أف الكسائي(ٖ) "كاف أعمـ الناس بالنحك ،ككاحدىـ في الغريب ،كأكحد في عمـ القرآف،
)ُ( المصدر نفسو.

)ِ( أبك تغمب ابف ناصر الدكلة :ىك الغضنفر الحسف بف عبد ا﵀ بف حمداف ،التَّ ٍغمًبً ُّي ،أمير المكصؿ كأطرافيا.

تيكفي سنة (ّٖٔق)ػ .يينظر :تاريخ اإلسبلـ (ٖ ،)ِِٗ/األعبلـ (ٓ.)َُِ/
)ّ( معجـ األدباء (ْ.)ُُٕٗ/
)ْ( يينظر :كراقك في العصر العباسي (صَِٓ).
)ٓ( العيف (ْ.)ُٖٓ/

)ٔ) يينظر :الكتاب العربي منذ نشأتو حتى عصر الطباعة (صّْ.)ٕٓ-
)ٕ( يينظر :كراقك في العصر العباسي (صَِٔ).

)ٖ( الكسائي :عمي ٍبف حمزة أيىبك الحسف األسدم المعركؼ بالكسائي النحكم ،أحد أئمة القراء مف أىؿ الككفة،
استكطف ىب ٍغ ىداد ،مات سنة (ُٖٗق) .يينظر :تاريخ بغداد (ُّ.)ّْٓ/
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كانكا يكثركف عميو ،حتى ال يضبط عمييـ ،فكاف يجمعيـ ،كيجمس عمى كرسي ،كيتمك ،كىـ
يضبطكف عنو ،حتى الكقكؼ"(ُ).

الكراؽ مف القراءة عمى المؤلؼ الترخيص في النسخ ،كاإلجازة عمى النشر بعد
كغرض ٌ
الكراؽ كىك يق أر عمى
ذلؾ ،فإف لـ يأذف لو ال يجكز لو النشر ،كلك نسخ كراؽ ما سمع مف ٌ

الكراقيف؛
المؤلؼ فبل يجكز نسخو ،كتيعد سرقة عممية ،كال يأخذ بيا أىؿ العمـ ،كال تيقبؿ في سكؽ ٌ
َّ
ألنيا نسخة باطمة.
كمنيج إعادة القراءة عمى المؤلؼ مسألة ليست بالسيمة ،بؿ مف الصعكبة بمكاف ،كلذلؾ

كافيا لمقراءة عميو،
الكراؽ كقتنا ن
كاف 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،

(ِ)
مجكندا في
جعفر
أبك
"كاف
فقد
،
يشيد ما قيؿ في مكقؼ المفسر محمد بف جرير الطبرم
ٌ
القراءة مكصكفنا بذلؾ يقصده القراء البعداء كمف الناس لمصبلة خمفو يسمعكف قراءتو كتجكيده"(ّ).
(ْ)

كقد كاف عند أبي جعفر ركاية كرش

(ٓ)

عف نافع

(ٔ)

عف يكنس بف عبد األعمى

عنو،

ككاف يقصد فييا ،فحرص أبك بكر ابف مجاىد(ٕ) -مع مكضعو في نفسو -أف يسمع منو ىذه

منفردا ،فأبى إال أف يسمعيا مع الناس ،فما أثر ذلؾ في نفس أبي بكر ،ككاف ذلؾ يكرنىا
القراءة
ن
أحدا بشيء مف العمـ ،ككاف في أخبلقو ذلؾ ،ألنَّو كاف إذا ق أر عميو
مف أبي جعفر أف
يخص ن
ٌ
)ُ( سير أعبلـ النببلء (ٕ.)ْٓٓ/

)ِ( محمد بف جرير بف يزيد بف كثير بف غالب ،أبك جعفر الطبرم ،جمع مف العمكـ ما لـ يشاركو فيو أحد مف
أىؿ عصره ،مات سنة (َُّق) .يينظر :تاريخ بغداد (ِ.)ْٖٓ/

)ّ( معجـ األدباء (ٔ.)ِْٓٓ/

ْ
ً
ً
ً
م ٍبف
) ( ىكٍرش المقرئ ،عثماف ٍبف ىسعيد ٍبف عبد ا﵀ ٍبف ىع ٍمرك ٍبف سميماف ،كقيؿ :عثماف ٍبف ىسعيد ٍبف ىعد ٌ
ىغ ٍزكاف ٍبف داكد ٍبف سابؽ ً
م المقرئ ،إماـ القيٌراء أبك ىس ًعيد ،كيقاؿ :أبك عمرك ،كيقاؿ :أبك القاسـ،
الق ُّ
بطي ا ٍل ىم ٍ
ص ًر ٌ
مات في سنة (ُٕٗق) .يينظر :تاريخ اإلسبلـ (ْ.)ُِِٗ/
)ٓ( نافع المقرئ أيىبك يرىكٍيوـ نافع بف عبد الرحمف بف أبي نعيـ ،مكلى جعكنة بف شعكب الشجعي ،المقرئ المدني
أحد القراء السبعة؛ كاف إماـ أىؿ المدينة كالذم صاركا إلى قراءتو كرجعكا إلى اختياره ،كىك مف الطبقة الثالثة

بعد الصحابة ،رضكاف ا﵀ عمييـ ،تكفي سنة (ٗٓق) .يينظر :كفيات األعياف (ٓ.)ّٖٔ/

ٔ
ً
م ،الفقيو
صر ُّ
) ( يكنس بف عبد األعمى بف مكسى بف ميسرة بف حفص بف حياف ،اإلماـ أبك مكسى الصدفي الم ٍ

المقرئ ،كق أر القرآف عمى كرش كغيره ،كأق أر الناس ،تكفي في ربيع اآلخر سنة (ِْٔق) في عشر المائة .يينظر:

تاريخ اإلسبلـ (ٔ.)ْٓٗ/

ٕ
القراء في عصره ،كمصنؼ السبعة ،تكفي
العباس بف مجاىد ،أبك بكر
) ( أحمد بف مكسى بف ٌ
ٌ
البغدادم ،شيخ ٌ
(ِّْىػ) .يينظر :المصدر نفسو (ٕ.)ْٖٕ/
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كتابا كلـ يحضره أحدىـ ال يأذف لبعضيـ أف يق أر دكف بعض ،كاذا سألو إنساف في قراءة
جماعة ن
كتاب كغاب ،لـ يقرئو حتى يحضر(ُ).
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.

كمرحمة القراءة عمى المؤلؼ مرحمة ميمة؛ ألف فييا يضيؼ المؤلؼ أشياء كيحذؼ

أشياء ،كال شؾ أف ىذه المرحمة فيصمية كنيائية بالنسبة لممؤلؼ ،كقد ذكر ابف النديـ َّ
أف أبا عمر
المكحد صاحب كتاب "الياقكت في المغة" "أضاؼ يكاقيت أخر ،كزيادات في أضعاؼ

الكتاب"(ِ).

ناضجا
قاؿ الباحث :كبيذه المرحمة يككف المخطكط قد مر بمراحؿ عديدة ،فجعمتو
ن

الكراؽ ،كينتقؿ
لمنشر بمنيج دقيؽ ن
أيضا ،كلكف مرحمة التعب كالعناء تككف أخؼ عمى المؤلؼ ك ٌ
لمكراؽ أك لمف شاء حتى يينشر كيعـ خيره
المخطكط إلى مرحمة اإلجازة مف المؤلؼ لمتبلميذ أك ٌ

لمستحقو.

ْ-اإلجازة مف المؤلؼ:
اإلجازة ال شؾ أنيا شرط مسبؽ قبؿ القياـ ،كاال فبل يصح ىنسخ أك نقؿ إال بعد اإلجازة،
كراؽ بالنسخ
إذ ىي المرحمة التي سكؼ يخرج منيا المخطكط إلى ضكء النيار ،فإذا أذف لم ٌ

صحيحا.
النسخ
أصبح العمؿ
مشركعا ك ى
ن
ن
ب اإلجازةى،
"استىجا ىز رج هؿ رجبلن :طىمى ى
كاإلجازة في المغة مف "جكز ،بمعنى اإلذف ،كمنو ٍ
كم ٍس يمكعاتو"(ّ).
أم اإل ٍذف في ىم ٍرًكٌياتو ى
طا يفيد اإلخبار اإلجمالي عرفنا؛
كأما اإلجازة
ظا أك خ ن
اصطبلحا ىيً :إ ٍذ هف في الركاية لف ن
ن

كتابا مف تأليفو أك سائر مركياتو،
فيي إذف الشيخ لتمميذه كمف يستجيزه أف يركم عنو حديثنا أك ن
مف دكف أف يسمع ىذه المركيات بتفاصيميا مف الشيخ كما في الطريؽ األكؿ (السماع) أك يق أر

ذلؾ كيعرضو عمى الشيخ مثمما ىك في الطريؽ الثاني (القراءة)(ْ).

)ُ) يينظر :معجـ األدباء (ٔ )ِْٓٓ/بتصرؼ يسير.
)ِ) الفيرست (صَُِ).

)ّ( تاج العركس (ُٓ.)ٖٔ/

)ْ) يينظر :كتاب مكانة اإلجازة عند المحدثيف (صِٗ.)َّ-
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الكراؽ ،قاؿ(ُ)" :كجدت عمى
كلئلجازة صيغ ٌ
عدة ،كمف صيغيا ،ما ذكره ياقكت الحمكم ٌ
جزء مف كتاب التفسير البف جرير بخط الفرغاني(ِ) ،ما ذكر فيو قطعة مف تصانيؼ ابف جرير
فنقمتو عمى صكرتو لذلؾ ،كىك :قد أجزت لؾ يا عمي بف عمراف ،كابراىيـ بف محمد ما سمعتو
مف أبي جعفر الطبرم -رحمو ا﵀ -مف كتاب التفسير المسمى بجامع البياف عف تأكيؿ آم

القرآف ،ككتاب تاريخ الرسؿ كاألنبياء كالممكؾ كالخمفاء ،كالقطعيف مف الكتاب كلـ أسمعو كانما
أخذتو إجازة ،ككتاب تاريخ الرجاؿ المسمى بذيؿ المذيؿ ،ككتاب القراءات كتنزيؿ القرآف ،ككتاب

لطيؼ القكؿ كخفيؼ في شرائع اإلسبلـ ،كما سمعتو مف كتاب التيذيب مف مسند العشرة ،كمسند
ابف عباس إلى حديث المعراج ،ككتاب آداب القضاة كالمحاضر كالسجبلت ،ككتاب اختبلؼ
عمماء األمصار فميركيا ذلؾ عني .ككتب عبد ا﵀ بف أحمد الفرغاني بخطو في شعباف سنة

(ّّٔق)".

قاؿ الباحث :يبلحظ أف ابف جرير أجاز تمميذه الفرغاني ،كأجاز الفرغاني بدكف تمميذيو

عمي بف عمراف ،كابراىيـ بف محمد ،مع اإلشارة إلى ما سمعو كما أخذه إجازة عف شيخو.

الكراقكف ال يجكزكف ألنفسيـ النسخ إال بعد إذف صاحب المخطكط ،فيذا
كقد كاف ٌ
الكراؽ في ترجمة ابف العديـ الممقب بكماؿ الديف(ّ) يقكؿ(ْ)" :كأنا أذكر قبؿ
ياقكت الحمكم ٌ

ناقبل ذلؾ كمٌو
شيئا مف مأثر ىذا البيت كجماعة مف مشاىيرىـ ،ثـ أتبعو بذكره ن
شركعي في ذكره ن
مف كتاب ألفو كماؿ الديف ،أطاؿ ا﵀ بقاءه ،كسماه األخبار المستفادة في ذكر بني أبي جرادة،
فأقر بو".
كقرأتو عميو ٌ
الكراؽ قد احتفظ بسيرة كماؿ
قاؿ الباحث :يبلحظ مف ىذا الخبر أف ياقكت الحمكم ٌ
الديف إلى أف قرأىا عميو ثـ أذف لو ينسخيا.

الكراقيف أمر البد منو ،كمف تجاىمو فإف ىنسخو
كىذا يدؿ عمى أف اإلذف بالنسخ عند ٌ
باطؿ ال قيمة لو.

)ُ( معجـ األدباء (ٔ.)ِْْْ/

ِ
الج ٍندمُّ .تكفي سنة (ِّٔق) في يجمادل
) ( عبد ا﵀ بف أحمد بف جعفر بف يخ ٍذياف ،أبك محمد الفى ٍر ُّ
غاني ي
األكلى؛ ىكَّرخو ابف الطَّحَّاف .يينظر :تاريخ اإلسبلـ (ٖ.)َِّ/
ّ
العديًـ العقيمي يكنى أبا القاسـ كيمقب كماؿ الديف ،مف أعياف أىؿ
) ( عمر بف أحمد بف أبي جرادة ،يعرؼ بابف ى
حمب كأفاضميـ ،كمات في سنة (ِٓٓق) .معجـ األدباء (ٓ.)َِٖٔ/

)ْ( المصدر نفسو (ٓ.)َِٔٗ/

71

ٓ-السماح بالتداكؿ:
الكراقيف خطكة تأتي بعد كؿ ما سبؽ مف مراحؿ ،فبعد "تمؾ
إف تداكؿ ي
ٌ
النسخ في أسكاؽ ٌ
الكراقي يبيح تداكؿ
الكراقة ،كالسير كفؽ المنيج المتبعٌ ،
فإف العرؼ ٌ
المراحؿ كالخطكات مف عمؿ ٌ

الكراقيف كخارجو ،كلقد رأينا مسار حركة الكتاب ،كما رافقيا مف تعقيدات
الكتاب في أركقة سكؽ ٌ
كتغيرات ،كلكال ذلؾ المنيج الرصيف ،كما رافقو مف أخبلؽ كقيـ ،حافظة عمى كجكدىا في سياؽ

المنيج ،لما كصؿ إلينا ذلؾ التراث الجميؿ الخالد ،كألصبح مشكك نكا في الكثير مف تمؾ
المخطكطات التي كصمت إلينا ،كىي األخرل تحتاج إلى البذؿ كالمزيد مف الجيد إلخراجيا إلى

النكر ،ألف حؽ األكائؿ عمينا متابعة خطٌ سيرىـ ،كالحفاظ عميو ،كبمنيجية تقربنا إلييـ ،كي
نككف باريف بيـ ،كبالتراث الذم ترككه لنا أمانة"(ُ).

الكراقيف ،كنشر ىذا الكتاب بعد أف
قاؿ الباحث :كلذلؾ كاف السماح بالتداكؿ في سكؽ ٌ

كاف مخطكطنأ لو األثر الكاضح في الناحية الثقافية كاالقتصادية كالسياسية ،فمعؿ بيذا الكتاب

الكراقيف كغيرىـ مف الناسَّ ،
ألف
تزدىر الببلد كتعمك ىمـ الشباب ،كيترسخ المنيج المعرفي عند ٌ
المنيج إذا طيبؽ رسخ كانتشر بيف فئات المجتمع ،فالناحية المعرفية منيجيا كاضح كيجب أف
ييطبؽ كأف يي ىعمـ لمف يعمؿ في ىذه المينة ،كاال يخمط الحابؿ بالنابؿ كما يقاؿ.

ابعا :التثبت كاالحتياط في النسخ:
-ر ن

َّ
الكراقة ،فبلبد
إف التثبت كاالحتياط في ى
النسخ يتعمؽ بالجانب المعرفي الثقافي في منيج ٌ
النسخ ،كأف يحتاط مف كؿ أمر ينسخو ،حتى ال يقع في أخطاء بقصد أك
لمكراؽ أف يتثبت قبؿ ى
ٌ
بدكف قصد.
كالتثبت كاالحتياط مف األىمية بمكاف حيث يحافظ عمى ىيبة الكتاب باعتباره كسيمة

لممعرفة ،يتعامؿ بيا الناس عمى اختبلؼ طبقاتيـ كثقافاتيـ المعرفية ،كلذلؾ حث العمماء مف

ّْ
لممحدث ،كاألكلى
يركم الحديث عمى التثبت كاالحتياط ،قاؿ الخطيب البغدادم(ِ)" :االحتياط

جدير بالبعد مف َّ
الزلؿ".
بو ،أف يركم مف كتابو ليسمـ مف الكىـ كالغمط ،كيككف نا
(ّ)
ً
اف
م  :ى"كلىقىد ىك ى
كاشترطكا لمراكم تحقؽ السماع ،قاؿ ابف رشيد الف ٍي ًر ٌ
االحتياط أىف ي ٍشتىرط تحقؽ السماع ًفي اٍل يج ٍممىة ىال يمطمؽ المّْقىاء ،فكـ مف تىابع
بعدىـ".
يسمع ًم ٍنوي ،ىك ىك ىذلً ىؾ مف
ٍ
)ُ( كراقك بغداد في العصر العباسي (صُِٖ.)ُِٗ-

)ِ( الجامع ألخبلؽ الراكم كآداب السامع لمخطيب البغدادم (ِ.)َُ/
)ّ( السنف األبيف (صْٓ).
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ث
ىي ٍن ىب ًغي مف ىح ٍي ي
صاحبا ىكلـ
لىًقي
ن

كأرشدكا الطالب إلى األخذ مف الشيخ مباشرة ،قاؿ ابف الصبلح" :ثـ إف أفضؿ

المعارضة أف يعارض الطالب بنفسو كتابو بكتاب الشيخ مع الشيخ في حاؿ تحديثو إياه مف
كتابو لما يجمع ذلؾ مف كجكه االحتياط كاإلتقاف مف الجانبيف .كما لـ يجتمع فيو ىذه األكصاؼ
نقص مف مرتبتو بقدر ما فاتو منيا"(ُ).

قاؿ الباحث :اكتفي في ىذه الجزئية بضرب أمثمة مف أقكاؿ العمماء في ضركرة التثبت

كاالحتياط في الحديث لمراكم كالكاتب .ككذلؾ الكَّارؽ مف باب أكلى ،ألنَّو ىك مف يكتب لمعمماء،

الكراؽ النجاح الباىر في مينتو فعميو باالحتياط كالتثبت
كيقابؿ ليـ ي
كيجاز منيـ ،فمذلؾ إذا أراد ٌ
لكؿ ما يكتب.

 خامسا :إعجاـ المستىع ًجـ ًكشك يؿ المشكؿ في الممتبس مف الكبلـ:
ي ٍ ٍ
ن

ً
ً
َّ
الكراقيف ،التي تقكـ عمى أصؿ
الم ٍستى ٍعجـ كشك يؿ المشكؿ مف أىـ كأدؽ أعماؿ ٌ
إف إعجاـ ي
معرفي ثقافي ،فيناؾ عدد مف الناس ال يعرؼ النطؽ أك القراءة مف غير شكؿ أك إعجاـ ،لذا
َّ
الكراؽ "إذا صحح الكتاب بالمقابمة عمى أصمو الصحيح أك عمى شيخ فينبغي لو أف ىي ٍش ًك ىؿ
فإف ٌ
الم ٍش ًك ىؿ ،ي ً
كيتفقد مكاضع التَّصحيؼ"(ِ).
المٍمتىبً ىس،
ضبً ى
ى
كي ٍ
الم ٍستى ٍع ًجـ ،ى
ط ي
كي ٍعج ىـ ي
ي
قاؿ اإلماـ العراقي في ألفيتو(ّ):
ً ً
اـ ىما يي ٍستى ٍع ىج يـ *** ىك ىش ٍك يؿ ىما يي ٍش ًك يؿ الى ىما يي ٍفيى يـ
ىكىي ٍن ىبغي إ ٍع ىج ي
ض ٍبطي ما في متف الكتاب إلى ضبطو في الحاشية كبيانو فعؿ ككتب عميو
"كاذا احتاج ى

بيانا ،ككذا إف احتاج إلى ضبطو مبسكطنا في الحاشية كبياف تفصيمو؛ مثؿ أف يككف في المتف
ن
اء بعدىا كبالياء الخاتمة بعدىا زام ،أك
اسـ (حريز) فيقك يؿ في الحاشية :ىك بالحاء الميممة كر ه

اء ٍي ًف ميممتيف ،كشبو ذلؾ.
ىك بالجيـ كالياء الخاتمة بيف ر ى

كقد جرت العادة في الكتابة بضبط الحركؼ المعجم ًة َّ ً
الم ٍي ىممىةي :فمنيـ مف
بالن ٍقط ،كأما ي
يٍىى
ً
ً
ً
و
بعبلمات ُّ
تدؿ عميو مف قمب َّ
الن ٍقط ،أك حكاية الم ٍث ًؿ،
يجع يؿ اإلىماؿ عبلمةن ،كمنيـ مف ضبطوي
و
بشكمة صغي ورة كاليبلؿ كغير ذلؾ"(ْ).
أك

)ُ(
)ِ(
)ّ(
)ْ(

معرفة أنكاع عمكـ الحديث (صَُٓ).
َّام ًع كالمتى ىكمّْـ في أ ىىدب ً
تى ٍذ ًكرةي الس ً
المتى ىعمّْـ (صُِّ).
ى
ى
العالـ ك ي
ي
المسماة التبصرة كالتذكرة في عمكـ الحديث (صُِْ).
اقي
ر
الع
ألفية
ي
َّام ًع كالمتى ىكمّْـ في أ ىىدب الع ً
تى ٍذ ًكرةي الس ً
المتى ىعمّْـ (صَُّ.)ُُّ-
ك
ـ
ال
ى
ى
ي
ي
11

كن ٍقطنا ميـ في كتابة الممتبس مف الكبلـ ،لذا ينبغي االعتناء بو،
كضبط الحركؼ ىش ٍك نبل ى
ً
قاؿ اإلماـ ابف الصبلح(ُ)" :ثيَّـ َّ
إف عمى ىكتىىب ًة
ضب ًط ىما ىي ٍكتييب ى
الحديث كطىمىىبتً ًو صرؼ ال ًي َّم ًة إلى ٍ
كنوي
االلتباس،
طا يي ٍؤ ىم يف ىم ىعييما
ٍأك يي ىح ّْ
كن ٍق ن
بخطّْ ى
كنوي ى
الكج ًو الذم ىرىكٍكهي ىش ٍك نبل ى
الغ ٍي ًر ًم ٍف ىم ٍرًكيَّاتً ًي ٍـ ىعمىى ٍ
صمي ى
ي
لمن ً
ض ّْ
كتيقُّظو كذلؾ ىك ًخ ٍي يـ العاقبةَّ ،
سياف،
ك ىكثً نا
ير ما ىيتىيى ىاك يف ى
بذلؾ الكاثً ي
فإف اإلنساف يم ىع َّر ه
ؽ بذىنو ى
الناس ،كاعجاـ المكتكب يمنع مف استًعج ً
ً
ك َّأك يؿ و
ام ًو ،ك ىش ٍكميوي يمنع مف إ ٍش ىكالً ًو ،ثيَّـ ال
ناس َّأك يؿ
ٍ ٍى
بتقييد الك ً
ً
ينبغي أف َّ
اد ىيٍمتىبً يس".
يتعنى
اض ًح الذم ال ىي ىك ي
(ِ)
ً
ً
يما لممبتدئ ىك ىغ ٍي ًر
كقاؿ القاضي عياض  :ى"ي ًج ي
ب ىش ٍك يؿ ىما أى ٍش ىك ىؿ ىك ىما ىال يي ٍشك يؿ ىال س ى
ً
ً
ًً
اب ك ٍج ًو ًٍ
اإل ٍع ىراب لمكممة مف
اٍل يمتىىب ّْح ًر في اٍلعٍمـ فىًإَّنوي ىال يي ىمي يّْز ىما أى ٍش ىك ىؿ م َّما ىال يي ٍش ىك يؿ ىكىال ى
ص ىك ى ى
خطائو".

كقاؿ اإلماـ النككم" :فينبغي أف يككف اعتناؤه بضبط الممتبس مف األسماء أكثر،
ً
اضحا في الحاشية قبالتو"(ّ).
الم ٍشك ىؿ في نفس الكتابة ككتبو مضبكطنا ك ن
كيستحب ضبط ي

 -المطمب الثاني :الجانب الفني اإلبداعي:

َّ
الكراؽ ليس
الكراقة مف الناحية الفنية اإلبداعية منيج دقيؽ ،كليس بالسيؿ ،ف ٌ
إف منيج ٌ
ناسخا لمكتب أك لممخطكطات فحسب؛ بؿ ىك صاحب عمؿ دقيؽ ،غاية في الصعكبة كالمشقة،
ن
لذا البد لو أف يمزـ نفسو بمنيجية حتى يككف عممو عمى أتـ الكجكه كأحسنيا ،كحتى تبقى ىذه

المينة شريفة كالرزؽ مستمر.

لمكراؽ أمر ميـَّ ،
فإف االعتناء بو يؤدم إلى حفظ الحقكؽ،
كالجانب الفني اإلبداعي ٌ
كجماؿ المنسكخ ،كركعة الختاـ.

تيما ال تميؽ
الكراؽ ،كيطفئ نكره ،كيذىب إنجازاتو ،ي
كتجاىمو يكسد سكؽ ٌ
كيمصؽ بو ن
بصاحب المينة.

الكراقيف "اإلخراج الفني ،أك
كيمكف أف يطمؽ عمى الجانب الفني اإلبداعي في منيج ٌ
(ْ)
عدة ،مف أىميا:
"رسكـ الكتابة"  ،كيشتمؿ ىذا الجانب عمى أمكر ٌ

)ُ( معرفة أنكاع عمكـ الحديث (صِْٗ).

)ِ( اإللماع إلى معرفة أصكؿ الركاية كتقييد السماع (صَُٓ) ،كيينظر :مقدمة ابف الصبلح (صُْٖ).
)ّ) التقريب كالتيسير (صٕٔ).

)ْ( يينظر :كراقك بغداد في العصر العباسي (صُِٗ).
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الكراؽ بكتابة البسممة ،ثـ الدعاء في بداية الكتاب:
 أكالن :التزاـ ٌألنيا مشتممة عمى أسماء ا﵀  ،كمعناىا ابدأ عممي متبرنكا ً
إف البسممة بركة َّ
َّ
ببسـ ا﵀
الرًح ًيـ ،كىذا أدب يؤدب بو العباد أنفسيـ في األعماؿ كاألفعاؿ كاألقكاؿ ،فيككف ما
الر ٍح ىم ًف َّ
َّ
معمما باسمو  ،منعكتنا بنعتو ،
يعممكه
مقصكدا ألجمو  ،كال يككف العمؿ ىال نكا باطبلن
ن
ن
مبتكراَّ ،
ألنو باسـ ا﵀ الذم ال سبيؿ لميبلؾ كالبطبلف إليو.
ن

الرًح ًيـ  ،كاالبتداء بيا ،يذكر أف قري نشا كانت
الر ٍح ىم ًف َّ
كعف أصؿ كتاب  بً ٍسًـ المَّ ًو َّ
تكتب في جاىميتيا "باسمؾ الميـ"(ُ) ،ككاف النبي  كذلؾ ،ثـ نزلت سكرة ىكد ،كفييا  :بً ٍسًـ
ً
اىا  ،)ِ(فأمر النبي  بأف يكتب في صدر كتبو" :بسـ ا﵀" ،ثـ نزلت في
اىا ىك يم ٍر ىس ى
المَّو ىم ٍج ىر ى
اء اٍل يح ٍس ىنى ،)ّ(
سكرة بني إسرائيؿ  :يق ًؿ ٍاد يعكا المَّوى أ ًىك ٍاد يعكا َّ
الر ٍح ىم ىف أىيِّا ىما تى ٍد يعكا ىفمىوي ٍاأل ٍ
ىس ىم ي
ً
اف ىكًاَّنوي بً ٍسًـ المَّ ًو ا َّلر ٍح ىم ًف
فكتب" :بسـ ا﵀ الرحمف" ،ثـ نزلت في سكرة النمؿ  :إًَّنوي م ٍف يسمىٍي ىم ى
(ْ)
الرًح ًيـ  في
الر ٍح ىم ًف َّ
الرًح ًيـ  . فجعؿ ذلؾ في صدر الكتب إلى الساعة .ككتب  بً ٍسًـ المَّ ًو َّ
َّ
أكؿ كؿ سكرة مف القرآف ،إال في أكؿ سكرة التكبة ،فًإٌنو ييركل عف عثماف بف عفاف َّ أنو قاؿ:
الر ًح ًيـ  كاألنفاؿ مف أكؿ ما أنزؿ ا﵀ في المدينة،
الر ٍح ىم ًف َّ
لـ يكتب بيف األنفاؿ  بً ٍسًـ المَّ ًو َّ
كبراءة مف آخره ،إال أنيا تشبييا ،كقصتيا كقصتيا"(ٓ).
كبناء عمى ما تقدـ جرت األخبلؽ اإلسبلمية بكتابة البسممة قبؿ كؿ شيء ،كذـ مف لـ
ن
الكراؽ أف يككف متمس نكا بيذا الخمؽ حتى ال ييذـ ،كحتى يبارؾ
اما عمى ٌ
يبدأ كتابتو بيا ،فكاف لز ن

ا﵀  في عممو.

الرًح ًيـ  ،مف حاشية
الر ٍح ىم ًف َّ
الكراقيف كال يكتٌاب بكتابة  بً ٍسًـ المَّ ًو َّ
كيبدأ طائفة مف ٌ
مساكيا ،كيستقبحكف أف يخرج الكبلـ عف  بً ٍسًـ المَّ ًو
القرطاس .ثـ يكتبكف الدعاء مف تحتو
ن

)ُ) كيؤيد ىذا ما جاء في صحيح البخارم (ّ ،)ُٗٓ/فجاء سييؿ بف عمرك فقاؿ :ىات اكتب بيننا كبينكـ
الرًح ًيـ ،قاؿ سييؿ :أما الرحمف ،فكا﵀ ما أدرم
الر ٍح ىم ًف َّ
كتابا فدعا النبي  الكاتب ،فقاؿ النبي   :بً ٍسًـ المَّ ًو َّ
الرًح ًيـ،
الر ٍح ىم ًف َّ
ما ىك كلكف اكتب باسمؾ الميـ كما كنت تكتب ،فقاؿ المسممكف :كا﵀ ال نكتبيا إال  بً ٍسًـ المَّ ًو َّ
فقاؿ النبي ( :اكتب باسمؾ الميـ).

)ِ) سكرة ىكد (اآلية.)ُْ :

)ّ) سكرة اإلسراء (اآلية.)َُُ :
)ْ( سكرة النمؿ (اآلية.)َّ :
)ٓ( أدب الكتاب (صُّ).

11

فاضبل ،كاَّنما
فاضبل بقميؿ ،كال يكتبكىا كسطنا -أم البسممة ،-كيككف الدعاء
الرًح ًيـ ،
الر ٍح ىم ًف َّ
َّ
ن
ن
يفعؿ ذلؾ بالتراجـ.
طا ،في أسفؿ الكتاب ،بعد انقضاء
الكراقيف كال يكتٌاب مف يرل أف يجعؿ البسممة كس ن
كمف ٌ
الدعاء الثاني كالتاريخ ،إذا احتاج إلى تبييف نسخة كتاب متقدـ ،أك حساب ،ليفرؽ بيف منزلتو
مف صدر الكتاب كبيف عجزه.

الرًح ًيـ  ،كبيف السطر الذم يتمكه مف
الر ٍح ىم ًف َّ
كينبغي أال يفسح ما بيف  بً ٍسًـ المَّ ًو َّ
الدعاء كلكف يفسح ما بيف الدعاء ،إذا استتـ ،كبيف سائر المخاطبة .كال يتجاكز بالدعاء ثبلثة
أسطر ،كال يستتـ السطر الثالث ،عمى المشيكر مف مذاىب أجبلء الكتاب(ُ).
ثانيا :كتابة "أما بعد" بعد البسممة كالدعاء:
ن

َّ
إف كممة "أما بعد" استخدميا النبي  في كتبو لمممكؾ ،كفي خطبو كمكاعظو ،كقد
(ِ)

كردت في خطبة الحاجة

التي كاف يعمميا النبي  ألصحابو .

ك"يركل أف أكؿ مف قاؿ :أما بعد ،داكد النبي  ،كأف ذلؾ فصؿ الخطاب ،الذم قاؿ
ً
ص ىؿ اٍل ًخطى ً
اب  ...،)ّ(قاؿ الشعبي :فصؿ الخطاب الذم أعطيو
ا﵀   :ىكآتىٍي ىناهي اٍلح ٍك ىمةى ىكفى ٍ
داكد  :أما بعد .فمعنى فصؿ الخطاب ،عمى ىذاٌ ،أنو َّإنما يككف بعد حمد ا﵀ ،أك بعد
الدعاء ،أك بعد قكليـ :مف فبلف إلى فبلف ،فينفصؿ بيا بيف الخطاب المتقدـ كبيف الخطاب
الذم يجيء بعد"(ْ).

سائدا بيف ال يكتَّاب
كاستيبلؿ الكبلـ بعد البسممة كالدعاء بكممة "أما بعد" كاف عرفنا
ن
الكراقيف(ٓ).
ك ٌ

 -ثالثنا :تصدير الكتب كما يقع فييا:

إً َّف "لمتصدير أحكاؿ اقتضتيا الظركؼ السياسية كاإلدارية ،كخضعت بذلؾ إلى مسارىا

التاريخي"(ٔ) .ففي عيد النبي  يبدأ التصدير باسمو كيختـ الكتاب باسـ كاتبو.
)ُ( يينظر :المصدر نفسو (صّٔ.)ّٕ-

ِ
تقدـ تخريجيا في مقدمة ىذا البحث في المقدمة (ص :ق).
)( ٌ
)ّ) سكرة ص (اآلية.)َِ :

)ْ( أدب الكتاب (صّٕ).

)ٓ( يينظر :كراقك بغداد في العصر العباسي (صُِِ).
)ٔ( يينظر :المصدر نفسو (صِِِ).
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كفي زمف األئمة كاإلمامة بإمرة المؤمنيف كاف التصدير في أكؿ الكتاب ،كالدعاء في

آخره لئلماـ ككلي العيد كالكزير كاحد .إال أنيـ قالكا" :سبلـ عمى أمير المؤمنيف كرحمة ا﵀
كبركاتو" ،ككذلؾ لكلي العيد في التصدير كالدعاء األخير.

كلـ يقكلكا لمكزير "كبركاتو" ليفرقكا بيف المحميف .كقد كتب بعضيـ في عجز الكتاب إلى

فأما في التصدير فبل ،كذلؾ لمفرؽ بيف المحميف.
الكزير "كبركاتو"ٌ .
ككاف التصدير ينتيي إلى قكلو" :فإني أحمد إليؾ ا﵀ الذم ال إلو إال ىك" ،إلى أف

أفضت الخبلفة إلى الرشيد ،فأمر أف يزاد فيو "كأسألو أف يصمي عمى محمد عبده كرسكلو ،"
فكتب بذلؾ إلى ىذا الكقت ،فكانت ىذه مف أفضؿ مناقب الرشيد(ُ).

قاؿ الباحث :ىذه األمكر سالفة الذكر تدؿ داللة كاضحة عمى أف ىذا المنيج دقيؽ دقة
ألنو امتداد مف ً
غير متناىيةَّ ،
القدـ إلى أف كصؿ إلى ديكاف الخميفة كأصبح مف الرسميات في
كتاباتيـ ،فكانكا يركزكف عمى النعكت كالييئات الكتابية التي تجعؿ الكتاب بييئة كبييبة.

ابعا :جكدة الخط:
 رن(ِ)
أما الخطٌ فما يخطٌ الكاتب،
لقد ٌ
فرؽ العمماء بيف الخط كالكتابة ،قاؿ التكحيدم  :ك ٌ
و
كتابة ،كالكتابة ال تككف خطِّا".
أف الخطٌ قد يككف
كالفرؽ بيف الكتابة كالخطٌ ٌ
ً
كرىىا"(ّ).
كرىىا ،ي
ك"الخطٌ ىس ٍمطي الحكمة ،بو تي ٍف ى
كينتظـ ىم ٍنثي ي
ص يؿ يش يذ ي
كالخط الحسف يي ىع ّْم ير في الكتبَّ ،
الركية في الكتابة،
ألف الحبر قد استمسؾ بالكرؽ بسبب
ٌ

كلقد "دخؿ رجؿ عمى ابف الجصاص

(ْ)

كىك يق أر في مصحؼ ،فاستحسف خطو ،فقاؿ ابف

الجصاص :ما بقي اليكـ مف يكتب مثؿ ىذا الخط ،كبعد ،ىذا يكتب منذ (ََٓ) سنة"(ٓ).

الركية كالتأني في الكتابة سبب في حسف الخط ،قاؿ أبك حياف التكحيدم(ٔ):
كال شؾ أف
ٌ
كية تتبع الخطٌ ما ال تتبع العبارة".
الر ٌ
"االتٌساع يتبع القمـ ما ال يتبع المٌساف ،ك ٌ

)ُ( يينظر :أدب الكتاب (صَْ) بتصرؼ يسير.
)ِ( البصائر كالذخائر (ٖ.)َٕ/

)ّ( البصائر كالذخائر (ٖ.)ٗٗ/

)ْ( ابف الجصاص :ىك الحسيف بف عبد ا﵀ بف الحسيف ،أبك عبد ا﵀ ابف الجصاص الجكىرم؛ كاف مف أعياف
التجار ،ذك الثركة الكاسعة .فكات الكفيات (ُ.)ِّٕ/

)ٓ( البصائر كالذخائر (ُ.)ُِٔ/

)ٔ( اإلمتاع كالمؤانسة (صّٕٗ).
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الكراقة ،فًإ َّف جكدة الخط كالضبط رأسماؿ
ي
كحسف الخط كجكدتو مف أىـ مقكمات مينة ٌ
الكراقة بالخط ،فمف حسف خطو
الكراقكف يتبارزكف إلثبات كجكدىـ في سكؽ ٌ
الكراؽ ،لذا كاف ٌ
ٌ
الكراقيف كبيف الناس ،فالخط
حسنت مينتو ،كمف حسنت مينتو حسنت سيرتو كشيرتو في سكؽ ٌ
لمكراؽ كاما انحطاط لو ،كقد "سئؿ بعض ال يكتَّاب عف الخط متى يستحؽ أف يكصؼ
إما رفعة ٌ
بالجكدة ،فقاؿ :إذا اعتدلت أقسامو ،كطالت ألفو كالمو ،كاستقامت سطكره ،كضاىى صعكده

حدكره ،كتفتحت عيكنو ،كلـ تشبو راءه نكنو ،كأشرؽ قرطاسو ،كأظممت أنقاسو(ُ) ،كلـ تختمؼ

أجناسو ،كأسرع إلى العيكف تصكره ،كالى العقكؿ ثمره ،كقدرت فصكلو كاندمجت كصكلو،

صينع المحدريف(ِ) ،كقاـ لكاتبو مقاـ
الكراقيف ،ى
كب يعد عف تى ى
كتناسب رقيقو كجميمو ،كخرج عف نمط ٌ
(ّ)
النسبة كالحمية"

خامسا :كتابة التاريخ:
ن
َّ
إف التاريخ عمكد اليقيف ،كنافي الشؾ ،كبو تعرؼ الحقكؽ كتحفظ العيكد ،كالذم ال

ييعرؼ لو تاريخ فيك نكرة كفيو جيالة ،كلقد قيؿ :الكتاب بغير تاريخ نكرة ببل معرفة ،كغفؿ بغير
سمة.
الكراقكف عمى كتابة التاريخ أسفؿ الكتاب إذا كاف لمسمطاف ،كفي صدره إذا
كقد اعتاد ٌ
كراقة(ْ).
كاف لغير السمطاف ،كىذه لمسة فنية في منيج ال ٌ
عدة في كتابتو ،فمنيـ مف يكتب بالميالي ،كمنيـ مف يكتب باألياـ،
ككانت ليـ طرقنا ٌ
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

كذا ،كمنيـ مف يكتب "مضى" ،فكؿ ىذا جائز كال ينكر أحد عمى أحد ،كا﵀ أعمـ(ٓ).

)ُ) النًقس :بكسر النكف كسككف القاؼ مف المداد الذم ييكتب ،كجمعو أنقاس .البارع في المغة (ُ.)ْٕٓ/
)ِ) كؿ ىش ٍيء حططتو مف عمك إًلىى سفؿ فقد حدرتو .جميرة المغة (ُ.)ََٓ/
)ّ( أدب الكتاب (صَٓ).

)ْ( يينظر :أدب الكتاب (صُْٖ).

)ٓ( يينظر :المصدر نفسو (صُٕٗ.)ُْٖ-
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سادسا :المقابمة بالكتاب األصمي كنسخو:
ن
الكراقة ليا معنياف ،األكؿ "تدقيؽ ما في المخطكط عمى المنسكخ،
إً َّف المقابمة في منيج ٌ
يحدث التماثؿ كيقبؿ التعارض"(ُ)" ،كالمعنى اآلخر أف يينسخ
دكف زيادة أك نقصاف ،بحيث ي

الشيء فيجيء بمثمو بغير مخالفة"(ِ).

كلممقابمة بالكتاب األصمي كالنسخ جانب معرفي كآخر فني ،كلذا فًإف العمماء حذركا

الكراقيف مف أمكر ،كأرشدكىـ إلى أمكر.
ٌ
فمف األمكر التي حذركىـ منيا :الكقكع في الخطأ في الكتاب ،كالمشؽ في الكتابة كىك

الزلىؼ عند الكتابة كىك التجاكز مف شيء إلى شيء ،كالمحف في الكتاب(ّ).
اإلسراع ،ك ى
كمف األمكر التي أرشدكا إلييا :عرض الكتاب ،كىك إمرار الطرؼ عميو بعد الفراغ منو
لئبل يقع في خطأ ،كالتكقيع كاإليجاز كىك االختصار ،كتحرير الكتاب كىك خمكصو كصفاؤه مف

الكدر ،كتحرير عنكاف الكتاب(ْ).
الكراقة.
ٌ

قاؿ الباحث :الشؾ أف ىذه النقاط مشتركة بيف الجانبيف المعرفي كالفني في منيج

سابعا :كضع إشارات لما ثبت صحتو أك خطأه عنده بعد مقابمة كضبط الكتاب:
ن

الكراؽ الكتاب كدققو عمى أصمو الصحيح فًإَّنو "ينبغي أف يكتب عمى ما
إذا قابؿ ٌ
ّْ
(صحَّ)
صحَّحو كضبطو في الكتاب ،كىك في
محؿ ىش ٍّؾ عند مطالعتو أك تطرؽ احتماؿ :ى
صغيرةن ،كيكتب فكؽ ما كقع في التَّصنيؼ أك في النسخ كىك ىخطىأه( :كذا) ،صغيرةن ،كيكتب في
الحاشية( :صكابو كذا) إف كاف يتىحقَّقيو ،كا َّال فىيعمّْـ عميو ضَّبةن -كىي صكرة رأس و
صاد -تكتب
ى
ى
يى ي
فكؽ الكتابة غير متَّ و
حاء
المكتكب صك نابا زاد تمؾ
صمة بيا ،فإذا تحقَّقىوي بعد ذلؾ ككاف
ى
ي
الصاد ن
ي
(صحَّ) ،كاال كتب الصكاب في الحاشية كما تقدـ"(ٓ).
فتصير :ى
ي

)ُ( كراقك بغداد في العصر العباسي (صِِّ).
)ِ( أدب الكتاب (صِِّ).

)ّ( المصدر نفسو (صُِّ.)ُِٗ-

)ْ( المصدر السابؽ (صُِٕ)ُٓٔ-
َّام ًع كالمتى ىكمّْـ في أ ىىدب ً
)ٓ( ت ٍذ ًكرةي الس ً
المتى ىعمّْـ (صُِّ).
ى
ى
العالـ ك ي
ي
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الكراؽ عمى الكممة (صح) مكررة ،كتعني َّأنيا مشككؾ فييا ،كما قاؿ ياقكت
كقد يكتب ٌ
الحمكم( )0في ترجمة علي به محمد به عبيد به السبير األسدي(" :)1كرأيت بخطو عدة كتب فمـ
تقانا لمكتابة منو ،فًإَّنو يجعؿ اإلعراب عمى الحرؼ بمقدار الحرؼ احتياطنا،
أر أحسف ضبطنا كا ن
جماعي الكتب كأرباب
كيكتب عمى الكممة المشككؾ فييا عدة مرار (صح صح صح) ،ككاف مف ٌ

اليكل فييا".

 ثامنا :معالجة الزيادة كالخطأ في الكتاب بما يكضح ذلؾ ،مع الحذر مف تسكيد الكتاب:الكراؽ فيما نسخ بعض الزيادات أك األخطاء ،فعميو معالجة ىذا األمر حتى
إذا كجد ٌ
لمكراؽ أف يتصرؼ دكف إلحاؽ األذل بالمخطكط،
تككف الجمؿ متناسقة متكاممة المعنى ،فبلبد ٌ

كىك مخير بيف ثبلثة أمكر:

َّ (ّ)
ً
أف
ىك
ي
السمخ ،كىك ٍ
ُ -الكشط :ك"ال ىك ٍشطي :ىرٍف يعؾ ىش ٍينئا عف ىش ٍيء قد ىغشاه"  .ك"الكشطي ى
يفرؽ ما تحتو مف أجز ً
ً
ً
اء الكر ً
ؽ ،كيرخييا،
عميو ،كال
المكتكب
مف
مع ما َّ
ي
ي ٍ
تشربيا ى
يقمع الكتابةى ى
ى
ً
ً
السكيف
جيدا ،ك
كاف
يكتب عميو ،كال
بحيث
كينفشيا ،بؿ يبقى
ي
يظير فيو ه
الكرؽ ن
ي
ي
ي
فساد ،ىذا إذا ى
ي
حادةن"(ْ).

ب أىثىىره"(ٓ) ،كىك "اإلزالة بغير
"محا
كم ٍحنيا أى ٍذ ىى ى
الشيء ىي ٍم يحكه ى
ى
كي ٍمحاه ىم ٍح نكا ى
الم ٍح يك :ى
ِ -ى
و
رؽ أك كر و
سمخ إف أمكف"(ٔ)" ،كىك ال يمكف ٌإال إذا كانت الكتابة في لك وح أك ٍّ
جدا ،ككاف
ؽ
صقيؿ ن
َّ
الم ٍحك فتارةن تككف باألصبع ،كتارة تككف بخرقة"(ٕ).
ي
المكتكب في حاؿ الط ىراكة ،كتتنكع طرؽ ى

ّ -الضرب عميو :كىك أفضؿ الطرؽ لتصحيح الخطأ" ،فإذا كقىع في ً
الك ً
ليس
تاب ما ى
ى
ً
ّْ
الحؾ أك اٍل ىم ٍح ًكٍ ،أك ً
ذلؾ"(ٖ).
َّر ًب أك
غير ى
منوي فإنَّوي يي ٍنفىى عنوي بالض ٍ

)ُ) معجـ األدباء (ْ.)ُٖٕٔ/

)ِ( عمي بف محمد بف عبيد بف الزبير األسدم المعركؼ بابف الككفي :صاحب ثعمب كالخصيص بو ،كىك مف
أسد قريش ،مات في ذم القعدة سنة (ّْٖق) ،يينظر :معجـ األدباء (ْ.)ُٖٔٔ/

)ّ( تاج العركس (َِ.)ٓٗ/

)ْ) النكت الكفية بما في شرح األلفية (ِ.)ُُٕ/
)ٓ( لساف العرب (ُٓ.)ُِٕ/

)ٔ( المعيد في أدب المفيد كالمستفيد (صِِٔ).
)ٕ( تكجيو النظر إلى أصكؿ األثر (ِ.)َٕٗ/
)ٖ( معرفة أنكاع عمكـ الحديث (صَّٕ).
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ب أكلى ًم ىف اٍل ىح ّْؾ ال سيَّما في يكتيب الحديث؛ َّ
ألف فيو تييمةن كجيالةن فيما كاف أك
َّر ي
ك"الض ٍ
ً
ب ،ك َّ
ألف زمانو أكثر فيضيع ،كفعمو أخطر ،فربَّما ثقب الكرقة كأفسد ما ىينفي يذ إليو فأضعفيا،
يكت ى
ُّ
فالحؾ أكلى"(ُ).
فإف كاف إزالة نقطة أك شكمة كنحك ذلؾ

َّرب فبل محذكر فيو ،كىك عبلمة بيّْنة في إلغاء المضركب عميو ،مع السبلمة
"ك َّ
أما الض ي
(ِ)
َّرب بطرؽ َّ
عدة منيا :إذا "كقع في
مف التيمة ،إلمكاف قراءتو بعد الضرب"  .كيحصؿ الض ي
الن ً
ُّ
ب عمييا ،كاف كانت أكثر
سخة زيادةه فإف كانت كممةن كاحدةن فمو أف
يكتب عمييا :ال ،كأف ىي ٍ
ض ًر ى
ى
ً
مف ذلؾ ككممات أك ىس و
ب (ال) كعمى آخرىا
ب فكؽ َّأكليا (م ٍف) أك ىكتى ى
طر أك أىسطي ور ،فإف شاء ىكتى ى
ب عمى الجميع بأف ىي يخطَّ عميو خطنا دقيقنا
ض ىر ى
شاء ى
(إلى) ،كمعناهي مف ىنا ساقطه إلى ىنا ،كاف ى
طا متتالية"(ّ).
الخطّْ ينق ن
يحصؿ بو المقصكد ،كال يي ىس ّْكيد الكرؽ ،كمنيـ مف يجعؿ مكاف ى
تاسعا :الفصؿ بيف الكبلـ ،كاختصار بعض األلفاظ:
ن

و
ترجمة ،أك و
لمكراؽ "أف يفصؿ بيف يك ّْؿ كبلميف أك حديثيف و
قمـ غميظ ،كال
بدارة ،أك
ينبغي ٌ
ى
يقة ك و
يكصؿ الكتابة يكمَّيا عمى طر و
احدة؛ لما فيو مف عسر استخراج المقصكد ،كتضييع
ي

الزماف"(ْ).

الم َّ
حدثيف باختصار ألفاظ في كتبيـ ،فمف ذلؾ (حدثنا) اختصرىا بعضيـ
ك"جرت عادة ي
عمى (ثنا) ،كبعضيـ عمى (نا) ،كبعضيـ عمى (دثنا) ،كمف ذلؾ (أخبرنا) اختصرىا بعضيـ
عمى (أنا) ،كبعضيـ عمى (أرنا) ،كبعضيـ عمى (أبنا) ،كمف ذلؾ (حدثني) اختصرىا بعضيـ
عمى (ثني) ،كبعضيـ عمى (دثني) ،كأما (أخبرني) (كأنبأنا) (كأنبأني) فمـ يختصركىا ،كمف ذلؾ

قاؿ :الكاقعة في اإلسناد بيف ركاية اختصرىا بعضيـ قافنا مفردة ىكذا (ؽ) كقد جمعيا بعضيـ
بما يمييا ىكذا (قثنا) يعني (قاؿ حدثنا)(ٓ).
"كمف ذلؾ ما يختصر بعضو كال يتعيف فيو قراءة ذلؾ البعض كال أصمو ،كىك الرمكز

إلى اصطبلح خاص بذلؾ الكتاب ،كما يرسـ كثير مف كتب الحديث المختصرة لمبخارم (خ)،

)ُ(
)ِ(

)ّ)
)ْ(

َّام ًع كالمتى ىكمّْـ في أ ىىدب ً
ت ٍذ ًكرةي الس ً
المتى ىعمّْـ (صُّْ.)ُّٓ-
ى
ى
العالـ ك ي
ي
تكجيو النظر إلى أصكؿ األثر (ِ.)ُٕٗ/
َّام ًع كالمتى ىكمّْـ في أ ىىدب ً
ت ٍذ ًكرةي الس ً
المتى ىعمّْـ (صُِّ.)ُّّ-
ى
ى
العالـ ك ي
ي
المصدر نفسو (صُّْ).

)ٓ( المعيد في أدب المفيد كالمستفيد (صِّٔ).
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كلمسمـ (ـ) ،كلمترمذم (ت) ،كألبي داكد (د) ،كلمنسائي (ف) ،كالبف ماجو القزكيني (جو) أك

(ؽ) ،كالبف حباف (حب) ،كلمدارقطني (ط) ،كنحك ذلؾ كىك كثير"(ُ).

عاشرا :صؼ الكتب عمى الرفكؼ:
ن
إً ٌف صؼ الكتب كترتبييا عمى الرفكؼ في المكتبات العامة كالخاصة كفي دكاكيف
عدة:
الكراقكف ،كقد راعكا في ترتيبيا نا
أمكر ٌ
الكراقة مف األمكر الفنية اإلبداعية التي اىتـ بيا ٌ
ٌ
ّْ
كمصنفييا كجبللتيـ ،فيضع األشرؼ أعمى
منيا" :كضع الكتب باعتبار عمكميا كشرًفيا
ال يك َّؿ ،ثـ يراعي التٌدريج ،فإف كاف فييا المصحؼ الكريـ جعمو أعمى ّْ
الكؿ ،كاألكلى أف يككف في

خريطة ذات يع ٍرىكوة في مسمار أك ىكتىود في حائط طاىر نظيؼ في صدر المجمس ،ثـ كتب
الصر ً
ثـ
ثـ أصكؿ الديفَّ ،
ثـ تفسير الحديثَّ ،
ثـ تفسير القرآفَّ ،
ؼ كصحيح مسمـَّ ،
الحديث ّْ ٍ
العركض"(ِ).
ثـ أشعار العربَّ ،
ثـ النحك ،كالتصريؼَّ ،
ثـ الفقوَّ ،
أصكؿ الفقوَّ ،
ثـ ى

كمنيا :إذا استكل كتاباف في فف أيعمي أكثرىا قرنآنا أك حديثنا ،فإف استكيا فبجبللة
كقكعا في أيدم العمماء كالصالحيف ،فإف استكيا
أكثرىما
المصنؼ ،فإف استكيا ى
ن
فأقد يميما كتابة ك ن
فأصحُّييما(ّ) ،كمنيا :أف "ال يضع ذكات القطع الكبير فكؽ ذكات الصغير كيبل يكثر
تساقطيا"(ْ) ،كمنيا" :أف يكتب اسـ الكتاب عميو في حرؼ عرضو كيجعؿ رؤكس الترجمة إلى

مرد الجمد المقابؿ لمساف لئبل تصير الكتابة معككسة ،كيراعى في صؼ الكتب حسف الكضع،
بأف يجعؿ الحبكة في ناحية ،كالمجمد اآلخر يجعؿ حبكتو في الناحية األخرل"(ٓ).

الكراقيف ،كبيذا نعرؼ كـ كانت
قاؿ الباحث :كثيرة ىي دقائؽ المنيج الفني عند ٌ

معاناتيـ كمشقتيـ ،ككـ كانت دقتيـ كأمانتيـ ،فممو درىـ كعمى ا﵀ أجرىـ.

المطمب الثالث :الجانب األدبي األخبلقي:
أىميا:

عدة ،مف
إً َّف الجانب األدبي األخبلقي في منيج الك ٌارقيف يشتمؿ عمى أمكر ٌ

)ُ) المعيد في أدب المفيد كالمستفيد (صِٓٔ).
َّام ًع كالمتى ىكمّْـ في أ ىىدب ً
)ِ( تى ٍذ ًكرةي الس ً
المتى ىعمّْـ (صُِٖ).
ى
ى
العالـ ك ي
ي
)ّ( المصدر نفسو (صُِٖ.)ُِٗ-
)ْ( المصدر السابؽ (صُِٖ).

)ٓ( المعيد في أدب المفيد كالمستفيد (صِْٓ).
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 أكنال :التنبو إلى أدب شراء الكتب كعاريَّتيا:آدابا متعددة ُّ
تعد مف الجانب األدبي كاألخبلقي في منيج
إف لشراء الكتب كعاريَّتيا ن
الكراقة ،كمف ىذه اآلداب:
ٌ
اء ،كاال
"ينبغي لطالب العمـ أف يعتني بتحصيؿ الكتب المحتاج إلييا ما أمكنو ،شر ن
فإجازة أك عارَّيةنَّ ،
ألنيا آلة التحصيؿ ،كال يجعؿ تحصيميا ككثرتيا حظَّو مف العمـ ،كجمعيا
اء لـ
الم
ى
نتحميف الفقو كالحديث ،...كاذا أمكف تحصيميا شر ن
نصيبو مف الفيـ ،كما يفعمو ه
كثير مف ي
النسخ إال فيما َّ
يشتغؿ بنسخيا ،كال ينبغي أف يشتغؿ بدكاـ َّ
يتعذر عميو تحصيمو لعدـ ثمنو أك

أجرًة استنساخو"(ُ).

كتابا مع إمكاف شرائو ،أك إجارتو"(ِ).
كمنيا :أف "ال يستعير ن
كتابا فينبغي أف يتفقَّده عند إرادة أخذه ّْ
كتابا
كرده ،كاذا اشترل ن
كمنياَّ :أنو "إذا استعار ن
يس ًو ،كاعتبر ً
كآخره ،ككسطىو ،كترتيب أبكابً ًو كك ارر ً
تعيَّده َّأكلو ً
ص ىحتَّو.
ي
ب عمى الظّْف صحتو -إذا ما ضاؽ الزماف عمى تفتيشو -ما أشار قالو
ك ًم َّما يي ىغمّْ ي

إلحاؽ كاصبلح فاشيد لو بالص َّ
ّْحةى ،كقاؿ بعضيـ :ال
الشافعي  بقكلو" :إذا رأيت الكتاب فيو
ه
يضيء الكتاب حتى يظمـ؛ يريد إصبلحو"(ّ).
ي
ثانيا :التنبو إلى أدب التعامؿ مع الكتب كاالستفادة منيا:
ن

الكراقكف عمى أدب التعامؿ مع الكتب كاالستفادة منيا ،كقد راعكا في ىذا السياؽ
تنبو ٌ
أمكر َّ
عدة ،منيا:
نا

منشكرا ،بؿ يجعمو بيف
"إذا نسخ مف الكتاب أك طالعوي فبل يضعو عمى األرض مفرك نشا
ن
ً
المعركؼ كيبل يسرع تقطيع حبكو ،كاذا كضعو في مكاف
كتابيف أك شيئيف أك كرسي الكتب

مصفكفةن فمتكف عمى كرسي أك تحت خشب أك نحكه ،كاألكلى أف يككف بينو كبيف األرض يخمي ّّك،
كال يضعيا عمى األرض كيبل تىتىىن َّدل أك تىٍبمى"(ْ).

َّام ًع كالمتى ىكمّْـ في أ ىىدب ً
)ُ( تى ٍذ ًكرةي الس ً
المتى ىعمّْـ (صُِٔ).
ى
ى
العالـ ك ي
ي
)ِ( المصدر نفسو (صُِٔ).
)ّ( المصدر السابؽ (صُِٗ).
َّام ًع كالمتى ىكمّْـ في أ ىىدب ً
)ْ( تى ٍذ ًكرةي الس ً
المتى ىعمّْـ (صُِٖ).
ى
ى
العالـ ك ي
ي
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كمنيا :أف "ال يجعؿ الكتاب خزانةن لمك ارريس أك غيرىا ،كال َّ
مخدة ،كال ًم ٍرىك ىحةن ،كال
ً
لمب ّْ
ؽ(ُ) كغيره ،كالسيما في الكرؽ فيك عمى الكرؽ أشد(ِ).
ًم ٍك ىب نسا ،كال ًم ن
سندا ،كال يمتكأن ،كال م ٍقتىمىةن ى
و
كمنيا" :أال تطكل حاشية الكرقة أك زاكيتيا ،كال ييعمّْـ بً يع و
شيء جاؼ؛ بؿ بكرقة أك
كد أك
قكيا"(" ،)2بحيث ييشـ الكرقة كلك مأالن"(ْ).
نحكىا ،كاذا ظفر فبل يكبس ظفره ن

 -ثالثنا :الطيارة كاستقباؿ القبمة قي ىبيؿ البدء في الكتابة:

َّ
كراقة أف ييقبؿ عمى ممارسة مينتو أف
إف مف الجانب األدبي األخبلقي في منيج ال َّ
شيئا مف كتب العمكـ الشرعية فينبغي أف يككف عمى طيارة
يتطير كيستقبؿ القبمة ،فإذا "نسخ ن
مستقبؿ القبمة ،طاىر البدف كالثياب ،بحبر طاىر .كيبتدئ كؿ كتاب ً
الر ٍح ىم ًف
بكتى ىابة  :بً ٍسًـ المَّ ًو َّ
ى ي
مبدكءا فيو بخطبة تتضمف حمد ا﵀ تعالى كالصبلة عمى رسكلو 
الرًح ًيـ  ،فإف كاف الكتاب
َّ
ن

ىكتىىبيا بعد البسممة ،كاال كتب ىك ذلؾ بعدىا ،ثـ ىكتىب ما في الكتاب .ككذلؾ ىي ٍف ىع يؿ في ىختـ
الكتاب أك آخر يك ّْؿ يج ٍزوء منو بعدما يكتب آخر الجزء األكؿ أك الثاني مثبلن ،كيتمكه كذا ككذا إف
لـ يكف تـ الكتاب كيكتب إذا كمؿ :تـ الكتاب الفبلني ،ففي ذلؾ فكائد كثيرة"(ٓ).
قاؿ الباحث :ىذه إشارات معرفية ميمة لمعالـ كالمتعمـ عمى حد سكاء ،كسيأتي ذكرىا

مفصبلن في المبحث الثاني مف ىذا الفصؿ.

ابعا :الحرص عمى تعظيـ اسـ اهلل  ،كالصبلة كالسبلـ عمى النبي :
 -رن

الكراقكف عمى تعظيـ اسـ ا﵀  ،ككذلؾ حرصكا عمى الصبلة عمى النبي ،
حرص ٌ
َّ
كج َّؿ،
اسـ ا﵀ تعالى أىتٍىبعوي بالتعظيـ ،مثؿ :تعالى ،أك يسبحانو ،أك ىع َّز ى
الكراؽ "كمما ىكتى ى
فكاف ٌ
ب ى
أك َّ
تقدس كنحك ذلؾ.

ُ
ً
ً
الب ُّ
لمب ّْ
ؽ :أم :ال ييستعمؿ
الب يعكض ،ىكاح ىدتيوي
ؽ :ى
الكتاب لقتؿ البعكض ،فقد جاء في لساف العرب ،أف ى
ى
) ( كال م ٍقتىمىةن ى
ً
ً ً
َّ ً
كب ٍؽ .يينظر :لساف العرب (َُ)ِّ/
ص ٍع ىف باألى ٍذناب م ٍف لىك وح ى
البعكض؛ ىكقىا ىؿ يرٍؤىبةي :ىي ٍم ى
ظاـ ي
ىبقة .ىكقي ىؿ :ى ىي ع ي

كيينظر :مقاييس المغة (ُ )ُٖٔ/مادة (بؽ).
َّام ًع كالمتى ىكمّْـ في أ ىىدب ً
)ِ( تى ٍذ ًكرةي الس ً
المتى ىعمّْـ(صُِٗ).
ى
ى
العالـ ك ي
ي
)ّ( المصدر نفسو (صُِٗ).

)ْ( المعيد في أدب المفيد كالمستفيد(صِْٓ).
َّام ًع كالمتى ىكمّْـ في أ ىىدب ً
)ٓ) تى ٍذ ًكرةي الس ً
المتى ىعمّْـ (صُِٗ.)َُّ-
ى
ى
العالـ ك ي
ي
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كيصمي ىك عميو
اسـ
ّْ
ب عميو بعد :الصبلة عميو كالسَّبلـ عميو ،ي
النبي  ىكتى ى
ك يكمما ىكتى ى
ب ى
ً
َّ
لقصد
كلعؿ ذلؾ
أيضا ،كجرت عادة السمؼ كالخمؼ بكتابة (صمَّى ا﵀ي عميو كسمَّـ)،
بمسانو ن
ً
مكافقة األمر في الكتاب العزيز في قكلو ُّ  :
ً ّْ
يما .)ِ(")ُ(
ى
صمكا ىعمىٍيو ىك ىسم يمكا تى ٍسم ن
قاؿ اإلماـ العراقي في ألفيتو(ّ):
كا ٍكتيب ثىناء ( ً
الصبلى ًة لمًنَّبًي تى ٍع ًظ ٍي ىما
ا﵀) ىكالتَّ ٍسمً ٍي ىما *** ىم ىع َّ
ى ٍ ى ى
كًاف ي يكف أ ً ً
ىح ىم ٍد)
ؼ ًفي ىس ٍق ًط َّ
ىص ًؿ ىكقى ٍد *** يخ ٍكلً ى
الصبلى ًة (أ ٍ
يسقطى في األ ٍ
ى ٍ ى ٍ ٍ
الكراؽ ال يسأـ مف كثرة كتابة كترديد الصبلة كالسبلـ عمى النبي  ،ك"ال يختصر
ككاف ٌ

المحرريف المتخمفيف فيكتب:
الصبلةى في الكتابة -كلك كقعت في السَّطر مرنا
ار -كما ىيفع يؿ بعض ى
ً
غير الئ و
كتابة الصبلة بكماليا
ؽ بحقّْ ًو  ،كقد كرد في
صمع ،أك صمـ ،أك صمعـ ،ككؿ ذلؾ ي

آثار كثيرةه"(ْ) ،قاؿ السخاكم(ٓ)" :أما الصبلة عميو عند كتابو اسمو  ،كما فيو
كترؾ اختصارىا ه
كذـ مف أغفمو ،فأعمـ َّأنو كما تيصمّْي بمسانؾ ،فكذلؾ يخطَّ الصبلةى عميو بًىبنانؾ ،ميما
مف الثكاب ٌ
كتبت اسمو الشريؼ في كتاب ،فإف لؾ بو أعظـ الثكاب ،كىذه فضيمةه يفكز بيا تيبَّاعي اآلثار،
ى
َّ
كح ىممة السَُّّنة ،فيا ليا مف ًمَّن وة ،كقد
استحب أىؿ العمـ أف ّْ
يكرر الكاتب الصبلةى
كركاة األخبار ،ى
عمى النبي  كمما كتبو" ،كقاؿ اإلماـ ابف الصبلح(ٔ)" :ثـ ليجتنب في إثباتيا نقصيف:
امز إلييا بحرفيف أك نحك ذلؾ.
 أحدىما :أف يكتبيا منقكصة صكرة ر نا -كالثاني :أف يكتبيا منقكصة معنى ،بأف ال يكتب (كسمـ) كاف كجد ذلؾ في خط بعض

المتقدميف".

 خامسا :كتابة (ر ًض ىي اهللي ىع ٍن يو) بعد ذكر الصحابي ،ك(رحمو اهلل) بعد ذكر مف
ن
ى
سكاىـ مف أىؿ الفضؿ:
بذكر الصَّحابي -السيما األكابر منيـ -كتب( :ر ً
مر ً
ض ىي ا﵀ي ىع ٍنوي)،
الكراؽ "إذا َّ
كاف ٌ
ى
السبلـ ألحد غير األنبياء كالمبلئكة إال تىىب نعا ليـ.
كال
ي
يكتب الصبلةى ك ى

)ُ(
)ِ(
)ّ(

)ْ)
)ٓ(

سكرة النمؿ (اآلية.)َّ:
َّام ًع كالمتى ىكمّْـ في أ ىىدب ً
تى ٍذ ًكرةي الس ً
المتى ىعمّْـ (صَُّ).
ى
ى
العالـ ك ي
ي
شرح التبصرة كالتذكرة ألفية العراقي (صُّْ).
َّام ًع كالمتى ىكمّْـ في أ ىىدب ً
تى ٍذ ًكرةي الس ً
المتى ىعمّْـ (صَُّ).
ى
ى
العالـ ك ي
ي
القكؿ البديع في الصبلة عمى الحبيب الشفيع (صِْٕ).

)ٔ( معرفة أنكاع عمكـ الحديث (صَُٓ).
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مر ً و
األعبلـ
ك يكمَّما َّ
ب (رحمو ا﵀) كالسيَّما األئمةي
بذكر أحد مف السمؼ فعؿ ذلؾ ،أك ىكتى ى
ي
اإلسبلـ"(ُ).
كىداةي
ي

كتقدير
نا
اما
قاؿ الباحث :ما يذكر مف منيج في األدب مع ىذه األلفاظ ىي حد أدنى احتر ن
ألصحابيا ،فبلبد مف كتابتيا حتى ال تأثـ كتضيع حقكؽ المنيج المعرفي الذم التزمو العمماء،
الكراؽ؛ بؿ لكؿ طالب عمـ ،أك حتى عامي يريد أف يكتب.
كىذا ال يقتصر عمى ٌ

سادسا :كراىة فصؿ مضاؼ (اسـ اهلل) كعبد اهلل أك عبد الرحمف:
ن

لكراقكف طريقة كتابة مضاؼ (اسـ ا﵀) التي كرىيا العمماء ،حيث "ي ٍك ىرهي أف
اجتنب ا ٌ
عبد ً
اسـ ً
اسـ ً
مثؿً :
ّْ
ً
ا﵀ تعالى كبيف ً
يضيؼ إلى ً
ا﵀ في ً
بف و
ا﵀ ً
فبلف
بيف ما أ
ى
ى
ىي ٍفص ىؿ في الخط ى
ً
ً
ً
و
عبد في ً
فبلفً ،
بف و
الرحمف ً
ً
السطر
ب في
آخر
األسماء
ذلؾ مف
كعبد
كغير ى
فيكتب ى
سطر كيكتي ي
ي
اآلخر اسـ ً
الن ً
كبقيةى ّْ
ا﵀َّ ،
سب ىكذا(ِ).
ً ى
قاؿ العراقي في ألفيتو(ّ):
ط ور إًف ي ىن ً
ً
ك ىك ًرىكا فىص ىؿ مض ً
اؼ ً
اؼ ىما تىبلى ٍه.
ا﵀ *** م ٍنوي بً ىس ٍ ٍ ي
ى يٍ ٍ ي ى
ٍ
اسـ ٍ
الكراقة َّ
ألنيا كثيرة كمتنكعة،
قاؿ الباحث :اكتفي الباحث بذكر ىذه المسائؿ في منيج ٌ
كمف أراد الزيادة فميرجع إلى كتب عمكـ الحديث.

جيدا "يدرؾ مقدار
الكراقيف ن
الكراقة كيتأمؿ عمؿ ٌ
كخبلصة الكبلـ أف مف يطمع عمى منيج ٌ
الكراقة .كلكنو مف الناحية األخرل ،يدرؾ
المعاناة كمدل الجيد كالصبر المبذكؿ في إتماـ عممية ٌ
مدل الشغؼ لحب المينة كالتفاني فييا ،فيي مينة األدب كالفكر ،ال مينة التجارة كما ىك سائد

اليكـ عند أصحاب دكر النشر ،كىـ الذيف يكازكنيـ في المقاـ عمى رغـ اختبلؼ المقاؿ"(ْ).
الكراقيف ،كا﵀ المكفؽ
كانتقؿ اآلف إلى آداب ٌ
***

َّام ًع كالمتى ىكمّْـ في أ ىىدب ً
)ُ( تى ٍذ ًكرةي الس ً
المتى ىعمّْـ (صَُّ.)ُُّ-
ى
ى
العالـ ك ي
ي
)ِ( شرح التبصرة كالتذكرة ألفية العراقي (ُ.)ِْٕ/

ّ
المسماة التبصرة كالتذكرة في عمكـ الحديث (صُِْ).
) ( ألفية العراقي ي
)ْ) كراقك بغداد في العصر العباسي(صِِٓ).
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الكراقيف
المبحث الثاني :آداب ٌ

إيمانا
تمثؿ اآلداب أحد أشكاؿ الرقابة الذاتية النابعة مف عقيدة إسبلمية يؤمف بيا الفرد ن

اسخا َّ
بأنو مراقب مف ا﵀  في كؿ أعمالو كأفعالو كحتى أقكالو ،يقكؿ ا﵀   :إً ٍذ ىيتىمىقَّى
ر ن
الشم ً
ّْ
اف ىع ًف اٍل ىي ًم ً
اٍل يمتىمىقّْىي ً
يب ىعتًي هد .)ُ(
اؿ قى ًع ه
يد ،ىما ىيٍم ًفظي ًم ٍف قى ٍك وؿ إً َّال لى ىد ٍي ًو ىرًق ه
يف ىك ىع ًف ى
كاآلداب تدخؿ في كؿ أعماؿ اإلنساف ،كال تنفؾ عف اإلنساف كلك ذىب إلى أدنى مكاف،
الكراقة" ،ىذا العمؿ الذم يينسخ فييا
أك أعمى مكاف ،فيي أساس كؿ أعمالو الفاضمة ،كمنيا " ٌ
كيسطر مف خبللو كبلـ النبي  العدناف.
القرآف كيصاف ،ي

الكراقة فقد اىتمكا بأفضؿ الصناعات أال كىي "صناعة
الكراقكف بمينة ٌ
ككما اىتـ ٌ
األخبلؽ التي تعني بتجكيد أفعاؿ اإلنساف"(ِ) ،فقد مارسكا المينة كأتقنػكىا ،كالتزمكا بأدابيا،
فكانت بينيـ آداب مرعية متكارثة ،حيث اتصفكا بمجمكعة مف اآلداب كاألخبلؽ كالقكاعد
كاألصػكؿ المتعارؼ عمييا ،كالتي سمككىا فيما بينيـ عند قياميـ بما يككؿ إليػيـ مػف أعماؿ

الكراقة ،كعند تعامميـ مع اآلخريػف بمختمؼ مستكياتيـ،
رئيسية أك فرعية داخؿ نطاؽ مينة ٌ
كميكليـ ،كثقافاتيـ ،كاتجاىاتيـ ،كقد شيد ليـ التاريخ بذلؾ.

الكراقة التزـ بيذه اآلداب ،فيناؾ مف
كبالتأكيد ال يعني ىذا أف جميع مف اشتغؿ بمينة ٌ
الكراقة ،كقد كصفػتيـ بػعض المصادر ،ككتب التػراجـ بالكذب
الكراقيف مف أساء إلى مينة ٌ
ٌ
كالخيانة ،كغير ذلؾ مف الصػفات السيئة ،مف خبلؿ قياـ البعض منيـ بالتدليس ،كالكذب،
كالتزكير ،كالتزييؼ كغير ذلؾ مف األعماؿ التي ال تميؽ بخمؽ اإلنساف المسمـ الذم حسف

(ّ)
"م ىح َّمد بف ً
ثـ
كسؼ الزرعي َّ
شريؼ بف يي ي
إسبلمو ،كلكنيـ قميؿ ،كقد ذكر ابف حجر منيـ  :ي
امع اٍلح ً
الش ًريفىة بًج ً
يعة َّ
الديف ٍابف الكحيد ىكاتب َّ
اكـ كلد بًًد ىم ٍشؽ سنة
م شرؼ ٌ
ى
ى
اٍل ٍ
مص ًر ٌ
الش ًر ى
(ْٕٔق) كتعانى اٍلخط اٍل ىم ٍن يسكب كسافر إًلىى بعمبؾ(ْ) ىكتعمـ مف ياقكت ىك ىغيره ىكبمغ اٍل ىغ ىاية ًفي قمـ
ً
اـ الشكؿ حسف البزة-الييئة-
التَّ ٍح ًقيؽ كفضاح ٌ
فييما ىك ىك ى
اف تى ٌ
النسخ ىفمـ يكف في ىزىمانو مف يدانيو ى
ً
َّ
نسخا بً ىبل تذىيب ىكىال تجميد بًأىلؼ؛ ىحتَّى
اف ىيبًيع اٍل يمصحؼ ن
يمكره يتى ىكمـ بعدة السف ىك ىك ى
متأنقا في أ ي
اف يى ىك ىي ٍشتىًرم اٍل يمصحؼ مف تًٍم ًميذه بأربعمائة ىكي ٍكتب ًفي
اف يحاكي خطو فى ىك ى
أىف بعض تبلمذتو ىك ى

(ُ) سكرة ؽ (اآلية)ُٖ-ُٕ :

)ِ( تيذيب األخبلؽ كتطيير األعراؽ (صْٔ).

)ّ) الدرر الكامنة في أعياف المائة الثامنة (ٓ.)ُٗٔ/
)ْ) ىب ٍعمىىب ُّ
ؾ :بالفتح ثـ السككف ،كفتح البلـ ،كالباء المكحدة ،كالكاؼ مشددة :مدينة قديمة فييا أبنية عجيبة كآثار

فرسخا
الرخاـ ال نظير ليا في الدنيا ،بينيا كبيف دمشؽ ثبلثة أياـ كقيؿ اثنا عشر
ن
عظيمة كقصكر عمى أساطيف ٌ
مف جية الساحؿ .معجـ البمداف (ُ.)ّْٓ/
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ً
ً
اف يتيـ ًفي دينو ىحتَّى قيؿ أىنو صب ًفي دكاتو
آخره كتبو يم ىح َّمد بف الكحيد فيشترل م ٍنوي بًأىلؼ ىك ىك ى
نبي نذا ىككتب ًم ٍنيىا اٍل يمصحؼ" .كىذا عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر ،كيصعب حصرىا في ىذا

المبحث ،كقد تكمٌـ الباحث عف بعضيـ في الباب الثاني لمرسالة بإذف ا﵀ .

الكراؽ
الكراقيف كأخبلقيـ المحمكدة التي ٌ
يتعيف عمى ٌ
كفيما يأتي بياف بعض آداب ٌ
يتعيف عميو اجتنابيا.
التزاميا ،ثـ بعض األخبلؽ المذمكمة التي ٌ

 -المطمب األكؿ :اآلداب كاألخبلؽ المحمكدة(ُ):

آدابا كأخبلقنا كثيرة ،منيا:
ٌ
الكراقة ن
يتعيف عمى المشتغؿ بمينة ٌ
 أكالن :النية:ً
ص َّ
َّ
ب عمى
إف "التركيز في المقاـ األكؿ ،بالنسبة ألصحاب الحرؼ كالميف اإلسبلمية ٍان ى
النية ،باعتبارىا أصبلن مف أصكؿ الديف اإلسبلمي ،كقد أكدتيا الشريعة اإلسبلمية قكالن كفعبلن،
الني ً
ىع ىما يؿ بً ّْ
َّات،
كشكمت شرطنا في صحة إسبلـ المسمـ ،فقد جاء في حديث الرسكؿ( :إًَّن ىما األ ٍ
ً
ئ ما ىنكل ،فىمف ىك ىان ٍ ً
كًاَّنما لً يك ّْؿ ٍ و
ام ىأروىة ىي ٍن ًك يحيىا ،فى ًي ٍج ىرتيوي إًلىى
ىٍ
ت ى ٍج ىرتيوي إًلىى يد ٍن ىيا ييص ييبيىا ،أ ٍىك إًلىى ٍ
ى ى
ام ًر ى ى
ً (ِ) (ّ)
اج ىر إًلى ٍيو( " .
ىما ىى ى
(ْ)
الني ً
ىع ىما يؿ بً ّْ
َّات( ،لـ يرد بو حصكؿ أعيانيا ،ألنَّيا
قاؿ اإلماـ البغكم " :قكلو( :إًَّن ىما األ ٍ
حكما في حؽ الديف،
حاصمة ن
حسا كصكرةن مف غير أف تقترف بيا النيةَّ ،إنما أراد بو صحتيا ن
فإنيا ال تحصؿ إال بالنية ،كقكلو ( :كًاَّنما ًال ٍم ًر و
َّ
ئ ىما ىن ىكل)(ٓ) ،فيو إيجاب تعييف النية.
ى ى
أمكر في أعماؿ الديف حتى يصح االمتثاؿ
كالنية :قصدؾ الشيء بقمبؾ ،كىي تستدعي نا
أف تعرؼ الشيء الذم تقصده ،كأف تعمـ أنؾ مأمكر بو ،كأف تطمب مكافقة اآلمر فيما تعبدؾ".
مينة

كالنية كاجبػ ػ ػة في سػ ػائر العبػ ػ ػ ػادات(ٔ) ،كفي جميع األعماؿ ،كالميف الشريفة ،كمنيا

)ُ( يينظر :المدخؿ البف الحاج (ْ ،)ُٗ-ٕٗ/كراقك بغداد في العصر العباسي (صِّٓ.)ِٔٗ-
)ِ( صحيح البخارم (ُ ،)ٔ/برقـ(ُ) ،باب بدء الكحي -كيؼ كاف بدء الكحي إلى رسكؿ ا﵀ ؟ ،مف حديث
الخ َّ
ط ً
اب .
يع ىم ىر ٍب ىف ى
)ّ( يينظر :كراقك بغداد في العصر العباسي (صِْٓ).
)ْ) شرح السنة لمبغكم (ُ.)َِْ/

ٓ
الني ً
ً
َّة ًفي األ ٍىي ىم ً
الن يذ ً
اف ىك ُّ
اب األ ٍىي ىم ً
اب ّْ
اف ،جزء مف حديث عمر بف
كر ،ىب ي
) ( صحيح البخارم (ٖ ،)َُْ/كتى ي
الخطاب .

)ٔ) يينظر :شرح السنة (ُ.)َِْ/
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(ُ)
ً ًً
الكراؽ
الكراقة ،قاؿ ابف الحاج المالكي في كتابو "المدخؿ" تحت عنكاف" :فى ٍ
ص هؿ في نيَّة ٌ
ٌ
ىك ىك ٍي ًفيَّتًيىا ىكتى ٍح ًسينًيىا"" :اعمـ -كفقنا ا﵀ كاياؾ  -أف ىذا السبب مف أعظـ األسباب التي يتقرب بيا

إلى المكلى  إذا حسنت النية فيو ،إذ إف القرآف الكريـ يكتب في الكرؽ كتفسيره كالناسخ
كالمنسكخ كما يتعمؽ بو مف العمكـ ،ككذلؾ حديث النبي  كشرحو كما احتكل عميو مف ً
الحكـ
كالمعاني كالفكائد الجمة التي ال يأخذىا حصر ككتب الفقو كباقي العمكـ الشرعية كما يحتاج

الناس إليو مف كتب الصدقات كعقكد البياعات كاإلجارات كالككاالت إلى غير ذلؾ كىك كثير،
كىذه مف األمكر الميمة في الديف.

فإذا كاف المتسبب فييا ينكم بذلؾ إعانة إخكانو المؤمنيف عمى قضاء مأربيـ فيما

يحاكلكنو لكاف شري نكا ليـ فيما يحصؿ ليـ مف الثكاب عمى فعؿ ذلؾ مف غير أف ينقص مف
شيئا فيحصؿ لو ىذا الثكاب الجزيؿ.
أجكرىـ ن

عكضا فيككف بسبب نيتو في ذلؾ مف أجؿ العبادات كيعكؿ في
كا ٌف كاف قد أخذ عنو
ن
رزقو عمى ربو  الذم قدره لو كخمقو قبؿ خمؽ جثتو".

ثانيا :معرفة مضمكف الكرؽ قبؿ النسخ كالتجميد:
 نشيئا مف الكرؽ المكتكب إال بعد أف
الكراقة أف ال يعمؿ ن
ٌ
الكراؽ الذم في ٌ
"يتعيف عمى ٌ
(ِ)
يعرؼ ما فيو؛ ألنو قد يككف فيو شيء لو حرمة شرعية بؿ ىك الغالب" .
الكراؽ "إذا نظر فيو عرؼ ما
الكراقيف يسير ،ألف ٌ
كال شؾ أف معرفة مضمكف الكرؽ عند ٌ
فيو مف الكتاب العزيز أك حديث النبي  أك اسـ مف أسماء ا﵀ تعالى أك اسـ نبي مف األنبياء
عمييـ الصبلة كالسبلـ أك اسـ ممؾ مف المبلئكة عمييـ الصبلة كالسبلـ ،فيجتنب ذلؾ كمو

لحرمتو كتعظيمو في الشرع الشريؼ؛ َّ
ألف الصناع يدكسكف ذلؾ بأرجميـ كغيرىا ،كىذا مف أعظـ
ما يككف مف االمتياف نعكذ با﵀ مف ذلؾ"(ّ).

ككذلؾ" :يتعيف عميو أف ينظر في الكرؽ الذم يبطف بو فإف الغالب عمى بعض الصناع

في ىذا الزماف

(ْ)

َّأنيـ يستعممكف الكرؽ مف غير أف يعرفكا ما فيو كذلؾ ال يجكز؛ ألنَّو قد يككف

فيو القرآف الكريـ أك حديث النبي  أك اسـ مف أسماء المبلئكة أك األنبياء عمييـ السبلـ كما
كتعظيما لقدره ،كأما إف كاف فيو
كاف مف ذلؾ كمو فبل يجكز استعمالو ،كال امتيانو حرمة لو
ن
)ُ( المدخؿ البف الحاج (ْ.)ٕٗ/
)ِ( المصدر نفسو (ْ.)ِٖ/

)ّ( المصدر السابؽ (ْ.)ِٖ/

)ْ( المقصكد الزماف الذم عاش فيو ابف الحاج ،أم القرف الثامف اليجرم.
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أسماء العمماء أك السمؼ الصالح  أك العمكـ الشرعية فيكره ذلؾ ،كال يبمغ بو درجة التحريـ
كالذم قبمو ،كطالب العمـ أكلى بأف ينزه نفسو عف الدخكؿ في المكركه فإف كاف يعمـ الصانع أك

يبيف لو الحكـ
شيئا مما تقدـ ذكره فبل يعمؿ عنده ن
يظف بو َّأنو يفعؿ ن
شيئا ،أك يعمؿ عنده بعد أف ٌ
في ذلؾ كيعمـ َّأنو قد سمع منو"(ُ).
مع العمـ َّأنو "ال بأس أف يبطف الجمد باألكراؽ التي فييا الحساب كليس ذلؾ بمكركه ،إال

َّأنو يتثبت في ذلؾ كيميؿ لعمو أف يككف ضاع لبعض الناس الدفتر الذم ىك محتاج إليو فيضيع
مالو بسببو ،فإذا كاف الصانع ممف يتحفظ مف ىذا كأمثالو حفظت عمى الناس أمكاليـ بعد أف

منكر عمى مأؿ كتب ناصر بف
كانت ضائعة عمييـ"(ِ) ،كفي ىذا السياؽ قاؿ اإلماـ السخاكم(ّ) نا
(ْ)
لمركاة لك قدر لو أف يبيض لكاف مائة
الب ٍسكرم " :إنو شرع في جمع تاريخ َّ
أحمد بف يكسؼ ى
مجمدة جمع منو في مسكداتو ما ال ييع ٌػد كال يدخؿ تحت حصر ،كلـ يقدر لو أف يبيضو ،كمات
مذرا؛ كلعؿ أكثرىا يعمؿ بطائف لجمكد الكتب".
فتفرقت مسكداتو نا
شذر ن

 -ثالثنا :مراقبة اهلل  في العمؿ:

الكراؽ مراقبة ا﵀  في العمؿ فإف "ال َّ
صناع إذا عممكا مف الشخص َّأنو
ٌ
يتعيف عمى ٌ
يكسع ليـ في أكقات الصمكات ،كيتحذر عمى دينو كدينيـ ،كيسامحيـ كيتغاضى ليـ في شيء

ما مف الزيادة عمى أجرتيـ بما ال يضره ،كثر يخطابو ،كعز أمره كحصمت لو البركة في كؿ ما
يحاكلو"(ٓ).
خاصا "في نية الناسخ ككيفيتيا" ،كقاؿ(ٔ)" :اعمـ -رحمنا ا﵀
فصبل
كلقد أفرد ابف الحاج
ن
ن
الكراؽ؛ َّ
ألنو في عبادة عظيمة ،إذ َّإنو ال يخمك
كاياؾ -أف الناسخ في األجر كالثكاب يربك عمى ٌ

مف أف يككف نسخو في كتاب ا﵀ تعالى أك حديث النبي  أك في الفقو أك غيره مف العمكـ

)ُ( المدخؿ البف الحاج (ْ.)ٖٗ/
)ِ( المصدر نفسو (ْ.)َٗ/

)ّ( الضكء البلمع ألىؿ القرف التاسع (َُ.)ُٗٓ/
)ْ( ىن ً
ىحمد بف حسف بف عبد ا ٍل يم ٍع ًطي بف ا ٍل يح ىس ٍيف
مي بف أ ٍ
اصر بف أ ٍ
كسؼ بف ىم ٍن ي
ىحمد بف يي ي
صكر بف فضؿ بف ىع ٌ
ً
ً
يف ىك ىس ٍبعمائة
م ى
الب ٍسكرم ،ىكيعرؼ بً ٍابف ىم ٍزنى ،كلد سنة إً ٍح ىدل ىكثى ىمان ى
مي ا ٍلفىز ًار ٌ
مي بف ا ٍل يمزن ٌي أيىبك زياف ىكأيىبك ىع ٌ
بف ىع ٌ
ً
ً
ًً
اف يترجى
صره جممىة ىك ىك ى
كاشتغؿ بًىبمىده .ىكضعؼ في سنة اثٍىنتىٍي ًف ىكع ٍشريف كطالت عمتو كأفضت إًلىى رمد فقد م ٍنوي ىب ى
ا ٍلبرء ىفمـ يتَّفؽ ىذلًؾ إًلىى أىف م ى ً
شعىباف الَّتًي تىمًييىا .يينظر :الضكء البلمع (َُ.)ُٗٓ/
ات في (َِ) مف ٍ
يٍ
ى
)ٓ( المدخؿ البف الحاج (ْ.)ّٖ/
)ٔ( المصدر نفسو (ْ.)ّٖ/
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الشرعية ،فإف كاف في كتاب ا﵀ تعالى فقد جمع بيف التبلكة كىي محض العبادة كبيف الكتابة
(ُ)

سيما إف تدبر فيما يكتبو كتفكر في معانيو فبخ

فقريب منو في الثكاب"(ِ).

عمى بخ .كاف كاف يكتب في حديث النبي 

كظاىرا ،فمف
باطنا
كيتعيف لمشيخ "أف يراقب أحكاؿ الطمبة في آدابيـ كىدييـ كأخبلقيـ ن
ٌ
ن
صدر منو مف ذلؾ ما ال يميؽ مف ارتكاب محرـ أك مكركه أك ما يؤدم إلى فساد حاؿ أك ترؾ

اشتغاؿ أك إساءة أدب في حؽ الشيخ أك غيره أك كثرة كبلـ بغير تكجيو كال فائدة أك حرص عمى
ض الشيخ بالنيي عف ذلؾ
كثرة الكبلـ أك معاشرة مف ال تميؽ عشرتو أك غير ذلؾ ،...ىع َّر ى
بحضكر ىم ٍف صدر منو غير يم ىعّْر و
سرا ،كيكتفي
ض بو كال معيف لو ،فإف لـ ينتو نياه عف ذلؾ ن

جير كيغمظ القكؿ عميو إف اقتضاه الحاؿ
باإلشارة مع مف يكتفي بيا ،فإف لـ ينتو نياه عف ذلؾ نا
لينزجر ىك كغيره كيتأدب بو كؿ سامع ،فإف لـ ينتو فبل بأس حينئذ بطرده كاإلعراض عنو إلى

أف يرجع ،كالسيما إذا خاؼ عمى بعض رفقائو كأصحابو مف الطمبة مكافقتو"(ّ).

كفي المقابؿ يتعيف عمى طالب العمـ كغيره ممف يحتاج إلى العمؿ عنده أف يتحرز ممف

شيئا بعد أف يعممو بذلؾ لعمو أف يتكب أك يرجع.
ىذا حالو مف الصناع فبل يعمؿ ن

شيئا فيتعيف عميو
ىذا إف تعذر عميو رفع األمر إلى مف لو األمر أك رفعو كلـ يجد ن
ىجراف الصانع الذم يتعاطى ذلؾ بعد أف يعممو بالحكـ فيو حتى يشيع بيف الناس كيعمـ أف ىذا

حراـ ال يجكز"(ْ) ،كيندرج تحت عدـ مراقبة ا﵀ تعالى في العمؿ.

ابعا :كضكح الخط عند النسخ:
 رنلمكراؽ أف يبيَّف الحركؼ في كتابتو" ،كال يعمؽ خطو حتى ال يعرفو إال مف لو
ٌ
يتعيف ٌ
شيئا مف الحركؼ التي تحتاج إلى النقط
معرفة قكية ،بؿ تككف الحركؼ بينة جمية ،فبل يترؾ ن
دكف أف ينقطيا؛ ألف الباء تختمؼ مع التاء كالثاء ،كال يقع الفرؽ بينيما إال بالنقط ،ككذلؾ الجيـ
كالحاء كالخاء إلى غير ذلؾ ،فميتحفظ عمى ذلؾ ،ألف بفعمو تعـ المنفعة لكثير مف المسمميف،

بخبلؼ ما إذا لـ ينقط أك يعمؽ خطو عكس ما يفعمو كثير ممف يكتب الكثائؽ في كؿ زماف،

)ُ) بخ :كممة تقاؿ عند الرضا كاإلعجاب بالشيء.

)ِ( المدخؿ البف الحاج (ْ.)ّٖ/
َّام ًع كالمتى ىكمّْـ في أ ىىدب ً
)ّ( ت ٍذ ًكرةي الس ً
المتى ىعمّْـ (صَٖ).
ى
ى
العالـ ك ي
ي
)ْ( المدخؿ البف الحاج (ْ.)ُٗ/
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فيصطمح كؿ أىؿ زماف عمى شيء ال يعرفو غيرىـ بؿ بعضيـ ال يعرؼ أف يق أر خط غيره؛ ألف

اصطبلحا يخصو في ذلؾ ،قؿ أف يعرفو غيره"(ُ).
لكؿ كاحد منيـ
ن
الكراؽ بذلؾ ،ككتب باصطبلح زمانو ،أك باصطبلح خاص بو َّ
فإنو قد
فإذا لـ يمتزـ ٌ
يتسبب في "إضاعة حقكؽ المسمميف كعقكد أنكحتيـ الحتماؿ أف يمكت الكاتب أك يتعذر كجكده،

كال يعرؼ غيره أف يق أر ما كتبو فإذا تحفظ مف ىذا كأشباىو عمت منفعة كتابتو ألكثر المسمميف

بخبلؼ ما إذا لـ ينقط أك يعمؽ خطو(ِ).

اعا مف الخطكط ،قاؿ
كمف أجؿ كضكح الخط كالحفاظ عمى المكتكب ،كره العمماء أنك ن
العراقي في ألفيتو(ّ).
ؽ إًالَّ *** ًل ً
ؽ أىك ًلرح و
ض ٍي ً
ىكيي ٍك ىرهي اٍل ىخطُّ َّ
َّاؿ فىبلى
الرًق ٍي ي
ؽ ىر ٍّ ٍ ى
ً
اء ًة إذا ىما ىى ٍذ ىرىما
ؽ ىكاٍل ىم ٍش ي
ىك ىش ُّرهي التَّ ٍعمً ٍي ي
ؽ ،ىك ىما *** ىش ُّر اٍلق ىر ى
قيؽ؛ "ألَّىنوي ال ينتىًفعي بو ىم ٍف في ً
نظر
ض ٍع ه
ض يع ى
ك ٍك ىرهي العمماء الخطي الر ي
َّما ى
نظرًه ى
ؼ ي
ؼ كرب ى
ذلؾ فبلى ينتفع ً
بو"(ْ) ،كاستثنى السيكطي الخط الرقيؽ في حاالت ،فقاؿ(ٓ)" :إً َّال ًم ٍف
بعد ى
كاتبً ًو ى
ي
ؽ اٍلكىر ً
ً ً
ؽ ىكتى ٍخ ًف ًيف ًو لًٍم ًح ٍم ًؿ ًفي السَّفى ًر ىكىن ٍح ًكًه".
يع ٍذ ور ىكضي ى

ميؽ ،ىك يى ىك
أيضا -التَّعميؽ كالمشؽ في الكتابة ،فإف َّ
"شر الخط التَّ ٍع ي
ككره العمماء -ن
الحركؼ التي ينبغي تفرقىتييا(ٔ) ،كاٍلم ٍشؽ -بفتح الميـ -كىك سرعةي ً
ً
الكتى ىاب ًة ىم ىع
ى
ى يى
ً
الحركؼ(ٕ)"(ٖ).

خمطي
ىب ٍعث ًرة

خامسا :استخداـ الحبر المناسب بما يكافؽ كؿ نكع مف الكرؽ:
ن
الكراؽ أف ينظر إلى الكرؽ الذم جاء بو صاحب الكتاب كيستخدـ لو
ٌ
يتعيف عمى ٌ
ك"ي ٍستى ىح ُّ
صافيا"(ٗ).
القرطاس نقيِّا
برقنا جارنيا ،ك
ىف يككف الحبر َّا
ب أٍ
ن
الحبر المناسب ،ي
ي
)ُ( المصدر نفسو (ْ.)ْٖ/

)ِ( يينظر :المدخؿ البف الحاج (ْ.)ْٖ/
)ّ( ألفية العراقي (صْٔ).

)ْ( شرح التبصرة كالتذكرة ألفية العراقي (ُ.)ْٖٔ/

)ٓ( تدريب الراكم في شرح تقريب النكاكم (ُ.)ْٗٗ/
)ٔ( يينظر :فتح المغيث ( ِ.)ُُٓ/

)ٕ) يينظر :الصحاح ( ْ )ُٓٓٓ/مادة (مشؽ).
)ٖ) فتح الباقي بشرح ألفية العراقي (ِ.)ّٔ/

)ٗ( الجامع ألخبلؽ الراكم كآداب السامع (ُ.)ِٕٓ/
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"كيتعيف عميو أف ال ينسخ بالحبر الذم يخرؽ الكرؽ؛ فإف فيو إضاعة الماؿ كاضاعة
ٌ
يز كجكدىا ،كيمحؽ
العمـ المكتكب بو؛ سيما إف كانت نسخة الكتاب الذم كتبو معدكمة أك عز نا
بذلؾ َّ
يعا .كأما النسخ بالمداد الذم تسكد بو الكرقة
النسخ بالحبر الذم يمحى مف الكرؽ سر ن
كتختمط الحركؼ بعضيا ببعض كىذا مشاىد مرئي فبل شؾ في منعو ،الميـ إال أف يكتب رسالة

مف مكضع إلى آخر كما أشبييا فنعـ بشرط أف ال يتعمؽ بيا حكـ شرعي ككتاب القاضي بحكـ
مف األحكاـ بشرطو المذككر في كتب الفقو كما أشبو ذلؾ مف الككالة كغيرىا"(ُ).

سادسا :استحباب الكضكء قبؿ الكتابة:
ن
َّ
إف الكضكء مف اآلداب المستحبة عند البدء بكؿ عمؿ يقصد بو المرء التقرب إلى ا﵀
 ، كالذكر ،كالتدارس كالمذاكرة ،ككتابة القرآف الكريـ كالحديث الشريؼ ،لذلؾ ينبغي لمكارؽ "إذا

جمس لمنسخ أف يككف عمى كضكء ،فإف شؽ ذلؾ عميو فميكف في أكؿ جمكسو عمى كضكء ثـ
يغتفر لو ما بعد ذلؾ إال أف يككف ينسخ في كتاب ا﵀ فبل بد مف الكضكء حيف يباشره في كؿ

حيف ط أر عميو الحدث ،الميـ إال أف يككف ممف تجكز لو الصبلة بذلؾ الحدث فيتكضأ في أكؿ

جمكسو كيغتفر لو ما بعد ذلؾ"(ِ).

لمكراؽ مف الكضكء حتى
كلمعمـ فإف الكضكء مف مفاتيح الخير كالبركة في العمؿ ،فبلبد ٌ
الكراقة مينة شريفة تنبع مف منبع
يبارؾ ا﵀ في كقتو كفي خطو كفي جميع أعمالو ،حيث إف ٌ

الكراؽ كبلـ الرحمف الرحيـ ،ككبلـ سيد المرسميف محمد  ،كألجؿ ذلؾ ذكر
اإلسبلـ ،كيكتب ٌ
الخطيب البغدادم(ّ) -عند كبلمو عف الشيخ كآدابو مع نفسو" :-أف يطير قمبو مف كؿ غش

كدنس كغ ٌؿ كحسد كسكء عقيدة كخمؽ؛ ليصمح بذلؾ لقبكؿ العمـ كحفظو ،كاالطبلع عمى دقائؽ
ّْر كعبادةي القمب كقي ٍرنبة الباطف)،
معانيو كحقائؽ غكامضو ،فإف العمـ كما قاؿ بعضيـ( :صبلة السّْ
ككما ال تصمح الصبلة التي ىي عبادة الجكارح الظاىرة إال بطيارة الظاىر مف الحدث كالخبث

فكذلؾ ال يصح العمـ الذم ىك عبادة القمب إال بطيارتو عف خبث الصفات كحدث مساكئ
(ْ)
شيئا مف كتب العمكـ َّ
الشرعية فينبغي أف
األخبلؽ كرديئيا" ،ثـ قاؿ في مكضع آخر " :إذا نسخ ن

يككف عمى طيارة مستقبؿ القبمة طاىر البدف كالثياب بحبر طاىر".

)ُ( المدخؿ البف الحاج (ْ.)ٖٓ-ْٖ/

)ِ) المصدر نفسو (ْ.)ٖٓ/
َّام ًع كالمتى ىكمّْـ في أ ىىدب ً
)ّ( ت ٍذ ًكرةي الس ً
المتى ىعمّْـ (صٖٔ).
ى
ى
العالـ ك ي
ي
)ْ( المصدر نفسو (صُِٗ.)َُّ-
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سابعا :النصح في النسخ:
ن
َّ
لمكراؽ أف يعمـ مف يريد النسخ
الكراقيف ،فبلبد ٌ
إف النصح في النسخ مف اآلداب عند ٌ
مف الشيكخ بما عنده مف أعماؿ نسخ لآلخريف" ،كليحذر مما يفعمو بعضيـ كىك أنو يأخذ ُّ
النسخ

مف جماعة َّ
أحدا منيـ أنو ينسخ لغيره؛ كذلؾ يناقض النصح لمف لـ
فينسخ ليذا كليذا ،كال يعمـ ن
يعممو بذلؾ ،كألنو جمع فيو بيف االستش ارؼ كالحرص كقد تقدـ ما فييما مف الذـ"(ُ).
"كيتعيف عميو أف يجتنب
الكراؽ أف يككف مف الناصحيف لمزبائف،
ٌ
ك ن
أيضا ينبغي عمى ٌ
المفاسد التي تعتكره في صنعتو إذ ىي المقصكد األعظـ؛ ألف بتجنبيا يحصؿ لو الدخكؿ في
(الديف َّ ً
يحةي)(ِ) ،...فإذا تجنب المفاسد فقد نصح إلخكانو
النص ى
عمكـ قكلو عميو الصبلة كالسبلـ ّْ :ي
المسمميف فتحصؿ لو شيادة صاحب الشرع صمكات ا﵀ عميو كسبلمو بأنَّو مف أىؿ الديف ،فإذا
سمـ مف المفاسد صحت لو الغنيمة كاال رجع عمى الضد مف ذلؾ نسأؿ ا﵀ السبلمة بمنو"(ّ).

الكراقيف تكشؼ ذلؾ كأصبح الرأم
الكراؽ بيف الزبائف كفي سكؽ ٌ
فإذا صدؽ ينصح ٌ
العاـ في الصدؽ كالنصح ،فبل شؾ أف الحالة المعنكية عنده ستنيض ،كينجح في مينو ،كال

يناؿ الحالة المعنكية اال إذا ابتعد عف المفاسد ،كنصح لممسمميف ،كعميو "أف يجتنب ما يفعمو

عكضا عف أشياء جممة كذلؾ
بعضيـ كىك أف يعطي الكتاب إلى الصانع عمى شيء معمكـ
ن
يمنع؛ ألنو جمع فيو بيف بيع الجمد كالبطانة كالحرير كبيف أجرتو في عمؿ ذلؾ كىذا كمو
مجيكؿ ،كالكجو في ذلؾ :أف يأتي إلى الصانع بالجمد كالبطانة كالحرير مف عنده كيؤاجره عمى
عمؿ ذلؾ.

ككجو و
ثاف :كىك أف الصانع يبيف لو كؿ كاحد منيا عمى حدتو كيعيف ثمنو ،ثـ بعد

ذلؾ يؤاجره عمى صنعتو.

ككجو ثالث :كىك أف يككمو في شراء ما يحتاج إليو مف ذلؾ إف لـ يكف عنده ،ثـ

يؤاجره بعد ذلؾ عمى عممو"(ْ).

)ُ) المدخؿ البف الحاج (ْ.)ٖٓ/
الديف َّ ً
)ِ( صحيح مسمـ (ًُ ،)ْٕ /كتى ي ً
يحةي حديث رقـ (ٓٗ) .ىع ٍف تى ًم ويـ َّ
اب :ىبىي ً
اف أ َّ
م
الد ًار ّْ
النص ى
اف ،ىب ي
ىف ّْ ى
يم ى
ابٍ :اإل ى
ًً
ً ً ً
ًَّ ً ً ً
ً
الديف َّ ً
ىف َّ
أ َّ
امتً ًي ٍـ).
يف ىك ىع َّ
النص ى
يحةي) ،قيٍمىنا :ل ىم ٍف؟ قىا ىؿ( :لمو ىكلًكتىابًو ىكلً ىر يسكلًو ىكًألىئ َّمة ا ٍل يم ٍسمم ى
النبً َّي  ،قىا ىؿ ّْ ( :ي
)ّ( المدخؿ البف الحاج (ْ.)ٖٗ-ٖٖ/
)ْ( المصدر نفسو (ْ.)ٖٖ/

010

ثـ يعقب ابف الحاج عمى األكجو الثبلثة قائبلن(ُ)" :فيذه ثبلثة أكجو جائزة كىي يسيرة

سيمة المدرؾ مف غير مشقة تمحقيما في ذلؾ ثـ مع ىذه السيكلة كعدـ المشقة يترؾ أكثرىـ ذلؾ
كمو كيفعؿ ما اعتاده كثير ممف ال عمـ عنده في ىذا الزماف

(ِ)

كمضى عمى أثره مف لو عمـ

معا فصاحب الكتاب تتعمر ذمتو بقيمة ما
الستئناس النفكس بالعكائد المحدثة فتتعمر ذمتيما ن
أخذ مف الجمد كبطانتو كالحرير كأجرة الصانع؛ كالصانع تتعمر ذمتو بما أخذ مف صاحب الكتاب
كالعجب منيـ كيؼ يأتكف بكتب العمـ كيجمدكنيا عمى الكجو الممنكع فييا".

قاؿ الباحث :ابف الحاج يتكمـ عف زمانو فكيؼ لك رأل أىؿ زماننا ،ماذا سيقكؿ إذا رأل

خراب الذمـ عند عدد مف أصحاب الصنعة ،كا﵀ المستعاف؟!.

الكراقيف الذم تمسككا بو كعممكا بو ،ألف
كال تؤجؿ عمؿ اليكـ إلى الغد ىذا ىك شعار ٌ
عكسو التسكيؼ كىذا ليس مف آداب المسمميف ،ألنيـ عممكا بحكمة" :الكقت كالسيؼ إف لـ
تقطعو قطعؾ" ،فالتسكيؼ يعطؿ األعماؿ ،كيصكر أف المسمـ كسكؿ ،كبالتسكيؼ تضيع

لمكراؽ أف ال يؤجؿ عمبلن لغد إال كقت الضركرة ،كيجب أف
الحقكؽ ،كتذىب الجيكد ،فبلبد ٌ
ينصح الصناع بذلؾ" ،كينبغي لو أف يحذر مما تقدـ ذكره في حؽ غيره مف الصناع مف قكليـ:
غدا كبعد غد .ككذلؾ يجتنب األيماف"(ّ) -أم القسـ.-

 ثامنا :التمسؾ برأم الجماعة في نسخ الختمة:"كيتعيف عميو أف يترؾ
جدا في النسخ خاصة نسخ القرآف،
لمكراؽ أف يككف دقيقنا ن
ٌ
ينبغي ٌ
ما أحدثو بعض الناس في ىذا الزماف(ْ) ،كىك أف ينسخ الختمة عمى غير مرسكـ المصحؼ

الذم اجتمعت عميو األمة عمى ما كجدتو بخط عثماف بف عفاف .)ٓ("

كالختاـ "الختمة" ىك االنتياء مف الشيء ،أك الكصكؿ إلى آخره ،كما قاؿ ابف فارس(ٔ):

"ختـ :الخاء كالتاء كالميـ أصؿ كاحد ،كىك بمكغ آخر الشيء .يقاؿ :ختمت العمؿ ،كختـ القارئ
السكرة.

)ُ( المصدر السابؽ (ْ.)ٖٖ/

)ِ( 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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ألف الطبع عمى الشيء ال
أيضا؛ ٌ
فأما الختـ ،كىك الطبع عمى الشيء ،فذلؾ مف الباب ن
ٌ
ألف بو يختـ .كيقاؿ :الخاتـ ،كالخاتاـ،
يككف إال بعد بمكغ آخره ،في األحراز .كالخاتـ مشتؽ منو؛ ٌ

ألنو آخرىـ .كختاـ كؿ
كالخيتاـ .قاؿ :أخذت خاتامي بغير حؽ .كالنبي  خاتـ األنبياءٌ ،
ً
ؾ  ،)ُ(أم إف آخر ما يجدكنو منو عند شربيـ إياه
اموي ًم ٍس ه
مشركب :آخره .قاؿ ا﵀   :ختى ي
رائحة المسؾ".

الكراقيف الختمة بغير مرسكـ مصحؼ عثماف بحجة أف
كقد أنكر ابف الحاج نسخ بعض ٌ
(ِ)
ؼ بًقى ٍكلً ًو :إف العامة ال
اعتً ىبل ًؿ ىم ٍف ىخالى ى
ت إلىى ٍ
العامة ال تعرؼ ذلؾ المرسكـ ،فقاؿ  :ى"كىال ييٍمتىفى ي
تعرؼ مرسكـ المصحؼ كيدخؿ عمييـ الخمؿ في قراءتيـ في المصحؼ إذا كتب عمى المرسكـ

مثبل كجائ كجام؛ ألف رسميا بألؼ قبؿ الياء.
فيقرؤكف ن
(ّ)
كف َّ ،)ْ(
فإنيـ
ص ىرفي ى
كمف ذلؾ قكلو   :فىأَّىنى يي ٍؤفى يك ى
كف  ، كقكلو   :أَّىنى يي ٍ
يقرءكف ذلؾ كما أشبيو بإظيار الياء إما ساكنة كاما مفتكحة .ككذلؾ   :كقىاليكا م ً
اؿ ىى ىذا
ى
ى
الرس ً
كؿ  ،)ٓ(مرسكـ المصحؼ فييا ببلـ منفصمة عف الياء ،فإذا كقؼ عمييا التالي كقؼ عمى
َّ ي
البلـ".

الكراقيف فقد خالؼ إجماع األمة ،قاؿ ابف الحاج(ٔ)" :فإف فعؿ غير
كمف يفعؿ ىذا مف ٌ
ذلؾ فقد خالؼ ما اجتمعت عميو األمة ،كحكمو معمكـ في الشرع الشريؼ فالتعميؿ المتقدـ ذكره
مردكد عمى صاحبو لمخالفتو لئلجماع المتقدـ ،كقد تعدت ىذه المفسدة إلى خمؽ كثير مف الناس

في ىذا الزماف

(ٕ)

فميتحفظ مف ذلؾ في حؽ نفسو كحؽ غيره ،كا﵀ المكفؽ".

كمف اآلداب اإلسبلمية لمختمة؛ أف يككف َّ
النسخ ليا بالمغة العربية ،ألف القرآف نزؿ

بمساف عربي مبيف ،كال يجكز كتابة القرآف بمغة غير العربية ألف القرآف ال يترجـ؛ كاَّنما يترجـ

معناه كتفسيره ،ك لذا "ينبغي لو بؿ يتعيف عميو أف ال ينسخ الختمة بمساف العجـ؛ ألف ا﵀ 
أنزلو بمساف عربي مبيف كلـ ينزلو بمساف العجـ ،كقد كره اإلماـ مالؾ -رحمو ا﵀ -نسخ

)ُ( سكرة المطففيف (اآلية.)ِٔ :

)ِ( المدخؿ البف الحاج (ْ.)ٖٔ/
)ّ( سكرة العنكبكت (اآلية.)ُٔ :
)ْ) سكرة غافر (اآلية.)ٔٗ :
)ٓ) سكرة الفرقاف (اآلية.)ٕ :

)ٔ( المدخؿ البف الحاج (ْ.)ٖٔ/

)ٕ( المقصكد الزماف الذم عاش فيو ابف الحاج ،أم القرف الثامف اليجرم.
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المصحؼ في أجزاء متفرقة ،كقاؿ :إف ا﵀  قاؿ  :إً َّف ىعمى ٍي ىنا ىج ٍم ىعوي  ،)ُ(كىؤالء
يفرقكنو(ِ)"(ّ).
الكراؽ أف يكتب اآلية أك اآليتيف بالعربية ثـ يكتبيا بمغة غير عربية،
كيحذر عمى ٌ
فبعضيـ كاف "يجمع في الختمة الكاحدة بيف كتبيا بالمساف العربي كالمساف العجمي ،فيكتب

اآليتيف كالثبلث بالمساف العربي ثـ يكتبيا بعدىا بالمساف العجمي ،كىذا مخالؼ لما أجمع عميو
َّف عميو أف ال يي ىعّْرج عمى
الصدر األكؿ كالسمؼ الصالح كالعمماء  .كاذا كاف ذلؾ كذلؾ فيتعي ي
قكؿ مف أجاز ذلؾ ،فميحذر مف ذلؾ ،كا﵀ المكفّْؽ"(ْ).
الكراؽ نية العالـ كالمتعمـ ،كاستصحاب نية
كمف اآلداب اإلسبلمية لمختمة؛ استصحاب ٌ
"أنو ال فرؽ بيف
إعانة إخكانو المسمميف بصناعتو عمى صيانة مصاحفيـ ككتبيـ ،مع العمـ ٌ

العالـ كغيره إذ إف الصانع كغيره مف المتسببيف يحتاج إلى أربعة عمكـ :األكؿ :عمـ الصنعة
التي يحاكليا ،كالثاني :العمـ بمساف العمـ فييا ،كالثالث :العمـ بما يخصو في نفسو ،كذلؾ عاـ
في حقو كحؽ غيره فيما يعتكر كؿ إنساف منيـ في عبادتو مف الصبلة كالصكـ كغيرىما ،كما ىك
مأمكر بو في ذلؾ مف الفرائض كالسنف كالفضائؿ كما يصمح العبادة كما يفسدىا ،كالعمـ الرابع:
عمـ ما يحتاج إليو المكمؼ في مخالطتو لغيره مف التحفظ عمى نفسو كعمى مف خالطو مف

الكقكع فيما ال ينبغي كذلؾ كثير؛ فيذه أربعة عمكـ ال بد لو منيا؛ فإما أف يتعمميا أك يعمميا لمف
يطمبيا منو إف كقع لو ذلؾ ،كاَّنما يترؾ المتسبب مف نية العالـ مثؿ دخكؿ المسجد كتحيتو كما
(ٓ)

أشبييما مما ال يعتكره في السكؽ أك الدكاف ،كا﵀ أعمـ"

تاسعا :تطبيؽ اآلداب العامة:
ن
لقد جاء اإلسبلـ بأداب عامة ينبغي لممسمـ التزاميا كتطبيقيا حتى يناؿ األجر كالثكاب

عالما أك مف دىماء كعكاـ الناس.
مف ا﵀  ،سكاء كاف صاحب مينة أك لـ يكف ،كسكاء كاف ن

)ُ) سكرة القيامة (اآلية.)ُٕ :

)ِ) جاء في كتاب البياف كالتحصيؿ (ُ -)َُّ/كتاب في الفقو المالكي( ،-مسألة)" :كسئؿ عف القرآف يكتب
أسباعا في المصاحؼ ،فكره ذلؾ كراىية شديدة كعابو ،كقاؿ :ال يفرؽ القرآف كقد جمعو ا﵀ تعالى،
أسداسا ك ن
ن
كىؤالء يفرقكنو ،ال أرل ذلؾ".

)ّ( المدخؿ البف الحاج (ْ.)ٖٕ-ٖٔ/
)ْ( المدخؿ البف الحاج (ْ.)ٖٕ/
)ٓ( المصدر نفسو (ْ.)ٖٖ-ٖٕ/

013

ألنيـ القدكة كالمعمـ في
كال شؾ أف إلزاـ العالـ كطالب العمـ بيذه اآلداب إلزاـ أشدٌ ،
الكراؽ حيث "ينبغي لو إذا جاء إلى دكانو أف يمتثؿ السَُّّنة ىك
المجتمع ،كيدخؿ معيـ في ىذا ٌ

كغيره ممف تقدـ ذكره أك تأخر في فعؿ اآلداب التي تقدمت في دخكلو بيتو كخركجو منو ،مثؿ:
تقديـ اليميف كتأخير الشماؿ في الدخكؿ كالخركج سكاء بسكاء ،مع االبتداء بالتسمية كالذكر

المأثكر في ذلؾ ،كأف يبدأ بصبلة ركعتيف قبؿ أف يجمس لبيعو كشرائو ،...ألف الصبلة صمة بيف
العبد كربو  فيبدأ بيذه الصمة العظيمة ،ثـ بعد ذلؾ يأخذ فيما جمس إليو .كىذا مع اإلمكاف
فإف لـ يمكنو ذلؾ يككف الدكاف ليس فييا مكضع يركع فيو فيعكض عف ذلؾ ذكر ا﵀ .)ُ(""

ك"ينبغي لو َّأنو ميما قدر أف ال يجمس في دكانو إال كىك مستقبؿ القبمة فميفعؿ .الميـ إال

أف يتعذر عميو ذلؾ فبل بأس إذف"

(ِ)

.

لمكراؽ كغيره مف ناحيتيف :األكلى :الناحية
قاؿ الباحث :إف اآلداب اإلسبلمية متبلزمة ٌ
الدينية ،الثانية :الناحية المينية ،كىذا نابع مف رسكؿ ا﵀  كمف السمؼ الصالح رضكاف ا﵀
عمييـ ،كلذلؾ مف فعؿ كما فعمكا فيك سمفيـ كمف تغافؿ عف اآلداب كلـ يعمؿ بيا فيك منحرؼ

عف آداب السمؼ.

 -المطمب الثاني :األخبلؽ المذمكمة(ّ):

الكراقة اجتباب بعض األخبلؽ المذمكمة ،منيا:
ٌ
يتعيف عمى المشتغؿ بمينة ٌ
 أكنال :التعاطي مع الغش:(م ٍف ىغ َّ
َّ
ش ىفمى ٍي ىس
إف اإلسبلـ حرـ عمى المسمـ أف يغش
مسمما أك ن
كافرا ،قاؿ النبي  :ى
ن
ًمّْني)(ْ) ،كالمينة الناجحة التي ال غش فييا ،فمذا كاف مف أساسيات اآلداب اإلسبلمية في مينة
الكراؽ "ينبغي لو أف يحذر مف الغش
الكراقة الحذر مف الغش كاجتنابو ،كعدـ التعاطي معو ،ف ٌ
ٌ
(ٓ)
فيما ىك يحاكلو ،مثالو :أف يعطي الدست الذم يساكم ثبلثة دراىـ فيبيعو عمى َّأنو مف

الدست الذم يساكم أربعة؛ َّ
ائدا
ألف الكرؽ في ذلؾ يختمؼ ثمنو بسبب صفتو ،فقد يككف كرقنا ز ن

)ُ) المصدر السابؽ (ْ.)ٖٖ/

)ِ) المدخؿ البف الحاج (ْ.)ٖٖ/

)ّ( يينظر :المدخؿ البف الحاج (ْ ،)ُٗ-ٕٗ/كراقك بغداد في العصر العباسي (صِّٓ.)ِٔٗ-
اب :قك ًؿ َّ ً
)ْ( صحيح مسمـ (ًُ ،)ٗٗ/كتى ي ً
(م ٍف ىغ َّشىنا ىفمىٍي ىس ًمَّنا).
يم ى
النب ّْي  :ى
اف ،ىب ي ٍ
اب ٍاإل ى
ت ،ىك الشيء مف الثّْ ً
ياب كالكىر ً
ت :أك َّ
)ٓ) َّ
بات .القامكس المحيط (صُُٓ).
الب ٍي ًت ،يم ىعَّر ه
الد ٍش ي
الد ٍس ي
كص ٍد ًر ى
ؽ ى
ى
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(ِ)

في البياض كفي الصقاؿ(ُ) ،كيككف مما عمؿ في الصيؼ كآخر عكسو أعني

فيو سمرةن

كنقصا في الصقاؿ أك البياضة ،كعمؿ في الشتاء كما بيف ذلؾ"(ّ).
ن
ك َّ
الكراقيف فئة مثقفة عارفة با﵀ عارفة حرمة الغش -في الغالب -أكثر مف غيرىا
ألف ٌ

يبيف حتى يخرج ببيانو مف
الكراؽ في الغش بدكف قصد "فيتعيف عميو أف ٌ
مف الفئات ،فإذا كقع ٌ
الغش ،فإف لـ يفعؿ دخؿ بكتمانو تحت عمكـ قكلو عميو الصبلة كالسبلـ ) :ىم ٍف ىغ َّش ىنا ىفمى ٍي ىس
ًمَّنا)(ْ)"(ٓ).

أيضا" -أف يطير قمبو مف كؿ غش كدنس كغ ٌؿ كحسد كسكء
الكراؽ -ن
كيتعيف عمى ٌ
عقيدة كخمؽ؛ ليصمح بذلؾ لقبكؿ العمـ كحفظو ،كاالطبلع عمى دقائؽ معانيو كحقائؽ غكامضو،

فإف العمـ كما قاؿ بعضيـ( :صبلة السر كعبادة القمب كقربة الباطف) ،ككما ال تصمح الصبلة

التي ىي عبادة الجكارح الظاىرة إال بطيارة الظاىر مف الحدث كالخبث ،فكذلؾ ال يصح العمـ
الذم ىك عبادة القمب إال بطيارتو عف خبث الصفات كحدث مساكئ األخبلؽ كرديئيا"(ٔ).

ثانيا :عدـ كشؼ العكرة:
 نَّ
إف الستر كالمحافظة عمى سر المينة مف اآلداب اإلسبلمية ،لذلؾ ينبغي لمف أراد
الكراقيف أف يحذر مف كشؼ عكراتيـ كأسرار مينتيـ" ،كليحذر عند شرائو الكرؽ مف
التعامؿ مع ٌ
الصٌناع إذ إف
الكراقة أف يككف في كقت يعمـ َّأنو يكشؼ فيو عمى عكرات مف يعمؿ فييا مف ي
ٌ
أكثرىـ يجعمكف في أكساطيـ خرقة تصؼ العكرة لصغرىا كانحصارىا عمى العكرة كابتبلليا
بالماء ،كالفخذ عف آخره مكشكؼ ،فإف دخؿ كالحالة ىذه فيي معصية ،كذلؾ مناقض لما

احتكت عميو نيتو مف ٌأنو يعمؿ ﵀  كيبيع كيشترم ،فيحتاج ليذا المعنى أف يتحرل كقتنا
يككنكف فيو سالميف مما ذكر"(ٕ).

س ،ص ٍنعتيوً ،
طف .ك ًمف الم ً ً
)ُ) الصّْقىا يؿً ،ك ًكتى و
كصىي ىانتيوي .تاج العركس (ِٗ.)ُّٕ/
جاز :صقىا يؿ ا ٍلفى ىر ً ى ى ي
اب :ا ٍلىب ٍ ي
ى ى
)ِ( الكبلـ البف الحاج.

)ّ( المدخؿ البف الحاج (ْ.)ُٖ/
)ْ) صحيح مسمـ (ًُ ،)ٗٗ/كتى ي ً
قك ًؿ َّ
النبً ّْي  « :ىم ٍف ىغ َّشىنا ىفمىٍي ىس ًمَّنا» ،ىع ٍف أىبًي يى ىرٍي ىرةى :أ َّ
ىف
اف -ىب ي
يم ى
اب ٍ
اب ٍاإل ى
رسك ىؿ ً
ّْبل ىح ىفمىٍي ىس ًمَّنا ،ىك ىم ٍف ىغ َّشىنا ىفمىٍي ىس ًمَّنا».
ا﵀  قىا ىؿ « :ىم ٍف ىح ىم ىؿ ىعمىٍيىنا الس ى
ىي
)ٓ) المدخؿ البف الحاج (ْ.)ُٖ/
َّام ًع كالمتى ىكمّْـ في أ ىىدب ً
)ٔ( ت ٍذ ًكرةي الس ً
المتى ىعمّْـ (صٖٔ).
ى
ى
العالـ ك ي
ي
)ٕ( المدخؿ البف الحاج (ْ.)ُٖ/
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 ثالثنا :خمط أصناؼ الكرؽ:َّ
لمكراؽ أف يعطي كؿ مشترم
إف الكرؽ عمى أصناؼ ،منو الخفيؼ كمنو الثخيف ،كالبد ٌ
الكراقة.
ما ينفعو ،كأف ٌ
يبيف لو ىذه األصناؼ حتى ال ييخدع ،كىذا مف آداب اإلسبلـ في مينة ٌ

كيتعيف لمكارؽ الحذر "مف أف يخمط الكرؽ الخفيؼ بالكرؽ الجيد الذم يصمح لمنسخ؛
ٌ
ألف ذلؾ تدليس عمى المشترم؛ ألف الخفيؼ ال يحتمؿ الكشط لخفتو بؿ يككف ذلؾ عنده بمعزؿ،

فإذا عمـ أف المشترم ممف ينسخ فيو أعطاه مما يكافقو منو ،كاف عمـ َّأنو ممف يكتب فيو الرسائؿ
كما أشبييا مما يجكز أعطاه مف الكرؽ الخفيؼ بعد أف يبيف لو ذلؾ"(ُ).

ككذلؾ "يتعيف عميو أف يتحفظ عمى عدد ك ارريس الكتاب كأكراقو ،فبل يقدـ كال يؤخر

الك ارريس كال األكراؽ عف مكاضعيا ،كيتأنى في ذلؾ َّ
فإنو مف باب النصح كتركو مف الغش .كاذا

كاف ذلؾ كذلؾ فيحتاج الصانع أف يككف عارفنا باالستخراج ليعرؼ بذلؾ اتصاؿ الكبلـ بما بعده،
أك تككف عنده مشاركة في العمـ يعرؼ بيا ذلؾ ،ثـ مع ذلؾ يحترز أف يكلي عمميا لمف ال
ككثير ما يقع ىذا في ىذا
نا
يعرؼ تمييزىا مف الصناع كالصبياف لئبل يختمط الكتاب عمى صاحبو
الزماف(ِ) فيتعب في عممو ،ثـ مع التعب المكجكد يأكؿ الحراـ فيما أخذه مف صاحبو فإف كقع

ار حتى ينصمح ،كال يأخذ عميو إال العكض
شيء مف ذلؾ كجب عمى الصانع إعادتو ،كلك مرنا
األكؿ؛ ألنو ما تسممو إال أف يعممو عمى السبلمة مف ىذا كأشباىو(ّ).
الكراقيف عمى األمانة في كؿ عمؿ ليـ ،سكاء في
قاؿ الباحث :يتضح مف ذلؾ حرص ٌ
الكتابة أك في التجميد أك في غيرىا مف مياـ المينة.

ابعا :نسخ العمكـ غير الشرعية:
 رنلمكراؽ "أف يحذر مف النسخ في غير العمكـ الشرعية؛ َّ
ألنو إف فعؿ ذلؾ فقد
ينبغي ٌ
ناقض نيتو التي جمس بيا؛ َّ
ألنو تقدـ في غيره أنو يحاكؿ السبب الذم ىك فيو بنية إعانة
إخكانو المسمميف بتيسيره عمييـ مما يحتاجكف إليو مف السمع كغيرىا ،كأف الرزؽ عمى ا﵀
تعالى ،ك َّأنو يخرج إلى سببو ذلؾ بما يحتاج إليو مف النيات المتقدـ ذكرىا حيف خركج العالـ

)ُ( المصدر نفسو (ْ.)ِٖ-ُٖ/

)ِ( المقصكد الزماف الذم عاش فيو ابف الحاج ،أم القرف الثامف اليجرم.
)ّ) المدخؿ البف الحاج (ْ.)َٗ/
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كالمتعمـ كيحتسب خطاه كتعبو في ذلؾ عمى ا﵀ تعالى ،ثـ يضيؼ إلى ذلؾ نية اإليماف
كاالحتساب ففي ىذا مف باب األكلى كاألحرل إذ إنو محض العبادة ﵀ تعالى"(ُ).

خامسا :نسخ األمكر الكاذبة أك الحكايات المضحكة كشبييا:
ن
لمكراؽ أف يحذر مف نسخ األمكر الكاذبة كقصة البطاؿ كعنترة كشبييما ،فإف
ينبغي ٌ
ذلؾ ممنكع(ِ).
كالعمماء متفقكف عمى "تحريـ ركاية األخبار الكاذبة ككجكب إسقاط األحاديث الباطمة،

الم ّْ
شيئا مف األخبار المصنكعة كاألحاديث الباطمة المكضكعة،
حدث أف ال يركم ن
يجب عمى ي
فمف فعؿ ذلؾ باء باإلثـ المبيف كدخؿ في جممة َّ
الكذابيف كما أخبر الرسكؿ .)ّ("
فإف إثمو
ى
فكيؼ بالذم يكتب الباطؿ مف األحاديث كمف األخبار ،كمف
القصص؟!ٌ ،
أشد ،ألنو يكثؽ ذلؾ لمحافظ كغير الحافظ ،كالعامي كالمتعمـ ،كاال كيؼ ينشرت القصص

كالحكايات الكاذبة ككصمت إلينا ،إال بيذا السبب؟!.

قاؿ الباحث :كؿ مف ينسخ األفبلـ كالمسمسبلت كالقصص الباطمة الكاذبة ال يستحؽ

الكراقة مينة شريفة كال ييكتب فييا إال شريؼ ،كالكذب ممقكت في الشريعة
أف يككف ك ارقنا ،ألف ٌ
أدبا لممسمميف الشرفاء.
اإلسبلمية ،كالشيء الممقكت ال يككف خمقنا كال ن
أيضا -أف ال ينسخ ما ال فائدة منو" ،مثؿ الحكايات المضحكة كما
كينبغي لمكارؽ -ن
أشبييا مما يميك بو المرء ،فيحتاج أف يحذر مف ىذا كأشباىو لئبل يدخؿ بذلؾ في ضمف قكلو
ً
ً
ً
ًَّ
ىف تىقيكليكا ىما ىال
كف ،ىكيب ىر ىم ٍقتنا ع ٍن ىد المَّو أ ٍ
كف ىما ىال تى ٍف ىعمي ى
آمينكا ل ىـ تىقيكلي ى
  :ىيا أىيُّيىا الذ ى
يف ى
(ْ)
ألنو إف باع الكرؽ لمف يكتب فيو ذلؾ؛ فقد فعؿ ما لـ يقمو بمسانو كلـ ينكه بقمبو
كف ؛ ٌ
تى ٍف ىعمي ى

فيدخؿ بذلؾ تحت ىذه اآلية الكريمة فيرجع بعد أف كاف في أعمى عمييف إلى أسفؿ سافميف"(ٓ).

سادسا :النسخ لمظالميف:
ن
إً َّف مف اآلداب اإلسبلمية أف ال نعيف الظالـ عمى ظممو كلك بخيطة ثكبو ،أك بحراسة

لمكراؽ أف "ال ينسخ لظالـ ،أك مف يعينو عمى الظمـ ،أك
سجنو ،أك بتقيد كتابو ،كلذلؾ ينبغي ٌ
)ُ( المصدر نفسو (ْ.)ّٖ/

)ِ) يينظر :المصدر السابؽ (ْ.)ْٖ/

)ّ( الجامع ألخبلؽ الراكم كآداب السامع (ِ.)ٖٗ/
)ْ( سكرة الصؼ (اآلية.)ّ ،ِ :

)ٓ( المدخؿ البف الحاج (ْ.)َٖ/
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ًَّ
آمينكا لً ىـ
مف في كسبو شبيةٌ ...
فإنو إف فعؿ ذلؾ دخؿ في عمكـ قكلو   :ىيا أىيُّيىا الذ ى
يف ى
ً
ً
كف .)ِ(")ُ(
كف ،ىكيب ىر ىم ٍقتنا ع ٍن ىد المَّو أ ٍ
ىف تىقيكليكا ىما ىال تى ٍف ىعمي ى
كف ىما ىال تى ٍف ىعمي ى
تىقيكلي ى
كمف الظالميف الذيف ظممكا أنفسيـ كظممكا الناس "أىؿ األدياف الباطمة" ،لذا "يتعيف عمى

كتابا ألحد مف أىؿ األدياف الباطمة؛ َّ
معينا ليـ عمى
ألنو بفعمو ذلؾ يككف ن
الصانع أف ال يجمد ن
كفرىـ ،كمف أعاف عمى شيء كاف شري نكا لفاعمو ىذا كجو.

ككجو ثاف :كىك مثؿ األكؿ أك يقاربو كىك تغبيطيـ بدينيـ؛ َّ
أحدا مف
ألنيـ إذا أركا ن
المسمميف يعينيـ سيما عمى حفظ ما في كتبيـ يعتقدكف َّأنيـ عمى حؽ بسبب ذلؾ"(ّ).
شيئا لظالـ لكجييف :أحدىما :ما تقدـ أف المعيف شريؾ ،الثاني :أف
ك"كذلؾ ال يجمد ن

أكثر أمكاليـ حراـ كالصانع يتعب في صنعتو ليأكؿ الحبلؿ ،ثـ مع تعبو يأكؿ الحراـ ،فيتحفظ

مف ذلؾ أف يقع فيو كينيى غيره عنو ،كلك كاف الناس يتحفظكف مف ىذا كأشباىو لقؿ الظمـ
كعرؼ صاحبو"(ْ).

مع التأكيد ٌأنو ال يجكز التعامؿ مطمقنا مع "الكتب المشتممة عمى الشرؾ ،كعبادة غير
ا﵀ ،فيذه كميا يجب إزالتيا كاعداميا ،كبيعيا ذريعة إلى اقتنائيا كاتخاذىا ،فيك أكلى بتحريـ
البيع مف كؿ ما عداىا ،فإف مفسدة بيعيا بحسب مفسدتيا في نفسيا" كما قاؿ اإلماـ ابف
القيـ(ٓ).

قاؿ الباحث :لذلؾ فإف نسخ الظمـ أك الشرؾ أك ما يساعد في الظمـ أك الشرؾ ،فيك

حراـ؛ بؿ األكلى كالكاجب إتبلفو كافساده حتى ال يينتشر الظمـ كالشرؾ بيف الناس ،كىذا مف
حتميا.
كجكبا
الكراؽ الكاجبة عميو
ن
ن
أكلكيات آداب ٌ

سابعا :المماطمة:
ن

َّ
إف المماطمة ليست مف أخبلؽ المسمميف ،فقد حذر اإلسبلـ منيا أشد تحذير ،عمى
الكراؽ أف يجتب ىذا الخمؽ ،كيحذر "مف المماطمة بالشغؿ كىذا أكلى ،بؿ أكجب أف يكفي بما
ٌ

)ُ( سكرة الصؼ (اآلية.)ّ ،ِ :

)ِ( المدخؿ البف الحاج (ْ.)ْٖ/
)ّ) المصدر نفسو (ْ.)َٗ/

)ْ) المدخؿ البف الحاج (ْ.)ُٗ/

)ٓ) زاد المعاد في ىدم خير العباد (ٓ.)ٕٔٓ/
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غدا أك
يقكلو؛ ألنو في محض العبادة فبل يشكبيا بما يناقضيا بكقكعو في خمؼ الكعد بقكلو :ن
بعد و
غد ،ثـ ال يكفي بذلؾ ،ككذلؾ يحذر مف كقكع األيماف منو فيما يحاكلو"(ُ).

 ثامناَّ :النسخ في المسجد:

َّ
إف المساجد ليا حرمتيا ،كلـ تيبف ال لمبيع كال لمشراء كال لمتجارة ،بؿ يبنيت لمعبادة ،لذلؾ
الكراؽ "يتعيف عميو أف ال ينسخ في المسجد كاف كاف في عبادة كما تقدـ؛ ألنَّو في سبب
ف ٌ
قميبل"(ِ).
كاألسباب كميا ينزه المسجد عنيا ىذا إذا لـ يمكثو فإف تكقع ذلؾ منع كاف كاف ن
قاؿ الباحث :المساجد بيكت ا﵀  ،فيجب المحافظة عمييا كعدـ تمكيثيا ،فإف تمكيثيا

فعؿ مذمكـ في الشريعة اإلسبلمية.

تاسعا :االستمرار بالعمؿ برغـ سماع األذاف كدخكؿ كقت الصبلة:
ن
الكراقة كغيرىا مف
ال يكجد شيء أفضؿ كال أكلى مف "ا﵀ أكبر" ،فيك أكبر مف ٌ
األعماؿ ،كىذا أدب كاجب عمى المسمـ ،ألف ا﵀  أمر باإلسراع بأداء الصمكات ،كىذا كاف
مف عادات أىؿ الميف ،كانكا إذا سمعكا األذاف فركا إلى المساجد كترككا األعماؿ ،فبل يجكز

لمكراؽ أف يستمر بالعمؿ إذا سمع األذاف" ،كيتأكد في حقو أنَّو إذا سمع األذاف أف يترؾ ما ىك
ٌ
فيو كيشتغؿ بحكاية المؤذف كالتييؤ إليقاع الصبلة في كقتيا المختار في جماعة .الميـ إال أف
يككف األذاف كىك يكتب في أثناء الكرقة فبل يترؾ الكتابة حتى يكمميا؛ ألَّنو يختمؼ خط الكرقة
بسبب قيامو عنيا فيميؿ حتى يتميا ،ككذلؾ لك كاف يسطَّر في أثناء الكرقة فبل يرفع يده حتى

يكمميا .كليس ىذا بمذمكـ؛ َّ
ألنو راجع إلى حسف الصنعة ،كنصح إخكانو المسمميف بخبلؼ ما
تقدـ في غيره ،كىذا ما لـ يخش فكات الجماعة ،كا﵀ أعمـ(ّ) .حيث "ينبغي لو "فينبغي لو إذا

سمع األذاف أف يبادر ىك كمف معو إلى إيقاع الصبلة في كقتيا المختار في جماعة كما تقدـ

في غيره ،كىذا أكلى مف يبادر إلى ذلؾ؛ ألف المصاحؼ ككتب الحديث كالعمكـ الشرعية التي
يجمدىا تأمر بذلؾ كتنيى عف ضده"(ْ).

عاشرا :استعماؿ دكاة الذىب كالفضة:
ن

)ُ( المدخؿ البف الحاج (ْ.)ٖٓ/
)ِ( المصدر نفسو (ْ.)ٖٓ/

)ّ) المدخؿ البف الحاج (ْ.)ٖٔ/
)ْ) المصدر نفسو (ْ.)ِٗ/
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إف الشريعة اإلسبلمية حرمت استعماؿ آنية الذىب كالفضة في األكؿ كالشرب ،ككذلؾ
ٌ
كقياسا عمى ذلؾ
ال يجكز اقتنائيا بدكف استعماؿ ،حتى ال تنكسر قمكب الفقراء عند رؤيتيا،
ن

الكراقيف استعماؿ الدكاة "المحبرة" المذىبة ألجؿ تمؾ العمةَّ ،
ألف العمة تدكر
حرـ العمماء عمى ٌ
الكراؽ "أف ال يعمؿ غبلفنا لدكاة فييا ذىب أك
كعدما،
كجكدا
مع الحكـ
ن
كبناء عميو ٌ
ن
يتعيف عمى ٌ
ن
ألنو ال يجكز استعماليا ،فكذلؾ ال يجكز اإلعانة عميو بتجميدىا"(ُ).
فضة؛ ٌ

الكراقة كأخبلقيـ ،كانكا ال يعممكف عمبلن
قاؿ الباحث :ىكذا كانت آداب العامميف بمينة ٌ
إال ردكه إلى الكتاب كالسُّنَّة؛ فإف كافقيما فعمكه ،كاال ترككه كراء ظيكرىـ كلـ يمتفتكف إليو ،ككانكا
يحرصكف كؿ الحرص عمى تعمـ ىذه اآلداب كاألخبلؽ كتعميميا ،قاؿ أبك بكر يعقكب بف يكسؼ

المطكعي(ِ)" :جمست إلى أبي عبد ا﵀ أحمد بف حنبؿ ثبلث عشرة سنة كىك يق أر المسند عمى
احدا كاٌنما كنت أكتب آدابو كأخبلقو كأتحفظيا"(ّ) .كقاؿ مرة" :كنت
أكالده ما كتبت منو حرفنا ك ن
أختمؼ إلى أحمد ثبلث عشرة سنة ال أكتب عنو كىك يق أر المسند إنما كنت أنظر إلى ىديو
أتأدب بو"(ْ).

***

)ُ( المصدر السابؽ (ْ.)ُٗ/

ِ
كلد أيىبك ىب ٍكر يعقكب ٍبف يكسؼ
) ( يعقكب ٍبف يكسؼ ٍبف أيكب أيىبك ىب ٍكر المطكعي ،كفي سنة ثىماف كمائتيف ى
السمسار المعركؼ بالمطكعي فيما يذ ًكر ،كيكـ الخميس لتسع و
لياؿ ىخمىكف مف رجب سنة (ِٕٖق) .يينظر :تاريخ
ى

بغداد (ُٔ.)ِّْ/

)ّ( خصائص مسند اإلماـ أحمد (صُٖ).
)ْ( المصدر نفسو.
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اٌفصً اخلاِش
صعٌتح ِينح اٌٌضّالح ًتسٌٍيا ادلعاصط
ًفٍو ِثحثاْ0

ادلثحث األًي 0صعٌتح ِينح اٌٌضّالح
ادلثحث اٌثأً 0تسًٌ ِينح اٌٌضّالح ادلعاصط
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الفصؿ الخامس

الكراقة كبديميا المعاصر
صعكبة مينة ٌ

َّ
الكراقة كأم مينة مف الميف ،ليا صعكباتيا ،كليا مراحميا التي مرت بيا حتى
إف مينة ٌ
كصمت إلى الصكرة المتعارؼ عمييا بيف الناس.

الكراقة في زماننا،
كفيما يأتي ٌ
الكراقة ،ثـ صكرة مينة ٌ
يبيف الباحث صعكبات مينة ٌ
كبديميا المعاصر.

الكراقة
المبحث األكؿ :صعكبة مينة ٌ

َّ
الكراقة مينة صعبة ،فكؿ مرحمة مف المراحؿ التي مرت بيا ىذه المينة تدؿ
إف مينة ٌ
عمى صعكبتيا ،كخاصة في بداياتيا.

لما كانت الكتابة عمى الحجارة كالجمكد
كبالتحديد المرحمة األكلى قبؿ كجكد الكرؽ ٌ
حفر في
كغيرىما ،كصؼ الجاحظ(ُ) صعكبة ىذه المرحمة ،فقاؿ(ِ)" :ككانكا يجعمكف الكتاب نا

الصخكر ،كنق نشا في الحجارة ،كخمقة مرٌكبة في البنياف ،فرٌبما كاف الكتاب ىك الناتئ(ّ) ،كرٌبما
عيدا و
يخا و
ألمر عظيـ ،أك مكعظة يرتجى
ألمر جسيـ ،أك ن
كاف الكتاب ىك الحفر ،إذا كاف تار ن
نفعيا ،أك إحياء شرؼ يريدكف تخميد ذكره ،أك تطكيؿ مدتو".

كاستمرت ىذه الصعكبة حتى بعد ظيكر الكرؽ ،ككانت معاناة أصحاب المينة شديدة،

(ْ)
الكراؽ شركطنا تقيده
كالمعاناة :مف "عاناه :أم قاساه"  .ففي كؿ مرحمة كانت تكضع عمى ٌ
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.
الكراقة بشكؿ عاـ ناتجة عف أشكاؿ مختمفة مف المعاناة
كيمكف القكؿ بأف صعكبة مينة ٌ

الكراؽ خبلؿ عممو ،كالمتمثمة فيما يأتي:
التي كاف يقاسييا ٌ

)ُ( الجاحظ ىك :عمرك ٍبف بحر ٍبف محبكب ،أيىبك عثماف ،تقدمت ترجمتو (صْْ) مف ىذا البحث.
)ِ( الحيكاف (ُ.)ْٗ/
)ّ( نتأ :نتأ كنتكءا كنتكا .كفي المثؿ "تى ٍحًقره كي ٍنتىأي" أم يرتفع .ككؿ شيء ارتفع مف و
كنتىأى
بيت كغيره فيك ناتئه .ى
يي ى
ن
ن
الشيء :خرج مف مكضعو مف غير أف يبيف .الصحاح تاج المغة كصحاح العربية (ُ.)ٕٓ/
)ْ( مختار الصحاح (صَِِ).
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 -المطمب األكؿ :معاناة استقطاب الزبائف:

الكراقيف في مينة الكاقة بدافع التكسب ،كسد حاجاتيـ المعيشية،
اشتغؿ كثير مف ٌ
كبعضيـ كاف يمجأ إلى أسمكب اإلىداء في كتاباتو قبؿ بدء عممية نسخ المؤلَّؼ(ُ) مف أجؿ
استقطاب الزبائف ،كمف ذلؾ :ما قاـ بو الجاحظ حيث أىدل بعض كتاباتو لزبائنو كناؿ الدنانير،
(ّ)

(ِ)
يت كتاب الحيكاف إلى محمد بف عبد الممؾ
قاؿ الجاحظ " :أى ٍى ىد ي
كأىديت كتاب البياف كالتبييف إلى ابف أبي يد ىكاد(ْ) فأعطاني خمسة آالؼ دينار ،كأىديت كتاب
(ٓ)

الزرع كالنخؿ إلى إبراىيـ بف العباس الصكلي

فأعطاني خمسة آالؼ دينار،

فأعطاني خمسة آالؼ دينار".

كلقد فعؿ أبك الفرج األصبياني صاحب كتاب األغاني مثؿ فعؿ الجاحظ" ،قاؿ الكزير
(ٔ)

أبك القاسـ الحسيف بف عمي المغربي

في مقدمة ما انتخبو مف كتاب األغاني الذم ألفو أبك
(ٕ)

الفرج األصبياني ،إف أبا الفرج أىدل كتاب األغاني إلى سيؼ الدكلة ابف حمداف
(ٖ)

دينار ،كبمغ ذلؾ الصاحب أبا القاسـ بف عباد

فأعطاه ألؼ

قصر سيؼ الدكلة كانو يستأىؿ
فقاؿ :لقد ٌ

)ُ( يينظر :كراقك بغداد في العصر العباسي (صِٖٕ).
)ِ( معجـ األدباء (ٓ.)ُُِٖ-ُُِٕ/

)ّ( محمد بف عبد الممؾ أبك جعفر المعركؼ بابف الزيات .تقدمت ترجمتو (صْْ) مف ىذا البحث.
ْ
اضي ال ىكبًٍير ،أىبك ع ٍب ًد ً
م القى ً
بف ىح ًرٍي وز ً
بف ىح ًرٍي وز ً
بف فى ىرًج ً
بف أىبًي يد ىك ىاد فى ًرًج ً
م،
اإلىي ًاد ُّ
اإلىي ًاد ُّ
ا﵀ أ ٍ
) ( أٍ
ي ي ى
ىح ىم يد ي
ىح ىم يد ي
بف ح ٍنب وؿ .ىكاف ىد ً
ً
اعىيةن إًلىى ىخ ٍم ً
ؽ القيٍر ً
آف ،تكفي (َِْىػ) .يينظر :سير
ص ًر ُّ
الج ٍي ًم ُّي ،ىع يد ُّك أ ٍ
ىح ىم ىد ً ى ى
الب ٍغ ىدادمُّ ،ى
م ،ثيَّـ ى
ى
ى
الب ٍ
أعبلـ النببلء (ُُ.)ُٔٗ/

ٓ
صكؿ .تقدمت ترجمتو (صّٔ) مف ىذا البحث.
) ( إبراىيـ بف ٌ
العباس بف محمد بف ي
ٔ
اف
الح ىسف
عمي ٍبف حسيف ٍبف محمد ،الكزير أبك القاسـ ٍبف أبي ى
بي .ىك ى
الشيعي ،يعرؼ بابف المغر ٌ
ٌ
) ( الحسيف ٍبف ٌ
ً
ً
ائي ،كمدحو،
كعمو كاخكتو ىرب مف مصر ،كاستجار ٌ
بحساف ٍبف ٌ
فمما قتؿ الحاكـ بمصر أباه ٌ
ىم ىع أىبًيوٌ ،
مفرج الطٌ ٌ
فكصمو كأجازه ،تكفي سنة (ُْٖق) .يينظر :تاريخ اإلسبلـ (ٗ.)ِْٗ/

)ٕ( ابف حمداف :عمي بف عبد ا﵀ بف حمداف بف حمدكف بف الحارث بف لقماف بف راشد ،األمير سيؼ الدكلة،

الجزرم ،تكفي سنة (ّٔٓق) .يينظر :تاريخ اإلسبلـ (ٖ.)َُِ/
أبك الحسف التغمبي ٍ
)ٖ( الصاحب :إًسم ً
اعيؿ ٍبف ىعبَّاد بف عباس ،الصاحب أيىبك القاسـ ،كزير يم ىؤيَّد الدكلة يب ىكٍيو ابف ركف الدكلة .كلد
ٍى
ط ٍخر ،كقيؿ :بالطَّالىقىاف ،تييكفّْي سنة (ّٖٓىػ) .يينظر :تاريخ اإلسبلـ (ٖ.)ٓٔٗ/
صى
بًإ ٍ
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أضعافيا ،ككصؼ الكتاب فأطنب ،ثـ قاؿ :كلقد اشتممت خزائني عمى مائتيف كستة آالؼ مجمد
ما منيا ما ىك ىس ًم ٍيرم(ُ) غيره كال راقني منيا سكاه"(ِ).

 -المطمب الثاني :معاناة تكاليؼ الحكاـ:

الكراقيف ببعض التكاليؼ عند طريؽ كزرائيـ ،ككاف مف أسباب
كاف الحكاـ يكمفكف ٌ
الكراقيف عدـ تحفيزىـ مف ًقبؿ الحكاـ أك كزرائو ،مف ذلؾ :ما ذكره ياقكت الحمكم
السأمة عند ٌ
(ْ)
(ّ)
كتابا يقكؿ في فصؿ منو :إف أمير
أف الفتح بف خاقاف" – كزير المتككؿ  -كتب إلى الجاحظ ن
(ٔ)

كييش
المؤمنيف(ٓ) يجد بؾ،
ٌ
كمتكفر عميو ،كقد كاف
كبيف بعدؾ عف مجمسو ،كلغصبؾ رأيؾ كتدبيرؾ فيما أنت مشغكؿ بو ٌ
كؼ بيا عف تجشيمؾ(ٕ) ،فاعرؼ لي ىذه الحاؿ،
إلي مف ىذا عنكانو فزدتؾ في نفسو زيادة ٌ
ألقى ٌ
عند ذكرؾ ،كلكال عظمتؾ في نفسو لعممؾ كمعرفتؾ ،لحاؿ بينؾ

إلي ،ككف مف
المنة ،كاعكؼ عمى (كتاب ٌ
كاعتقد ىذه ٌ
الرد عمى النصارل) كافرغ منوٌ ،
كعجؿ بو ٌ

س ٌمار .جميرة المغة (ِ.)ُِٕ/
)ُ( سميرم :في ىبلف ىس ًم ٍيرم لمَّذم يسامرؾ بًالمٍَّي ًؿ ىخ َّ
اصة ،ىكا ٍلجمع ي
)ِ) معجـ األدباء (ْ.)َُٕٕ-َُٕٖ/

محسنا
كشاعر
نا
مفكىا،
فصيحا
)ّ( الفتح بف خاقاف :األمير أبك محمد التُّركي الكاتب ،كزير المتككؿ ،كاف
ن
ن
ن
أمره عمى ال ٌشاـ،
مكصكفنا بالسخاء كالكرـ كالرئاسة كالسؤدد .ككاف المتككؿ ال يكاد يصبر عنو؛ استكزره ٌ
كقدمو ك ٌ
ك ًأذ ىف لو أف يستنيب عنو بيا ،تيكفي (َِٓىػ) .يينظر :تاريخ اإلسبلـ (ٓ.)َُِِ/
)ْ( أمير المؤمنيف :جعفر أمير المؤمنيف المتككؿ ىعمىى ا﵀ بف يم ىح َّمد المعتصـ با﵀ بف ىاركف الرشيد بف يم ىح َّمد
الميدم بف عبد ا﵀ المنصكر بف يم ىح َّم ًد ٍب ًف ىعمً ٌي بف ىع ٍب ًد المَّ ًو ٍب ًف العباس بف عبد المطمب يكنى أىبا الفضؿ ،قيتؿ
سنة (ِْٕىػ) .يينظر :تاريخ بغداد (ٖ.)ْٓ/

)ٓ( أم المتككؿ ىعمىى ا﵀.
ٔ
ش ىىشاشةن إًذا ىخفى ٍفت إًليو ك ٍارتى ٍحت لىوي كفى ًر ٍحت
ىى ٌ
) ( ييش :إذا يسَّر بو كفرح ،جاء في لساف العرب (ٔ ،)ّْٔ/أ ى
ش ىب ّّ
بً ًو؛ ىكىر يج هؿ ىى ّّ
ش.
ٕ
ً
فبلف أ ٍىم انر
كجشامةن كتى ىج َّش ىمو :تى ىكمَّفىو ىعمىى ىم ىشقَّ وة .كأ ٍ
ىج ىش ىمني ه
) ( مف جشـ :ىجش ىـ األ ٍىم ىر ،بًا ٍل ىك ٍس ًر ،ىي ٍج ىش يمو ىج ٍشمان ى
ً
ىم ىكمَّفىني .يينظر :لساف العرب (ُِ.)ََُ/
ى
كج َّش ىمنيو أ ٍ
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جدا

(ُ)

(ِ)

بو عمى نفسو لتناؿ مشاىرتؾ .كقد استطمقتو

مستقبمة.)ّ("...

لما مضى ،كاستسمفت لؾ لسنة كاممة

كالمتأمؿ في القصة يجد الصعكبة في طمب الكزير بتأليؼ كتاب "الرد عمى النصارل"،

الكراقيف كاف يشتغؿ بيذه المينة ليسترزؽ،
في كقت محدد ،كبدكف أيجرة محددة ،مع أف أغمب ٌ
فيػذا يحيػى بف ىعًدم(ْ) ،كػاف ينسػخ باألجػ ػرة ليكفي حاجػ ػتو كحاجػ ػة مف يعػ ػكؿ ،قاؿ ابف
(ٓ)
ً
الكراقيف كقد عاتبتو عمى كثرة نسخو ،فقاؿ :مف أم
يكما في ٌ
النديـ " :قاؿ لي -أم ابف ىعدم -ن
شيء تعجب في ىذا الكقت ،مف صبرم ،قد نسخت بخطي نسختيف مف التفسير لمطبرم
كحممتيما إلى ممكؾ األطراؼ ،كقد كتبت مف كتب المتكمميف ماال ييحصى ،كلعيدم بنفسي كأنا

أكتب في اليكـ كالميمة مائة كرقة كأقؿ".

 -المطمب الثالث :معاناة إعالة األسرة:

َّ
فإنو
الكراؽ أسرة كال يستطيع أف يعكلياٌ ،
إف مف أصعب أشكاؿ المعاناة أف يككف عند ٌ
يقع في ىحيرة مف أمره ،بيف بيع كتبو كاشباع أىمو؛ كبيف التمسؾ في كتبو كاجاعة أىمو ،كالخيار
(ٔ)

الكراقيف يأخذ بو ،فيذا ياقكت الحمكم
الثاني األقسى عمى النفس ،كقد كاف بعض ٌ
إبراىيـ الحربي(ٕ) كاف ال يبع ما ينسخ مف كتب ،ككاف لو زكجة كبنات كال يستطيع أف يطعميـ،
(ٖ)

يذكر أف

شيئا مف
أني كاياؾ نصبر فكيؼ نصنع بياتيف الصبيتيف؟ فيات ن

ىب
حتى قالت لو زكجتوٍ :
(ٗ)
شيئا كأنظريني
كتبؾ حتى نبيعو أك ين ٍرًىنو ،قاؿ إبراىيـ :فضننت بذلؾ ،كقمت :اقترضي ليما ن
ُ
ً ً
ىج ىدل في ىبل هف أىم
الج ٍد ىكل ىك يى ىما ا ٍل ىع ًطَّيةي ،ىك يى ىك ًم ٍف ىذلً ى
ؾ ،كأ ٍ
) ( جدا :أ ٍ
كر :ى
ىج ىدل ىعمىٍيو يي ٍجدم إً ىذا أىعطاه .ك ى
الج ىدا ،ىم ٍق ي
صه
الج ٍد ىكل .يينظر :لساف العرب (ُْ.)ُّْ/
أىعطى .كأ ٍ
ىج ىداه أىم أىعطاه ى
ِ
بطنوي :إذا لـ يستمسؾ .كيقاؿ :استطمؽ الراعي ناقةن لنفسو :إذا أخذىا لنفسو .يينظر:
) ( استطمقتو :استطمؽ ي
شمس العمكـ كدكاء كبلـ العرب مف الكمكـ (ٕ.)ُُْٓ/

)ّ( معجـ األدباء (ٓ.)ُُِْ/

)ْ( يحيى بف عدم بف حميد بف زكريا ،أبك زكريا .تقدمت ترجمتو (صّّ) مف ىذا البحث.
)ٓ) يينظر :الفيرست (صِّْ).

)ٔ( يينظر :معجـ األدباء (ُ.)ّْ/
اىيـ ٍبف إًسحاؽ ٍبف إً ٍبر ً
)ٕ( إً ٍبر ً
اىيـ ٍبف بشير ٍبف ىع ٍبد المَّ ًو ٍبف ديسـ أيىبك إً ٍس ىحاؽ الحربي كلد ًفي سنة (ُٖٗق)،
ٍى
ى
ى
كمات ببغداد سنة (ِٖٓىػ) .تاريخ بغداد (ٔ.)ِِٓ/
ٖ
َّمير ا ٍلمتَّ ً
ب :يىك بً ىغ ٍير إً ٍلحاؽ الض ً
الص ىكاب :ىبو ،ييقىاؿ (ىبني فعمت) :أىم
صؿ بً ًو ىشائًع ًفي ىك ىبلميـ ،ىك َّ
ى
ي
) ( ىى ٍ ى
احسبني فعمت كاعددني ،كممة لً ٍؤل ٍىم ًر فىقىط .الكميات (صّٔٗ).
ٗ
ضنا كضنانة،
) ( ضف :الضاد كالنكف أصؿ صحيح يدؿ عمى بخؿ بالشيء .يقاؿ :ضننت بالشيء أضف بو ن
كرجؿ ضنيف .كىذا عمؽ مضنة كمضنة ،إذا كاف نفيسا يضف بو .مقاييس المغة (ّ.)ّٕٓ/
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بقية اليكـ كالميمة ،ككاف لي بيت في ًد ٍىميز

(ُ)

دارم فيو كتبي ،فكنت أجمس فيو لمنسخ كالنظر،

يدؽ الباب ،فقمت :مف ىذا؟ فقاؿ :رجؿ مف الجيراف ،فقمت:
داؽ ٌ
فمما كاف في تمؾ الميمة إذا ٌ
شيئا ،كقمت :ادخؿ ،فدخؿ كترؾ
أدخؿ ،فقاؿ :أطؼ السراج حتى أدخؿ ،فكببت عمى السراج ن

شيئا كانصرؼ ،فكشفت عف السراج كنظرت فإذا منديؿ لو قيمة ،كفيو أنكاع مف
إلى جانبي ن
الطعاـ ككاغد(ِ) فيو خمسمائة درىـ ،فدعكت الزكجة كقمت :أنبيي الصبياف حتى يأكمكا .كلما
دينا كاف عمينا مف تمؾ الدراىـ.
كاف مف الغد قضينا ن
الكراؽ بعد المعاناة التي أصيب بيا ،كىك ال يبيع
قاؿ الباحث :فانظر إلى صبر ىذا ٌ
الكتب كىك بحاجة ماسة إلى ذلؾ.

 -المطمب الرابع :معاناة صعكبة المينة كمشقتيا:

الكراقيف حياتيـ بالكتابة ،فتشققت األيدم ،كتعبت األكتاؼ ،كانيمرت
أمضى معظـ ٌ
كرقنا
العيكف بالدمكع ،لما قاسكه كعانكه مف صعكبة المينة كمشقتيا ،قاؿ أبك ىفٌاف(ّ)" :سألت ٌا
أرؽ مف الزجاج،
أدؽ مف مسطرة ،كجاىي ٌ
عف حالو ،فقاؿ :عيشي أضيؽ مف محبرة ،كجسمي ٌ

(ْ)
شؽ القمـ ،كيدام أضعؼ
بالزاج  ،كحظي أخفى مف ٌ
أشد سك نادا مف الحبر ٌ
ككجيي عند الناس ٌ
(ٓ)
أحر مف الحبر ،كسكء الحاؿ ألزـ لي مف
أمر مف العفص ؛ كشرابي ٌ
مف قصبة ،كطعامي ٌ

عبرت عف ببلء بببلء!"(ٔ).
الصمغ؛ فقمت لوٌ :
ٌ
حياف التكحيدم مف الكارىيف ليذه المينة؛ َّ
ألنيا أىانتو كأذلتو مف ًقبؿ الناس،
ككاف أبك ٌ
حتى سماىا "حرفة الشؤـ"(ٕ) ،كخير شاىد عمى معاناتو حادثة ذكرىا في كتابو "أخبلؽ

)ُ( ً
معرب .كالجمع الدىاليز .الصحاح تاج المغة كصحاح العربية
ميز بالكسر :ما بيف الباب كالدار،
ّّ
الد ٍى ي
فارسي ٌ
(ّ.)ٖٕٖ/
ى ً
ب .القامكس المحيط (صُّٓ).
)ِ(
طاس ،يم ىعَّر ه
الكاغ يد :الق ٍر ي
ّ
ىح ىمد بف حرب ،أبك ىفاف الميزمي الشاعر ،أحسبو مف أىؿ البصرة ،سكف بغداد
) ( أبك ىفاف :عبد ا﵀ بف أ ٍ

كحدث عف األصمعي ،تكفي (ِٕٓق) .يينظر :تاريخ بغداد (ُُ ،)ٓ/كيينظر:
كبير في األدبٌ ،
ككاف لو ىمحؿ ه
تاريخ اإلسبلـ (ٓ.)ُُٕٓ/
ْ
األدكية ك يىك مف أىخبلط ً
الزاج :ييقىاؿ لىويَّ :
الح ٍبر .يينظر :تيذيب المغة (ُُ.)َُْ/
)( ٌ
الش ٌ
ماني ،ىك يى ىك مف ٍ ى ى
ب ا ٍلىي ٌ
ً
ً
)ٓ( الع ٍفص :حم يؿ ىشجرًة البمُّكط تى ٍح ًمؿ ى ُّ
ص لىٍي ىس م ٍف ىنىبات أىرض ا ٍل ىع ىر ًب ،ىك ًم ٍنوي
ىى ى
الع ٍف ي
سنةن ىبمكطان ىك ىسىنةن ىع ٍفصان ،ك ى
ى
ىٍ
ً ًً
ً
ً
ا ٍشتي َّ
ابتبلعو .يينظر :لساف العرب
يع يسر
ص ،ىك ى
ؽ ى
كمرىارةه كتقب ه
ي
ُّض ٍ
اـ ىعف ه
اـ ىعف ه
ط ىع ه
ط ىع ه
ص :ىبشعه ىكفيو يعفيكصةه ى
(ٕ.)ٓٓ/

)ٔ( أدب الكتاب (صٕٗ) ،زىر اآلداب كثمر األلباب (ِ ،)ٓٓٓ/غرر الخصائص الكاضحة (صَِٕ).
)ٕ( معجـ األدباء (ٓ.)ُّْٗ/
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(ِ)
(ُ)
يكما في داره ،كأنا قاعد في ًك ٍس ير
اد
عب
ابف
طمع
"
قاؿ:
،
الكزيريف"
ٌ
عمي ن
ٌ
(ٓ)
أخس مف
ن
الكراقكف ٌ
قائما ،صاح بحمؽ مشقكؽ :اقعد! ،ف ٌ
شيئا قد كادني بو ،فمما أبصرتو قمت ن
و
بكبلـ ،فقاؿ لي الزعفراني الشاعر(ٔ) :احتمؿ فإف الرجؿ رقيع(ٕ) ،فغمب
أف يقكمكا لنا ،فيممت
(ّ)

ًركاؽ

(ْ)

أكتب لو

ُّبا مف خفٌتو كسخفو".
عمي ٌ
الضحؾ ،كاستحاؿ الغيظ تعجن
الكراقة" ،فتىطير األعسر
الكراقيف إلى التطير كالتشاؤـ مف مينة ٌ
كقد كصؿ الحاؿ ببعض ٌ
(ٖ)
الكراقة؛ فاأللؼ
الكراقة كضجر ،فىقى ى
الكراؽ ،ىكىال أشأـ مف ٌ
"ما خمؽ ا﵀ أى ٍشقىى مف ٌ
الكراؽ  :مف ٌ
ٌ
اؿ :ى
آفىة ،كاٍل ىباء بخس ،كالتَّاء تعس ،كالثاء ثمـ ،كاٍل ًجيـ جحد ،كالحاء حرقة ،كاٍل ىخاء خكؼ ،ك َّ
الداؿ ىداء،
ى
ى
ى
ى
ى
الراء ريب ،ك َّ
ضر،
كالذاؿ ذؿ ،ىك َّ
الزام زجر ،ىكالسّْيف سـ ،كالشيف شيف ،ىكالصَّاد صد ،ىكالضَّاد ٌ
ى
كالطاء طر ،كالظاء ظبلـ ،ىكاٍلعيف عيب ،كالغيف غـ ،ىكاٍل ىكاؼ كفر ،ىكاٍلفىاء فقر ،ىكاٍلقىاؼ قبر،
ك َّ
البلـ لكـ ،ىكاٍل ًميـ مرؽ(ٗ) ،ىك ُّ
النكف نكح ،ىكاٍل ىكاك كيؿ ،ىكاٍليىاء ىكاف ،ىكاٍل ىياء يأس؛ قيؿ لىوي :فبلـ
ى
(َُ)

اؿ :يى ىك ىكا﵀ ىجمى ىـ
ٍاأللؼ؟ قى ى

يقطع الرزؽ كيجمب الحرؽ"(ُ).

)ُ( أخبلؽ الكزيريف (صُُْ) ،كيينظر :معجـ األدباء (ٓ.)ُّّٗ/
ِ
عباد :عباد ٍبف مح َّمد ٍبف إًسم ً
اعيؿ ٍبف ىعٌباد ،المعتٌضد با﵀ أبك ىع ٍمرك ،أمير إشبيمية ابف قاضييا أىبًي
) ( ابف ٌ
يى
ٍى
القاسـ ،تكفي (ْْٔق) .يينظر :تاريخ اإلسبلـ (َُ.)َِٓ/
الخب ً
ً
)ّ) ً
الك ٍسر :أىسف يؿ ُّ
اء .تيذيب المغة (َُ.)ُّ/
الشقَّ ًة الَّتًي تىمي
األرض مف ى
ى
ي
ْ
ؽ البيت كركاقيو كاحد كىي ُّ
العميا .يينظر:
) ) ّْ
الركاؽ :كىك ما بيف يدم البيت ،كقيؿ :ىرٍك ي
الشقة التي دكف الشقٌة ي
لساف العرب (َُ.)ُُّ/

)ٓ( كادني بو :أم كمفني بو ،كال ىك ٍكيد :مصدر كاد ي يككد ىك ٍكدان كمكادة ،تقكؿ لمف يطمب إليؾ شيئان ،فتأبى أف
ت أفعؿ كذا ،بالضـ .يينظر :العيف (ٓ.)ّٗٓ/
تعطيو :ال ،كال مكادة كال ميمة ،ك يك ٍد ي
)ٔ) عمر بف جعفر بف محمد الزعفراني ،أبك القاسـ :يمقب دكمي ،أحد أعياف أىؿ األدب المخصصيف بمعرفة
عمـ الشعر مف القكافي كالعركض كغير ذلؾ ،لو كتاب العركض في خمس مجمدات ضخمة رأيتيا بخطو في

كقؼ جامع حمب .كلو كتاب القكافي .كتاب المغات .يينظر :معجـ األدباء (ٓ.)َِِٗ/

ٕ
قاعةن .فىأىما قى ٍكليـ :رجؿ ىرقيع فى ًي ىي كممة مكلَّدة،
الرقيع:
) ) رقيعَّ :
ي
أمره ،كقد ىرقيعى ىر ى
األحمؽ ىيتىفىَّرؽ عميو رأيو ك ي
ؽ .يينظر :العيف (ُ ،)ُٕٓ/كيينظر:
الخمى ي
ىصميىا أىنو كاىي ا ٍلعقؿ قد يرًقع ًألَّىنوي ىال ييرقع إالٌ الكاىي ى
كأحسب أىف أ ٍ
جميرة المغة (ِ.)ٕٕٔ/
ٖ
الكراؽ :ىك األى ٍعسر بف يميى ًارش ا ٍل ًكبلبً ُّي ،فى ًارس شاعر أعرابي مف بني ًك ىبلب ،قدـ حمب عمى سيؼ
) ( األ ٍ
ىع ىسر ٌ
الدكلة أبي الحسف بف حمداف ،كحكى لو حكاية عشقو الصيقؿ بنت طراد بف خشرـ األسدم ،فاستحسف سيؼ

الدكلة خبره كزكجو إياىا كأحسف الييما .بغية الطمب في تاريخ حمب (ْ.)ُِّٗ/
ٗ
ت ً
ت ىع ًف ا ٍل ًج ٍم ًد ا ٍل ىم ٍعطي ً
صكفىوي .لساف العرب (َُ.)َّْ/
ؽ:
الم ٍر ي
اب أىم ىنتى ٍف ي
الم ٍنتً يف .تىقيك يؿ ىم ىرٍق ي
اإل ىى ى
ي
كف ي
اإلىاب ي
)( ى
اضاف ،ك ً
طعو .كالجمى ً ً
ً
اح يد يى ىما :ىجمى هـ لًمًَّذم يي ىجُّز بً ًو .لساف العرب
)َُ( ىجمى ىـ :ىجمى ىـ
ى
الشيء ىي ٍجم يمو ىج ٍم نما :قى ى ى ي
ى
ماف :الم ٍقر ً ى
(ُِ.)َُِ/
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 -المطمب الخامس :المعاناة مف سكء الخط:

الكراقكف يعتنكف بخطيـ ،كقد شكمت مسألة سكء الخط م اررة في حياتيـ،
كاف الكتَّاب ك ٌ
حيث َّإنيا مجمبة بسكء ،كمصيدة لمتندر كاليجاء ،كىي مشكمة فنية أساسية ،سعى كبار ال يكتَّاب
كبير ليذه المسألة،
مثبل -في كتابو "أدب الكتَّاب"(ِ) باب نا
إلى معالجتيا فأفرد أبك بكر الصكلي -ن
كي يتمكف عمكـ أدباء عصره مف التخمص مف ىذه المشكمة(ّ).

الكراقكف عمى ٌأنيا الزمة لمحظٌ ،فإف حسنت حسف الحظٌ ،كاف
ك"ىذه المسألة نظر إلييا ٌ
(ْ)
كيرثكنو" ،كاف أبك ىفاف
ساءت ساء الحظٌ"  ،كقد كاف العمماء ينكركف عمى سيئ الخط ،بؿ ي
عبد ا﵀ بف أحمد الميزمي

(ٓ)

مف أقبح الناس خطنا ،ككاف يبتدئ الخط مف رأس الكرقة كيعكج
(ٔ)

سطكره حتى يبقى آخر سطر في الكرقة كممة كاحدة ،فرثاه يحيى بف عمي
مع خط كأنو أرجؿ البط *** أك الحط في ذكم الفتياف"(ٕ).

فقاؿ في مرثيو:

الكراؽ بضكابط الدخكؿ عمى الكزراء:
 -المطمب السادس :معاناة التزاـ ٌ

الكراقيف في بيكتيـ ،ككانت ىذه معاناة حقيقية تتمثؿ في التعب
كاف الكزراء يستكتبكف ٌ
الكراقة كأعماليا مف جانب ،كفي االلتزاـ بضكابط الدخكؿ عمى الكزراء مف جانب
مف تكاليؼ ٌ
الكراؽ في ىذه الحالة ،كقد تتعارض مع
آخر ،خاصة أف ىذا االلتزاـ "مسألة مفركضة عمى ٌ

(ٖ)
كرقنا
عبلف الشعكبي(ٗ) ،فقد كاف ٌا
الكراؽ ٌ
سمككو الشخصي كالعممي"  ،كقد حدث ىذا ن
فعبل مع ٌ
لو دكاف يبيع فيو الكتب كينسخ ،ككاف بعض أصحاب أحمد بف أبي خالد األحكؿ(َُ) -كزير

)ُ( خاص الخاص (صٕٓ).

)ِ( يينظر :أدب الكتاب (صِٓ.)ٕٓ-

)ّ( يينظر :كراقك بغداد في العصر العباسي (صِّٖ).
)ْ( كراقك بغداد في العصر العباسي (صِّٖ).

)ٓ( أبك ىفاف عبد ا﵀ بف أحمد الميزميَّ .
تقدمت ترجمتو (صُُٕ) مف ىذا البحث.

ٔ
ّْ
كمصنفييـ .نادـ
الم ٍعتى ًزلة
) ( يحيى بف عمي بف يحيى بف أبي منصكر ،ابف المنجـ ،المتكمـ ٌ
النديـ ،مف كبار ي
المعتضد ثـ كلده المكتفي ،كلو كتاب في االعتزاؿ ككتاب في أخبار الشعراء .تكفي سنة (ََّىػ) .يينظر :تاريخ

اإلسبلـ (ٔ.)َُٔٓ/

)ٕ( أدب الكتاب (صّٓ).

)ٖ( يينظر :كراقك بغداد في العصر العباسي (صِٖٔ).

ٗ
عبلمة باألنساب كالمثالب
الكراؽ الشعكبي :ذكره محمد بف إسحاؽ ،فقاؿ :أصمو مف الفرس ،ككاف ٌ
)( ٌ
عبلف ٌ
منقطعا إلى البرامكة ،كينسخ في بيت الحكمة لمرشيد كالمأمكف كالبرامكة .معجـ األدباء (ْ.)ُُّٔ/
كالمنافرات
ن
َُ
العباس الكاتب األحكؿ ،كلي ك ازرة المأمكف بعد الفضؿ بف
) ( أحمد بف أبي خالد يزيد بف عبد الرحمف ،أبك ٌ
سيؿ ،كلكف لـ يبمغ رتبة الفضؿ .تكفي (َِِىػ) .يينظر :تاريخ اإلسبلـ (ٓ.)ِِٔ/
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الكراؽ ،فأمر بإحضاره كبأف يستكتب لو ،فأقاـ في داره،
المأمكف -قد كصؼ لو ن
عبلنا الشعكبي ٌ
الكراؽ فإنو لـ يقـ لو ،فقاؿ
يكما فقاـ إليو جميع مف فييا غير ٌ
عبلف ٌ
فدخميا أحمد بف أبي خالد ن

كمني
الكراؽ!! ،كسمعو ٌ
عبلف ،فقاؿ :كيؼ أينسب أنا إلى سكء األدب ٌ
أحمد :ما أسكأ أدب ىذا ٌ
اغبا إليؾ ،كال
تعمٌـ اآلداب كأنا معدنيا؟! ،كلماذا أردت مني القياـ لؾ كلـ آتً ىؾ
مستميحا لؾ ،كال ر ن
ن

إلي في أف آتيؾ فأكتب عندؾ ،فجئتؾ لحاجتي إلى ما آخذه مف األجرة،
طالبا منؾ ،كاَّنما ر ى
ن
غبت ٌ
يمانا مؤكدة ٌأال يكتب بعد يكمو حرفنا في منزؿ أحد مف
كقد كنت بغير ىذا منؾ أكلى ،ثـ حمؼ أ ن
خمؽ ا﵀ تعالى(ُ).

الكراقيف:
 -المطمب السابع :معاناة العداكة الشخصية بيف ٌ

الكراقكف ،كمف أكضح األمثمة عمى ىذه
ٌ
إف العداكة الشخصية مف المعاناة التي قاساىا ٌ
)
ِ
(
الش ً
م َّ َّ
اء َّ
ىح ىم ىد ٍب ًف الس ً
المعاناة ما ذكره ابف كثير عف الس ً
م
َّرمّْ ،أيىبك اٍل ىح ىس ًف اٍل ًك ٍنًد ُّ
َّر ُّ
اع ير ٍب يف أ ٍ
الرف ي
(ّ)
اٍلمك ً
المكصميَّيف معاداةه،
صمً ُّي ،حيث كانت بينو كبيف محمد كسعيد ابني ىاشـ الخالديَّيف
ى
ىٍ
)
ْ
(
ً
َّ
ً
َّما زاد فيو مف شعر
ك َّادعى عمييما سرقة شعره ،ككاف يم ن
عتنيا بنسخ ديكاف يك ىشاج ىـ الشاع ًر ،ي
كرب ى
كيزَّنييما بالكذب.
الخالديَّيف لًىي ٍكثيىر حجمو ي
ككاف قد امتدح سيؼ الدكلة(ٓ) فأجرل لو رزقنا فمـ يزؿ بو الخالديَّاف حتى قطعا رسمو
مف عنده ،فدخؿ بغداد كامتدح اٍل ىكًز ىير اٍل يميىمَّبً َّي(ٔ) ،فرحبل كراءه فمـ يزاال في ثىٍمبً ًو(ُ) عنده حتى
ىجره كقبله ،فركبوي َّ
الديف كمات في ىذه السنة.

)ُ) يينظر :معجـ األدباء (ْ.)ُُّٔ/

)ِ) يينظر :البداية كالنياية (ُٓ.)َّْ/
ّ
الش ً
اف َّ
الم ٍح ًسىن ً
اع ىر ً
ىخك ً
الخالًًدي ً
اف ،أبك بكر محمد ،كأبك عثماف
)) ى
اف ي
َّاف :أبك بكر محمد كأبك عثماف سعيد األ ى
بف عرًاـ بف عثماف بف ببلؿ المك ً
الخالً ًدي ً
صمًي ً
َّاف ،مف أىؿ قرية الخالدية ،كانا
َّاف ى
سعيد ،ابنا ىاشـ بف ىك ٍع ىكةى ً ي ى
ىٍ
كفرسي رىاف في قكة الذكاء ،كسرعى َّ
النظـ كجكدتو ،يتشاركاف في القصيدة الكاحدة ،كمحمد ىك األكبر ،كمكتيما
قبؿ سنة (ّٕٕىػ) .يينظر :سير أعبلـ النببلء (ُٔ.)ّٖٔ/

)ْ( يك ىشا ًجـ :محمكد بف الحسيف ،أبك الفتح الكاتب المعركؼ ب يك ىشا ًجـ؛ ىك مف أىؿ الرممة مف نكاحي فمسطيف،
ىك لقب نفسو " يك ىشا ًجـ" فسئؿ عف ذلؾ فقاؿ :الكاؼ مف كاتب كالشيف مف شاعر ،كاأللؼ مف أديب ،كالجيـ مف

جكاد ،كالميـ مف منجـ .كانت كفاتو في حدكد (َّٓق) .يينظر :فكات الكفيات (ْ.)ٗٗ/

ٓ
أديبا مميح النظـ ،فيو تشيع،
) ( سيؼ الدكلة :أبك الحسف عمي بف عبد ا﵀ بف حمداف ،صاحب حمب ،كاف ن
مات بًالفىالً ًج ،كقيؿ :بً ً
الب ٍك ًؿ ،سنة (ُٔٓىػ) .يينظر :سير أعبلـ النببلء (ُٔ.)ُٖٕ/
عسر ى
)ٔ( الكزير الميمبي :الحسف بف محمد بف عبد ا﵀ بف ىاركف ،أبك محمد الكزير الميمبي ،مف كلد الميمب ابف

أبي صفرة ،ككانت كفاتو سنة اثنتيف كخمسيف كثبلثمائة ،بطريؽ كاسط ،كحمؿ إلى بغداد ،رحمو ا﵀ تعالى.

يينظر :فكات الكفيات (ُ.)ّٕٓ-ّّٓ/
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كىجر الشاعر ،مف
فسرؽ الشعر ،ي
قاؿ الباحث :مثؿ ىذه العداكة التي أكرثت المعاناة ،ي
أجؿ الحسد الذم عند أصحاب المينة الكاحدة عمى بعضيـ البعض.

 -المطمب الثامف :معاناة االنشغاؿ المستمر بالعمؿ

َّ
لمكراقيف فقد كاف بعضيـ ينشغؿ
إف االنشغاؿ المستمر في العمؿ يمثؿ معاناة جديدة ٌ
ً (ِ)
الكراقة أغمب حياتو،
بالنسخ في الميؿ كالنيار ،في الصيؼ كالشتاء ،فيذا ابف ى
الخاض ىبة الزـ ٌ

شيء
لما غرقت بغداد غرقت دارم ككتبي فمـ يبؽ لي
ه
كقد نسخ صحيح مسمـ سبع مرات ،فقاؿٌ :
مرات ،فنمت فرأيت ذات ليمة َّ
كأف
فاحتجت إلى النسخ
ي
فكتبت صحيح مسمـ في تمؾ السنة سبع ٌ
الخ ً
فجئت فأيدخمت َّ
فمما دخمتيا استمقيت عمى
اض ىب ًة
الجنة َّ
القيامة قد قامت كقائؿ يقكؿ :أيف ابف ى
ي
رجمي عمى األخرل ،كقمت :استرحت مف َّ
النسخ ،ثـ استيقظت كالقمـ في
قفام ككضعت إحدل
َّ
يدم ك َّ
النسخ بيف يدمَّ"(ّ).
ً
الكراقيف ،فإنَّيا تتمؼ الكرؽ ،كتيشغؿ
ككانت المعاناة األكبر إذا كجدت الفئراف في بيكت ٌ
الخ ً
عف َّ
اض ىبة رحمو ا﵀ في ىذا الجانب " َّأنو كاف ليمة
النسخ ،كثمة قصة ظريفة حدثت مع ابف ى

شيئا مف الحديث بعد أف مضى قطعة مف الميؿ ،قاؿ :ككنت ضيؽ اليد،
قاعدا ينسخ ن
مف الميالي ن

فخرجت فأرة كبيرة كجعمت تعدك في البيت ،كاذا بعد ساعة قد خرجت أخرل ،كجعبل يمعباف بيف

(ْ)

يدم طاسة
إلي ككانت بيف ٌ
ٌ
يدم كيتقافزاف إلى أف دنكا مف ضكء السراج ،كتقدمت إحداىما ٌ
(ٓ)
سرىبو كاذا بعد ساعة قد خرج كفي فيو دينار صحيح
فأكببتيا عمييا ،فجاءت صاحبتيا فدخؿ ى
إلي ،فرجع كجاء
كتركو بيف يدم ،فنظرت إليو كسكت كاشتغمت بالنسخ ،كمكث ساعة ينظر ٌ
بدينار آخر كمكث ساعة أخرل ،كأنا ساكت أنظر كأنسخ ،فكاف يمضي كيجئ إلى أف جاء
(ٔ)

كرجع كدخؿ

طكيبل أطكؿ مف ك ٌؿ نكبة
زمانا
ن
بأربعة دنانير أك خمسة -الش ٌ
ؾ مني -كقعد ن
سربو كخرج ،كاذا في فيو يجمىٍي ىدة كانت فييا الدنانير كتركيا فكؽ الدنانير ،فعرفت َّأنو ما بقي معو

ُ
ىخ يذ بالمّْساف .لساف العرب (ُ.)ُِْ/
بً :ش ٌدةي المَّ ٍكًـ كاأل ٍ
) ( الثٍَّم ي
ِ
الخ ً
اضبة :محمد بف أحمد بف عبد الباقي بف منصكر بف إبراىيـ الدقاؽ أبك بكر المعركؼ بابف
) ( ابف ى
الخ ً
اضبة الحافظ العالـ ،مات في شير ربيع األكؿ سنة (ْٖٗىػ) .يينظر :معجـ األدباء (ٓ.)ِّٓٔ/
ى
)ّ( يينظر :معجـ األدباء (ٓ ،)ِّٕٓ/كالبداية كالنياية (ُٔ.)ُٓٗ/
)ْ( الطاس الًَّذم ييشرب بً ًو :ىم ٍع يركؼ .جميرة المغة (ِ.)َُِٕ/
ٓ
ت ًفي ٍاأل ٍىر ً
ض .مختار الصحاح (صُْٓ).
ب :ىب ٍي ه
َّر ي
) ) الس ى
ٔ
يخ ىرل ،ىك ًم ٍنو َّ
الن ٍكىبةيً ،لتى ٍك ىرًارىىا .تاج العركس (ْ.)ُّٔ/
بعد أ ٍ
ىناب :ر ىج ىع ىمَّرةن ى
))أ ى
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(ُ)

ميـ
شيء ،فرفعت الطاسة فقف از فدخبل البيت ،كأخذت الدنانير كأنفقتيا في ٌ
دينار دينار كربع"(ِ).

لي ،ككاف في كؿ

 -المطمب التاسع :التذلؿ لآلخريف مف أجؿ ال ىنسخ:

الكراؽ لآلخريف حتى ينسخ عندىـ ،كيشكك ليـ قمة
إف قمة المعاناة تكمف عندما يتذلؿ ٌ
الكراؽ(ّ) كصؿ بو الحاؿ أف
ما في اليد ،كيذىب ماء الكجو بيذا الطمب ،كمف ىذا :أف مساكر ٌ

يتذلؿ ابف أبي ليمى(ْ) ،ليشغمو في جممة ال يكتَّاب فمـ يفعؿ ،فأنشأ يقكؿ:

اؾ تيشير بأىؿ الصبلح *** فيؿ لؾ في الشاعر ايلمسمـ
أر ى
ً
كثير العياؿ قميؿ السؤاؿ *** ٍّ
مطاع يمو يم ٍعًدـ
عؼ
َّ
َّ
لمك ًسـ
ييقيـ َّ
الصبلىة ٍ
العاـ باى ٍ
كيؤتي الزكاىة *** كقد ىحمؽ ى
ً
أمسى كليس بذم ًد ٍرىىـ(ٓ).
كأصبح كا﵀ فيى قك ًمو *** ك ى
لمخم ً
ؽ ،كالطمب منيـ بشتى الكسائؿ ،تأتي المعاناة ،كىي قكؿ ابف أبي ليمى
كبعد التذلؿ ى

ال حاجة لنا فيو ،فقاؿ فيو مساكر أبياتنا ،قاؿ أبك بكر ابف دريد(ٔ) :كرىنا ذكرىا صيانة البف أبي

ليمى(ٕ).

اما ليـ بقصد أك بدكف
كقد انتقمت المعاناة في جميع أجزاء حياة ٌ
الكراقيف ،كأصبحت لز ن
قصد ،كقد سجمكا ذلؾ في أشعارىـ كقصائدىـ ،فكاف المكـ ككانت الشككل مف مينتيـ ،كمف

تقصيرىـ فييا.

الكراؽ مع زكجتو:
 -المطمب العاشر :معاناة ٌ

َّ
الكراؽ معاناة مع زكجتو ،تتمثؿ في عدـ
الكراقة ب ٌ
إف مما يزيد الطينة بمة أف تيمحؽ مينة ٌ
يكما مف األياـ ،ألنو ييطيؿ السير ،أك يسجف عند الكزراء
حب الزكجة لو ،أك حتى مفارقتو ن
لبلستكتاب ،أك غير ذلؾ مف األسباب التي تعطؿ الحياة الزكجية.

)ُ(
)ِ(
)ّ(
)ْ(

الشيء ييمني إًذا أحزنني فىأىنا م ًيـ ك َّ
أىمني َّ
الش ٍيء يم ًي ٌـ .جميرة المغة (ُ.)ُُٕ/
ي ٌ ى
ٍ
معجـ األدباء (ٓ.)ِّٕٓ/
ّْد ،كثَّقىو ابف ً
ً
معيف .تيكفي (َُٓق) ،يينظر :تاريخ اإلسبلـ (ّ.)ٕٗٗ/
عر ىجي ه
ي
الكراؽ ا ٍل يككًف ُّي ،لو ش ه
يم ىس ًاكهر ٌ
عبد الرحمف بف أبي ليمى األنصارم المدني ،ثـ الككفي ،ثقة ،مات بكقعة الجماجـ سنة (ّٖىػ) ،قيؿ إنو

غرؽ .يينظر :تقريب التيذيب (صّْٗ).

)ٓ( كتاب األغاني (صّْٕٕ).

)ٔ( كىك أبك بكر محمد بف الحسف بف دريد بف عتاىية .كقد تقدمت ترجمتو (صِّ) مف ىذا البحث.
)ٕ( يينظر :كتاب األغاني (صّْٕٕ).
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الكراؽ
يقكؿ السراج ٌ

(ُ)

أيضا:
ن

(ّ)

(ِ)
غرضا
نصب الحشا
ن
(ٔ)

كصبل
كسألتو
ن

فقرطس
(ٕ)

فقاؿ يحجني

(ْ)

إذ رمى *** كىي القمكب سياميا األحداؽ

(ٓ)

الكراؽ؟؟
*** يا ليت شعرم مف ىك ٌ

الكراقكف في األزمنة الماضية
قاؿ الباحث :ىذه أىـ أشكاؿ المعاناة التي كاف يقاسييا ٌ
خبلؿ ممارستيـ لمينتيـ ،كقد استمر األمر عمى ىذا الحاؿ إلى أف كجد البديؿ المعاصر لمينة
الكراقة.
ٌ

ُ
الكراؽ
الكراؽ :ىك عمر بف محمد بف حسف ،سراج الديف ٌ
) ( خزانة األدب كغاية األرب (ِ .)ُٓ/كالسراج ٌ
الشاعر المشيكر كاألديب المذككر؛ كتكفي في (ٓٗٔىػ) .يينظر :فكات الكفيات (ّ.)َُْ/
ِ
الن ً
الحشا :ىحشا ًٍ
الحشاَّ :
فبلف ،أىم ًفي ناحيتو .جميرة المغة
احىية ،أىنا ًفي ىحشا ى
اإل ٍن ىساف ،ىكا ٍلجمع أحشاء .ك ى
)( ى
(ِ.)َُْٗ/
ّ
ً
رطاس ىى ىدفان أىك ىغ ىرضان عمى ًاال ٍستً ىع ىارة .تيذيب المغة (ٔ.)َُِ/
) ( ا ٍل ىغ ىرض :ى
اليدؼ ،ي
كي ىس َّمى الق ي
ْ
ً
طاس .القامكس المحيط (صٓٔٓ).
ط ىس:
كرىمى فىقى ٍر ى
ى
أصاب الق ٍر ى
)( ى
ٓ
السكاد،
كح ىدقىة العيف ًمف ىذا ،كىي َّ
) ( األحداؽ :الحاء كالداؿ كالقاؼ أص هؿ ك ه
احد ،كىك الشيء يحيط بشيء .ى
َّ
النظر .يينظر :معجـ مقاييس المغة (ِ)ّْ-ّّ/
ألنيا تحيط
َّ
بالصبً ٌي؛ كالجمع ًحداؽ .كالتٌحديؽً :ش ٌدة ٌ
كصبل.
)ٔ( (كصؿ) الكاك كالصاد كالبلـ :أصؿ كاحد يدؿ عمى ضـ شيء إلى شيء حتى يعمقو .ككصمتو بو
ن

كالكصؿ :ضد اليجراف .معجـ مقاييس المغة (ٔ.)ُُٓ/

ٕ
إلي فييا .يينظر :كتاب الجيـ (ُ.)ُِْ/
) ) ما زاؿ يحجني في حاجتو؛ أم يختمؼ َّ
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الكراقة المعاصر
المبحث الثاني :بديؿ مينة ٌ

تطكر ممحكظنا ،كمرت بمراحؿ كثيرة حتى ازدىرت في الببلد،
نا
الكراقة
لقد تطكرت مينة ٌ
كمتعبة عمى أصحاب المينة ،فقد بدأكا النسخ في البيكت كالمساجد
ككانت المراحؿ األكلى شاقة ي
كالطرقات كالدكاكيف كالحكانيت حتى كصؿ بيـ األمر أف جعمكا لمنسخ مؤسسات كبيرة كخاصة

النسخ.
بمكضكع ى

كيمكف القكؿَّ " :
إف مف الظكاىر الثقافية البارزة في عصرنا كجكد مؤسسات تعنى بتبني

الكتب كطباعتيا كالسعي إلى إيصاليا إلى أيدم القراء ،كقد أطمؽ عمى ىذه المؤسسات اسـ:

دكر النشر"(ُ).

الكراقكف قبؿ اختراع آلة
" كىذا الذم تقكـ بو دكر النشر في زماننا ىك ما كاف يقكـ بو ٌ
الكراؽ يشرؼ عمى نسخ الكتب كتجميدىا كتكفيرىا لمراغبيف فييا مف العمماء
الطباعة ،فقد كاف ٌ

الكراقة كالنشر مف حيث السرعة ككمية ما
كالطمبة كعامة الناس ،كلكف مع فكارؽ ميمة بيف ٌ
يتكافر مف الكتب كالسعر"(ِ).
كقد جاء في كتب المغة أف كممة (نشر) "النكف كالشيف كالراء أصؿ صحيح يدؿ عمى

نشرا .كالنشر :الريح الطيبة ،كاكتسى البازم ري نشا
فتح شيء كتشعبو .كنشرت الخشبة بالمنشار ن
طكيبل .كمنو نشرت الكتاب .خبلؼ طكيتو"(ّ).
اسعا
نا
نشرا .أم
ن
منتشر ك ن
ن
قاؿ الباحث :كيمكف تعريؼ النشر في عصرنا :ىك ما يقكـ بو الناشر مف مؤلفات،

كتابا أك مخطكطنا ،كيتـ ذلؾ عف طريؽ دكر النشر،
فيصدرىا كيعرضيا لمبيع ،سكاء كاف ن
فيستخدـ مف أجؿ ىنسخو مكائف الطبع ،أك االستنساخ عف طريؽ الحاسكب ،أك إعادة التصكير؛
ي
حتى يصؿ إلى يد القارئ.

)ُ( صناعة الكتاب مف المؤلؼ إلى الناشر إلى القارئ (صُُ.)ُِ-

)ِ( دكر النشر كأىميتيا في تكجيو أفراد المجتمع نحك االعتزاز بالمغة العربية -الدكتكر :مأمكف جرار -الخميس
ٖ محرـ ُّْْىػ -المكافؽ ِِ تشريف الثاني َُِِـ(-صّٗٓ).
المكقع اإللكتركني.https://www.google.ps/ur :

)ّ( مقاييس المغة (ٓ ،)َّْ/كيينظر :تاج العركس (ُْ.)ُِٔ/
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جميا بعد انتشار صناعة الكرؽ ،كمف المعمكـ بأف
كقد انتشرت دكر النشر كبرز دكرىا ن
"صناعة الكرؽ ابتدأت ككؿ صناعات البشر ،بكجو ساذج ثـ أخذت في التحسف كالتقدـ إلى
األماـ خطكة بخطكة ،فأصبحنا نرل صنكؼ الكرؽ الفاخر الصقيؿ الذم لـ يكف أسبلفنا

األقدمكف يحممكف بو ،كال شؾ في ٌأنو بعد أف صار الكرؽ في ىذه الكثرة العظيمة ،كانتشر فف
الطباعة في أنحاء المعمكرة كافة ،أدل ذلؾ إلى ازدياد ينسخ الكتب ،كتكفرىا في أيدم طبقات

مذككر إذا قيس بأثماف الكتب
نا
شيئا
الناس ،في مقابؿ ثمف زىيد يبتاعكنيا بو ،كىذا ال ييعد ن
المخطكطة التي كاف الناس قديما يدفعكنيا"(ُ) ،كالتتبع لسيرة المطبعات ك ً
الطباعة في عصرنا
ن
الحاضر ،كما تألقت بو مف نشر الكتب كنسخيا كتجميدىا كتمكينيا أمر ممتع كمفيد يزرع عند
الباحث المتابع لتسمسؿ مينة الكٌراقة أف الحضارة اإلنسانية كحضارتنا المعاصرة في ازدىار دائـ
حتى قياـ الساعة.

الكراقة كعمؿ
كتكمٌـ الباحث في ىذا المبحث باختصار عف البديؿ المعاصر لمينة ٌ
الكراقيف ،كذلؾ مف خبلؿ مطالب سبعة:
ٌ
 -المطمب األكؿ :الطباعة:

َّ
إف لمطباعة فكائد جميمة ،كمنافع عديدة ،إذ بيا انتشرت العمكـ الحديثة ،كصار أفقر

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.

كقد كثرت الكتب كانتشرت بكاسطة الطباعة في ىذا القرف ،فكـ مف كتاب جميؿ كثير

النفع عظيـ الفائدة كاف في ما سمؼ في زكايا النسياف قد انتشر اليكـ بفضؿ الطباعة كتناكلتو
األيدم كاستنارت األمـ بنبر ً
اسو ،ككـ مف كتب مكسكعات العمكـ كانت فيما سبؽ باىضة
األثماف ،ال يتمكف اقتناؤىا إال األثرياء كالممكؾ ،فكاف الفقير يتحسر عمى رؤيتيا كيذكب شكقنا
إلييا فبل يمكنو شراؤىا لقمة ما في يده(ِ).
جاء في كتب المغة أف الطابعة مف "طبع عمى يطبع ،طى ٍبعا ً
كطباعةن ،فيك طىابًع،
ى ى
ن
ىى
(ّ)
نسخا منو بكاسطة الطابعة" .
طبع
كالمفعكؿ ىم ٍ
الكتاب :أنتج ن
ى
طبكع ،ك ى

)ُ) خزائف الكتب القديمة في العراؽ (صِ.)ٔ-
)ِ( مجمة لغة العرب العراقية (ِ.)ِِّ/

)ّ( معجـ المغة العربية المعاصرة (ِ.)ُّْٖ/
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كتجدر اإلشارة إلى أف "الجراح األندلسي أبك القاسـ الزىراكم(ُ) ،أبك الجراحة ،أكؿ مف

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

أف قرر "غكتنبرغ" أف يستعمؿ الكرؽ بدالن مف الرؽ باىض الثمف.

ككاف أكؿ معمؿ لمكرؽ في أكركبا قد أنشئ في "بكلكنيا(ِ)" في القرف السابع اليجرم،

كفي منتصؼ القرف الخامس عشر الميبلدم حقؽ األلماني "غكتنبرغ" حممو الذم طالما سير

مف أجؿ إنجازه ،كذلؾ حيف صب قكالب الرصاص كحضر عمييا أشكاؿ الحركؼ كبدأ فيما
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"(ّ).

كبعدىا انتشرت دكر الطباعة ،ككاف مف أكائؿ المطابع في العالـ:

ُ -مطبعة في إنكمت ار(ْ):

إنكمتر كانت في سبتمبر سنة (ُْْٕـ) ،ككاف فف الطباعة في
ا
أكؿ مطبعة أنشئت في
ركيدا ،حتى إذا جاء القرف الثامف عشر
ركيدا
محتاجا إلى إصبلح فارتقى
ناقصا
بادئ أمره
ن
ن
ن
ن
تكسعت الطباعة كصارت تتناكؿ الكتب الفمسفية كالجرائد كالمجبلت ككتب مكسكعات العمكـ بعد
أف كانت مقصكرة عمى طبع الكتب الدينية كالردكد كالمنشكرات ،كانتشرت الطباعة بيف الشعكب

كاألقكاـ السريعة الخطكات نحك المدنية(ٓ).
ِ -مطبعة في الببلد العثمانية:

)ُ ) خمؼ بف عباس ،أبك القاسـ الزىراكم األندلسي .كاف مف أىؿ الفضؿ كالديف كالعمـ ،كعممو الذم بسؽ عمـ
الطب ،كلو فيو كتاب كبير مشيكر كبير الفائدة ،سماه كتاب " التصريؼ لمف عجز ىع ٍف التأليؼ" ،تكفي
(َُْىػ) .يينظر :تاريخ اإلسبلـ (ٗ.)ُْٔ/
)ِ( بكلكنيا :ىي مدينة مف مدف إيطاليا ،تقع في الشماؿ.

ّ
الكراقيف مف "خط اليد" إلى "انسخ كالصؽ"( ،مقاؿ) ،صحيفة الرياض اإللكتركنية ،العدد (ُّٓٓٔ).
) ( زمف ٌ
(صٖ) ْ ،ابريؿ َُِّـ ،المكقع االلكتركني.http://www.alriyadh.com/823255 :
4
السابع .يينظر :تاريخ
نكمترا :كىي جزيرة عظيمة مشتممة عمى مدف كبيا يممؾ ضخـ ٌ
كبقيتيا في اإلقميـ ٌ
) ( جزيرة إ ٌ
ابف خمدكف (ُ.)ٕٗ/

)ٓ( يينظر :مجمة لغة العرب العراقية (ِ.)ِِٓ/
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(ُ)

َّ
إف القسطنطينية

أسبؽ الببلد العثمانية إلى صناعة الطيبع النفيسة ،كقد كاف سبلطيف

ألنيـ كانكا يخشكف
آؿ عثماف في بادئ األمر ال ينظركف إلى الطباعة بعيف االىتماـ كالرضىٌ ،
أف تتشكه محاسف الكتب الدينية أك يعترييا بعض التحريؼ بكاسطة الطبع حتى أف السمطاف
عاليا سنة (ُْٖٓـ) حظر فيو عمى رعاياه اتخاذ المطبكعات.
نا
بيازيد خاف الثاني(ِ) نشر
منشكر ن
كلقد تمسؾ مف جاء بعده مف السبلطيف بيذا القرار ،كلكف ذلؾ لـ يكف يحكؿ دكف

انتشار الطباعة في الببلد العثمانية إال مؤقتنا ،فانتشرت الطابعات بالمغة العربية كالعبرية
كازدىرت حتى القرف الخامس عشر(ّ).
ّ -مطبعة في الشاـ:

دخمت الطباعة في الشاـ في القرف الثامف عشر ،كأكؿ مطبعة ظيرت فييا المطبعة

الحنفية سنة (ُٖٓٓـ) ،كىي اآلف مترككة لما انتابيا مف العراقيؿ.

كأكؿ مطبعة ظيرت في حمب -كا﵀ أعمـ -المطبعة الحمبية الماركنية سنة (ُٕٖٓـ)،

كىي باقية حتى اآلف.

كمف المطابع القديمة في الشاـ مطبعة كالية سكرية أنشأت سنة (ُِٖٔـ) ،كفييا تطبع

الجريدة السكرية الرسمية(ْ).

كقد كاف ليذه المطابع كغيرىا دكر كبير في انتشار كثير مف الكتب الدينية كالعممية

عمى مستكل المحمي كالعالمي.

ْ -مطبعة في العراؽ:

لـ يحرـ العراؽ االستفادة مف اختراع الطبع الثميف ،كاف جاءت استفادتو متأخرة ،إال أف

أيضا؛ نظير معظـ الببلد
ما يمفت األنظار ىك أف الطباعة دخمت العراؽ عمى يد األجانب ن
كتحديدا في المكصؿ سنة (ُٖٔٓـ) ،كفي ىذه السنة
الشرقية ،فأكؿ مطبعة فتحت في العراؽ
ن

ُ
ط ٍن ًطينًٌيةي :كيقاؿ قسطنطينة ،بإسقاط ياء النسبة ،كانت ركمية دار ممؾ الركـ ككاف بيا منيـ تسعة عشر
) ( قي ٍس ى

ميبل ،كىي دار ممكيـ
مم نكا ،كنزؿ بعمكرية منيـ ممكاف ،كعمكرية دكف الخميج كبينيا كبيف القسطنطينية ستكف ن
إلى اليكـ كاسميا إسطنبكؿ كىي دار ممؾ الركـ .يينظر :معجـ البمداف (ْ.)ّْٕ/
طاف أبك ا ٍلفىتٍح يم ىح َّمد الثَّانًي ىعف ىكلديف
طاف ا ٍل ىغ ًازم بايزيد ىخاف الثَّانًي كأخكه األمير جـ ،تكفٌي ُّ
)ِ( ُّ
الس ٍم ى
الس ٍم ى
أكبرىما بايزيد ،كتكفي بايزيد سنة (ُٖٗق) ،ىعف (ٕٔ) سنة ،ىك يم َّدة حكمو (ِّ) سنة .يينظر :تاريخ الدكلة العمية
العثمانية (صُ.)ُُٕ-ٖٕ/

)ّ( يينظر :مجمة لغة العرب العراقية (ِ.)ِِٕ/
)ْ( يينظر :المصدر نفسو (ِ.)َِّ/

017

عينيا جمب إلى كرببلء

كحيدا(ّ).
بقي نا
بكر ن

(ُ)

سفر
أحد أكابر الفرس مطبعة حجرية ال يذكر الناس مف نتاجيا َّإال نا

(ِ)

 -المطمب الثاني :التمكيف الحديث:

صعبا لقمة المكاد
مكجكدا في عصر المخطكط ،كال شؾ في َّأنو كاف
إف التمكيف كاف
ن
ن
المطمكبة لمتمكيف ،كلغبلء سعرىا.
"كقد استي ٍخًدمت األلكاف الزاىية في تحمية المخطكطات اإلسبلمية ،كصنع العرب األلكاف
مف مكاد مختمفة ،منيا ما ىك مصنكع مف مصادر نباتية كالحناء كالبف كاألرز كالكرد كاألزىار.

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
كالماء المستخمص مف الذىب ،كمف أىـ األلكاف التي كانت تستخرج مف مساحيؽ األحجار،
المكناف األخضر كاألزرؽ المذاف كانا يستخرجاف مف أحجار الفيركز النفيسة.

أما المصدر الثالث لصناعة األلكاف فيك األتربة بعد أف تينخؿ كتيصفى كتيسحؽ لتصبح
كالكحؿ ،ثـ تيخمط بالصمغ كالماء حتى تصبح جاىزة لتحمية صفحات المخطكطات.
أما المصدر الرابع كاألخير في صناعة ألكاف المخطكطات فيك التذىيب ،كىناؾ نكعاف

المماع ،أكليما :يتـ بمصؽ األكراؽ الذىبية
رئيسياف في تذىيب المخطكطات ىما :المطفي ك َّ
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،

فيختار اإلخراج الرسمي بكرؽ عادم كطباعة بدكف ألكاف ،كذلؾ َّ
ألنيا أريح لعيف القارئ ،كأقؿ
تكمفة مف الممكف بنسبة (َّ )%تقر نيبا.

كالبعض اآلخر يختار الطباعة بكرؽ ممكف ك خطكط ممكنة– يسمى ىذا النكع فرز

ألكاف– كمزيف بالصكر التكضيحية أك الصكر الفتكغرافيةَّ ،
ألنيا أكثر جاذبية .خاصة إذا كاف
ُ
البرٌية عند الككفة،
بلءٌ :
) ) ىك ٍرىب ي
عمي ،رضي ا﵀ عنو ،في طرؼ ٌ
بالمد :كىك المكضع الذم قتؿ فيو الحسيف ابف ٌ
فأما اشتقاقو فالكربمة رخاكة في القدميف .يينظر :معجـ البمداف (ْ.)ْْٓ/
ً
ً
َّ
ً
ار ،سكرة الجمعة (اآلية:
ىسفى نا
)ِ( ّْ
(الس ٍف ير) بًا ٍل ىك ٍس ًر ا ٍلكتى ي
ىسفى هار .قىا ىؿ الموي تى ىعالىى  :ىك ىمثى ًؿ ا ٍلح ىم ًار ىي ٍحم يؿ أ ٍ
اب ىكا ٍل ىج ٍمعي أ ٍ
ٓ) .مختار الصحاح (صُْٖ).

)ّ) يينظر :مجمة لغة العرب العراقية (ْ.)َُٓ/

)ْ( مصدر المعمكمات مف عصر المخطكط إلى عصر األنترنت (صُٓ).
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يحتاج إلى صكر تكضيحية ،أك رسكمات مناسبة لمحتكل الكتاب ،كمف أمثاؿ ذلؾ :كتب الطبخ

أك كتب شرح البرامج أك غيرىا مما يناسب ىذا المجاؿ(ُ).

 المطمب الثالث :التجميد الحديث:تعتبر حرفة تجميد الكتب مف ال ًحرؼ اليدكية القديمة التي شارفت عمى الزكاؿ كاالندثار

بعد أف سيطرت اآللة عمى كؿ شيء في حياتنا.

ظمت حرفة التجميد تمارس مف قبؿ محبييا في عصرنا كيكاية ،كاف كانت تمارس بشكؿ

أيضا تقتصر عمى الميرجانات لتذكير الزائريف
محدكد مف قبؿ البعض كفي أماكف محدكدة ن
بالتراث كاطبلع الجيؿ الجديد -جيؿ التكنكلكجيا -عمى الطريقة التقميدية القديمة لتجميد الكتب
كترميميا إف صح التعبير.

ككانت حرفة التجم يد في الماضي فييا فف كجماؿ تبدعو أنامؿ صاحبيا بأدكات بسيطة،

ككاف صاحب ىذه الحرفة صديقنا لؤلدباء كالمثقفيفَّ ،
دائما تنحصر في ىذه الطبقة
ألف زبائنو ن
مف المجتمع فيككف صاحب ثقافة جيدة يكتسبيا مف خبلؿ الكتب التي يقكـ بتجميدىا حيث
يستغؿ بقاءىا عنده بالقراءة كاالطبلع.

كبالطبع ىناؾ فرؽ بيف التجميد اليدكم كبيف ما تقكـ بو آلة التجميد في كقتنا الحاضر

فالمجَّمً يد يعيد المخطكطات إلى الحياة كيضع لمساتو الفنية عمييا كيصمـ أغمفتيا بما يتبلءـ مع
ه
(ِ)
تاريخيا فييا الكثير مف الحرفنة كاإلبداع بعكس اآللة التي ساعدت عمى االنجاز السريع فقط .
نظر
الكراقيف جمبت انتباه المعاصريف ،نا
كلقد قاؿ ككركيس عكاد" :إف عممية التجميد عند ٌ
لما ليذه المينة مف كقع حاضر لصدل التاريخ الماضي مف جية ،كمف جية أخرل كانت نفنا

كتابا في التجميد
قائما ترؾ آثاره كراح يؤكد حضكره ،لذلؾ ٌ
صنؼ اآلثارم "فردريؾ سارة" ن
ن
كتابا
ضمنو (ّٔ لكحة) ،تمثؿ ٌ
فف تجميد الكتب العربية كاإلسبلمية ،كما نشر غيره ن
اإلسبلمي ٌ
في المكضكع نفسو"(ّ).

)ُ( يينظر :المؤلؼ كالتأليؼ كدكر النشر كالطباعة كالتكزيع ،نسيـ نجد( ،مقاؿ).

المكقع االلكتركني ُٕ ، http://www.naseemnajd.com/w/?p=708 :أبريؿََِٗ ،ـ.

)ِ( يينظر :استمرار مينة التجميد رغـ المد التقني ،حمزة بكفييد( ،مقاؿ) .صحيفة اليكـ ،الدماـ -السعكدية،
العدد (ُُُِِ) ،الثبلثاء المكافؽ ِِ أغسطس ََِٔ.

المكقع االلكتركنيhttp://www.alyaum.com/article/2416648 :

)ّ( خزائف الكتب القديمة (صِِ).
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(ُ)

كىي عبارة عف خيكط

"أما كيفية التجميد في كقتنا الحاضر ،فإ ٌما عف طريؽ الشي ارزة
حريرية تمت حياكتيا عمى طرفي الكتاب في أثناء التجميد بم ارحؿ طكيمة بعض الشيء بتفكيؾ
يدكيا في حالة ككنو عمى شكؿ كراسات.
الكتاب أم تجزئتو بالكامؿ ثـ يثقب بألة تسمى السنبة ن
مطبكع ا عمى شكؿ أكراؽ منفصمة فتتـ خياطتو بشكؿ اعتيادم بعد مرحمة
أما إذا كاف
ن

الخياطة ىذه يتـ تثبيت البطانة بالصمغ أك الغراء أك الشريس حسب التسميات المتعارؼ عمييا

بيف أصحاب الصنعة ،كتمي ذلؾ مرحمة تصميغ الكعب كتقكيس حافتو األمامية ،ثـ يتصؿ
تفصيؿ الكارتكف كالجمد أك المشمع حسب القياس الذم يتـ بمكجبو تجميد الكتاب ،كتتـ عممية

لصؽ ككبس الكتاب في مكبس خاص.

كالمرحمة األخيرة ىي مرحمة التذىيب أم كتابة عنكاف الكتاب كاسـ مؤلفو بكاسطة

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

مف الكرؽ يتفاعؿ بالح اررة كالضغط فيترؾ أث ار ذىبي المكف في مكضع الضغط الذم تؤدم إليو

الحركؼ المجمعة التي تمثؿ اسـ الكتاب كمؤلفو"(ِ).
 -المطمب الرابع :دكر النشر:

" أما الناشر أك دار النشر فيي مؤسسة أك شخص يقكـ بإصدار كبيع كتكزيع الكتب أك

المجبلت أك الجرائد ،أك يككف لو دكر في طبعيا ،كليس مف الضركرم أف يككف لمناشر مطبعة

أك مصنع لمتجميد ،كقد ال يقكـ بعممية البيع كالتكزيع ،كيتحمؿ الناشر مسؤكلية التمكيؿ،

إلى جانب تحممو لمخاطر النشر لممؤلفيف"(ّ).

"كيختمؼ الناشر عف الدار التي تطبع الكتاب (المطبعة) ،كقد يككف الناشر كالطابع

جية كاحدة ،كلكف في صناعة الكتب الحديثة عادة ما ال يككف األمر كذلؾ ،أما الجية التي

عرؼ الناشر َّ
بأنو :حمقة
كي َّ
تتكلى النشر فيشار إلييا عادة بػ (دار النشر) أك (مؤسسة النشر) ،ي
)ُ( ّْ
العرب.
الشيرىازةي :كممة أىعجميَّة األصؿ استعممىيا ى
ي ً
ض ٌـ
الم ٍ
مكـ طى ىرفاه ،فىًإف لـ يي ى
بعضو إلىى بعض ى
ض ي
العركس (ُٓ.)ُٕٕ/

َّ
شدكد
ص ىح ه
الم ي
ييقىاؿ :يم ٍ
كم ىعظـ :ى
الم ىشَّرز ،ي
كم ىسَّر هس .ي
ؼ يم ىشَّرهز ي
بم ىشَّرز .يينظر :تاج
ط ىرفاه فىيي ىك يم ىسَّرس،
ى
ى
بسين ٍيف ،ىكلىٍي ىس ي

)ِ) متى بدأت مينة التجميد في العراؽ( .مقاؿ) .أحرار العراؽَُِّ/ٓ/ّ .ـ .المكقع االلكتركني:
http://www.faceiraq.com/inews.php?id=1653145#

)ّ) مفيكـ النشر كالناشر (مقاؿ) .دار الحكمةَُُِ ،ـ .المكقع االلكتركني:
http://www.hikmahouse.com/index.php?option=com_content&view=article&id=108:2
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كصؿ بيف مف ينتج المعرفة كبيف مف يستيمكيا ،كىك الذم يكظؼ جيده ككقتو كمالو ،كبذلؾ

يحصؿ عمى الكتاب مف المؤلؼ أك المترجـ أك المحقؽ ،طبقنا التفاؽ يبرـ بينيما ،ثـ يدفع
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"(ُ).

كتجدر اإلشارة إلى أف ىناؾ طرقنا مختمفة لمنشر كالتكزيع ،كمف الطرؽ التي كقؼ عمييا
الباحث(ِ):
 -أكالن :النشر الكرقي:

إذا تقدـ الكتاب لدار النشر كالتكزيع فيعرض عمى لجنة متخصصة ،فإف ناؿ رضاىـ

كأعجبيـ ككجدكا فيو غنيمة باردة ،فسكؼ يكافقكف عمى طباعتو عمى حسابيـ ،كيعطكف المؤلؼ

عدة تطكؿ أك تقصر،
َُ %مف قيمة المبيعات كنسخ مجانية ،مع أخذ حقكؽ الكتاب سنكات ٌ
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
كالتكزيع ،فينا يتـ طباعتو عمى حساب المؤلؼ ،كيقتسمكف قيمة المبيعات بعد الطباعة بينو

كبينيـ بنسبة مف (َٓ )%إلى (ٓٓ )%فيـ يضمنكف حقيـ كىك كحضو في مقدار اإلقباؿ عمى

كتابو .فيصفى لو بالغالب مف (َُ )%إلى (َِ )%تسترد بعد نفاذ كامؿ الكميات كقد تطكؿ
المدة لسنكات عدة.

كىناؾ طريقة أخرل ،كىي أف يتـ طباعتو في مطابعيـ كالتكمفة عمى حساب المؤلؼ،

لكف ال يشترط تكزيعو عبر ككيؿ التكزيع لدييـ.

كالطريقة األسكأ ،ىي أف يرفض الكتاب جممة كتفصيبلن ،بحيث ال يقبؿ طباعتو أك

تكزيعو .كبدكف أف يبدك أسباب الرفض.

)ُ) مفيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكـ النشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر كالناشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر (مقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاؿ) .دار الحكمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػةَُُِ ،ـ .المكقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػع االلكتركنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي:
http://www.hikmahouse.com/index.php?option=com_content&view=article&id=108:2
011-03-09-07-44-04&catid=1:homme-news&Itemid=18

)ِ) يينظر :المؤلؼ كالتأليؼ كدكر النشر كالطباعة كالتكزيع ،نسيـ نجد( ،مقاؿ).

المكقع االلكتركني17،http://www.naseemnajd.com/w/?p=708 :أبريؿََِٗ ،ـ.
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ثانيا :النشر االلكتركني:
 نكذلؾ عبر الشبكة العنكبكتية (اإلنترنت) كالتقنيات الحديثة ،كىذه الطريقة بدأت في

االنتشار ،بعد أف كاف قبكؿ الناس ليا كاقباليـ عمييا فيو بعض الشيء مف الخكؼ كعدـ الثقة.
قاؿ الباحث :إف أغمب طرؽ النشر كالتكزيع ال تصب في مصمحة المؤلؼ.

 -المطمب الخامس :دكر التكزيع:

بعد االنتياء مف طباعة الكتاب يبحث عف مسكؽ لو ،كلف يككف أماـ المؤلؼ إال طريؽ

مف اثنيف:

 -األكؿ :شركات التكزيع:

حيث يطمب أصحابيا دراسة الكتاب كمدل فرصة نجاحو التسكيقي ،كال ييميـ الجانب

تسكيقيا بشكؿ بحت ،ثـ إف
العممي أك المجيكد المبذكؿ فيو ،فقط يبحثكف عف فرصة نجاحو
ن
كافقيـ تعاقدكا مع المؤلؼ بعقد مدتو سنة أك أقؿ أك أكثر ،كاشترطكا تسمـ بعض النسخ البسيطة
ليختبركا الكتاب في السكؽ كمدل القبكؿ لو.

مع شرط آخر كىك أف ال يتـ تكزيع الكتاب عف أم طريؽ آخر غيرىـ حتى ال يختمط

الكتاب عبر مصدرييف لمتكزيع في السكؽ فيضيع حقيـ.

ككذلؾ أف تككف التصفية كالحسابات بعد ثبلثة أشير أك أقؿ أك أكثر بحيث يراجعكا

حساباتيـ فيتمكا العقد أك يتراجعكا عنو.

ككذلؾ يشترطكا نسبة مف سعر الكتاب المطركح تتراكح بيف (ْٓ )%إلى (ٓٓ.)%

 -الثاني :شراء الكتاب عف طريؽ المكتبات مباشرة:

فالمكتبة تشترط أف تسمميا بعض نسخ الكتاب ،كذلؾ بعد أف يتـ عرضو عمييـ كيأخذ

فإما أف يستمر
المكافقة عمى النشر .ككذلؾ تشترط أف تككف التصفية المالية بعد مدة معينةٌ ،
الشراء أك يتـ دفع مبمغ الكتب التي تـ شراؤىا مف قبؿ الزبائف كتعاد بقية الكتب لممؤلؼ -أم

شراء بشرط التصريؼ ،-مع خصـ (َٓ )%كحؽ تكزيع لممكتبة ،كبعضيا يستمـ أقؿ مف ذلؾ

فقد يصؿ إلى(َّ.)ُ()%

 -المطمب السادس :الكتاب عمى الحاسكب:

"في عصرنا الحالي شيد الكتاب كعمميات تأليؼ الكتب منافسات حادة مف كسائؿ

اإلعبلـ كاالتصاؿ الحديثة ،فبعد ظيكر الطباعة كالطابعات الحديثة ظيرت المكاقع كالخدمات
)ُ( المؤلؼ كالتأليؼ كدكر النشر كالطباعة كالتكزيع ،نسيـ نجد( ،مقاؿ).

المكقع االلكتركني ُٕ ،http://www.naseemnajd.com/w/?p=708 :أبريؿََِٗ ،ـ.
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اإللكتركنية التي تبعث لؾ الرسالة التحريرية ،كما ىي عبر خدمتي القص كالمصؽ أك النسخ

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

حجميا كسع تو محتكاىا ،ناىيؾ عف استطاعتو نقؿ البرامج المصكرة باأللكاف بؿ كالمتحركة ،كما

كتابيا كتحريرنيا.
أف باإلمكاف نقؿ األحداث كالشكاىد حية عمى اليكاء كاعادة مشاىدتيا كتغطيتيا ن
كعمى الرغـ مف ىذا الزخـ التمفزيكني كاإلذاعي كحتى الصحفي ظؿ الكتاب بسمك

مكانتو كعمك مقامو حاض انر في قمكب كعقكؿ محبيو بؿ كفي أرفؼ مكتباتيـ العتيقة"(ُ).
لمكراقيف:
 -المطمب السابع :الفضؿ في نشر الكتب بالطرؽ الحديثة يرجع ٌ

كينشر بالطريقة الحديثة في جميع أنحاء المعمكرة ،كال شؾ أف
ال يزاؿ الكتاب يينسخ ي
الكراقكف.
ذلؾ الفضؿ يرجع إلى أكلئؾ الجيابذة ٌ
فقد عرؼ الكراقكف فضؿ ً
الكتىاب كأىمية التي أخبر عنيا الجاحظ قبؿ ألؼ عاـ،
ٌ
(ِ)
يؤدم إلى الناس كتب الديف ،كحساب الدكاكيف مع خفٌة نقمو ،كصغر
فقاؿ " :كالكتاب ىك الذم ٌ
حجمو؛ صامت ما أسكتٌو ،كبميغ ما استنطقتو .كمف لؾ بمسامر ال يبتديؾ في حاؿ شغمؾ،
التذمـ منو .كمف لؾ بزائر إف شئت
كيدعكؾ في أكقات نشاطؾ ،كال يحكجؾ إلى
التجمؿ لو ك ٌ
ٌ

خمسا ،كاف شئت لزمؾ لزكـ ظمٌؾ ،ككاف منؾ مكاف بعضؾ .كالكتاب
غبا ،ككركده
جعؿ زيارتو ٌ
ن
(ّ)
ىك الجميس الذم ال يطريؾ ،كالصديؽ الذم ال يغريؾ ،كالرفيؽ الذم ال يممٌؾ ،كالمستميح
الذم ال يستريثؾ(ْ) ،كالجار الذم ال يستبطيؾ ،كالصاحب الذم ال يريد استخراج ما عندؾ
(ٓ)
بالنفاؽ ،كال يحتاؿ لؾ بالكذب".
بالممؽ  ،كال يعاممؾ بالمكر ،كال يخدعؾ ٌ
كقاؿ(ٔ)" :كالكتاب ىك الذم إف نظرت فيو أطاؿ إمتاعؾ ،كشحذ طباعؾ ،كبسط لسانؾ،
(ٕ)

كبجح
كجكد بنانؾٌ ،
كفخـ ألفاظؾٌ ،
ٌ

كعمر صدرؾ ،كمنحؾ تعظيـ العك ٌاـ كصداقة
نفسؾٌ ،

ُ
الكراقيف مف "خط اليد" إلى "انسخ كالصؽ"( ،مقاؿ) ،صحيفة الرياض اإللكتركنية ،العدد (ُّٓٓٔ).
) ( زمف ٌ
(ص ْ ،)10ابريؿ َُِّـ ،المكقع االلكتركني.http://www.alriyadh.com/823255 :

)ِ) الحيكاف (ُ.)ّٖ/

ّ
اء .يينظر :مختار الصحاح (صَُّ).
احوي :ىسأىلىوي ا ٍل ىع ى
استى ىم ى
) ( المستميح :في المغة ٍ
ط ى
ْ
ً
ً
استىٍبطأٍتيو .لساف العرب (ِ.)ُٕٓ/
استىراثو :استب ى
استىٍرىيثٍتيوٍ :
طأىه .ك ٍ
االست ٍبطاء .ك ٍ
االست ىراثةيٍ :
)( ٍ
ٓ
ؽ :الكد كالمطؼ الشديد .العيف (ٓ.)ُْٕ/
الممى ي
)( ى
)ٔ) الحيكاف (ُ.)ّٖ/

)ٕ( ٌجح :كالباء كالجيـ كالحاء كممة كاحدة .يقاؿ :بجح بالشيء :إذا فرح بو .معجـ مقاييس المغة (ُ.)ُٕٗ/
022

الممكؾ ،كعرفت بو في شير ،ما ال تعرفو مف أفكاه الرجاؿ في دىر ،مع السبلمة مف الغرـ،

كد الطمب ،كمف الكقكؼ بباب المكتسب بالتعميـ ،كمف الجمكس بيف يدم مف أنت أفضؿ
كمف ٌ
منو خمقا ،كأكرـ منو ًعرقنا ،كمع السبلمة مف مجالسة البغضاء كمقارنة األغبياء".
(ُ)
أيضا" :-كالكتاب ىك الذم يطيعؾ بالميؿ كطاعتو بالنيار ،كيطيعؾ في السفر
كقاؿ  -ن
كطاعتو في الحضر ،كال يعت ٌؿ بنكـ ،كال يعتريو كبلؿ السير .كىك المعمٌـ الذم إف افتقرت إليو لـ

(ِ)
ىبت
يخفرؾ  ،كاف قطعت عنو ٌ
المادة لـ يقطع عنؾ الفائدة ،كاف عزلت لـ يدع طاعتؾ ،كاف ٌ
معتصما بأدنى حبؿ ،كاف لؾ فيو
ريح أعاديؾ لـ ينقمب عميؾ ،كمتى كنت منو متعمٌقا بسبب أك
ن

تضطرؾ معو كحشة الكحدة إلى جميس السكء .كلك لـ يكف مف فضمو عميؾ،
غنى مف غيره ،كلـ
ٌ
المارة بؾ ،مع ما في ذلؾ مف
كاحسانو إليؾٌ ،إال منعو لؾ مف الجمكس عمى بابؾ ،كالنظر إلى ٌ

التعرض لمحقكؽ التي تمزـ ،كمف فضكؿ النظر ،كمف عادة الخكض فيما ال يعنيؾ ،كمف مبلبسة
ٌ
(ّ)
الردية" .
صغار الناس ،كحضكر ألفاظيـ الساقطة ،كمعانييـ الفاسدة ،كأخبلقيـ ٌ
الكراقكف األياـ كالشيكر كالسنكات الطكيمة في نسخ الكتب ككراقتيا،
ليذا كمو أمضى ٌ
كلمعمـ َّ
الكراقة) في تراثنا العربي ،ليست مجرد سطكر تتكالى كتتجاكر عمى
فإف "صناعة الكتاب ( ٌ

عدة تتسـ بالرقي كاإلتقاف ،تتشكؿ مف مقكمات الفكر كالفف
صفحات الكرؽ ،بؿ ىي عمميات ٌ
كحبذا لك اطمع العاممكف في مجاؿ صناعة الكتاب (النشر) مف المعاصريف ،عمى
كالصناعةٌ .
عمميا كما أنتجكا مف فكر يتعمؽ
الكراقيف ،كما أنجزكا مف نماذج راقية
ن
تجارب أسبلفنا مف ٌ
بصناعة الكتاب كنشره نظرنيا"(ْ) ،حيث يعكد ليـ الفضؿ فيما كصؿ إليو األمكر اليكـ.

الكراقيف ،كالتي استعرضت فييا :تعريؼ
الكراقة ك ٌ
قاؿ الباحث :بعد ىذه الجكلة مع ٌ
الكراقيف كتخصصاتيـ ،كمناىجيـ كآدابيـ،
لكراقة كأسكاقيا ،كأصناؼ ٌ
الكراقيف ،كتاريخ ا ٌ
الكراقة ك ٌ
ٌ
الكراقيف في البمداف المختمفة
الكراقة كبديميا المعاصر ،انتقؿ إلى بياف أىـ أعبلـ ٌ
كصعكبة مينة ٌ
سمبا.
كأثرىـ في الحديث الشريؼ
إيجابا أك ن
ن

***

)ُ) الحيكاف (ُ.)ّٖ/
ِ
الخفارة  -أربع و
الخ ٍفرة ،ك ً
ً
لغات
الخًفير :الذم ىي ٍخًف ير ى
الخفارة ،ك ي
الخفارة ،ك ى
الحياء .ك ى
)( ى
الخفىر :ش َّدةي ى
ؾ ،أم :ىي ٍمىن يعؾ .ك ي ى
ي
أيضا :األماف .المنجد في المغة (صُْٗ).
الم ٍنع .ك ي
الخ ٍفرة ن
 كىك ى)ّ) الحيكاف (ُ.)ّٖ/

ْ
الكراقة كالنشر ،حميد سعيد ،جريدة الرأمَُِِ/ٗ/ٕ ،ـ ،المكقع اإللكتركني:
) ( بيف ٌ
http://www.alrai.com/article/537260.html
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اٌثاب اٌثأً 0أعالَ اٌٌضّالني ًأثطىُ يف احلسٌث
"زضاصح ذطثٍمٍح تصوط مناشج"
ٌشرًّ عٍى متيٍس ًثالثح فصٌي0
متيٍس 0أرشاض اٌٌضّالني يف اٌثٍساْ
ًذأثطىُ ًذأثريىُ يف احلٍاج اٌثمافٍح فٍيا
اٌفصً األًي 0أعالَ اٌٌضّالني ًمناشج ِٓ أحازٌثيُ
اٌفصً اٌثأً 0أثط اٌٌضّالني اإلجياتً يف احلسٌث
اٌفصً اٌثاٌث 0أثط اٌٌضّالني اٌضٍيب يف احلسٌث

متيٍس
أرشاض اٌٌضّالني يف اٌثٍساْ
ًذأثطىُ ًذأثريىُ يف احلٍاج اٌثمافٍح

تمييد

الكراقيف في البمداف كتأثرىـ كتأثيرىـ في الحياة الثقافية
انتشار ٌ

َّ
الكراقيف في المجتمعات ليا أىمية كبيرة ،فقد تأثرت بالحياة الثقافية السائدة
إف فئة ٌ
كأثرت فييا.
كاألثر لغة :األثر كممة مفردة ،كالجمع آثار ،كأثكر .كيطمؽ األثر عمى معاف متعددة كما

قاؿ ابف فارس(ُ)( :أثر) اليمزة كالثاء كالراء ،لو ثبلثة أصكؿ :تقديـ الشيء ،كذكر الشيء ،كرسـ
الشيء الباقي.

يؾ :ما ب ًقي ًمف رسًـ َّ ً
كقاؿ ابف منظكر(ِ) :كاألىثر ،بًالتَّ ٍح ًر ً
قاء األىثر
ى ى ى ٍ ىٍ
الش ٍيء .كالتأٍثير :إً ٍب ي
ًً
َّ ً
َّ ً َّ ً
ً
ىعبلـ.
اآلثار :األ ٍ
في الش ٍيء .كأىث ىر في الش ٍيء :تىىر ىؾ فيو أىث انر .ك ي
كأما األثر في االصطبلح:
(ّ)
ً
اء اٍل يخر ً
كد ًفي اص ًط ىبل ًح اٍلفيقىي ً
اسًـ
قاؿ ابف الصبلح  :ىك ىم ٍك يج ه
ّْيف تى ٍع ًر ي
اساني ى
يؼ اٍل ىم ٍكقيكؼ بً ٍ
ٍ
ى ى
ى
ً
اسًـ اٍلفي ً (ْ) ً
اؿ أىبك اٍلقى ً
كف" :اٍل ىخ ىب ير ىما يي ٍرىكل ىع ًف
ٍاألىثىًر .قى ى ي
اء ىيقيكلي ى
يما ىبمى ىغ ىنا ىع ٍنوي :اٍلفيقىيى ي
ى
كران ُّي م ٍنيي ٍـ ف ى
َّ
َّح ىاب ًة ."
النبً ّْي  ،ىك ٍاألىثىير ىما يي ٍرىكل ىع ًف الص ى

ً
يف يك ُّؿ ىى ىذا يي ىس َّمى أىثىنار)
ادةن ىعمىى ٍاب ًف الص ى
قى ى
ؼ –النكاكمً -زىي ى
صّْن ي
َّبل ًح ( ىك ًع ٍن ىد اٍل يم ىح ّْدث ى
اؿ اٍل يم ى
ىم ىرىكٍيتيوي(ٓ).
ت اٍل ىحًد ى
ًألَّىنوي ىمأ ي
ٍخكهذ ًم ٍف أىثىٍر ي
يث ،أ ٍ
كقد أجمؿ الزركشي المعنييف المغكم كاالصطبلحي بقكلو :يخرج مف ىك ىبلـ المغكييف

ك ىغيرىـ أىف ىم َّ
معاف(ٔ):
ادة ٍاألىثر تىدكر عمى ثى ىبلثىة ى
ى
ىحدىا :الباقي ،كاشتقاقو مف أثرت َّ
الش ٍيء أىثىره
أ ى
(ٕ)
ًً
قىكلو تىعالىى :أىك أىثى و ً ً و
يف
صادق ى
ارة م ٍف عٍمـ إً ٍف يك ٍنتي ٍـ ى
ى
ٍ ى
ٍ
آثىار َّ
ألنيا بقيت بعده.
)ُ( مقاييس المغة

أىثىىرة
أىم

كأثارة ىكأَّىنيىا ىب ًقيَّتو تستخرج فتثار ىك ًم ٍنو
ىب ًقيَّة ًم ٍنوي ،ىكقىاليكا لسنف ىر يسكؿ ا﵀ 

(ُ.)ّٓ/

)ِ) يينظر :لساف العرب (ْ.)ٓ/

)ّ( معرفة أنكاع عمكـ الحديث (ص ُُٖ).

ْ
م الفقيو ،صاحب أبي بكر القفاؿ .لو المصنفات الكثيرة
الم ٍرىكًز ٌ
) ( عبد الرحمف بف محمد بف فيكراف ،أبك القاسـ ى
في المذىب كاألصكؿ كالجدؿ ،كالممؿ كالنحؿ .كطبؽ األرض بالتبلمذة ،كلو كجكه جيدة في المذىب ،تكفي

(ُْٔق) .يينظر :تاريخ اإلسبلـ (َُ.)ُٓٓ/
ٓ
الراكم في شرح تقريب النكاكم (ُ.)َِّ/
) ( تدريب َّ

)ٔ( يينظر :النكت عمى مقدمة ابف الصبلح لمزركشي (ُ.)ُْٖ/
)ٕ( سكرة األحقاؼ (اآلية.)ْ:
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فبلف.
ىكالثَّانًي :مف ٍاألىثر الًَّذم يى ىك ّْ
الحًديث ييؤثر ىعف ى
الرىك ىاية ىك ًم ٍنو قى ٍكليـ ىى ىذا ى
الثَّالًث :مف ٍاألىثر بًم ٍعنى اٍل ىعبلمة ،قىاليكا األثارة َّ
لمش ٍيء اٍلحسف اٍل ىب ًيي ًفي اٍلعيف فىييقىاؿ
ى
ى
ً ً
ً ً
ظاىر.
ىح ًاديث ى
لمناقة ىذات أثارة إًذا ىك ىانت ممتمئة تركؽ اٍلعيف ىككجو اال ٍست ىع ىارة م ٍنوي في ٍاأل ى
ؽ األٍثىر عمىى ب ًقي ً
ً
ً
َّة َّ
الشي ًء ،ىكأىثىًر َّ
اس ًة ،ىك ىعمىى
ّْيف :يي ٍ
طمى ي
ي ى ى
ٍصكلًي ى
الن ىج ى
أما ع ٍن ىد اٍلفيقىيىاء ىكاأل ي
ٍ
كنو عمىى اٍلمكقي ً
ً
ً ً
ؽ
كؼ ،ىكقى ٍد يي ٍ
طمى ي
ص ير ى ي ى
كعا ،ىكىب ٍع ي
اف أ ٍىك ىم ٍكقيكفنا أ ٍىك ىم ٍقطي ن
اٍل ىحديث ىم ٍرفي ن
كعا ىك ى
ض اٍلفيقىيىاء ىي ٍق ي
ىٍ
ً
ً
كف :أىثىير اٍل ىع ٍقًد ،ىكأىثىير اٍلفى ٍس ًخ ،ىكأىثىير ّْ
اح ،ىكىن ٍح ًكًه(ُ).
الن ىك ً
ع ٍن ىد يى ٍـ ىعمىى ىما ىيتىىرتَّ ي
ص ُّرؼ ،فىىيقيكلي ى
ب ىعمىى التَّ ى
الكراقكف كفئة مف فئات المجتمع في بعض المراحؿ كانت ىي الفئة األكبر كاألظير
ك ٌ
الكراقيف
في المجتمعات ،كىذا أمر متفاكت مف مجتمع آلخر ،فإف المجتمع ىك الذم يييئ ٌ
كيؤثر فييـ أك يؤثركا فيو ،فكؿ مصر لو ظركفو كأشخاصو كعاداتو كتقاليده ،كىذا جكىر

لمكراقيف أك األمصار التي يعيشكف فييا.
المكضكع كمقياس التأثير كالتأثر ٌ
ألف المينة كصاحبيا بينيما
الكراقيف في األمصار إلى انتشار مينتيـٌ ،
كيرجع انتشار ٌ
تبلزـ فبل ينفؾ أحدىما عف اآلخر ،فإف تدكيف القرآف منذ نزؿ عمى سيدنا محمد  ىك بداية

االنتشار ،فما تنزؿ آية منو إال كيتكلى كتابتيا مف حضر مف يكتٌاب القرآف الكريـ في مجمس
التنزيؿ ،كلقد حظيت السنة َّ
النبكية عمى الترخيص في ًكتابة بعضيا لبعض أصحابو .
لمكراقيف ،بدأ االنتشار يزداد في
كبعد مرحمة النبكة ،كاالنتشار الذم كاف في عيده ٌ 
الم ّْ
حدثكف
عصر التابعيف كأتباعيـ .ثـ تنيض الدكلة العباسية كينيض معيا التدكيف ،كيتحرر ي

(ِ)

مف ىذا التزمت ،كتكضع مسانيد الحديث ككتبو في كؿ صقػ ػع ،يؤل ػؼ سفػ ػياف بف عيينة
(ّ)

كمالؾ بف أنس

(ْ)

في المدينة ،كعبد ا﵀ بف كىب

(ٓ)

كم ٍع ىمر
بمصر ،ى

كعبد الرزاؽ

(ٔ)

باليمف،

)ُ( المكسكعة الفقيية الككيتية (ُٗ.)ُْ/
الضحاؾ
اليبللي أخي
)ِ( يس ٍفياف ٍبف يعىي ٍيىنة ٍبف أىبًي ًعمراف ،كاسـ أبي ًعمراف ميمكف ،مكلى محمد ٍبف يمزاحـ
ٌ
ٌ
ثـ ا ٍل ىم َّك ٌي ،تكفي سنة (ََِىػ) .يينظر :تاريخ اإلسبلـ (ْ.)َُُُ/
المفسّْر ،أبك محمد
ُّ
الككفي ٌ
)ّ( مالؾ بف أنس بف مالؾ بف أبي عامر األصبحي ،أبك عبد ا﵀ ،اإلماـ العمـ ،شيخ اإلسبلـ ،تكفي سنة
(َُٖىػ) .يينظر :تاريخ اإلسبلـ (ْ.)ُٕٗ/

)ْ( عبد ا﵀ بف ك ٍىب بف مسمـ ،اإلماـ أبك محمدً ،
الديار
الف ٍير ُّ
م ،أحد األعبلـ ،كعالـ ٌ
م مكالىـ ،ا ٍل ىم ٍ
ص ًر ٌ
ي
ى
المصرٌية ،تكفي سنة (ََِىػ) .تاريخ اإلسبلـ (ْ ،)ُُّْ/كيينظر :األعبلـ (ْ.)ُْْ/
)ٓ( ىم ٍع ىمر بف راشد األزدم مكالىـ ،أبك عركة البصرم ،نزيؿ اليمف ،ثقة ثبت فاضؿ إال أف في ركايتو عف ثابت
كاألعمش كىشاـ بف عركة شيئا ككذا فيما حدث بو بالبصرة ،مات سنة (ُْٓىػ) ،كىك ابف (ٖٓ) سنة يينظر:

تقريب التيذيب (صُْٓ).

ٔ
عاني ،اإلماـ ،أحد األعبلـ ،تكفي سنة
ىماـ بف نافع ،أبك بكر الحميرم ،مكالىـ الص ٍ
) ) عبد الرزاؽ بف ى
َّن ٌ
(َِِىػ) .يينظر :المصدر السابؽ (ٓ.)ّْٕ/
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(ّ)

(ْ)

(ِ)
(ُ)
كحماد بف سممة
كسفياف الثٌكرم كمحمد بف فضيؿ بف غزكاف بالككفةٌ ،
كىشيـ(ٓ) بكاسط ،كعبد ا﵀ بف المبارؾ(ٔ) بخراساف ،كتظير الكتب في شتى الفنكف
بالبصرة ،ي

كركح بف عبادة

الم ّْ
حدثيف(ٕ).
الدينية محتفظة بالطابع الذم غمب عمى ي

ايجابيا كقد
عظيما أثر في المجتمعات ،كىذا التأثير قد يككف
الكراقكف ت ارثنا
ن
كلقد ترؾ ٌ
ن
الكراقيف
سمبيا
ن
يككف ن
أحيانا -كىذا ما سنبلحظو في فصكؿ ىذا الباب ،-كلكف النتيجة أف ميراث ٌ

أثر في المجتمعات ،كمعو "فىتحت الميفة ،عمى اقتناء الكتب الباب أماـ مئات األلكؼ مف البشر
لكسب عيشيـ .فأصبح النسَّاخ كالخطاطكف فنانيف ميرة في فنيـ ،ككظفت كؿ مكتبة أك متجر
عددا مف ىؤالء ،ككاف أغمبيـ مف الطمبة المتعمميف الذيف أرادكا عف ىذا الطريؽ كسب
لمكتب ن
رزقيـ .كانتشر منتجك الكرؽ بطكاحينيـ في سمرقند كبغداد كدمشؽ كطرابمس كفي فمسطيف

كاألندلس ،كتبعيـ المجمدكف متأثريف بفف التجميد الصيني يعدكف غبلفات رائعة لمكتب"(ٖ).

الكراقة ،فكـ مف رزـ مف
الكراقيف أال كىك الكتب انتشرت مينة ٌ
كلما انتشر ميراث ٌ
األكراؽ كليترات مف الحبر استيمكتيا األيدم الدائبة عمى الكتابة في كؿ عاـ؟! ،ككـ مف جمكد

أمدتيـ بيا صغار الغزالف كالماعز قد استنفذت في ىذا الغرض؟!(ٗ).

لكراقيف كميراثيـ ،كأصبحت عندىا ثقافة عممية كبيرة ،كدليؿ ذلؾ أف
كلقد تأثرت الببلد با ٌ
الكراقكف كاف فييا مكتبات عالمية كبيرة ،قد رفعت المستكل
جميع األمصار التي كاف يسكنيا ٌ

)ُ( سفياف بف سعيد بف مسركؽ بف حمزة بف حبيب الثٌكرم ،كاف مف الحفاظ المتقنيف ،تكفي سنة (ُُٔىػ).

يينظر :مشاىير عمماء األمصار (صِٖٔ).
ِ
الككفي الحافظ ،تكفي سنة (ََِىػ) .يينظر:
ّْي ،مكالىـ
ضٍيؿ ٍبف ىغ ٍزكاف ،أبك عبد َّ
ُّ
الر ٍح ىمف الضَّب ُّ
) ( محمد ٍبف في ى
تاريخ اإلسبلـ (ْ.)ُُٖٗ/
ّ
ًً
ً
ً
يعةى ،كقيؿ :غير ذلؾ في كالئو،
) ) ىح َّم ي
اد ٍب يف ىسمى ىمةى ٍب ًف د ىين وار ،أبك سممة الب ازز ا ٍلخ ىرًق ُّي ا ٍلىبطىائن ُّي ،مكلى بني ىربً ى
اإلماـ العمـ ،شيخ ً
أىؿ البصرة ،تكفي سنة (َُٕىػ) .يينظر :المصدر نفسو (ْ.)ِّْ/
ْ
م ،تكفي سنة (َُِىػ) .يينظر :المصدر
ص ًر ُّ
سي ا ٍلىب ٍ
) ) ىرٍكح ٍبف عبادة ٍبف العبلء ٍبف حساف أبك محمد القىٍي ٌ
السابؽ (ٓ.)ّٕ/
ٓ
اسطي ،أحد األعبلـ ،تكفي سنة
ُّممي الك ُّ
) ( يى ىشيـ بف بشير بف أبي خازـ قاسـ بف دينار ،الحافظ أبك معاكية الس ٌ
(َُٗىػ) .يينظر :المصدر السابؽ (ْ.)ِٗٗ/

م الحافظ ،فريد الزماف ،كشيخ اإلسبلـ،
الحنظمي ،مكالىـ،
)ٔ( عبد ا﵀ بف المبارؾ بف كاضح
الم ٍرىكًز ُّ
ُّ
ُّ
ثـ ى
التركيٌ ،
ارزمية ،تكفي سنة (َُٗىػ) .يينظر :المصدر السابؽ (ْ.)ِٖٖ/
ككانت ُّ
أمو خك ٌ
)ٕ) يينظر :تحقيؽ النصكص كنشرىا (صُِ).
)ٖ( شمس العرب (صَّٗ).
)ٗ) يينظر :المصدر نفسو.
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الكراقية مف
الثقافي ليذه األمصار ن
عاليا بيف الببلد األخرل؛ بؿ إف الببلد المجاكرة أخذت الثقافة ٌ
الكراقيف.
ببلد ٌ
كلقد ذكر الدكتكر خير ا﵀ سعيد -يم ّْ
الكراقكف في الحضارة
الكراقة ك ٌ
صنؼ "مكسكعة ٌ
عددا مف ىذه المكتبات في كؿ مصر مف األمصار عمى حدة:
العربية اإلسبلمية" -ن
 -أكنال :العراؽ:

كاف فييا عدد كبير مف المكتبات ،كىي عمى قسميف :القسـ األكؿ :المكتبات العامة في

العراؽ ،ككاف عددىا عشريف مكتبة ،كأما القسـ الثاني :المكتبات الخاصة :ككاف عددىا ثبلثة
كتسعكف مكتبة(ُ).

ثانيا :ببلد الشاـ :ككاف فييا اثنتا عشر مكتبة(ِ).
 ن -ثالثنا :ببلد فارس :ككاف فييا اثنتا عشر مكتبة(ّ).

(ْ)

ابعا :مصر الفاطمية :كاف في جميع مناطقيا اثنتا عشر مكتبة
رنخامسا :األندلس :كاف فييا أحد عشر مكتبة(ٓ).
ن

سادسا :مكتبات تكنس كالمغرب ،كاف فييما مكتبتاف(ٔ).
ن
الكراقيف مف الكتب في العمكـ المختمفة ،كمف المؤكد
ككانت ىذه المكتبات تضـ ميراث ٌ

أف "ىذا التطكر الثقافي الممحكظ ،سيجد انعكاساتو االيجابية عمى حياة المجتمع ،كضركرة
الكراقيف ،كصنؼ يمبي
تاريخية ليذا الكاقع ،أفرزت معيا ظاىرة أكثر ايجابية ،نعني بيا ظاىرة ٌ

الكراقة ،كلقد كاف
حاجات المجتمع الركحية ،عمى الصعيد الثقافي الحضارم ،مف خبلؿ مينة ٌ
الكراقيف أثر كاضح في ازدياد ىذه المكتبات كانتشارىا في أغمب أمصار الخبلفة
ليؤالء ٌ

سيما عاصمة الخبلفة العباسية بغداد ،كلقد
العباسية ،رغـ أف التركيز كاف في داخؿ العراؽ ،كال ٌ
بارز في رفع الكعي الثقافي لدل جميكر الناس ،مف مختمؼ
دكر حضارنيا نا
لعبت ىذه المكتبات نا
(ٕ)

شامبل عمى الصعيد السياسي كاالجتماعي كالثقافي كالديني كاألخبلقي"
الطبقات ،ككاف تأثيرىا
ن
في العراؽ خاصة ،كباقي األمصار بشكؿ عاـ.

ُ
الكراقيف في الحضارة العربية اإلسبلمية (صٔٗ.)ُٓٔ-
الكراقة ك ٌ
) ( يينظر :مكسكعة ٌ
)ِ( يينظر :المصدر نفسو (صُّٕ.)ُٕٕ-
)ّ( يينظر :المصدر السابؽ (صُْٖ.)ُٕٕ-

)ْ( يينظر :المصدر السابؽ (صُٖٓ.)ُٗٓ-
)ٓ( يينظر :المصدر السابؽ (صُٔٗ.)َِْ-
)ٔ( يينظر :المصدر السابؽ (صَِٓ).
)ٕ( المصدر السابؽ (صُٕٓ.)ُٓٔ-
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الكراؽ أصبح ىك المعتمد
الكراقيف كتأثيرىـ في ثقافة المجتمعات أف ٌ
كمف صكر انتشار ٌ
سيما كأف
عميو في الكتب كالرسائؿ كاليدايا المكتكبة لؤلمراء كالممكؾ كفي جميع األمصار ،ال ٌ

الكراقيف كمنيجيـ حسف الخط كالضبط.
مف ثقافة ٌ
الكراقيف الذيف
كقد اشتممت كتب تراجـ ّْ
الرجاؿ كتكاريخ البمداف عمى ذكر عدد كبير مف ٌ
انتشركا في البمداف المختمفة ،كأثركا في التقدـ الثقافي فييا ،مف ىؤالء:
الن ً
الشريؼ َّ
اسخ(ُ) -أحد كراقي الشاـ ،-الذم استدعاه أبك العباس ابف أبي أصيبعة

كثير ٍين ىسخ لنا
اف نا
صاحب كتاب "طبقات األطباء" لينسخ لو نسخة مف كتابو ،كقاؿ فيو :ى"ك ىك ى
عندنا ،ىككتب
كخطو ىم ٍن يسكب ًفي نًيى ىاية اٍل ىج ٍكىدة ،ىك يى ىك فىاضؿ ًفي اٍل ىع ىربيَّة فأخميت لىوي مكضعا
ى
ً
ً
ً
ىجزاء ،ىكلما تجمدت عممت قصيدة مديح ًفي
م أ ٍىرىب ىعة أ ى
يسيرة في تقطيع ربع اٍل ىب ٍغ ىداد ٌ
اٍلكتاب في يم َّدة ى
(ِ)
الصاحب أ ً
يع إًلى ٍي ًو"(ّ).
ىميف الدكلة ىكبعثت بًاٍل ىج ًم ً
كسعيد بف محمد بف عمي بف محمد السبلمي القرشي الككفي ،أحد كراقي الجزيرة

فاضبل حسف الخط ،جيد الضبط"(ْ).
أديبا
ن
العربية" ،كاف ن
الكراقيف األدباء
وعلي به وصر به سليمان البرويقي المغكم ،أبك الحسف ،أحد ٌ
المصرييف ،قاؿ ياقكت الحمكم(ٓ)" :رأيت بخطو يك نتبا أدبية لغكية كنحكية فكجدتو حسف الخط
متقف الضبط ،ككاف مقامو بمصر كلعمو مف أىميا ،قرئ عميو كتاب اليمز ألبي زيد
(ٔ)

األنصارم

بجامع مصر في سنة (ّْٖق)".

ك ىياقي ٍكت بف عبد ا﵀ ميذب الديف ،أيىبك ُّ
ي ،أحد كراقي بغداد ،ك"أحد أدباء
الدّْر ُّ
الرٍك ًم ُّ
العصر كشعرائو المجيديف ،نشأ ببغداد ،كحفظ القرآف ،كعني بالتحصيؿ في المدرسة النظامية

ُ
الناسخ .تكفي سنة (ُٕٔىػ) .يينظر:
الديف
ينيٌ ،
) ) يم ىح َّمد ٍبف رضكاف ،السيد شرؼ ٌ
مشقيٌ ،
العمكم ،ي
ٌ
الد ٌ
الح ىس ٌ
تاريخ اإلسبلـ (ُٓ.)َِّ/
ِ
ً
ً
ً
عمماء ،أ ًىميف الدكلة،
) ( الصاحب ا ٍل ىكزير ،ا ٍل ىعالـ ا ٍل ىعامؿ ،الرئيس ا ٍل ىكامؿ ،أفضؿ الكزراء ،سيد ا ٍل يح ىك ىماء ،إ ىماـ ا ٍل ى
الديف ،تكفي سنة (ْٖٔىػ) .يينظر :عيكف
اف سامرنيا ىكأسمـ ،كلقب بً ىك ىماؿ ٌ
أيىبك ا ٍلحسف بف غزاؿ بف أبي سعيد ،ىك ى

األنباء في طبقات األطباء (صِّٕ).

)ّ) المصدر نفسو (صِٕٓ).

)ْ( يينظر :معجـ األدباء (ّ.)ُّّٕ/
)ٓ( المصدر نفسو (ٓ.)ُّٖٗ/

ٔ
م النحكم ،كىك بكنيتو أشير،
ص ًر ُّ
) ( ىسعيد بف أ ٍىكس بف ثابت بف بشير بف أبي زيد ،أبك زيد األنصارم ا ٍلىب ٍ
األدبية ،تكفي سنة (َِِىػ) .يينظر :تاريخ اإلسبلـ (ٓ.)ُّٖ/
كية ك ٌ
اإلماـ ،صاحب التصانيؼ المُّ ىغ ٌ
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فق أر فييا العمكـ العربية كاألدبية عمى جماعة ،كغمب عميو الشعر ،ككاف حسف الخط كالضبط،

كلو ديكاف شعر لطيؼ(ُ) .بمغتنا كفاتو في ربيع اآلخر سنة (ِِٔق)"(ِ).

كعبد الجبار بف محمد بف عمي بف محمد ،أبك طالب المعافرم المغربي ،أحد كراقي

إماما في المغة كفنكف األدب ،جاب الببلد كانتيى إلى بغداد كق أر بيا ،كاشتغؿ
المغرب" ،كاف ن
عميو خمؽ كثير كانتفعكا بو ،كدخؿ الديار المصرية في سنة (ُٓٓق) ،كق أر عميو بيا الشيخ
(ّ)
كثيرا ،كىك حسف الخط عمى طريؽ
العبلمة أبك محمد عبد ا﵀ بف برم  ،ككتب بخطو ن
كثير ،كقد أتقف ضبطو غاية اإلتقاف"(ْ).
شيئا نا
المغاربة ،كأكثر ما كتب في األدب ،كرأيت منو ن

كمف الجدير ذكره إف ىذا التقدـ كالتطكر الثقافي البد كأف يخالطو ما يشػكبو ،فقػد ً
كجػدت

بعض الظكاىر السمبية التي كاف ليا دكر في فقداف بعض الكتب في العمكـ كالمعػارؼ المختمفػة،

كمػػف أبػػرز ىػػذه المػػؤثرات كػػاف الػػدافع السياسػػي كالػػديني ،كمػػف أشػػير ىػػذه الظ ػكاىر حػػرؽ الكتػػب

كاغراقيا كدفنيا كغسميا ،كىك أمر محزف ضاعت مف أجمو كثير مف الدرر(ٓ).

كيختـ الباحث بقكلو :ككثيرة ىي الثقافات اإليجابية التي انتشرت في األمصار بسبب

الكراقيف كميراثيـ الكبير ،كىذه الثقافات البد أف تصاحبيا بعض الظكاىر السمبية التي ال
انتشار ٌ
يسمـ منيا عمؿ بشرم ،كلكني ال أريد أف أخرج العنكاف عف جكىره ،فالتمييد اإلطالة فيو مذمكمة

الكراقيف كتأثيرىـ كتأثرىـ خاصة فيما يتعمؽ في
عند أىؿ االختصاص ،كألف مكضكع انتشار ٌ
جميا عند الحديث في فصكؿ ىذا الباب ،فأساؿ ا﵀ أف
اضحا ن
الحديث الشريؼ سكؼ يككف ك ن
كلي ذلؾ كالقادر عميو.
ييسر العمؿ كيتقبؿ الجيد إنو ٌ

***

)ُ( كمف شعره قكلو:
لؾ منزؿ في القمب ليس يحمٌو  ...إال ىكاؾ كعف سكاؾ أجمٌو

يا مف إذا جميت محاسف كجيو  ...عمـ العذكؿ بأف ظمما عذلو

يينظر :معجـ األدباء (ٔ.)َِْٖ/
)ِ( يينظر :معجـ األدباء (ٔ.)َِْٖ/
)ّ( ابف ىح ٍم ًديس الشاعر الصقمي ،أبك محمد عبد الجبار بف أبي بكر ابف محمد بف ىح ٍم ًديس األزدم الصقمي،
الشاعر المشيكر ،كتكفي سنة (ِٕٓىػ) .يينظر :كفيات األعياف (ّ.)ُِٓ-ُِِ/
)ْ( يينظر :المصدر نفسو (ّ.)ُِٓ/
ٓ
الكراقكف في الحضارة العربية اإلسبلمية (صُٕٓ).
الكراقة ك ٌ
) ( يينظر :مكسكعة ٌ
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اٌفصً األًي
أعالَ اٌٌضّالني ًمناشج ِٓ أحازٌثيُ
ًفٍو صرح ِثاحث0

ادلثحث األًي 0أعالَ اٌٌضّالني ِٓ أىً اجلزٌطج اٌعطتٍح
ادلثحث اٌثأً 0أعالَ اٌٌضّالني ِٓ أىً اٌعطاق
ادلثحث اٌثاٌث 0أعالَ اٌٌضّالني ِٓ أىً اٌشاَ
ادلثحث اٌطاتع 0أعالَ اٌٌضّالني ِٓ أىً ِصط
ادلثحث اخلاِش 0أعالَ اٌٌضّالني ِٓ أىً األٔسٌش
ادلثحث اٌضازس 0أعالَ اٌٌضّالني ِٓ أىً ذطاصاْ

الفصؿ األكؿ

الكراقيف كنماذج مف أحاديثيـ
أعبلـ ٌ

الكراقكف كأثركا في الحياة الثقافية السائدة في البمداف التي دخمكىا ،كمف تأثرىـ
لقد تأثر ٌ
الكراقة ،كالتزاميـ بمنيجيا ،كتأدبيـ بأدابيا ،كتقيدىـ بقيكد االشتغاؿ بالمينة التي
إتقانيـ لمينة ٌ

جميا في كتاباتيـ ،كمف
فرضت عمييـ بحسب البمد أك العمـ الذم يشتغمكف بو حتى ظير ذلؾ ن
الم َّ
صنفات التي تعمر المكتبة اإلسبلمية في كافة المجاالت.
تأثيرىـ ما تشيد بيا ي

الكراقيف مف أىؿ البمداف
كفي ىذا الفصؿ حاكؿ الباحث التعريؼ بعدد مف أعبلـ ٌ
المختمفة أك الكارديف عمييا ،كالذيف اشتغمكا في الحديث َّ
إيجابا أك
النبكم الشريؼ ،كأثركا فييـ
ن
الكراؽ كحالو عند العمماء ،ثـ كقؼ عمى مثاؿ
ن
فعرؼ ب ٌ
سمبا ،كذلؾ عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصرٌ ،
متسمسبل مف أكؿ
قيما
ن
تطبيقي أك أكثر مف أحاديث إف كاف لو أحاديث ،كرقـ األحاديث تر ن
الركاة المتكمـ فييـ بعمة أك ضعؼ
الفصؿ إلى نيايتو ،كحكـ عمى إسناد الحديث مع بياف ُّ

الكراؽ اإليجابي أك السمبي في الحكـ
باختصار -إف كجد ،-مما يساعد في الكقكؼ عمى أثر ٌ
عمى إسناد الحديث.
كبدأ الباحث بالكراقيف عمى النحك اآلتي( :الجزيرة العربية ،العراؽ ،الشاـ ،مصر،

األندلس ،خرساف).

(ُ)

الكراقيف مف أىؿ الجزيرة العربية
المبحث األكؿ :أعبلـ ٌ

َّ
إف الجزيرة العربية أرض مباركة ،ىي ميبط الكحي ،كميد رسالة اإلسبلـ ،كاف انتشار

الحديث َّ
يعا ،كبدأ ذلؾ في المدينة ،حيث "كانت المدينة المنكرة ،ىي مياجر النبي
النبكم فييا سر ن
 كأصحابو  ،كبيا َّ
حدث النبي  أكثر حديثو؛ ألف أكثر التشريع اإلسبلمي كاف بيا .ككاف
)ُ( ٌأكليا الحجاز ثـ اليمف ثـ عماف ثـ ىجر كالنكاحي األحقاؼ كاألشجار اليمامة قرح ،فأما الحجاز فقصبتو
السقيا كالعكنيد كالجحفة
كجدة كال ٌ
م ٌكة ،كمف مدنيا :يثرب كينبع كقرح كخيبر كالمركة كالحكراء ٌ
طائؼ كالجار ك ٌ
السيرة جبمة ميايع حاذة ،كأما
كالعشيرة ىذه أ ٌميات،
السك ٌ
ٌ
ارقية الفرع ٌ
دكنيف بدر خميص أمج الحجر بدا يعقكب ٌ
اليمف فقسماف :ما كاف نحك البحر فيك غكر كاسمو تيامة قصبتو زبيد ،كمف مدنو :معقره ككدرة كمكر كعطنة

ىف،
الساعد الميجـ كغير ٌ
ال ٌشرجة دكيمة الحمضة غبلفقة مخا كمراف الحردة المٌسعة شرمة العشيرة رنقة الخصكؼ ٌ
السركات ،كأما ما كاف مف ناحية
السٌريف كناحية ٌ
ناحية أبيف ،مدنيا :عدف ليج كناحية عثٌر مدنيا بيش حمى ٌ

تسمى نجدا قصبتيا صنعاء ،كمف مدنيا :صعدة نجراف جرش العرؼ جببلف الجند ذمار
الجباؿ ،فيك ببلد باردة ٌ
السحكؿ المذيخرة خكالف ،ناحيتيا األحقاؼ بيا مف المدف :حضرمكت حسب كناحية ميرة مدينتيا
نسفاف يحصب ٌ
السٌر ضنؾ ...يينظر :أحسف التقاسيـ في معرفة
الشحر ،كناحية سبأ ،كأما عماف فقصبتيا صحار كمدنيا نزكة ٌ
األقاليـ (صٖٔ).
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المياجركف يحبكف المقاـ بيا ،كيكرىكف التحكؿ عنيا إلى مكة أك غيرىا .كما زالت المدينة بعد

كفاتو  ،ىي عاصمة األمة اإلسبلمية ،كمركز الخبلفة الراشدة ،كمقر كبار الصحابة .)ُ("
الكراقة ،كما اشتير بيا عدد كبير مف أىؿ المدف أك القرل في
كقد اشتير عدد مف أىميا ب ٌ
الجزيرة العربية ،كفي ىذا المبحث تعريؼ بعدد منيـ:
***

ً
الكراؽ
األكؿ :أ يىبك بكر ا ٍلقرشي ٌ

ىحمد بف سعيد بف أبي ىم ٍرىيـ ،أ يىبك بكر
ىحمد بف يم ىح َّمد بف سعيد بف عبيد اهلل بف أ ٍ
أٍ
ً
ً
ش ًقي(ِ) ،يعرؼ ًب ٍابف فيطيس ،ىك يى ىك
ِّم ٍ
الكراؽ ،كراؽ أ ٍ
ىحمد بف يع ىم ٍير بف ىج ٍك ى
ا ٍلقرشي ٌ
صا ا ٍل ىحافظ الد ى
ً
اعة مف أىؿ ال َّ
ات سنة
صاحب ا ٍلخط ا ٍلحسف ا ٍل ىم ٍ
شاـ ،ىم ى
جم ى
ش ييكر ،ركل ى
ى
الحديث ىعف ى
(ّ)
(َّٓىػ) .

مأمكنا ،كاف يكرؽ بدمشؽ
الكراؽ ثقة ،قاؿ ابف عساكر(ْ)" :ككاف ثقة
ن
كأبك بكر القرشي ٌ
لو خط حسف" ،كقاؿ ياقكت الحمكم(ٓ)" :كاٌنما ذكرناه لما اشترطنا في أكؿ الكتاب مف ذكر

أرباب الخطكط المنسكبة ،فذكرناه لما كصفو بو ابف عساكر مف جكدة الخط ،كأما أنا فمـ ىأر مف
شيئا".
خطو ن
أمثمة تطبيقية:لو أحاديث في كتب السَُّّنة ،كمنيا:

(حديث )ُ :أخرج اإلماـ ابف عساكر(ٔ) ،قاؿ :أخبرنا أبك محمد عبد الكريـ بف حمزة ،نا
عبد العزيز بف أحمد ،أنا تماـ بف محمد ،أنا أبك بكر أحمد بف محمد بف سعيد بف عبيد ا﵀
)ُ( الحديث كالمحدثكف (صَُُ).

)ِ( أحمد بف عمير بف يكسؼ بف مكسى بف جكصا-جكصاء -أبك الحسف ،الحافظ ،مكلى بني ىاشـ ،كيقاؿ:
مكلى محمد بف صالح بف بييس الكبلبي ،شيخ الشاـ كحافظيا في كقتو ،رحؿ كصنؼ كذاكر ،تكفي (َِّىػ).
يينظر :تاريخ دمشؽ (ٓ ،)َُٗ/تاريخ اإلسبلـ (ٕ ،)ّّٔ/سير أعبلـ النببلء (ُٓ ،)ُٓ/مشاىير عمماء
األمصار (صُْ).

)ّ( يينظر :الكافي بالكفيات (ٕ ،)ِِٔ/تاريخ دمشؽ (ٓ ،)ّٓٗ/معجـ األدباء (ُ ،)ْْٕ/غاية النياية في
طبقات القراء (ُ.)ُُٔ/
)ْ( تاريخ دمشؽ (ٓ.)َّٔ/

)ٓ( معجـ األدباء (ُ.)ْْٕ/
)ٔ( تاريخ دمشؽ (ٓ .)ّٓٗ/كقد أخرج الحديث الطبراني في المعجـ الكبير (ٖ ،)ُُِ/برقـ (ِٖٕٓ) ،ككذلؾ
في مسند الشامييف لمطبراني (ِ ،)ٕ/برقـ (ُٖٖ) ،كأخرجو تماـ في فكائده فكائد تماـ (ُ ،)ُّٓ/برقـ (ّْٓ).
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الكراؽ قراءة عميو ،نا أبك الحسف بف أبي رجاء نصر بف شاكر ،نا
يعرؼ بابف فطيس ٌ
عبد الكىاب بف الضحاؾ ،نا إسماعيؿ بف عياش عف محمد بف زياد األلياني عف أبي أمامة
الباىمي قاؿ :قاؿ رسكؿ ا﵀ ( :م ٍف ىعمَّـ ىع ٍب ندا ىآيةن ًم ٍف ًكتى ً
اب المَّ ًو ىع َّز ىك ىج َّؿ فىيي ىك ىم ٍكىالهي ،ىال ىي ٍن ىب ًغي
ى
ى
ً
صـ يع ٍركةن ًم ٍف يعرل ًٍ
ً
اإل ٍس ىبلًـ).
لىوي أ ٍ
ى
ىف ىي ٍخ يذلىوي ىكىال ىيتىىب َّأىر م ٍنوي ،فىإ ٍف فى ىع ىؿ فىقى ٍد فى ى ى ى
الكراؽ:
الحكـ عمى اإلسناد كأثر ٌ

رجاؿ اإلسناد منيـ الثقة كمنيـ الصدكؽ ،إال أف:

ُ -عبد الكىاب بف الضحاؾ بف أباف العرضي ،أبك الحارث الحمصي ،متركؾ ،كذبو

أبك حاتـ(ُ).

ِ -إسماعيؿ بف عياش ،أبك عتبة العنسي ،صدكؽ في ركايتو عف أىؿ بمده ،مخمط

في غيرىـ(ِ) ،قاؿ عبلء الديف عمي رضا(ّ) :كاسماعيؿ بف عياش بف سميـ العنسي صدكؽ في
ركايتو عف أىؿ بمده مف الشامييف ،مستقيـ الحديث عنيـ لـ يخمط فيو ،فمف ركل عنو حديثو
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
اختمط فيو ،كىك يركم ىذا الحديث عف محمد بف زياد األىٍلياني ،أبك سفياف الحمصي ،كىك
ثقة(ْ) ،كتنتفي بذلؾ عمة االختبلط.

كلكف ابف عياش مدلس مف المرتبة الثالثة عند ابف حجر(ٓ) ،كىذه مرتبة "مف أكثر مف

التدليس فمـ يحتج االئمة مف أحاديثيـ إال بما صرحكا فيو بالسماع ،كمنيـ مف رد حديثيـ مطمقنا،

كمنيـ مف قبميـ"(ٔ) ،كلـ يصرح ىنا بالسماع.

أما
كعميو فالحديث مكضكع ،فإف عبد الكىاب بف الضحاؾ متركؾ ،ككذبو أبك حاتـٌ .

يجابي في الحكـ عمى إسناد الحديث ،كاألثر السمبي مف غيره.
أثر إ
الكراؽ كاف لو ه
ابف فيطيس ٌ
ه

= كأخرجو البييقي في شعب اإليماف (ّ ،)َٓٓ/برقـ (َِِّ) ،كالشجرم في ترتيب األمالي الخميسية
(ُ ،)ُُُ/برقـ (ِْٓ) ،كميـ مف طريؽ إًسم ً
اعي ىؿ ٍب ىف ىعي و
َّاش بو ،بنحكه.
ٍى
ُ
كينظر :الجرح كالتعديؿ (ٔ.)ْٕ/
) ( تقريب التيذيب (صّٖٔ) ،ي
)ِ) يينظر :تقريب التيذيب (صَُٗ).
)ّ) يينظر :نياية االغتباط بمف رمي مف الركاة باالختبلط (صٔٓ).
)ْ( يينظر :تقريب التيذيب (صْٕٗ).
)ٓ( يينظر :طبقات المدلسيف (صّٕ).
)ٔ) المصدر نفسو (صُّ).
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أيضا:
كمف أحاديثو ن

(ُ)
ىح ىم يد ٍب يف يم ىح َّمًد ٍب ًف ىس ٍعًد ٍب ًف
(حديث )ِ :أخرج تماـ في فكائده قاؿ ،أ ٍ
ىخ ىب ىرىنا أيىبك ىب ٍك ور أ ٍ
ؼ بً ٍاب ًف فيطى ٍي و
ؽ ،ثنا
ض ًؿ ىج ٍعفىير ٍب يف يم ىح َّمًد ٍب ًف ير ىش ٍيود اٍل يككًف ُّ
ي بًًد ىم ٍش ى
يع ىب ٍيًد المَّ ًو يي ٍع ىر ي
س ،ثنا أيىبك اٍلفى ٍ
ً
اشب ٍبف عم ورك أىبك عم ورك َّ ً
ً
َّاف ،ىع ًف
اف ٍب يف ىع ٍبًد َّ
الش ٍي ىبان ُّي ،ثنا يمقىات يؿ ٍب يف ىحي ى
يسمى ٍي ىم ي
ي ىٍ
الر ٍح ىم ًف ،ثنا ىن ي ي ى ٍ
َّ ً
َّاؾ ٍب ًف م ىز ً
الضَّح ً
اف،
اؿ :قى ى
احوـ ،ىع ًف ٍاب ًف يع ىم ىر ،قى ى
ص ٍم ي
ت ىرىم ى
اؿ ىر يسك يؿ المو  ( :ىال ىيقيكلى َّف أ ى
ض ى
ىح يد يك ٍـ ي
ي
ت ًفي رمضاف ىك ىذا ك ىك ىذا ،فىًإ َّف رمضاف اسـ ًمف أىسم ً
اء المَّ ًو ىع َّز ىك ىج َّؿ
ص ىن ٍع ي
ىكقي ٍم ي
ت ىرىم ى
ىى ى ى
ض ى
اف ،ىكىال ى
ى ى ى ى ٍه ٍ ٍ ى
ى
ً ً ً
اؿ ىرُّب يك ٍـ ىع َّز ىك ىج َّؿ ًفي ًكتىابً ًو).
اف ىك ىما قى ى
اٍلعظىاـ ،ىكلىك ٍف قيكليكا :ىش ٍي ير ىرىم ى
ض ى
الكراؽ:
الحكـ عمى اإلسناد كأثر ٌ
َّ
ضعؼ ،كمنيـ المجيكؿ ،كلـ
رجاؿ اإلسناد منيـ مف ٌ
عدؿ كتكمـ فيو بعمة ،كمنيـ مف ي
يسمـ مف ذلؾ إال ابف فيطيس فيك ثقة.

ُ -جعفر بف محمد بف جعفر بف رشيد ،أبك الفضؿ الككفي(ِ).

قاؿ الباحث :لـ ييذكر بجرح كال تعديؿ.
ِ -سميماف بف عبد الرحمف بف عيسى التميمي الدمشقي ،ابف بنت شرحبيؿ ،أبك

أيكب ،صدكؽ يخطئ(ّ) ،كلـ يتابع عمى حديثو.

ّ -ناشب بف عمرك ،أبك عمرك الشيباني عف مقاتؿ ابف حباف ،قاؿ الدراقطني:

"ضعيؼ" ،كقاؿ البخارم" :منكر الحديث"(ْ).

الضحاؾ بف مزاحـ اليبللي ،أبك القاسـ ،أك أبك محمد الخراساني ،صدكؽ كثير
ٌْ -
اإلرساؿ(ٓ).
)ُ( فكائد تماـ (ُ ،)َُْ/برقـ (ُِْ) .كقد نقمو عنو السيكطي في كتاب :الآللئ المصنكعة في األحاديث
المكضكعة (ِ .)ّٖ/كيكجد فيو تحريؼ ،فقد يحرؼ فيو ابف عمر البف منجكية.
كقد أخرج الحديث اإلماـ النسائي في سننو (ْ ،)َُّ/برقـ (َُِٗ) ،ككذلؾ أخرجو في السنف
الكبرل (ّ ،)ٕٗ/برقـ (َِّْ) ،كابف خزيمة في صحيحو (ِ ،)ٕٗٗ/برقـ (َِٕٓ) ،كالييثمي في مكارد
الظمأف إلى زكائد ابف حباف (ّ ،)ُِِ/برقـ (ُٓٗ) ،كالبزار في مسنده (ٗ ،)َُٓ/برقـ (ّْٓٔ) ،كميـ مف
النبً ّْي َّ
ىخىب ىرنًي ا ٍل ىح ىس يف ،ىع ٍف أىبًي ىب ٍك ىرةى ،ىع ًف َّ
طريؽ يحيى بف سعيد ،ىع ٍف ا ٍل يميىمَّ ًب ٍب ًف أىبًي ىحبً ىيبةى ،قىا ىؿ :أ ٍ
ى
صمى ا﵀ي
ىعمىٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ ،بنحكه.

)ِ( يينظر :تاريخ دمشؽ (ِٕ.)ُْْ/
)ّ( يينظر :تقريب التيذيب (صِّٓ).

)ْ( يينظر :المغني في الضعفاء (ِ ،)ِٔٗ/ميزاف االعتداؿ (ْ ،)ِّٗ/لساف الميزاف (ٖ.)ِْْ/
)ٓ( تقريب التيذيب (صَِٖ).
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كارسالو في ىذا الحديث يضر حيث يركم الحديث عف ابف عمر ،كىك لـ يسمع منو

(ُ)
شيئا".
الضحاؾ لـ يسمع مف ابف عمر ن
ن
شيئا ،قاؿ أبك زرعة ٌ " :
جدا ،لمعمؿ السابقة ،كقد ذكر اإلماـ السيكطي الحديث
كعميو فإسناد الحديث ضعيؼ ن

في األحاديث المكضكعة.

الركاة ،فقد أجمع العمماء
الكراؽ ،بؿ مف غيره مف ُّ
كلكف العمة ليست مف ابف فيطيس ٌ
إيجابي في إسناد الحديث.
أثر
عمى تكثيؽ ابف فيطيس ،كلقد كاف لو ه
ه
***

الثاني :أبك القاسـ ا ٍلقيىر ًش ٌي

ً
ش ٍيد(ِ) .ككاف
كراؽ ىد ياكد ٍبف ير ى
عيسى ٍبف سميماف ٍبف ىع ٍبد الممؾ ،أبك القاسـ ا ٍلقيىرش ٌيٌ .
ثقة ،تيكفِّي في شعباف ،سنة (َُّق)(ّ).

الكراؽ ثقة ،كثقو الخطيب البغدادم(ْ) ،كالسمعاني(ٓ) ،كالذىبي(ٔ) ،كقاؿ الذىبي
كعيسى ٌ
(ٕ)
ث".
الم ىح ّْد ي
مرة  " :ي

-أمثمة تطبيقية:

لو أحاديث في كتب السَُّّنة ،كمنيا:

(ٖ)
ىخ ىب ىرىنا أيىبك
(حديث )ّ :أخرج اإلماـ الشجرم  ،قاؿ :أ ٍ
ً
اؿ :ىح َّدثىىنا أيىبك ىب ٍك ور يم ىح َّم يد
اءتًي ىعمىٍي ًو ،قى ى
أٍ
ىح ىم ىد ٍاأل ىىزًج ُّي ،بًق ىر ى

اٍلقى ً
اسًـ ىع ٍب يد اٍل ىع ًز ً
يز ٍب يف
ىح ىم ىد ٍب ًف يم ىح َّمود
ٍب يف أ ٍ

ىعمً ُّي ٍب يف
اٍل يم ًفي ػ ػ ػ يد،

)ُ( المراسيؿ البف أبي حاتـ (صٔٗ).
)ِ( داكد بف ير ىش ٍيد الياشمي مكالىـ الخكارزمي ،نزيؿ بغداد ،ثقة ،مات سنة (ِّٗق) .يينظر :تقريب التيذيب
(صُٖٗ).
)ّ) يينظر :تاريخ بغداد (ُِ ،)َٓٔ/تاريخ دمشؽ (ٕ ،)ْْٓ/سير أعبلـ النببلء (ُُ ،)َِٖ/تاريخ اإلسبلـ
(ٕ ،)ُٕٓ/األنساب (ُّ ،)َّْ/المنتظـ (ُّ.)ُِّ/
)ْ( تاريخ بغداد (ُِ.)َٓٔ/
)ٓ) األنساب (ُّ.)َّْ/
)ٔ( تاريخ اإلسبلـ (ٕ.)ُٕٓ/

)ٕ( سير أعبلـ النببلء (ُْ.)ْٕٓ/
)ٖ) ترتيب األمالي الخميسية لمشجرم (ُ .)َُُ-ََُ/كقد أخرجو اإلماـ الطبراني في المعجـ الصغير
الكراؽ في سنده ألنو متأخر.
لمطبراني (ِ ،)َّ/برقـ (ِٕٔ)؛ كلكف الباحث اختار ركاية الشجرم لكجكد ٌ
كالشجرم ىك :يحيى (المرشد بالمَّو) بف الحسيف (المكفؽ) بف إسماعيؿ بف زيد الحسني الشجرم
عالما
الجرجاني :مف أئمة الزيدية في ببلد الديمـ .كانت دعكتو في الجيؿ كالر ٌ
م ،في حدكد سنة (ُْٗىػ) ،ككاف ن
بالحديث ،تكفي سنة (ْٗٗق) .األعبلـ لمزركمي (ٖ.)ُُْ/
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(ُ)
ً
اؽ ىد ياكىد ٍب ًف ىرًش ويد،
بً ىج ٍر ىج ىرىايا  ،قى ى
اف اٍلقيىرًش ُّي ىكَّر ي
يسى ٍب يف يسمىٍي ىم ى
اؿ :ىح َّدثىىنا ع ى
اؿ :ح َّدثىىنا ك ٍىب المَّ ًو ٍبف ر ً
ً و
ت ىمالً ىؾ ٍب ىف ًد ىين وار ،ىع ٍف
اشود ،قى ى
اؿ :ىس ًم ٍع ي
ى ي
ىرشيد ،قى ى ى
ي ى
الد ٍنيا أىصبح س ً
َّ ً
طا ىعمىى المَّ ًو  ،ىك ىم ٍف أ ٍىم ىسى ىي ٍش يكك
اخ ن
قى ى
اؿ ىر يسك يؿ المو  ( :ىم ٍف أ ٍ
ىص ىب ىح ىح ًز نينا ىعمىى ُّ ى ٍ ى ى ى
ً ًً
صيبةن ىن ىزلى ٍ ً
ً
ىحب ى َّ
ض ىع لً ىغنً ٍّي ىي ٍسأى يؿ ًم ٍف فى ٍ
ط الموي
ض ًؿ ىما في ىيده أ ٍ ى
ض ٍع ى
ت بًو فىًإَّن ىما ىي ٍش يكك ىربَّوي  ،ىك ىم ٍف تى ى
يم ى
 عممىو ،كمف أ ٍ ً
آف فىأ ٍيد ًخ ىؿ َّ
الن ىار أ ٍىب ىع ىدهي المَّوي).
ىى ي ىى ٍ
يعط ىي اٍلقي ٍر ى

اؿ :ىح َّدثىىنا ىد ياكيد ٍب يف
قى ى
أ ىىن ً
اؿ:
س ٍب ًف ىمالً وؾ ،قى ى

الكراؽ:
 -الحكـ عمى اإلسناد كأثر ٌ

رجاؿ اإلسناد منيـ الثقة كمنيـ الصدكؽ ،ما عدا:

ُ -أبك بكر المفيد ،محمد بف أحمد بف محمد بف يعقكب ،بجرجرايا ،ككاف يفيـ كيحفظ

كيذاكر ،كىك ٌبيف الضعؼ(ِ).
ِ -كىب بف راشد ،رقي كيقاؿ بصرم(ّ) .قاؿ ابف حباف(ْ)" :يركم عف مالؾ بف دينار

العجائب ال يحؿ الركاية عنو كال االحتجاج بو" .كقاؿ مرة(ٓ)" :يخطئ" .كقاؿ أبك حاتـ(ٔ)" :منكر
الحديث ،حدث بأحاديث بكاطيؿ" .كقاؿ العقيمي(ٕ)" :م ٍن ىكر اٍلحًد ً
يث".
ي ي ى
)
ٗ
(
ير  ،كًف ً
كعميو فالحديث ضعيؼ اإلسناد .قاؿ الييثمي(ٖ)" :ركاه الطَّبرانً ُّي ًفي الص ً
َّغ ً
يو
ى ى ي ىى
ى
ً
ًو
ؾ".
ص ًر ُّ
ب ثىابً وت ،ىك يى ىك ىمتٍيرك ه
صاح ي
ىك ٍى ي
ب ٍب يف ىراشد اٍل ىب ٍ
م ى
كقد أخرجو الشجرم كذلؾ في ترتيب األمالي الخميسية لمشجرم (ِ ،)ِِْ/برقـ (ُِِٔ) ،مف
طريؽ ك ٍىب ٍبف ر ً
ت البناني ،كأخرجو برقـ (ُِّٔ) ،كالبييقي في شعبو شعب اإليماف (ُِ،)ّّٕ/
اش ود ،عف ثىابً ه
ى ي ي ى
ً
ً
و
ً
و
ؾ ٍب ىف د ىينار ،كميـ مف طريؽ أنس بف مالؾ.
ب ٍب يف ىراشد ،عف ىمال ى
برقـ (ُٕٓٗ) ،كبلىما مف طريؽ ىك ٍى ي
كقد أخرجو اإلماـ الشاشي في مسنده (ِ ،)ٖٕ/برقـ (َٗٔ) ،عف ىع ٍب ًد المَّ ًو ٍب ًف ىم ٍس يعكود.
)ُ) ىج ٍر ىج ىرىايا :فتح الجيـ ،كسككف الراء األكلى :بمد مف أعماؿ النيركاف األسفؿ بيف كاسط كبغداد مف الجانب
الشرقي  ،كانت مدينة كخربت مع ما خرب مف النيركانات ،كقد خرج منيا جماعة مف العمماء كالشعراء كالكتٌاب
كينظر األنساب (ّ ،)ِِٓ/ِِّ/كيينظر :المباب
كالكزراء ،كليا ذكر في الشعر كثير .معجـ البمداف (ِ ،)ُِّ/ي
في تيذيب األنساب (ُ.)َِٕ/

)ِ( العبر في خبر مف غبر (ِ.)ُِٓ/
)ّ) لساف الميزاف (ٔ.)َِّ/

)ْ) كتاب المجركحيف (ّ.)ٕٓ/
)ٓ) الثقات (ٗ.)ِِٖ/
)ٔ) الجرح كالتعديؿ (ٗ.)ِٕ/
)ٕ) الضعفاء الكبير (ْ.)ِِّ/
)ٖ) مجمع الزكائد كمنبع الفكائد (َُ.)ِْٖ/

)ٗ) يينظر :المعجـ الصغير (ِ ،)َّ/برقـ (ِٕٔ).
039

سببا
كراؽ داكد لـ يكف ن
كقد تبيف مف خبلؿ دراسة إسناد الحديث ،أف عيسى بف سميماف ٌ
في ضعؼ إسناد الحديث ،كاٌنما العمة في غيره.
***

الثالث :أبك ىب ٍكر ا ٍل ىم ِّك ٌي

دم(ُ) ،كقيؿ :اسمو
كراؽ أبي ىب ٍكر ي
الح ىم ٍي ٌ
محمد ٍبف إدريس ٍبف يع ىمر ،أبك ىب ٍكر ا ٍل ىم ِّك ٌيٌ ،
عبد اهلل بف إدريس ،تكفي سنة (ِٕٔق)(ِ).
(ّ)
ابف أبي حاتـ :صدكؽ(ْ) .كقاؿ
كمحمد بف إدريس ثقة ،كثٌقو مسممة بف قاسـ  .كقى ى
اؿ ي
(ٓ)
طمي ٍكيب ىغا في الثقات(ٔ).
ابف حباف :مستقيـ األمر في الحديث  .كذكره ابف قي ٍ
 -أمثمة تطبيقية:

لو أحاديث في كتب السَُّّنة ،كمنيا:

(حديث )ْ :أخرج الدارقطني في سننو(ٕ) ،قاؿ :ثنا أيىبك ىب ٍك ور
ت أ ىىبا ُّ
الزىب ٍي ًر ،ىع ٍف
م ،نا اٍل يح ىم ٍيًد ُّ
اؽ اٍل يح ىم ٍيًد ُّ
يس ىكَّر ي
اف ،ىس ًم ٍع ي
م ،نا يس ٍف ىي ي
إً ٍد ًر ى
(ٖ)
ضعي.
اٍل ىج ىكائً ىح بً ىش ٍي وء) .قى ى
اف :فى ىبل أ ٍىد ًرم ىك ٍـ ىذلً ىؾ اٍل ىك ٍ
اؿ يس ٍف ىي ي
الكراؽ:
 -الحكـ عمى اإلسناد كأثر ٌ

الن ٍي ىس ياب ً
َّ
م ،نا يم ىح َّم يد ٍب يف
كر ُّ
ىف َّ
ىجابً ور( ،أ َّ
النبً َّي  ىذ ىك ىر

رجاؿ اإلسناد ثقات ،كفي اإلسناد:

)ُ( اإلماـ أبك بكر الحميدم :عبد ا﵀ بف الزبير بف عيسى ،اإلماـ أبك بكر القرشي األسدم الحميدم ،حميد بف
زىير بف الحارث بف أسد الم ٌكي .تكفي سنة (َِِق) ،يم َّ
حدث م ٌكة كفقيييا ،كأى ىج ٌؿ أصحاب يس ٍفياف بف يعىي ٍيىنة.
ٌ
تاريخ اإلسبلـ (ٓ.)ِّْ/

)ِ( يينظر :تاريخ اإلسبلـ (ٔ ،)َُٔ/عمؿ الحديث البف أبي حاتـ (ُ ،)َِٓ/الثقات ممف لـ يقع في الكتب
الستة (ٖ ،)ُٕٔ/تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ (ِ.)ْٖٓ/

طمي ٍك :المبارؾ ،يب ىغا :الكبير.
طمي ٍكيب ىغا :قي ٍ
)ّ( الثقات ممف لـ يقع في الكتب الستة (ٖ .)ُٕٔ/كقي ٍ
)ْ( الجرح كالتعديؿ (ٕ.)َِْ/
)ٓ( الثقات (ٗ.)ُّٕ/
)ٔ) الثقات ممف لـ يقع في الكتب الستة (ُ.)ُٗٓ/

)ٕ) سنف الدارقطني ،كتاب البيكع (ّ ،)ّْٓ/برقـ (ُِْٗ) .كالحديث يمخرج في الصحيحيف؛ كلكني أخترت ما
في سنف الدارقطني؛ ألف ا لكراؽ في سند سنف الدارقطني كال يكجد في سند الصحيحيف ،فقد أخرجو البخارم في
صحيحو (ِ ،)ُِٕ/برقـ (ُْٕٖ) ،)ٕٓ/ّ( ،برقـ (ُِٖٗ)،)ُِّٖ( ،)ُُّٓ( ،)ُِٗٔ( ،)ٕٕ/ّ( ،
كمسمـ في صحيحو (ّ ،)ُُِٔ/برقـ (َُّٓ).)ُّٓٔ( ،
ٖ
ً
ً
ً و
ً
يب الثّْ ىم ىار كىن ٍحك ىىا ىب ٍع ىد َّ
ىف ىيتٍير ىؾ
الزٍى ًك فىتي ٍيمً يكيىا بًأ ٍ
) ) ا ٍل ىج ىكائ ًح :بًفىتٍ ًح ا ٍل ًج ًيـ ىج ٍمعي ىجائ ىحة ىكًى ىي ٍاآلفىةي ا ٍل يم ٍستىأٍصمىةي تيص ي
ى ى
ؼ .مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (ٓ.)َُّٗ/
ا ٍلىبائًعي ثى ىم ىف ىما ىي ٍتمى ي
041

ُ -سفياف بف عيينة بف أبي عمراف ميمكف اليبللي ،أبك محمد الككفي ثـ المكي ،ثقة
حافظ فقيو إماـ حجة إال أنو تغير حفظو بأخرة ،ككاف يرٌبما دلس لكف عف الثقات ،مف رؤكس
الطبقة الثامنة ،ككاف أثبت الناس في عمرك بف دينار ،كما قاؿ ابف حجر(ُ).
فأما عف االختبلط فقد استبعده الذىبي في ميزانو(ِ) ،كأما عف التدليس ،فإف تدليسو ال
ٌ
(ّ)
يضر ،كقد ذكره ابف حجر في الطبقة الثانية في كتاب طبقات المدلسيف  ،الذيف "احتمؿ األئمة

تدليسو ،كأخرجكا لو في الصحيح إلمامتو كقمة تدليسو في جنب ما ركل"(ْ) ،كقد احتمؿ العمماء
تدليس ابف عيينة قاؿ الذىبي(ٓ)" :ككاف يدلس ،لكف المعيكد منو أنو ال يدلس إال عف ثقة".

ِ -محمد بف مسمـ بف تى ٍد يرس األسدم مكالىـ ،أبك الزبير المكي ،صدكؽ إال أنو
يدلس(ٔ) ،كذكره ابف حجر في المرتبة الثالثة(ٕ) ،كىذه مرتبة "مف أكثر مف التدليس فمـ يحتج

األئمة مف أحاديثيـ إال بما صرحكا فيو بالسماع ،كمنيـ مف رد حديثيـ مطمقنا ،كمنيـ مف
قبميـ"(ٖ).
كقاؿ سبط بف العجمي(ٗ) :كليذا تكقؼ جماعة مف األئمة بما لـ يركه الميث عف أبي

عدة أحاديث مما قاؿ فييا أبك الزبير :عف جابر
الزبير عف جابر بمفظ "عف" ،كفي صحيح مسمـ ٌ

مسمما -رحمو ا﵀ -اطمع عمى أٌنيا مما ركاه الميث عنو كلـ
ككأف
كليست مف طريؽ الميث،
ٌ
ن
يركىا مف طريقو ،كا﵀ أعمـ".
كعميو فالحديث صحيح اإلسناد ،كقد صرح أبك الزبير بالسماع مف جابر  في

صحيح مسمـ(َُ).

ّْ
يجابي في الحكـ عمى
أثر إ
الكراؽ محمد ٍبف إدريس ٍبف يع ىمر ،أبك ىب ٍكر اٍل ىمك ٌي ،كاف لو ه
ك ٌ
ه
إسناد الحديث.
)ُ( تقريب التيذيب (صِْٓ).
)ِ( يينظر :ميزاف االعتداؿ (ِ.)ُُٕ/
)ّ( يينظر :طبقات المدلسيف (صِّ).
)ْ( طبقات المدلسيف (صُّ).

)ٓ( يينظر :ميزاف االعتداؿ (ِ.)َُٕ/

)ٔ( يينظر :تقريب التيذيب (صَٔٓ).
)ٕ) يينظر :طبقات المدلسيف (صْٓ).
)ٖ) طبقات المدلسيف (صُّ).

)ٗ( يينظر :التبييف ألسماء المدلسيف (صْٓ).
َُ
ً
ً
ض ًع ا ٍل ىج ىكائً ًح (ّ ،)َُُٗ/برقـ (ُْٓٓ).
اب :ىك ٍ
اب :ا ٍل يم ىساقىاة ،ىب ي
) ) يينظر :صحيح مسمـ ،كتى ي
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شي
الرابع :أبك ى
الح ى
سف القيىر ٌ

شػي ،مػكالىـ
محمد بف ًبشر بف يكسؼ بف إبراىيـ بف حميد بف نافع ،أبػك ى
الح ى
سػف القيىر ٌ
مامكيو ،تكفي سنة (َُّىػ) ،مكلى عثماف بف عفاف ،مف سػكاف
الد
مشقي ٌ
ٌ
القزاز ،يع ًرؼ بابف ي
ٌ

المربعة(ُ)(ِ).

(ّ)
عمار(ْ) ،كانت عنده كتبو كمٌيا"،
قاؿ ابف عدم " :كاف أركل الناس عف ىشاـ بف ٌ

كقاؿ ابف عساكر(ٓ)" :عنده كتبو كميا كراقة" ،كقاؿ الدارقطني(ٔ)" :صالح" ،كقاؿ الذىبي(ٕ)" :فيو

جيالة ،ما حدث عنو سكل محمد بف أحمد الفزارم(ٖ)" ،كفي شيكخ الطبراني :محمد بف بشر بف
يكسؼ الدمشقي َّ
حدث عف دحيـ(ٗ) ،فيحتمؿ أف يككف ىك ىذا".

قاؿ الباحث :ييحتمؿ أف يككف أحد شيكخ الطبراني؛ ألنو ركل عف :ىشاـ بف خالد،
كىشاـ بف عمار ،كدحيـ ،كركل عنو :جعفر بف محمد بف الكندم ،كسميماف بف أحمد الطبراني
كأبك أحمد بف عدم ،كابنو أبك الميمكف أحمد بف محمد بف بشر ،كغيرىـ ،كىك كما قاؿ صاحب

كتاب إرشاد القاصي كالداني(َُ)" :ثقة في ىشاـ بف عمار ،كصالح في غيره" .كا﵀ اعمـ.
 -أمثمة تطبيقية:

لو أحاديث في كتب السَُّّنة ،كمنيا:

ُ
َّعة :بدار الخبلفة ببغداد ،كىي مف بناء المطيع ﵀ .معجـ البمداف (ِ.)ِّْ/
الم ىرب ى
)( ي
)ِ( يينظر :تاريخ دمشؽ (ِٓ ،)َُٓ/تاريخ اإلسبلـ (ٕ.)َْ/

)ّ( يينظر :تاريخ اإلسبلـ (ٕ.)َْ/

ْ
َّ
مّْ ،
مشقي ،تكفي سنة
ص ٍير بف ىم ٍي ىسرة ،اإلماـ أبك الكليد ُّ
الد ُّ
مي ،كيقاؿ :الظفىر ٌ
عمار بف ين ى
) ( ىشاـ بف ٌ
السمى ٌ
ّْ
كمحدثيا .تاريخ اإلسبلـ (ٓ.)ُِِٕ/
كم ٍق ًرئيا
كم ٍفتييا ي
(َُِِْٓ-ق) ،خطيب دمشؽ ي

)ٓ( تاريخ دمشؽ البف عساكر (ِٓ.)ُُٓ/

)ٔ( يينظر :سؤاالت حمزة لمدارقطني (صَٖ).
)ٕ( ميزاف االعتداؿ (ْ ،)ِٕ/لساف الميزاف (ٕ.)ٓٗٔ/
ٖ
ائي ،تكفي سنة (َِٗق) ،كفذايا قرية
ىح ىمد بف محمد بف مطر ،أيىبك ىب ٍكر الفزارم َّ
الخراط الفى ىذ ُّ
) ( محمد بف أ ٍ
صغيرة ىعمىى باب شرقي مف دمشؽ .تاريخ اإلسبلـ (ٔ.)ٕٗٔ/

الر ٍح ىم ًف ٍب يف إبراىيـ بف ىع ٍمرك بف ميمكف ،أبك سعيد األمكم ،مكلى آؿ عثماف  ،الحافظ
)ٗ( يد ىح ٍيـ :ىع ٍب يد َّ
ّْ
مشقي ،يد ىح ٍيـ .تكفي سنة (َُِِْٓ-ق) ،يكلًد سنة (َُٕق) .تاريخ اإلسبلـ (ٓ.)ُُٔٓ/
الد ُّ
)َُ( إرشاد القاصي كالداني إلى تراجـ شيكخ الطبراني (صُٗٓ).
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(حديث )ٓ :أخرج اإلماـ الطبراني في معجمو األكسط(ُ) ،قاؿ :ىح َّدثىىنا يم ىح َّم يد ٍب يف بً ٍش ًر
ً
م ّْ ً
اـ ٍب يف ىخالًود ّْ
يد اٍلقى ٍس ًرمُّ ،ىع ٍف ًم ٍس ىع ًر
ؼ ٍاأل ىيم ًك ُّ
الد ىم ٍش ًق ُّي ،ثىىنا ىخالً يد ٍب يف ىي ًز ى
كس ى
ٍب ًف يي ي
الد ىم ٍشق ُّي ،ثىىنا ى ىش ي
ٍب ًف ًك ىد واـ ،ىع ٍف ىع ٍم ًرك ٍب ًف م َّرةى ،ىع ٍف أىبًي يع ىب ٍي ىدةى ،ىع ٍف ىع ٍبًد المَّ ًوٍ -اب ًف م ٍس يع و
اف ىر يسك يؿ
كد  -قى ى
اؿ :إً ٍف ىك ى
ى
ي
)
ِ
(
الرج ًؿ ىنابًيةن عف م ٍن ًك ًب ص ً
ً
َّ ً
ؼ
احبً ًو ،فىييثىقّْفييىا ،ىكىيقيك يؿ ( :ىال تى ٍختىمًفيكا فىتى ٍختىمً ى
ى
ب َّ ي
المو  لىىي ًج يد ىم ٍنك ى
ى
ىٍ ى

كب يك ٍـ).
يقمي ي

الكراؽ:
 -الحكـ عمى اإلسناد كأثر ٌ

رجاؿ اإلسناد منيـ الثقة ،كمنيـ الصدكؽ ،كفي اإلسناد:

ُ -خالد بف يزيد ،أمير العراؽ ،ىك خالد بف عبد ا﵀ بف يزيد بف أسد البجمي

متنا ،كلـ أى ىر لممتقدميف
القسرم(ّ) ،كقاؿ ابف عدم(ْ)" :أحاديثو كميا ال يتابع عمييا ال
ن
إسنادا كال ن
الرجاؿ ليـ فيو قكؿ ،كلعميـ غفمكا عنو ،كقد رأيتيـ تكممكا في مف ىك خير
الذيف يتكممكف في ّْ
بدا مف أف أذكره كأف أبيف صكرتو عندم ،كىك عندم ضعيؼ ،إال أف
مف خالد ىذا ،فمـ أجد ن
أحاديثو إفرادات ،كمع ضعفو كاف يكتب حديثو" ،كقاؿ أبك حاتـ(ٓ)" :ليس بالقكم" ،كقاؿ

العقيمي(ٔ)" :ال يتابع عمى حديثو".
قاؿ الباحث :ضعيؼ.

الجممي المرادم ،أبك عبد ا﵀ الككفي
ِ -عمرك بف مرة بف عبد اهلل بف طارؽ ى
األعمى ،ثقة عابد ،كاف ال يدلس كرمي باإلرجاء ،مات سنة (ُُٖق) ،كقيؿ قبميا.

كعميو فالحديث بيذا اإلسناد ضعيؼ ،ألف خالػد بػف يزيػد ضػعيؼ ،كقػاؿ الطب ارنػي:
يث عف ًمسع ور إً َّال ح ٍفص ٍبف ًغي و
ً
يد اٍلقى ٍس ًرمُّ ،تىفىَّرىد بً ًو ىع ٍف ىح ٍف و
ص:
اث ىك ىخالً يد ٍب يف ىي ًز ى
ى ي ي ى
لى ٍـ ىي ٍرًك ىى ىذا اٍل ىحد ى ى ٍ ٍ ى
ص ،كتىفىَّرىد بً ًو عف ىخالًًد ٍب ًف ي ًز ى ً
ٍابينوي يع ىم ير ٍب يف ىح ٍف و
اـ ٍب يف ىخالًود.
ىٍ
ى
يد :ى ىش ي
ى
ً
مامكيو كاف لو أثر إيجابي في الحكـ عمى إسناد الحديث.
كمحمد بف بشر ابف ي

)ُ( المعجـ األكسط (ٔ .)ّْٕ/كالحديث يمخرج في صحيح مسمـ صحيح مسمـ (ُ ،)ِّّ/برقـ (ِّْ)،
كغيره؛ كلكني اخترت ما في المعجـ األكسط لكجكد الكراؽ في سنده ،كعدـ كجكده في صحيح مسمـ.
ِ
فبلف ينكب ىمنابان ،أم
) ( نابية :أم بيف المنكبيف مسافة ،جاء في الصحاح كغيره ،أف كممة [نكب] ناب ٌ
عني ه
ب،
فبلف القكـ انتيابان ،أم أتاىـ مرة بعد أخرل ،كىك افتعاؿ مف النكبة .ك ى
قاـ مقامي .كانتاب ه
ب بالفتح :القي ٍر ي
الن ٍك ي

البعد .يينظر :الصحاح تاج المغة كصحاح العربية (ُ.)ِِٖ/
خبلؼ ي
)ّ( لساف الميزاف (ِ.)ُّٗ/
)ْ( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ (ّ.)ُٓ/
)ٓ( الجرح كالتعديؿ (ّ.)ّٓٗ/

)ٔ( الضعفاء الكبير (ِ.)ْٓٗ/
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الم ًجير ا ٍلقيىر ًش ٌي
الخامس :أبك عبد اهلل ابف ي

ً
ً
المحػدث ،الناسػخ ،شػرؼ الػديف ،أبػك عبػد اهلل
يسػى،
ٌ
يم ىح َّمد ٍبف أ ٍ
ىح ىمد ٍبف إً ٍب ىراىيـ ٍبػف ع ى
بي ،تكفي (َٖٔ ىػ) ،عف (َٕ) سنة(ُ).
الد
الم ًجير ا ٍلقيىر ًش ٌيٌ ،
ابف ي
مشقي ،ال يكتي ٌ
ٌ
محمد بف أحمد الناسخ ضعيؼ عند ُّ
النقاد(ِ)؛ كقاؿ فيو االماـ الذىبي في تاريخ

المحدث".
اإلسبلـ(ّ)" :
ٌ

قاؿ الباحث :كىذه المفظة ليست مف ألفاظ التكثيؽ؛ ألف كتاب "تاريخ اإلسبلـ" ليس مف

كتب الجرح كالتعديؿ؛ ككذلؾ كبلـ الذىبي البلحؽ يكضح ذلؾ ،حيث قاؿ" :كلكنو متيـ في

(ْ)
أيضا" :ككتب األجزاء كالطٌباؽ كق أر الكثير ،ككاف
كتابو الطباؽ قميؿ الديف"  .كقاؿ الذىبي ن
المحدثيف ،يتٌيمكنو"(ٓ) ،كقاؿ ابف حجر" :كقاؿ القطب :كاف مسعكد ال يسمع عمى
ضعيفنا بيف
ٌ

(ٔ)
مزكنار
أحد ممف اسمو في الطباؽ بخط ابف المجير"  .كقى ى
اؿ الحافظ سعد ٌ
ثي" :كاف ٌ
الديف الحار ٌ
كزكر"(ٕ).
ك ٌذ ناباٌ ،
سمع لنفسو ٌ

كعميو محمد بف أحمد الناسخ ضعيؼ ،كليس لو أحاديث في كتب السَُّّنة مع أف العمماء

قالكا عنو "المحدث"؛ كلعؿ أحاديثو مكجكدة في مخطكط لـ يرل النكر بعد ،كمع ىذا لك ً
كجد في

سند ألعمو ،ألنو يسرؽ الحديث كيزكره لنفسو.

***

السادس :أ يىبك الحسف القرشي

عمي ٍبف يم ىح َّمد ٍبف الزبير ،أ يىبك الحسف القرشي ،نزؿ ىب ٍغ ىداد ،ييعرؼ بابف الككفي النحكم
شيئا
َّبط .نسخ ن
الكراقة ،مكصكفنا باإلتقاف ككثرة الض ٍ
المغكم ،كاف ن
أديبا مميح الكتابة ،بديع ٌ

)ُ( يينظر :التاريخ الكبير لمبخارم (ُ ،)ِّّ/الكافي بالكفيات (ِ ،)ّٗ/تاريخ اإلسبلـ (ُٓ ،)ّٖٗ/ميزاف
االعتداؿ (ّ ،)ْٕٓ/لساف الميزاف (ٔ،)َِٓ/
)ِ( يينظر :التاريخ الكبير لمبخارم (ُ ،)ِّّ/الكافي بالكفيات (ِ ،)ّٗ/تاريخ اإلسبلـ (ُٓ ،)ّٖٗ/ميزاف
االعتداؿ (ّ ،)ْٕٓ/لساف الميزاف (ٔ،)َِٓ/
)ّ) تاريخ اإلسبلـ (ُٓ.)ّٖٗ/
)ْ( ميزاف االعتداؿ (ّ.)ْٕٓ/
)ٓ( يينظر :تاريخ اإلسبلـ (ُٓ.)ّٖٗ/
)ٔ( لساف الميزاف (ٔ)َِٓ/

)ٕ( تاريخ اإلسبلـ (ُٓ ،)ّٖٗ/ميزاف االعتداؿ (ّ ،)ْٕٓ/التاريخ الكبير لمبخارم (ُ ،)ِّّ/يينظر :لساف
الميزاف (ٔ ،)َِٓ/الكافي بالكفيات (ِ.)ّٗ/
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(ُ)
العزل بف قصي
نا
كثير ،صاحب ثعمب كالخصيص بو ،كىك مف أسد قريش ،كىك أسد بف عبد ٌ
بف كبلب بف مرة بف كعب بف لؤم بف غالب رىط الزبير بف العكاـ ،تكفي ًفي ذم القعدة سنة

(ّْٖق)(ِ).

(ّ)
ً
اـ ،الثّْقىة،
كعمي بف محمد "ثقة" ،قاؿ الخطيب :ككاف ثقة  .كقاؿ الذىبي :اإل ىم ي
ً (ْ)
جماعة لمكتب ،صادؽ
المتٍقف  .كقاؿ جماؿ الديف القفطي :عالـ ،صحيح الخطٌ ،راكيةٌ ،
ي

الركاية ،منقٌر َّ
بحاث(ٓ) .كقاؿ أبك الفرج الجكزم :ككاف ثقة (ٔ).
 أمثمة تطبيقية:لو أحاديث في كتب السَُّّنة ،كمنيا:

(ٕ)
ىخبرىنا أىبك اٍلقى ً
اسًـ اٍل ًخ ىرًق ُّي بًىب ٍغ ىد ىاد ،ثنا
(حديث )ٔ :أخرج البييقي في سننو الكبرل قاؿ ،أ ٍ ى ى ي
ً ً
ً
ً
ً
ُّ
اؽ ،ثنا ىج ٍعفىير ٍب يف ىع ٍك وف ،ىع ٍف ًى ىش ًاـ ٍب ًف
يـ ٍب يف إً ٍس ىح ى
ىعم ُّي ٍب يف يم ىح َّمد ٍب ًف الزىب ٍي ًر اٍل يككف ُّي ،ثنا إ ٍب ىراى ي
اؿ( :جمع رسك يؿ ً
الزبي ًر ،عف س ًع ًيد ب ًف جبي ور ،عف عبًد ً
ا﵀ ٍب ًف ىعب و
ا﵀
ى ٍ ىٍ
ى ٍ ى ٍ ي ىٍ
ىس ٍعود ،ثنا أيىبك ُّ ى ٍ
َّاس  قى ى ى ى ى ى ي
اء ًفي اٍلمًد ىين ًة ًمف ىغ ٍي ًر ىخك و
صمَّى ا﵀ عمىٍي ًو كسمَّـ ب ٍيف الظُّي ًر كاٍلعص ًر ،كاٍلم ٍغ ًر ًب كاٍل ًع ىش ً
ؼ ىكىال
ٍ
ي ى ىىى ى ى
ى
ٍ
ى
ٍ ى ى ٍ ى ى
ى
ت :لًـ تىىرل ىيا ٍاب ىف ىعب و
يمتىوي).
ىف ىال يي ٍح ًرىج أ َّ
َّاس؟ قى ى
اؿ :أ ىىر ىاد أ ٍ
ىسفى ور" يقٍم ي ى
الكراؽ:
 -الحكـ عمى اإلسناد كأثر ٌ

اإلسناد فيو:

البناني مكالىـ أبك إسحاؽ ،صدكؽ يغرب(ٖ).
ُ -إبراىيـ بف إسحاؽ بف عيسى ي
كال تضر غرابتو؛ َّ
مسمما(ٗ) تابعو متابعو قاصرة مف طريؽ قرة بف خالد السدكسي،
ألف
ن

عف أبي الزبير بو ،بنحكه.

ُ
تقدمت ترجمتو (صْٓ) مف ىذا البحث.
ىح ىمد ٍبف ىي ٍحىيى ،أيىبك ا ٍل ىعبَّاس النحكم المعركؼ بثعمبٌ .
)( أٍ
)ِ( يينظر :تاريخ بغداد (ُّ ،)ٓٓٓ/المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ (ُْ ،)َُِ/تاريخ اإلسبلـ (ٕ،)ٖٔٔ/

سير أعبلـ النببلء (ُٓ ،)ٕٓٔ/إنباه الركاة عمى أنباه النحاة (ِ ،)َّٓ/معجـ األدباء (ْ ،)ُٖٔٔ/كقد تقدمت

ترجمتو (صٕٖ) مف ىذا البحث.
)ّ( يينظر :تاريخ بغداد (ُّ.)ٓٓٓ/
)ْ( يينظر :سير أعبلـ النببلء (ُٓ.)ٕٓٔ/

)ٓ( يينظر :إنباه الركاة عمى أنباه النحاة (ِ.)َّٓ/

)ٔ) يينظر :المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ (ُْ.)َُِ/
ٕ
َّبلتىٍي ًف (ّ ،)ِّٕ/برقـ (ْٖٓٓ) .كأخرجو مسمـ في
اب ا ٍل ىج ٍم ًع ًفي ا ٍل ىم ى
ط ًر ىب ٍي ىف الص ى
) ( السنف الكبرل لمبييقي ،ىب ي
صحيحو (ُ ،)َْٗ/برقـ (َٕٓ) ،كأبك داكد (ُُُِ) ،كالترمذم في سننو (ُ ،)ّْٓ/برقـ (ُٕٖ).
)ٖ( يينظر :تقريب التيذيب (صٕٖ).
)ٗ( يينظر :صحيح مسمـ (ُ ،)َْٗ/برقـ (َٕٓ).
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ِ -ىشاـ بف سعد المدني ،أبك عباد ،أك أبك سعيد ،صدكؽ لو أكىاـ كرمي

بالتشيع(ُ)،

(ِ)

كال تضر أكىامو؛ فقد تكبع في صحيح مسمـ

متابعة تامة مف طريؽ قرة بف خالد

السدكسي ،عف أبي الزبير بو ،بنحكه.

كال يضر تشيعو؛ َّ
ألف حديثو لـ يكافؽ بدعتو .كلكف ىشاـ بف سعد ،ضعفو كثير مف

العمماء(ّ).

قاؿ الباحث :خبلصة القكؿ فيو ضعيؼ.

ّ -محمد بف مسمـ بف تدرس األسدم مكالىـ ،أبك الزبير المكي ،صدكؽ إال أنو

يدلس(ْ) .كىك مف التابعيف مشيكر بالتدليس ،كذكره ابف حجر في المدلسيف مف المرتبة

الثالثة(ٓ) ،كال يضر تدليسو؛ َّ
ألنو صرح بركاية مسمـ

(ٔ)

بصيغة التحديث.

كعميو فالحديث بيذا اإلسناد ضعيؼ؛ لضعؼ ىشاـ بف سعد.

سببا في الحكـ عمى إسناد الحديث بالضعؼ،
الكراؽ ،لـ يكف ن
كعمي بف محمد بف الزبير ٌ
كالعمة ليست منو ،كانما العمة مف غيره .كا﵀ اعمـ.
***

م ىم ٍكالى يى ٍـ
يم ًك ُّ
السابع :أبك العبلء ،األ ى

ً
بف س ًع ٍي ًد ً ً
ً
م َّ
ِّي ً
ار
يم ًك ُّ
ىص ىبغي ي
اـ ال ىك ًب ٍي ير ،يم ٍفتي الد ى
أ ٍ
بف الفى ىر ًج ً ى
بف ىناف وع القرشي األ ى
الش ٍي يخ ،اإل ىم ي
ً ً
ً
ً
ً
م ،ىم ٍكالى يى ٍـ ،مكلى عمر بف
يم ًك ُّ
الم ٍ
ص ًريَّة ،ىك ىعال يم ىيا ،أ يىبك ىع ٍبد اهلل ،كقيؿ :أبك العبلء ،األ ى

)ُ( يينظر :تقريب التيذيب (صِٕٓ).
)ِ( يينظر :صحيح مسمـ (ُ ،)َْٗ/برقـ (َٕٓ).

)ّ( يينظر :ديكاف الضعفاء (صُْٗ) ،الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ (ٖ ،)َُْ/ميزاف االعتداؿ (ْ.)ِٖٗ/
)ْ( يينظر :تقريب التيذيب (صَٔٓ).
)ٓ( يينظر :طبقات المدلسيف (صْٓ).
)ٔ( يينظر :صحيح مسمـ (ُ.)َْٗ/
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م ،المالً ًك ُّي .طىمىب ً
ً
اب ىك ًب ٍيهر ،فىفىاتى يو
ش ٌّ
الع ٍم ىـ ىك يى ىك ى
ى
عبد العزيز ،الم ٍ
ص ًر ُّ ى
عبد اهلل بف كىب(ِ) ،كتكفي سنة (َِّىػ)(ّ).

(ُ)

ث ،ككاف كراؽ
ىمالً هؾ ىكالمَّ ٍي ي

الكراؽ ثقة ،فقاؿ ابف حجر(ْ) :ثقة .كقاؿ العجمي(ٓ)" :ال بأس بو "ثقة صاحب
كأصبغ ٌ
سنة" .كقاؿ ابف فرحكف(ٔ)" :صدكؽ ثقة كاف كاتب بف كىب كأخص الناس بو" .كقاؿ أبك
حاتـ(ٕ)" :كاف اصبغ اجؿ اصحاب ابف كىب" ،ك"قاؿ كسئؿ أبي عنو فقاؿ :صدكؽ" .كقاؿ

(ٖ)
معا بالفقو كالنظر .كذكره ابف حباف في الثقات كقاؿ(ٗ) :ككاف
محمد بف يكنس  :ككاف متض ن
(َُ)
اف ىكاتب ٍابف كىب" .كقاؿ الطبرم(ُُ)" :ثقة ،فقيو".
رن
اكيا البف كىب .كقاؿ الصفدم  " :ىك ىك ى

كقاؿ محمد مخمك(ُِ) :اإلماـ الثقة الفقيو المحدث العمدة النظار .كقاؿ يحيى بف معيف :كاف مف
أعمـ خمؽ ا﵀ كميـ برأم مالؾ :يعرفيا مسألة مسألة ،متى قاليا مالؾ ،كمف خالفو فييا(ُّ) .قاؿ

الذىبي :الفقيو  ...قاؿ بف معيف ككاف أعمـ خمؽ ا﵀ برأم مالؾ(ُْ).

ُ
ً
كبيرا ،فمـ يمؽ مال نكا كال الَّ ٍميث بؿ تفقٌو عمى ابف ىك ٍىب ،كعبد الرحمف بف القاسـ
) ) قاؿ الذىبي :كاٌنما طمب الع ٍمـ ن
كركل عنيما كعف أسامة بف زيد بف أسمـ ،كأخيو عبد الرحمف بف زيد ،كعبد العزيز َّ
دم ،كحاتـ بف
الد ىرىاكٍر ٌ

العباس بف ىخمىؼ بف إدريس بف عمر بف عبد العزيز ،كعيسى بف يكنس ،كغيرىـ .تاريخ اإلسبلـ
إسماعيؿ ،ك ٌ
(ٓ.)ّٕٓ/
)ِ) عبد ا﵀ بف ىك ٍىب بف يمسمـ ،اإلماـ أبك محمد .تقدمت ترجمتو (صُّٖ) مف ىذا البحث.
)ّ) يينظر :التاريخ الكبير (ِ ،)ّٔ/سير أعبلـ النببلء (َُ ،)ٔٓٔ/تاريخ اإلسبلـ (ٓ ،)ّٕٓ/تيذيب الكماؿ
(ّ ،)َّْ/إكماؿ تيذيب الكماؿ (ِ ،)َِٓ/حسف المحاضرة في تاريخ مصر كالقاىرة (ُ ،)َّٖ/رجاؿ
صحيح البخارم (ُ ،)َُٔ/األعبلـ (ُ ،)ّّّ/الديباج المذىب (ُ ،)ِٗٗ/كفيات األعياف (ُ ،)َِْ/الكافي
بالكفيات (ٗ ،)ُٔٔ/تيذيب التيذيب (ُ ،)ُّٔ/مغاني األخيار (ُ ،)ٕٓ/طبقات الحفاظ (صَِّ).
)ْ) يينظر :تقريب التيذيب (صُُّ).
)ٓ) معرفة الثقات (صَٕ).

)ٔ) الديباج المذىب (ُ.)ِٗٗ/
)ٕ) الجرح كالتعديؿ (ِ.)ُِّ/
)ٖ) تاريخ ابف يكنس المصرم (ُ.)ْٕ/
)ٗ) يينظر :الثقات (ٖ.)ُّّ/
)َُ) الكافي بالكفيات (ٗ.)ُٔٔ/

)ُُ) المعجـ الصغير لركاة اإلماـ ابف جرير الطبرم (ُ.)ٖٓ/
)ُِ) يينظر :شجرة النكر الزكية في طبقات المالكية (ُ.)ٗٗ/
)ُّ) تيذيب الكماؿ (ّ.)َّٔ/

)ُْ) يينظر :الكاشؼ (ُ.)ِْٓ/
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 -أمثمة تطبيقية:

لو أحاديث في كتب السَُّّنة ،كمنيا:

(حديث )ٕ :أخرج اإلماـ الترمذم في سننو(ُ) ،قاؿ :حدثنا أحمد بف الحسف قاؿ :حدثنا
أصبغ بف الفرج قاؿ :أخبرني عبد ا﵀ بف كىب ،عف عمرك بف الحارث ،أنو أخبره عف سعيد بف
أبي ىبلؿ ،عف خزيمة ،عف عائشة بنت سعد بف أبي كقاص ،عف أبيياَّ ،أنو ىد ىخ ىؿ مع رس ً
كؿ ا﵀
ىىىي
ؾ
اؿ( :أالى أي ٍخبً ىرًؾ بً ىما يى ىك أى ٍي ىس ىر ىع ٍمي ى
صاةه تي ىسبً يح بًيىا ،فىقى ى
ام ىروأة ىكىب ٍي ىف ىي ىد ٍييىا ىن ىكاةهٍ ،أك قى ى
اؿ :ىح ى
عمى ٍ
 ى
عد ىد ما ىخ ى ً
ً
عد ىد ما ىخ ى ً
ً
األر ً
ض،
اف ا﵀ ى
كس ى
م ٍف ىى ىذا ٍأك أ ٍف ى
بح ى
ض ىؿ؟ يس ٍب ىح ى
الس ىماء ،ي
مؽ في ى
مؽ في ٍ
اف ا﵀ ى ى
ؾ ،كالحم يد ً
لؾ ،كسبحاف ً
كسبحاف ً
﵀
ثؿ ذل ى
الؽ ،كا﵀ي أ ٍك ىب ير ًم ى
عد ىد ىما يى ىك ىخ ٍ
ا﵀ ى
ا﵀ ى
يف ىذ ى ي ٍ ى
عد ىد ىما ىب ى
يٍ ى ى
ىٍ
ً
ًمث يؿ ذلؾ ،كىال ىح ٍك ىؿ كال قيكةى إال با﵀ ًمث يؿ ذلؾ).
الراكم عميو:
 الحكـ عمى اإلسناد كأثر َّرجاؿ اإلسناد ثقات ،إال:

ُ -خزيمة :قاؿ ابف حجر(ِ)" :خزيمة عف عائشة بنت سعد ال يعرؼ" .كقاؿ

الذىبي(ّ)" :خزيمة ال يعرؼ .عف عائشة بنت سعد .تفرد عنو سعيد بف أبي ىبلؿ ،حديثو في
التسبيح".

قاؿ الباحث :خزيمة مجيكؿ.

ِ -سعيد بف أبي ىبلؿ

قاؿ ابف حجر(ْ)" :سعيد بف أبي ىبلؿ الميثي مكالىـ أبك العبلء المصرم ،قيؿ :مدني

األصؿ ،كقاؿ محمد بف يكنس المصرم :بؿ نشأ بيا ،صدكؽ لـ أر البف حزـ في تضعيفو

سمفنا ،إال أف الساجي حكى عف أحمد أنو اختمط" ،كقاؿ أبك زرعة :صدكؽ(ٓ) .كقاؿ ابف

)ُ) سنف الترمذم ،أبكاب الدعكات عف رسكؿ ا﵀  ،باب :في دعاء النبي  كتعكذه في دبر كؿ صبلة
(ٓ ،)ِٓٔ/برقـ (ّٖٔٓ) .كأخرج الحديث اإلماـ أبك داكد في سننو (ِ ،)َٖ/برقـ (ََُٓ) ،كالحاكـ في
المستدرؾ (ُ ،)ِّٕ/برقـ (ََِٗ) ،كأبك يعمى في مسنده (ِ ،)ٔٔ/برقـ (َُٕ) ،كابف حباف في صحيحو

صحيح ابف حباف (ّ ،)ُُٖ/برقـ (ّٕٖ) ،كالبييقي في مصنفو شعب اإليماف (ِ ،)ُُٔ/برقـ (ٓٗٓ) ،كميـ

مف طريؽ عبد ا﵀ بف كىب ،بو ،بنحكه.
)ِ) تقريب التيذيب (صُّٗ).
)ّ) ميزاف االعتداؿ (ُ.)ّٔٓ/
)ْ) تقريب التيذيب (صِِْ).

)ٓ) يينظر :الضعفاء ألبي زرعة الرازم في أجكبتو عمى أسئمة البرذعي (ِ.)ُّٔ/
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(ُ)
ٍس بو" ،كقاؿ أبك حاتـ(ِ)" :ال بأس بو" ،كقاؿ ابف سعد(ّ)" :ككاف ثقة إف شاء
قدامة " :ال ىبأ ى
(ٓ)
(ْ)
أيضا(ٔ)" :ككاف أحد المتقنيف
ا﵀" ،كقاؿ العجمي " :ثقة" .كذكره ابف حباف في الثقات  ،كقاؿ ن
(ٕ)
ىح يد أ ٍىك ًع ىي ًة اٍل ًعٍمًـ" ،كقاؿ ابف حجر(ٖ)" :أحد المكثريف
كأىؿ الفضؿ في الديف" ،كقاؿ الذىبي " :أ ى
(ٗ)
ىحمد ىيقيكؿ سعيد بف
عف جابر مرسبل ثقة ثبت ضعفو بف حزـ كحده" ،قاؿ أبك داكد  " :ىس ًمعت أ ٍ
ً
ً
ً
عدؿ أىك قىا ىؿ بكسؽ كتب
اء يى ٍـ بً ٍ
سمعكا م ٍنوي بً ٍ
مصر القدماء فىخرج ىزىع يمكا إًلىى اٍل ىمد ىينة فى ىج ى
أبي ى ىبلؿ ي
ؾ ًفي بعضو فىجعؿ ىبينو ىكىبيف
اف المٍَّيث بف سعد سمع ًم ٍنوي َّ
ثـ ش ٌ
كتبت ىعف الصغار ىك ىعف كؿ ،ىك ىك ى
اؿ ىخالًد بف ً
يزيد ثًقىة قىالىو أيىبك ىد ياكد".
سعيد ىخالً ندا قى ى

كقد اتيمو بعض العمماء باالختبلط :قاؿ األثرـ(َُ)" :سمعت أبا عبد ا﵀ يقكؿ :سعيد بف

أبي ىبلؿ ما أدرم أم شيء حديثو؟! يخمط في األحاديث" ،كقاؿ ابف حزـ لما تكمـ عف حديث
(ُُ)
ً
ً َّ
م؛ قد ذكره
صفة الرحمف ..." :إًف ىىذه الم ٍفظىة ا ٍنفىرد بيىا سعيد بف أبي ى ىبلؿ ىكلىٍي ىس بًاٍلقى ًك ٌ
بالتخميط يحيى ىكأحمد بف ىح ٍنىبؿ"(ُِ) ،كقد ذكره محقؽ الككاكب النيرات في ممحقو(ُّ) .كقاؿ

(ُْ)
ايضا(ُٓ) :ككذا قاؿ الحافظ
األلباني " :قاؿ أحمد :يخمط في األحاديث ،ككثقو الجميكر" .كقاؿ ن

)ُ) المنتخب مف عمؿ الخبلؿ (ُ.)ِٖٓ/
)ِ) الجرح كالتعديؿ (ْ.)ُٕ/
)ّ) الطبقات الكبرل (ٕ.)ّٓٔ/
)ْ) معرفة الثقات (صُٖٗ).
)ٓ) الثقات (ٔ.)ّْٕ/

)ٔ) مشاىير عمماء األمصار (صَُّ).
)ٕ) تاريخ اإلسبلـ (ّ.)ّٔٔ/
)ٖ) لساف الميزاف (ٕ.)ِِّ/

)ٗ) سؤاالت أبي داكد لئلماـ أحمد (صِْٓ).
)َُ) سؤاالت االثرـ ألحمد بف حنبؿ (صْٓ).

)ُُ) قاؿ ابف حزـ ىك :ما ركيناه عبد ا﵀ بف كىب ىعف ىع ٍمرك بف ا ٍل ىح ًارث ىعف سعيد بف أبي ًى ىبلؿ ىعف أبي
ًَّ
ً
ً
ً
اف ي ٍق ىأر قؿ يى ىك ا﵀
الر ىجاء يم ىح َّمد بف عبد َّ
َّ
عم ىرة ىعف ىعائ ىشة ىرضي ا﵀ ىع ٍنيىا في الرجؿ الذم ىك ى
الر ٍح ىمف ىعف أمو ٍ
ً
الر ٍح ىمف فىأىنا أحبيا
اؿ ًى ىي صفة َّ
يسأىؿ ىعف ىذلًؾ فىقى ى
كرة أ ٍ
يخ ىرل ىكأىف ىر يسكؿ ا﵀  أىمر أىف ٍ
أحد في كؿ ىرٍك ىعة ىم ىع يس ى
َّبلـ أىف ا﵀ يي ًحبوي .يينظر :الفصؿ في الممؿ كاألىكاء كالنحؿ (ِ.)ٗٓ/
أخبرهي ىعمىٍي ًو الس ى
فى ٍ
)ُِ) الفصؿ في الممؿ كاألىكاء كالنحؿ (ِ.)ٗٓ/
)ُّ) الككاكب النيرات (صْٖٔ).
)ُْ) إركاء الغميؿ في تخريج أحاديث منار السبيؿ (ّ.)ِْٓ/

)ُٓ) سمسمة األحاديث الضعيفة كالمكضكعة كأثرىا السيئ في األمة (ُ.)ُٖٗ/
049

في "التقريب" :إنو ال يعرؼ ،كسعيد بف أبي ىبلؿ مع ثقتو حكى الساجي عف أحمد أنو اختمط،
ككذلؾ كصفو باالختبلط يحيى كما في "الفصؿ" البف حزـ ،كلعمو مما يؤيد ذلؾ ركايتو ليذا

منقطعا كلذلؾ
الحديث ،فإف بعض الركاة الثقات عنو لـ يذكركا في إسناده خزيمة فصار اإلسناد
ن
لـ يذكر الحافظ المزم عائشة بنت سعد في شيكخ ابف أبي ىبلؿ فبل يخمك ىذا اإلسناد مف عمة
الجيالة أك االنقطاع فأنى لمحديث الصحة أك الحسف؟!.

قاؿ الباحث :سعيد بف أبي ىبلؿ ثقة؛ كاف عمة االختبلط قد نفاىا العمماء عنو ،فقاؿ
الدارقي ٍ ً
ً
ً
(ُ) َّ
كف
حباف ىك ى
طن ٌي كابف ى
آخ ير ى
ابف حجر  " :ىكثقىوي ابف سعد ىكاٍلعجمي ىكأيىبك ىحاتـ كابف يخ ىزٍي ىمة ىك َّ ى
ً
"كشذ" الس ً
اؿ ىما أ ٍىد ًرم أىم ىش ٍيء ىحًديثو
ىحمد بف ىح ٍنىبؿ أىنو قى ى
ُّعفىاء ىكنقؿ ىعف أ ٍ
َّاجي فىذكره في الض ى
ً
ىح ًاديث ىكتبع أيىبك يم ىح َّمد بف حزـ السَّا ًجي فضعؼ سعيد بف أبي ًى ىبلؿ يمطمقنا ىكلـ
يخمط في ٍاأل ى
ً
ضا(ِ)" :ذكره الس ً
َّاجي بً ىبل حجَّة؛ ىكلـ
يصب ًفي ىذلًؾ ،ىكا﵀ أعمـٍ ،
اعة" .كقاؿ أي ن
احتج بًو اٍل ىج ىم ى
ض ًعيفو" .كقاؿ الذىبي(ّ) :ثقة معركؼ حديثو في الكتب الستة ،قاؿ ابف حزـ
ىحمد تى ٍ
ىيصح ىعف أ ٍ
كحده :ليس بالقكل.
كعميو فإسناد الحديث ضعيؼ ،لجيالة خزيمة ،قاؿ اإلماـ الترمذم(ْ)" :ىذا حديث

حسف غريب مف حديث سعد" ،كقاؿ الذىبي(ٓ)" :خزيمة ،ال يعرؼ ،تفرد عنو سعيد بف أبي

ىبلؿ" .كقاؿ األلباني(ٔ)" :منكر" ،كقاؿ األلباني في مكضع آخر(ٕ)" :كقاؿ الترمذم :حديث
حسف ،كقاؿ الحاكـ :صحيح اإلسناد ،ككافقو الذىبي فأخطأ(ٖ) ،ألف خزيمة ىذا مجيكؿ".
صحيحا.
إ نذا العمة في السند مف خزيمة ،كلكاله لكاف السند
ن

إيجابي في الحكـ عمى إسناد الحديث ،كا﵀ اعمـ.
الكراؽ أصبغ كاف أثره
أما ٌ
ٌ
ه
***

)ُ) ىدم السارم (ِْٔ).
)ِ) ىدم السارم (ْٖٔ).
)ّ) يينظر :ميزاف االعتداؿ (ِ.)ُِٔ/
)ْ) سنف الترمذم (ٓ.)ِٓٔ/
)ٓ) ميزاف االعتداؿ (ُ.)ّٔٓ/
)ٔ) سنف الترمذم (ٓ.)ِٓٔ/

)ٕ) سمسمة األحاديث الضعيفة كالمكضكعة كأثرىا السيئ في األمة (ُ.)ُٖٗ/

)ٖ ) قمت :كىذا تناقض؛ كيؼ لمذىبي يقكؿ عنو مجيكؿ ثـ يكافؽ الحاكـ عمى تصحيح اإلسناد ،فبل نجزـ بأف
الذىبي كافؽ الحاكـ إال إذا نص عمى ذلؾ.
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الثامف :أبك عبد اهلل ا ٍل ىم ِّك ٌي

ً
ركطي(ُ) ،أبك عبد اهلل
ش
يصة ال ٌ
أحمد بف محمد ٍبف إً ٍ
س ىحاؽ ٍبف إبراىيـ ٍبف أىًبي يخم ى
ٌ
ِّ
مي(ِ) ،أك الحرمي ٍبف أىًبي العبلء ككاف كاتب أبي عمر محمد بف
ا ٍل ىمك ٌي ،سكف بغداد ،ك يى ىك ىح ىر ٌ
يكسؼ القاضي(ّ) ،تكفي (ُّٕىػ)(ْ).
(ٓ)
اف ثقة" ،كقاؿ الذىبي(ٔ)" :كقد كثٌقو الخطيب ،كغيره".
مي ثقة ،فقاؿ الخطيب " :ك ىك ى
ك ىح ىر ٌ
(ٕ)
ث .ثـ قاؿ(ٖ)" :كقع لنا باإلجازة جزء لو .كجده أبك خميصة مف الكنى
الم ىح ّْد ي
كقاؿ مرة  :يى ىك :ي

المفردة -يتصحؼ ب يح ىميضة -بالحاء الميممة ،كحرمي :لقب لو" .كذكره أبك الفداء الحنفي في

كتاب الثقات ،كقاؿ(ٗ)" :قاؿ الخطيب :كاف ثقة" .كقاؿ جماؿ الديف القفطي(َُ)" :أحد العمماء،
كلو خطٌ حسف يرغب فيو لجكدة ضبطو".

 -أمثمة تطبيقية :لو أحاديث في كتب السَُّّنة ،كمنيا:

(ُُ)

(حديث )ٖ :أخرج اإلماـ ابف عساكر في تاريخو

قاؿ ،أخبرنا أبك الفضؿ محمد بف

أحمد بف عمي بف عبد الكاحد بف األشقر الشركطي كأبك غالب بف البنا قاال :أنا أبك الغنائـ بف

)ُ) الشركطي :بضـ الشيف المعجمة كالراء كبعدىما الكاك كفي آخرىا الطاء الميممة ،ىذه النسبة لمف يكتب
السجبلتَّ ،
ألنيا مشتممة عمى الشركط ،فقيؿ لمف يكتبيا «الشركطي»  .يينظر :األنساب لمسمعاني
الصكاؾ ك ٌ
ٌ
(ٕ.)ُِّ/
ِ
الحرمي فيك الحرمي بف أبي العبلء .اإلكماؿ في رفع االرتياب عف المؤتمؼ كالمختمؼ في األسماء
) ) أما ى

كينظر :تبصير المنتبو بتحرير المشتبو (ُ.)ِّٕ/
كالكنى كاألنساب (ّ ،)ٗٗ/ي

ّ
البغدادم القاضي.
م ،مكالىـ ،أبك يع ىمر
ٌ
حماد ٍبف زيد ٍاأل ٍىزًد ٌ
) ) محمد ٍبف يكسؼ ٍبف يعقكب ٍبف إسماعيؿ ٍبف ٌ
تكفي سنة (َِّىػ) .تاريخ اإلسبلـ (ٕ.)ّٕٔ/

)ْ) يينظر :تاريخ بغداد (ْ ،)َّٗ/تاريخ اإلسبلـ (ٕ ،)ُّٕ/سير أعبلـ النببلء (ُْ ،)ْٖٓ/الثقات ممف لـ
يقع في الكتب الستة (ُ ،)ِْٖ/طبقات النسابيف (صٕٗ) ،معجـ األدباء (ُ ،)ِْٔ/العبر في خبر مف غبر
(ُ ،)ْٕٓ/شذرات الذىب (ْ ،)ِٖ/الكافي بالكفيات (ٖ ،)ٕ/إنباه الركاة عمى أنباه النحاة (ُ،)ّّٕ/
)ٓ) تاريخ بغداد (ٔ.)ٕٓ/

)ٔ) تاريخ اإلسبلـ (ٕ.)ُِّ/
)ٕ) يينظر :سير أعبلـ النببلء (ُْ.)ْٖٓ/
)ٖ( المصدر نفسو (ُْ.)ْٖٔ/

)ٗ) الثقات ممف لـ يقع في الكتب الستة (ُ.)ّْٖ/
)َُ) إنباه الركاة عمى أنباه النحاة (ُ.)ّّٕ/
)ُُ) تاريخ دمشؽ (ٖٓ.)ُْٕ/
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المأمكف(ُ) ،أنا أبك القاسـ بف حبابة(ِ) ،أنا أبك عبد ا﵀ حرمي بف أبي العبلء ،نا سعيد بف
(ْ)

عبد الرحمف(ّ) ،نا مركاف -يعني ابف معاكية -عف عطاء عف أبي نضرة

عف أبي سعيد ،أف

معاذ بف جبؿ دخؿ المسجد كرسكؿ ا﵀  ساجد فسجد معاذ مع رسكؿ ا﵀  فمما سمـ النبي

 قضى ما سبقو فقاؿ لو رجؿ كيؼ صنعت سجدت كلـ تعتد بالركعة؟ ،قاؿ( :لـ أكف ألرل

رسكؿ ا﵀  عمى حاؿ إال أحببت أف أككف مع رسكؿ ا﵀  فييا فذكر ذلؾ لرسكؿ ا﵀ 

فسره ،كقاؿ ىذه سنة لكـ).

الراكم عميو:
 الحكـ عمى اإلسناد كأثر َّرجاؿ اإلسناد ثقات .إال:

ُ -أبك سعيد الحميرم .قاؿ ابف حجر(ٓ)" :شامي مجيكؿ ،مف الثالثة ،كركايتو عف معاذ

ابف جبؿ مرسمة" ،كقاؿ غيره نحك ذلؾ(ٔ).

قاؿ الباحث :ىك مجيكؿ ،كمرسؿ عف معاذ بف جبؿ كما قاؿ ابف حجر.

ِ -عطاء بف عجبلف.

قاؿ ابف حجر(ٕ)" :العطاء بف عجبلف الحنفي ،أبك محمد البصرم العطار متركؾ بؿ

أطمؽ عميو ابف معيف كالفبلس كغيرىما الكذب" ،كقاؿ غيره نحك ذلؾ(ٖ).
قاؿ الباحث :متركؾ كذاب.

ُ
ً
اشمي،
) ) ىع ٍبد الص ى
َّمد ٍبف يم ىح َّمد ٍبف ىعم ٌي ٍبف أبي الغنائـ عبد الصمد بف عمي ابف المأمكف ،أيىبك الغنائـ الي ٌ
اسي ،شيخ صالح عابد ،مف بيت الحديث كالشرؼ ،تكفي سنة (َٕٓىػ) .تاريخ اإلسبلـ (ُِ.)ِْْ/
ٌ
العب ٌ

)ِ) عبيد ا﵀ بف محمد بف إسحاؽ بف سميماف ،أبك القاسـ البزاز ،يعرؼ بابف حبابة ،تكفي سنة (ّٖٗىػ) .تاريخ
بغداد (ُِ.)َُٖ/
)ّ) سعيد بف عبد الرحمف بف حساف ،كيقاؿ :لجده أبك سعيد ،أبك عبيد ا﵀ المخزكمي ،ثقة ،مات سنة
(ِْٗق) .يينظر :تقريب التيذيب (صِّٖ).
نضرة ،مشيكر بكنيتو ،ثقة ،مات سنة (َُٖىػ) ،أك
)ْ) المنذر بف مالؾ بف قي ى
الع ىكقي البصرم ،أبك ٍ
طعة العبدم ى
(َُٗىػ) .يينظر :تقريب التيذيب (صْٔٓ).
)ٓ) تقريب التيذيب (صْْٔ).

)ٔ) يينظر :الجرح كالتعديؿ (ّ ،)ُِّ/الكاشؼ (ِ ،)ِْٗ/ميزاف االعتداؿ (ْ ،)َّٓ/لساف الميزاف
(ٕ ،)ْٔٔ/تذكرة المحتاج (صُِٕ) ،مصباح الزجاجة (ُ ،)ْٖ/الضعفاء كالمتركككف البف الجكزم
(ُ ،)ِْٓ/تيذيب الكماؿ (ّّ.)ّْٓ/
)ٕ) تقريب التيذيب (صُّٗ).
)ٖ) الكاشؼ (ِ ،)ِّ/إتحاؼ الميرة (ُٕ ،)ُْ/ميزاف االعتداؿ (ّ ،)ٕٓ/كتاب المجركحيف (ِ ،)َُّ/الجرح

كالتعديؿ (ٔ ،)ّّٓ/الضعفاء كالمتركككف لمنسائي (صٖٓ).
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ّ -مركاف بف معاكية بف الحارث بف أسماء الفزارم ،أبك عبد ا﵀ الككفي ،نزيؿ مكة

كدمشؽ ثقة حافظ ككاف يدلس أسماء الشيكخ ،كما قاؿ ابف حجر(ُ) ،كقاؿ ابف حجر في مكضع

أيضا كصفو الدارقطني بذلؾ .كعده
نا
آخر(ِ) :كاف
مشيكر بالتدليس ككاف يدلس تدليس الشيكخ ن
في الطبقة الثالثة كال بد كأف يصرح بالسماع ،فتدليسو يضر ألنو لـ يصرح بالسماع".
قاؿ الباحث :ىك ثقة حافظ ككاف يدلس أسماء الشيكخ ،كما قاؿ ابف حجر.
كعميو فالحديث مكضكع؛ َّ
ألف عطاء بف عجبلف متركؾ كذاب.

ايجابي في الحكـ عمى إسناد الحديث.
أثر
الكراؽ كاف لو ه
كأ ٌما أحمد بف محمد ٌ
ه
***

التاسع :أ يىبك القاسـ الم ٌك ٌي

ً
ً
ػي ،كأبػك بكػر
ىع ٍبد َّ
مي فيتيػكح ٍبػف ىبنػيف .زيػف الػديف أ يىبػك القاسػـ الم ٌك ٌ
الر ٍح ىمف ٍبف أىبي ىح ىر ٌ
الكراؽ ،مسند مكة ،كتيكفي سنة (ْٓٔىػ)(ّ).
كأبك محمد الكاتب النقاش العطٌار
المعمرٌ ،
ٌ

ككاف كبلـ العمماء فيو قميؿ؛ كلكنيـ كثقكه ،فقاؿ اإلماـ الذىبي(ْ) :العالـ المسند كسمع
السمىًف ُّي(ٓ) ،كقاؿ مرة(ٔ) :المحدث رًاكم الص ً
َّحيح ،كقاؿ
كىك شاب "صحيح البخارم" ،كأجاز لو ّْ
ى
(ٕ)
ىحمد بف مح َّمد بف إً ٍبر ً
اىيـ بف
الفاسي  :مسند مكة كمكثقيا .كقاؿ ابف حجر عند حديثو عف "أ ٍ
يى
ى
َّ
ىخك الرضي كلد سنة (ّّىػ) كسمع الص ً
َّحيح مف ٍابف أبي
م صفي ٌ
الديف أ ي
أبي بكر الط ىب ًر ٌ
ى
حرمي"(ٖ) ،كقاؿ ابف جعفر المقدسي عندما تكمـ عف "عمي بف حميد بف عمار الطرابمسي أبك
كتفرد بو عنو،
الحسف المكي ،سمع صحيح البخارم مف أبي مكتكـ عيسى بف أبي ذر اليركم ٌ
كركاه عنو جماعة آخرىـ عبد الرحمف بف أبي حرمي"(ٗ).
)ُ) يينظر :تقريب التيذيب (صِٔٓ).
)ِ) طبقات المدلسيف (صْٓ).

)ّ) يينظر :تاريخ اإلسبلـ (ُْ ،)ُٖٓ/سير أعبلـ النببلء (ُٔ ،)ِّْ/المعيف في طبقات المحدثيف
(صَِّ) ،يينظر :ذيؿ التقييد في ركاة السنف كاألسانيد (ِ.)ُٗ/
)ْ) يينظر :سير أعبلـ النببلء (ُٔ.)ِّْ/
ٓ
ً
ً
طً
ً
بف يم ىح َّم ًد ً
ىح ىم ىد ً
بف يم ىح َّم ًد ً
الج ٍرىكانً ٌي .كمات عف
اـ أيىبك ى
بف أ ٍ
اى ور أ ٍ
ىصىبيىان ٌي ،ى
بف إً ٍب ىراى ٍي ىـ األ ٍ
ىح ىم يد ي
) ) يى ىك :اإل ىم ي
فصاعدا في سنة (ٕٔٓىػ) .يينظر :سير أعبلـ النببلء (ُِ ،)ٓ/ميزاف االعتداؿ (ُ.)ُٓٓ/
(َُِ) سنة
ن
)ٔ) يينظر :المعيف في طبقات المحدثيف (صَِّ).
)ٕ) يينظر :شفاء الغراـ بأخبار البمد الحراـ (ُ.)ِٕ/

)ٖ) الدرر الكامنة في أعياف المائة الثامنة (ُ.)ِٖٓ/

)ٗ) جزء فيو طرؽ حديث عبد الرحمف بف أبي ليمى عف كعب بف عجرة في الصبلة عمى النبي ( صُْٕ).
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 -أمثمة تطبيقية:

لو أحاديث في كتب السَُّّنة ،كمنيا:

(ُ)
ىخ ىب ىرىنا أيىبك يم ىح َّمود ىع ٍب يد المَّ ًو ٍب يف يم ىح َّمًد ٍب ًف يم ىح َّمًد ٍب ًف
(حديث )ٗ :قاؿ اإلماـ ابف حجر " :أ ٍ
َّ
ً
كرم بًاٍلمس ًجًد اٍلحراـ ،أىنا أىبك أ ٍ ً ً
يسمى ٍي ىماف النَّ ٍي ىس ياب ً
م إً ىماـ
ي
ىٍ
يـ ٍب يف يم ىح َّمد بف أبي بكر الط ىب ًر ٌ
ىى
ىح ىم ىد إ ٍب ىراى ي
ي ٍب يف يح ىم ٍيًد ٍب ًف عمار ،أ ىىنا
اٍلمقىاـ ،أ ىىنا أيىبك يم ىح َّمود ىع ٍب يد َّ
الر ٍح ىم ًف ٍب يف أىبًي ىح ىرًم ٍّي ،أ ىىنا أيىبك اٍل ىح ىس ًف ىعمً ُّ
أىبك م ٍكتي و ً
م ،أ ىىنا أىبًي(ِ) ،أىنا أيىبك اٍليى ٍيثىًـ يم ىح َّم يد ٍب يف
ىح ىم ىد اٍليى ىرًك ُّ
يسى ٍب يف اٍل ىح ًاف ًظ أىبًي ىذٍّر ىع ٍبًد ٍب ًف أ ٍ
كـ ع ى
ي ى
ً
م ّْك ٍّي ال يك ٍش ًم ٍيييني كأىبك إًسحاؽ إً ٍبر ً
ىما ،قىػ ػالي ػكا :أ ىىنا أيىبك ىع ٍبًد المَّ ًو
اى ػ ػيـ بف أ ٍ
ىي ٍى
ى
ى
ىحم ػد اٍل يم ٍستى ٍممي ىك ىغير ى
ى
اعيؿ بف إً ٍبر ً
برم أ ىىنا أبك ع ٍب يد المَّ ًو مح َّم يد ٍبف إًسم ً
صالح اٍلفر ً
اىيـ
كس ى
يى
ى
ؼ ٍب ًف ىمطى ًر بف ى
يم ىح َّم يد ٍب يف يي ي
ى
ي ٍى
ً (ّ)
الر ٍحم ًف ٍب ًف عك و
ً
ً ً
كف عف ً
ؼ ٍب يف اٍلم ً
ؼ
كس ي
اٍل ٍ
اج يش ً ى ٍ ى
جعف ٌي ثىىنا يم ىس َّد يد ثىىنا يي ي
ىٍ
يـ ٍب يف ىع ٍبد َّ ى
ى
صال ًح ٍب ًف إ ٍب ىراى ى
(ٓ)
ً (ْ)
ىع ٍف أىبً
ؼ ًفي الص ّْ
ت ىع ٍف ىي ًمينًي ىك ًش ىمالًي فىًإ ىذا
َّؼ ىي ٍكىـ ىب ٍد ور فىىن ى
يو ىع ٍف ىج ّْد ًه قى ى
اؿ ىب ٍي ىن ىما أ ىىنا ىك ًاق ه
ظ ٍر ي
ت أىف أى يككف ب ٍيف أ ٍ ً
ً و
ً
ً
ىح يد يى ىما فىقىا ىؿ
ىس ىن يانيي ىما تى ىمنَّ ٍي ي ٍ
ىضمى ىع م ٍنيي ىما فى ىغ ىم ىزنًي أ ى
ى ى ى
ص ًار ىحديثىة أ ٍ
بلم ٍي ًف م ىف األ ٍىن ى
أ ىىنا ب يغ ى
ت :ىنعـ فىما حاجتي ىؾ إًلى ٍي ًو يا ٍبف أ ً
ت أَّىنوي ىي يس ُّ
ب
ىخي؟! قى ى
اؿ :أ ٍ
لًي ىيا ىع ّْـ أىتى ٍع ًر ي
يخبً ٍر ي
ؼ أ ىىبا ىج ٍي وؿ؟ ،يقٍم ي ى ٍ ى ى ى
ى ى
(ٔ)
كؿ المَّ ًو  كالًَّذم ىن ً
ىع ىج يؿ ًمَّنا فى ىغ ىم ىزنًي
ىر يس ى
كت األ ٍ
فسي بًىيًد ًه لىك ىأرٍىيتو لـ ييفىارؽ ىس ىك ىادهي ىحتىى ىي يم ى
ى
الن ً
ت إًلىى أىبًي ىج ٍي وؿ ىي يجك يؿ ًفي َّ
ت :أىال إً َّف ىى ىذا
ىف ىن ى
اآلخ ير فىقى ى
ى
اس فى يقٍم ي
ظ ٍر ي
اؿ ًلي ًم ٍثمىيىا ىفمى ٍـ أ ٍىن ىش ٍ
ب أٍ
ص ً
ص ػ ػ ىرفىا إًلىى
احيب يك ىما الًَّذم ىسأىٍلتي يمكنًي ىع ٍنوي ،قى ى
اؿ :فى ىابتٍ ىد ىراهي بً ىس ٍيفىٍي ًي ىمػ ػا فى ى
ض ىرىباهي ىحتَّى قىتىبلهي ثيَّـ ٍان ى
ى
اؿ :يك ُّؿ ك ً
(ى ٍؿ ىم ىس ٍحتي ىما
احود ًم ٍنيي ىما أ ىىنا قىتىٍمتيوي ،فىقى ى
اؿ (أُّىي يك ىما قىتىمىوي)؟ فىقى ى
ىخ ىب ىراهي فىقى ى
ىر يس ى
كؿ المَّو  فىأ ٍ
اؿ :ى
ى

)ُ) اإلمتاع باألربعيف المتباينة السماع (صِٔ).
ِ
المالكي الحافظ ،كيعرؼ ببمده
كم
) ) أبي :عبد بف أحمد بف محمد بف عبد ا﵀ بف يغفىير ،أبك ىذٌر األنصارم اليىىر ٌ
ٌ
بابف ال ٌس ٌماؾ .تكفي سنة (ّْْىػ) .تاريخ اإلسبلـ (ٗ.)َْٓ/
ّ
ً
ً
م،
العمىـ أبك عبد ا﵀ الجعفي ،مكىال يى يـ ،ا ٍليب ىخ ًار ٌ
) ) محمد ٍبف إً ٍس ىماعيؿ ٍبف إً ٍب ىراىيـ ٍبف المغيرة ٍبف بردزبوٍ ،اإل ىماـ ى
"الصحيح" كالتٌصانيؼ ،تكفي سنة (َِٔق) .يينظر :تاريخ اإلسبلـ (ٔ.)َُْ/
صاحب ٌ
)ْ) إبراىيـ بف عبد الرحمف بف عكؼ الزىرم ،قيؿ لو رؤية كسماعو مف عمر أثبتو يعقكب بف شيبة ،مات سنة

(ٓٗق) ،أك (ٔٗق) .يينظر :تقريب التيذيب (صُٗ).
)ٓ) عبد الرحمف بف عكؼ بف عبد عكؼ بف عبد بف الحارث بف زىرة بف كبلب بف مرة بف كعب بف لؤم [بف
غالب القرشي الزىرم ،يكنى أبا محمد ،كاف اسمو في الجاىمية عبد عمرك ،كقيؿ عبد الكعبة ،فسماه رسكؿ ا﵀
 عبد الرحمف .كلد بعد الفيؿ بعشر سنيف ،تكفي سنة (ُّق) .كقيؿ :سنة (ِّق) ،كىك ابف (ٕٓ )ِٕ-سنة
بالمدينة .يينظر :االستيعاب (ِ.)ْْٖ-َٖٓ/

الش ٍخص ،كبالكسر السداد ،كقىكلو :ىفمـ أنشب ،أىم لـ أتعمؽ بً ىشيء غير ما أىنا ًف ً
)ٔ) كالسكاد :بًا ٍلفىتٍح َّ
يو .اإلمتاع
ى
ى
ٍ
باألربعيف المتباينة السماع (صِٔ).
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ً ً
س ٍيفى ٍي يكما؟ ،قىاال :ىال فىىنظىر ًفي الس ٍَّيفى ٍي ًف فىقى ى ً
اف
اؿ :ك ي
بلى ىما قىتىمىوي ىسمىيبوي ل يم ىعاذ بف ىع ٍمرك بف الجمكح ىك ىك ى
ى
ى ى
ً
اء ىك يم ىعا ىذ ٍب ىف الجمكح).
ىي ٍعني الغبلميف يم ىعا ىذ ٍب ىف ىع ٍف ىر ى
الكراؽ عميو:
 -الحكـ عمى اإلسناد كأثر َّ

رجاؿ اإلسناد كميـ ثقات ،كقد ركاه الحافظ ابف حجر بسنده إلى اإلماـ البخارم ،ثـ

ساؽ نفس إسناد البخارم إلى النبي .

كعميو فالحديث صحيح اإلسناد ،كقاؿ اإلماـ ابف حجر(ُ) -رحمو ﵀ " :-ىى ىذا ىحًديث
(ّ)
(ِ)
ً
كسؼ اٍل ىم ٍذ يككر ،ىك ٍابف
صحيح أخرجو ي
الب ىخ ًار ٌ
م ىى ىك ىذا ،ىك يمسمـ ىع ٍف ىي ٍح ىيى ٍب ًف ىي ٍح ىيى ىع ٍف يي ي
ى
)
ْ
(
ً ً
يـ ىع ٍف ىي ٍح ىيى ٍب ًف ىي ٍح ىيى بً ًو .ىكقد
حباف ىع ٍف ىع ٍبًد المَّ ًو ٍب ًف يم ىح َّمود األىٍزًد ّْ
م ىع ٍف إً ٍس ىح ى
ى
اؽ ٍب ًف إ ٍب ىراى ى
الرًحيـ ٍبف ىع ٍبد اٍلك َّى ً
يخ ىرل إًلىى اٍلفر ً
اب ىعف
برم ،أخبرىنا ىع ٍبد َّ
الحًديث ىعالًيا مف طى ًريؽ أ ٍ
ىكقع لي ى
ى
اعا أىنا اٍل يح ىس ٍيف بف أبي بكر أىنا أيىبك اٍل ىكٍقت أىنا أيىبك اٍلحسف ٍبف
ًس ٌ
ت الكزراء بنت يع ىمر ىس ىم ن
المظفر أىنا أيىبك يم ىح َّمد ٍبف حمكية أىنا اٍلفر ً
برم بً ًو".
يجابي في الحكـ عمى إسناد الحديث.
أثر إ
الكراؽ كاف لو ه
كعبد الرحمف بف أبي حرمي ٌ
ه
***

)ُ) اإلمتاع باألربعيف المتباينة السماع (صِٔ).
ِ
ً
اب :ىم ٍف لى ٍـ يي ىخ ّْم ً
الخ يم ً
اب :فى ٍر ً
ىف
ب ،ىك ىم ٍف قىتى ىؿ قىتً ن
ض ي
يبل ىفمىوي ىسمىيبوي ًم ٍف ىغ ٍي ًر أ ٍ
ىسبلى ى
س ،ىب ي
) ) صحيح البخارم ،كتى ي
س األ ٍ
ي ىخ ّْمس ،كح ٍكًـ ً ً ً ً
ؼ ٍب يف الم ً
اج يش ً
صالً ًح ٍب ًف
كس ي
ي ى ىي
كف ،ىع ٍف ى
اإل ىماـ فيو ،)ُٗ/ْ( ،برقـ (ُُّْ) .ىح َّدثىىنا يم ىس َّد هد ،ىح َّدثىىنا يي ي
ى
ؼ ،ع ٍف أىبً ً
الر ٍحم ًف ٍب ًف عك و
ً
ً ً
يو ،ىع ٍف ىج ّْد ًه،ى قاؿ :الحديث."...
ى
ىٍ
يـ ٍب ًف ىع ٍبد َّ ى
إ ٍب ىراى ى
)ّ) صحيح مسمـً ،كتىاب :ا ٍل ًجي ًاد كالسّْي ًر ،باب :استً ٍحقىا ً ً
ب ا ٍلقىتً ً
يؿ (ّ ،)ُِّٕ/برقـ (ُِٕٓ).
ؽ ا ٍلقىات ًؿ ىسمى ى
ي
ى ى ى ى ي ٍ
)ْ ) صحيح ابف حباف ،ذكر خبر أكىـ عالما مف الناس أف المسمميف إذا اشتركا في قتؿ قتيؿ كاف الخيار إلى
اإلماـ في إعطاء أحدىما سمبو دكف اآلخر (ُُ ،)ُُٕ/برقـ (َْْٖ).
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العرؽ
الكراقيف مف أىؿ ا
المبحث الثاني :أعبلـ ٌ

(ُ)

إف العراؽ مف أىـ البقاع كأكبرىا ،سكنيا ككرد عمييا كثير مف العمماء ،كنزؿ فييا
ٌ
)
ِ
(
ً و ً
اب َّ
ىص ىح ً
كف ًم ٍف
الش ىج ىرًة ىك ىس ٍب يع ى
أفاضؿ الصحابة  ،قاؿ ابف سعد  " :ىى ىبطى اٍل يككفىةى ثىبلثيم ىائة م ٍف أ ٍ
ىى ًؿ ب ٍد ور ال ىنعمىـ أ ً
صمَّى الركعتيف المتيف قبؿ المغرب".
ٍي ى
أٍ ى
َّر ىكال ى
ىح ندا م ٍنيي ٍـ قىص ى
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

(ّ)
الكراقيف.
العممية  ،كال شؾ أف مف ىؤالء العمماء فئة ٌ

الكراقيف مف أىؿ العراؽ.
كفي ىذا المبحث تعريؼ بعدد مف أعبلـ ٌ

الكراؽ
األكؿ :أ يىبك يعمى البغدادم ٌ

(ْ)
الكراؽ
يعثٍ ىماف ٍبف الحسف ٍبف عمي ٍبف يم ىح َّمد ٍبف عزرة ٍبف ىد ٍيمى يـ  ،أ يىبك يعمى البغدادم ٌ
ييعرؼ بالطيكسي(ٓ)،تكفي في ربيع اآلخر مف سنة (ّٕٔىػ)(ٔ).
الكراؽ ثقة ،قاؿ الخطيب(ٕ) :سألت البرقاني(ٖ) ىعف أىبًي يعمى الطكسي ،فقاؿ:
كعثماف ٌ

اؿ ابف أىبًي الفكارس(ٗ)" :ككاف صالح
كاف ذا معرفة كفضؿ ،لو تخريجات ،كجمكع ،كىك ثقة" ،كقى ى
األمر ،إف شاء المَّو".

)ُ( ً
سميت بذلؾ مف عراؽ القربة كىك الخرز
الع ىر ي
اؽ :فأما العراؽ المشيكر فيي ببلد .كالعراقاف :الككفة كالبصرةٌ ،
المثني الذم في أسفميا أم أنيا أسفؿ أرض العرب .يينظر :معجـ البمداف (ْ.)ّٗ/
ٌ
)ِ) الطبقات الكبرل (ٔ.)ٖٗ/

)ّ) يينظر :الحديث كالمحدثكف (صَُْ ،)َُٓ-الضكء البلمع المبيف (صَِٖ ،)َِٕ-السَُّّنة قبؿ التدكيف
(ُ.)ُٕٔ/

)ْ) َّ
الدٍيمىمى :بفتح الداؿ الميممة كسككف الياء المعجمة بنقطتيف مف تحتيا كفتح البلـ ككسر الميـ ،ىذه النسبة
إلى الديمـ ،كىك ببلد معركفة ،كجماعة مف أكالد المكالي ينسبكف إلييا .األنساب (ٓ.)ْْٕ/

)ٓ) الطيكسي :بضـ الطاء الميممة كفي آخرىا السيف الميممة أيضا ،ىذه النسبة إلى بمدة بخراساف يقاؿ ليا
طكس ،كىي محتكية عمى بمدتيف ،يقاؿ إلحداىما «الطابراف» كلؤلخرل «نكقاف» كليما أكثر مف ألؼ قرية.

األنساب (ٗ.)ٗٓ/

)ٔ( يينظر :تاريخ بغداد (ُّ ،)ُٖٗ/تاريخ اإلسبلـ (ٖ ،)ِٔٗ/المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ (ُْ،)ِٕٓ/
طبقات الحنابمة (ُ.)ّّٗ/
)ٕ( تاريخ بغداد (ُّ ،)ُٖٗ/تاريخ اإلسبلـ (ٖ.)ِٔٗ/

)ٖ( أحمد بف محمد بف أحمد بف غالب ،أبك بكر ى ً
افعي .تكفي سنة
مي ى
اني الحافظ الفقيو ال ٌش ٌ
الب ٍرقى ٌ
الخ ىكارٍز ٌ
(ِْٓىػ) .تاريخ اإلسبلـ (ٗ.)َّْ/
)ٗ( تاريخ بغداد (ُّ.)ُٖٗ/
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 -أمثمة تطبيقية:

لو أحاديث في كتب السَُّّنة ،كمنيا:

(ُ)
ىخ ىب ىرىنا أيىبك ىب ٍك ور اٍل ىب ٍرقىانً ُّي،
(حديث )َُ :أخرج الخطيب البغدادم في التمخيص قاؿ" ،أ ٍ
ً
ُّ ً
ًً
ً ً
اـ يس َّر ىم ٍف ىأىرل ،نا
أ ىىنا أيىبك ىي ٍعمىى يعثٍ ىم ي
اف ٍب يف اٍل ىح ىس ًف الطكس ُّي ،نا ىىاش يـ ٍب يف اٍلقىاسـ أيىبك اٍل ىعبَّاس إ ىم ي
الزب ٍير ٍبف ب َّك وار ،نا أىبك ضمرةى(ِ) ،عف عب ٍيًد المَّ ًو ٍب ًف عمر ،ع ًف اٍلقى ً
اسًـ(ّ) ،ىع ٍف ىعائً ىشةى( ،أَّىنيىا
ي ىى ى
ى ٍ يى
ُّ ى ي ي ى
ي ى ٍى
(ْ)
يو تىماثًي يؿ فىيتى ىكو النَّبً ُّي صمَّى المَّو عمىٍي ًو كسمَّـ فىاتَّ ىخ ىذ ٍ ً
ً ًً
و
ىك ىان ًت اتَّ ىخ ىذ ٍ
ت م ٍنوي
ى ي
ى
ت ىعمىى ىس ٍي ىكة لىيىا ستٍنار ف ى
ي ى ىىى
ين ٍم يرقىتىٍي ًف(ٓ) فى ىك ىانتىا ًفي اٍل ىب ٍي ًت ىي ٍجمً يس ىعمى ٍي ًي ىما).
كراؽ عميو:
 -الحكـ عمى اإلسناد كأثر ال َّ

رجاؿ اإلسناد كميـ ثقات:

بالبرقاني :قاؿ ابف عساكر
ُ -أحمد بف محمد بف أحمد بف غالب أبك بكر الخكارزمي المعركؼ ى

(ٕ)
(ٔ)
فيما ،لـ نر في
اف ثقة كرنعا ن
 :الحافظ الفقيو .كقاؿ الخطيب البغدادم " :ك ىك ى
متقنا متثبتنا ن
شيكخنا أثبت منو ،...،كثير الحديث ،حسف الفيـ لو ،كالبصيرة ًف ً
يو" .كقاؿ الذىبي(ٖ):
ى

"اإلماـ العبلمة الفقيو ،الحافظ الثبت ،شيخ الفقياء كالمحدثيف".

العباس الياشمي "راىب بني ىاشـ" ،ككاف ثقة"(ٗ).
ِ" -كىاشـ ٍبف القاسـ ٍبف ىاشـ ،أبك ٌ
ّ -الزبير بف بكار بف عبد ا﵀ ،أبك عبد ا﵀ ابف أبي بكر قاضي المدينة.

)ُ) تمخيص المتشابو في الرسـ (ِ .)ٔٓٔ/كالحديث يمخرج في صحيح البخارم (ّ ،)ُّٔ/برقـ(ِْٕٗ) ،مف
طريؽ القاسـ بف محمد ،عف عائشة رضي ا﵀ عنيا ،بنفسو.

)ِ) أنس بف عياض بف ضمرة ،أك عبد الرحمف الميثي ،أبك ضمرة المدني ،ثقة ،مف الثامنة مات سنة (ََِ)
كلو (ٔٗ) سنة .تقريب التيذيب (صُُٓ).
)ّ) القاسـ بف محمد بف أبي بكر الصديؽ التيمي ،ثقة أحد الفقياء بالمدينة ،قاؿ أيكب ما رأيت أفضؿ منو ،مف
كبار الثالثة مات سنة (َُٔ) عمى الصحيح .تقريب التيذيب (صُْٓ).
)ْ) ًىي :الرؼ أىك الطاؽ الًَّذم يكضع ًف ً
يو َّ
الش ٍيء .كقيؿ غير ذلؾ .يينظر :عمدة القارم (ُّ.)ّّ/
ى
ً
ٓ ً
ً
ً
ُّ
ُّ
ص ًغ ىيرة .المصدر نفسو.
ة
اد
كس
ي
ى
ك
اء:
الر
فتح
ك
كف
الن
ضـ
ك
ا
ى
كسر
ك
اء
الر
ك
كف
الن
ـ
ض
ب
قة،
ر
نم
ة
ي
ن
ث
ت
:
ي
ى
) ) ى ى ىٍ ى
ىى ى
َّ ى
ى
ى َّ ى ى ى
)ٔ) يينظر :تاريخ دمشؽ البف عساكر (ٓ.)ُٗٓ/
)ٕ) تاريخ بغداد (ٔ.)ِٔ/

)ٖ) سير أعبلـ النببلء (ُّ.)َُٔ/

)ٗ( تاريخ بغداد (ُٔ )َُٓ/تاريخ اإلسبلـ (ٕ.)ُّٔ/
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قاؿ ابف حجر(ُ)" :ثقة ،أخطأ السميماني(ِ) في تضعيفو (ّ)".

قمت :ثقة كقد أخطأ السميماني في تضعيفو ،كما قاؿ ابف حجر.
كعميو فالحديث صحيح بيذا اإلسناد؛ ألف السند متسمسؿ بالثقات .كاألثر إيجابي لكراقنا
أيىبك يعمى الطكسي.

***

الكراؽ
الثاني :أبك نصر البغدادم ٌ

كراؽ أبي ثكر الفقيو(ْ)،
منصكر بف محمد بف قتيبة بف ىم ٍع ىمر ،أبك نصر البغدادمَّ ،
حدث عف :أحمد بف حنبؿ ،كداكد بف ير ىشيد(ٓ) ،كحدث عنو :عبد ا﵀ بف عدم الجرجاني(ٔ)،
كغيره(ٕ).

قاؿ الباحث :ركل عف اثنيف مف الثقات ،كركل عنو اثناف فأكثر ،كلـ يذكر العمماء فيو

تعديبل ،فيك مجيكؿ الحاؿ ،كا﵀ أعمـ.
جرحا كال
ن
ن
 أمثمة تطبيقية:لو أحاديث في كتب السَُّّنة ،كمنيا:

)ُ( تقريب التيذيب (صُِْ).

)ِ) أحمد ٍبف عمي ٍبف عمرك ،الحافظ أبك الفضؿ السميماني البً ٍ ً
م .تكفي سنة (َْْىػ) .تاريخ
م البخار ٌ
يكند ٌ
ي
ىٍ
ٌ
اإلسبلـ (ٗ.)ُٕ/
)ّ) قاؿ ياقكت الحمكم :الزبير بف بكار كاف ثقة مف أكعية العمـ ،كال يمتفت لقكؿ أحمد بف عمي السميماني فيو
إنو منكر الحديث .يينظر :معجـ األدباء (ّ.)ُِِّ/
ْ
تقدمت ترجمتو (صٖٓ) مف ىذا البحث.
) ( إبراىيـ بف خالد بف أبي اليماف الكمبي ،أبك ثكر الفقيوٌ .
)ٓ( داكد بف ير ىشيد .تقدمت ترجمتو (صُْٖ) مف ىذا البحث.

)ٔ( االماـ الحافظ الناقد الجكاؿ ،أبك أحمد ،عبد ا﵀ بف عدم بف عبد ا﵀ بف محمد بف مبارؾ بف القطاف
الجرجاني ،صاحب كتاب "الكامؿ" في الجرح كالتعديؿ ،تكفي سنة (ّٓٔىػ) .يينظر :سير أعبلـ النببلء
(ُٔ)ُٓٔ-ُْٓ/
)ٕ( يينظر :تاريخ بغداد (ُٓ ،)ٗٓ/كالكامؿ في ضعفاء الرجاؿ (ُ .)َُْ/كمنيـ تمميذه أبك عبد الرحم ػف
محمد بف حمداف .يينظر تاريخ بغداد (ُٓ.)ٗٓ/
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(حديث )ُُ :قاؿ اإلماـ ابف عدم في الكامؿ(ُ) " :ىح َّدثىىنا منصكر بف يم ىحمد بف قتيبة
كراؽ أبي ثكر ،ىح َّدثىنا ىد ياكيد ٍب يف ىرًش ويد ،ىح َّدثىنا ىب ًقَّيةي ىع ٍف يم ىع ًاكىيةى ٍب ًف ىي ٍحيى ،ىعف أىبًي ّْ
الزىن ًاد(ِ) ىع ًف
َّ
ث بًحًد و
ىعرًج(ّ) ،عف أىبًي ىرٍيرةى ،قىاؿ :قىاؿ رس ً َّ ً
ط ىس ًع ٍن ىدهي ،فىييك ىح ّّ
ؽ).
يث فى ىع ى
كؿ المو  ( ىم ٍف ىح َّد ى ى
ى
ىي
يى ى
األ ٍ ى
ى
الراكم عميو
 الحكـ عمى اإلسناد كأثر َّاإلسناد فيو:

كراؽ أبي ثكر.
ُ -منصكر بف يم ىحمد بف قتيبةٌ ،
قاؿ الباحث :مجيكؿ الحاؿ ،كلكف جيالة حالو ال تضر في ىذا الحديث ،ألف حديث
(ْ)

مجيكؿ الحاؿ يتقكل عند العمماء بالقرائف ،قاؿ ابف أبي حاتـ

في "باب في ركاية الثقة عف

غير المطعكف عميوَّ ،أنيا تيقى ّْكيو ،كعف المطعكف عميو أنَّيا ال تيقى ّْكيو ...قاؿ عبد الرحمف :سألت

أبي عف ركاية الثقات عف رجؿ غير ثقة ،مما يقكيو؟ ،قاؿ :إذا كاف معركفنا بالضعؼ ،لـ تقكه
ركايتيـ عنو ،كاذا كاف مجيكالن نفعو ركاية الثقة عنو".
ثـ إف بعض األئمة حسف حديث مجيكؿ الحاؿ ،خاصة إذا كاف مف ىك فكقو ثقة ،كمف

دكنو ثقة ،قاؿ الشيخ األلباني(ٓ) -رحمو ا﵀" :-حديث مجيكؿ الحاؿ ،فقاؿ" :نعـ قد يحسف
حديثو إذا كاف مجيكؿ الحاؿ .كا﵀ أعمـ"؛ كقاؿ األلباني

(ٔ)

عندما تحدث عف كثير بف عبد ا﵀

اليشكرم(ٕ)" :فمثمو قد يحسف حديثو إذا كاف مف دكنو كمف فكقو ثقة".
كمنصكر في ىذا الحديث يركم الحديث عف ىد ياكد ٍبف ىرًشيد ،كىك ثقة ،كيركيو عنو ابف
عدم اإلماـ ،فحديثو حسف.

)ُ( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ (ٖ.)ُُْ/
)ِ) عبد ا﵀ بف ذككاف القرشي ،أبك عبد الرحمف المدني ،المعركؼ بأبي الزناد ،ثقة فقيو ،مات سنة (َُّق)
كقيؿ بعدىا .يينظر :تقريب التيذيب (صَِّ).
)ّ) عبد الرحمف بف ىرمز األعرج ،أبك داكد المدني ،مكلى ربيعة بف الحارث ،ثقة ثبت عالـ ،مات سنة
(ُُٕق) .يينظر :تقريب التيذيب (صِّٓ).
)ْ) الجرح كالتعديؿ (ِ.)ّٔ/
)ٓ) ضعيؼ أبي داكد (ِ.)ُُٗ/
)ٔ) سمسمة األحاديث الضعيفة كالمكضكعة كأثرىا السيئ في األمة (ّ.)ُُٓ/
)ٕ) كثير بف عبد ا﵀ اليشكرم ،سمع الحسف بف عبد الرحمف ،قالو مسمـ بف إبراىيـ ،كقاؿ محمد بف العبلء :عف
زيد بف حباب سمع كثير بف عبد ا﵀ البكرم .التاريخ الكبير (ٕ.)ُِٕ/
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ثـ لك قيؿ بتضعيؼ حديث مجيكؿ الحاؿ ،فأقكؿ :إف منصكر تكبع متابعة قاصرة تابعو
ؽ ٍب ًف ج ً
بيا الطبراني في األكسط(ُ) مف طريؽ يم ىح َّم يد ٍب يف يرىزٍي ً
ام وع(ِ)؛ بمثمو ،كبالتالي حديثو حسف
ى
سببا مف أسباب ضعفو.
لغيره .كبالتالي جيالة حالو ال تضر في الحديث ،كلـ تكف ن
ِ -بقية بف الكليد بف صائد بف كعب الكبلعي ،أبك يي ٍح ًمد.
عدلو األئمة ،كلكنيـ تكممكا فيو لتدليسو عمى الضعفاء كالمجاىيؿ ،قاؿ الذىبي(ّ):
ٌ

"الحافظ ،أحد أعبلـ الحديث" ،كقاؿ في مكضع(ْ)" :الحافظ ،العالـ ،يم ّْ
حدث حمص ،أحد
أيضا(ٓ)" :ثقة في نفسو ،لكنو يدلس عف الكذابيف" .كقاؿ(ٔ)" :ثقة في
المشاىير األعبلـ" ،كقاؿ ن
كثير عف الثقات"،
نفسو ،يأتي بالعجائب عف المترككيف كالمجيكليف كيدلس األسماء كيغرب نا
(ٕ)
الحمصي الحافظ"،
محدث ال ٌشاـ اإلماـ أبك محمد بقية بف الكليد الكبلعي
كقاؿ ابف العماد ٌ " :
ٌ
كقاؿ ابف سعد(ٖ) " :ككاف ثقة في ركايتو عف الثقات .ككاف ضعيؼ الركاية عف غير الثقات"،

كقاؿ ابف محرز(ٗ)" :كسألت يحيى عف بقية بف الكليد الحمصي ،فقاؿ :إذا حدث عف ثقة فميس
بو بأس" ،كقاؿ مرة(َُ)" :إذا حدثؾ عمف تعرؼ كعمف ال تعرؼ فبل تكتب عنو" ،كقاؿ

العجمي(ُُ)" :ثقة ما ركل عف المعركفيف ،كما ركل عف المجيكليف فميس بشيء" ،كقاؿ الخطيب

البغدادم(ُِ)" :كفي حديثو مناكير إال أف أكثرىا عف المجاىيؿ ،ككاف صدكقنا" ،كقاؿ ابف
حجر(ُّ)" :صدكؽ كثير التدليس عف الضعفاء" ،كقاؿ ابف المبارؾ(ُْ)" :كاف صدكقنا ،كلكنو كاف
)ُ) المعجـ األكسط (ٔ.)ُّٔ/

ِ
ث بيا ،ككاف
كح َّد ى
) ) محمد بف يرزيؽ بف جامع بف سميماف بف ىي ىسار ،أبك عبد ا﵀ .قاؿ ابف يكنس :قدـ مصر ،ى
ثقة في الحديث .تكفي سنة (ِٖٗق) .الثقات ممف لـ يقع في الكتب الستة (ٖ.)ِٖٗ/

)ّ) يينظر :تاريخ اإلسبلـ (ُّ ،)ُِْ/المقتنى في سرد الكنى (ِ ،)ُِْ/ميزاف االعتداؿ (ُ.)ُّّ/
)ْ) سير أعبلـ النببلء (ٕ.)ْٕٓ/
)ٓ) ديكاف الضعفاء (صَٓ).

)ٔ) ذيؿ ديكاف الضعفاء (صِٓ).
)ٕ) يينظر :شذرات الذىب في أخبار مف ذىب (ِ.)ْٓٔ/
)ٖ) الطبقات الكبرل (ٕ)ِّٔ/

)ٗ) تاريخ ابف معيف ،ركاية ابف محرز (ُ.)ٕٗ/
)َُ) المصدر نفسو (ِ.)َِْ/
)ُُ) معرفة الثقات (صّٖ).
)ُِ) تاريخ بغداد (ٕ.)ِّٔ/
)ُّ) يينظر :تقريب التيذيب (صُِٔ).
)ُْ) تيذيب الكماؿ (ْ.)ُٗٔ/
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يكتب عمف أقبؿ كأدبر" ،كقاؿ ابف عدم(ُ) " :ىح َّدثني ىعبد المؤمف بف أحمد بف حكثرة ،ىح َّدثىنا أيىبك
اؿ احذر أحاديث ىب ًقيَّة ككف منيا ىعمىى
ألت أبا مسير ىعف حديث لبقية فىقى ى
حاتـ الرازم ،ى
قاؿ :ىس ي
تقية فإنيا غير نقية" ،كقاؿ أبك الفرج الجكزم(ِ)" :كفي أحاديثو مناكير ،إال أف أكثرىا عف

المجاىيؿ" ،كقاؿ ابف حباف(ّ)" :دخمت حمص كأكثر ىمي شأف بقية ،فتتبعت حديثو ،ككتبت

مأمكنا ،كلكنو كاف
النسخ عمى الكجو ،كتتبعت ما لـ أجد بعمك مف ركاية القدماء عنو ،فرأيتو ثقة
ن
مدلسا؛ سمع مف عبيد ا﵀ بف عمر ،كشعبة ،كمالؾ ،أحاديث يسيرة مستقيمة ،ثـ سمع مف أقكاـ
ن
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

أكلئؾ الثقات الذيف رآىـ ،بالتدليس ما سمع مف ىؤالء الضعفاء .ككاف يقكؿ :قاؿ عبيد ا﵀ بف

عمر ،عف نافع ،كقاؿ مالؾ عف نافع -كذا -فحممكا عف بقية عف عبيد ا﵀ ،كبقية عف مالؾ،
كأسقط الكاىي بينيما فالتزؽ المكضكع ببقية ،كتخمص الكاضع مف الكسط".

قاؿ الباحث :ىك صدكؽ في نفسو ،مدلس عف الضعفاء كالمجاىيؿ ،كقد جعمو الحافظ

ابف حجر في المرتبة الرابعة مف مراتب المدلسيف" ،مف اتفؽ عمى أنٌو ال يحتج بشيء مف

(ْ)
الم ّْ
حدث
حديثيـ إال بما صرحكا فيو بالسماع لكثرة تدليسيـ عمى الضعفاء كالمجاىيؿ"  ،كقاؿ " :ي

المشيكر المكثر ،لو في مسمـ حديث كاحد ككاف كثير التدليس عف الضعفاء كالمجيكليف كصفو

األئمة بذلؾ"(ٓ).

كعمى قكاعد المحدثيف فالظاىر أف تدليس بقية ال يضر في ىذا الحديث ،ألنو صرح

بسماعو مف معاكية بف يحيى عند الطبراني في األكسط(ٔ) ،كلكف "بقية بف الكليد مشيكر

بالتدليس ،مكثر لو عف الضعفاء ،يعاني تدليس التسكية ،كىك أفحش أنكاع التدليس"(ٕ) ،كقد
)ُ) الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ (ِ.)ِٓٗ/
)ِ) المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ (َُ.)ِٗ/
)ّ) كتاب المجركحيف (ُ.)ََِ/
)ْ( طبقات المدلسيف (صُْ).
)ٓ( طبقات المدلسيف (صْٗ).

ؽ ٍب ًف ج ً
)ٔ) قاؿ الطبراني :ىح َّدثىىنا يم ىح َّم يد ٍب يف يرىزٍي ً
ام وع ،نا ىع ٍب ىدةي ٍب يف ىع ٍب ًد َّ
الرًح ًيـ ا ٍل ىم ٍرىكًزمُّ ،ثىىنا ىبًقَّيةي
ى
يم ىع ًاكىيةي ٍب يف ىي ٍحىيى ،ىع ًف أىبًي ّْ
اؿ ىر يسك يؿ المَّ ًو  « :ىم ٍف
اؿ :قى ى
ىع ىرًج ،ىع ٍف أىبًي يى ىرٍي ىرةى قى ى
الزىن ًاد ،ىع ًف ٍاأل ٍ
ط ىس ًع ٍن ىدهي ،فىييك ىح ّّ
يث ىع ٍف أىبًي ّْ
الزىن ًاد إً َّال يم ىع ًاكىيةي ٍب يف ىي ٍحىيى ،تىفىَّرىد بً ًو ىبًقَّيةي.
فى ىع ى
ؽ» لى ٍـ ىي ٍرًك ىى ىذا ا ٍل ىح ًد ى
ى
رس ً
كؿ المَّ ًو  ،إً َّال بًيى ىذا ًٍ
اإل ٍسىن ًاد " .المعجـ األكسط (ٔ ،)ُّٔ/برقـ (َٗٓٔ).
ىي
)ٕ( كتاب المدلسيف (صّٕ).
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ٍب يف ا ٍل ىكًل ًيد ،نا
ث بًح ًد و
يث
ىح َّد ى ى
ىكىال يي ٍرىكل ىع ٍف

(ُ)
يث ىع ٍف أىبًي ّْ
الزىن ًاد إً َّال يم ىع ًاكىيةي ٍب يف
انفرد بيذا الحديث كما قاؿ الطبراني " :لى ٍـ ىي ٍرًك ىى ىذا اٍل ىحًد ى
ىي ٍح ىيى ،تىفىَّرىد بً ًو ىب ًقَّيةي .كىال ييركل ىع ٍف رس ً
كؿ المَّ ًو  ،إً َّال بًي ىذا ًٍ
اإل ٍس ىن ًاد" .كقد أكد العمماء أنو إذا انفرد
ىي
ى
ى ٍى
(ِ)
بقية ،فكيؼ بما
بقية بف الكليد بحديث فبل يحتج بو ،قاؿ البييقي " :ال يحتج بما ينفرد بو ٌ

يخالؼ فيو" ،كقاؿ جاسـ الدكسرم(ّ)" :كفي اإلسنادَّ :
صرح
بقيةي بف الكليد كىك مدلٌس ،كقد ٌ
و
أقبح أنكاع
بقية يدلٌس
بالتحديث عند الطبراني ،لكف ىذا غير كاؼ؛ ألف ٌ
تدليس التسكية -كىك ي
ى
فالسند
بقية ،كاال
يصرح جميع الركاة بالتحديث
التدليس -كلذا فمف الضركرم أف
ي
لنأمف تسكيةى ٌ
ى
ٌ
ساقطه كما ىك الحاؿ في ىذا الحديث" .كعميو فتدليس بقية مع تفرده يضر في ىذا الحديث،

خاصة إذا عممنا أف الحديث لـ يرك إال مف طريؽ كاحدة مف طريؽ بقية عف معاكية بف يحيى

بو(ْ).

ّ -معاكية بف يحيى أبك مطيع األى ٍط ىريابمي ًس ِّي(ٓ).
(ٔ)

قاؿ ابف حجر في التقريب

"صدكؽ لو أكىاـ".

قال أبك زرعة(ٕ) ،وأبى وعيم األصبهاوي(ٖ)" :ثقة ،كقاؿ ىشاـ بف عمار ،حدثنا أبك مطيع

معاكية بف يحيى األطرابمسي(ٗ)" :ككاف ثقة" ،كقاؿ ابف أبي حاتـ "سألت أبي كأبا زرعة عف

األىطرابمسي؟ ،فقاال :ىك صدكؽ مستقيـ الحديث" ،كقاؿ الذىبي(َُ)" :كثٌقو أبك زرعة ،كضعفو

الدارقطني ،كقاؿ جماعة :ال بأس بو" .وقاؿ معاكية بف صالح عف يحيى بف معيف(ُُ)" :ليس بو
)ُ) المعجـ األكسط (ٔ.)ُّٕ/
)ِ) السنف الكبرل (ٗ.)ِْٗ/

)ّ) الركض البساـ بترتيب كتخريج فكائد تماـ (ّ.)َْٓ/
)ْ) يينظر :مسند أبي يعمى المكصمي (ُُ ،)ِّْ/نكادر األصكؿ (ّ ،)ٓ/المعجـ األكسط (ٔ ،)ُّٕ/برقـ

(َٗٓٔ) ،فكائد تماـ (ِ ،)ُٔ/برقـ (ََُٓ) ،الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ (ٓ ،)َِْ/ٔ(،)ِٗٔ/شعب اإليماف
(ٕ ،)ّّ/برقـ (ّٓٔٗ).

)ٓ) األطريابميسى :بفتح األلؼ كسككف الطاء كفتح الراء كضـ الباء المنقكطة بكاحدة كالبلـ كفي آخرىا السيف
الميممة ،ىذه النسبة الى أطرابمس ،كىذا االسـ لبمدتيف كبيرتيف :إحداىما عمى ساحؿ الشاـ مما يمي دمشؽ،
كاألخرل مف ببلد المغرب ،كمعاكية بف يحيى مف األكلى .يينظر :األنساب لمسمعاني (ُ،)ِٖٗ/
)ٔ( يينظر :تقريب التيذيب (صّٗٓ).
)ٕ) يينظر :الجرح كالتعديؿ (ْ ،)ّْٖ/تيذيب التيذيب (َُ ،)ُِِ/ميزاف االعتداؿ (ْ.)ُّٗ/
)ٖ) معرفة الصحابة (ّ.)ُُْٗ/
)ٗ) تيذيب التيذيب (َُ.)َِِ/
)َُ( الكاشؼ (ِ.)ِٕٕ/

)ُُ) تيذيب التيذيب (َُ.)َِِ/
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بأس" ،كقاؿ عثماف الدارمي(ُ)" :عف يد ىح ٍيـ ال بأس بو ،ككذا قػ ػاؿ أبك داكد كالنسائي" .كقاؿ
صالح بف محمد(ِ)" :صحيح الحديث" .كقاؿ أبك عمي النيسابكرم(ّ)" :شامي ثقة" .كقاؿ ابف
(ْ)
َّد ًفي ركل ىعف ُّ
م ىك يم ىع ًاكىية بف يحيى اآلخر األىطرابمسي ىكأيىبك
معيف  " :يم ىع ًاكىية بف يحيى الص ى
الزٍى ًر ٌ
م ًطيع ً
ض ىعاؼ لى ٍي يسكا بً ىش ٍيء" .كقاؿ ابف القيسراني(ٓ) " :يم ىع ًاكىية بف يحيى الطرابمسي لى ٍي ىس بً ىش ٍيء
ي
(ٕ)
(ٔ)
ً
ً
الحديث" .كقاؿ البغكم كالدارقطني " :ضعيؼ" .كقاؿ ابف الممقف " :ضعفكه" .كقاؿ
في ى
البييقي(ٖ)" :كىك منكر".
قاؿ الباحث :معاكية بف يحيى "صدكؽ لو أكىاـ" ،كما قاؿ ابف حجر ،كلـ يتابع في

حديثو ىذا ،فقد أخرج الحديث أبك يعمى المكصمي في مسنده(ٗ) ،كالترمذم في نكادر

األصكؿ(َُ) ،كالطبراني في المعجـ األكسط(ُُ) ،كتماـ الرازم في الفكائد(ُِ) ،كابف عدم في

الكامؿ(ُّ) ،كالبييقي في شعب اإليماف(ُْ)؛ كميـ مف طريؽ بقية بف الكليد عف معاكية بف يحيى
عف أبي الزناد عف األعرج عف أبي ىريرة؛ بمثمو.

سندا كمتنا.
كتجدر اإلشارة إلى أف العمماء تكممكا في الحديث ن
تكممكا في سند الحديث لتفرد معاكية بف يحيى األى ٍط ىريابمي ًس ِّي بالحديث ،قاؿ ابف
(ُٓ)
ط ىريابمي ًس ّْي :عف أبي الزناد ،عف األعرج ،عف أبي ىريرة.
القيسراني " :ركاه معاكية بف يحيى األى ٍ

)ُ) تيذيب التيذيب (َُ.)َِِ/
)ِ) المصدر نفسو (َُ.)َِِ/

)ّ) المصدر السابؽ (َُ.)َِِ/
)ْ) مف كبلـ أبي زكريا يحيى بف معيف في الرجاؿ (صُُِ).
)ٓ) معرفة التذكرة (صْٖ).

)ٔ) تيذيب التيذيب (َُ.)َِِ/
)ٕ) التكضيح لشرح الجامع الصحيح (ِٕ.)َِٔ/
)ٖ) شعب اإليماف (ُُ.)َٓٗ/
)ٗ) مسند أبي يعمى المكصمي (ُُ.)ِّْ/
)َُ) نكادر األصكؿ (ّ)ٓ/

)ُُ) المعجـ األكسط (ٔ ،)ُّٕ/برقـ (َٗٓٔ).
)ُِ) فكائد تماـ (ِ ،)ُٔ/برقـ (ََُٓ).
)ُّ) الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ (ٓ.)َِْ/ٔ(،)ِٗٔ/
)ُْ) شعب اإليماف (ٕ ،)ّّ/برقـ (ّٓٔٗ).

)ُٓ) ذخيرة الحفاظ (ْ ،)ِِِٔ/برقـ (ِّٓٓ).
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كىذا يركيو معاكية ىذا ،كلـ يتابع عميو" ،كقاؿ ابف الجكزم(ُ)" :ىذا حديث باطؿ تفرد بو معاكية
بف يحيى" ،كقاؿ السيكطي(ِ)" :باطؿ تفرد بو معاكية كليس بشيء كتابعو عبد ا﵀ بف جعفر
المديني أبك عمي عف أبي الزناد كعبد ا﵀ متركؾ" ،كقاؿ ابف عراؽ الكناني(ّ)" :كفيو معاكية بف

يحيى ،أبك مطيع ،كليس بشيء ،كتابعو عبد ا﵀ بف جعفر كالد عمي بف المديني كىك متركؾ"،
كقاؿ الفتني(ْ)" :ب ً
اطؿ تفرد بً ًو يم ىع ًاكىية بف يحيى" ،كقاؿ الييثمي(ٓ) " :ىرىكاهي الطَّىب ىرانً ُّي ًفي ٍاأل ٍىك ىس ًط
ى
اإلس ىن ًاد .كأىبك يعمىى ،كًف ً
َّ
اؿ :ىال يي ٍرىكل ىع ًف َّ
َّد ًف ُّي
ىكقى ى
يو يم ىع ًاكىيةي ٍب يف ىي ٍح ىيى الص ى
ى ي ىٍ
النبً ّْي  - -إًال بًيى ىذا ًٍ ٍ
ى
يؼ".
ض ًع ه
ىك يى ىك ى
كتكمٌمكا في متف الحديث ،ألنو يتنافى مع الكاقع ،قاؿ الكحبلني(ٔ)" :كزعـ بعضيـ أنو

كباطبل يتفؽ عنده العطاس ،كرد عميو الزركشي فقاؿ :إذا
كذبا
ن
باطؿ ،ألنو كـ مف راك لمناس ن
صح اإلسناد كليس في العقؿ ما يأباه كجب تمقيو بالقبكؿ" ،كقاؿ المناكم(ٕ)" :كبالجممة ىك
حديث ضعيؼ ال مكضكع كما قاؿ ابف الجكزم :كيكفي في رده قكؿ النككم في فتاكيو :لو أصؿ

أصيؿ(ٖ) ،كقكؿ بعضيـ :حديث باطؿ كاف كاف إسناده كالشمس إذ كيؼ يجكز أف يثبت أف
رسكؿ ا﵀  شيد بصدؽ كؿ محدث عطس عنده ،ككـ أرل في الناس مف كذاب كمحدث
بباطؿ قارف حديثو العطاس ،رده الزركشي كغيره بأف إسناده إذا صح كلـ يكف في العقؿ ما يأباه

كجب تمقيو بالقبكؿ ،كقد صح في الحديث العطاس مف ا﵀ ،ككاف ىذا األمر المضاؼ إلى ا﵀
حؽ كال يضاؼ إليو إال حؽ" ،كقاؿ ابف القيـ(ٗ)" :كىذا كاف صحح بعض الناس ىس ىنًد ًه فىاٍل ًح ُّس
َّ
ؼ رج وؿ ًع ٍن ىد حًد و
ً
ً
ً
ي ٍشي يد بًك ٍ ً ً
يث
ى
ب ىي ٍع ىم يؿ ىع ىممىوي كلك عطس مئة أىٍل ى ي
اس ىكاٍل ىكذ ى
ضعو ألَّىنا ين ىشاى يد اٍل ىعط ى
ى ى ى
يركل ع ًف النَّبً ّْي  لىـ ي ٍح ىكـ بً ً
صحَّتً ًو بًاٍل ًعطى ً
اد ًة يز و
ص َّد ٍؽ".
اس ىكلى ٍك ىعطى يسكا ًع ٍن ىد ًشيى ى
يٍ ى ى
كر لى ٍـ تي ى
ٍ ي ٍ

)ُ) المكضكعات (ّ.)ٕٕ/
)ِ) الآللئ المصنكعة في األحاديث المكضكعة (ِ.)ِِْ/
)ّ) تنزيو الشريعة المرفكعة عف األخبار الشنيعة المكضكعة (ِ ،)ِّٗ/برقـ (ّٗ).
)ْ) تذكرة المكضكعات (صُٓٔ).

)ٓ) مجمع الزكائد كمنبع الفكائد (ٖ.)ٓٗ/
)ٔ) التنكير شرح الجامع الصغير (َُ.)َُِ/
)ٕ) فيض القدير (ٔ.)ُُٕ/
ٖ
كينظر :األذكار (صِٕٓ).
) ) فتاكل النككم (صِٕ) ،ي
)ٗ) المنار المنيؼ في الصحيح كالضعيؼ (صُٓ).
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سندا كمتنا .كلكف عمة الحديث لـ تكف
قاؿ الباحث :يتبيف مما سبؽ ،أف الحديث باطؿ ن
الكراؽ .قاؿ البكصيرم(ُ)" :ىذا إسناد ضعيؼ ،كقاؿ البييقي(ِ)" :منكر
في أبي نصر البغدادم ٌ
عف أبي الزناد" ،قكؿ أبك حاتـ(ّ)" :ىذا حديث كذب" ،كقاؿ األلباني(ْ)" :باطؿ".
***

ؤم(ٓ) ،كراؽ أبي داكد
الثالث :أبك عمي المُّؤلي ٌ

ؤم البصرم ،صاحب أبي داكد
يم ىح َّمد ٍبف ٍ
أح ىمد بف ىعمرك ،أبك عمي المُّؤلي ٌ
السجستاني(ٔ) ،كراكم سننو ،تكفي سنة (ّّّق)(ٕ).
قاؿ تمميذه القاضي أبك عمر القاسـ بف جعفر الياشمي" :كاف أبك عمي المؤلؤم قد ق أر
الكراؽ في لغة أىؿ
ى
كراؽ أبي داكد ،ك ٌ
كتاب "السنف" عمى أبي داكد عشريف سنة ،ككاف ييدعى ٌ
(ٖ)
البصرة :القارئ لمناس ،ككاف ىك القارئ"  .كقد أخذ العمماء بركايتو عمى أبي داكد ،فقاؿ العظيـ

المركجة في ديارنا اليندية كببلد الحجاز كببلد
آبادم(ٗ)" :نسخةي السنف مف ركاية المؤلؤم ىي
َّ
المشرؽ مف العرب ،بؿ ً
أكثر الببلد ،كىي المفيكمة مف "السنف" عند اإلطبلؽ".

)ُ) إتحاؼ الخيرة الميرة (ٔ. )ُّْ/
)ِ) شعب اإليماف (ٕ.)ّّ/

)ّ) عمؿ الحديث البف أبي حاتـ (ٔ.)َُّ/
)ْ) سمسمة األحاديث الضعيفة كالمكضكعة كأثرىا السيئ في األمة (ُ.)ُِٔ/
ٓ
ً
ُّ
ً
المؤلي ًؤم ىرًاكم كتاب أبي ىد ياكد ىعنوي .المؤتمؼ
جم ى
مي ٍ
)( ٍ
اعة منسكبكف إًلىى ى
المؤلي ًؤم :ى
تعاطي الم ٍؤليؤ م ٍنييـ أيىبك ىع ٌ
كالمختمؼ (صُٕٗ) ،يينظر :مغاني األخيار في شرح أسامي رجاؿ معاني اآلثار (ّ.)ْْٖ/
ٔ
ً
افًٍ ،
جستاني،
الس
اإل ىماـ أبك داكد
) ( يسمىٍي ىماف ٍبف األشعث ٍبف إً ٍس ىحاؽ ٍبف بشير ٍبف ٌ
شداد ٍبف ىع ٍمرك ٍبف ع ٍم ىر ى
األزدم ٌ
ٌ
ٌ
السجستاني ،صاحب السُّنف ،تكفي سنة (َِٖق) .يينظر :تاريخ اإلسبلـ (ٔ.)َٓٓ/
ٌ
ٌ

)ٕ( يينظر :تاريخ اإلسبلـ (ٕ ،)ُٕٔ/العبر في خبر مف غبر (ِ ،)ْٓ/الثقات ممف لـ يقع في الكتب الستة
(ٖ ،)َُْ/مرآة الجناف كعبرة اليقظاف (ِ ،)ِّٓ/شذرات الذىب (ْ ،)ُّٖ/التقييد لمعرفة ركاة السنف

كالمسانيد (صْٗ) ،سير أعبلـ النببلء (ُُ ،)َٖٓ/الكافي بالكفيات (ِ ،)َّ/معجـ الشيكخ ،لمصيداكم
(صَٕ) ،األنساب لمسمعاني (ُُ.)ِّّ/
)ٖ( يينظر :التقييد لمعرفة ركاة السنف كالمسانيد (صْٗ) ،سير أعبلـ النببلء (ُُ ،)َٖٓ/تاريخ اإلسبلـ
(ِٓ ،)ّٗ/العبر في خبر مف غبر (ِ ،)ْٓ/الثقات ممف لـ يقع في الكتب الستة (ُ.)ُْٗ/
)ٗ( يينظر :عكف المعبكد (ُْ.)ُّٓ/

074

(ِ)
(ُ)
ُّ
م
اإلماـ المحدث الصدكؽ" كقاؿ مرة " :بصر ه
كأبك عمي المؤلي ٌ
ؤم ثقة ،قاؿ الذىبي  " :ي
مشيكر ثقة" ،كقاؿ صبلح الديف الصفدم(ّ) " :ىب ً
طمي ٍكىب ىغا في
صرم ىم ٍشييكر ثًقىة" ،كقد ذكره ابف قي ٍ

كتاب الثقات ،كقاؿ(ْ)" :قاؿ مسممة :ثقة ،سألت عنو ابف األعرابي كغيره فكثقكه" .كقاؿ أبك

المعالي الغزم(ٓ)" :اإلماـ المحدث المسند".
 -أمثمة تطبيقية:

لو أحاديث في كتب السَُّّنة  ،كمنيا:

(حديث )ُِ :أخرج اإلماـ أبك داكد في سننو(ٔ) ،قاؿَّ :
بف نافع ،أبك تىكبةى،
حدثنا الربيعي ي
َّ
أيكب(ٕ) ،عف ً
ابف سيريف ،عف أبي ىريرة( :أف
حدثنا يعبيد ا﵀ -يعني ابف عمرك الرقي ،-عف
ى
ً
الجمى ًب(ٖ) ،فإف تىمىقَّاهي يمتمى ٍّ
السمعة بالخيار ،إذا كردت
فصاحب
ؽ فاشتراه،
ي
النبي  نيى عف تىمىقّْي ى
بعضكـ عمى ىبيع
سفياف :ال يبع
السكؽ) .قاؿ أبك عمي المؤلؤم :سمعت أبا داكد يقكؿ :قاؿ
ى
ي
ي
خير منو بعشرة.
بعض :أف يقكؿ :عندم نا
الكراؽ:
 -الحكـ عمى اإلسناد كأثر ٌ

رجاؿ اإلسناد كميـ ثقات ،كفي اإلسناد :عبيد اهلل بف عمرك الرقي ،أبك كىب ،قاؿ ابف

حجر(ٗ)" :ثقة فقيو يربما كىـ" .كقاؿ الذىبي :الحافظ(َُ) ،كقاؿ مرة(ُُ)" :اإلماـ الحافظ" ،كقاؿ

)ُ( سير أعبلـ النببلء (ُُ.)َٖٓ/
)ِ( تاريخ اإلسبلـ (ٕ.)ُٕٔ/
)ّ( الكافي بالكفيات (ِ.)َّ/
)ْ( الثقات ممف لـ يقع في الكتب الستة (ٖ.)َُْ/
)ٓ( ديكاف اإلسبلـ (ْ.)ٖٗ/

)ٔ) سنف أبي داكد ،أكؿ كتاب :البيكع ،باب :في التمقي (ٓ ،)َُّ/برقـ (ّّْٕ) .كقد أخرج الحديث اإلماـ
مسمـ في صحيحو (ّ ،)ُُٕٓ/برقـ (ُُٗٓ) ،مف طريؽ ٍاب ًف ًس ً
يف ،ىع ٍف أىبًي يى ىرٍي ىرةى ،بنحكه.
ير ى
)ٕ) أيكب بف أبي تميمة كيساف السختياني بفتح الميممة بعدىا معجمة ثـ مثناة ثـ تحتانية كبعد األلؼ نكف أبك
بكر البصرم ،ثقة ثبت حجة ،مف كبار الفقياء العباد مف الخامسة مات سنة (ُُّق) كلو (ٓٔ) سنة .تقريب
التيذيب (صُُٕ).

)ٖ ) قكلو( :عف تمقي الجمب) ىك بفتح البلـ كسككنيا مصدر بمعنى المجمكب مف محؿ إلى غيره يباع فيو.
حاشية السندم عمى سنف ابف ماجو (ِ.)ُْ/
)ٗ) تقريب التيذيب (صّّٕ).
)َُ) الكاشؼ (ُ.)ٖٔٓ/

)ُُ) تذكرة الحفاظ (ُ.)ُٕٕ/
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يضا(ُ)" :عالـ أىؿ الجزيرة كمحدثيا" ،كقىا ىؿ ٍاب يف ىس ٍعود(ِ)" :ككاف ثقة صدكقنا كثير الحديث كربما
أ ن
أخطأ ،ككاف أحفظ مف ركل عف عبد الكريـ الجزرم ،كلـ يكف أحد ينازعو في الفتكل في دىره".
كقاؿ يحيى بف معيف(ّ) ،كالعجمي(ْ)" :ثًقىة" ،كقاؿ أبك حاتـ(ٓ)" :صالح الحديث ثقة صدكؽ ال

منكر".
أعرؼ لو حديثنا نا
قاؿ الباحث :الظاىر مف كبلـ العمماء َّأنو ثقة ،كال كىـ فيو؛ كلعؿ الكىـ الذم نسب
إليو؛ ألنو ركل حديث "زكاج النبي  مف ميمكنة كىك محرـ"(ٔ) ،كىذا "كىـ" ،قاؿ عطى و
اء
ى
الب ًف اٍلم ىسي ً
ّْب إً َّف ًع ٍك ًرىمةى ىي ٍزيع يـ أ َّ
اؿ:
كنةى ىك يى ىك يم ٍح ًرهـ ،فىقى ى
ىف ىر يس ى
كؿ المَّ ًو تىىزَّك ىج ىم ٍي يم ى
اٍل يخ ىار ىسانً ّْي :يقٍم ي
ت ٍ ي
اف .ا ٍذى ٍ ً
يح ّْدثي ىؾ .قىًد ىـ ىر يسك يؿ المَّ ًو ىك يى ىك يم ٍح ًرهـ ىفمى َّما ىح َّؿ تىىزَّك ىجيىا(ٕ).
ب يم ٍخبًثى ه
ى
ب إًلى ٍيو فى يسبَّوي .ىسأ ى
ىك ىذ ى
كاذا كاف فيو كىـ فإنو ال يضر ،فقد تكبع في صحيح اإلماـ مسمـ(ٖ) مف طريؽ ىشاـ بف
حساف ،عف محمد بف سيريف ،بو.

كعميو فالحديث إسناده صحيح ،فكؿ ركاتو ثقات.

إيجابي في الحكـ عمى إسناد الحديث.
أثر
كأبك عمي المؤلؤم كاف لو ه
ه
***

)ُ) تاريخ اإلسبلـ (ْ.)ٖٕٔ/
)ِ) الطبقات الكبرل (ٕ.)ّّٔ/
)ّ) الجرح كالتعديؿ (ٓ.)ِّٖ/
)ْ) معرفة الثقات (ِ.)ُُِ/
)ٓ) الجرح كالتعديؿ (ٓ.)ِّٗ/

ٔ
طو
اء أ َّ
ىف
ىخىب ىرىنا ىع ٍب يد المَّ ًو ٍب يف ىج ٍعفى ور َّ
الرقّْ ُّي .ىح َّدثىىنا يعىب ٍي يد المَّ ًو ٍب يف ىع ٍم ورك ىع ٍف ىع ٍب ًد ا ٍل ىك ًر ًيـ ىع ٍف ىع ى
) ) قاؿ ابف سعد :أ ٍ
الرقّْ ُّي.
ىخىب ىرىنا ىع ٍب يد المَّ ًو ٍب يف ىج ٍعفى ور َّ
ىر يس ى
كنةى ىك يى ىك يم ٍح ًرهـ .الطبقات الكبرل (ٖ .)َُٖ/كقاؿ مرة :أ ٍ
كؿ المَّ ًو  تىىزَّك ىج ىم ٍي يم ى
ىح َّدثىىنا يعىب ٍي يد المَّ ًو ٍب يف ىع ٍم ورك ىع ٍف ىع ٍب ًد ا ٍل ىك ًر ًيـ ىع ٍف ىم ٍي يم ً
كز
صًفَّيةى بًٍن ًت ىش ٍيىبةى ىع يج ه
كف بف ميراف أف قىا ىؿ :ىد ىخمى ٍ
ت ىعمىى ى
ت :ال ىكالمَّ ًو لىقى ٍد تىىزَّك ىجيىا ىكًاَّنيي ىما لى ىح ً
بلالف .الطبقات الكبرل
كنةى ىك يى ىك يم ٍح ًرهـ؟ فىقىالى ٍ
ىكبً ىيرةه فى ىسأىلىتٍيىا :أىتىىزَّك ىج ىر يسك يؿ المَّ ًو ىم ٍي يم ى

(ٖ.)َُٓ/

)ٕ) يينظر :الطبقات الكبرل (ٖ.)َُٔ/
ٖ
ً
اب :تى ٍح ًر ًيـ تىمىقّْي ا ٍل ىجمى ًب (ّ ،)ُُٕٓ/برقـ (ُُٗٓ).
اب :ا ٍليبييكًع ،ىب ي
) ) صحيح مسمـ ،كتى ي
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الكراؽ
الرابع :أبك جعفر البغدادم ٌ

الكراؽ ،المعركؼ بصاحب المغازم،
أحمد بف محمد بف أيكب البغدادم ،أبك جعفر ٌ
كاف يكرؽ لمفضؿ بف يحيي بف خالد بف برمؾ(ُ) البرمكي(ِ) ،مات ببغداد سنة (َِّىػ)(ّ).
معدؿ عند أكثر العمماء ،ذكره ابف حباف في الثقات(ْ) ،قاؿ
الكراؽ ٌ
كاف أبك جعفر ٌ
إبراىيـ الحربي(ٓ)" :كاف ك ارقنا لمفضؿ بف الربيع ،ثقة لك قيؿ لو :أكذب ما أحسف أف يكذب.
كسئؿ عنو عمي بف المديني كأحمد بف حنبؿ فمـ يعرفاه كقاال :يسأؿ عنو فإف كاف ال بأس بو

حمؿ عنو" ،كقاؿ الذىبي(ٔ)" :صدكؽ ،لينو يحيى بف معيف" ،كقاؿ ابف حجر(ٕ)" :صدكؽ ،كانت
فيو غفمة لـ يدفع بحجة" ،كقاؿ ابف أبي حاتـ الرازم(ٖ) :سمعت أبي يقكؿ" :كاف أحمد بف حنبؿ
يقكؿ :ال بأس بو ،كيحيى بف معيف يحمؿ عميو ككتب عنو ،كرأيتو يق أر عمييـ كتاب المغازم عف

إبراىيـ بف سعد ،قيؿ ألبي :ثقة ىك؟ ،قاؿ :ركل عف أبي بكر بف عياش أحاديث منكرة" ،كقاؿ

ابف عدم(ٗ)" :أثنى عميو أحمد كعمي ،كتكمٌـ فيو يحيى كىك مع ىذا كمو صالح الحديث ليس
بمتركؾ" ،كقاؿ يحيى بف معيف(َُ)" :لص كذاب ،ما سمع ىذه الكتب قط".
قاؿ الباحث :صدكؽ ،كقد تشدد فيو ابف معيف ،كا﵀ أعمـ.

 أمثمة تطبيقية:لو أحاديث في كتب السَُّّنة ،كمنيا:

البغدادم الكزير .تقدمت ترجمتو (صُٔ) مف ىذا البحث.
)ُ) يى ىك الفضؿ ٍبف يحيى ٍبف ىخالًد ٍبف برمؾ
ُّ
ِ
الب ٍرىمكي :بفتح الباء المنقكطة بكاحدة كسككف الراء كفتح الميـ كفي آخرىا الكاؼ ،ىذه النسبة الى اسـ
)) ى
الب ٍرىم ًكيَّة :محمٌة ببغداد ،كقيؿ قرية مف قراىا ،يقاؿ :ىي المعركفة
كمكضع .معجـ البمداف (ُ .)َّْ/كمكضع ى
بالبرامكة ،كقد ذكرت فيما تقدـ كذكر مف نسب إلييا .األنساب لمسمعاني (ِ.)َُٖ/
)ّ( يينظر :تيذيب الكماؿ (ُ ،)ُّْ/تاريخ بغداد (ٔ ،)ِٔ/تاريخ اإلسبلـ (ٓ ،)ُّٓ/ميزاف االعتداؿ
(ُ ،)ُّّ/المقتنى في سرد الكنى (ُ ،)ُْٕ/خبلصة تذىيب تيذيب الكماؿ (صُُ).
)ْ( الثقات (ٖ.)ُِ،ُّ/

)ٓ( تيذيب الكماؿ (ُ.)ِّْ/
)ٔ( المغني في الضعفاء (ُ ،)ّٓ/يينظر :ميزاف االعتداؿ (ُ.)ُّّ/
)ٕ( تقريب التيذيب (صّٖ).
)ٖ( الجرح كالتعديؿ (ِ.)َٕ/
)ٗ( الكامؿ (ُ.)ُْٕ/

)َُ( سؤاالت ابف الجنيد ليحيى بف معيف (صْْْ).
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(ُ)
ً
ُّكب
(حديث )ُّ :أخرج اإلماـ أبك داكد في سننو  ،قاؿ :ىح َّدثىىنا أ ٍ
ىح ىم يد ٍب يف يم ىح َّمد ٍب ًف أىي ى
َّ ً ً
الزىب ٍي ًر ىع ٍف يع ٍركةى ٍب ًف ُّ
ؽ ىع ٍف يم ىح َّمًد ٍب ًف ىج ٍعفى ًر ٍب ًف ُّ
الزىب ٍي ًر
يـ ٍب يف ىس ٍعود ىع ٍف يم ىح َّمًد ٍب ًف إً ٍس ىح ى
ىحدثىىنا إ ٍب ىراى ي
ى
ً
و
ام ىأروىة(ِ) ًم ٍف ىبنًي َّ
اف بً ىبل هؿ يي ىؤّْذ يف
اف ىب ٍيتًي ًم ٍف أى ٍ
النجَّار قىالى ٍ
ط ىك ًؿ ىب ٍيت ىح ٍك ىؿ اٍل ىم ٍس ًجد ،ىك ىك ى
ت :ىك ى
ىع ٍف ٍ
اؿ( :المَّيي َّـ إًّْني
ىعمى ٍي ًو اٍلفى ٍج ىر فىىيأٍتًي بً ىس ىح ور فىىي ٍجمً يس ىعمىى اٍل ىب ٍي ًت ىي ٍنظيير إًلىى اٍلفى ٍج ًر فىًإ ىذا ىرآهي تى ىمطَّى ،ثيَّـ قى ى
ً
َّ ً
ش أ ً
ىحم يد ىؾ كأ ً
اف
ت :ثيَّـ يي ىؤّْذ يف ،قىالى ٍ
يمكا ًد ىين ىؾ" ،قىالى ٍ
ىستىع يين ىؾ ىعمىى قيىرٍي و ٍ
ت :ىكالمو ىما ىعم ٍمتيوي ىك ى
ى ٍ
ىف ييق ي
أٍى

تىىرىكيىا).

الراكم عميو:
 الحكـ عمى اإلسناد كأثر َّرجاؿ اإلسناد ثقات .إال أف:

الكراؽ ،صدكؽ ،كما تبيف مف ترجمتو.
ُ -أحمد بف محمد أبك جعفر ٌ
ِ -محمد بف إسحاؽ ،صدكؽ يدلس كرمي بالتشيع كالقدر(ّ).
فأما رميو بالتشيع كالقدر فبل يضر ألف الحديث لـ يكافؽ بدعتو.
ٌ
(ْ)
أما تدليسو فيك مدلس مف المرتبة الرابعة  ،كتدليسو في ىذا الحديث ال يضر فقد
كٌ

صرح بسماعو مف محمد بف جعفر بف الزبير في السيرة َّ
النبكية البف ىشاـ(ٓ).

كعميو فالحديث حسف اإلسناد ،مكقكؼ ،قاؿ شعيب األرنؤكط(ٔ)" :حديث حسف"؛ ألف

إيجابي في الحكـ عمى
الكراؽ
أحمد بف محمد ،كمحمد بف إسحاؽ كبلىما صدكؽ ،كقد كاف أثر ٌ
ه
إسناد الحديث.
***

الخامس :أبك الحسف الككفي

الكراؽ الثقفي ،أبك الحسف الككفي ،سكف بغداد ،كمات بيا(ٕ).
سعيد بف محمد ٌ
)ُ( سنف أبي داكد ،كتاب :الصبلة ،باب :األذاف فكؽ المنارة ،)َِْ/ُ( ،برقـ (ُٔٓ) .كقد أخرجو البييقي في
اسةى عف أيىبي ىد ياكىد ،بو.
الرك ٍذىب ًار ُّ
السنف الكبرل (ُ ،)ِٔٓ/برقـ (ُٓٗٗ) ،عف أيىبي ىعًم ٍّي ُّ
م ،عف أيىبي ىب ٍك ًر ٍب يف ىد ى
)ِ) عركة عف امرأة مف بني النجار ىي صحابية لـ تسـ .تقريب التيذيب (صِٕٔ).
)ّ( تقريب التيذيب (صْٕٔ).

)ْ( يينظر :طبقات المدلسيف (صُٓ)،
)ٓ) سيرة ابف ىشاـ (ُ.)َٓٗ/

)ٔ) يينظر :حاشية سنف أبي داكد (ُ.)ُّٗ/
)ٕ( يينظر :الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ (ْ ،)ْٓٗ/تيذيب الكماؿ (ُُ ،)ْٖ-ْٕ/تاريخ بغداد (َُ،)َُِ/
الكاشؼ (ُ ،)ّْْ/فتح الباب في الكنى كاأللقاب (صِِٕ) ،تيذيب التيذيب (ْ.)ٕٕ/
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كسعيد ضعيؼ ،أكثر العمماء عمى تضعيفو(ُ) ،قاؿ ابف معيف(ِ)" :لى ٍي ىس ىحًديثو بً ىش ٍيء".
(ْ)
(ّ)
و
الكراؽ فمينو
كقاؿ مرة " :لى ٍي ىس بً ىش ٍيء" .كقاؿ المركذم  :ىسأىلت أحمد ىعف سعيد بف يم ىح َّمد ٌ

ىكتكمـ بً ىش ٍيء .كقاؿ أبك حاتـ عف حديث ركاه(ٓ)" :ىذا حديث منكر" .كقاؿ ابف القيسراني(ٔ):
"كسعيد ليس بشيء" .كقاؿ الذىبي(ٕ) " :ىكلى ٍي ىس بًثًقىة" .كقاؿ مرة (ٖ)" :ضعيؼ" .كقاؿ البخارم(ٗ):
"لى ٍي ىس بً ىش ٍيء" .كقاؿ الجكزجاني(َُ)" :غير ثقة" .كقاؿ النسائي(ُُ)" :لى ٍي ىس بًثًقىة" .كقاؿ أبك
حاتـ(ُِ)" :ليس يقكل" .كقاؿ الخطيب(ُّ)" :ككاف ضعيفنا" .كقاؿ الدارقطني كغيره :متركؾ(ُْ).
كقاؿ ابف حجر(ُٓ)" :ضعيؼ".
كشذ الحاكـ فقاؿ(ُٔ)" :ثقة مأمكف" .كذكره ابف حباف في الثقات(ُٕ).

 -أمثمة تطبيقية:

)ُ( يينظر :الطبقات الكبرل (ٔ ،)ّٕٔ/التاريخ األكسط (ِ ،)ِٓٓ/الكامؿ في الضعفاء (ّ ،)َّْ/تاريخ ابف

معيف -ركاية الدكرم (ّ ،)ِّٔ/الجرح كالتعديؿ (ْ ،)ٓٗ/كتاب الضعفاء كالمترككيف لمنسائي (صَُٗ)،
أحكاؿ الرجاؿ (صُٗٗ) ،تاريخ ابف أبي خيثمة (ّ ،)ُُٖ/الكاشؼ (ُ ،)ّْْ/المغني في الضعفاء

(ُ ،)ِٓٔ/تيذيب التيذيب (ْ ،)ٔٗ/تقريب التيذيب (صَِْ).
)ِ) مف كبلـ أبي زكريا يحيى بف معيف في الرجاؿ (صَّ) ،تاريخ ابف معي -ركاية الدكرم (ّ ،)ِّٔ/تاريخ
ابف أبي خيثمة (ّ.)ُُٖ/
)ّ) الضعفاء الكبير (ِ.)ُُٕ/

)ْ) يينظر :العمؿ كمعرفة الرجاؿ ألحمد ركاية المركذم كغيره (صُٗ).
)ٓ) عمؿ الحديث البف أبي حاتـ (ٔ.)ٖٗ/

)ٔ) ذخيرة الحفاظ (ْ.)َِّٗ/ْ( ،)َِٖٕ/
)ٕ) تمخيص كتاب المكضكعات (صَُِ).
)ٖ) الكاشؼ (ُ.)ّْْ/

)ٗ) التاريخ األكسط (ِ.)َِٖ/
)َُ) أحكاؿ الرجاؿ (صّّٕ).
)ُُ) الضعفاء كالمتركككف لمنسائي (صّٓ).
)ُِ) الجرح كالتعديؿ (ْ.)ٓٗ/
)ُّ) تاريخ بغداد (َُ.)َُِ/
)ُْ) ديكاف الضعفاء (صُِٔ).
)ُٓ) تقريب التيذيب (صَِْ).
)ُٔ) المستدرؾ عمى الصحيحيف (ْ.)َُٖ/
)ُٕ) الثقات (ٔ.)ّْٕ/
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لو أحاديث في كتب السَُّّنة ،كمنيا:

(ُ)
يد ٍب يف
(حديث )ُْ :أخرج الترمذم في سننو  ،قاؿ :ىح َّدثىىنا اٍل ىح ىس يف ٍب يف ىع ىرفىةى ،ىح َّدثىىنا ىس ًع ي
اؿ( :الس ً
و
يب
ىع ىرًج ىع ٍف أىبًي يى ىرٍي ىرةى ىع ٍف النَّبً ّْي  قى ى
َّخ ُّي قى ًر ه
الكراؽ ،ىع ٍف ىي ٍح ىيى ٍب ًف ىس ًع ويد ،ىع ٍف ٍاأل ٍ
يم ىح َّمد ٌ
الن ً
يد ًم ٍف َّ
يب ًم ٍف َّ
يد ًم ٍف اٍل ىجَّن ًة
يد ًم ٍف المَّ ًو ىب ًع ه
الن ًار ،ىكاٍل ىب ًخي يؿ ىب ًع ه
اس ىب ًع ه
يب ًم ٍف اٍل ىجَّن ًة قى ًر ه
ًم ٍف المَّ ًو قى ًر ه
ً
ً
اس قى ًر ه ً
ب إًلىى المَّ ًو ىع َّز ك ىج َّؿ ًم ٍف ىعالًوـ ىب ًخ و
يد ًم ٍف النَّ ً
ىح ُّ
يؿ).
ىب ًع ه
يب م ٍف النَّ ًار ،ىكلى ىجاى هؿ ىسخ ّّي أ ى
ى

الراكم عميو:
 الحكـ عمى اإلسناد كأثر َّاإلسناد فيو:

ُ -الحسف بف عرفة بف يزيد العبدم ،أبك عمي البغدادم ،صدكؽ(ِ).

الكراؽ ،ضعيؼ ،كما تبيف مف ترجمتو .كلـ يتابع عمى حديثو.
ِ -سعيد بف محمد ٌ
ً
"ى ىذا ىحًد ه
كعميو فالحديث ضعيؼ اإلسناد ،قى ى
يث ىغ ًر ه
يسى الترمذم :ى
يب ىال ىن ٍع ًرفيوي
اؿ أيىبك ع ى
ىعرًج عف أىبًي ىرٍيرةى إً َّال ًمف حًد ً
ًو
ً ً ً
ؼ
يث ىس ًع ًيد ٍب ًف يم ىح َّمود ىكقى ٍد يخكلً ى
م ٍف ىحديث ىي ٍح ىيى ٍب ًف ىسعيد ىع ٍف ٍاأل ٍ ى ى ٍ
ٍ ى
يى ى
يد ٍبف مح َّمود ًفي ًركاي ًة ى ىذا اٍلحًد ً
ً
يث ىع ٍف ىي ٍح ىيى ٍب ًف ىس ًع ويد ًإَّن ىما يي ٍرىكل ىع ٍف ىي ٍح ىيى ٍب ًف ىس ًع ويد ىع ٍف
ىى ى
ى
ىسع ي ي ي ى
ىعائً ىشةى ىش ٍي هء يم ٍر ىس هؿ" ،كقاؿ ابف أبي حاتـ(ّ)" :كسألت أبي عف حديث ركاه سعيد بف محمد

الكراؽ ،عف يحيى بف سعيد األنصارم ،عف عبد الرحمف األعرج ،عف أبي ىريرة ،عف النبي 
ٌ
قاؿ :السخي قريب مف ا﵀ ،قريب مف الناس ...ىذا الحديث؟ ،قاؿ أبي :ىذا حديث منكر"،
جدا"(ْ).
كقاؿ الشيخ األلباني -رحمو ﵀" :-ضعيؼ ن

سمبي في الحكـ عمى إسناد الحديث.
كقد تبيف مما سبؽ أف سعيد بف محمد كاف لو أ هثر
ه
***

)ُ( سنف الترمذم ،كتاب :البر كالصمة ،باب :ما جاء في السخاء ،)ُّْ/ْ( ،برقـ (ُُٔٗ) .كقد أخرجو
الخرائطي في مساكئ األخبلؽ (صَُٕ) ،برقـ (َّٔ) ،كأخرجو في مكارـ األخبلؽ (صََِ) ،برقـ (ُِٔ)،

كأخرجو البييقي في شعب اإليماف (ُّ ،)ِّٗ/برقـ (َُّٔٓ) ،كالطبرم في تيذيب اآلثار مسند عمر
اؽ ،بو ،بنحكه.
يد ٍب يف يم ىح َّم ود ا ٍل ىكَّر ي
(ُ ،)ََُ/برقـ (ُّٔ) ،كميـ مف طريؽ ىس ًع ي
)ِ( تقريب التيذيب (صُِٔ).
)ّ) عمؿ الحديث البف أبي حاتـ (ٔ ،)ٕٗ/برقـ (ِّّٓ).

)ْ( سمسمة األحاديث الضعيفة كالمكضكعة كأثرىا السيئ في األمة (ُ.)ِٖٓ/
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السادس :أبك بكر البغدادم ،يمقب يغ ٍندر

محمد بف جعفر بف الحسيف بف محمد بف زكريا ،أبك بكر البغدادم ،الحافظ المفيد

(ُ)
اعا ،تكفي سنة (َّٕىػ)(ِ).
الكراؽ يمقب يغ ٍندر  ،كاف جك ناال ىج َّم ن
ٌ
(ّ)
محمد بف جعفر ثقة ،قاؿ الخطيب البغدادم " :ككاف حافظنا ثقة" .كقاؿ أبك الفرج

الجكزم(ْ)" :ككاف حافظنا ثقة" .كقاؿ ابف كثير(ٓ)" :كاف جكاالن رحاالن ...ككاف ثقة حافظنا" ،كقاؿ
(ٔ)
متقنا" .كقاؿ ابف عساكر(ٕ)" :الحافظ" ،كقاؿ الذىبي(ٖ)" :الحافظ" ،كقاؿ
اف ىح ًاف ن
ظا ن
الصفدم  " :ىك ى
(َُ)
(ٗ)
أيضا(ُُ)" :قاؿ الحاكـ :بقي عندنا
أيضا ٌ " :
جكاؿ" ،كقاؿ ن
مرة " :اإلماـ ،الحافظ" ،كقاؿ ن
رحاؿ ٌ

ست
كخرج لي أفراد ي
انييف مف حديثي في سنة ٌ
اس ٌ
الخ ىر ى
ىبن ٍي ىسابكر سنتيف؛ سنة (ّٕٔق) ييفيدناٌ ،
أحد ىكثٍىرةن ،ثـ استي ٍد ًع ىي مف
يتقدمو فيو ه
كستيف ،كدخؿ إلى أرض التيٍرؾ ،ككتب مف الحديث ما لـ ٌ
المفىازة سنة سبعيف".
مرك إلى الحضرة يبب ىخارل ٌ
ليحدث بيا ،فتييكفٌي ،رحمو ا﵀ ،في ى
 -أمثمة تطبيقية:

لو أحاديث في كتب السَُّّنة ،كمنيا:

)ُ) فى ىغ ٍن ىد ىرةي :بفتح أكلو كثانيو ،كسككف النكف ،كداؿ ميممة مفتكحة ،كراء بعدىا ىاء :محمة بسمرقند .معجـ البمداف
(ْ.)ِٖٔ/
)ِ) يينظر :تاريخ بغداد (ِ ،)ّّٓ/تاريخ دمشؽ (ِٓ ،)ُُِ/تاريخ اإلسبلـ (ٖ ،)ِّٕ/العبر في خبر مف
غبر (ِ ،)ُّٓ/تذكرة الحفاظ (ّ ،)ُُّ/سير أعبلـ النببلء (ُٔ ،)ُِْ/تاريخ أصبياف (ِ ،)ِٕٔ/المنتظـ
في تاريخ الممكؾ كاألمـ (ُْ ،)ِٕٗ/النجكـ الزاىرة في ممكؾ مصر كالقاىرة (ْ )ُّٗ/البداية كالنياية
(ُُ ،)ّّٖ/الكامؿ في التاريخ (ٕ ،)َّٖ/شذرات الذىب في أخبار مف ذىب (ْ ،)َّٖ/الكافي بالكفيات
(ِ.)ِِٓ/

)ّ) تاريخ بغداد (ِ.)ّّٓ/
)ْ) المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ (ُْ.)َِٖ/
)ٓ) البداية كالنياية (ُُ.)ّّٖ/
)ٔ) الكافي بالكفيات (ِ.)ِِٓ/
)ٕ) تاريخ دمشؽ (ِٓ.)ُِِ/
)ٖ) تذكرة الحفاظ (ّ.)ُُّ/
)ٗ) سير أعبلـ النببلء (ُٔ.)ُِْ/
)َُ) العبر في خبر مف غبر (ِ)ُّٓ/
)ُُ) تاريخ اإلسبلـ (ٖ.)ِّٖ/
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(حديث )ُٓ :أخرج ابف عساكر في تاريخو(ُ) ،قاؿ" :أنبأنا أبك الحسيف بف يج ىم ٍيع،

حدثنا محمد بف جعفر غندر الحافظ ببغداد ،حدثنا الحسف بف شبيب

كتابو ،حدثنا حماد ،ىع ٍف ىع َّم ًار ٍب ًف أىبًي ىع َّم وار ،ىع ٍف أىبًي يى ىرٍي ىرةى:
ض ًة ك ًاال ٍستًٍن ىشا ً
ؽ).
بًاٍل ىم ٍ
ض ىم ى ى

م ،حدثنا يى ٍد ىبةي مف
الم ٍع ىم ًر ٌ
ى
ىف رس ى ً
ىم ىر
(أ َّ ى ي
كؿ ا﵀  أ ى

الراكم عميو:
 الحكـ عمى اإلسناد كأثر َّاإلسناد فيو:

م البغدادم.
الم ٍع ىم ًر ٌ
ُ -الحسف بف عمي بف شبيب ،أبك عمي ى
قاؿ ابف عساكر(ِ)" :الحافظ ،صاحب كتاب اليكـ كالميمة ،لو رحمة" ،كقاؿ الخطيب(ّ):
ً
ً
م مف أكعية العمـ يذكر بالفيـ ،كيكصؼ بالحفظ ،كفي
الم ٍع ىم ًر ٌ
اٍل ىحافظ رحؿ في الحديث .ككاف ى
(ْ)
أيضا(ٓ)" :الحافظ كاسع العمـ
حديثو غرائب كأشياء ينفرد بيا .كقاؿ الذىبي " :الحافظ" .كقاؿ ن
(ٔ)
اإلماـ ،الح ًافظي ،المج ّْكيد ،البارع ،مح ّْدث ً
الع ىراؽ" ،كقاؿ(ٕ)" :الحافظ :ثقة ،رفع
يى
ى
يى
كالرحمة" .كقاؿ  ً " :ى ي ى
أحاديث مكقكفة" ،كقاؿ ابف حجر(ٖ)" :الحافظ كاسع العمـ كالرحمة" .كقاؿ الزركمي(ٗ)" :مف حفاظ

الحديث" ،كقاؿ ابف عدم(َُ)" :رفع أحاديث كىي مكقكفة كزاد في المتكف أشياء ليس فييا" .كقاؿ

(ُُ)
ظا ،ىجرحو مكسى بف ىاركف ،ككانت العداكة بينيما ،ككاف
الدارقطني " :صدكؽ عندم حاف ن
(ُِ)
ت
ثـ ترؾ ركايتيا" .ىكقى ى
اؿ ى
عبداف األ ٍ
م  " :ىما ىأىرٍي ي
ىى ىك ًاز ٌ
أنكر عميو أحاديث أخرج أصكلو بياٌ ،
احب حًد ٍي وث ًفي ُّ ً
ص ً
م" ،كقاؿ مكسى بف ىاركف :استى ىخ ٍرت ا﵀ سنتيف حتى
ى
الم ٍع ىم ًر ٌ
ى
الد ٍن ىيا م ٍثؿ ى
تكممت في المعمرم ،كذلؾ أني كتبت معو عف ال ٌشيكخ ،كما افترقنا ،فمما رأيت تمؾ األحاديث

)ُ) تاريخ دمشؽ (ِٓ .)ُِِ/كأخرج الحديث اإلماـ البييقي في السنف الكبرل (ُ ،)ٖٔ/برقـ (ِّٖ) ،مف
ىحم ىد ا ٍلك ً
ً ً
اس ًط ُّي ،بو ،بنحكه.
طريؽ إ ٍب ىراى ي
يـ ٍب يف أ ٍ ى ى
)ِ) يينظر :تاريخ دمشؽ (ُّ.)ُٓٓ/
)ّ) يينظر :تاريخ بغداد (ٖ.)ّٓٗ/
)ْ) تاريخ اإلسبلـ (ٔ.)ِٗٗ/
)ٓ) ميزاف االعتداؿ (ُ.)َْٓ/
)ٔ) سير أعبلـ النببلء (ُّ.)َُٓ/
)ٕ) ديكاف الضعفاء (صّٖ).
)ٖ) لساف الميزاف (ّ.)ُٕ/
)ٗ) األعبلـ (ِ.)ََِ/
)َُ) الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ (ّ.)ُّٗ/
)ُُ) سؤاالت الحاكـ لمدارقطني (صَُٗ).

)ُِ) يينظر :تاريخ بغداد (ٖ ،)ّٓٗ/كتاريخ اإلسبلـ (ٔ.)َّٗ/
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(ِ)
(ُ)
اؿ" :ال
م فىقى ى
الم ٍع ىم ًر ٌ
قمت :مف أيف أتى بيا؟!"  ،كقاؿ ابف عقدة  :سألت عبد ا﵀ بف أحمد عف ى
الكذب ،كلكف أحسب ٌأنو صحب قكما ي ً
يتعمد ً
كصميكف".
ٍ
ن ي
ٌ

قاؿ الباحث :صدكؽ ،كا﵀ اعمـ.

"ى ٍد ىبة بف خالد بف األسكد القيسي ،أبك خالد البصرم ،كيقاؿ لو :ىى ٌداب ،ثقة عابد،
ِ -ي

تفرد النسائي بتميينو"(ّ) ،قاؿ النسائي(ْ)" :ضعيؼ" ،كقاؿ الذىبي(ٓ)" :ثقة ،ال كجو لقكؿ النسائي
فيو ،ضعيؼ".
قاؿ الباحث :ىك ثقة ،كقد ركل عف حماد بف سممة قبؿ تغيره؛ كقد أخرج اإلماـ البييقي

مف طريؽ ىدبة عف حماد(ٔ).

ّ -حماد بف سممة بف دينار البصرم ،أبك سممة ،قاؿ ابف حجر" :ثقة عابد ،أثبت

الناس في ثابت كتغير حفظو بأخرة"(ٕ).

قاؿ الباحث :ىك ثقة؛ كال يضر تغير حفظو في ىذا اإلسناد فيك يركم عف ىع َّم ًار ً
بف
أىبًي ع َّم وار ،كىك أثبت الناس فيو ،قى ى ً
بف المًد ٍينً ّْي(ٖ) :يىك ًع ٍنًدم يح َّجةه ًفي ًر ىج و
ىعمى يـ
اؿ ،ىك يى ىك أ ٍ
ى
اؿ ىعم ُّي ي ى
ى
و
الن ً
بف أىبًي ىع َّم وار ،ىك ىم ٍف تى ىكمَّ ىـ ًفي ىح َّم واد ،فىاتَّيى يم ٍكهي ًفي ّْ
الب ىنانً ّْي ،ىك ىع َّم ًار ً
َّ
الد ٍي ًف" .كقاؿ
اس بًثىابًت ي
(ٗ)
بف ىسمى ىمةى يي ًف ٍي يدنًي ىع ٍف ىع َّم ًار ً
بف أىبًي ىع َّم وار".
اف ىح َّم ي
اد ي
شعبة  " :ىك ى
(َُ)

مف طريؽ حماد بف سممة عف عمار بف أبي

مسمما ركل في صحيحو
ثـ إف اإلماـ
ن
عمار .كقد فرؽ اإلماـ الذىبي بيف االختبلط كالتغير؛ كاعتبر أف التغير أخؼ مف االختبلط،

ففي ترجمة ىشاـ بف عركة قاؿ(ُُ)" :ىشاـ بف عركة ،أحد االعبلـ .حجة إماـ ،لكف في الكبر
)ُ) يينظر :تاريخ اإلسبلـ (ٔ.)َّٗ/
)ِ) يينظر :تاريخ اإلسبلـ (ٔ.)َّٗ/
)ّ) تقريب التيذيب (صُٕٓ).
)ْ) تيذيب الكماؿ (َّ.)ُٓٓ/
)ٓ) ديكاف الضعفاء (صُْٖ).

)ٔ) السنف الكبرل لمبييقي (ُ ،)ٖٔ/برقـ (ِّٖ).
)ٕ) تقريب التيذيب (صُٖٕ).
)ٖ) سير أعبلـ النببلء (ٕ.)ْْٔ/
)ٗ) سير أعبلـ النببلء (ٕ.)ْْٓ/
)َُ) صحيح مسمـ ،كتاب :ا ٍلفى ً
اب :ىك ٍـ أىقى ىاـ َّ
النبً ُّي  بً ىم َّكةى ىكا ٍل ىم ًد ىينةى؟ (ْ ،)ُِٖٕ/برقـ (ِّّٓ).
ضائ ًؿ ،ىب ي
ى
)ُُ) ميزاف االعتداؿ (ْ.)َُّ/
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أبدا ،كال عبرة بما قالو أبك الحسف بف القطاف مف أنو كسييؿ بف أبي
تناقص حفظو ،كلـ يختمط ن
قميبل كلـ يبؽ حفظو كيك في حاؿ الشبيبة ،فنسى بعض
صالح اختمطا،
كتغيرا .نعـ الرجؿ تغير ن
ن
محفكظو أك كىـ ،فكاف ماذا! أىك معصكـ مف النسياف!".

عمار ،مكلى بني ىاشـ ،كيقاؿ :مكلى بني الحارث ،أبك عمر،
عمار بف أبي َّ
َّْ -

كيقاؿ :أبك عمرك ،كيقاؿ :أبك عبد ا﵀(ُ).

(ّ)
(ِ)
اؿ أبك
قاؿ أحمد " :ثقة ثقة" .كقاؿ أبك حاتـ كأبك زرعة " :ثقة ،ال بأس بو" ،كقى ى

داكد(ْ)" :ثقة" ،كقاؿ الذىبي(ٓ) " :ىكثَّقىوي أحمد كغيره" ،كقاؿ ابف حجر(ٔ)" :صدكؽ ربما أخطأ"،
ً
كقاؿ ابف حباف(ٕ)" :ككاف ييـ في الشيء بعد الشيء" ،كقاؿ البخارم(ٖ)" :ييع ُّد ًفي ّْ
ى
المكٌييف ،ىسمعى
ى
تادة ،ىكأ ىىبا يى ىريرةى".
أ ىىبا قى ى

قاؿ الباحث :ىك ثقة.
كباقي رجاؿ اإلسناد ثقات.

كعميو فالحديث حسف االسناد؛ ألف الحسف بف عمي بف شبيب "صدكؽ" ،كقد تابعو
(ٗ)
ىحم ىد اٍلك ً
ً ً
اس ًط ُّي بو ،بنحكه.
اإلماـ البييقي في سننو مف طريؽ إ ٍب ىراى ي
يـ ٍب يف أ ٍ ى ى
إيجابي في الحكـ عمى الحديث.
الكراؽ كاف لو أثهر
كمحمد بف جعفر ٌ
ه
***

)ُ) يينظر :تقريب التيذيب (صَْٖ).
)ِ) العمؿ كمعرفة الرجاؿ ألحمد ركاية ابنو عبد ا﵀ (ِ.)ْْ/
)ّ) يينظر :الجرح كالتعديؿ (ّ ،)ّٖٗ/تيذيب التيذيب (ٕ.)َْْ/
)ْ) سؤاالت أبي عبيد اآلجرم أبا داكد السجستاني في الجرح كالتعديؿ (صّْٕ).
)ٓ) تاريخ اإلسبلـ (ّ.)ْٕٔ/

)ٔ) تقريب التيذيب (صَْٖ).
)ٕ) مشاىير عمماء األمصار (صَُْ).
)ٖ) التاريخ الكبير (ٕ.)ِٔ/

ٗ
ض ًو ،باب :تىأ ً
اب سَّنةي ا ٍلكضكًء كفىر ً
ض ًة ك ًاال ٍستًٍن ىشا ً
ؽ
ٍك ًيد ا ٍل ىم ٍ
ى ي
) ) السنف الكبرل لمبييقي ،كتاب :يج َّماعي أ ٍىب ىك ً ي
ي ي ى ٍ
ض ىم ى ى
(ُ ،)ٖٕ/برقـ (ِّٖ).
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السابع :أبك مسمـ البغدادم المستممي

الركمي ،مكلى أبي جعفر المنصكر(ُ)،
عبد الرحمف بف يكنس بف ىاشـ ،أبك مسمـ
ٌ
دادم ،كاف يستممي عمى سفياف بف عيينة ،كيزيد بف ىاركف ،تكفي سنة
الب ٍغ ُّ
مي ى
الم ٍ
كىك ي
ستى ٍم ٌ

(َِّىػ)(ِ).

كقد اختمؼ العمماء في عبد الرحمف؛ فقاؿ أبك حاتـ(ّ)" :صدكؽ" ،كقاؿ الذىبي(ْ):

ايضا(ٓ)" :مكثؽ" .كذكره العجمي في الثقات(ٔ) ،كقاؿ أحمد بف حنبؿ(ٕ)" :ما
"الحافظ" ،كقاؿ ن
خير" .كقاؿ ابف حجر(ٖ)" :أىح يد اٍلحفَّ ً
اظ" .كقاؿ الذىبي(ٗ)" :كثؽ كقاؿ أبك أحمد الحاكـ
عممت إال نا
ى ي
ليس بالمتيف" .كذكره ابف حباف في الثقات كقاؿ(َُ)" :ككاف صاعقة(ُُ) ال يحمد أمره" .كأما أبك
العباس السراج ،فقاؿ :سألت أبا يحيى صاعقة عنو ،فمـ يرضو في الحديث ،كأراد أف ىيتى ىكمَّـ فيو
(ُّ)
(ُِ)
اؿ :ح َّدثىىنا إً ٍبر ً
اىيـ بف
فقاؿ :استغفر ا﵀  ،كقاؿ الخطيب البغدادم " :أ ٍ
ىخ ىب ىرىنا ابف رزؽ ،قى ى ى
ى
اؿ:
الس ٌراج ،-قى ى
يم ىح َّمد بف ىي ٍح ىيى المزكي ،قى ى
اؿ :أ ٍ
ىخ ىب ىرىنا أبك العباس يم ىح َّمد بف إسحاؽ الثقفيٌ -
اؿ :استغفر
سألت أبا ىي ٍح ىيى يم ىح َّمد بف عبد الرحيـ عف أبي مسمـ ،فمـ يرضو أف يتكمـ فيو ثـ قى ى
اؿ:
ىح ىمد بف أبي جعفر ،قى ى
المَّو ،فقمت لو :في الحديث؟ قى ى
اؿ :نعـ ن
كشيئا آخر ،كلـ يرضو .أ ٍ
ىخ ىب ىرىنا أ ٍ
اؿ :ىح َّدثىىنا أبك عبيد يم ىح َّمد بف عمي اآلجرم،
ىح َّدثىىنا يم ىح َّمد بف عدم بف زحر البصرم في كتابو ،قى ى

)ُ) ىك :ىع ٍب ًد المَّ ًو ٍب ًف يم ىح َّم ًد ٍب ًف ىعمً ّْي ٍب ًف ىع ٍبد ا﵀ ٍبف عباس .كقد تقدمت ترجمتو (صِْ) مف ىذا البحث.
)ِ) يينظر :الطبقات الكبرل (ٕ ،)ِْٓ/التاريخ الكبير (ٓ ،)ّٔٗ/رجاؿ صحيح البخارم (ُ ،)َْٔ/تاريخ

بغداد (ُُ ،)ّٕٓ/تاريخ اإلسبلـ (ٓ ،)ُٔٗ/ميزاف االعتداؿ (ِ ،)َُٔ/تيذيب الكماؿ (ُٖ ،)ِّ/تيذيب
التيذيب (ٔ ،)َِّ/إكماؿ تيذيب الكماؿ (ٖ ،)ِٖٓ/المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ (ُُ.)ْٗ/
)ّ) الجرح كالتعديؿ (ٓ.)َّّ/
)ْ) لساف الميزاف (ٕ.)ِٖٓ/

)ٓ) ميزاف االعتداؿ (ِ.)َُٔ/
)ٔ) الثقات لمعجمي (صَُّ).
)ٕ) بحر الدـ فيمف تكمـ فيو اإلماـ أحمد بمدح أك ذـ (صٖٗ).
)ٖ) فتح البارم (ُ.)ِٗٔ/

)ٗ) يينظر :المغني في الضعفاء (ِ ،)َّٗ/ميزاف االعتداؿ (ِ.)َُٔ/
)َُ) الثقات (ٖ.)ّٕٗ/

الب ٍغدادمُّ،
)ُُ) يم ىح َّم يد ٍبف ىع ٍبد الرحيـ ٍبف أىبًي يزىىير الحافظ ،أبك يحيى العدكم ،مكلى آؿ يع ىمر .
ثـ ى
الفارسي ٌ
ٌ
صاعقة .تكفي سنة (َِٔق) .تاريخ اإلسبلـ (ٔ.)ُِٖ/
)ُِ) يينظر :تاريخ اإلسبلـ (ٓ ،)ُٔٗ/ميزاف االعتداؿ (ِ.)َُٔ/
)ُّ) تاريخ بغداد (ُُ.)ّٕٓ/
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اؿ :كاف ييجكز حد المستحميف في الشرب.
اؿ :سمعت أبا داكد ،كذكر أبا مسمـ المستممي ،فىقى ى
قى ى
كشيئا آخر" .كقاؿ ابف
قمت :كأحسب أف ىذا ىك الذم كنى عنو يم ىح َّمد بف عبد الرحيـ في قكلو :ن
حجر(ُ)" :صدكؽ طعنكا فيو لمرأم".

(ِ)

قاؿ الباحث :ىك صدكؽ ،طعنكا فيو لمرأم ،كلكف تابعو البخارم
طريؽ يم ىح َّم يد ٍب يف يع ىب ٍيًد المَّ ًو؛ بنحكه .فينتفي الطعف عنو.
 -أمثمة تطبيقية:

متابعة تامة مف

لو أحاديث في كتب السَُّّنة ،كمنيا:

(ّ)
اؿ:
(حديث )ُٔ :أخرج اإلماـ البخارم في صحيحو  ،ىح َّدثىىنا ىع ٍب يد َّ
كن ىس ،قى ى
الر ٍح ىم ًف ٍب يف يي ي
(ٓ)
(ْ)
ً
ح َّدثىىنا حاتًـ ٍبف إًسم ً
ت بًي
الج ٍعًد  ،قى ى
اع ى
يد  ،ىيقيك يؿ :ىذ ىى ىب ٍ
ب ٍب ىف ىي ًز ى
اؿ :ىس ًم ٍع ي
ت السَّائ ى
يؿ ،ىع ًف ى
ى
ى ي ي ٍى
يختًي ك ًجع (فىمسح أر ً
ت :ىيا ر يس ى َّ ً ً
ىخالىتًي إًلىى َّ
ٍسي ىكىد ىعا لًي بًاٍل ىب ىرىك ًة،
النبً ّْي  فىقىالى ٍ
كؿ المو ،إ َّف ٍاب ىف أ ٍ ى ه ى ى ى ى
ى
ضأى ،فى ىش ًرٍب ي ً
ت إًلىى ىخاتىًـ ُّ
ثيَّـ تىىك َّ
النيب َّكًة ىب ٍي ىف ىكتًفىٍي ًوً ،م ٍث ىؿ ًزّْر
ت ىخٍم ى
ؼ ظى ٍي ًرًه ،فىىنظى ٍر ي
ضكئً ًو ،ثيَّـ قي ٍم ي
ت م ٍف ىك ي
الح ىجمى ًة)(ٔ).
ى

العجمي(ٕ):
قاؿ الباحث :قد اختمؼ العمماء في خالة السائب بف يزيد ،فقاؿ سبط ابف ى

"خالة السائب بف يزيد؛ في حفظي أنيا فاطمة بنت يشريح" .كقاؿ المباركفكرم(ٖ)" :اسميا يعٍم ىبة –

)ُ) تقريب التيذيب (صّّٓ).
ِ
ً
ً
اب :ىخاتًًـ ُّ
النيب َّكًة (ْ ،)ُٖٔ/برقـ (ُّْٓ).
المىناق ًب ،ىب ي
) ) صحيح البخارم ،كتى ي
اب :ى
ّ
ً
استً ٍعم ً
الن ً
ضكًء َّ
اس (ُ ،)ْٗ/برقـ (َُٗ).
اؿ فى ٍ
ض ًؿ ىك ي
ضكًء ،ىب ي
الك ي
) ) صحيح البخارم ،كتى ي
اب ٍ :ى
اب :ي

)ْ) الجعد بف عبد الرحمف بف أكس كقد ينسب إلى جده كقد يصغر ،ثقة ،مات سنة (ُْْق) .يينظر :تقريب

التيذيب (صُّٗ).
ٓ
يخ ًت ن ًم ور كىك ٍابف س ًع ًيد ٍب ًف عائًًذ ٍب ًف ٍاألىسكًد ٍب ًف ع ٍب ًد ً
ً
م ،ىكييقىا يؿ:
ا﵀ ٍب ًف ا ٍل ىح ًار ًث ا ٍل ًك ٍن ًد ّْ
ب ٍب يف ىي ًز ى
ى
ى
) ) السَّائ ي
يد ٍاب يف أ ٍ ى ى ي ى ي ى
ٍى
يؼ ىبنًي ىع ٍب ًد ىش ٍم و
يؿ:
يؿ :تييكفّْ ىي ىسىنةى (ِٖق) ،ىكًق ى
ؼ ًفي ىكفىاتً ًو ىك ًسّْن ًو ،فىًق ى
س ،يم ٍختىمى ه
يد .ىحمً ي
ا ٍليي ىذلً ُّي .يي ىكَّنى :أىىبا ىي ًز ى
ًً
ً
يف .معرفة الصحابة ألبي
اف لىوي ىي ٍكىـ ىحجَّة ا ٍل ىكىدا ًع (ٕ) سن ى
(ٖٖق) ،ىكًقي ىؿُٗ( :ق) .تييكفّْ ىي ىك يى ىك ٍاب يف (ْٗ) ،ىكًقي ىؿ ىك ى
نعيـ (ّ.)ُّٕٔ/
ٔ
اء كا ٍلحجمىةي بًفىتٍ ًح ا ٍلميممى ًة كا ٍل ًج ًيـ ك ً
ام كتى ٍش ًد ًيد َّ ً
اح ىدةي ا ٍل ًح ىج ً
ً ً
َّ
َّف
اؿ ىكًى ىي يبيي ه
الر ى ى ى
كت تيىزي ي
ى
ي ٍى ى
) ) قى ٍكليوي ًزُّر ا ٍل ىح ىجمىة ب ىك ٍس ًر الز ً ى
ً َّ
اب ك ٍاأل ً
ً ّْ ً
ىسَّرًة ىكالسُّتي ً
كب ييقىا يؿ لً ٍؤل ٍينثىى ًم ٍنوي ىح ىجمىةه ىك ىعمىى
كر لىيىا يع نرل ىكأ ٍىزىرهار ىكًقي ىؿ ا ٍل يم ىر ي
اد بًا ٍل ىح ىجمىة الط ٍي ير ىك يى ىك ا ٍلىي ٍعقي ي
بالثىي ى
ضتييىا .فتح البارم (ُ.)ِٗٔ/
ىى ىذا فىا ٍل يم ىر ي
اد بً ًزّْرىىا ىب ٍي ى
)ٕ) تنبيو المعمـ بمبيمات صحيح مسمـ( ،صّٗٗ).
)ٖ) تحفة األحكذم (َُ.)ٖٖ/
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(ُ)
مخ ٍرىمةى بف يشريح ،كقد ىكًىـ ،فإف المذككرة ىي :أـ
بضـ الميممة -بنت يش ىرٍيح" ،أخت
ى
السائب بف يزيد كليست خالتو" ،كقاؿ ابف حجر(ِ)" :لـ أقؼ عمى اسـ خالتو".

الراكم عميو:
 -الحكـ عمى اإلسناد كأثر َّ

ترجمتو.

ُ -عبد الرحمف بف يكنس المستممي" ،صدكؽ طعنكا فيو لمرأم" كما تبيف مف
ِ -حاتـ بف إسماعيؿ المدني ،أبك إسماعيؿ الحارثي مكالىـ.

قاؿ ابف حجر" :صحيح الكتاب ،صدكؽ ييـ"(ّ).
(ْ)
عندنا ثًقىة ثبتنا" ،كقاؿ ابف القيسراني(ٓ)" :ثقة" .كقاؿ
قى ى
اف ىحاتًـ ى
اؿ عمي بف المديني  " :ىك ى

مأمكنا كثير الحديث" ،كقاؿ الذىبي(ٕ)" :ككاف ثقة كثير الحديث" ،كقاؿ
ابف سعد(ٔ)" :ككاف ثقة
ن

يضا(ٖ)" :ثقة" .كقاؿ مرة(ٗ)" :ثقة مشيكر صدكؽ" ،كقاؿ العجمي(َُ)" :ثقة" ،كذكره ابف حباف في
أ ن
الثقات(ُُ) ،كقاؿ الصفدم(ُِ)" :اٍل ىحا ًفظ" ،كقاؿ أحمد بف حنبؿ(ُّ) :حاتـ أحب إلي مف

(ُْ)
رجبل فيو غفمة ،إال أف كتابو صالح .كقاؿ عبد الرحمف بف
حاتما كاف ن
الدراكردم  ،زعمكا أف ن

)ُ) االستيعاب (ْ ،)ُٖٖٔ/اإلصابة (ٖ.)ِٗ/
)ِ) فتح البارم (َُ.)ُٓٔ/

)ّ) تقريب التيذيب (صُْْ).
)ْ) سؤاالت ابف أبي شيبة البف المديني (صُُٖ).
)ٓ) ذخيرة الحفاظ (ّ.)ُُٖٓ/
)ٔ) الطبقات الكبرل (ٓ.)ّْٗ/

)ٕ) العبر في خبر مف غبر (ُ ،)ِِٔ/شذرات الذىب في أخبار مف ذىب (ِ.)ّٖٕ/
)ٖ) الكاشؼ (ُ.)ََّ/
)ٗ) ميزاف االعتداؿ (ُ.)ِْٖ/
)َُ) معرفة الثقات (صَُُ).
)ُُ) الثقات (ٖ.)َُِ/

)ُِ) الكافي بالكفيات (ُُ.)َُٖ/
)ُّ) الجرح كالتعديؿ (ّ.)ِٓٗ/
)ُْ) عبد العزيز بف محمد بف عبيد الدراكردم ،أبك محمد الجيني مكالىـ المدني ،صدكؽ كاف يحدث مف كتب
غيره فيخطئ ،قاؿ النسائي :حديثو عف عبيد ا﵀ العمرم منكر ،مات سنة (ُٖٔىػ)ُٖٕ( ،ىػ) .تقريب التيذيب

(صّٖٓ).
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(ُ)

أبي حاتـ

قاؿ :سألت ابى عف حاتـ ابف إسماعيؿ كسعيد بف سالـ(ِ) ،فقاؿ :حاتـ أحب إلى

منو" ،كقاؿ الدكرم(ّ)" :س ًمعت يحيى -أم ابف معيف يقيكؿ :حاتًـ بف إًسم ً
اعيؿ ٍيركل ىعف أىبي
ى
ى
ى
ٍى
اؿ :يحدث بمناكير" .ثـ قاؿ(ْ):
ىس ىباط الحارثي شيخ ككفي ،ىك يى ىك ثًقىة ،قمت لىوي :يى ىك ثًقىة؟ قى ى
أٍ
"س ًمعت يحيى يقيكؿ قد ٍأدرؾ حاتًـ بف إًسم ً
اؿ لنا :قد
اعيؿ يم ىح َّمد بف اٍل يم ٍن ىكدر ىكزيد بف أسمـ ،ىكقى ى
ى
ى
ى
ٍى
رأيتيما كلـ أسمع ًم ٍنيما ىش ٍيئا" .كقاؿ أيضا(ٓ)" :س ًمعت يحيى يقيكؿ ركل حاتًـ بف إًسم ً
اعيؿ ىعف
ى
ى
ن
ى
ٍى
يى
ى
ككفيا" ،كقاؿ النسائي(ٔ)" :أيىبك األسباط يركم
اف ن
ىس ىباط الحارثي ،ىك ىك ى
ىس ىباط ىكأيىبك أ ٍ
شيخ ييقىاؿ :لىوي أ ٍ
ً
ً
م" ،كقاؿ الدارقطني(ٕ)" :بشر بف رافع النجراني مف اليمف
ىعنوي ىحاتـ بف إً ٍس ىماعيؿ لى ٍي ىس بًاٍلقى ًك ٌ
الحارثي أبك األسباط كناه حاتـ بف إسماعيؿ منكر الحديث".

قاؿ الباحث :ىك ثقة ييـ؛ ألنو يركم عف مجيكؿ كىك "حمزة" كما قاؿ ابف معيف،
كيركم عف ضعيؼ كىك أبك األسباط كما قاؿ النسائي؛ كىذا ىك الكىـ ،كا﵀ أعمـ.
إيجابي في الحكـ عمى
أثر
الكراؽ كاف لو ه
كالحديث في صحيح البخارم ،كال شؾ أف ٌ
ه
إسناد الحديث
***

سً
الكراؽ ا ٍل يككًف ُّي
الثامف :يم ى
اكهر ٌ

سً
الكراؽ ا ٍل يككًف ُّي الشاعر ،اسػػػـ أبيو سػػػػكار بف عبد الحميد ،يقاؿ :إنو أخك
يم ى
اكهر ٌ
سيار أبي الحكـ ألمو ،قاؿ المرزباني :مكلى ىمداف(ٖ) ،كيقػػاؿ :مكلى ىجديمىة قيس(ٗ) ،يكنى أبا
)ُ) الجرح كالتعديؿ (ّ.)ِٓٗ/
)ِ) سعيد بف سالـ القداح ،أبك عثماف المكي ،أصمو مف خراساف أك الككفة ،الككفي ،صدكؽ ييـ كرمي باإلرجاء

ككاف فقيينا .تقريب التيذيب (صِّٔ).
)ّ) تاريخ ابف معيف  -ركاية الدكرم (ّ.)ُْٕ/
)ْ) تاريخ ابف معيف  -ركاية الدكرم (ّ.)ِْٓ/
)ٓ) تاريخ ابف معيف  -ركاية الدكرم (ّ.)ِِٓ/
)ٔ) الضعفاء كالمتركككف لمنسائي (صُُٔ).

)ٕ) الضعفاء كالمتركككف لمدارقطني (ُ.)ِٓٗ/
)ٖ) ىمداف :ككرة في اليمف بيف صعدة كصنعاء ،كفييا ثبلث مدف يقيـ فييا أكالد حمير كليـ فييا زركع كفكاكو
كمراع كحقكؿ .حدكد العالـ مف المشرؽ الى المغرب (صُُٕ).
)ٗ) ىجديمىةي :بالفتح ثـ الكسر الجديمة الشاكمة ،كالجديمة الناحية ،كجديمة :اسـ قبيمة مف طيء كقبيمة مف األنصار
حاج البصرة .معجـ البمداف (ِ.)ُُٓ/
كمف قيس .كجديمة :اسـ مكاف في طريؽ ٌ
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القاسـ ،تكفي سنة (َُٓق)(ُ).

الكراؽ؛ فذكره ابف حباف في الثقات(ِ) ،كقاؿ ابف
اختمؼ العمماء في حاؿ يم ىس ًاكر ٌ
(ٓ)
(ْ)
(ّ)
ّْد ،ىكثَّقىوي ٍاب يف ىم ًع و
أيضا  " :ىكلىوي ًش ٍعهر ىجي ه
يف ،ىكلىوي
معيف " :ثقة" ،كقاؿ الذىبي " :كثؽ" ،كقاؿ ن
ً ً
يث ك ً
ً
اء" ،كقاؿ ابف حجر(ٔ)" :صدكؽ"،
اح هد ًفي اٍل يكتي ًب ،ىك يى ىك أَّىنو  ىخ ى
طى
امةه ىس ٍكىد ي
ب ىك ىعمىٍيو ع ىم ى
ىحد ه ى
ايضا(ٕ)" :كلو أخبار كثيرة كأشعار شييرة" .كقاؿ أحمد(ٖ) ،كأبك حاتـ(ٗ)" :ما أرل بحديثو
كقاؿ ن
(َُ)
الكراؽ كنا مف الديف قبؿ اليكـ في سعة حتى بميا
ن
بأسا" .كقاؿ ابف حباف " :قاؿ مساكر ٌ
(ُُ)
بأصحاب المقاييس قكـ إذا اجتمعكا صاحكا كأنيـ ثعالب صبحت بيف النكاريس" ،كقد أنكر

(ُّ)
(ُِ)
رجبل صالنحا ال بأس بو،
سفياف ىذه األبيات ،فقاؿ مغمطام " :قاؿ سفياف :كاف يم ىس ًاكر ن
ككاف لو رأم في أبي حنيفة ،فقاؿ فيو أبياتنا كليتو لـ يقميا ،ككاف يتزىد ،ككاف في لبسو شيء،

فدعي إلى دعكة ،فرده الذيف عمى الباب ،ازدركه ،قاؿ :فأتى منزلو فمبس ثكبيف نظيفيف ،ثـ جاء

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

)ُ) يينظر :التاريخ الكبير (ٕ ،)ُْٖ/تيذيب الكماؿ (ِٕ ،)ِْٓ/تاريخ اإلسبلـ (ّ ،)ٕٗٗ/ميزاف االعتداؿ
(ْ ،)ٗٓ/إكماؿ تيذيب الكماؿ (ُُ ،)ُِْ/تيذيب التيذيب (َُ ،)َُّ/تقريب التيذيب (صِٕٓ) ،بحر
الدـ فيمف تكمـ فيو اإلماـ أحمد بمدح أك ذـ (صُْٗ) ،تسمية مف أخرجيـ البخارم كمسمـ (صِْْ) ،رجاؿ

أيضا (صُِِ) مف ىذا البحث.
صحيح مسمـ (ِ .)ِِٖ/كقد تقدمت ترجمتو ن
)ِ) الثقات (ٕ.)َِٓ/
)ّ) يينظر :الجرح كالتعديؿ (ٖ.)ُّٓ/
)ْ) الكاشؼ (ِ.)ِٓٓ/

)ٓ) تاريخ اإلسبلـ (ّ.)ٕٗٗ/
)ٔ) تقريب التيذيب (صِٕٓ).
)ٕ) تيذيب التيذيب (َُ.)َُّ/
)ٖ) العمؿ كمعرفة الرجاؿ ألحمد ركاية ابنو عبد ا﵀ (ِ.)ُّْ/
)ٗ) الجرح كالتعديؿ (ٖ.)ُّٓ/

)َُ) كتاب المجركحيف (ّ.)ِٕ/

ُُ
اء كا ٍل يخصكم ً
ً ً
ات ًفي
) ) أصحاب المقاييس :ىـ أصحاب الرأم كالكبلـ؛ ألف ابف بطة بكب لو بىب ي
ي ى
اب ىذ ّْـ ا ٍلم ىر ى
ىى ًؿ ا ٍل ًج ىد ً
ّْ
يف ،ىكالتَّ ٍح ًذ ً
الد ً
اؿ ىكا ٍل ىك ىبلًـ .اإلبانة الكبرل البف بطة (ِ.)ّْٖ/
ير ًم ٍف أ ٍ

)ُِ) ىك سفياف بف عيينة بف أبي عمراف ميمكف اليبللي ،أبك محمد الككفي.
)ُّ) إكماؿ تيذيب الكماؿ (ُُ.)ُْْ/
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يزدرل ،كىك أخك سيار ألمو" .كقاؿ الدكرم(ُ) " :ىس ًمعت يحيى ىيقيكؿ سيار أىيبك الحكـ يى ىك سيار
ىخاهي ألمو".
الكراؽ أ ى
بف أىبى سيار ىك ىك ى
اف مساكر ٌ
الكراؽ صدكؽ كما قاؿ ابف حجر.
قاؿ الباحث :يم ىس ًاكر ٌ
 -أمثمة تطبيقية :لو أحاديث في كتب السَُّّنة ،كمنيا:

(ّ)
(ِ)
اؽ ٍب يف
(حديث )ُٕ :أخرج اإلماـ مسمـ في صحيحو  ،ىح َّدثىىنا ىي ٍح ىيى ٍب يف ىي ٍح ىيى  ،ىكًا ٍس ىح ي
ً (ٓ)
ً (ْ)
ً
الكراؽ ،ىع ٍف ىج ٍعفى ًر ٍب ًف ىع ٍم ًرك ٍب ًف يح ىرٍي وث ،ىع ٍف
يـ  ،قى ى
اال :أ ٍ
ىخ ىب ىرىنا ىككيعه  ،ىع ٍف يم ىس ًاكور ٌ
إ ٍب ىراى ى
ً (ٔ)
ىف رس ى ً
ً ً
ب َّ
اء).
كؿ ا﵀  ىخطى ى
امةه ىس ٍكىد ي
الن ى
أىبًيو ( ،أ َّ ى ي
اس ىك ىعمى ٍيو ع ىم ى
الراكم عميو:
 -الحكـ عمى اإلسناد كأثر َّ

رجاؿ اإلسناد ثقات ،إال أف في اإلسناد:

سً
الكراؽ فإنو صدكؽ كما تبيف مف ترجمتو.
ُ -يم ى
اكر ٌ
ِ -جعفر بف عمرك بف حريث المخزكمي.

ذكره ابف حباف في الثقات(ٕ) ،كقاؿ ابف حجر(ٖ)" :مقبكؿ" ،كقاؿ مرة(ٗ)" :كذكره بف حباف
(ُُ)
(َُ)
اف فقييا ذا ىيئة".
في الثقات" .كقاؿ الذىبي " :ثقة" .كقاؿ ى
الب ىبل يذرم  :ى"ك ىك ى

)ُ) تاريخ ابف معيف -ركاية الدكرم (ّ.)ََّ/
ِ
ً
اب :ىجك ًاز يد يخ ً
كؿ ىم َّكةى بً ىغ ٍي ًر إً ٍح ىرواـ (ِ.)ُّٓٗ( ،)َٗٗ/
) ) صحيح مسمـ ،كتى ي
اب :ا ٍل ىح ّْج ،ىب ي ى
)ّ) يحيى بف يحيى بف بكر بف عبد الرحمف التميمي أبك زكريا النيسابكرم [ريحانة نيسابكر] ،ثقة ثبت إماـ مف
العاشرة مات سنة (ِِٔق) عمى الصحيح .تقريب التيذيب (صٖٗٓ).
)ْ) إسحاؽ بف إبراىيـ بف مخمد الحنظمي ،أبك محمد ابف راىكيو المركزم ،ثقة حافظ مجتيد قريف أحمد بف حنبؿ
ذكر أبك داكد أنو تغير قبؿ مكتو بيسير ،مات سنة (ِّٖق) كلو (ِٕ) .يينظر :تقريب التيذيب (صٗٗ).
ٓ
الرؤاسي ،أبك سفياف الككفي ،ثقة حافظ عابد ،مات في آخر سنة (ُٔٗق) أك
) ) ككيع بف الجراح بف مميح ي

أكؿ سنة (ُٕٗق) كلو (َٕ) سنة .يينظر :تقريب التيذيب (صُٖٓ).
ٔ
ً
ً
ات
اف ٍب ًف ىع ٍب ًد ا﵀ ٍب ًف يع ىم ىر ا ٍل ىم ٍخ يزك ًم ُّي ،ىس ىك ىف ا ٍل يككفىةى ،يي ىكَّنى أىىبا ىس ًع ويد ،ىم ى
) ) ىع ٍم يرك ٍب يف يح ىرٍيث ٍب ًف ىع ٍم ًرك ٍب ًف يعثٍ ىم ى
ىسىنةى (ٖٓق) .معرفة الصحابة ألبي نعيـ (ْ.)ََُِ/
)ٕ) الثقات (ْ.)َُٔ/

)ٖ) تقريب التيذيب (صُُْ).
)ٗ) تيذيب التيذيب (ِ.)َُُ/
)َُ) الكاشؼ (ُ.)ِٗٓ/

)ُُ) أنساب األشراؼ (َُ.)َِِ/
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قاؿ الباحث :مقبكؿ كما قاؿ ابف حجر؛ كلكف تكبع عند اإلماـ النسائي متابعة تامة(ُ)؛

يمَّيةى ،بنحكه.
مف طريؽ ىج ٍعفى ًر ٍب ًف ىع ٍم ًرك ٍب ًف أ ى
إيجابي في الحكـ عمى
أثر
الكراؽ كاف لو ه
كعميو فالحديث صحيح اإلسناد ،كمساكر ٌ
ه
إسناد الحديث.

***

التاسع :أبك ياسر البصرم المستممي

الدٌال ؿ .تكفي سنة
صر ُّ
م المستممي ٌ
عمار بف ىاركف ،كقيؿ :ىع ىم ىارة ،أبك ياسر ى
الب ٍ
ٌ
(ِ)
(َِّىػ) .
كعمار المستممي ضعيؼ ،قاؿ ابف حجر(ّ)" :ضعيؼ" ،كذكره ابف حباف في الثقات
ٌ
(ٔ)
(ٓ)
كقاؿ(ْ)" :ربما أخطأ" ،كقاؿ ابف عدم " :ضعيؼ يسرؽ الحديث" ،كقاؿ الدارقطني " :ركاه

عمار بف ىاركف ،عف عدم بف الفضؿ عنو ،كعمار ،كعدم ضعيفاف" ،كقاؿ ابف القيسراني(ٕ):
(ٗ)
ؾ اٍلحًد ً
"ضعيؼ" ،كقاؿ الذىبي(ٖ)" :ك ىكاف يسرؽ ً
يث" ،كقاؿ أبك
الحديث" ،كقاؿ العقيمي  " :ىمتٍيرك ي ى
ى
ى ى
حاتـ(َُ)" :متركؾ الحديث كترؾ الركاية عنو".
 -أمثمة تطبيقية:

لو أحاديث في كتب السَُّّنة ،كمنيا:

ً ً
)ُ) سنف النسائيً ،كتىابً ّْ :
ام ًة ىب ٍي ىف ا ٍل ىكتًفىٍي ًف ،)ُُِ/ٖ( ،برقـ (ّْٔٓ).
ي
الز ىينة باب :إً ٍر ىخ ي
اء طى ىرؼ ا ٍلع ىم ى
)ِ) يينظر :الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ (ٔ ،)ُّْ/الضعفاء الكبير (ّ ،)ُّٗ/ك(ْ ،)ُُٕ/الضعفاء
كالمتركككف البف الجكزم (ِ ،)َِِ/تاريخ اإلسبلـ (ٓ ،)ُْٔ/ديكاف الضعفاء (صِٖٖ) ،ميزاف االعتداؿ

(ّ ،)ُُٕ/الجرح كالتعديؿ (ٔ ،)ّْٗ/العمؿ الكاردة في األحاديث َّ
النبكية (ُِ ،)َِْ/ذخيرة الحفاظ
(ّ ،)ُٕٕٗ/تقريب التيذيب (صَْٖ) ،لساف الميزاف (ٗ.)ّٕٕ/
)ّ) تقريب التيذيب (صَْٖ).
)ْ) الثقات (ٖ.)ُٖٓ/

)ٓ) الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ (ٔ.)ُّْ/

)ٔ) العمؿ الكاردة في األحاديث َّ
النبكية (ُِ.)َِْ/
)ٕ) ذخيرة الحفاظ (ّ.)ُٕٕٗ/
)ٖ) تمخيص كتاب المكضكعات (صَُٔ) ،ميزاف االعتداؿ (ّ.)ُُٕ/
)ٗ) الضعفاء الكبير (ّ.)ُّٗ/

)َُ) الجرح كالتعديؿ (ٔ.)ّْٗ/
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(حديث )ُٖ :أخرج أبك يعمى في مسنده(ُ) قاؿ ،ح َّدثىىنا ع َّمار أىبك ي ً
اس ور ،ىح َّدثىىنا ىج ٍعفىهر،
ى ي ي ى
ى
(ِ)
الناس إًلىى رس ً
كؿ المَّ ًو
ىخ ىب ىرىنا اٍل ىج ٍع يد  ،ىح َّدثىىنا أ ىىن يس ٍب يف ىمالً وؾ ،ىع ٍف ىجابً ًر ٍب ًف ىع ٍبًد المَّ ًو ،قى ى
أٍ
ىي
اؿ :ىش ىكا َّ ي
(ّ)
اؿً ( :ع ٍن ىد أ و ً
اؿ :فىأيتً ىي
 ىي ٍك نما اٍل ىع ى
اء؟ قى ى
اؿ :ىكقى ى
ش ،فى ىد ىعا ىر يسك يؿ المَّ ًو  بً يع ٍّس  ،قى ى
طى
ى
ىحد م ٍن يك ٍـ ىم ه
ب ًف ً
بً ًم و
ت أ ٍىنظيير إًلىى اٍل يعيي ً
ضعى َّ
ص َّ
كف
النبً ُّي  ىي ىدهي ًفي اٍل يع ّْس قى ى
يو قى ى
اؿ ىجابًهر :فى يك ٍن ي
اؿ :ثيَّـ ىك ى
ى
يضأىة فى ى
تىٍنيبع ىب ٍي ىف أىصابً ًع رس ً
كؿ المَّ ًو  ،ىك َّ
كف).
اس ىي ٍستىقي ى
الن ي
ى ىي
ي
الراكم عميو:
 الحكـ عمى اإلسناد كأثر َّاإلسناد فيو رجاؿ ثقات ،إال أف فيو:

تبيف.
ُ -عمار بف ىاركف المستممي ،ضعيؼ كما ٌ

ُّبعي ،أبك سميماف البصرم.
ِ -كجعفر بف سميماف الض ى
اختمفكا فيو؛ كذكره العجمي في الثقات ،كقاؿ(ْ)" :ثقة ،ككاف يتشيع" ،كقاؿ يحيى بف
(ٔ)
(ٓ)
اف يحيى بف سعيد
معيف " :ثًقىة يتشيع لى ٍي ىس بً ًو ىبأٍس" ،كقاؿ ابف المديني  " :ثًقىة ى
عندنا ،ىكقد ىك ى
ىال يركل عنو" ،كقاؿ ابف شاىيف(ٕ)" :ثًقىة يتشيع لى ٍيس بً ًو بأٍس؛ قىالىو يحيى بف ً
اف
معيف ،ىكقى ى
ى
ى ي
اؿ :ىك ى
ى
ٍ
يحيى بف سعيد ىال ي ٍكتب ىعنوي" ،كقاؿ الجكزجاني(ٖ)" :ركل أحاديث منكرة كىك ثقة متماسؾ كاف
(ٗ)
أميا ،كىك مف زىاد
ال يكتب" ،كقاؿ الذىبي " :ثقة فيو شيء مع كثرة عمكمو ،قيؿ :كاف ن

)ُ) مسند أبي يعمى المكصمي (ْ ،)ِٖ/برقـ (َُِٕ) .كقد أخرج الحديث اإلماـ البخارم برقـ (ّٕٔٓ) مف
طريؽ مكسى بف إسماعيؿ ،كاإلماـ البييقي في الدالئؿ (ْ )ُُٔ-ُُٓ/مف طريؽ شيباف بف أبي شيبة،

كبلىما عف عبد العزيز ابف مسمـ ،بو.
كأخرجو البخارم برقـ (ُِْٓ) ،كمسمـ برقـ (ُٖٔٓ) (ِٕ) ،كابف أبي شيبة (ٖ ،)ُِٓ/كابف خزيمة (ُِٓ)،
كابف حباف (ِْٓٔ) ،كأبك نعيـ في الدالئؿ (ُّّ) ،كالبييقي في الدالئؿ (ْ )ٗٔ/مف طرؽ عف حصيف ،بو.

ِ
الحمى ،ثقة .يينظر :تقريب التيذيب
الي ٍش يكرم ،أبك عثماف الصيرفي البصرم ،صاحب ي
) ) الجعد بف دينار ى
(صُّٗ).
ّ
ض ّْـ ا ٍل ىع ٍي ًف ىك يى ىك ا ٍلقى ىد يح ا ٍل ىكبً يير كجمعو عساس بكسر العيف .شرح النككم عمى مسمـ
اء بً يع ٍّس) يى ىك بً ى
) ) (فى ىج ى
(ُٖ.)ُٓ/

)ْ) معرفة الثقات (صٕٗ).

)ٓ) مف كبلـ أبي زكريا يحيى بف معيف في الرجاؿ (صٖٔ).
)ٔ) سؤاالت ابف أبي شيبة البف المديني (صّٓ).
)ٕ) تاريخ أسماء الثقات (صٓٓ).
)ٖ) أحكاؿ الرجاؿ (صُْٖ).
)ٗ) الكاشؼ (ُ.)ِْٗ/
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الشيعة" ،كقاؿ الذىبي في مكضع(ُ)" :شيعي صدكؽ ضعفو القطاف ككثٌقو ابف معيف كغيره،

كقاؿ ابف سعد" :ثقة فيو ضعؼ" ،كقاؿ الذىبي في مكضع آخر(ِ)" :ككاف مف العمماء الزىاد

عمى تشيعو" ،كقاؿ(ّ)" :صدكؽ صالح ثقة مشيكر ،ضعفو يحيى القطاف كغيره فيو تشيع كلو ما

ينكر ككاف ال يكتب" ،كقاؿ ابف حجر(ْ)" :صدكؽ زاىد لكنو كاف يتشيع" ،كقاؿ ابف حجر
(ٓ)
اؿ البخارم(ٔ) " :ييخالؼ ًفي ىب ٍع ً
ض حديثو" ،كقاؿ ابف
أيضا  :ذكره الطكسي في رجاؿ الشيعة ،كقى ى
ن
(ٖ)
(ٕ)
شاىيف مرة " :ضعيؼ" ،كقاؿ ابف الجاركد " :أما ىج ٍعفىر بف يسمىٍي ىماف فىأ ٍكثر ىعف ثىابت ىككتب
(ٗ)
ً
اسيؿ ك ىكاف ًفييا أ ً
مر ً
اف ىي ٍحيى ٍبف ىس ًعيد ال ىيك ػ ػ ػتب
ى ى ى ى
ىحاديث ىم ىناك ػ ػ ػير" ،كق ػ ػ ػ ػاؿ ابف ع ػ ػدم  " :ىك ى
ىى
ً
اف يستضعفو،
حدي ػ ػ ػثو .كفي
و
اف ىي ٍحيى ٍبف ىسعيد ال يركم ىعف ىج ٍعفىر ٍبف يسمىٍي ىماف ىك ىك ى
مكضع آخر ىك ى
ت ىي ٍحيى ىيقيك يؿ ىج ٍعفىر بف سميماف الضبعي ثقة" ،كقاؿ أحمد بف سناف(َُ):
قى ى
اؿ العباس :ىس ًم ٍع ي
"رأيػ ػت عبد الرحمف بف ميدم ال ينشط لحديث جعفر بف سميماف" ،قاؿ ابف سناف :كأنا أستثقؿ
حديثو ،كقاؿ ابف حباف(ُُ)" :ككاف يتشيع كيغمك فيو".

كالمتتبع ألقكاؿ العمماء في جعفر يبلحظ أنيـ قبمكا حديثو رغـ تشيعو حيث إنو لـ يكف

يدعك إلى بدعتو ،قاؿ ابف حباف(ُِ)" :ككاف يبغض الشيخيف ،حدثنا الحسف بف سفياف ،قاؿ :ثنا

إسحاؽ بف أبي كامؿ ،قاؿ :ثنا جرير بف يزيد بف ىاركف بيف يدم أبيو ،قاؿ :بعثني أبي إلى
جعفر بف سميماف الضبعي ،فقمت لو :بمغنا أنؾ تسب أبا بكر كعمر ،قاؿ :أما السب فبل؛ كلكف

البغض ما شئت ،قاؿ :كاذا ىك ارفضي مثؿ الحمار ،قاؿ أبك حاتـ :ككاف جعفر بف سميماف مف
الثقات المتقنيف في الركايات ،غير إنو كاف ينتحؿ الميؿ إلى أىؿ البيت ،كلـ يكف بداعية إلى

مذىبو ،كليس بيف أىؿ الحديث مف أئمتنا خبلؼ أف الصدكؽ المتقف إذا كاف فيو بدعة كلـ يكف
)ُ) مف تكمـ فيو كىك مكثؽ (صَٔ).
)ِ) ميزاف االعتداؿ (ُ.)َْٖ/

)ّ) المغني في الضعفاء (ُ.)ُِّ/
)ْ) تقريب التيذيب (صَُْ).
)ٓ) يينظر :لساف الميزاف (ِ.)ُُٓ/
)ٔ) التاريخ الكبير لمبخارم (ِ.)ُِٗ/

)ٕ) تاريخ أسماء الضعفاء كالكذابيف (صٔٔ).
)ٖ) عمؿ األحاديث في صحيح مسمـ (صٕٖ) ،يينظر :الجرح كالتعديؿ (ِ.)ُْٖ/

ٗ
كينظر :الضعفاء كالمتركككف البف الجكزم (ُ.)ُُٕ/
) ) الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ (ِ ،)ّٕٗ/ي
)َُ) يينظر :الجرح كالتعديؿ (ِ.)ُْٖ/

)ُُ) مشاىير عمماء األمصار (صِِٓ).

ُِ
كينظر :إكماؿ تيذيب الكماؿ (ّ.)ُِٖ/
) ) الثقات البف حباف (ٔ ،)َُْ/ي
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يدعك إلييا أف االحتجاج بأخباره جائز ،فإذا دعا إلى بدعتو سقط االحتجاج بأخباره ،كليذه العمة

ما ترككا حديث جماعة ممف كانكا ينتحمكف البدع كيدعكف إلييا كاف كانكا ثقات ،كاحتججنا بأقكاـ
ثقات انتحاليـ ككانتحاليـ سكاء؛ غير أنيـ لـ يككنكا يدعكف إلى ما ينتحمكف ،كانتحاؿ العبد بينو

كبيف ربو إف شاء عذبو كاف شاء عفا عنو ،كعمينا قبكؿ الركايات عنيـ إذا كانكا ثقات عمى

حسب ما ذكرناه في غير مكضع مف كتبنا".

كمف العمماء مف نفى عنو تيمة الغمك في التشيع كسب الشيخيف ،قاؿ الساجي(ُ)" :كأما

فإنما عنى بو جاريف كانا لو ،كقد تأذل بيما ،بكنى أحدىما أبك بكر
الحكاية التي حكيت عنوٌ ،
كيسمى اآلخر عمر فسئؿ عنيما ،فقاؿ :أما السب فبل ،كلكف بغضا يا لؾ ،كلـ يعف بو

الشيخيف ،أك كما قاؿ".

جعفر
نا
كقد احتمؿ اإلماـ الذىبي ىذا القكؿ؛ ككأنو ماؿ إليو فقاؿ(ِ) :ما ىذا ببعيد ،فإف
قد ركل أحاديث مف مناقب الشيخيف رضي ا﵀ عنيما ،كىك صدكؽ في نفسو.
كقاؿ أبك أحمد بف عدم :كلجعفر حديث صالح ،كركايات كثيرة ،كىك حسف الحديث،

كىك معركؼ بالتشيع ،كجمع الرقائؽ ،كجالس زىاد البصرة فحفظ عنيـ الكبلـ الرقيؽ في الزىد

يركم ذلؾ عنو سيار بف حاتـ كأرجك أنو ال بأس بو ،كالذم ذكر فيو مف التشيع كالركايات التي

أيضا في فضؿ الشيخيف ،كأحاديثو ليست
ركاىا التي يستدؿ بيا عمى أنو شيعي ،فقد ركل ن
الراكم عنو ،كىك عندم ممف يجب أف يقؿ
بالمنكرة ،كما كاف فيو منكر ،فمعؿ الببلء فيو مف َّ
حديثو(ّ).

قاؿ الباحث :جعفر بف سميماف صدكؽ يتشيع ،كا﵀ أعمـ ،كتشيعو ال يضر؛ ألنو ال

يدعك إلى بدعتو في حديثنا.

الكراؽ ،فيك العمة في ىذا
كعميو فالحديث ضعيؼ اإلسناد؛ لضعؼ عمار بف ىاركف ٌ
اإلسناد ،كقد حكـ الشيخ حسيف سميـ أسد عمى الحديث ،فقاؿ :إسناده ضعيؼ(ْ).
***

)ُ) يينظر :تيذيب الكماؿ (ٓ.)ْٖ/

)ِ) يينظر :ميزاف االعتداؿ (ُ )َُْ/يينظر :سير أعبلـ النببلء (ٖ.)ُٖٗ/
)ّ) يينظر :تيذيب الكماؿ (ٓ.)ْٖ/
)ْ) مسند أبي يعمى المكصمي (ْ.)ِٖ/
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الكراؽ
العاشر :أبك ىع ٍمرك ٌ

الر ٍح ىم ًف بف األسكد المأمكؿ ،آخره الـ ،كقيؿ :المأمكف آخره نكف ،القرشي
ىع ٍبد َّ
كيقاؿ :مكلى المأمكف .بغدادم األصؿ .تكفي
صر ُّ
الكراؽ ،أبك ىع ٍمرك .ي
الياشمي ،مكالىـ ى
الب ٍ
م ٌ
سنة (َُِِْٓ-ق)(ُ).

(ِ)

يذكر أف الخطيب البغدادم

ذكر أربعة باسـ عبد الرحمف بف األسكد:

 -منيـ عبد الرحمف بف األسكد ابف عبد يغكث الزىرم الحجازم.

 كعبد الرحمف بف األسكد بف يزيد ،أبك حفص النخعي ،ككفي دخؿ عمى عائشة ،كىكصغير.

 -كعبد الرحمف بف األسكد اليشكرم.

 -عبد الرحمف بف األسكد أبك عمرك ،كاف بالبصرة كيقاؿ إف أصمو بغدادم.

الكراؽ ىك عبد الرحمف بف األسكد بف المأمكؿ الياشمي مكالىـ ،أبك عمرك
إذف ٌ
(ّ)
اؿ اٍلب َّزار(ْ) :ك ىكاف ًمف أىفى ً
الن ً
اض ًؿ َّ
اس .كلـ يذكر الذىبي
ى ى ٍ
ٌ
الكراؽ ،قاؿ ابف حجر  :مقبكؿ .كقى ى ى ي
(ٓ)
رتبتو .
قاؿ الباحث :ىك مقبكؿ ،كما قاؿ ابف حجر ،حدث عف :عبيدة بف حميد ،كعمر بف

أيكب المكصمي ،كمحمد بف ربيعة الكبلبي ،كمعمر بف سميماف الرقي .كحدث عنو :الترمذم،
كالنسائي ،كأبك إسحاؽ إبراىيـ بف محمد بف سعيد النيسابكرم الصيدالني ،كابراىيـ بف محمد

المركزم ،كاسحاؽ بف إبراىيـ بف محمد بف عرعرة ،كمحمد بف جرير الطبرم ،كأبك عبيد ا﵀

محمد بف عبدة بف حرب القاضي(ٔ).
 -أمثمة تطبيقية:

لو أحاديث في كتب السَُّّنة ،كمنيا:

)ُ) يينظر :تاريخ اإلسبلـ (ٓ ،)ُُٔٔ/تاريخ بغداد (ُُ ،)ّٓٓ/تيذيب الكماؿ (ُٔ ،)ِٓٗ/مشيخة النسائي
(صُٗ) ،المتفؽ كالمفترؽ (ّ ،)ُْٖٗ/الكاشؼ (ُ ،)ُِٔ/تيذيب التيذيب (ٔ ،)َُْ/خبلصة تذىيب
تيذيب الكماؿ (صِِْ) ،تقريب التيذيب (صّّٔ).
)ِ) يينظر :المتفؽ كالمفترؽ (ّ.)ُْٖٕ-ُْٖٗ/
)ّ) يينظر :تقريب التيذيب (صّّٔ).

)ْ) يينظر :كشؼ األستار عف زكائد البزار (ُ.)ِْٖ/
)ٓ) يينظر :الكاشؼ (ُ.)ُِٔ/

)ٔ) هينظر :تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ (ُٔ ،)ِٓٗ/تجريد األسماء كالكنى المذككرة في كتاب المتفؽ
كالمفترؽ (ِ.)ْٕ/
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(ُ)
ىس ىكًد أيىبك
(حديث )ُٗ :أخرج اإلماـ الترمذم في سننو قاؿ :ىح َّدثىىنا ىع ٍب يد َّ
الر ٍح ىم ًف ٍب يف األ ٍ
اؿ :ح َّدثىىنا مح َّم يد ٍبف ربًيعةى ،عف ٍاب ًف جرٍي وج ،عف عطى و
ت:
ص ًر ُّ
اء ،ىع ٍف ىعائً ىشةى قىالى ٍ
ي ى ى ىٍ
ىٍ ى
يى
م ،قى ى ى
ىع ٍم ورك ى
الب ٍ
يى
اؿ :ىك ىما
اف النَّبً ُّي  إً ىذا ىأرىل ىم ًخيمىةن أى ٍقىب ىؿ ىكأ ٍىد ىب ىر ،فىًإ ىذا ىم ى
ت لىوي ،فىقى ى
م ىع ٍنوي قىالى ٍ
ط ىر ٍ
ت :فى يقٍم ي
( ىك ى
ت يسّْر ى
أ ٍىد ًرم لىعمَّو ىكما قى ى َّ
ض
ضا يم ٍستى ٍقبً ىؿ أ ٍىكًد ىيتً ًي ٍـ قىاليكا ىى ىذا ىع ًار ه
اؿ الموي تى ىعالىى  :ىفمى َّما ىأر ٍىكهي ىع ًار ن
ى ي ى

يم ٍم ًط يرىنا.)ِ((

الراكم عميو:
 الحكـ عمى اإلسناد كأثر َّرجاؿ اإلسناد ثقات ،كفي اإلسناد:

ُ -محمد بف ربيعة الكبلبي الككفي ،ابف عـ ككيع.

قاؿ ابف حجر(ّ)" :صدكؽ".

كقاؿ الذىبي(ْ)" :كثقو أبك داكد كجماعة ،كقاؿ أبك حاتـ صالح الحديث" ،قاؿ البرقاني
عف الدارقطني يقكؿ(ٓ) :ثقة .كقاؿ ابف معيف(ٔ) :ثًقىة .كقاؿ أبك عبيد اآلجرم عف أبي ىد ياكد(ٕ):
ثقة .كقد ذكره ابف حباف في الثقات(ٖ) .كقاؿ ابف حجر(ٗ)" :كثقو يحيى بف معيف" .كقاؿ ُّ
الد ً
م
كر ُّ
ىع ٍف يحيى ٍبف ىم ًعيف(َُ) :ليس بو بأس .كقاؿ ابف أبي خيثمة فيما كتب إلي قاؿ سمعت يحيى
بف معيف يقكؿ محمد بف ربيعة الكبلبي "ثقة صدكؽ"(ُُ) .كقاؿ أبك حاتـ(ُِ)" :صالح الحديث".
قاؿ الباحث :ثقة.

)ُ) سنف الترمذم ،أبكاب :تفسير القرآف عف رسكؿ ا﵀  ،باب :كمف سكرة األحقاؼ (ٓ ،)ِّٖ/برقـ
(ِّٕٓ) .كأخرج الحديث اإلماـ البخارم في صحيحو (ْ ،)َُٗ/برقـ (َِّٔ) ،كابف ماجو (ِ ،)َُِٖ/برقـ
(ُّٖٗ) ،كأحمد في مسنده (ّْ ،)ُّٔ/برقـ (َِّٕٔ) .كاسحاؽ بف راىكيو في مسنده (ّ ،)ّٖٔ/برقـ
(َُِِ) ،كالنسائي في الكبرل (ِ ،)ِّٓ/برقـ (ُْْٖ) ،كميـ مف طريؽ ابف جريج بو ،بنحكه.
)ِ) سكرة األحقاؼ (اآلية.)ِْ :

)ّ) يينظر :تقريب التيذيب (صْٖٕ).
)ْ) يينظر :الكاشؼ (ِ.)َُٕ/

)ٓ) يينظر :سؤاالت البرقاني لمدارقطني (ص.)ٓٗ :
)ٔ) يينظر :تاريخ ابف معيف ،ركاية الدكرم (ّ.)ِِٕ/

)ٕ) يينظر :سؤاالت أبي عبيد اآلجرم أبا داكد السجستاني في الجرح كالتعديؿ (صُِٓ).
)ٖ) يينظر :الثقات (ٗ.)ّٖ/
)ٗ) لساف الميزاف (ٕ.)ّٕٓ/

)َُ) تاريخ ابف معيف ،ركاية الدكرم (ِ ،)ُٓٓ/كيينظر :الجرح كالتعديؿ (ٕ.)ِِٓ/
)ُُ) يينظر :الجرح كالتعديؿ (ٕ.)ِِٓ/
)ُِ) الجرح كالتعديؿ (ٕ.)ِِٓ/
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ِ -عبد الممؾ بف عبد العزيز بف جريج األمكم ،مكالىـ المكي ،قاؿ ابف حجر(ُ):
"ثقة فقيو فاضؿ ككاف يدلس كيرسؿ".

كتدليسو ال يضر مع أف ابف حجر ذكره في المرتبة الثالثة(ِ)؛ ألنو تكبع عند البخارم
(ّ)
ً ً
ّْ
يـ ،بو.
في صحيحو متابعة تامة مف طريؽ ىمك ُّي ٍب يف إ ٍب ىراى ى
كحتى إف لـ يصرح بالسماع فركايتو مقبكلة حيث يركم عف عطاء ،كىك أثبت الناس
فيو ،قاؿ ابف جريج (ْ)" :إذا قمت قاؿ عطاء فأنا سمعتو منو كاف لـ أقؿ سمعت" ،كقاؿ أحمد بف
حنبؿ :ابف جريج أثبت الناس في عطاء(ٓ) ،كقاؿ العبلمة المعممي -رحمو ا﵀– في المسألة
الرابعة عشر مف المسائؿ الفقيية(ٔ)" :كىذا ابف جريج أعمـ أصحاب عطاء كألزميـ لو جاء عنو

أنو قاؿ(ٕ) :لزمت عطاء سبع عشرة سنة" ،كقاؿ الشيخ األلباني(ٖ) :أف عدـ تصريحو بالسماع
مف عطاء ،ليس معناه أنَّو قد دلسو عنو ،كلكف ىؿ ذلؾ خاص بقكلو" :قاؿ عطاء" ،أـ ال فرؽ
بينو كبيف ما لك قاؿ" :عف عطاء"؟ ،ثـ قاؿ :الذم يظير لي الثاني ،كعمى ىذا :فكؿ ركايات

ابف جريج عف عطاء محمكلة عمى السماع ،إال ما تبيف تدليسو فيو ،كا﵀ أعمـ"؟

ككذلؾ إرساؿ ابف جريج في ىذا اإلسناد ال ىيضر؛ ألنو لـ يركم ىذا اإلسناد عف الذيف

ييرسؿ عنيـ(ٗ) .كلقكؿ طمحة بف عمر المكي قاؿ :قمت لعطاء :مف نسأؿ بعدؾ قاؿ ىذا الفتى
(َُ)
شيئا.
إف عاش-يقصد ابف جريج . -كىذا يعني أنو لـ ييرسؿ عف عطاء بف أبي رباح ن

)ُ) تقريب التيذيب (صّّٔ).
)ِ) طبقات المدلسيف (صُْ).
ّ
اء ،ع ٍف عائً ىشةى ر ً
اىيـ ،ح َّدثىىنا ٍابف جرٍي وج ،ع ٍف عطى و
ً
اف
ض ىي المَّوي ىع ٍنيىا ،قىالى ٍ
ى ى
ى ى
) ) قاؿ البخارم :ىح َّدثىىنا ىم ّْك ُّي ٍب يف إً ٍب ىر ى ى
ت :ىك ى
ى
ي يى
اء ،أى ٍقب ىؿ كأ ٍىدبر ،كىد ىخ ىؿ ك ىخرج ،كتى ىغيَّر ك ٍجيو ،فىًإ ىذا أىم ى ً
السم ً
ً ً
ً
َّ ً
م ىع ٍنوي،
ى ى ى ى ى ى يي
اء يسّْر ى
َّم ي
ٍ
ط ىرت الس ى
النب ُّي  ،إ ىذا ىأرىل ىمخيمىةن في َّ ى
ى ى ىى ى
َّ
اؿ َّ
ضا يم ٍستى ٍقبً ىؿ أى ٍكًدىيتً ًي ٍـ} سكرة
ؾ ،فىقى ى
فى ىعَّرفىتٍوي ىعائً ىشةي ىذًل ى
النبً ُّي  « :ىما أ ٍىد ًرم لى ىعموي ىك ىما قىا ىؿ قى ٍكهـ» { :ىفمى َّما ىأر ٍىكهي ىع ًار ن
اآليةى .صحيح البخارم (ْ ،)َُٗ/برقـ (َِّٔ).
األحقاؼ (اآلية )ِْ :ى
)ْ) تيذيب التيذيب (ٔ.)َْٔ/
)ٓ) تيذيب التيذيب (ٔ.)َْْ/
)ٔ) التنكيؿ بما في تأنيب الككثرم مف األباطيؿ (ِ.)ٖٔٓ/
)ٕ) تيذيب التيذيب (ٔ.)َْْ/
)ٖ) إركاء الغميؿ في تخريج أحاديث منار السبيؿ (ّ.)ٕٗ/
)ٗ) يينظر :جامع التحصيؿ (صِِٗ).
)َُ) تيذيب التيذيب (ٔ.)َْْ/
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ّ -عطاء بف أبي رباح.

قاؿ ابف حجر(ُ)" :ثقة فقيو فاضؿ ،لكنو كثير اإلرساؿ ،...كقيؿ :إنو تغير بأخرة كلـ

يكثر ذلؾ منو".

كارسالو فبل يضر؛ ألنو لـ يركم ىذا اإلسناد عف الركاة الذيف أرسؿ عنيـ؛ بؿ ركاه عف

عائشة رضي ا﵀ عنيا ،كلـ نيرسؿ عنيا ،كما قاؿ عمي بف المديني" :عطاء بف أبي رباح لقي
كجابر كابف عباس
نا
عبد ا﵀ بف عمر ،كرأل أبا سعيد الخدرم رآه يطكؼ بالبيت كلـ يسمع منو،
كرأل عبد ا﵀ بف عمرك ،كلـ يسمع مف زيد بف خالد الجيني ،كال مف أـ سممة كال مف أـ ىانئ،

شيئا ،كركل عف أـ حبيبة بنت
كسمع مف :عبد ا﵀ بف الزبير كابف عمر ،كلـ يسمع مف أـ كرز ن

ميسرة عف أـ كرز ،كسمع مف عائشة كجابر بف عبد ا﵀"(ِ).

أيضا؛ ألف لو متابعة في صحيح مسمـ(ّ)مف طريؽ ىج ٍعفى ور ٍاب يف
كاختبلطو ال يضر ن
يم ىح َّمود ،بنحكه .كقد دافع عنو اإلماـ الذىبي عند قكليػ ػ ػـ :كركل محم ػ ػ ػد بف عبد الرحيػ ػـ ،عف
عمي بف المديني ،قاؿ :كاف عطاء بأخرة قد تركو ابف جريج ،كقيس بف سعد .فقاؿ الذىبي :لـ
يعف الترؾ االصطبلحي ،بؿ عنى أنيما بطبل الكتابة عنو ،كاال فعطاء ثبت رضى(ْ).

كعميو فالحديث صحيح اإلسناد .كقاؿ الترمذم" :ىذا حديث حسف" ،كقاؿ الشيخ

األلباني(ٓ)" :صحيح".

إيجابي في الحكـ عمى إسناد الحديث.
أثر
الكراؽ كاف لو ه
كعبد الرحمف بف األسكد ٌ
ه
***

الكراؽ
الحادم عشر :أبك الحسف بف لؤلؤ ٌ

عمي بف محمد بف أحمد بف نصير بف عرفة بف عياض بف ميمكف بف سفياف الثقفي

البغدادم ،تكفي سنة (ّٕٕق).
)ُ( تقريب التيذيب (صُّٗ).

)ِ( العمؿ البف المديني (صٔٔ).
ّ
ً
اف ىي ٍعنًي ٍاب ىف بً ىبل وؿ ،ىع ٍف ىج ٍعفى ور ىك يى ىك ٍاب يف يم ىح َّم ود،
) ) قاؿ مسمـ :ىح َّدثىىنا ىع ٍب يد ا﵀ ٍب يف ىم ٍسمى ىمةى ٍب ًف قى ٍعىن وب ،ىح َّدثىىنا يسمىٍي ىم ي
النبً ّْي  ،تىقيك يؿ :ىكاف رسك يؿ ً
ً َّ
ا﵀ َّ
طً
اء ٍب ًف أىبًي ىرىبا وح ،أَّىنوي ىس ًم ىع ىعائً ىشةى ،ىزٍك ىج َّ
اف
ىع ٍف ىع ى
صمى ا﵀ي ىعمىٍيو ىك ىسم ىـ إً ىذا ىك ى
ى
ى ىي
ً
ت ىعائً ىشةي:
ىي ٍكيـ ّْ
ؾ ًفي ىك ٍج ًي ًو ،ىكأى ٍقىب ىؿ ىكأ ٍىدىب ىر ،فىًإ ىذا ىم ى
ب ىع ٍنوي ىذلً ى
ؼ ىذًل ى
ؾ ،قىالى ٍ
ط ىر ٍ
الري ًح ىكا ٍل ىغ ٍيًـ ،يع ًر ى
ت يسَّر بًو ،ىكىذ ىى ى
ط ىر « :ىر ٍح ىمةه» .صحيح مسمـ،
ط ىعمىى أ َّ
يمتًي» ،ىكىيقيك يؿ ،إً ىذا ىأرىل ا ٍل ىم ى
كف ىع ىذ نابا يسمّْ ى
فى ىسأىٍلتيوي ،فىقىا ىؿ« :إًّْني ىخ ًش ي
يت أ ٍ
ىف ىي يك ى
ً ً
ً
ً
ط ًر (ِ ،)ُٔٔ/برقـ (ٖٗٗ).
اب :التَّ ىع ُّكًذ ًع ٍن ىد يرٍؤىي ًة ّْ
الري ًح ىكا ٍل ىغ ٍيًـ ،ىكا ٍلفى ىرًح بًا ٍل ىم ى
ص ىبلة ًاال ٍست ٍسقىاء ،ىب ي
كتى ي
اب :ى
)ْ( يينظر :ميزاف االعتداؿ (ّ.)َٕ/
)ٓ) صحيح األدب المفرد (ص ،)ُُُ:برقـ (ُٖٗ).
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اختمؼ العمماء في تكثيقو كتجريحو؛ قاؿ عبيد ا﵀ األزىرم(ُ)" :ثقة" ،كقاؿ العتيقي(ِ):

"كاف ثقة" ،كقاؿ الذىبي(ّ)" :ثقة" ،كقاؿ ابف حجر(ْ)" :ككاف ثقة إف شاء ا﵀ تعالى" ،كقاؿ ابف

العماد(ٓ)" :ثقة" ،كقاؿ الذىبي(ٔ)" :اإلماـ ،المحدث ،المسند" ،كقاؿ ابف الجكزم(ٕ)" :ككاف ثقة
صدكقنا" ،كقاؿ العتيقي(ٖ)" :كاف أكثر كتبو بخطو ،ككاف :ال يفيـ الحديث ٌإنما يجمؿ أمره
الصدؽ" ،كقاؿ البرقاني(ٗ) :صدكؽ ،غير أنو ردمء الكتاب ،قاؿ الخطيب(َُ) :أم سيئ النقؿ،
كقاؿ :كصحؼ مرة :عف عتي ،عف أبي قاؿ :عف عف ،عف أبي ،كقاؿ الدارقطني(ُُ)" :شيعي".
كقاؿ ابف حجر(ُِ)" :ككاف فيو قميؿ تشيع ككاف قميؿ الفيـ في الحديث كثير الخطأ".
قاؿ الباحث :ثقة شيعي يخطئ.

 -أمثمة تطبيقية:

لو أحاديث في كتب َّ
السنة ،كمنيا:

(ُّ)
ؾ ٍب يف ىيانً و
اؿ:
س ،قى ى
ىخ ىب ىرىنا فىاتً ي
(حديث )َِ :أخرج الخطيب البغدادم في تاريخو قاؿ ،أ ٍ
اؿ :ح َّدثىىنا اٍلي ٍيثىـ ٍبف ىخمى و
ؼ
أٍ
ىخ ىب ىرىنا أيىبك اٍل ىح ىس ًف ىعمً ُّي ٍب يف يم ىح َّمًد ٍب ًف أ ٍ
الكراؽ ،قى ى ى
ى ي ي
ىح ىم ىد ٍب ًف ين ى
ص ٍي ور ٌ
(ُْ)
ال ُّد ً
ؾ ٍب يف
ىخ ىب ىرىنا ىمالً ي
ص ًارمُّ ،قىا ىؿ :ىح َّدثىىنا ىم ٍع هف  ،قى ى
كرمُّ ،قى ى
اؿ :أ ٍ
اؿ :ىح َّدثىىنا إً ٍس ىح ي
كسى األ ٍىن ى
اؽ ٍب يف يم ى

)ُ) 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 (ُّ.)ٓٔٔ/
)ُُ) سؤاالت حمزة (صْٔ).
)ُِ) لساف الميزاف (ٔ.)ُٕ/

)ُّ) تاريخ بغداد (ُْ .)ّٖٔ/كأخرج الحديث اإلماـ البخارم في صحيحو صحيح البخارم (ْ ،)ِٖ/برقـ
(ِْٖٗ) ،كمسمـ (ّ ،)ُِْٗ/برقـ (ُُٕٖ) ،كالبييقي في الكبرل (ٔ ،)ّْٓ/برقـ (ُِٕٖٖ) ،كميـ مف
طريؽ مالؾ بف أنس بو ،بمثمو.

)ُْ) ىك ابف عيسى بف يحيى األشجعي مكالىـ ،أبك يحيى المدني َّ
القزاز .تقريب التيذيب (صِْٓ).
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اؿ( :اٍل ىخٍي يؿ ًفي ىنك ً
أ ىىن و
س ،ىع ٍف ىن ًاف وع ،ىع ٍف ىع ٍبًد المَّ ًو ٍب ًف يع ىم ىر ،أ َّ
اصييىا اٍل ىخ ٍي ير إًلىى
كؿ المَّ ًو  قى ى
ىف ىر يس ى
ى
ً ً
ام ًة).
ىي ٍكـ اٍلق ىي ى

الكراؽ:
الحكـ عمى اإلسناد كأثر ٌ
ً
ً
الم ىكفًَّق ٌي ،مكلى المطيع ﵀(ُ).
اإلسناد فيو :فىاتؾ بف ىيانس :ىك ابف عبد ا﵀ ،أبك شجاع ي
قاؿ الخطيب البغدادم(ِ)" :كتبنا عنو ككاف صدكقنا".
قاؿ الباحث :صدكؽ ،كما قاؿ الخطيب البغدادم.

كباقي رجاؿ اإلسناد ثقات ،كال يضر ما قيؿ في كؿ مف:

الكراؽ؛ َّ
ألنو قد تابعو متابعة قاصرة عبد ا﵀ بف مسممة
ُ -خطأ أبك الحسف ابف لؤلؤ ٌ
القى ٍع ىنبًي(ّ) ،ككذلؾ بدعتو؛ َّ
ألف حديثو لـ يكافؽ بدعتو.
ٌ
ِ -إرساؿ معف بف عيسى َّ
القزاز؛ َّ
ألنو لـ يرسؿ عف مالؾ بف أنس(ْ).

ّ -إرساؿ نافع مكلى ابف عمر؛ َّ
ألنو لـ يرسؿ عف ابف عمر(ٓ).
ً
ً
الم ىكفًَّق ٌي ،صدكؽ.
لذا فاإلسناد فيو فىاتؾ بف ىيانس بف عبد ا﵀ ،أبك شجاع ي
يتبيف مما سبؽ أف إسناد الحديث حسف ،كلكف العمة ليست مف أبي الحسف ابف لؤلؤ
الكراؽ؛ بؿ مف غيره ،كىك ثقة.
ٌ

***

)ُ) تاريخ بغداد (ُْ.)ّٖٔ/
)ِ) المصدر نفسو.

)ّ) يينظر :صحيح البخارم ،كتاب :الجياد كالسير ،باب :الخيؿ معقكد في نكاصييا الخير إلى يكـ القيامة
(ْ ،)ِٖ/برقـ (َِٖٓ).
)ْ) يينظر :المراسيؿ (صِِِ) ،كجامع التحصيؿ (صِْٖ) ،كتحفة التحصيؿ (صُِّ).
)ٓ) يينظر :المراسيؿ (صِِٓ) ،ك جامع التحصيؿ (صَِٗ) ،كجامع التحصيؿ (صِّٓ).
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الكراقيف مف أىؿ الشاـ
المبحث الثالث :أعبلـ ٌ

(ُ)

دخؿ الشاـ عدد غير قميؿ مف الصحابة  ضمف جيكش الفتح اإلسبلمي ،كمف
(ِ)

الصعب تحديد العدد الذم دخؿ الشاـ مف الصحابة ،إال أف الكليد بف مسمـ

فيقكؿ(ّ) :دخؿ الشاـ عشرة آالؼ عيف رأت رسكؿ ا﵀ 

(ْ)

يقرب ىذا،

كقد بعث عمر بف الخطاب  معاذ بف جبؿ  إلى فمسطيف ،كعبادة بف الصامت 

إلى حمص ،كأبا الدرداء  إلى دمشؽ(ٓ).

كمف أشير مف نزؿ الشاـ مف الصحابة  ،أميف ىذه األمة أبك عبيدة عامر بف الجراح

 ،كمؤذف الرسكؿ  ببلؿ بف رباح  ،كسيؼ ا﵀ المسمكؿ خالد بف الكليد  ،كغيرىـ(ٔ).

كنشطت الحركة العممية في ببلد الشاـ عمى أيدم ىؤالء األساتذة ،كنشطت الرحمة في

طمب الحديث ،كتخرج مف مدارسيـ عدد كبير مف التابعيف مف كبار عمماء الشاـ؛ منيـ سالـ بف

(ٗ)

عبد ا﵀ المحاربي)ٕ) ،كأبك إدريس الخكالني(ٖ) ،كعمى رأسيـ عبد الرحمف بف عمرك األكزاعي

ُ
طيء مف نحك القبمة إلى
حدىا فمف الفرات إلى العريش المتاخـ ٌ
)( ٌ
لمديار المصرٌية ،ك ٌ
أما عرضيا فمف جبمي ٌ
أميات المدف منبج كحمب كحماة كحمص كدمشؽ كالبيت المقدس
بحر الركـ كما بشأمة ذلؾ مف الببلد ،كبيا مف ٌ

المعرة ،كفي الساحؿ أنطاكية كطرابمس كع ٌكا كصكر كعسقبلف كغير ذلؾ ،كىي خمسة أجناد :جند قنسريف
ك ٌ
األردف كجند فمسطيف كجند حمص ،كقد ذكرت في أجناد .يينظر :معجـ البمداف (ّ.)ُِّ/
كجند دمشؽ كجند
ٌ

)ِ( الكليد بف مسمـ القرشي ،مكالىـ ،أبك العباس الدمشقي ،ثقة لكنو كثير التدليس كالتسكية ،مف الثامنة مات
آخر سنة (ُْٗق) أك أكؿ سنة (ُٓٗق) .يينظر :تقريب التيذيب (صْٖٓ).
)ّ) يينظر :مختصر تاريخ دمشؽ (ُ ،)ُِٓ/تيذيب األسماء كالمغات (ّ ،)ُُٕ/فتح المغيث بشرح ألفية
الحديث (ْ.)ُُُ/

)ْ( الضكء البلمع المبيف عف مناىج المحدثيف (ص.)َُِ:

)ٓ( يينظر :الطبقات الكبرل (ِ ،)ّٕٓ/يينظر :التاريخ األكسط (ُ.)ُْ/
)ٔ( الضكء البلمع المبيف عف مناىج المحدثيف (صَُِ).

)ٕ) سالـ بف عبد ا﵀ ،أبك عبيد ا﵀ المحاربي ،قاضي دمشؽ مف ساكني داريا ،ككاف مف حممة القرآف كممف
يحضر الدراسة في جامع دمشؽ ،تكفي سنة (َُْق) .يينظر :تاريخ دمشؽ (َِ ،)ٕٓ/تاريخ اإلسبلـ
(ّ.)ُٔٔ/

ٖ
ىىؿ دمشؽ ،كقاضي دمشؽ .كقيؿ :اسمو عيذ المَّ ًو
) ( أيىبك إدريس الخكالني اسمو عائذ المَّو ٍبف ىع ٍبد المَّ ًو ،فقيو أ ٍ
ٍبف إدريس ٍبف عائذ المَّو ٍبف ىع ٍبد المَّ ًو ٍبف يعتٍبة ،تكفي (َٖق) .يينظر :تاريخ اإلسبلـ (ِ.)َٖٗ/
ٗ
اف يسكف بظاىر
) ( ىع ٍبد الرحمف ٍبف عمرك ٍبف يي ٍح ىمد أيىبك ىع ٍمرك األكز ُّ
اعي ،إماـ أىؿ الشاـ كفقيييـ ،كعالميـ .ىك ى
باب الفراديس بمحمة األكزاع ،ثيَّـ تحكؿ إًلىى بيركت ،فرابط إًلىى أف مات بيا سنة (َُٔىػ) .يينظر :تاريخ اإلسبلـ

(ْ.)َُِ/
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الذم لقب بإماـ أىؿ الشاـ ،ككاف يقارف باإلماميف الفقيييف مالؾ كأبي حنيفة رضي ا﵀ عنيـ

جميعا(ُ).
ن

ثـ تطكرت الحركة العممية في الشاـ إلى أنشأت أكؿ دار لمحديث في القرف السادس
(ِ)

بإنشاء المدرسة النكرية في

اليجرم تحقيقنا لرغبة نكر الديف محمكد بف أبي سعيد زنكي
دمشؽ ،ككاف ابف عساكر صاحب "تاريخ دمشؽ" مف شيكخ ىذه المدرسة.

كبعدىا انتشرت مدارس كدكر أخرل خاصة لتمقّْي الحديث(ّ) ،ارتادىا كتخرج منيا عدد

كبير مف األعبلـ الذيف كاف ليـ أثر كبير في نشر عمكـ القرآف كالسُّنَّة ،منيـ طائفة مف
الكراقيف ،كفيما يمي أترجـ لعدد منيـ:
ٌ

***

الكراؽ
الم ِّ
ؤدب ٌ
مي ي
األكؿ :أبك الحسف التٌمي ٌ
ِّب(ْ) ،مستممي
الد
ميمي ٌ
الكراؽ ا ٍل يم ىؤد ي
م ٌك ٌي ٍبف محمد ٍبف ال ىغ ٍمر ،أبك ى
الح ى
مشقي ٌ
ٌ
سف التٌ ٌ
الم ىي ًان ًج ٌي(ٓ) ،رحؿ كسمع ،كتكفي سنة (ُْٖىػ)(ٔ).
القاضي ى
كنا مستممي القىا ً
اتفؽ العمماء عمى تكثيقو ،قاؿ الكتاني(ٕ)" :ك ىك ً
ضي أبي بكر
ٍم ن
ى ى
اف ثقىة ىمأ ي
يكسؼ بف اٍلقى ً
اسـ الم ىي ً
اف يكرؽ َّ
لمناس" ،كقاؿ الكتاني
اف يعرؼ ًق ٍ
ط ىعة مف ٌ
الن ىسب ،ىك ىك ى
انج ٌي ،ىك ىك ى
ي ي
ى
(ٖ)
طً
اىر بًىب ٍغ ىداد ًفي ًذم
مي الكتاني الصُّكًفي أيىبك ى
في مكطف " :تكفٌي ىكالًدم أ ٍ
ىحمد بف يم ىح َّمد بف ىع ٌ
)ُ( الضكء البلمع المبيف عف مناىج المحدثيف (صُُِ.)َُِ-

)ِ( محمكد بف زنكي بف آؽ سنقر أبك القاسـ بف أبي سعيد قسيـ الدكلة التركي الممؾ العادؿ نكر الديف كناصر
أمير المؤمنيف كاف جده آؽ سنقر قد كاله السمطاف أبك الفتح ممؾ شاه بف ألب ارسبلف حمب ككلي غيرىا مف
ببلد الشاـ ،تكفي سنة (ٗٔٓىػ) .يينظر :تاريخ دمشؽ (ٕٓ.)ُُٖ/
)ّ) يينظر :عمكـ الحديث كمصطمحو (ُ.)ْٕ-ّٕ/

)ْ ) المؤدب :بضـ الميـ كفتح الكاك ككسر الداؿ الميممة المشددة كفي آخرىا الباء المنقكطة بكاحدة ،ىذا اسـ
لمف يعمـ الصبياف كالناس األدب كالمغة .األنساب لمسمعاني (ُِ.)ّْٕ/
الميانجي الشافعي .تكفي سنة (ّٕٓىػ)،
)ٓ) يكسؼ بف القاسـ بف يكسؼ بف فارس بف ىس ٌكار ،القاضي أبك بكر
ى
ناب في القضاء بدمشؽ عف قاضي مصر كال ٌشاـ أبي الحسف عمي بف النعماف المذككر في ىذه الطبقة .كاف

يم ٍسىند ال ٌشاـ في زمانو .تاريخ اإلسبلـ (ٖ.)ُِْ/
)ٔ) يينظر :تاريخ دمشؽ (َٔ ،)ِٓٔ/ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ (صُٖٓ) ،تاريخ اإلسبلـ (ٗ)َّّ/
تكضيح المشتبو (ٔ ،)ِّٓ/شذرات الذىب (ٓ ،)ِٗ/بغية الطمب في تاريخ حمب (ْ.)َُِِ/

)ٕ) ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ (صُٗٓ) ،يينظر :تاريخ دمشؽ (َٔ ،)ِٕٓ/يينظر :تاريخ اإلسبلـ
(ٗ.)َّّ/

)ٖ) ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ (صُٕٓ).
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ً
ً
َّ
مي اٍل ىب ٍن ىدنًي ًج ٌي
اٍل ى
مي اٍلحسف بف ىع ٌ
قعدة مف سنة (ُْٕىػ) ىكصمى ىعمى ٍيو القىاضي أيىبك ىع ٌ
عتاب كدفف ًفي مقىابًر الشكنيرية ،حدث عف القى ً
اضي أبي بكر الميانجي بً ىش ٍيء كتبو لىوي مكي بف
ى
ى
ى
(ّ)
(ِ)
مح َّمد اٍلمؤدب بً ىخ ّْ
اؿ ىى ىذا سماعؾ" ،كقاؿ الذىبي " :محدث دمشؽ" .كقاؿ ابف العماد :
ط ًو ىكقى ى
يى
يى
"ككاف ثقة".
(ُ)

ًفي ىم ٍس ًجد

 -أمثمة تطبيقية:

لو أحاديث في كتب السَُّّنة ،كمنيا:

(حديث )ُِ :أخرج اإلماـ ابف عساكر في تاريخو(ْ) ،قاؿ :أخبرنا أبك محمد بف

األكفاني(ٓ) ،نا أبك محمد الكتاني ،أنا أبك الحسف مكي بف محمد بف الغمر المؤدب -قراءة
عميو ،-نا أبك بكر أحمد بف جعفر بف حمداف بف مالؾ القى ًط ٍي ًع ٌي ،نا بشر بف مكسى ،نا
ؼ عف يم ىح َّمود بف سيريف عف أىبًي يى ىرٍي ىرةى ،ىع ًف َّ
استىٍيقىظى
ىى ٍكىذةي بف خميفة ،نا ىع ٍك ه
النبً ّْي  قاؿ( :إً ىذا ٍ
ُّ
اإل ىن ً
ًً
ً
ضع ىي ىدهي ًفي ًٍ
ت
اء ىحتَّى ىي ٍغ ًسمىيىا ،فىًإنَّوي ىال ىي ٍد ًرم أ ٍىي ىف ىباتى ٍ
أى
ىح يد يك ٍـ م ٍف ىن ٍكمو فىأ ىىر ىاد الطيي ى
كر ،فى ىبل ىي ى ى
ىي يدهي).

الراكم عميو:
 الحكـ عمى اإلسناد كأثر َّاإلسناد فيو:

ُ -أحمد بف جعفر بف حمداف بف مالؾ بف شبيب ،أبك بكر القى ًط ٍي ًع ٌي.

مسند

(ٔ)
أيضا(ٕ)" :ككػ ػ ػاف مسند
قاؿ الذىبي " :الشيخ ،العالـ ،المحدث ،مسػ ػ ػ ػند الكق ػ ػ ػت" ،كقػ ػ ػاؿ ن

ُ
الب ٍن ىدنًٍيجى :بفتح الباء المنقكطة بكاحدة كسككف النكف كفتح الداؿ الميممة ككسر النكف كسككف الياء المنقكطة
)) ى

باثنتيف مف تحتيا كفي آخرىا الجيـ ،ىذه النسبة الى بندنيجيف كىي بمدة قريبة مف بغداد بينيما دكف عشريف

فرسخا .األنساب (ِ.)ّّٕ/
ن

)ِ) تذكرة الحفاظ (ّ.)َُٗ/
)ّ) شذرات الذىب (ٓ.)ِٗ/
)ْ) تاريخ دمشؽ (َٔ .)ِٕٓ/كأخرجو مسمـ برقـ (ِٖٕ) مف طريؽ عبد الرزاؽ كمحمد بف بكر ،بو .بمثمو.
كأخرجو أبك عكانو في المستخرج (ُ ،)ِِِ/برقـ (ّْٕ) ،كالبييقي في السنف الكبرل (ُ ،)ّٖٕ/برقـ

(َُِٕ) ،مف طريؽ ثابت مكلى عبد الرحمف ،بو ،بنحكه.

ٓ
الم ّْ
حدث األميف ،مفيد الشاـ ،أبك محمد ىبة ا﵀ بف أحمد بف
المفىَّن يف ي
) ) أبك محمد بف األكفاني :الشيخ األماـ ،ي
محمد بف ىبة ا﵀ بف عمي بف فارس األنصارم ،تكفي سنة (ِْٓىػ) .يينظر :سير أعبلـ النببلء

(ُٗ.)ٕٖٓ/ٕٓٔ/

)ٔ) سير أعبلـ النببلء (ُٔ.)َُِ/
)ٕ) تاريخ اإلسبلـ (ٖ.)ِِٖ/
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العراؽ في زمانو" ،كقاؿ ابف ماككال(ُ)" :ككاف عنده عف عبد ا﵀ بف أحمد بف حنبؿ عف أبيو

مكثر" .كقاؿ السممي(ِ)" :كسألتو -أم الدارقطني -عف أبي بكر بف مالؾ
نا
المسند ،ككاف
ً ً
قديما ،سمعت أنو مجاب الدعكة" ،كقاؿ الخطيب البغدادم(ّ)" :لـ
القىط ٍيع ٌي؟ ،فقاؿ :ثقة ،زاىد ،ن

(ْ)
اؿ أيىبك
أحدا امتنع مف الركاية عنو ،كال ترؾ االحتجاج بو" ،كقاؿ الحاكـ " :ثقة مأمكف" ،ىكقى ى
نر ن
بكر البرقاني(ٓ)" :كنت شديد التنفير عف حاؿ ٍابف مالؾ حتى ثبت عندم :أنو صدكؽ ال يشؾ
ًفي سماعو".

كتكمٌـ بعض العمماء في اختبلط أحمد بف جعفر ،قاؿ الخطيب البغدادم(ٔ) " :يح ّْدثت ىع ٍف
(ٕ)
مستكر صاحب يسٌنة كثير السماع مف
نا
اف ٍابف مالؾ القطيعي
أىبًي اٍل ىح ىسف ٍبف الفرات  ،قى ى
اؿ :ىك ى
َّ ً
اف ال يعرؼ
ىع ٍبد المَّو ٍبف أ ٍ
ىح ىم ىد كغيره ،إال أنو ىخمط في آخر عمره ككؼ بصره كخرؼ ،حتى ىك ى
ىح ىمد ٍبف حنبؿ" ،كقاؿ أبك
ن
شيئا مما يق أر ىعمى ٍي ًو ،كدفف لما مات ًفي مقابر باب حرب عند قبر أ ٍ
(ٖ)
شيئا مما يق أر عميو ،ذكر ىذا
عمرك بف الصبلح " :اختؿ في آخر عمره ،حتى كاف ال يعرؼ ن
أبك الحسف بف الفرات".

كقد رد العراقي عمى ابف الصبلح فقاؿ(ٗ)" :كفي ثبكت ىذا عف القطيعي نظر؛ كىذا القكؿ

تبع فيو المصنؼ مقالة حكيت عف أبى الحسف بف الفرات لـ يثبت إسنادىا إليو ذكرىا الخطيب

في التاريخ(َُ) ...كعمى تقدير ثبكت ما ذكره أبك الحسف بف الفرات مف التغير كتبعو المصنؼ
فممف سمع منو في الصحة أبك الحسف الدارقطني كأبك حفص بف شاىيف كأبك عبد ا﵀ الحاكـ

كأبك بكر البرقاني كأبك نعيـ األصبياني كأبك عمى بف المذىب راكم المسند عنو فإنو سمعو عميو

(ُُ)
ات ىس ىنةى
في سنة (ّٔٔق) كا﵀ أعمـ" ،كعقب السيكطي عمى كبلـ العراقي فقاؿ  " :ىك ىم ى

)ُ) اإلكماؿ في رفع االرتياب عف المؤتمؼ كالمختمؼ في األسماء كالكنى كاألنساب (ٕ.)ُُٕ/
)ِ) سؤاالت السممي لمدارقطني (صَٗ).
)ّ) تاريخ بغداد (ٓ)ُُٔ/

)ْ) يينظر :ميزاف االعتداؿ (ُ ،)ٖٕ/لساف الميزاف (ُ.)ُْٖ/
)ٓ) طبقات الحنابمة (ِ.)ٔ/
)ٔ) تاريخ بغداد (ٓ.)ُُٔ/

)ٕ) أبك الحسف بف الفرات ،الحافظ اإلماـ البارع ،محمد بف العباس بف أحمد بف محمد بف الفرات البغدادم،
تكفي سنة (ّْٖىػػ) .يينظر :تذكرة الحفاظ (ّ.)ُْٕ/
)ٖ) مقدمة ابف الصبلح (صْٗٗ).
)ٗ) التقييد كاإليضاح شرح مقدمة ابف الصبلح (صْٓٔ).
)َُ) تاريخ بغداد (ٓ.)ُُٔ/

الراكم (ِ.)َٖٗ/
)ُُ) تدريب َّ
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يؿ م ٍحتىجِّا بً ًو ًفي الص ً
(ّٖٔق) ،كمف ىك ً
ًً
ؼ ًرىك ىايتيوي قىٍب ىؿ
َّح ً
يح ،فىيي ىك ًم َّما يع ًر ى
ىىٍ
ى
اف م ٍف ىى ىذا اٍلقىب ي
ًاال ٍختً ىبل ًط".
كأنكر الذىبي قكؿ ابف الفرات فقاؿ(ُ)" :فيذا القكؿ غمك كاسراؼ ،كقد كاف أبك بكر أسند

أىؿ زمانو مات في آخر سنة (ّٖٔق) كلو (ٓٗ) سنة".

كلكف رد ابف حجر عمى إنكار الذىبي فقاؿ(ِ)" :كانكار الذىبي عمى ابف الفرات عجيب،
فإنو لـ ينفرد بذلؾ ،فقد حكى الخطيب في ترجمة أحمد بف أحمد ً
السيبي(ّ) يقكؿ :قدمت بغداد
كأبك بكر بف مالؾ حي ككاف مقصكدنا درس الفقو كالفرائض ،فقاؿ لنا ابف المباف الفرضي :ال

تذىبكا إلى ابف مالؾ فإنو قد ضعؼ كاختؿ كمنعت ابني السماع منو ،قاؿ :فمـ نذىب إليو".

كذكره العبلئي في المختمطيف ،كقاؿ(ْ)" :راكم مسند أحمد عف عبد ا﵀ ابنو .حكى أبك

شيئا مما يق أر
عمرك عف أبي الحسف بف الفرات أنو خرؼ في آخر عمره حتى كاف ال يعرؼ ن
عميو".

كغمز بعض العمماء أحمد بف جعفر بسبب غرؽ كتبو ،قاؿ الخطيب البغدادم(ٓ)" :قىا ىؿ
مستكر صاحب سنة ،كلـ يكف ًفي الحديث بذاؾ
نا
اف
يم ىح َّمد ٍبف أىبًي الفكارس :أيىبك ىب ٍكر ٍبف مالؾ ىك ى
(ٔ)
ت أ ىىبا ىب ٍكر
لىوي ًفي بعض المسند أصكؿ فييا نظر ،ذكر أنو كتبيا بعد الغرؽ" .ثـ قاؿ  " :ىس ًم ٍع ي
اف ألبيو اتصاؿ ببعض السبلطيف،
شيخا
البرقاني ،كسئؿ ىع ًف ابف مالؾ ،فىقى ى
اف ن
ن
صالحا ىك ىك ى
اؿ :ىك ى
ىح ىم ىد "المسند" ،كحضر ٍابف مالؾ سماعو ،ثـ غرقت
فقرئ البف ذلؾ السمطاف ىعمً ٌي ىع ٍبد المَّو ٍبف أ ٍ
قطعو مف كتبو بعد ذلؾ فنسخيا مف كتاب ذكركا أنو لـ يكف سماعو فيو ،فغمزكه ألجؿ ذلؾ،
(ٕ)
اؿ :كنت شديد التنقير ىع ٍف حاؿ ٍابف مالؾ
أيضا  " :ىك ىح َّدثىنًي البرقاني ،قى ى
كاال فيك ثقة" ،كقاؿ ن
ً
اف فيو بمو ،فمما غرقت القطيعة بالماء
حتى ثبت عندم أنو صدكؽ ال يشؾ في سماعو ،كانما ىك ى
األسكد غرؽ شيء مف كتبو ،فنسخ بدؿ ما غرؽ مف كتاب لـ يكف فيو سماعو ،كلما اجتمعت

)ُ) ميزاف االعتداؿ (ُ ،)ٖٕ/لساف الميزاف (ُ.)ُْٖ/
)ِ) لساف الميزاف (ُ.)ُْٖ/
)ّ) ً
السيبي :بكسر السيف الميممة كسككف الياء المنقكطة باثنتيف مف تحتيا كفي آخرىا الباء المنقكطة بكاحدة،
ىذه النسبة إلى سيب ،كظني أنيا قرية بنكاحي قصر ابف ىبيرة .األنساب (ٕ.)ّّْ/
)ْ) كتاب المختمطيف لمعبلئي (صٔ).
)ٓ) تاريخ بغداد (ٓ.)ُُٔ/
)ٔ) تاريخ بغداد (ٓ.)ُُٔ/
)ٕ) تاريخ بغداد (ٓ.)ُُٔ/
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اؿ :ذاؾ
مع الحاكـ أبي ىع ٍبد المَّو ٍبف البيع بنيسابكر ،ذكرت ٍابف مالؾ كلينتو فأنكر ىعمً ٌي ،ىكقى ى
اؿ".
شيخي ،كحسف حالو ،أك ىك ىما قى ى
قاؿ الباحث :أحمد بف جعفر بف حمداف ثقة اختمط.
(ُ)

كال يضر اختبلط في ىذا الحديثَّ ،
ألف أبا بكر الكعبي تابعو متابعة تامة

إسحاؽ بف الحسف بف ميمكف بو ،بمثمو.

مف طريؽ

(ِ)
جـ لو كىذكر أقكاؿ
ككذلؾ ال يضر غرؽ كتبو ،قاؿ أبك الفرج الجكزم بعد أف تر ى
العمماء فيو" :لما غرقت القطيعة بالماء األسكد غرؽ بعض كتبو فاستحدث عكضيا ،فتكمـ فيو

بعضيـ ،كقاؿ :كتب مف كتاب ليس فيو سماعو ،كمثؿ ىذا ال يطعف بو عميو ،ألنو ال يجكز أف

تككف تمؾ الكتب قد قرئت عميو ،كعكرض بيا أصمو .كقد ركل عنو األئمة كالدارقطني ،كابف

شاىيف ،كالبرقاني ،كأبي نعيـ ،كالحاكـ ،كلـ يمتنع أحد مف الركاية عنو ،كال ترؾ االحتجاج بو".

ِ -ىىكذة بف خميفة بف عبد ا﵀ بف عبد الرحمف بف أبي بكرة الثقفي البكراكم ،أبك
األشيب البصرم األصـ ،نزيؿ بغداد ،صدكؽ(ّ).

ّ -عكؼ بف أبي ىجميمة األعرابي العبدم البصرم ،ثقة رمي بالقدر كبالتشيع كما قاؿ
ابف حجر(ْ).
قاؿ الباحث :الحديث ال يكافؽ بدعتو ،فبدعتو ىنا ال تضر.

كعميو فالحديث حسف اإلسناد ،ألجؿ ىكذة صدكؽ ،كلكنو يرتقي إلى الصحيح ألف ابف
أبي شيبة تابع ىكذة متابعة قاصرة(ٓ) مف طريؽ أىبي ىخالًود ٍاألى ٍح ىم ير ،ىع ٍف ًى ىش واـ(ٔ) ،ىع ًف ٍاب ًف
ًس ً
اؿ ىر يسك يؿ المَّ ًو " :ثـ ذكر الحديث بنحكه".
اؿ :قى ى
يف ،ىع ٍف أىبًي يى ىرٍي ىرةى قى ى
ير ى

يجابي في
الكراؽ كاف لو ه
كيتبيف مما سبؽ أف كراقنا أبي الحسف التميمي المؤدب ٌ
أثر إ ه
الحديث َّ
ألنو ثقة؛ كلك كانت عمة لكانت مف غيره.
***

)ُ) مشيخة قاضي المارستاف ،الجزء الرابع مف :أحاديث الشيكخ الثقات ،)ُُُِ/ّ( ،برقـ (ِٖٓ).
)ِ) المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ (ُْ.)ُِٔ/
)ّ) تقريب التيذيب (صٕٓٓ).
)ْ) المصدر نفسو (صّّْ).
)ٓ) مصنؼ ابف أبي شيبة (ُ ،)ْٗ/برقـ (َُْٗ).
)ٔ) ىشاـ بف حساف األزدم القردكسي بالقاؼ كضـ الداؿ أبك عبد ا﵀ البصرم ،ثقة مف أثبت الناس في ابف

سيريف مات سنة (ْْٕٖ-ق) .يينظر :تقريب التيذيب (صِٕٓ).
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الشر ً
ً ً
كطي
الد
بلبيٌ ،
مشقي ُّ ،ي
ٌ
الثاني :أ يىبك ا ٍلقىاسـ الك ٌ

(ُ)

الشر ً
ً ً
كطي،
الد
بلبيٌ ،
مشقي ُّ ،ي
ٌ
عمي ٍبف أحمد ٍبف ال ىغ ٍمر ،أ يىبك ا ٍلقىاسـ الك ٌ
ىع ٍبد المنعـ ٍبف ٌ
بالم ىديد ،تكفي سنة (َْٓىػ)(ِ).
ٌ
الكراؽ ،الناسخ ،المعركؼ ي
تعديبل ،كقد َّ
حدث عف :أبي القاسـ بف الفرات ،كعمي بف الخضر
جرحا كال
ن
لـ يرد فيو ن
السممي ،كأبي عمي األىكازم ،كأبي نصر أحمد بف الحسف بف الحسيف الشيرازم ،كعبد العزيز

الكتاني ،كأحمد بف محمد بف عمر القزكيني ،كغيرىـ.

الصائف ىبة ا﵀ ٍبف
كحدث عنو :غيث بف عمي ،كسمع منو :أبك الحسيف الحافظ ،ك ٌ
عساكر ،كأبك المعالي ٍبف صابر ،كغيرىـ(ّ).
قاؿ الباحث :مجيكؿ الحاؿ.
 -أمثمة تطبيقية:

لو أحاديث في كتب السَُّّنة ،كمنيا:

(حديث )ِِ :أخرج ابف عساكر في تاريخو(ْ) ،قاؿ :أنبأنا أبك القاسـ عبد المنعـ بف
عمي بف أحمد بف الغمر الكبلبي ،أنا أبك القاسـ عمي بف الفضؿ بف طاىر بف الفرات ،نا
عبد الكىاب بف جعفر بف عمي الميداني ،حدثني أبك الحسف أحمد بف محمد بف أسد بف

يكسؼ بف معف بف زيد بف مزيد الكمبي المبلعقي ،أنا خيثمة بف سميماف ،نا ا ٍب يف أىبًي ىم ىس َّرة(ٓ) ،نا
ً
َّاس عف أبيو عف جده عبد ا﵀ ٍب ًف ىعب و
َّمًد ٍب ًف ىعمً ٍّي بف عبد ا﵀ ٍب ًف ىعب و
َّاس قاؿ :قاؿ
ىع ٍبد الص ى
رسكؿ ا﵀ ( :أى ٍك ًرمكا ُّ
كؽ ىكىي ٍدفىعي بً ًي يـ الظٍُّم ىـ).
كد ،فىًإ َّف المَّوى يي ٍخ ًريج بً ًي يـ اٍل يحقي ى
الشيي ى
ي
الراكم عميو:
 الحكـ عمى اإلسناد كأثر َّاإلسناد فيو رجاؿ ثقات ،إال أف فيو:

)ُ) ُّ
الش يركطي :ىذه النسبة لمف يكتب الصكاؾ كالسجبلت .يينظر( :صَُٔ) مف ىذا البحث.
)ِ) يينظر :تاريخ دمشؽ (ّٕ ،)ُُٗ/تاريخ اإلسبلـ (ُُ ،)ُٓ/معجـ ابف عساكر (ِ ،)ُْٔ/إكماؿ اإلكماؿ
(ْ ،)ِّٖ/بغية الطمب في تاريخ حمب (ٓ ،)َِٖٗ/نزىة األلباب في األلقاب (ِ.)ُْٔ/

)ّ) يينظر :تاريخ دمشؽ البف عساكر (ّٕ ،)ُُٗ/تاريخ اإلسبلـ (ُُ.)ُٓ/
)ْ) تاريخ دمشؽ البف عساكر (ٓ .)ُِٔ/كأخرجو القضاعي في مسنده (ُ ،)ِْٔ/برقـ (ِّٕ) ،كالشجرم في
ترتيب األمالي الخميسية (ِ ،)ِّٗ/برقـ (ِّٖٔ) ،كالسخاكم في البمدانيات (صَِٖ) ،برقـ (ّْ) ،كالخطيب
ً
ً ً
َّم ًد ،بو ،بنحكه.
يـ ٍب يف ىع ٍبد الص ى
في تاريخو (ٔ ،)ِٔٗ/برقـ (ُْْٕ) ،كميـ مف طريؽ إ ٍب ىراى ي
كأخرجو الشجرم في ترتيب األمالي الخميسية (ِ ،)ِّٖ/برقـ (ِّٓٔ) ،مف طريؽ أىبي ىي ٍحىيى ٍب يف أىبًي ىم ٍي ىس ىرةى.
ٓ
الم ّْ
المسنًد ،أبك يحيى ،عبد ا﵀ بف أحمد بف أبي ىم ىسَّرة ،المكي ،تكفي سنة
حدث ي
) ) ابف أبي ىم ىسَّرة :اإلماـ ي
(ِٕٗىػ) .يينظر.)ّّٔ-ِّٔ/ُِ( :
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ُ -عبد الكىاب بف جعفر بف عمي الميداني الدمشقي.
(ُ)
الم ّْ
حدث ،كعني بالركاية كاإلكثار" .كقاؿ الذىبي
قاؿ الذىبي " :الشيخ ،اإلماـ ،ي
(ِ)
الم ّْ
حدث أبك الحسيف عبد الكىاب بف جعفر الميداني ،كقيؿ :إنو كتب بقنطار
ن
أيضا " :كبدمشؽ ي

حبر ،كقد ضعؼ" .كقاؿ الكتاني(ّ)" :ذكر أنو كتب بمائة رطؿ حبر ،احترقت كتبو كجددىا"،
(ْ)
ايضا(ٓ):
كقاؿ ابف حجر " :ككاف ىذا أحد المكثريف ،مف محدثي أىؿ الشاـ" .كقاؿ ابف حجر ن

"كذكر أبك الحسف بف قبيس ،ىعف أبيو ،ىكغيره قاؿ :كاف عبد الكىاب بف الميداني ال يبخؿ بإعارة
نسخا مف الكتب
شيء مف كتبو إال بكتاب كاحد كاف ال يسمح بو ،فاحترقت كتبو كميا فاستحدث ن

التي نسخت مف كتبو سكل ذلؾ المضمكف بو فمـ يجد لو نسخة .قمت :كالتساىؿ الذم أشار إليو
عبد العزيز مف ىذه الجية".
قاؿ الباحث :عبد الكىاب بف جعفر صدكؽ ،كال يضر حرؽ كتبو ألنو استحدثيا مف
ينسخ كتبو؛ كلعميا مف النسخ المعارضة باألصؿ.
ِ -أحمد بف محمد بف أسيد بف يكسؼ بف معف ،أبك الحسف الكمبي المبلعقي.
قاؿ ابف عساكر(ٔ)" :شيخ صالح".

تعديبل إال قكؿ ابف عساكر" :شيخ
جرحا كال
ن
قاؿ الباحث :مجيكؿ الحاؿ .لـ أجد فيو ن
صالح" ،ال يعتبر مف ألفاظ الجرح كالتعديؿ -كا﵀ أعمـ ،-فعندما تطمؽ لفظة شيخ صالح ،يراد
بو صبلح الديف ال الحديث ،فإذا أرادكا الحديث قيدكه ،بصالح الحديث ،قاؿ ابف حجر(ٕ)" :كقكؿ

الخميمي(ٖ)  :إنو شيخ صالح أراد بو في دينو ال في حديثو؛ ألف مف عادتيـ إذا أرادكا كصؼ

)ُ) سير أعبلـ النببلء (ُٕ.)ْٗٗ/
)ِ) تذكرة الحفاظ (ّ.)ُٖٗ/
)ّ) ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ (صَُٔ).
)ْ) لساف الميزاف (ٓ.)َُّ/
)ٓ) المصدر نفسو.
)ٔ) تاريخ دمشؽ (ٓ.)ُِٔ/
)ٕ) النكت عمى كتاب ابف الصبلح ال بف حجر (ِ.)َٖٔ/
)ٖ) يقصد قكؿ الخميمي" :كىك شيخ صالح ،كال يحكـ بصحتو ،كال بضعفو ،كيستدؿ بيذا عمى نظائره مف ىذا
النكع" .اإلرشاد في معرفة عمماء الحديث (ُ.)ُّٕ/
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الراكم بالصبلحية في الحديث قيدكا ذلؾ ،فقالكا :صالح الحديث .فإذا أطمقكا الصبلح ،فإنما
َّ

يريدكف لو في الديانة .كا﵀ أعمـ".

ّ -خيثمة بف سميماف بف حيدرة ،كيقاؿ :خيثمة بف سميماف بف الحر بف حيدرة بف

سميماف بف ىزاف بف سميماف بف حياف ،كيقاؿ :خيثمة بف سميماف بف حيدرة بف سميماف بف

داكد بف خيثمة ،أبك الحسف القرشي األطرابمسي(ُ).

(ِ)
الصحابة" ،كقاؿ عبد العزيز
قاؿ الخطيب البغدادم  " :يى ىك ثقة ثقة ،قد جمع فضائؿ ٌ
الكتاني(ّ) :ثقة مأمكف كاف يذكر أنو مف العباد غير أف بعض الناس رماه بالتشيع ،كقاؿ ابف

عساكر(ْ)" :أحد الثقات المكثريف الرحاليف في طمب الحديث" ،كقاؿ الذىبي(ٓ)" :أحد الثٌقات

أيضا(ٔ)" :الحافظ" ،كقاؿ ابف حجر(ٕ)" :قد صنؼ فضائؿ الصحابة ككاف
المشيكريف" ،كقاؿ ن

(ٖ)
أيضا(ٗ)" :كقد َّ
حدث مرة
مسند عصره بالشاـ" .كقاؿ مرة " :كثقو الخطيب" .كقاؿ ابف حجر ن

بدمشؽ بحديث أنكره عميو زكريا بف أحمد البمخي قاضييا كأرسؿ إلى الككفة يسأؿ عنو ابف عقدة
فكتب بتصكيب خيثمة" .كقاؿ ابف كثير(َُ)" :اٍل ىح ًافظي" ،كقاؿ أبك المحاس(ُُ)" :أحد الحفٌاظ
الثٌقات المشيكريف" .كقاؿ ابف العماد(ُِ)" :أحد الثقات" ،كقاؿ الصفدم(ُّ)" :أحد الثّْقىات

اٍل ىم ٍشييكريف".

قاؿ الباحث :خيثمة ثقة ،رمي بالتشيع.

)ُ) تاريخ دمشؽ (ُٕ.)ٖٔ/
ِ
كينظر :تاريخ اإلسبلـ (ٕ.)ٕٖٗ/
) ) يينظر :ذيؿ تاريخ مكلد العمماء (صّٕ ،)ْٕ ،كجاء فيو ابف سمماف .ي

)ّ) لساف الميزاف (ّ.)ّٖٔ/
)ْ) تاريخ دمشؽ (ُٕ.)ٖٔ/

)ٓ) تاريخ اإلسبلـ (ٕ.)ٕٖٖ/
)ٔ) العبر في خبر مف غبر (ِ.)ٔٔ/
)ٕ) لساف الميزاف (ّ.)ّٖٔ/

)ٖ) المصدر نفسو (ّ.)ّٖٕ/
)ٗ) المصدر السابؽ (ّ.)ّٖٕ/
)َُ) البداية كالنياية (ّ.)َْ/
)ُُ) النجكـ الزاىرة في ممكؾ مصر كالقاىرة (ّ.)ُِّ/
)ُِ) شذرات الذىب في أخبار مف ذىب (ْ.)ُّٖ/
)ُّ) الكافي بالكفيات (ُّ.)ِٕٕ/
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كال يضر رميو بالتشيع ،ألنو لـ يدعك لبدعتو في ىذا الحديث ،كال أظنو داعية لمتشيع

ألنو صنؼ في فضائؿ الصحابة كما قاؿ ابف حجر(ُ).

ْ -عبد الصمد بف عمي بف عبد اهلل بف العباس بف عبد المطمب الياشمي.
ذكره العقيمي في الضعفاء ،كقاؿ(ِ)" :عبد الصمد بف عمي الياشمي عف أبيو ،عف جده،
حديثو غير محفكظ ،كال يعرؼ إال بو" ،كقاؿ الخطيب البغدادم(ّ)" :كقد أسند الحديث عف أبيو"،
كقاؿ الذىبي(ْ)" :األمػ ػ ػير الكب ػ ػير" ،كق ػ ػاؿ

(ٓ)

عػند ترجم ػ ػة ابراى ػ ػيـ بف محم ػ ػد الياشم ػي" :عػ ػف

عبد الصمد بف عمي حديث (أى ٍك ًرمكا ُّ
أيضا(ٔ)" :عبد
الشيي ى
كد) ليس بحجة كالخبر منكر" ،كقاؿ ن
ي
(ٕ)
أيضا " :عف أبيو
الصمد بف عمي الياشمي األمير تفرد بحديث أكرمكا الشيكد كال يصح" ،كقاؿ ن

بحديث( :أى ٍك ًرمكا ُّ
كد) كىذا منكر ،كما عبد الصمد بحجة .كلعؿ الحفاظ إنما سكتكا عنو
الشيي ى
ي
(ٖ)
معقبا عمى قكؿ الذىبي" :عف أبيو بحديث( :أى ٍك ًرمكا ُّ
كد).
يم ىد ىاراة لمدكلة" ،كقاؿ ابف حجر
الشيي ى
ن
ي
بح َّجة ،كلعؿ الحفاظ َّإنما سكتكا عنو مداراة لمدكلة ،انتيى" ،كقد
كىذا منكر ،كما عبد الصمد ي

ذكره العقيمي في الضعفاء مف طريقو ،أخرجو عف أبي يحيى بف أبي ىم ىس َّرة ،عنو ،ىعف ىعبد
أمير عمينا بمكة -حدثني عمي إبراىيـ بف محمد ،عف عبد
الصمد بف مكسى الياشمي -ككاف نا

الصمد بف عمي ...فذكره ،كقاؿ :حديثو غير محفكظ ،ىكال يعرؼ إال بو؛ فتبيف أنيـ لـ يسكتكا
عنو".
بحجَّة.
قاؿ الباحث :عبد الصمد بف عمي ليس ي

كقد جاء ابف عساكر بركايات أخرل لنفس الحديث؛ ألف الحديث الذم ذكرناه ساقط منو

رجبلف فقاؿ(ٗ)" :كذا كقع في ىذه الركاية كقد سقط منو رجبلف ،كقد أخبرناه مف حديث خيثمة
)ُ) لساف الميزاف (ّ.)ّٖٔ/
)ِ) الضعفاء الكبير (ّ.)ْٖ/
)ّ) تاريخ بغداد (ُِ.)ََّ/

)ْ) سير أعبلـ النببلء (ٗ.)ُِٗ/
)ٓ) المغني في الضعفاء (ُ.)ِٓ/
)ٔ) المصدر نفسو (ِ.)ّٗٓ/
)ٕ) ميزاف االعتداؿ (ِ.)َِٔ/
)ٖ) لساف الميزاف (ٓ.)ُٖٕ/
)ٗ) تاريخ دمشؽ (ٓ.)ُِٕ/
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عمى الصكاب أعمى مف ىذا أبك الحسف عمي بف المسمـ الفقيو ،نا عبد العزيز بف أحمد الكتاني،

أنا تماـ بف محمد الحافظ ،كأبك محمد الحسف بف حمادة الضراب ،كأخبرناه أبك الحسف بف

المسمـ ،كأبك يعمى حمزة بف الحسف بف أبي خيش المقرئ ،قاال :أنا أبك القاسـ بف أبي العبلء،
أنا أبك محمد بف أبي نصر ،قالكا :نا خيثمة ،نا ابف أبي مسرة ،نا عبد الصمد بف مكسى

الياشمي ،نا عمي إبراىيـ بف محمد بف عبد الصمد بف عمي بف عبد ا﵀ بف عباس عف أبيو عف
جده ،قاؿ :قاؿ رسكؿ ا﵀ " :أكرمكا الشيكد فإف ا﵀ يستخرج بيـ الحقكؽ كيدفع بيـ الظمـ".

ثـ ذكر ركاية أخرل فقاؿ(ُ)" :كأخبرناه أعمى مف ىذا أبك القاسـ ىبة ا﵀ بف أحمد بف

عمي الحريرم ،أنا إبراىيـ بف عمر بف أحمد البرمكي ،نا محمد بف عبد ا﵀ بف خمؼ بف بخيت

العكبرم ،نا إبراىيـ بف عبد الصمد الياشمي ،حدثني أبي ،نا عمي إبراىيـ بف محمد بف

عبد الصمد بف عمي بف عبد ا﵀ بف عباس عف أبيو عف ابف عباس قاؿ :قاؿ رسكؿ ا﵀ :

"أكرمكا الشيكد فإف ا﵀ يستخرج بيـ الحقكؽ كيدفع بيـ الظمـ".

كلمحديث ركايات أخرل ،فقد أخرجو أبك الشيخ في طبقات األصبيانييف(ِ) ،كالعقيمي في

الضعفاء(ّ) ،كالخطيب البغدادم في تاريخو(ْ) ،كالقضاعي في مسند الشياب(ٓ) ،كالديممي في
الفردكس(ٔ) ،كابف عساكر في تاريخ دمشؽ(ٕ) ،كالقاضي أبك يعمى في مجمسو الثاني مف
األمالي(ٖ) ،كالشجرم في األمالي(ٗ)؛ كميـ مف طريؽ عبد الصمد بف مكسى ،قاؿ :حدثني عمي
فكعا.
إبراىيـ بف محمد عف عبد الصمد بف عمي عف أبيو عف ابف عباس مر ن

عاليا في جزء البانياسي عف
قاؿ الذىبي عف ىذه الطريؽ(َُ)" :كقع لنا حديثو
ن
عبد الصمد بف عمي عف آبائو :أكرمكا الشيكد .كىذا منكر .كابراىيـ ليس بعمدة ،ذكره العقيمي"،

)ُ) تاريخ دمشؽ (ٓ.)ُِٕ/
)ِ) طبقات المحدثيف بأصبياف كالكارديف عمييا (ْ.)ُِٕ/
)ّ) الضعفاء الكبير لمعقيمي (ُ.)ْٖ/ّ( )ْٔ/
)ْ) تاريخ بغداد (ٓ ،)ْٗ/برقـ (ّْٓٓ) ،ك(ٔ )ِٔٗ/برقـ (ُْْٕ) ،ك(ٕ ،)َٔ/برقـ (ُّٗٗ).
)ٓ) مسند الشياب القضاعي (ُ ،)ِْٔ/برقـ (ِّٕ).
)ٔ) الفردكس بمأثكر الخطاب (ُ.)ٕٔ/
)ٕ) تاريخ دمشؽ (ٓ.)ِِْ/ّٔ( ،)ُِٔ/
)ٖ) ستة مجالس ألبي يعمى الفراء (صِٔ) ،برقـ (ِٓ).
)ٗ) ترتيب األمالي الخميسية (ِ ،)ِّٗ-ِّٖ/برقـ (ِّٓٔ).)ِّٖٔ( ،)ِّٔٔ( ،
)َُ) ميزاف االعتداؿ (ُ.)ّٔ/
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يث ع ٍب يد الص ً
كقاؿ الخطيب(ُ)" :تىفىَّرىد بً ًركاي ًة ى ىذا اٍلحًد ً
كسى
ىى ى
ى
ى
َّمد ٍب يف يم ى
ى
(ِ)
كسى
ابف الجكزم " :قاؿ الخطيب" :تفرد بركايتو ىع ٍبد الصمد ٍبف يم ى

اٍلي ً
اش ًم ُّي بًي ىذا ً
اإل ٍس ىن ًاد" .كقاؿ
ى
ى
كقد ضعفكه".

جدا؛ ألف عبد المنعـ بف عمي مجيكؿ الحاؿ كلـ ييتابع،
كعميو فإف الحديث ضعيؼ ن
أيضا كلـ ييتابع ،كعبد الصمد بف عمي ليس بحجة،
كأحمد بف محمد بف أسيد مجيكؿ الحاؿ ن
كالحديث بركاياتو المختمفة جاء مف طريقو.

(ّ)
يؼ ًج ِّدا"،
كقد حكـ عميو العمماء بأشد مف ذلؾ :فقاؿ السخاكم  " :ىى ىذا ىحًد ه
ض ًع ه
يث ى
(ٓ)
(ْ)
ص َّرىح الصغاني بأنو مكضكع" ،كقاؿ الفتني(ٔ):
كقاؿ السيكطي " :منكر" ،كقاؿ الشككاني  " :ى
ضكع ىكلـ ىي ٍستى ٍد ًركوي اٍل ًع ىرًاق ٌي" ،كقاؿ األلباني(ٕ)" :كىذا
"غير ىم ٍحفيكظ بؿ صرح الصغاني بًأَّىنوي ىم ٍك ي
إسناده ضعيؼ".

ككراقنا عبد المنعـ بف عمي مجيكؿ الحاؿ ،كقد كاف لو أثر سمبي في الحكـ عمى إسناد

الحديث.

***

ش ًر ٍب يف ًدي ىن و
ار
الثالث :أ يىبك ًب ٍ

ً
ً
ً ً
ش ًر ٍب يف ًدي ىن و
ب
يم ًك ُّ
ب ،أ يىبك ًب ٍ
ي
م ،ىم ٍك ي
صاح ي
الى يـ ،ا ٍل ىكات ي
ش ىع ٍي ي
ار ،ى
ب ٍب يف أىًبي ىح ٍم ىزةى الح ٍمص ُّي األ ى
كب ،كأىح يد األ ًىئ َّم ًة الثِّقى ً
ات ،تكفي سنة (َُٕق)(ٖ).
س ً ى ى
ا ٍل ىخطِّ ا ٍل ىم ٍن ي
ك يشعيب الكاتب ثقة ،قاؿ الخميمي(ٗ)" :كاف كاتب الزىرم كىك ثقة متفؽ عميو حافظ أثنى
عميو األئمة" ،كقاؿ أبك حاتـ(َُ)" :ثقة" ،كقاؿ العجمي(ُُ)" :شامي ،ثقة ثبت" ،كذكره ابف حباف

)ُ) تاريخ بغداد (ٕ.)َٔ/
)ِ) العمؿ المتناىية في األحاديث الكاىية (ِ.)ِٕٓ/
)ّ) البمدانيات (صَِٖ).

)ْ) الدرر المنتثرة في األحاديث المشتيرة (صْٕ).
)ٓ) الفكائد المجمكعة (صََِ) .كلـ أجده في كتاب "المكضكعات" لمصغاني.
)ٔ) تذكرة المكضكعات لمفتني (صُٖٔ).
)ٕ) سمسمة األحاديث الضعيفة كالمكضكعة كأثرىا السيئ في األمة (ٔ.)ْٓٓ/

)ٖ) يينظر :تاريخ اإلسبلـ (ْ ،)َْٔ/سير أعبلـ النببلء (ٕ ،)ُٖٕ/تيذيب الكماؿ (ُِ ،)ُٓٔ/الكاشؼ
(ُ )ْٖٔ/تذكرة الحفاظ (ُ ،)ُِٔ/إكماؿ تيذيب الكماؿ (ٔ ،)ِّٕ/تيذيب التيذيب (ْ ،)ُّٓ/مغاني
األخيار (ُ ،)ْٖٖ/طبقات الحفاظ (صََُ) ،األعبلـ (ّ.)ُٔٔ/
)ٗ) تيذيب التيذيب (ْ.)ِّٓ/
)َُ) الجرح كالتعديؿ (ْ.)ّْٓ/
)ُُ) معرفة الثقات (صُِِ).
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في الثقات(ُ) ،كقاؿ مرة(ِ)" :مف متقني الحمصييف كالفقياء" ،كقاؿ ابف شاىيف(ّ)" :لى ٍي ىس بً ًو
(ْ)
"اإلماـ ،الثّْقىةيً ،
(ٓ) ً
م
الح ًافظي ،أيىبك بً ٍش ور األ ىيم ًك ُّ
المتٍق يف ،ى
ي
ىبأٍس" ،كقاؿ النسائي :ثقة  ،كقاؿ الذىبي  :ى ي
(ٕ)
ً
ً ً ً
مكالىىـ" .كقاؿ في مكضع(ٔ)" :ك ىك ً
ىح يد
ىٍ ي
الميى ىابة" ،كقاؿ في مكضع آخر " :أ ى
ى ى
يع الكتى ىابة ،ىكاف ىر ى
اف ىبد ى
(َُ)
(ٗ)
(ٖ)
األىئً َّم ًة الثّْقى ً
ات" ،كقاؿ " :الحافظ" ،كقاؿ ابف حجر " :ثقة عابد" ،كقاؿ اإلماـ أحمد  " :ىال
اؿ ثًقىة" ،كقاؿ ابف الجنيد(ُُ)" :سمعت يحيى -يعني ابف معيف -يقكؿ" :شعيب بف أبي
بً ًو أىك قى ى
كاتبا لو" ،قمت :شعيب ابف مف؟ ،قاؿ :شعيب بف دينار،
حمزة مف أثبت الناس في الزىرم ،كاف ن
يضا(ُِ) " :يش ىع ٍيب بف أبي ىح ٍم ىزة
قمت ليحيى :اسـ أبي حمزة :دينار؟ ،قاؿ :نعـ" ،كقاؿ ابف معيف أ ن
الناس ًفي ُّ
كنس ىكمعمر ىك ىمالؾ بف أنس أكثؽ َّ
م" ،كقاؿ
لى ٍي ىس بً ًو ىبأٍس يى ىك أعمـ بالزىرم مف يي ي
الزٍى ًر ٌ
ابف أبي حاتـ(ُّ) :سألت أبا زرعة عف شعيب بف أبي حمزة كابف أبي الزناد(ُْ) ،فقاؿ" :شعيب

أشبو حديثنا كأصح مف ابف أبي الزناد" .ثـ قاؿ" :سمعت أبي يق ػكؿ :حضػ ػ ػر شعيب بف أبي حمزة

الرصافة حيث أممى الزىرم فسماعو مف الزىرم إمبلء" ،كقاؿ عبد ا﵀ ابف اإلماـ أحمد(ُٓ):

"سألت أبي عف شعيب بف أبي حمزة كيؼ سماعو مف الزىرم ،قمت :أليس عرض؟ ،قاؿ :ال

حديثو يشبو حديث اإلمبلء ،قمت :كيؼ ىك؟ ،قاؿ :صالح ،ثـ قاؿ :الشأف فيمف سمع مف شعيب

)ُ) الثقات (ٔ.)ّْٖ/
)ِ) مشاىير عمماء األمصار (صِٖٖ).
)ّ) تاريخ أسماء الثقات (صُُِ).
)ْ) تيذيب التيذيب (ْ.)ُّٓ/
)ٓ) سير أعبلـ النببلء (ٕ ،)ُٖٕ/كيينظر :تذكرة الحفاظ (ُ.)ُِٔ/
)ٔ) سير أعبلـ النببلء (ٕ.)ُٖٖ/
)ٕ) تاريخ اإلسبلـ (ْ.)َْٔ/
)ٖ) الكاشؼ (ُ.)ْٖٔ/
)ٗ) تقريب التيذيب (صِٕٔ).
)َُ) سؤاالت أبي داكد لئلماـ أحمد (صِّٔ).

)ُُ) سؤاالت ابف الجنيد (صّْٗ) ،كيينظر :تاريخ ابف معيف -ركاية الدارمي (صِْ).
)ُِ) مف كبلـ أبي زكريا يحيى بف معيف في الرجاؿ (صَٔ).
)ُّ) الجرح كالتعديؿ (ْ.)ّْٓ/
)ُْ) عبد الرحمف بف أبي الزناد عبد ا﵀ بف ذككاف المدني مكلى قريش صدكؽ تغير حفظو لما قدـ بغداد ككاف
فقيينا ،كلي خراج المدينة فحمد مات سنة (ُْٕق) كلو (ْٕ) سنة .يينظر :تقريب التيذيب (صَّْ).
)ُٓ) العمؿ كمعرفة الرجاؿ ألحمد ركاية ابنو عبد ا﵀ (ِ.)ْٗٔ/
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(ُ)

منو؟ قاؿ :كاف يقكؿ

رجبل ضيقنا في الحديث قمت :،كيؼ سماع أبي اليماف
كاف شعيب ن
أخبرنا شعيب ،قمت :فسماع ابنو؟ ،قاؿ :كاف يقكؿ حدثني أبي ،قمت :سماع بقية(ِ)؟ ،قاؿ:
شيئا ثـ سمعتو يقكؿ :لمػ ػا حضػ ػرت
شيء يسير ،كقد حدث عنو أبك قتادة كالكليد بف مسمـ ن
كبشر ابنو فقاؿ :ىذه كتبي أرككىا عني" .كقاؿ
نا
شعيب بف أبي حمزة الكفاة جمع جماعة بقية
(ّ)
فبلننا ىكفي ىبلننا
اج ىم يعكا لي ى
اف ىال ي ىكاد يحدث ىفمى َّما ىحضرتو اٍل ىكفىاة ،قى ى
اؿ ٍ
مرة  " :يش ىع ٍيب بف أبي ىح ٍم ىزة ىك ى
ً
اؿ :ىىًذه
اف أـ ىال ،فىقى ى
فى ٍ
مي بف ىعيَّاش فى ىبل أ ٍىد ًرم ىك ى
اجتمع ىبقيَّة ،ىكىيقيكلي ى
كف :أيىبك اٍل ىي ىماف ،ىكقد ي
ذكركا ىع ٌ
ً
اف ىم ىعيـ أـ ىال" .كقاؿ أبك
اف أيىبك اٍل ىي ىماف ىيقيكؿ ىحدثني يش ىع ٍيب ىكىال أ ٍىد ًرم ىك ى
كتبي ارككىا عني فى ىك ى
(ٓ)
(ْ)
اؿ ىأرٍىيت كتب يش ىع ٍيب بف أبي ىح ٍم ىزة فىًإذا كتب مصححة ىال ي ىكاد يخذـ
ىحمد قى ى
داكد  " :ىس ًمعت أ ٍ
ً
أيضا(ٔ)" :رأيت كتبو مضبكطة ،مقيدة ،كرفع ذكره ،كقاؿ :ىك فكؽ يكنس بف
م ٍنيىا ىش ٍيء" .كقاؿ ن
يزيد كمثؿ الزبيدم ،نظرت في كتبو ،كاف ابنو يخرجيا إلي كاذا بيا مف الحسف كالصحة ما يقدر
كشكبل كنحك ىذا".
فيما أرل بعض الشباب أف يكتب مثؿ ذلؾ ،صحة
ن
 أمثمة تطبيقية:لو أحاديث في كتب السَُّّنة ،كمنيا:

(حديث )ِّ :أخرج أبك دكد في سننو(ٕ) قاؿَّ ،
ممي،
بف سيؿ أبك ًعمراف َّ
الر ُّ
حدثنا مكسى ي
بف عيَّاشَّ ،
َّ
المن ىكدر ،عف جابر ،قاؿ:
حدثنا يشعيب بف أبي حمزة ،عف َّ
عمي ي
محمد بف ي
حدثنا ٌ
(كاف ً
مما ىغي ىَّرت َّ
الن يار).
آخ ىر
ؾ الكضكًء َّ
األمريف ًمف رسكؿ ا﵀  تىٍر ي
ى
ى
)ُ) عامر بف عبد ا﵀ بف ليح ،أبك اليماف ابف أبي عامر اليى ٍكىزني الحمصي ،يينظر :تقريب التيذيب (صِٖٖ).
)ِ) بقية بف الكليد بف صائد بف كعب الكبلعي ،أبك يي ٍح ًمد .يينظر ترجمتو حديث رقـ (ُِ).
)ّ) العمؿ كمعرفة الرجاؿ ألحمد ركاية المركذم كغيره (صٖٗ.)ٗٗ-

)ْ) سؤاالت أبي داكد لئلماـ أحمد (صِّٔ).
ٓ
ً
الخ ىذـ ،بًالتَّ ٍح ًر ً
س
يؾ :يس ٍرىعةي الس ٍَّي ًر ... ،ىكقى ٍد ىخ ًذ ىـ
الفرس ىخ ىذمان فىيي ىك ىخذ هـ ،ىكفىىر ه
ي
)) ى ي
يي ٍشتى ُّ
ؽ ًم ٍنوي ًف ٍع هؿ .ىكقى ٍد ىخ ىذ ىـ ىي ٍخ ًذ يـ ىخ ىذمانان ،ىكبً ًو يس ّْمي
الخ ٍذ يـ :يس ٍرىعةي
ي
السيؼ ًم ٍخ ىذم نا .ك ى
ط ىعوي .لساف العرب (ُِ.)ُٖٔ/
قى ى

ت لىوي ىال ًزهـ ،ىال
ىخ ًذ هـ :ىس ًريعه ،ىن ٍع ه
ط ًع .ىخ ىذ ىموي ىي ٍخ ًذ يمو ىخ ٍذمان أىم
ا ٍلقى ٍ

)ٔ) بحر الدـ فيمف تكمـ فيو اإلماـ أحمد بمدح أك ذـ (صٕٓ).

)ٕ) سنف أبي داكد ،كتاب :الطيارة ،باب :ترؾ الكضكء مف الميتة ،)ُّٕ/ُ( ،برقـ (ُِٗ) .كأخرج الحديث
اإلماـ النسائي في سننو (ُ ،)َُٖ/برقـ (ُٖٓ) ،كفي السنف الكبرل (ُ ،)ُْٖ/برقـ (ُٖٖ) ،مف طريؽ

ص و
كر ،بو ،بمثمو.
ىع ٍم يرك ٍب يف ىم ٍن ي
كأخرجو ابف الجاركد المنتقى البف الجاركد (صُٗ) ،برقـ (ِْ) ،مف طريؽ مح َّم يد ٍبف عك و
ؼ الطَّائً ّْي،
يى
ي ىٍ
اب ا ٍل ًحم ً
َّ ً
ىحم ىد ٍب ًف ىشبُّكٍي ًو ،ك ىع ٍب يد الصَّم ًد ٍب يف ىع ٍب ًد ا ٍلك َّى ً
ص ُّي ،بو ،بنحكه ،كأخرجو البزار في الفكائد
ٍ
ى
ىك ىع ٍب يد المو ٍب يف أ ٍ ى
ى
ى
ى
ً ً
يـ ٍب يف ا ٍليىٍيثىًـ ،بو ،بنحكه.
الشيير بالغيبلنيات (ُ ،)ّٕٖ/برقـ (َْٓ) ،مف طريؽ إ ٍب ىراى ي
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الراكم عميو:
 -الحكـ عمى اإلسناد كأثر َّ

ظاىر اإلسناد أنو صحيح ،فركاتو ثقات.

كلكف بجمع طرؽ الحديث يتبيف أف في الحديث عمؿ َّ
عدة؛ منيا عمؿ في المتف كأخرل

في السند:

أكنال :العمؿ في متف الحديث:

الكراؽ بنسخ
 العمة األكلى :االختصار في المتفتكىما مف شعيب بف أبي حمزة ٌ
ن
إيجاب الكضكء مما مست النار مطمقنا

الحديث مختصر مف قصة طكيمة؛ كىذه القصة ىي التي قبؿ ىذا الحديث ،كقد أشار
اختصار ًمف الحديث األكؿ" ،الحػ ػديث الػ ػذم أخرجػو في
أبك داكد إلى ذلؾ ،فقاؿ" :ىذا
ه
(ُ)
ميَّ ،
َّ
حدثنا َّ
ابف يج ىريج :أخػ ػ ػبرني
ثع ُّ
بف الحسف ى
حجػ ػاج ،قػ ػ ػاؿ ي
اىيـ ي
الخ ى
سننو  ،قاؿ :حدثنا إبر ي
فأكؿ
بز
لمنبي  - -يخ نا
بت
المن ىكدر ،قاؿ:
َّ
ّْ
كلحما ،ى
سمعت جابر بف عبد ا﵀ يقكؿ" :قىَّر ي
ي
محم يد ي
ن
بف ي
ُّ
ثـ قاـ إلى الص ً
ً
ثـ دعا بكضكوء فتكضَّأَّ َّ ،
ثـ دعا بفى ً
َّبلة كلـ
ضؿ
يرَّ ،
َّ
طعام ًو ى
ثـ صمى الظ ى
فأكؿ َّ ،ى
ى
يتكضَّأ".

مختصرا ،فقاؿ(ِ)" :ىذا خبر مختصر مف حديث
كقد ذىب ابف حباف إلى أف الحديث
ن
طكيؿ ،اختصره شعيب بف أبي حمزة متكىما لنسخ إيجاب الكضكء مما مست النار مطمقنا ،كاٌنما
ىك نسخ إليجاب الكضكء مما مست النار ،خبل لحـ الجزكر فقط".
يد بً ًو ًفي اٍل ًقص ً
ىف ً
ىى ًؿ اٍل ًعٍمًـ ىي ىرل أ َّ
كقاؿ البييقي(ّ)" :إً َّال أ َّ
َّة الَّتًي
آخ ىر أ ٍىم ىرٍي ًو أ ًير ى
ض أٍ
ىف ىب ٍع ى
ً
ً ً ً
ً
ضكًء ًم َّما
َّحكا أ ٍ
يرّْك ىين ى
ىخ ىب ىار تىٍرؾ اٍل يك ي
ضكًء م ٍنوي ىعمىى اٍل ىغ ٍس ًؿ لمتٍَّنظيؼ ،ىكىرج ي
اىا ىع ٍنوي .ىك ىح ىمميكا ٍاأل ٍىم ىر بًاٍل يك ي
اء َّ ً
اع اٍل يخمىفى ً
مس ً
اشًديف ،كأ ٍ ً
ىص ىح ً
اب َّ
َّت َّ
النبً ّْي  ،ىعمىى تىٍرًؾ
اجتً ىم ً
م ًم ًف ٍ
ىع ىبلـ أ ٍ
الن يار بً ىما يرًك ى
ى
الر ى ى
ً
ضكًء م ٍنوي".
اٍل يك ي
كقاؿ ابف حجر(ْ)" :لى ًك ٍف قىا ىؿ أيىبك ىداكىد ك ىغ ٍيرهي إً َّف اٍلم ار ىد بً ٍاألىم ًر يى ىنا َّ
صةي ىال
ٍف ىكاٍل ًق َّ
الشأ ي
ٍ
يى
ي ى ي
ً َّ ً
يث جابً ور اٍلم ٍشي ً ً ً ً
ىف ى ىذا المَّ ٍفظى م ٍختىصر ًمف حًد ً
يمقىابً يؿ َّ
ت
ص ىن ىع ٍ
الن ٍي ًي ،ىكأ َّ ى
ى
ي ىه ٍ ى
كر في قصَّة اٍل ىم ٍأرىة التي ى
ى ي
ً
ً
ضأى كصمَّى الظُّير ثيَّـ أى ىك ىؿ ًم ٍنيا ك َّ
ص ىر ىكلى ٍـ ىيتىىك َّ
ض ٍأ فىيي ٍحتى ىم يؿ
صمى اٍل ىع ٍ
ى ى ى
ل َّمنبً ّْي  ىشاةن فىأى ىك ىؿ م ٍنيىا ثيَّـ تىىك َّ ى ى
ٍى
)ُ) سنف أبي داكد ،كتاب :الطيارة ،باب :ترؾ الكضكء مف الميتة (ُ ،)ُّٕ/برقـ (ُُٗ).
)ِ) صحيح ابف حباف ،ذكر خبر قد يكىـ غير المتبحر في صناعة العمـ أنو ناسخ ألمره  بالكضكء مف لحكـ
اإلبؿ (ّ ،)ُْٕ/برقـ (ُُّْ).
)ّ) معرفة السنف كاآلثار (ُ ،)َْٓ/برقـ (ُِّْ).
)ْ) فتح البارم (ُ.)ُُّ/
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ىف كضكءه لً ً ُّ
ت قىٍب ىؿ ٍاألىم ًر بًاٍلكضكًء ًم َّما مس ً
َّت َّ
اف
كف ىىًذ ًه اٍل ًق َّ
صةي ىكقى ىع ٍ
أٍ
ي ي
ص ىبلة الظ ٍي ًر ىك ى
ىف تى يك ى
الن ًار ىكأ َّ ي ي ى ي ى
ٍ
ى
ىع ٍف ىح ىد وث ىال بً ىس ىب ًب ٍاألى ٍك ًؿ ًم ىف َّ
الش ًاة".

أيضا:
الكراؽ ن
 العمة الثانية :االضطراب في المتف ،كالتكىـ مف شعيب بف أبي حمزة ٌأع ٌؿ اإلماـ أبك حاتـ الرازم الحديث باالضطراب ،كاتيـ شعيب بف أبي حمزة بالكىـ؛

فقاؿ ابف أبي حاتـ(ُ)" :كسألت أبي عف حديث ركاه عمي بف عياش ،عف شعيب بف أبي حمزة،
عف محمد بف المنكدر ،عف جابر؛ قاؿ :كاف آخر األمر مف رسكؿ ا﵀  ترؾ الكضكء مما

مست النار؟ فسمعت أبي يقكؿ :ىذا حديث مضطرب المتف؛ إنما ىك :أف النبي  أكؿ كتفنا
كلـ يتكضأ؛ كذا ركاه الثقات عف ابف المنكدر ،عف جابر ،كيحتمؿ أف يككف شعيب حدث بو مف
حفظو؛ فكىـ فيو".

ًفييىا
كف
يد ى

ؼ ًفي ٍاأل َّىك ًؿ ىك ٍاآل ًخ ًر ًم ٍنيىا ىفمى ٍـ
ىك ٍ
اختيمً ى
اجتى ىم ىع ىعمى ٍي ًو
ىما ًس ىكاهي فىىنظى ٍرىنا إًلىى ىما ٍ
الر ٍخص ًة ًف ً
ً ً
يو
فىأ ى
ىخ يذكا بًًإ ٍج ىماع ًي ٍـ في ُّ ى

(ِ)
ًً
ؼ
ىح ًاد ي
يث قىًد ٍ
اختيمً ى
كقاؿ البييقي " :فىيىذه ٍاأل ى
ؼ عمىى النَّ ً
ً
اف ىبي و
اس ًخ ىكاٍل ىم ٍن يسك ًخ ًم ٍنيىا بًىب ىي و
ّْف ىن ٍح يك يـ بً ًو
نق ٍ ى
كؿ ً
ً
اٍل يخمىفىاء َّ ً
اب رس ً
ا﵀ ،
كف ىك ٍاأل ٍ
الراش يد ى
ىع ىبل يـ م ٍف أ ٍ
ىص ىح ً ى ي
ي
يث الًَّذم يركل ًف ً
بًاٍلحًد ً
صةي ىع ًف النَّبً ّْي ."
يو ُّ
ى
الر ٍخ ى
يٍ ى
)
ّ
(
اب ٍ َّ
اختىمىفى ًت ٍاآلثىار ًفي ىى ىذا اٍل ىب ً
ص ٍف ىنا ًم ٍف
كقاؿ ابف عبد البر  " :ىكلى َّما ٍ
اء بً ىما ىك ى
استى ىدؿ اٍلفيقىيى ي
ي
الن ً
اء َّ ً ً
اؿ اٍل يخمىفى ً
أى ٍفع ً
يف ًم ٍف أَّىنيي ٍـ ىعمً يمكا َّ
اس ىخ فى ىع ًمميكا بً ًو ىكتىىريككا اٍل ىم ٍن يسك ىخ.
الراشد ى
ى
ثانيا :العمؿ في سند الحديث:
ن
يث ًم ٍف ىجا ًب ور:
 العمة األكلى :التدليس ،كعدـ سماع ٍاب يف ا ٍل يم ٍن ىك ًد ًر ىى ىذا ا ٍل ىح ًد ى(ْ)
ت لً يس ٍف ىياف:ى إً َّف أ ىىبا ىعٍمقى ىمةى اٍلفى ً
اؿ :ىعف ابف
ركم ،قى ى
قاؿ اإلماـ البخارم  " :ىح َّدثىىنا ىعمً ّّي ،يقٍم ي
اٍل يم ٍن ىكدر ىعف ىجابر  أى ىك ىؿ َّ
ىخ ىب ىرنًي ىم ٍف
النبً ُّي  ىكلى ٍـ يتى ىكضَّأ ،فىقى ى
اؿ :أحسف .ىس ًمعت ابف اٍل يم ٍن ىكًد ًر أ ٍ
ىس ًم ىع ىجابًنار أى ىك ىؿ َّ
اؿ :ىبعضيـ ىعف ابف اٍل يم ٍن ىكدر ىس ًمعت ىجابًنار ىكىال ىيصح".
النبً ُّي  ىكقى ى
كقاؿ البييقي(ٓ) كغيره(ٔ)" :ركاهي َّ
الش ًاف ًع ُّي ًفي يس ىن ًف ىح ٍرىممىةى ،ىع ٍف ىع ٍبًد اٍل ىم ًج ًيد ٍب ًف
ىى
ىع ٍبًد اٍل ىع ًز ً
يث ًم ٍف ىجابً ور،
ص نرا ،ثيَّـ قى ى
اؿ :لى ٍـ ىي ٍس ىم ًع ٍاب يف اٍل يم ٍن ىكًد ًر ىى ىذا اٍل ىحًد ى
يز ،ىع ًف ٍاب ًف يج ىرٍي وج ،يم ٍختى ى
إًَّنما س ًمعوي ًم ٍف ىع ٍبًد المَّ ًو ٍب ًف م ىح َّمًد ٍب ًف ىع ًق و
يؿ ،ىع ٍف ىجابً ور".
ى ى ى
ي

)ُ) عمؿ الحديث (ُ.)ْْٔ/
)ِ) السنف الكبرل (ُ.)ِّْ/
)ّ) االستذكار (ُ.)ُٕٖ/
)ْ) التاريخ األكسط (ِ ،)َِٓ/برقـ (ِْٖٔ).)ِْٖٕ( ،
)ٓ) معرفة السنف كاآلثار (ُ ،)ْْٔ/برقـ (ُِّٗ).

)ٔ) يينظر :الشافي في شرح مسند الشافعي (ُ ،)ِِٔ/التمخيص الحبير (ُ ،)ِّٗ/نيؿ األكطار (ُ.)ِّٔ/
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(ُ)
ت ٍاب ىف اٍل يم ٍن ىكًد ًر ىغ ٍي ىر ىم َّروة
اف ،ىس ًم ٍع ي
كأخرج اإلماـ أحمد في مسنده  ،قاؿ :ىح َّدثىىنا يس ٍف ىي ي
ً
ىخ ىبرنًي م ٍف س ًمع ىجابً ار  -فىظى ىن ٍنتيوي :س ًمعوي ًم ٍف ٍاب ًف ىع ًق و
ً
يؿ،
ى ى
ىيقيك يؿ :ىع ٍف ىجاب ور ىك ىكأّْىني ىسم ٍعتيوي ىيقيك يؿ :أ ٍ ى ى ى ى ن
ابف اٍلم ٍن ىكًد ًر ،كعبًد ً
ا﵀ ٍب ًف م ىح َّمًد ٍب ًف ىع ًق و
ىف َّ
يؿ ،ىع ٍف ىجابً ور ،أ َّ
صمَّى ىكلى ٍـ
ى ىٍ
النبً َّي " :أى ىك ىؿ لى ٍح نما ،ثيَّـ ى
ي
ٍي ي
ىيتىىك َّ
ض ٍأ".

قاؿ الباحث :العمة كاضحة مف كبلـ الشافعي كالبخارم المتقدـ ،فإف محمد بف اٍل يم ٍن ىكدر

لـ يسمع الحديث مف جابر بف عبد ا﵀؛ بؿ جزـ الشافعي سماع ابف المنكدر مف عبد ا﵀ بف
محمد بف عقيؿ ،كلكف ابف المنكدر أخفى سماعو مف عبد ا﵀ بف محمد بف عقيؿ لضعفو عند

أىؿ المدنية فقد ذكره ابف سعد في الطبقة الرابعة مف أىؿ المدينة ،كقاؿ(ِ)" :ككاف منكر

الحديث ،ال يحتجكف بحديثو ككاف كثير العمـ".

كعقب البييقي عمى كبلـ الشافعي ،فقاؿ(ّ)" :ك ىى ىذا الًَّذم قىالىوي َّ
الش ًاف ًع ُّي يم ٍحتى ىم هؿ :ىكىذلً ىؾ
ى
ً
ً
ً
ً
ىف ص ً
ً
يث ًم ٍف ًجيىة يم ىح َّمد ٍب ًف اٍل يم ٍن ىكد ًر ،ىع ٍف ىجابً ور في
اح ىب ًي َّ
الص ًح ً
يح لى ٍـ يي ىخّْر ىجا ىى ىذا اٍل ىحًد ى
أل َّ ى
الص ً
ىف ىع ٍب ىد المَّ ًو ٍب ىف م ىح َّمًد ٍب ًف ىع ًق و
يح ،ىم ىع ىك ٍك ًف إً ٍس ىن ًاد ًه ًم ٍف ىش ٍر ًط ًي ىما .ىكًأل َّ
ضا ىع ٍف
َّح ً
يؿ ،قى ٍد ىرىكاهي أ ٍىي ن
ي
الرَّاز ً
ؽ ،ىك يم ىح َّمًد ٍب ًف ىب ٍك ور،
َّاج ٍب ًف يم ىح َّمود ،ىك ىع ٍبًد َّ
اعةه ،إً َّال أَّىنوي قى ٍد ىرىكل ىع ٍف ىحج ً
ىجابً ور .ىكىرىكاهي ىع ٍنوي ىج ىم ى
يث .فىًإ ٍف لى ٍـ
ىع ًف ٍاب ًف يج ىرٍي وج ،ىع ًف ٍاب ًف اٍل يم ٍن ىكًد ًر قى ى
ت ىجابً ىر ٍب ىف ىع ٍبًد المَّ ًو .فى ىذ ىك يركا ىى ىذا اٍل ىحًد ى
اؿ :ىس ًم ٍع ي
احب ًي الص ً
ً
ً
ي يكف ًذ ٍكر السَّما ًع ًف ً
َّح ً َّ
يو ىك ٍى نما ًم ىف ٍاب ًف يج ىرٍي وج ،فىاٍل ىحًد ي
ص ًح ه
يح .ىكالموي
ص ى
يح ىعمىى ىش ٍرط ى
يث ى
ى ٍ ي
ى

ىعمى يـ".
أٍ

كعقب مغمطام عمى كبلـ الشافعي كالبييقي؛ بأف التدليس أكيد في ىذه الركاية،

(ٓ)

فقاؿ(ْ)" :رجكع ابف اٍل يم ٍن ىكدر عف ىذا الرأم ،إلى غيره؛ ذكر أبك زرعة الدمشقي في تاريخو
أف الزىرم ناظر ابف اٍل يم ٍن ىكدر فاحتج ابف اٍل يم ٍن ىكدر بحديث جابر،
عف شعيب بف أبي حمزةٌ :
أمية في الكضكء مما مست النار ،قاؿ :فرجع ابف المنكدر عف
كاحتج الزىرم بحديث عمر بف ٌ
مذىبو إلى مذىب الزىرم .كلقائؿ أف يقكؿ :لك أخذه ابف المنكدر عف جابر شفاىا لما رجع عنو

كال صاغ لو ذلؾ ،كلكف لما أخذه عنو بكاسطة ضعيفة رجع عنو مسرعا ،كقد ركاه عف جابر أبك
الزبير كمحمد بف عبد الرحمف بف ثكباف".

)ُ) مسند أحمد (ِِ ،)َِّ/برقـ (ُِْٗٗ).
)ِ) الطبقات الكبرل (ٓ ،)ِّٗ/برقـ (َُُْ).
)ّ) معرفة السنف كاآلثار (ُ ،)ْْٔ/برقـ (ُِْٗ).)ُِٕٗ( ،)ُِٗٔ( ،)ُِٗٓ( ،
)ْ) شرح ابف ماجو لمغمطام (صّْٔ).

)ٓ) يينظر :تاريخ أبي زرعة الدمشقي ،ركاية أبي الميمكف بف راشد (ٔ ،)ّْٓ-ّْْ/برقـ (َُٖٓ).
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شعيب بف أبي
بف عيَّاش عف ي
عمي ي
 العمة الثانية :عمة التفرد بالحديث ،فقد تفرد بو ٌالمن ىكدر:
حمزة ،عف َّ
محمد بف ي
(ُ)
ً
ً َّ
ب ٍب يف أىبًي ىح ٍم ىزةى،
قاؿ الطبراني  " :ىال ىي ٍرًكم ىى ىذا اٍل ىحًد ى
يث ىع ٍف يم ىح َّمد ٍب ًف اٍل يم ٍن ىكد ًر إًال يش ىع ٍي ي
تىفىَّرىد بً ًو :ىعمً ُّي ٍب يف ىعي و
ايضا(ِ)" :لى ٍـ ىي ٍرًك ىى ىذ ٍي ًف اٍل ىحًديثىٍي ًف ىع ٍف يم ىح َّمًد ٍب ًف اٍل يم ٍن ىكًد ًر إً َّال
َّاش" .كقاؿ ن
ب" ،كقاؿ ابف القيسراني(ّ)" :تفرد بً ً
مي بف ىعيَّاش الحمصي ىعف يش ىع ٍيب ىعنوي" ،كقاؿ
ع
و
يش ىع ٍي ه
ى
ٌ

(ْ)
اف ىال ي ىكاد يحدث ىفمى َّما ىحضرتو اٍل ىكفىاة ،قىا ىؿ
اإلماـ أحمد  " :يش ىع ٍيب بف أبي ىح ٍم ىزة ىك ى
ً
اف
ى
فبلننا ىكفي ىبلننا فى ٍ
مي بف ىعيَّاش فى ىبل أ ٍىد ًرم ىك ى
اجتمع ىبقيَّة ىكىيقيكلي ى
كف أيىبك اٍل ىي ىماف ىكقد ي
ذكركا ىع ٌ
ً
ً
اف ىم ىعيـ أـ ىال".
اف أيىبك اٍل ىي ىماف ىيقيكؿ ىحدثني يش ىع ٍيب ىكىال أ ٍىد ًرم ىك ى
ىىذه كتبي ارككىا عني فى ىك ى
يحدث مف كتبو لماذا لـ يركه عنو
قاؿ الباحث :فما داـ أف شعيب بف أبي حمزة كاف ٌ

اج ىم يعكا لي
ٍ
أـ ىال فىقىا ىؿ:

غير عمي بف عياش ،كليس ىك مف تبلميذه المبلزميف لو ،أيف ىذا الحديث مف أبي اليماف

كبقية الذيف الزمكه؟!.

الراكم عميو:
 -الحكـ عمى اإلسناد كأثر َّ

اختمؼ العمماء في حكـ الحديث؛ فمنيـ مف ضعفو بسبب عمؿ متعددة كما تبيف

سابقنا ،كمف العمماء المتقدميف كالمتأخريف مف صححو ،قاؿ ابف حزـ(ٓ)" :القطع بأف ذلؾ

الحديث مختصر مف ىذا قكؿ بالظف ،كالظف أكذب الحديث بؿ ىما حديثاف كما كردا .قاؿ

عمي(ٔ) :كأما كؿ حديث احتج بو مف ال يرل الكضكء مما مست النار مف (أف رسكؿ ا﵀ 
أكؿ كتؼ شاة كلـ يتكضأ) كنحك ذلؾ ،فبل َّ
حجة ليـ فيو ألف أحاديث إيجاب الكضكء ىي
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

)ُ) المعجـ األكسط (ٓ ،)ٓٗ/برقـ (ّْٔٔ).
)ِ) المعجـ الصغير (ِ ،)ّ/برقـ (ُٕٔ).
)ّ) أطراؼ الغرائب كاألفراد (ِ.)ّْٖ/

)ْ) العمؿ كمعرفة الرجاؿ ألحمد ركاية المركذم كغيره (صٖٗ.)ٗٗ-
)ٓ) المحمى باآلثار (ُ.)ِِٕ/
ٔ
ىح ىمد بف سع ػيد بف
) ) كثيػ ػ ػر ن
عمي بف أ ٍ
جدا ما يعبر ابف حزـ عف نفسو ب ػ ق ػاؿ عمي ،ق ػاؿ :أبك محم ػد ،كىكٌ :
يمية
ىح ٍزـ بف غالب بف صالح بف ىخمىؼ بف ىم ٍع ىداف بف يس ٍفياف بف يزيد ،مكلى يزيد ٍبف أىبًي يس ٍفىياف ٍبف حرب ٍبف أ ٌ

األمكم ،الفارسي األصؿ ،ثـ األندلسي القي ٍرطيبيًٍ ،
اإلماـ أبك محمد .تكفي سنة (ْٔٓىػ) .تاريخ اإلسبلـ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
(َُ.)ْٕ/
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مست النار" .كلعؿ ما استند إليو ابف حزـ مف دليؿ ىك ما أخرجو البخارم في صحيحو(ُ)،
َّ ً ً
اؿ :ىح َّدثىنًي أىبًي ،ىع ٍف ىس ًع ًيد ٍب ًف
اؿ :ىح َّدثىنًي يم ىح َّم يد ٍب يف يفمى ٍي وح ،قى ى
الم ٍنًذ ًر ،قى ى
يـ ٍب يف ي
فقاؿ " :ىحدثىىنا إ ٍب ىراى ي
ضي المَّو ع ٍنيما :أىنَّو سأىلىو ع ًف الكضكًء ًم َّما مس ً
ً َّ ً ً
ً
ً
َّت َّ
الن يار؟
ي ى ي ى ي ي
ى
ى
الح ًارث ،ىع ٍف ىجاب ًر ٍب ًف ىع ٍبد المو ىر ى ي ى ي ى
َّ
اف َّ
يبل ،فىًإ ىذا ىن ٍح يف ىك ىج ٍد ىناهي لى ٍـ ىي يك ٍف
النبً ّْي  الى ىن ًج يد ًم ٍث ىؿ ىذلً ىؾ ًم ىف الط ىع ًاـ إً َّال ىقًم ن
فىقى ى
اؿ" :الى ،قى ٍد يكَّنا ىزىم ى
ً
ً ً َّ َّ
صمّْي ىكالى ىنتىىك َّ
ضأي".
ام ىنا ،ثيَّـ ين ى
لىىنا ىم ىنادي يؿ إال أى يكف ىنا ىك ىس ىكاع ىد ىنا ىكأى ٍق ىد ى
(ِ)
ً
اعةه ًم ٍنيي ٍـ:
كقاؿ أبك عبد ا﵀ اليمذاني  " :ىى ىذا ىحًد ه
ص ًح ه
يح ،ىرىكاهي ىع ًف ٍاب ًف اٍل يم ٍن ىكد ًر ىج ىم ى
يث ى
ب ٍب يف أىبًي ىح ٍم ىزةى ،ىك ٍاب يف يج ىرٍي وج ،ىك ىغ ٍي يريى ىما" ،كقاؿ العقيمي(ّ)" :كفي ترؾ الكضكء مما مست
يش ىع ٍي ي
النار أحاديث بأسانيد جياد" ،كقد ذكره ابف حباف في صحيحو ،كىذا يعني الصحة عنده(ْ) ،كما

ذكره ابف خزيمة في صحيحو (ٓ) ،كقاؿ شعيب األرنؤكط(ٔ)" :إسناده صحيح" ،كقاؿ األلباني(ٕ):

"صحيح".

عدة ،عرؼ
قاؿ الباحث :الراجح أف الحديث ضعيؼ ،كاهلل أعمـ ،فيك معمكؿ بعمؿ ٌ
العمؿ مف عرفيا كجيميا مف جيميا ،كاف مف عرؼ العمؿ يحجة عمى مف لـ يعرؼ ،كالذم يعرؼ
عنده زيادة عمـ فيقدـ ،كمف العمؿ التي أشار إلييا العمماء عمة الكىـ في المتف كاالضطراب مف

شعيب بف أبي حمزة ،كقد تابع المنكدر بف محمد ،شعيب بف أبي حمزة في ىذه الركاية ،فقاؿ
(ٖ)
ً
ؼ ،ثنا
ابف بشراف  " :ىكأ ٍ
كس ػ ػ ػ ى
ىح ىم يد ٍب يف إً ٍس ىحػ ى
ىخ ىب ىرىنا أ ٍ
اؽ ،ثنا اٍل ىح ىس ػ ػ يف ٍب يف ىعم ٍّي ،ثنا يم ىح َّم ػ ػ يد ٍب يف يي ي
َّار ،ع ًف اٍلم ٍن ىكًد ًر ٍب ًف مح َّمود ،عف أىبً ً
ً
يو،
كن ىس ،ثنا ىس ًع ي
يم ىح َّم يد ٍب يف ًزىي واد ،ثنا يع ىم ير ٍب يف يي ي
ىٍ
يى
يد ٍب يف ىع ٍبد اٍل ىجب ً ى ي
آخر ٍاألىم ًر ًمف رس ً َّ ً
ً
ضكًء ًم َّما ىغي ىَّر ًت َّ
الن يار" .كالمنكدر
ىع ٍف ىجابً ور ،قى ى
كؿ المو  تىٍر ىؾ اٍل يك ي
اؿ " :ىك ى
ٍ ىي
ٍ
اف ي
بف محمد ،ضعيؼ كال تسعؼ متابعتو الحديث ،قاؿ عنو ابف حجر(ٗ)" :ليف الحديث" .كقاؿ

ُ
ط ًعم ًة ،بابً :
ً
الم ٍن ًد ً
يؿ (ٕ ،)ِٖ/برقـ
اب :األى ٍ ى ى ي
) ) أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو قاؿ ،صحيح البخارم ،كتى ي
(ْٕٓٓ).

)ِ) األباطيؿ كالمناكير كالصحاح كالمشاىير (ُ.)ِٕٓ/
)ّ) الضعفاء الكبير (ّ.)ِٗٔ/

)ْ) صحيح ابف حباف (ّ ،)ُْٕ/برقـ (ُُّْ).
)ٓ) صحيح ابف خزيمة (ُ ،)ِٖ/برقـ (ّْ).
)ٔ) سنف أبي داكد (ُ ،)ُّٕ/برقـ (ُِٗ).
)ٕ) سنف النسائي (ُ ،)َُٖ/برقـ (ُٖٓ).
)ٖ) أمالي ابف بشراف (ُ ،)ُْٓ/برقـ (ّّٓ).
)ٗ) تقريب التيذيب (صْٕٓ).
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(ِ)
(ُ)
صالحا ال يقيـ الحديث ،كاف كثير
رجبل
يحيى بف معيف :ليس بشيء  .كقاؿ أبك حاتـ " :كاف ن
ن
الخطأ ،لـ يكف بالحافظ لحديث أبيو" .كقاؿ مرة(ّ)" :ليس بقكل".

إيجابي في الحكـ عمى إسناد
أثر
مما سبؽ يتبيف أف كراقنا شعيب بف أبي حمزة كاف لو ه
ه
الحديث ،فميست العمة منو؛ كانما العمة مف غيره مف ركاة الحديث.
***

قدسي
الم
الرابع :أ يىبك ا ٍل ىعبَّاس ى
ٌ

الم ٍمؾ ٍبف يعثٍ ىماف ٍبف ىع ٍبد المَّو بف سعد؛ َّ
الديف ،أ يىبك ا ٍل ىعبَّاس
زيف ٌ
الش ٍيخ ي
أٍ
ىح ىمد ٍبف ىع ٍبد ي
قدسي الحنبمي ،الناس يخُّ ،
كطي(ْ) ،تكفي سنة (َْٔىػ)ً ،في (ُٗ) رمضاف ،كلو (ّٔ)
الم
الش ير ُّ
ُّ
ى
)
ٔ
(
)
ٓ
(
ً
الخطّْ،
ككاف
ن
الم ىح ّْد ي
مميح ى
فاضبل ،فقيينا .يسئؿ ىع ٍنوي
ى
ث" ،ثـ قاؿ " :ى
سنة  .قاؿ الذىبي  " :ي
الخير".
الضياء ،فقاؿ :ما ىع ىرفنا منو ٌإال
ي
ى
تعديبل ،مع اإلشارة إلى أف كبلـ الذىبي ال يفيد
جرحا كال
ن
قاؿ الباحث :لـ أجد فيو ن
التعديؿ؛ كاف اشتمؿ عمى الثناء؛ ثـ إنني لـ أجد لو ركاية في كتب السَُّّنة ،كا﵀ أعمـ.
***

الكراؽ
الخامس :أبك عمي بف أبي الطيب ٌ

الكراؽ،
الد
الحسف بف محمد بف الحسيف بف عمي ،أبك عمي بف أبي الطيب ٌ
مشقي ٌ
ٌ
(ٖ)
ً (ٕ)
يصي(ٗ)،
ص
الم
محمد
بف
كعمي
،
اني
ت
الك
عنو
ركل
ك
العقب
ِّ
ٌ
حدَّث عف أبي القاسـ بف أبي ى
ى
ٌ
ٌ
كتكفي سنة (ُِْىػ)(َُ).
)ُ) يينظر :الجرح كالتعديؿ (ٖ.)َْٔ/
)ِ) المصدر نفسو (ٖ.)َْٔ/

)ّ) المصدر السابؽ (ٖ.)َْٔ/

)ْ) ُّ
الش يركطي :ىذه النسبة لمف يكتب الصكاؾ كالسجبلت .كقد تقدـ التعريؼ بو (صَُٔ) مف ىذا البحث.
)ٓ) تاريخ اإلسبلـ (ُْ.)ُُّ/
)ٔ) المصدر نفسو.
ٕ
محدثي
) ) عمي بف يعقكب بف إبراىيـ بف شاكر بف زامؿ بف أبي العقب ،أبك القاسـ اليمداني الدمشقي ،أحد ٌ

الشاـ الثقات ،تكفي (ّّٓىػ) .يينظر :تاريخ اإلسبلـ (ٖ.)ٓٗ/
ٖ
ّْ
ً
ُّكفي ،مفيد
) ) ىع ٍبد ا ٍل ىعزيز بف أحمد بف محمد بف عمي بف يسمىٍي ىماف .المحدث أبك يم ىح َّمد التميمي الكتاني الص ٌ
َّ
الدماشقة ،تكفي (ْٔٔىػ) .يينظر :تاريخ اإلسبلـ (َُ.)ِّْ/
ٗ
افعي،
ىح ىمد بف أبي العبلء ،أبك القاسـ
يصي األصؿٌ ،
عمي بف محمد بف عمي بف أ ٍ
ٌ
مشقي ،الفقيو ال ٌش ٌ
الد ٌ
المص ٌ
)) ٌ
ضي .المتيكفي (ْٕٖىػ) .تاريخ اإلسبلـ (َُ.)َٖٓ/
الفى ىر ٌ

)َُ) يينظر :تاريخ دمشؽ (ُّ ،)ّٔٓ/مختصر تاريخ دمشؽ (ٕ ،)ٕٔ/تاريخ اإلسبلـ (ٗ.)ِّٔ/
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تعديبل.
جرحا كال
ن
قاؿ الباحث :مجيكؿ الحاؿ ،لـ أجد فيو ن
 -أمثمة تطبيقية:

لو أحاديث في كتب السَُّّنة ،كمنيا:

(حديث )ِْ :أخرج اإلماـ ابف عساكر في تاريخو(ُ) ،قاؿ :أخبرنا أبك محمد بف
األكفاني ،نا عبد العزيز ،كأخبرنا جدم أبك المفضؿ يحيى كخاالم أبك المعالي محمد ،كأبك

المكارـ سمطاف ابنا يحيى بف عمي بف عبد العزيز قالكا :أنا أبك القاسـ بف أبي العبلء(ِ) ،قاال:
الكراؽ قراءة عميو -،زاد
أنا أبك عمي الحسف بف محمد بف الحسيف بف عمي المعركؼ بابف طيب ٌ
ابف أبي العبلء :في شير ربيع األكؿ سنة إحدل كعشريف كأربعمائة ،-نا أبك القاسـ عمي بف
يعقكب بف إبراىيـ بف أبي العقب ،نا أبك زرعة عبد الرحمف بف عمرك النصرم ،نا سعيد بف
اف ٍب يف اٍلم ًغ ً
يرة(ّ) عف يح ىم ٍي يد ٍب يف ًى ىبل وؿ(ْ) قاؿ :قاؿ
سميماف ،نا ،كقاؿ ابف أبي العبلء :عف يسمى ٍي ىم ي
ي ى
ًى ىشاـ ٍبف ع ً
ام ور(ٓ) سمعت رسكؿ ا﵀  يقكؿ ( :ىما ىب ٍي ىف ىخٍم ً
َّاعةي ًفتٍىنةه أى ٍك ىب ير
ؽ ى
آد ىـ إًلىى أ ٍ
كـ الس ى
ى ى ى
ىف تىقي ى
الدج ً
ًم ىف َّ
َّاؿ).
الراكم عميو:
 -الحكـ عمى إسناد الحديث كأثر َّ

ألف فيو الحسف بف محمد ،أبك عمي بف أبي الطيب
اإلسناد ضعيؼ؛ ٌ
مجيكؿ الحاؿ كلـ ييتابع ،ثـ إف اإلسناد فيو انقطاع ،كما قاؿ أبك حاتـ(ٔ) " :يح ىم ٍي يد
ؽ ًى ىشاـ ٍبف ع ً
ضيي ٍـ ىع ٍف
ادةى اٍل ىع ىد ًك ُّ
ام ور ىي ٍد يخ يؿ ىب ٍي ىنوي ىكىب ٍي ىف ًى ىش واـ أيىبك قيتى ى
ىيٍم ى
م ،ىكىيقيك يؿ ىب ٍع ي
ى ى ى

الكراؽ؛ كىك
ٌ
ً
ٍب يف ى ىبل وؿ لى ٍـ
الد ٍىم ً
ً
اء
أىبي َّ ى

)ُ) تاريخ دمشؽ البف عساكر (ُّ .)ّٔٓ/كأخرجو ابف أبي عاصـ في اآلحاد كالمثاني (ْ ،)ُُٔ/برقـ
(ُِْْ) ،كابف أبي شيبة (ٕ ،)َْٗ/برقـ (ُّْٕٕ) ،كالطبراني في المعجـ الكبير (ِِ ،)ُّٕ/برقـ (َْٓ)
اف ٍب يف فىُّرك ىخ ،بو ،بنحكه.
ثبلثتيـ مف طريؽ ىش ٍيىب ي
كأخرجو اإلماـ مسمـ (ْ ،)ِِٔٔ/برقـ (ِْٔٗ) ،كنعيـ بف حماد في الفتف (ِ ،)ُٖٓ/برقـ (َُْٓ) ،كأحمد
في مسنده (ِٔ ،)ُٖٓ/برقـ (ُِّٓٔ) ،كأبك يعمى في مسنده (ّ ،)ُِٓ/برقـ (ُٓٓٓ ،)ُٓٓٔ-كالركياني
في مسنده (ُ ،)ُّّ/برقـ (ُّٕ) ،كالطبراني في المعجـ الكبير (ِِ ،)ُْٕ/برقـ (ُْٓ) ،كميـ مف طريؽ
أيكب السختيانى ،بو ،بنحكه.

)ِ) ىك أبك القاسـ عمي بف محمد بف عمي بف أبي العبلء ،المصيصيَّ .
تقدمت ترجمتو في الصفحة السابقة.

)ّ) سميماف بف المغيرة القيسي مكالىـ البصرم ،أبك سعيد ،ثقة ثقة قالو يحيى ابف معيف ،مف السابعة ،أخرج لو
مقركنا كتعميقنا ،مات سنة (ُٓٔق) .يينظر :تقريب التيذيب (صِْٓ).
البخارم
ن
)ْ) حميد بف ىبلؿ العدكم أبك نصر البصرم ،ثقة عالـ تكقؼ فيو ابف سيريف لدخكلو في عمؿ السمطاف ،مف
الثالثة .تقريب التيذيب (صُِٖ).
ً
ً
ٓ ً
ص ٍحىبةه ،ىس َّماهي َّ ً
اما .معرفة الصحابة ألبي نعيـ (ٓ.)ُِْٕ/
ص ًار ُّ
م لىوي ي
اـ ٍب يف ىعام ور ٍاأل ٍىن ى
النب ُّي  ى ىش ن
) ) ى ىش ي
)ٔ) المراسيؿ (صْٗ).
111

يؿ لىو :فىأ ُّ ً
ً و ً
ً
ىصػ ػ ػ ّْح؟ ،ىق ى
ىح ندا يح ًم ه
يد ىع ٍف ى ىشػ ػ ػ ػ ػاـ ،ق ى ي
كف ىب ٍي ىنيي ٍـ أ ى
ىكاٍل يحفَّاظي ىال يي ٍدخمي ى
اؿ :ىمػا ىرىكاهي
ىم ىذل ىؾ أ ى
اد ٍب يف ىزٍيود ىع ٍف أىي و
ُّكب ىع ٍف يح ىم ٍيود ىع ٍف ًى ىش واـ" ،كباقي رجاؿ اإلسناد ثقات.
ىح َّم ي
كالحديث لو أصؿ في صحيح مسمـ(ُ) ،مف طريؽ أىي و
ُّكب ،ىع ٍف يح ىم ٍيًد ٍب ًف ًى ىبل وؿ ،ىع ٍف
ً ً
ً
الد ٍىم ً
و ً
ً ً
ص ٍي وف،
اء ىكأيىبك قىتى ى
ادةى قىاليكا :يك َّنا ىن يم ُّر ىعمىى ى ىشاـ ٍب ًف ىعام ور ،ىنأٍتي ع ٍم ىر ى
اف ٍب ىف يح ى
ىرٍىط ،م ٍنيي ٍـ أيىبك َّ ى
اؿ ،ما ىكانكا بًأىحضر لًرس ً ً
ىعمى ىـ
فىقى ى
كؿ ا﵀ ً مّْني ،ىكىال أ ٍ
ات ىي ٍكوـ :إًَّن يك ٍـ لىتي ىج ًاكيزكنًي إًلىى ًر ىج و ى ي
اؿ ىذ ى
ٍ ىى ى ي
كؿ ً
ا﵀  ،ىيقيك يؿ" :الحديث".
ت ىر يس ى
بً ىحًديثً ًو ًمّْني ،ىس ًم ٍع ي
سمبي في الحكـ عمى إسناد الحديث.
أثر
كعميو فإف كراقنا الحسف بف محمد كاف لو ه
ه
***

كفي
السادس :أبك الحسف ُّ
الص ٌ

(ِ)

مشقي
الد
الكراؽ ٌ
ٌ
ٌ

الخ ً
مشقي
الد
السمى ًم ٌي ،أبك الحسف ُّ
ضر بف سميماف بف سعيد ُّ
عمي بف ى
الكراؽ ٌ
كفي ٌ
ٌ
الص ٌ
ٌ
(ّ)
المحدِّث .تكفي سنة (ْٓٓىػ) .
قاؿ الذىبي(ْ)ّْ " :
المحدث" ،كقاؿ ابف عساكر(ٓ)" :سمع الكثير كجمع ما لك لـ يجمعو

أيضا(ٔ)" :ككاف جدم أبك المفضؿ يذكر أنو سمع منو كلـ ييجز سماعو
كاف نا
خير لو" .كقاؿ ن
(ٖ)
(ٕ)
كتبا كثيرة ،لـ
اني " :صنؼ ن
منو" .كقاؿ مرة " :تكممكا عميو ،ككاف غث الحديث" .كقاؿ الكتٌ ٌ
عظيما ،كاف يركم أشياء ليست لو سماع كال إجازة
يكف ىذا الشأف مف صنعتو ،كخمط تخميطنا
ن
عفا ا﵀ عنا كعنو" .كقاؿ ابف حجر(ٗ)" :قاؿ الكتاني :ركل أشياء ال سماع لو فييا كال إجازة

ُ
َّة ًم ٍف أىح ًاد ً
ابً :في بًقي و
ً
ً
الدج ً
يث َّ
َّاؿ (ْ ،)ِِٔٔ/برقـ
َّاع ًة ،ىب ه
ى
ى
) ) صحيح مسمـ ،كتاب :ا ٍلفتى ًف ىكأى ٍش ىراط الس ى
(ِْٔٗ).

)ِ) الصُّكفي :بضـ الصاد الميممة كالفاء بعد الكاك ،ىذه النسبة اختمفكا فييا ،فمنيـ مف قاؿ :منسكبة إلى لبس

الصكؼ ،كمنيـ مف قاؿ :مف الصفاء ،كمنيـ مف قاؿ :مف بنى صكفة كىـ جماعة مف العرب كانكا يتزىدكف

كيتقممكف مف الدنيا فنسبت ىذه الطائفة إلييـ .األنساب لمسمعاني (ٖ.)ّْٔ/
)ّ) يينظر :تاريخ اإلسبلـ (َُ ،)ُٔ/تاريخ دمشؽ (ُْ ،)ُْٔ/ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ (صُِٔ)،
المغني في الضعفاء (ِ.)ْْٕ/
)ْ) تاريخ اإلسبلـ (َُ.)ِٔ/

)ٓ) تاريخ دمشؽ (ُْ.)ُْٔ/
)ٔ) المصدر نفسو (ُْ.)ِْٔ/
)ٕ) المصدر السابؽ (ُْ.)ّْٔ/
)ٖ) ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ (صُِٔ).
)ٗ) يينظر :لساف الميزاف (ْ.)ِِٖ/
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عظيما ،ثـ قاؿ الكتاني :لـ يكف ىذا الشأف مف صفتو" ،كذكره عبلء الديف عمي
كخمط تخميطنا
ن
رضا في زيادة نياية االغتباط بمف رمي مف الركاة باالختبلط(ُ).
قاؿ الباحث :ضعيؼ مختمط ،كال ييمتفت إلى تكثيؽ الذىبي لو في تاريخ اإلسبلـ؛ ألف
ىذا الكتاب ليس مف كتب الجرح كالتعديؿ ،كألف أىؿ بمده أدرل بو.
 -أمثمة تطبيقية:

لو أحاديث في كتب السَُّّنة ،كمنيا:

(حديث )ِٓ :أخرج ابف عساكر في تاريخو(ِ) ،قاؿ :أنبأنا أبك القاسـ عبد المنعـ بف
عمي بف أحمد بف الغمر الكبلبي ،نا أبك الحسف عمي بف الخضر بف سيمماف بف سعيد السممي،
أنا الشيخ أبك نصر ىحًديد بف جعفر بف محمد األنبارم ،نا خيثمة بف سميماف ،نا ىبلؿ بف
العبلء ،نا سعيد بف عبد الممؾ ،نا محمد بف سممة ،عف أبي عبد الرحيـ(ّ) ،عف زيد ،عف
عمرك بف مرة ،عف أبي عبيدة ،عف عبد ا﵀ بف مسعكد  ،قاؿ( :قيؿ لرسكؿ ا﵀  حيف
ً
ص ٍدرهي لً ٍ ً
ئل ٍس ىبلـ ،(ْ)قاؿ :إذا دخؿ النكر القمب
نزلت ىذه اآلية :فى ىم ٍف يي ًرًد المَّوي أ ٍ
ىف ىي ٍيد ىيوي ىي ٍش ىرٍح ى ى
انفسح كانشرح ،قالكا فيؿ لذلؾ مف آية يعرؼ بيا؟ قاؿ :اإلنابة إلى دار الخمكد كالتنحي عف دار
الغركر كاالستعداد لممكت قبؿ المكت).

الراكم عميو:
 الحكـ عمى إسناد الحديث كأثر َّاإلسناد فيو:

ُ -أبك القاسـ عبد المنعـ بف عمي بف أحمد بف الغمر الكبلبي ،مجيكؿ الحاؿ(ٓ).

الكراؽ ،ضعيؼ
ِ -أبك الحسف ،عمي بف الخضر بف سيمماف بف سعيد السمميٌ ،
مختمط ،كما تبيف سابقنا.
(ٔ)
ً
تعديبل.
جرحا كال
ن
ّ -ىحديد بف جعفر أبك نصر األنبارم  .قاؿ الباحث :لـ أجد فيو ن
)ُ) االغتباط بمف رمي مف الركاة باالختبلط (صِّٔ).
)ِ) تاريخ دمشؽ (ُْ .)ِْٔ/كأخرجو البييقي في شعب اإليماف (ُّ ،)ُّّ/برقـ (ََُٖٔ) ،مف طريؽ
أيكب بف عبد ا﵀ بف مكرز ،عف ابف مسعكد ،بنحكه.

كأخرجو الحاكـ في المستدرؾ (ْ ،)ّْٔ/برقـ (ّٖٕٔ) ،مف طريؽ عبد الرحمف بف عبد ا﵀ بف مسعكد ،بو.
)ّ) خالد بف أبي يزيد بف سماؾ بف رستـ األمكم مكالىـ ،أبك عبد الرحيـ الحراني ،ثقة ،مات سنة (ُْْق)،
كقيؿ :اسـ أبيو يزيد ،كقيؿ :اسـ جده ىس ٌماؿ .يينظر :تقريب التيذيب (صُِٗ).
)ْ( سكرة األنعاـ (اآلية.)ُِٓ :
)ٓ) يينظر ترجمتو حديث رقـ (ِِ).
)ٔ) يينظر :تاريخ دمشؽ (ُِ ،)ُِٓ/ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ (صْٕ).
113

ْ -خيثمة بف سميماف :قد ترجمنا لو ،كقمنا فيو أنو ثقة رمي بالتشيع(ُ) ،كال يضر رميو
بالتشيع ،ألنو لـ يدعك لبدعتو في ىذا الحديث.

(ِ)

ٓ -ىبلؿ بف العبلء بف ىبلؿ بف عمر الباىمي ،مكالىـ ،أبك عمر الرقي .

قاؿ ابف حجر(ّ)" :صدكؽ".

(ٓ)
(ْ)
الح ًافظيً ،
ؽ ،ىعالً يـ
م
اإل
"
:
ا
يض
أ
كقاؿ
صدكؽ"،
،
الحافظ
"
:
كقاؿ الذىبي
َّد ٍك ي
اـ ،الص ي
ى
ن
ىي
(ٕ)
(ٔ)
َّ ً
اؿ َّ
الن ىسائً ُّي(ٖ)" :ال
أيضا " :شيخ َّ
الرقٌ ًة كعالميا" ،كقاؿ أبك حاتـ " :صدكؽ" ،كقى ى
الرقَّة" ،كقاؿ ن

أيضا(ٗ)" :صالح"،
بأس بو ركل أحاديث منكرة عف أبيو ال أدرم الريب منو أك مف أبيو" ،كقاؿ ن

كذكره ابف حباف في الثقات(َُ) ،كقاؿ ياقكت الحمكم(ُُ)" :كاف مف أىؿ العمـ كالمغة بالرقة مات

سنة (َِٖق) ،كال أعمـ مف أمره غير ىذا" .كقاؿ أبك حاتـ(ُِ)" :منكر الحديث".

قاؿ الباحث :ىبلؿ بف العبلء ضعيؼ عف أبيو ،صدكؽ عف غيره؛ ألنو يركم عف أبيو

العبلء بف ىبلؿ بف عمرك بف ىبلؿ بف أبي عطية الباىمي ،كىك ضعيؼ الحديث يقمب األسانيد

كيغير األسماء ال يجكز االحتجاج بو بحاؿ كـ قاؿ ابف حباف(ُّ).

اني ،تكفي سنة
ٔ -سعيد بف عبد الممؾ :ابف كاقد ،أبك عثماف
األسدم ى
ٌ
الح ٌر ٌ
(ُٓ)
(ُْ)
كتبا لمحمد بف مسممة
(َُِِِّ/ق)  .قاؿ أبك حاتـ " :يتكممكف فيو ،يقاؿ :أنو أخذ ن

)ُ) يينظر ترجمتو حديث رقـ ( ِِ).
)ِ) تقريب التيذيب (صٕٔٓ).
)ّ) المصدر نفسو.
)ْ) يينظر :الكاشؼ (ِ.)ِّْ/

)ٓ) سير أعبلـ النببلء (ُّ.)َّٗ/
)ٔ) تاريخ اإلسبلـ (ٔ.)ّٔٔ/

)ٕ) الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ٗ.)ٕٗ/
)ٖ) يينظر :مشيخة النسائي (صَٕ) ،سير أعبلـ النببلء (ُّ.)َُّ/
)ٗ) تيذيب التيذيب (ُُ.)ّٖ/
)َُ) الثقات (ٗ.)ِْٖ/

)ُُ) معجـ األدباء (ٔ.)ِّٕٖ/
)ُِ) الجرح كالتعديؿ (ٔ.)ُّٔ/
)ُّ) يينظر :كتاب المجركحيف (ِ ،)ُْٖ/الجرح كالتعديؿ (ٔ.)ٕٖ/ٗ( ،)ُّٔ/
)ُْ) تاريخ اإلسبلـ (ٓ.)ٕٕٓ/
)ُٓ) الجرح كالتعديؿ (ْ.)ْٓ/
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فحدث بيا ،كرأيت فيما حدث اكاذيب كذب" .كقاؿ الدارقطني(ُ)" :كسعيد ىذا ضعيؼ ال يحتج
(ِ)
كذبا" .كىذ ىكره ابف ًحبَّاف في الثقات(ّ).
بو" .كقاؿ ابف عراؽ الكناني " :ركل أحاديث ن
قاؿ الباحث :ضعيؼ ،كمتيـ بالكذب.
ٕ -زيد بف أبي أنيسة الجزرم ،أبك أسامة ،أصمو مف الككفة ثـ سكف الرىا ،مات سنة

(ُُٗق) كقيؿ سنة (ُِْق) كلو (ّٔ) سنة(ْ) .كقاؿ ابف حجر(ٓ)" :ثقة لو أفراد".
قاؿ الباحث :زيد بف أبي أنيسة ثقة ،كىذا الحديث ليس مف تفرداتو(ٔ).

الج ىممي المرادم ،أبك عبد ا﵀ الككفي األعمى،
ٖ -عمرك بف مرة بف عبد ا﵀ بف طارؽ ى
ثقة عابد ،كاف ال يدلس كرمي باإلرجاء(ٕ).
قاؿ الباحث :قد يضر رميو باإلرجاء َّ
ألف الحديث يكافؽ بدعتو؛ كلكف تابعو الحاكـ

متابعة قاصرة(ٖ) ،كعميو فبل تضر.

ٗ -أبك عبيدة بف عبد ا﵀ بف مسعكد ،مشيكر بكنيتو ،كاألشير أنو ال اسـ لو غيرىا،

كيقاؿ :اسمو عامر ككفي ،مات قبؿ المائة بعد سنة (َٖق)(ٗ).

)ُ) عمؿ الدارقطني (ِ.)ِّٕ/
)ِ) تنزيو الشريعة المرفكعة عف األخبار الشنيعة المكضكعة (ُ.)ّٔ/
)ّ) الثقات (ٖ.)ِٕٔ/

)ْ) تقريب التيذيب (صِِِ).
)ٓ) المصدر نفسو.

ٔ
ً
ابُّ :
الزٍى ًد ،باب :ىما يذ ًك ىر ىع ٍف
) ) ألف ابف أبي شيبة تابعو متابعة تامة مف طريؽ عمرك بف قيس في مصنفو ،كتى ي
ىنبًيىّْنا ً في ُّ ً
ايضا كما قاؿ ابف حجر في تقريب
الزٍىد (ٕ ،)ٕٕ/برقـ (ُّّْٓ) بنحكه .كعمرك بف قيس ثقة ن
التيذيب (صِْٔ).

)ٕ) تقريب التيذيب (صِْٔ).
)ٖ) قاؿ الحاكـ :حدثني أبك بكر محمد بف بالكيو ،ثنا محمد بف بشر بف مطر ،ثنا محمد بف جعفر الكركاني،
حدثني عدم بف الفضؿ ،عف عبد الرحمف بف عبد ا﵀ المسعكدم ،عف القاسـ بف عبد الرحمف ،عف أبيو ،عف
ابف مسعكد ،رضي ا﵀ عنو قاؿ :تبل رسكؿ ا﵀  :فىم ٍف ي ًرًد المَّو أ ٍ ً
ص ٍد ىرهي لً ٍ ً
ئل ٍس ىبلًـ
ي
ى ي
ىف ىي ٍيدىيوي ىي ٍش ىرٍح ى
[األنعاـ ،]ُِٓ:فقاؿ رسكؿ ا﵀ « :إف النكر إذا دخؿ الصدر انفسح» فقيؿ :يا رسكؿ ا﵀ ىؿ لذلؾ مف عمـ

يعرؼ؟ قاؿ« :نعـ ،التجافي عف دار الغركر ،كاإلنابة إلى دار الخمكد ،كاالستعداد لممكت قبؿ نزكلو» .المستدرؾ
عمى الصحيحيف (ْ ،)ّْٔ/برقـ (ّٖٕٔ).

)ٗ) تقريب التيذيب (صٔٓٔ).
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قاؿ ابف حجر(ُ)" :ثقة ،كالراجح أنو ال يصح سماعو مف أبيو" ،كقاؿ ابف الجنيد(ِ)" :قاؿ

شيئا؟ ،قاؿ يحيى :قالكا:
رجؿ ليحيى بف معيف كأنا أسمع :أبك عبيدة بف عبد ا﵀ سمع مف أبيو ن
ال ،كال عبد الرحمف بف عبد ا﵀" ،كقاؿ أبك حاتـ(ّ)" :أيىبك يع ىب ٍي ىدةى ٍب يف ىع ٍبًد المَّ ًو ٍب ًف م ٍس يع و
كد لى ٍـ ىي ٍس ىم ٍع
ى
كد ر ً
ً َّ ً
ً
و
ض ىي المَّوي ىع ٍنوي" ،كقاؿ البخارم(ْ)" :أبك عبيدة بف عبد ا﵀ بف مسعكد لـ
م ٍف ىع ٍبد المو ٍب ًف ىم ٍس يع ى
يسمع مف أبيو ،كال ييعرؼ اسمو".
قاؿ الباحث :أبك عبيدة بف عبد ا﵀ بف مسعكد يرسؿ عف أبيو.

الخ ً
ضر ضعيؼ
جدا
ن
عمي بف ى
يتبيف مما سبؽ؛ أف اإلسناد ضعيؼ ن
مرسبل؛ ألف كراقنا ٌ
مختمط كلـ ييتابع في ىذا اإلسناد.

كأبك القاسـ عبد المنعـ بف عمي مجيكؿ الحاؿ ،كيركم عف حديد بف جعفر كلـ أجد فيو

تعديبل ،كسعيد بف عبد الممؾ بف كاقد ضعيؼ ،وأبك عبيدة بف عبد ا﵀ بف مسعكد
جرحا كال
ن
ن
يرسؿ عف أبيو.

سمبي في الحكـ عمى إسناد الحديث،
أثر
كعميو فإف كراقنا عمي بف الخضر كاف لو ه
ه
كغيره مثمو أك أشد ،كا﵀ أعمـ.
***

عبلء الدِّيف الكاتب
السابع :الرئيس
ي

ش ىرؼ
الكىاب ،الرئيس
الع ٍدؿ ى
كسؼ ٍبف ىع ٍبد ٌ
عبلء الدِّيف ٍبف ى
ي
عمي ٍبف عثماف ٍبف يي ي
ٌ
(ٓ)
ً
السائؽ  .تييكفٌي في رمضاف ،سنة(ٖٗٔىػ) ،ككاف مف
الد
الدِّيف ٌ
غمبي الكاتب ،ابف ٌ
مشقي ،التٌ ٌ
ٌ

السبعيف(ٔ)(ٕ).
أبناء ٌ

قاؿ الذىبي(ٖ)" :شيخ جميؿ ،بديع الخطٌ ،لو فضؿ كأدب ً
كشعر ،نسخ يكتينبا كثيرة ،ركل
ص ىمـ ،فكاف إذا يح ّْدث
نقطعا عف ٌ
الناسٌ ،
متديننا ،حصؿ لو ى
عف الرشيد بف ىم ٍسمى ىمة ،ككاف متخمٌنيا يم ن

)ُ) يينظر :تقريب التيذيب (صٔٓٔ).
)ِ) سؤاالت ابف الجنيد (صّْٕ).
)ّ) المراسيؿ البف أبي حاتـ (صِٕٓ).

)ْ) سؤاالت الترمذم لمبخارم حكؿ أحاديث في جامع الترمذم (ُ.)ِٕٓ/
)ٓ) قاؿ الصفدمٍ :ابف السايؽ بًا ٍلي ً
اء آخر ا ٍل يح يركؼ بعد ٍاأللؼ ىكا﵀ أعمـ .الكافي بالكفيات (ُِ.)ُٗٗ/
ى
)ٔ) أبناء السبعيف :أم مف ماتكا عند السبعيف سنة أك قبميا بقميؿ أك بعدىا بقميؿ.
)ٕ) يينظر :تاريخ اإلسبلـ (ُٓ ،)ٖٕٔ/الكافي بالكفيات (ُِ ،)ُٗٗ/أعياف العصر كأعكاف النصر (ّ،)َْٔ/
تكضيح المشتبو (ٓ ،)ٓ/تبصير المنتبو بتحرير المشتبو (ِ.)ُٕٔ/
)ٖ) تاريخ اإلسبلـ (ُٓ.)ٖٕٔ/
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ييكتب لو ًفي األرض أك ًفي اليكاء فيعرؼ" ،كقاؿ الصفدم(ُ)" :شيخ جميؿ ،بديع اٍلخط ،لىوي فضؿ
ً
منقطعا ىعف َّ
الناس
متخميا
اف
ن
كأدب ىكشعر ،نسخ ن
كتبا ىكث ىيرة ،ركل ىعف الرشيد بف مسممة ،ىك ىك ى
ن
اف إًذا حدث ي ٍكتب لىوي ًفي األ ٍىرض أىك ًفي اٍليى ىكاء فىيعرؼ" ،كقاؿ ابف ناصر
حصؿ لىوي صمـ ،ىك ىك ى

الديف(ِ)" :شيخ يم ٍعتىبر ىأرٍىيتو".
قاؿ الباحث :عمي بف عثماف ،يعتبر بو ،أم يصمح حديثو في المتابعات كالشكاىد ،كال
يصمح لبلحتجاج.

ثـ إنني لـ أقؼ لو عمى أحاديث في كتب السَُّّنة.
***

الكراؽ المستممي
الثامف :أبك يعقكب ٌ

الكراؽ المستممي
إسحاؽ بف يعقكب بف إسحاؽ بف عيسى بف عبيد اهلل أبك يعقكب ٌ
الكفرسكسي(ّ).

تعديبل ،ككؿ ما كرد فيو قكؿ القفطي(ْ)" :مستممي
جرحا كال
ن
قاؿ الباحث :لـ أجد فيو ن
الراكم ،فعميو
جرحا كال
تعديبل كانما ىك مف اإلخبار عف مينة َّ
ن
أىؿ دمشؽ" .كىذا ال ييعتبر ن
الراكم مجيكؿ الحاؿ؛ َّ
ألنو ركل عنو اثناف فأكثر(ٓ).
َّ
 -أمثمة تطبيقية:

لو أحاديث في كتب السَُّّنة ،كمنيا:

(حديث )ِٔ :أخرج ابف عساكر في تاريخو(ٔ) ،قاؿ :حدثني أبك القاس ػ ػـ محم ػ ػكد بف
عبد الرحمف بف أبي القاسـ البستي ،أنا الفقيو أبا القاسـ عبد الرحمف بف أحمد بف محمد بف عمي
الكاحدم قراءة عميو ،أنا أبك عبد الرحمف محمد بف الحسيف بف مكسى السممي ،أنا جعفر بف

)ُ) الكافي بالكفيات (ُِ ،)ُٗٗ/يينظر :أعياف العصر كأعكاف النصر (ّ.)َْٔ/
)ِ) تكضيح المشتبو (ٓ.)ٓ/
)ّ) يينظر :تاريخ دمشؽ (ٖ ،)َّٓ/المحمدكف مف الشعراء (صُُْ)،
ثـ سيف ثىانًىية ،ىى ًذه ّْ
الن ٍسىبة
كال ىك ٍفرسكسي :بًفىتٍح أىكليىا ىك يس يككف ا ٍلفىاء ىكبعد َّ
بعدىا ىكاك َّ
الراء سيف يم ٍيممىة ىك ى
إًلىى كفرسكسة قى ٍرىية بغكطة دمشؽ .المباب في تيذيب األنساب (ّ.)َُّ/
)ْ) المحمدكف مف الشعراء (صُُْ).

)ٓ) تاريخ دمشؽ (ٖ ،)َّٓ/المحمدكف مف الشعراء (صُُْ).
)ٔ) تاريخ دمشؽ (ٖ .)َّٓ/كأخرجو تماـ في فكائده فكائد تماـ (ِ ،)َُِ/برقـ (ُِٔٓ) ،مف طريؽ يم ىح َّم يد ٍب يف
م ،بو ،بنفسو.
يم ىح َّم ًد ٍب ًف ىع ٍب ًد ا ٍل ىح ًم ًيد ٍب ًف ىخالًود ا ٍلفىىز ًار ُّ
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(ُ)
ىح ىم يد ٍب يف أ ىىن ً
س ٍب ًف
محمد بف الحارث المراغي  ،نا أبك يعقكب إسحاؽ بف يعقكب الدمشقي ،نا أ ٍ
كف ،ىع ٍف أىبًي يم ٍسمًوـ ىسمى ىمةى ٍب ىف اٍل ىعي ً
اؽ ٍب يف ىس ًع ًيد ٍب ًف ٍاأل ٍيريك ً
َّار،
ىمالً وؾ الدمشقي ،نا أيىبك ىم ٍسمى ىمةى إً ٍس ىح ي
ً
ً َّ ً
اف ،ىع ٍف ىع ٍم ًرك ٍب ًف اٍل ىع ً
اؿ ىر يسك يؿ المَّ ًو :
اص ،قاؿ :قى ى
يعةى ،ىع ٍف م ٍش ىرًح ٍب ًف ىع ى
اى ى
ىع ٍف ىع ٍبد المو ٍب ًف لى ًي ى
ً
َّ ً
(قيرٍي ه ً
م ًفي
ب لىيىا ىح ٍرنبا ،أ ٍىك ف ىم ٍف ىح ىارىبيىا يسم ى
صى
ب ،ىك ىم ٍف أ ىىر ىاد ىىا بً يسكوء يخ ًز ى
صةي المو ،فى ىم ٍف ىن ى
ش ىخال ى
ى
ً
ُّ
الد ٍن ىيا ىك ٍاآلخ ى ًرة).
الراكم عميو:
 -الحكـ عمى إسناد الحديث كأثر َّ

اإلسناد فيو ركاة ثقات ،إال أف فيو:

السممي ىج ندا(ِ).
ُ -محمد ٍبف الحسيف ٍبف مكسى ،أبك ىع ٍبد َّ
الر ٍح ىمف ٍ
األز ٌ
دم نأبا ،ي
اختمفت أقكاؿ العمماء فيو؛ فقاؿ الخميمي(ّ)" :ثقة ،متفؽ عميو ،مف الزىاد ،لو معرفة

بدقائؽ عمكـ الصكفية ،كلو تصانيؼ في ذلؾ لـ ييسبؽ إلييا ،...كلو معرفة بالحديث ،جمع
(ْ)
األبكاب ك ًّْ
ُّكفية كعالميـ
اف شيخ الص ٌ
المقميف كغير ذلؾ ،كثير السماع" ،كقاؿ الذىبي  :ىك ى
ي
يخا كغير ىذلً ىؾ"،
ُّكفية ،صنَّؼ ليـ يس نننا كتف نا
سير كتار ن
ي
تامة بأخبار الص ٌ
بخراساف ،...ككاف ذا عناية ٌ
(ٓ)
سماه (حقائؽ التٌفسير) ليتو لـ
كقاؿ ن
أيضا " :كتصانيفو ،يقاؿٌ :إنيا ألؼ جزء ،كلو كتاب ٌ

حي.
فإنو تحريؼ كقى ٍرىمطىة ،ي
يصن ٍفوٌ ،
فد ى
كنؾ الكتاب فسترل العجب! ،ي
كركيت ىع ٍنوي تصانيفو كىك ٌ
كقع لي ًمف عالي حديثو" ،كقاؿ الذىبي مرة(ٔ)" :تكممكا فيو كليس بعمدة ،...كفي القمب مما يتفرد
(ٕ)
ؽ ًفي ىج ٍم ًع يعمي ً
كـ اٍل ىحقىائً ً
اؽ الص ً
ؽ
َّرٍي ًف ٍينً ُّي  " :ىش ٍي يخ الطَّ ًريقى ًة ًفي ىكٍقتً ًو ،اٍل يم ىكفَّ ي
بو" ،كقاؿ أيىبك إً ٍس ىح ى
احب التَّ ً ً
ؼ ،ك ً
ً
كرًة ًفي يعمي ً
ك ىم ٍع ًرفى ًة طى ًري ً
ؼ ىع ٍف
كـ اٍلقى ٍكًـ ،ىكقى ٍد ىكًر ى
ص ُّك ى
ص ي
ث التَّ ى
ى
ص ُّك ى ى
ؽ التَّ ى
صانيؼ اٍل ىم ٍشيي ى
ى
أىبً ً
يو ىك ىج ّْد ًه ،ىك ىج ىم ىع ًم ىف اٍل ىكثً ً
صانً ًيف ًو اٍل ًم ىائةى
ير ىما لى ٍـ يي ٍس ىب ٍؽ إًلىى تىٍرتًيبً ًو ًفي ىغ ٍيره ىحتَّى ىبمى ىغ ًف ٍي ًر ٍس ي
ت تى ى
ً
ً
ب اٍل ىحًد ى ً
كر ،ك ىم ٍرك ،كاٍل ًع ىار ً
ؽ،
أ ٍىك أى ٍكثىىر .ىح َّد ى
اءةن ،ىك ىكتى ى
ث أى ٍكثىىر م ٍف أ ٍىرىبع ى
بلء ىكًق ىر ى
يف ىس ىنةن ،إً ٍم ن
يث ب ىن ٍي ىس ياب ى ى ى ى
ً
ب ىعمىٍي ًو اٍل يحفَّاظي اٍل ًك ىب يار" ،كقاؿ الخطيب البغدادم(ٖ)" :ككاف ذا عناية بأخبار
ىكاٍلح ىج ًاز ،ىك ٍانتى ىخ ى

ُ
اغةي :بالفتح ،كالغيف المعجمة :بمدة مشيكرة عظيمة أعظـ كأشير ببلد أذربيجاف .معجـ البمداف (ٓ.)ّٗ/
) ) ىم ىر ى
)ِ) تاريخ اإلسبلـ (ٗ.)َِٖ/

)ّ) يينظر :اإلرشاد في معرفة عمماء الحديث (ّ ،)َٖٔ/الثقات ممف لـ يقع في الكتب الستة (ٖ.)ِّٓ/
)ْ) يينظر :تاريخ اإلسبلـ (ٗ.)َِٖ/
)ٓ) تاريخ اإلسبلـ (ٗ.)ُُِ/
)ٔ) لساف الميزاف (ٕ.)ِٗ/
)ٕ) المنتخب مف كتاب السياؽ لتاريخ نيسابكر (صُٖ).
)ٖ) تاريخ بغداد (ّ.)ِْ/
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(ُ)
اؿ لي محمد بف يكسؼ القطاف
نا
سننا
أيضا  " :ىكقى ى
كتفسير كتار ن
الصكفية ،كصنؼ ليـ ن
يخا" ،كقاؿ ن
أيضا(ِ)" :ككاف يضع
النيسابكرم :كاف أبك عبد الرحمف السممي غير ثقة" ،كقاؿ الخطيب ن

لمصكفية األحاديث" ،كقاؿ مرة(ّ)" :قدر أبي عبد الرحمف عند أىؿ بمده جميؿ ،كمحمو في طائفتو

شيكخا كتراجـ كأبك نابا ،كبنيسابكر لو دكيرة
مجكدا جمع
كبير ،كقد كاف مع ذلؾ صاحب حديث
ن
ن
معركفة بو يسكنيا الصكفية قد دخمتيا ،كقبره ىناؾ يتبرككف(ْ) بزيارتو قد رأيتو كزرتو".

مجكدا ليست
قاؿ الباحث :ضعيؼ .كيؼ ال كىك يضع األحاديث لمصكفية .كأما كممة
ن
بتعديؿ لو.
الج نمحي.
ِ -إسحاؽ بف سعيد بف إبراىيـ بف عمير بف األرككف ،أبك مسممة القرشي ي
(ٔ)

(ٓ)
كتابا عف محمد بف راشد
قاؿ أبك حاتـ الرازم " :ليس بثقة ،أخرج إلينا ن
فظننا أنو يتفكر ىؿ يكذب أـ ال فقمت :سمعت مف الكليد ابف مسمـ عف محمد بف راشد؟ قاؿ
(ٖ)
(ٕ)
م لى ٍي ىس بًثًقىة،
اؿ َّ
نعـ" ،كقاؿ الدارقطني " :منكر الحديث" ،كقاؿ أبك الفرج الجكزم " :قى ى
الرًاز ٌ
الدارقي ٍ ً
الحًديث" ،كقاؿ الذىبي(ٗ)" :ضعفكه".
ىكقى ى
طن ٌي يمنكر ى
اؿ َّ ى

فبقي يتفكر

قاؿ الباحث :إسحاؽ ضعيؼ.

ّ -عبد اهلل بف لى ًييعة بف عقبة الحضرمي ،أبك عبد الرحمف المصرم القاضي.

كثيرا ،منيـ مف كثٌقو مطمقنا ،كمنيـ مف ضعفو مطمقنا ،كمنيـ
اختمؼ العمماء في حالو ن

مف فىصَّؿ القكؿ في حالو ،كما يأتي:

)ُ) تاريخ بغداد (ّ.)ِْ/
)ِ) المصدر نفسو.

)ّ) المصدر السابؽ.
)ْ ) التبرؾ بالقبكر كاألمكنة التي تنسب إلى األنبياء كالصالحيف مف أعظـ أسباب الكفر كالشرؾ ،كىذا ما أدل
ً
كؽ
اعا ىكىال ىي يغ ى
كث ىكىي يع ى
إلى عبادة األصناـ كاألكثاف .قاؿ تعالى  :ىكقىاليكا ىال تى ىذ يرَّف آليىتى يك ٍـ ىكىال تى ىذ يرَّف ىكِّدا ىكىال يس ىك ن
ىكىن ٍس نار( سكرة نكح .)ِّ :يينظر :الحساـ الماحؽ لكؿ مشرؾ كمنافؽ (صُٕ).
)ٓ) الجرح كالتعديؿ (ِ.)ُِِ/

)ٔ) محمد بف راشد المكحكلي الخزاعي الدمشقي نزيؿ البصرة صدكؽ ييـ كرمي بالقدر ،مات بعد (َُٔق).
يينظر :تقريب التيذيب (صْٖٕ).

)ٕ) الضعفاء كالمتركككف لمدارقطني (ُ.)ِٕٓ/
)ٖ) الضعفاء كالمتركككف البف الجكزم (ُ.)َُُ/

)ٗ) المغني في الضعفاء (ُ ،)ُٕ/ديكاف الضعفاء (صِٕ).
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 أكنال :مف كثقو مطمقنا:(ُ)
َّاس ٍب يف يم ىحمد ٍب ًف العباس سمعت أحمد بف ىع ٍمرك بف
قاؿ ابف عدم  " :ىح َّدثىىنا اٍل ىعب ي
معت ابف كىب يقكؿ :كسألو رجؿ عف حديث فحدثو بو ،فقاؿ :لو مف حدثؾ
المسرح يقكؿ :ىس ي

يعة" ،كقاؿ ابف الجنيد(ِ):
بيذا يا أبا يم ىحمد؟ ،قىاؿ " :ىح َّدثني بو كا﵀ الصادؽ البار ىعبد ا﵀ بف لى ًي ى
"قاؿ لي يحيى بف معيف" :قاؿ لي أىؿ مصر :ما احترؽ البف لييعة كتاب قط ،كما زاؿ ابف
كىب يكتب عنو حتى مات" ،كقاؿ أحمد بف حنبؿ(ّ)" :مف كاف مثؿ ابف لييعة بمصر في كثرة

حديثو كضبطو كاتقانو" ،كقاؿ مرة(ْ)" :اإلماـ ،العبلمةَّ ،
حدث ديار مصر مع الميث" ،كقاؿ

أيضا(ٓ)" :ككاف مف بحكر العمـ ،عمى ليف في حديثو" ،كقاؿ ابف حباف(ٔ)" :سمعت بف خزيمة
ن
يقكؿ :سمعت أحمد بف سعيد الدرامي يقكؿ :سمعت قتيبة بف سعيد يقكؿ :حضرت مكت بف
لييعة فسمعت الميث يقكؿ :ما خمؼ مثمو" ،كقاؿ النككم(ٕ)" :اإلماـ البارع" ،كقاؿ أبك

المحاسف(ٖ)" :اإلماـ الحافظ عالـ الديار المصرية كقاضييا كمحدثيا" ،كقاؿ ابف خمكاف(ٗ)" :كاف

مكث انر مف الحديث كاألخبار كالركاية" ،كقاؿ الذىبي(َُ)" :الحافظ" .كقاؿ مرة(ُُ)" :اإلماـ الكبير
قاضي الديار المصرية كعالميا كمحدثيا" .كقاؿ ايضا(ُِ)" :كقى ٍد كقىع لًي ىغ ٍير حًد و
يث ًم ٍف ىع ىكالًي
ي ى
ن
ى ى ى
يعةى" ،كقاؿ الصفدم(ُّ) " :ىعالـ الديار المصرية كقاضييا كمفتييا كمحدثيا" ،كقاؿ
ٍاب ًف لى ًي ى

الفسكم(ُْ) " :حدثنا أبك األسكد النضر بف عبد الجبار المرادم كاتب ابف لييعة -ككاف ثقة-
"كسمعت أحمد بف صالح أبا جعفر -ككاف مف خيار المتقنيف -يثني عميو ،كقاؿ لي :كتبت
)ُ) الكامؿ (ٓ.)ِّٗ/
)ِ) سؤاالت ابف الجنيد (صّّٗ).
)ّ) يينظر :تذكرة الحفاظ (ُ ،)ُٕٓ/سير أعبلـ النببلء (ٖ ،)ُّ/الكافي بالكفيات (ُٕ.)ِِّ/
)ْ) سير أعبلـ النببلء (ٖ.)ُُ/
)ٓ) المصدر نفسو (ٖ.)ُّ/

)ٔ) كتاب المجركحيف (ِ.)ُِ/
)ٕ) تيذيب األسماء كالمغات (ُ.)ِْٖ/
)ٖ) النجكـ الزاىرة في ممكؾ مصر كالقاىرة (ِ.)ٕٕ/
)ٗ) 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

حديثو عف ابف لييعة ،فقمت لو :يقكلكف سماع قديـ كسماع حديث؟ فقاؿ لي :ليس مف ىذا
شيء ،ابف لييعة صحيح الكتابة ،كاف أخرج كتبو فأممى عمى الناس حتى كتبكا حديثو إمبلء،

صحيحا ،إال أنو كاف يحضر مف يضبط كيحسف ،كيحضر قكـ
حسنا
فمف ضبط كاف حديثو ن
ن
يكتبكف كال يضبطكف كال يصححكف ،كآخركف نظارة ،كآخركف سمعكا مع آخريف ،ثـ لـ يخرج ابف
كتابا كلـ ير لو كتاب ،ككاف مف أراد السماع منو ذىب فانتسخ ممف كتب عنو
لييعة بعد ذلؾ ن
كجاء بو فقرأه عميو ،فمف كقع عمى نسخة صحيحة فحديثو صحيح ،كمف كتب مف نسخة ما لـ
تضبط جاء فيو خمؿ كثير .ثـ ذىب قكـ ،فكؿ مف ركل عنو عف عطاء بف أبي رباح فإنو سمع

مف عطاء ،كركل عف رجؿ كعف رجميف ،كعف ثبلثة عف عطاء ،فترككا مف بينو كبيف عطاء
كجعمكه عف عطاء".

ثانيا :مف ضعفو مطمقنا:
ن
(ِ)
(ُ)
ىح ىم يد ٍب يف ىعمً ٍّي ،ىح َّدثىنا
قاؿ ابف عدم " :ضعيؼ الحديث" ،كقاؿ ابف عدم  " :ىح َّدثىىنا أ ٍ
ً
يعة ،كالسماع منو
ىعبد المَّ ًو ٍبف الدكرقي قى ى
اؿ ىي ٍحيى بف ىمعيف :أنكر أىؿ مصر احتراؽ كتب بف لى ًي ى
(ّ)
يعة فقاؿ ىك
كاحد القديـ كالحديث" ،كقاؿ ابف عدم مرة " :كذكر عند ىي ٍحيى احتراؽ كتب بف لى ًي ى

ضعيؼ قبؿ أف تحترؽ كبعدما احترقت" .كقاؿ ابف عدم في مكضع(ْ) " :ىح َّدثىىنا ابف حماد ،ىح َّدثىنا
يعة بف عقبة الحضرمي ضعيؼ" .كقاؿ في مكضع
معاكية ،ىعف ىي ٍحيى ،قاؿ :ىعبد ا﵀ بف لى ًي ى
(ٓ)
يعة ال يحتج بحديثو" ،كقاؿ
آخر  " :ىح َّدثىىنا ابف أبي بكر ،ىح َّدثىنا عباس ،ىعف ىي ٍحيى ،قاؿ :ابف لى ًي ى

يحيى بف معيف :ضعيؼ الحديث(ٔ) .كقاؿ ابف الجنيد(ٕ)" :قمت ليحيى -يعني ابف معيف:-

فسماع القدماء كاآلخريف مف ابف لييعة سكاء؟ قاؿ :نعـ ،سكاء ،كاحد" ،كقاؿ ابف الجكزم(ٖ):
ً
َّماع ًم ٍنوي ىكأخذ اٍلقىًديـ
" ىكقى ى
اؿ يحيى بف معيف أنكر أىؿ مصر احتراؽ كتب ٍابف لى ًي ى
يعة ىكالس ى
)ُ) الكامؿ (ٓ.)ِّٕ/
)ِ) الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ (ٓ.)ِّٖ/

)ّ) الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ (ٓ.)ِّٖ/
)ْ) المصدر نفسو.
)ٓ) المصدر السابؽ (ٓ.)ِّٕ/
)ٔ) الجرح كالتعديؿ (ٓ.)ُْٕ/
)ٕ) سؤاالت ابف الجنيد (ّّٗ).

)ٖ) الضعفاء كالمتركككف البف الجكزم (ِ.)ُّٔ/
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ً
ض ًعيؼ قبؿ اف تحترؽ كتبو ىكبعد احتراقيا" ،كقاؿ ابف شاىيف(ُ)" :قيؿ ليحيي :فيذا
كاٍل ىحديث يى ىك ى
الذم يحكي الناس عنو احترقت كتبو؟ ،قاؿ :ليس ليذا أصؿ .سألت عنيا بمصر" ،كقاؿ ابف

(ّ)
(ِ)
اؿ
شاىيف " :أف يحيى بف معيف قاؿ :عبد ا﵀ بف لييعة ،ليس بشيء" .كقاؿ البخارم " :قى ى
ً
شيئا" ،كقاؿ ابف عدم(ْ) " :ىح َّدثىىنا ابف حماد ،ىح َّدثني
اف ال يراه ن
ي
يدم ،ىع ٍف ىيحيى ٍبف ىسعيد :ىك ى
الح ىم ٌ
ت ىي ٍحيى ٍب ىف ىس ًعيد يقكؿ :قىاؿ لي بشر بف السرم
صالح بف أحمد ،ىح َّدثىنا ىعمً ُّ
ي ٍب يف اٍل ىم ٍد ىينً ّْي ىس ًم ٍع ي
يعة لـ تحمؿ عنو حرفنا" .كقاؿ النككم(ٓ)" :كىك ضعيؼ عند أىؿ الحديث" ،كقاؿ
لك رأيت بف لى ًي ى
(ٔ)
ض ًعيؼ" ،كقاؿ أبك الفرج الجكزم(ٕ)" :ككاف ضعيفنا" ،كقاؿ الدارقطني(ٖ)" :يضعؼ
النسائي  " :ى
حديثو" ،كقاؿ الترمذم(ٗ)" :كىك كثير االضطراب" .كقاؿ ابف أبي حاتـ(َُ)" :نا حرب بف

إسماعيؿ الكرماني فيما كتب إلي ،قاؿ :سألت أحمد بف حنبؿ عف ابف لييعة فضعفو" ،كقاؿ ابف
(ُِ)

أبي حاتـ(ُُ)" :سألت أبي كأبا زرعة عف ابف لييعة كاألفريقي

أييما أحب إليكما؟ .فقاال:

جميع ا ضعيفاف ،بيف اإلفريقي كابف لييعة كثير ،أما ابف لييعة فأمره مضطرب ،يكتب حديثو
ن
(ُّ)
عمى االعتبار" ،كقاؿ ابف أبي حاتـ " :حدثني أبي ،نا محمد بف يحيى بف حساف قاؿ :سمعت
أبي يقكؿ :ما رأيت أحفظ مف ابف لييعة بعد ىشيـ ،قمت لو :إف الناس يقكلكف احترؽ كتب ابف

لييعة ،فقاؿ :ما غاب لو كتاب" ،كقاؿ ابف أبي حاتـ(ُْ)" :قمت ألبي :إذا كاف مف يركل عف ابف

)ُ) يينظر :تاريخ أسماء الضعفاء كالكذابيف (صُُٖ) ،المختمؼ فييـ (صْٕ) ،الجرح كالتعديؿ (ٓ.)ُْٔ/
)ِ) المختمؼ فييـ (صْٔ).
)ّ) التاريخ الكبير لمبخارم (ٓ ،)ُِٖ/الضعفاء الصغير لمبخارم (صَٖ).
)ْ) الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ (ٓ.)ِّٖ/
)ٓ) تيذيب األسماء كالمغات (ِ.)َُّ/

)ٔ) الضعفاء كالمتركككف لمنسائي (صْٔ).
)ٕ) المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ (ٗ.)ْ/
)ٖ) سؤاالت السممي لمدارقطني (صَِٕ).
)ٗ) شرح عمؿ الترمذم (ُ.)ُْٗ/
)َُ) الجرح كالتعديؿ (ٓ.)ُْٕ/
)ُُ) المصدر نفسو.
)ُِ) عبد الرحمف بف زياد بف أنعـ بفتح أكلو كسككف النكف كضـ الميممة اإلفريقي قاضييا ،ضعيؼ في حفظو
صالحا .تقريب التيذيب (صَّْ).
جبل
مات سنة (ٔٓق) كقيؿ بعدىا كقيؿ جاز (ََُ) كلـ يصح ،ككاف ر ن
ن
)ُّ) الجرح كالتعديؿ (ٓ.)ُْٕ/
)ُْ) المصدر نفسو.
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أيضا(ُ)" :سئؿ أبك
لييعة مثؿ ابف المبارؾ كابف كىب يحتج بو؟ ،قاؿ :ال" ،كقاؿ ابف أبي حاتـ ن

زرعة عف ابف لييعة سماع القدماء منو؟ ،فقاؿ :آخره كأكلو سكاء إال أف ابف المبارؾ كابف كىب
كانا يتتبعاف أصكلو فيكتباف منو ،كىؤالء الباقكف كانكا يأخذكف مف الشيخ ككاف ابف لييعة ال

يضبط ،كليس ممف يحتج بحديثو مف أجمؿ القكؿ فيو" ،كقاؿ أبك حاتـ(ِ)" :سمعت ابف أبي مريـ
يقكؿ :حضرت ابف لييعة في آخر عمره كقكـ كف أىؿ بربر يقرءكف عميو مف حديث منصكر
كاألعمش كالعراقييف فقمت :يا أبا عبد الرحمف ليس ىذا مف حديثؾ ،فقاؿ بمى ،ىذه أحاديث قد

مرت عمى مسامعي .فمـ أكتب عنو بعد ذلؾ" .كقاؿ أبك عبيد اآلجرم(ّ)" :عف أبي داكد :قاؿ

ابف أبي مريـ :لـ تحترؽ كتب ابف لييعة كال كتابٌ ،إنما أرادكا أف يرفقكا عميو أمير فأرسؿ إليو
(ْ)
اىميف ي ً
ً
بف لى ًي ٍي ىعةى المصرمُّ،
عبد ا﵀ ي
أمير بخمس مئة دينار" ،كقاؿ ابف الصبلح " :ك ًم ىف المتى ىس ى
(ٓ)
االحتًجاج بركايتً ًو مع جبلىلىتً ًو؛ لًتىس ً ً
ضعؼ ،كقاؿ أبك داكد سمعت
ى ي
اىمو" ،كقاؿ الذىبي  " :ي
ى ىى ى
تيًر ىؾ ٍ ى ي

أحمد يقكؿ :مف كاف مثؿ بف لييعة بمصر في كثرة حديثو كاتقانو كضبطو ،قمت :العمؿ عمى
تضعيؼ حديثو" ،كقاؿ مرة(ٔ)" :كلـ يكف عمى سعة عممو بالمتقف" ،كقاؿ في مكضع(ٕ)" :يركل
حديثو في المتابعات كال يحتج بو" ،كقاؿ مكضع آخر(ٖ)" :ضعفكه ،كلكف حديث ابف المبارؾ

كابف كىب كالمقرم عنو أحسف كأجكد ،كبعض األئمة صحح ركاية ىؤالء عنو كاحتج بيا"،

كقاؿ(ٗ)" :الظاىر أنو لـ يحترؽ إال بعض أصكلو" ،كقاؿ سبط بف العجم ػي(َُ)" :الكػ ػبلـ فيو

معركؼ ،كقاؿ بعض مشايخي فيما قرأت إنو نسب إلى االختبلط .انتيى .كالعمؿ عمى تضعيؼ
حديثو ،كا﵀ أعم ػ ػـ" ،كق ػ ػاؿ سبط ابف العجمي(ُُ)" :اٍل ىكػ ػ ػ ىبلـ ًف ً
كتعديبل،
جرحا
يو كثػ ػير فىاش
ن
ن
ض ًعيؼ ىحًديثو" ،كقاؿ المعممي(ُِ)" :كىك ضعيؼ كثير التخميط" ،كقاؿ حماد
ىكاٍل ىع ىمػ ػؿ عمى تى ٍ
)ُ) الجرح كالتعديؿ (ٓ ،)ُْٕ/الضعفاء كالمتركككف البف الجكزم (ِ.)ُّٔ/
)ِ) الجرح كالتعديؿ (ٓ.)ُْٔ/

)ّ) سؤاالت اآلجرم (ِ ،)ُْٕ/برقـ (ُُِٓ) كفيو يرققكا عميو أمير مصر.
)ْ) مقدمة ابف الصبلح (صُّٖ).
)ٓ) الكاشؼ (ُ.)َٓٗ/
)ٔ) تذكرة الحفاظ (ُ.)ُْٕ/

)ٕ) المصدر نفسو (ُ.)ُٕٓ/
)ٖ) ديكاف الضعفاء (صِِٓ).
)ٗ) سير أعبلـ النببلء (ٖ.)ُٖ/
)َُ) االغتباط بمف رمي مف الركاة باالختبلط (صَُٗ).
)ُُ) الكشؼ الحثيث (صَُٔ).

)ُِ) األنكار الكاشفة لما في كتاب أضكاء عمى السَُّّنة مف الزلؿ كالتضميؿ كالمجازفة (صُُٔ).
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السعدم(ُ)" :اختمط في آخر عمره ككثرت عنو المناكير في ركايتو" ،كقاؿ ابف عدم(ِ) " :ىح َّدثىىنا
الر ٍح ىم ًف ٍب ىف ميدم ،كًقي ىؿ
ت ىعبد َّ
ىح ىمد ،قىاؿ :ىح َّدثىنا ىعمً ٌي ،قىا ىؿ :ىس ًم ٍع ي
ابف حماد ،ىح َّدثىنا صالح ٍبف أ ٍ
لو :تحمؿ عف ىعبد ا﵀ بف يزيد القصيرً ،
يعة قاؿ ىعبد الرحمف بف ميدم :ال أحمؿ
عف ابف لى ًي ى

ً
كتابا فيو ،ىح َّدثػنػ ػ ػ ػا
قميبل ،كالى نا
يعة ن
يعة ن
إلي ابف لى ًي ى
عف ابف لى ًي ى
كثير ،ثـ قاؿ ىعبد الرحمف :كتب ٌ
الم ىبارؾ مف كتابو،
الم ىبارؾ فأخرج إلي ابف ي
ىع ٍمرك بف يش ىعيب ،قاؿ ىعبد الرحمف :فقرأتو عمى ابف ي
ً
سمعت
ايضا(ّ)" :
يعة فإذا ،ىح َّدثني إً ٍس ىح ي
ي
اؽ ٍب يف أىبًي فى ٍرىكةى عف ىع ٍمرك بف يش ىعيب" .كقاؿ ن
عف ابف لى ًي ى
يعة ال يكقؼ عمى حديثو ،كالى ينبغي أف يحتج بركايتو أك
ٍابف حماد يقكؿ :قاؿ السعدم بف لى ًي ى
يعتد بركايتو".

 -ثالثنا :مف فصؿ القكؿ في حالو:

قاؿ ابف سعد(ْ)" :كاف ضعيفنا ،كعنده حديث كثير ،كمف سمع منو في أكؿ أمر أحسف
حاالن في ركايتو ممف سمع منو بأخرة" ،كقاؿ ابف حباف(ٓ)" :ككاف شيخ صالح ،كلكنو كاف يدلس
عف الضعفاء قبؿ احتراؽ كتبو ثـ احترقت كتبو في سنة (َُٕق) قبؿ مكتو بأربع سنيف" ،كقاؿ

ابف حباف(ٔ)" :ككاف أصحابنا يقكلكف :إف سماع مف سمع منو قبؿ احتراؽ كتبو ،مثؿ :العبادلة،
فسماعيـ صحيح كمف سمع منو بعد احتراؽ كتبو فسماعو ليس بشيء ،ككاف ابف لييعة مف

يضا(ٕ)" :سمعت محمد بف
الرحاليف فيو" ،كقاؿ ابف حباف أ ن
الجماعيف لمعمـ ك ٌ
الكتابيف لمحديث ك ٌ
محم ػ ػ ػكد النسػ ػ ػ ػائي يقكؿ :سمعت عمي بف سيؿ النسائي يقكؿ سمعت أحمد بف حنبؿ يق ػ ػ ػ ػ ػ ػكؿ:
قديما فسماعو صحيح قدـ عمينا ابف المبارؾ سنة تس ػ ػ ػ ػع كسبع ػ ػ ػ ػيف،
مف سمع مف ابف لييعة ن
فقاؿ مف سمع مف ابف لييعة منذ عشريف سنة فيك صحيح ،قمت لو :سمع ػ ػ ػ ػت مف ابف

المبارؾ؟ ،قػ ػاؿ ال" ،كقػ ػاؿ الدارقطن ػ ػي(ٖ)" :يعت ػ ػبر بما يركم عنو العبادلة ابف المبارؾ،

)ُ) التدليس كالمدلسكف (ٓ.)َٕ/
)ِ) الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ (ٓ ،)ِّٖ/الجرح كالتعديؿ (ٓ ،)ُْٔ/كتاب المجركحيف (ِ.)ُِ/
)ّ) الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ (ٓ.)ِّٗ/
)ْ) الطبقات الكبرل (ٕ.)ّٖٓ/
)ٓ) كتاب المجركحيف (ِ.)ُُ/
)ٔ) كتاب المجركحيف (ِ.)ُِ-ُُ/
)ٕ) كتاب المجركحيف (ِ.)ُِ/

)ٖ) الضعفاء كالمتركككف لمدارقطني (ِ.)َُٔ/
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كالمقرئ(ُ) ،كابف كىب(ِ)" ،كقاؿ ابف حباف قس مكضع(ّ)" :أخبرنا محمد بف المنذر ،قاؿ حدثنا
أحمد بف منصكر الرمادم ،قاؿ حدثنا نعيـ بف حماد ،قاؿ سمعت يحيى بف حساف يقكؿ :جاء

قكـ كمعيـ جزء فقالكا :سمعناه مف ابف لييعة فنظرت فيو ،فإذا ليس فيو حديث كاحد مف حديث
بف لييعة ،قاؿ :فقمت فجمست إلى ابف لييعة ،فقمت :أم شيء ذا الكتاب الذم حدثت بو ليس
ىا ىنا في ىذا الكتاب حديث مف حديثؾ كال سمعتيا أنت قط؟ ،قاؿ :فما أصنع بيـ يجيئكف

بكتاب فيقكلكف :ىذا مف حديثؾ فأحدثيـ بو" .كقد عقب ابف الصبلح عمى ىذه الحادثة فقاؿ(ْ):
َّ ً
"ك ًم ٍث يؿ ى ىذا ك ًاقع ًمف يشيك ًخ ىزمانًىنا ،ي ًجيء إًلىى أ ً ً
ب بً يج ٍزوء أىك ًكتى و
(ى ىذا
اب ،فىىيقيك يؿ :ى
ىحدى يـ الطال ي
ى
ى ى ه ٍ ي
ى ي
ٍ
ى
ى
صح ً
ث ي ٍحص يؿ لىو الثّْقىةي بً ً
ً
ً
ًركايتي ىؾ) ،فىيم ّْكينو ًمف ًقر ً ً
َّة
ىف ىي ٍب ىح ى
اءتو ىعمى ٍيو يم ىقمّْ ندا لىوي ،م ٍف ىغ ٍي ًر أ ٍ
ث بً ىح ٍي ي ى ي ي
ىى
يى ي ٍ ى ى
(ٓ)
ىذًل ىؾ" .كقاؿ القاسمي " :كىذا مثؿ عبد ا﵀ بف لييعة فإنو مف أكابر عمماء المسمميف ،ككاف
قاضيا بمصر كثير الحديث ،كلكف احترقت كتبو فصار يحدث مف حفظو فكقع في حديثو غمط
ن
(ٔ)
كثير مع أف الغالب عمى حديثو الصحة" ،كقاؿ ابف سعد " :كأما أىؿ مصر فيذكركف أنو لـ

احدا كلكف كاف يق أر عميو ما ليس مف حديثو فيسكت عميو.
يختمط ،كلـ يزؿ أكؿ أمره كآخره ك ن
فقيؿ لو في ذلؾ فقاؿ :كما ذنبي؟ إنما يجيئكف بكتاب يقرؤكنو كيقكمكف كلك سألكني ألخبرتيـ أنو
ليس مف حديثي" ،كقاؿ اإلماـ الترمذم(ٕ)" :قاضي مصر ،فيك ممف أجمع العمماء عمى خفة
ضبطو قبؿ مكتو بسنيف ،كاألكثر عمى أف ىذا راجع إلى احتراؽ كتبو" ،كقاؿ ابف عدم(ٖ)" :كقاؿ

كم ٍف كتب عنو قبؿ ذلؾ مثؿ ابف
ىع ٍمرك بف عمي ،ىك ىعبد ا﵀ بف لى ًي ى
يعة كاف احترقت كتبو ،ى
الم ىبارؾ كالمقبرم(ٗ) أصح ممف كتب بعد االحتراؽ ،ىكىك ضعيؼ اٍل ىحًديث" ،كقاؿ الذىبي(َُ):
ي
"حدث عنو ابف المبارؾ ،كابف و
الكىـ في
كىب ،كأبك عبدالرحمف المقرئ ،كطائفة قبؿ أف يكثر
ي
)ُ) عبد ا﵀ بف يزيد المكي ،أبك عبد الرحمف المقرئ ،أصمو مف البصرة ،أك األىكاز ،ثقة فاضؿ ،أق أر القرآف نيفنا
كسبعيف سنة ،مات سنة (ُّق) ،كقد قارب (ََُ) ،كىك مف كبار شيكخ البخارم .تقريب التيذيب (صَّّ).
)ِ) عبد ا﵀ بف كىب بف مسمـ القرشي مكالىـ أبك محمد المصرم .تقدمت ترجمتو (صُّٖ) مف ىذا البحث.
)ّ) كتاب المجركحيف البف حباف (ِ.)ُّ/
)ْ) مقدمة ابف الصبلح (صَِٗ).
)ٓ) قكاعد التحديث مف فنكف مصطمح الحديث (صُُٓ).
)ٔ) الطبقات الكبرل (ٕ.)ّٖٓ/

)ٕ) شرح عمؿ الترمذم (ُ.)َُٗ/
)ٖ) الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ (ٓ.)ِّٗ/
)ٗ) كىك تحريؼ كما قاؿ عنو بف غرامة في حاشية تاريخ دمشؽ البف عساكر (ِّ ،)ُْٕ/كالصكاب :المقرئ
كىك :عبد ا﵀ بف يزيد المكي أبك عبد الرحمف المقرئ.
)َُ) تذكرة الحفاظ (ُ.)ِّٖ/
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حديثو ،كقبؿ احتراؽ كتبو ،فحديث ىؤالء عنو أقكل ،كبعضيـ يصححو ،كال يرتقي إلى ىذا".

كقاؿ الذىبي(ُ)" :حدث عنو ابف المبارؾ كابف كىب كأبك عبد الرحمف المقرئ كطائفة قبؿ أف
يكثر الكىـ في حديثو كقبؿ احتراؽ كتبو فحديث ىؤالء عنو أقكل كبعضيـ يصححو كال يرتقي

إلى ىذا" ،كقاؿ ابف حجر(ِ)" :صدكؽ ،خمط بعد احتراؽ كتبو كركاية ابف المبارؾ كابف كىب
عنو أعدؿ مف غيرىما ،كلو في مسمـ بعض شيء مقركف(ّ)".
(ْ)

كقد جعمو ابف حجر في المرتبة الخامسة

مف مراتب المدلسيف ،كقاؿ(ٓ)" :اختمط في

آخر عمره ككثر عنو المناكير في ركايتو" ،كقاؿ ابف كثير(ٔ)" :كعبد ا﵀ بف لييعة ،لما ذىبت
كتبو اختمط في عقمو ،فمف سمع مف ىؤالء قبؿ اختبلطيـ قيبمت ركايتيـ ،كمف سمع بعد ذلؾ أك
َّ
شؾ في ذلؾ لـ تقبؿ" ،كقاؿ عمر بف عمي القزكيني(ٕ)" :حتى أف عبد ا﵀ بف لييعة اإلماـ
المصرم ترؾ االحتجاج بركايتو مع جبللتو لتساىمو بأمر الكتب".

قاؿ الباحث :أميؿ إلى التفصيؿ في حالو ،كخبلصة القكؿ في ابف لييعة -كا﵀ أعمـ،

أنو صدكؽ سيء الحفظ ،اختمط بعد احتراؽ كتبوَّ ،
فضعؼ.
كحدث مف حفظو ي
شرح بف ىىاعاف المع ً
افرم المصرم ،أبك مصعب.
ًْ -م ٍ
ى
ىى
قاؿ ابف حجر(ٖ)" :مقبكؿ".

)ُ) المصدر نفسو (ُ.)ُْٕ/

)ِ) تقريب التيذيب (صُّٗ).

ً
)ّ) قاؿ مسمـ :ح َّدثىىنا عمرك ٍبف س َّك واد ا ٍلع ً
يسى ،ىكأىٍلفىاظييي ٍـ يمتىقى ًارىبةه،
ام ًر ُّ
م ،ىك يم ىح َّم يد ٍب يف ىسمى ىمةى ا ٍل يم ىرًادمُّ ،ىكأ ٍ
ى
ىح ىم يد ٍب يف ع ى
ى
ى ٍي ي ى
يد ٍب ًف أىبًي ىحبً و
ىخىب ىرىنا ،ىكقىا ىؿ ٍاآل ىخ ىر ً
يب ،أ َّ
ىف
اف :ىح َّدثىىنا ٍاب يف ىك ٍى وب ،أ ٍ
قىا ىؿ ىع ٍمهرك :أ ٍ
ىخىب ىرنًي ىع ٍم يرك ٍب يف ا ٍل ىح ًار ًث ،ىع ٍف ىي ًز ى
اؿ" :صمَّى لىنا رسك يؿ ً
ص ٍب ًف عب ٍي ًد ً
و
ا﵀ ،ىع ٍف أىىن ً
م ،ىح َّدثىوي ىع ٍف ىح ٍف ً
ا﵀ 
ص ًار َّ
س ٍب ًف ىمالً وؾ ،أَّىنوي قى ى
يى
ى ى ىي
كسى ٍب ىف ىس ٍعد ٍاأل ٍىن ى
يم ى
كؿ ً
كر لىىنا ،ىكىن ٍح يف ين ًح ُّ
ىف
ىف ىن ٍن ىح ىر ىج يز نا
اؿ :ىيا ىر يس ى
ؼ أىتىاهي ىر يج هؿ ًم ٍف ىبنًي ىسمى ىمةى ،فىقى ى
ا﵀ ،إًَّنا ين ًر ي
ص ىر ى
ب أٍ
يد أ ٍ
ا ٍل ىع ٍ
ص ىر ،ىفمى َّما ٍان ى
ت ،ثيَّـ قي ّْ
ت ،ثيَّـ طيبً ىخ ًم ٍنيىا ،ثيَّـ
ؽ ىك ٍان ى
ض ىرىىا" ،قىا ىؿ« :ىن ىع ٍـ ،فى ٍان ى
ط ىع ٍ
كر لى ٍـ تيٍن ىح ٍر ،فىين ًح ىر ٍ
طمى ى
تى ٍح ي
طمى ٍقىنا ىم ىعوي ،فى ىك ىج ٍدىنا ا ٍل ىج يز ى
أى ىك ٍمىنا قىٍب ىؿ أ ٍ ً
يب َّ
يعةى ،ىك ىع ٍم ًرك ٍب ًف ا ٍل ىح ًار ًث ًفي ىى ىذا
الش ٍم يس" .كقىا ىؿ ا ٍل يم ىرًاد ُّ
ىف تىغ ى
م ،ىح َّدثىىنا ٍاب يف ىك ٍى وب ،ىع ًف ٍاب ًف لى ًي ى
ا ٍلح ًد ً
يث .صحيح مسمـ (ُ ،)ّْٓ/برقـ (ِْٔ).
ى

)ْ) الخامسة :مف ضعؼ بأمر آخر سكل التدليس فحديثيـ مردكد كلك صرحكا بالسماع إال أف يكثؽ مف كاف
يسير كابف لييعة .طبقات المدلسيف (صُْ).
ضعفو نا
)ٓ) طبقات المدلسيف (صْٓ).
)ٔ) الباعث الحثيث إلى اختصار عمكـ الحديث (صِْْ).
)ٕ) مشيخة القزكيني (صٖٖ).

)ٖ) تقريب التيذيب (صِّٓ).
127

كقاؿ ابف معيف(ُ)" :ثًقىة" ،كذكره العجمي في الثقات كقاؿ(ِ)" :تابعي ،ثقة" .كقاؿ ابف
(ٓ)
(ْ)
(ّ)
اعاف ليسا بكؿ ذاؾ كىما
دراج ك ًم ٍشرح بف ىى ى
معيف " :ثقة" .كقاؿ عثماف بف سعيد ٌ " :
ً
اعاف معركؼ ،كذكر جماعة رككا عنو مف
صدكقاف .كقاؿ أحمد بف حنبؿ" :م ٍشرح بف ىى ى
(ٕ)
(ٔ)
ٍس بً ًو" ،كقاؿ الذىبي(ٖ)" :ثقة" .كقاؿ ابف سعد(ٗ)" :لو
المصرييف"  .كقاؿ ابف عدم " :ال ىبأ ى
يضا(َُ)" :صدكؽ ،لينو ابف حباف ككثٌقو ابف معيف في ركاية عثماف بف
أحاديث" .كقاؿ الذىبي أ ن

(ُُ)
يضا(ُِ)" :فالصكاب ترؾ ما انفرد بو".
سعيد" .كقاؿ مرة " :تابعي ،تكمٌـ فيو ابف حباف" .كقاؿ أ ن
كقاؿ مرة(ُّ)" :ككاف ىعمىى المنجنيؽ الًَّذم رمى بً ًو الكعبة" .كذكره ابف حباف في الثقات كقاؿ(ُْ):
"يخطئ كيخالؼ" .كقاؿ مرة(ُٓ)" :يركم عف عقبة بف عامر أحاديث مناكير ال يتابع عمييا ركل

عنو بف لييعة كالميث كأىؿ مصر كالصكاب في أمره ترؾ ما انفرد مف الركايات كاالعتبار بما

كافؽ الثقات".

ً
اعاف (صدكؽ يخطئ) ،كلـ يتابع في ىذا الحديث .كا﵀ أعمـ.
قاؿ الباحث :م ٍشرح بف ىى ى
يتبيف مف كؿ ما سبؽ أف:

ُ -محمد ٍبف الحسيف السممي ،صدكؽ صكفي؛ كلكف بدعتو ال تضر ،فالحديث ال
يكافؽ بدعتو.
)ُ) تاريخ ابف معيف ،ركاية الدارمي (صَِْ).
)ِ) معرفة الثقات (صِْٗ).

)ّ) الجرح كالتعديؿ (ٖ.)ِّْ/
)ْ) المصدر نفسو (ّ.)ِْْ/
كدراج لقب ،السيمي مكالىـ المصرم القاص،
)ٓ) َّ
دراج بف سمعاف ،أبك ٌ
الس ٍمح ،قيؿ :اسمو عبد الرحمفٌ ،
صدكؽ في حديثو عف أبي الييثـ ضعؼ ،مف الرابعة مات سنة (ُِٔق) .يينظر :تقريب التيذيب (صَُِ).
)ٔ) الجرح كالتعديؿ (ٖ.)ُّْ/

)ٕ) الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ (ٖ.)ِِّ/
)ٖ) الكاشؼ (ِ.)ِٔٓ/
)ٗ) الطبقات الكبرل (ٕ.)ّٓٓ/

)َُ) المغني في الضعفاء (ِ.)ٔٓٗ/
)ُُ) ديكاف الضعفاء (صّٕٖ).
)ُِ) ميزاف االعتداؿ (ْ.)ُُٕ/
)ُّ) تاريخ اإلسبلـ (ّ.)ُّْ/
)ُْ) الثقات (ٓ.)ِْٓ/

)ُٓ) كتاب المجركحيف (ّ.)ِٖ/
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ِ -كراقنا إسحاؽ بف يعقكب ،مجيكؿ
في الفكائد(ِ) مف طريؽ يم ىح َّم يد ٍب يف يم ىح َّمًد ٍب ًف
حديثو ىذا.

(ُ)

الحاؿ؛ كلكف تابعو في ىذا االسناد اإلماـ تماـ
م بو ،بنحكه .فيحسف
ىع ٍبًد اٍل ىح ًم ًيد ٍب ًف ىخالًود اٍلفى ىزًار ُّ

ّ -إسحاؽ بف سعيد ،مجمع عمى ضعفو.

ْ -عبد ا﵀ بف لى ًييعة ،صدكؽ سيء الحفظ ،اختمط بعد احتراؽ كتبوَّ ،
كحدث مف

فضعؼ ،كلـ ييتابع في ىذا الحديث.
حفظو ي
ً
اعاف ،صدكؽ يخطئ ،كلـ ييتابع في ىذا الحديث.
ٓ -م ٍشرح بف ىى ى
جدا ،ألجؿ إسحاؽ بف سعيد ،عبد ا﵀ بف لى ًييعةً ،م ٍشرح بف
كعميو فالحديث ضعيؼ ن
اعاف.
ىى ى
قاؿ االماـ األلباني(ّ)" :كىذا إسناد تالؼ" ،ثـ قاؿ(ْ)" :أفبل يعجب القارئ الكريـ معي
(ٓ)

مف الحافظ السيكطي كيؼ أكرد ىذا الحديث المظمـ في كتابو "الجامع الصغير"

مف ركاية ابف

عساكر ىذه التالفة؟!"

يجابي في ىذا الحديث رغـ جيالة حالو ،فقد تيكبع في
أثر إ
كعميو فإف كراقنا كاف لو ه
ه
الحديث ،كالعمة مف غيره مف رجاؿ االسناد.
***

ُ
الجنيد ،الحافظ أبك القاسـ ابف الحافظ أبي الحسيف،
تماـ ٍبف محمد ٍبف ىع ٍبد ا﵀ ٍبف جعفر ٍبف ىع ٍبد ا﵀ ٍبف ي
)) ٌ
َّ
المحدث ،تكفي سنة (ُْْىػ) .تاريخ اإلسبلـ (ٗ.)ِِّ/
مشقي
م ثـ ٌ
ى
الراز ٌ
مي ٌ
الد ٌ
الب ىج ٌ

)ِ) فكائد تماـ (ِ ،)َُِ/برقـ (ُِٔٓ).

)ّ) سمسمة األحاديث الضعيفة كالمكضكعة كأثرىا السيئ في األمة (ِ.)َُِ/
)ْ) المصدر نفسو (ِ.)َِِ/

)ٓ) الجامع الصغير كزيادتو (صُٕٖٓ) ،برقـ (ُٕٖٓ).
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الكراقيف مف أىؿ مصر
المبحث الرابع :أعبلـ ٌ

(ُ)

إف مصر فتحت في عيد الخميفة الثاني عمر رضي ا﵀ عنو ،ككاف عمى رأس الجيش
ٌ
الفاتح الصحابي الجميؿ عمرك بف العاص ،ككاف معو في جيشو عدد كبير مف الصحابة

األجبلء؛ منيـ الزبير بف العكاـ ،كعبادة بف الصامت ،كمسممة بف مخمد ،كالمقداد بف األسكد،
كما كاف معو ابنو عبد ا﵀

(ِ)

أحد المكثريف مف الركاية عف رسكؿ ا﵀  ،كالذم كاف لو الفضؿ

األكبر في تأسيس المدرسة الحديثية بمصر ،فقد مكث بيا إلى ما بعد كفاة كالده ،كعنو أخذ

كثير مف محدثي الديار المصرية(ّ).

أيضا؛ عقبة بف عامر الجيني)ْ) ،الذم رحؿ إليو أبك
كمف الصحابة  الذيف نزلكا مصر ن
أيكب األنصارم؛ ليأخذ عنو (حديث الستر عمى المسمـ)(ٓ).
كمنيـ خارجة بف زيد)ٔ( ،كعبد ا﵀ بف سعد بف أبي السرح)ٕ(.

ُ ً
السبلـ ،كىي مف فتكح عمرك بف العاص في
)(م ٍ
سميت مصر بمصر بف مصرايـ بف حاـ بف نكح ،عميو ٌ
ص يرٌ :
أياـ عمر بف الخطاب  كقد استقصينا ذلؾ في الفسطاط ،قاؿ صاحب الزيج :طكؿ مصر أربع كخمسكف
درجة كثمثاف ،كعرضيا تسع كعشركف درجة كربع ،في اإلقميـ الثالث ،كذكر ابف ما شاء ا﵀ المنجـ أف مصر
مف إقميميف :مف اإلقميـ الثالث مدينة الفسطاط ،كاإلسكندرية ،كمدف إخميـ ،كقكص ،كاىناس ،كالمقس ،كككرة
الفيكـ ،كمدينة القمزـ ،كمدف أتريب ،كبنى ،كما كالى ذلؾ مف أسفؿ األرض .يينظر :معجـ البمداف (ٓ.)ُّٕ/
)ِ( ع ٍب يد ً
ا﵀ ٍب يف ىع ٍم ًرك ٍب ًف ا ٍل ىع ً
يؿ :أيىبك ىع ٍب ًد
ص ٍي ور ،ىكًق ى
اص ٍب ًف ىكائً ًؿ ٍب ًف ًى ىش ًاـ ٍب ًف ىس ًع ًيد ،يي ٍكىنى أىىبا يم ىح َّم ود ىكًق ى
ى
يؿ :أيىبك ين ى
الر ٍح ىم ًف ،تكفي ىسىنةى (ّٔىػ) ،أك (ٓٔىػ) ،أك (ٖٔق) .يينظر :معرفة الصحابة ألبي نعيـ (ّ.)َُِٕ/
َّ
)ّ( الضكء البلمع المبيف عف مناىج المحدثيف (صُُِ.)ُِْ-

)ْ( عقبة بف عامر بف عبس الجيني ،مف جيينة بف زيد بف سكد بف أسمـ ابف عمرك بف الحاؼ بف قضاعة.

كفي سنة (ٖٓق) تكفي عقبة بف عامر .يينظر :االستيعاب في معرفة األصحاب (ّ.)َُّٕ/
ابف ىن ًش و
يط ،عف ً
بف إبراىيـَّ ،
)ٓ( َّ
كعب ً
اىيـ ً
بف عمقمةى ،عف أبي
حدثنا
حدثنا ي
عبد ا﵀ ي
مسمـ ي
بف المبارؾ ،عف إبر ى
ى
ي
ً
الييثـ عف يعقبة ً
كدةن" .سنف أبي داكد
بف
عامر ،عف ال ّْ
كء ى
عكىرةن فسترىا كمف أحيا ىم ي
"م ٍف رأل ٍ
نبي ،--قاؿ :ى
(ٕ ،)ِِٓ/أكؿ كتاب األدب ،باب في الس ً
َّتر عمى المسمـ ،حديث رقـ (ُْٖٗ) ،قاؿ شعيب عند حكمو عمى

السنف :حديث حسف لغيره ،كىذا إسناد ضعيؼ.
و
ً
)ٔ( ىخ ًارجةي ٍبف ىزٍي يد ٍبف ثىابً ًت ٍب ًف َّ ً
م ا ٍل ىخ ٍزىرًج ُّي َّ
م ا ٍل ىم ىدنً ُّي ا ٍلفىًقيوي،
الن َّج ًار ُّ
ص ًار ُّ
الض َّحاؾ ٍب ًف ىزٍيد ٍب ًف ليكىذ ى
ي
ى ي
اف ،أيىبك ىزٍيد األ ٍىن ى
النقىب ً
تأ ً
ً
الربًي ًع ،تكفي سنة (ََُق) .يينظر :تاريخ اإلسبلـ (ِ.)َُٖٕ/
اء ىس ٍع ًد ٍب ًف َّ
ىكأ ُّ
ىحد ُّ ى
يموي أ ُّيـ ىس ٍعد بًٍن ي ى
)ٕ( عبد ا﵀ بف سعد بف أبي السرح بف الحارث بف حبيب بف جذيمة بف نصر بف مالؾ بف حسؿ بف عامر ٍبف

لؤم القرشي العامرم ،يكنى أىىبا ىي ٍحىيى ،تكفي بعسقبلف سنة (ّٔ) أك(ّٕق) .يينظر :االستيعاب
(ّ.)َِٗ/ُٖٗ/
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كفي ىذه المدرسة تخرج يزيد بف أبي حبيب

)ُ(

الذم كاف أستاذ الحديث بالمدرسة

المصرية بعد ذلؾ ،كالذم كاف لو أثر جميؿ في نشر الحدي ػث بمصػ ػ ػر ،كتخػ ػ ػرج عمى يدي ػ ػو

الميث بف سعد(ِ) ،الذم كاف يقرف بكبار األئمة ،كعبد ا﵀ بف لييعة)ّ( ،كعمييما تتممذ خمؽ
كثير ،ككانا في عصرىما محدثي الديار المصرية.

كقد "كاف مف الطبيعي أف تككف ىجرة العمماء إلى مصر ،كأف يتحكؿ النشاط العممي

إلييا ،كقد كاف فييا عمماء ،كمحدثكف ،كفقياء ،كقضاة كمفتكف"(ْ) ،ككاف فييا كراقكف ،منيـ:

***

األكؿ :أبك الحسف الفى ً
ار ًس ٌي

(ٓ)
محمد بف عبد اهلل بف أبي داكد ،الفى ً ً
حدث عف أبي
بي ٌ ،
الم ٍ
ص ًر ٌ
م ٌ
ارس ٌي ثـ ى
الكراؽ ال يكتي ٌ
عبد اهلل بف نظيؼ كغيره ،كبقي إلى حدكد (ََٓىػ)(ٔ).

قاؿ أبك بكر ابف العربي(ٕ)" :شيخ مفيد لو عمك" ،كقاؿ الذىبي(ٖ)" :شيخ فاضؿ،...

ككاف ذا ىيئة كمعرفة".

قاؿ الباحث :مجيكؿ الحاؿ ،كىذه األقكاؿ مف باب الثناء عميو كليس فييا ما يدؿ عمى

و
تعديؿ.
جروح أك

 -أمثمة تطبيقية:

لو أحاديث في كتب السَُّّنة ،كمنيا:

ُ
الن ً
م .مك ي ً
و
ً و ً
ىع ً
ً
ً
ؾ َّ
احىي ًة ،تكفي سنة
ص ًر ُّ
بلـ ىك ىش ٍي يخ تًٍم ى
) ( ىي ًز ي
ىح يد األ ٍ
م ،أ ى
الى يـ ا ٍلم ٍ
يد ٍب يف أىبي ىحبيب ا ٍلفىقيوي ،أيىبك ىر ىجاء األ ٍىزد ُّ ى ٍ
(َُّق) .تاريخ اإلسبلـ (ّ.)ِٓٔ/
ِ
ًً ً
و
ص ىر ىك ىع ًال ًم ًو ،تقدمت ترجمتو (صٗٔ) مف ىذا البحث.
) ( المٍَّي ي
ث ٍب يف ىس ٍعد ،ىش ٍي يخ إً ٍقميـ م ٍ
ّ
َّة كقى ً
ً
ً
َّ ً
اف ،ىعالً يـ ّْ
الر ٍح ىم ًف
اضييىا ىك يم ٍفتًييىا ىك يم ىح ّْدثييىا ،أيىبك ىع ٍب ًد َّ
الدىي ًار ا ٍلم ٍ
يعةى ٍب ًف يع ٍقىبةى ٍب ًف فيٍرىع ى
) ( ىع ٍب يد المو ٍب يف لى ًي ى
ص ًري ى
ً
م .تكفي سنة (َُُُٕٖ-ق) .تاريخ اإلسبلـ (ْ.)ٖٔٔ/
ص ًر ُّ
ا ٍل ىح ٍ
ض ىرًم ُّي ا ٍلم ٍ

)ْ( مدرسة الحديث في مصر (صّْ).

)ٓ) نسبة إلى بيع الكتب .تكضيح المشتبو (ٕ.)َّٖ/
)ٔ) يينظر :تاريخ اإلسبلـ (َُ.)ْٖٔ/
)ٕ) المصدر نفسو.

)ٖ) المصدر السابؽ.
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المفىضَّؿ المقدسي في كتابو(ُ) ،قاؿ :أخبرنا أبك
(حديث )ِٕ :أخرج اإلماـ عمي بف ي
طاىر أحمد بف محمد بف سمفة األصبياني الحافظ ،أخبرنا أبك عبد ا﵀ القاسـ بف الفضؿ بف
ً (ِ)
ً
ي
محمكد الثَّقىف ٌي بأصبياف ،كأخبرنا الشريؼ أبك الفتكح محمد بف الحسف بف إسماعيؿ ي
الح ىس ٍين ٌ
في كتابو ،قاؿ :أخبرنا أبك الحسف محمد بف عبد ا﵀ بف أبي داكد الفى ًارًس ٌي بمصر .قاال :أخبرنا
أبك عبد ا﵀ محمد بف الفضؿ بف نظيؼ الفىَّراء(ّ) ،حدثنا أبك الفكارس أحمد بف محمد بف الحسيف
َّابكني(ْ) إمبلء ،حدثنا الربيع بف سميماف ،حدثنا الشافعي ،حدثنا مالؾ ،عف عبد ا﵀ بف
الص ي
ً
ً
و
م
دينار ،عف ابف عمر قاؿ :قاؿ رسكؿ ا﵀ ( :إً َّف بً ىبل نال يي ىنادم بًمىٍيؿ ،فى يكميكا ىكا ٍش ىريبكا ىحتَّى يي ىناد ى
ٍاب يف أ ّْيـ م ٍكتي و
كـ).
ى
الكراؽ:
الحكـ عمى اإلسناد كأثر ٌ
لمحديث إسناديف:

 -اإلسناد األكؿ فيو أبك طاىر أحمد بف محمد (ثقة)(ٓ) ،عف أبي عبد ا﵀ القاسـ بف

الفضؿ (ثقة)(ٔ).

)ُ( كتاب األربعيف المرتبة عمى طبقات األربعيف (صِِّ .)ِّّ -كأخرج الحديث اإلماـ البخارم في
َّ ً
ؾ ،بو ،بمثمو.
ؼ ،عف ىمالً ه
كس ى
صحيحو (ُ ،)ُِٕ/برقـ (َِٔ) ،مف طريؽ ىع ٍب يد المو ٍب يف يي ي
الع ًز ً
يز ٍب يف يم ٍسمًوـ ،عف ىع ٍب يد المَّ ًو ٍب يف
كأخرج البخارم ن
ايضا في صحيحو (ٗ ،)ٖٕ/برقـ (ِْٖٕ) ،مف طريؽ ىع ٍب يد ى
ًد ىين وار ،بو ،بمثمو.

كأخرجو أبك عكانو في مستخرجو (ِ ،)ُُٖ/برقـ (ِٕٔٔ) ،كتماـ في الفكائد (ُ ،)ِْٓ/برقـ (ُِٔ) ،كمييما
مف طريؽ نافع عف ابف عمر ،بنحكه.
كأخرجو ابف حباف في صحيحو (ٖ ،)ِْٖ/برقـ (ّْٗٔ) ،كالطبراني في األكسط (ٓ ،)ّٗ/برقـ (ُْٓٔ)،
كمييما مف طريؽ سالـ بف عبدا﵀ عف ابيو ،بزيادة.

)ِ) بفتح الثاء المثمثة كالقاؼ كالفاء ،ىذه النسبة إلى ثقيؼ ،كىك ثقيؼ بف منبو بف بكػ ػ ػر بف ى ػ ػ ػ ػكازف بف
منصكر بف عكرمة بف خصفة بف قيس بف عيبلف بف مضر كقيؿ اف اسـ ثقيؼ قسى ،كنزلت أكثر ىذه القبيمة
بالطائؼ كانتشرت منيا في الببلد .األنساب (ّ.)ُّٗ/
)ّ) الفىَّراء :بفتح الفاء كتشديد الراء المفتكحة ،ىذه النسبة إلى خياطة الفراء كبيعو .األنساب (َُ.)ُّٓ/

الص يابكني :بفتح الصاد الميممة كضـ الباء المكحدة كفي آخرىا النكف ،ىذه النسبة إلى عمؿ الصابكف.
)ْ) َّ
األنساب (ٖ.)ِْٕ/

)ٓ) يينظر :الكامؿ في التاريخ (ٗ ،)ُْٓ/الثقات ممف لـ يقع في الكتب الستة ،)ِْٖ/ُ( :ميزاف االعتداؿ
(ُ ،)ُٓٓ/سير أعبلـ النببلء (ُِ ،)ٓ/حسف المحاضرة في تاريخ مصر كالقاىرة (ُ.)ّْٓ/
)ٔ) يينظر :التقيد لمعرفة ركاة السنف كالمسانيد (ُ ،)َّْ/تاريخ اإلسبلـ (َُ ،)ِّٔ/سير أعبلـ النببلء
(ُٗ.)ٖ/
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جرحا ،كال
 اإلسناد الثاني فيو الشريؼ أبك الفتكح محمد بف الحسف (لـ أجد فيون
الكراؽ (صدكؽ).
تعديبلن) ،عف محمد بف عبد ا﵀ بف أبي داكد ٌ

كبلىما (أبك عبد ا﵀ القاسـ كأبك الفتكح محمد) عف أبي عبد ا﵀ محمد بف الفضؿ بف

نظيؼ الفىَّراء ،عف أبي الفكارس أحمد بف محمد ،عف الربيع بف سميماف ،عف الشافع ،عف مالؾ،
عف عبد ا﵀ بف دينار ،عف ابف عمر .
الص يابكني
كأبك الفكارس ،أحمد بف محمد بف الحسيف َّ

قاؿ الذىبي(ُ)" :الشيخ الكبير ،مسند كقتو ،...،صدكؽ في نفسو ،كليس بحجة كقد

أدخؿ عميو حديث باطؿ فركاه" ،كقاؿ مرة(ِ)" :عالي اإلسناد ال يحتج بو ،ألنو أدخؿ عميو
أيضا(ّ)" :مسند مصر".
حديث" ،كقاؿ ن

قاؿ الباحث :صدكؽ ييـ ،كال يضر كىمو؛ َّ
ألف ىذا الحديث ليس الذم أيدخؿ عميو ،كما

أشار الذىبي(ْ).

كباقي رجاؿ اإلسناد ثقات ،كال يضر ما قيؿ في إرساؿ عبد ا﵀ بف دينار؛ َّ
ألنو لـ يرسؿ

عف عبد ا﵀ بف عمر(ٓ).

كعميو فالحديث فيو عمتاف:

تعديبلن.

جرحا ،كال
 األكلى :الشريؼ أبك الفتكح محمد بف الحسف (مجيكؿ الحاؿ) ،لـ أجد فيو نكقد تابعو أبك عبد ا﵀ القاسـ بف الفضؿ (الثقة) متابعة قاصرة في ىذا الحديث ،كبذلؾ

تنتفي العمة.

َّابكني( ،صدكؽ ييـ) ،كلـ
 الثانية :أبك الفكارس ،أحمد بف محمد بف الحسيف الص ييتابع عمى حديثو.
قاؿ الباحث :يتبيف مما سبؽ أف الحديث يرتقي إلى الحسف لغيره؛ َّ
ألف أبا الفكارس

(صدكؽ ييـ) ،كقد تيكبع(ٔ).

)ُ) سير أعبلـ النببلء (ُٓ.)ِْٓ-ُْٓ/
)ِ) تاريخ اإلسبلـ (ٕ.)ِٖٕ/
)ّ) تذكرة الحفاظ (ّ.)َٕ/
)ْ) يينظر :سير أعبلـ النببلء (ُٓ.)ِْٓ/

)ٓ) يينظر :جامع التحصيؿ (صَُِ) ،كتحفة التحصيؿ (صُّٕ).
ىخىبرىنا َّ
ىخىب ىرىنا أيىبك ىزىك ًريَّا كأيىبك ىب ٍك ور ،كأيىبك ىس ًع ويد ،قىاليكا :ىح َّدثىىنا أيىبك ا ٍل ىعب ً
الش ًاف ًع ُّي
ىخىب ىرىنا َّ
َّاس ،قى ى
اؿ :أ ٍ
) ٔ) أ ٍ
الربًيعي قىا ىؿ :أ ٍ ى
ى
ى
الزٍى ًرمّْ ،ع ٍف سالًوـ ،ع ٍف أىبً ً
اف ،ىع ًف ُّ
يو ،أ َّ
ىف ىر يسك ىؿ المَّ ًو  قىا ىؿ« :إً َّف بً ىبل نال يي ىؤّْذ يف بًمىٍي وؿ ،فى يكميكا =
قىا ىؿ :أ ٍ
ى
ىخىب ىرىنا يس ٍفىي ي
ى ى
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إيجابي في الحكـ عمى إسناد الحديث.
أثر
الكراؽ كاف لو ه
ك ٌ
ه
***

(ُ)

لص ٍن ىياجي
الثاني :أبك عمي ا ُّ

الش ً
الص ٍن ىياجي َّ
اطبي(ِ) ،ثـ
الحسيف بف يكسؼ بف الحسف بف عبد الحؽ ،أبك عمي ُّ
الن ً
س ىك ٍن ىدرًاني(ّ) ال يكتيبي َّ
ً
اسخ ،ككاف يمقب بالنظاـ ،كتكفي سنة (ّٕٔىػ)(ْ).
ٌ
اإل ٍ ى ٌ

(ٔ)
ظا".
قاؿ الذىبي(ٓ)" :كاف
ظا ،كتب الكثير بخطو" ،كقاؿ الصفدم " :كاف يق ن
فاضبل متيق ن
ن

تعديبل ،ككبلـ الذىبي كالصفدم ال
جرحا كال
ن
قاؿ الباحث :مجيكؿ الحاؿ ،لـ أجد فيو ن
يفيد ذلؾ.
 -أمثمة تطبيقية:

لو أحاديث في كتب السَُّّنة ،كمنيا:

(ٕ)
ؼ
(حديث )ِٖ :أخرج اإلماـ جماؿ الديف ابف الظاىرم  ،قاؿ :أ ٍ
كس ى
ىخ ىب ىرىنا اٍل يح ىس ٍي يف ٍب يف يي ي

اف ٍاب ًف أ ّْيـ ىم ٍكتي و
كـ» معرفة السنف كاآلثار (ِ .)َُِْ( ،)َِٖ/كأصؿ الحديث في
= ىكا ٍش ىريبكا ىحتَّى تى ٍس ىم يعكا أى ىذ ى
ً
ً
ً
اب :األى ىذ ً
اب :األى ىذ ً
اب :ىما
اب :أ ٍ
اآلحاد ىب ي
ىخىب ًار ى
اف ىب ٍع ىد الفى ٍج ًر (ُ .)َِٔ( ،)ُِٕ/كفي كتى ي
اف ىب ي
صحيح البخارم ،كتى ي
اف ك َّ ً
اح ًد َّ ً ً
جاء ًفي إًج ىازًة ىخب ًر الك ً
َّكًـ كالفى ىرائً ً
ىح ىك ًاـ (ٗ .)ِْٕٖ( ،)ٖٕ/صحيح
ض ىكاأل ٍ
ى
ى ى
الصبلىة ىكالص ٍ ى
الص يدكؽ في األى ىذ ً ى
ى ى
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ّْ
ً
ّْ
تحىباب اتخاذ يمؤذىن ٍي ًف ل ٍم ىم ٍسجد ا ٍل ىكاحد (ُ .)َّٖ( ،)ِٖٕ/كفي كتاب :الصياـ،
اب :الص ى
اس ٍ
َّبلة ،ىب ي
مسمـ ،كتى ي
ابٍ :
الد يخ ى ً
ىف ُّ
اب :ىبىي ً
اف أ َّ
ص يؿ بًطيميكًع ا ٍلفى ٍج ًر (ِ.)َُِٗ( ،)ٕٖٔ/
الب ي
ى
َّكًـ ىي ٍح ي
كؿ في الص ٍ
ُّنيىاجي :بضـ الصاد الميممة ككسرىا كالنكف الساكنة كالياء المفتكحة كفي آخرىا الجيـ بعد األلؼ ،ىذه
)ُ) الص ٍ
النسبة إلى صنياجة ،كصنياجة ككنانة قبيمتاف مف حمير ،كىما مف البربر ،كقيؿ بربر مف العماليؽ إال صنياجة

ككنانة فإنيما مف حمير .األنساب (ٖ.)ّّٕ-ّّٔ/
الش ً
)ِ) َّ
اطبي بكسر الطاء كمكحدة إلى شاطبة مدينة باألندلس .لب المباب في تحرير األنساب (صُْٖ).
)ّ) ً
اإل ٍس ىك ٍن ىد ىرانً ٌي :بكسر األلؼ كسككف السيف الميممة كفتح الكاؼ كسككف النكف كفتح الداؿ كالراء الميممتيف
في آخرىا النكف ،ىذه النسبة الى اإلسكندرية كىي بمدة عمى طرؼ بحر المغرب مف آخر حد ديار مصر ،بناىا
ذك القرنيف اإلسكندر كاليو نسب البمدة .األنساب (ُ.)ِّٔ/
)ْ) يينظر :تاريخ اإلسبلـ (ُْ ،)ِّٕ/كالكافي بالكفيات (ُّ.)ٓٓ/
)ٓ) تاريخ اإلسبلـ (ُْ.)ِّٕ/
)ٔ) الكافي بالكفيات (ُّ.)ٓٓ/

)ٕ) مشيخة ابف البخارم (ّ .)ُٖٔٗ-ُٖٖٔ/كأخرجو البخارم (ْ ،)ٔٓ/برقـ (َّّٗ) ،كسعيد بف منصكر
في سننو (ِ ،)ّٓٔ/برقـ (ِّٖٓ) ،كمييما مف طريؽ ىع ٍم يرك ٍب يف ىخ ًال ود ،عف زىير ،بو ،بنحكه.
عبد ا﵀ بف محمد ُّ
يمي،
النفى ُّ
كأخرج الحديث أبك داكد في سننو (ْ ،)ِٕٗ/برقـ (ِِٔٔ) ،مف طػريؽ ي
ؾ ٍب يف
ىير بف معاكية ،بو ،بنحكه ،كأخرجو ابف الجعد في مسنده (صّٕٓ) ،برقـ (ِّٕٓ) ،مف طريؽ ىمالً ي
عف ز ه
إًسم ً
اعي ىؿ ،عف زىير ،بو ،بنحكه.
ٍى
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ىحم يد ٍبف مح َّمود ّْ ً (ُ) ً
ً
ً
اإلس ىك ٍن ىد ًري ً
ً
اطبً ُّي ،بًًقر ً
الش ً
َّ
َّة ،أ ٍ
اءةن
ىخ ىب ىرىنا اٍل ىحافظي أيىبك طىاى ور أ ٍ ى ي ي ى
اءتي ىعمى ٍيو بً ًٍ ٍ
السمىف ُّي  ،ق ىر ى
ىى
ً (ِ)
ً َّ ً
ً
اف ،أ ىىنا أيىبك ين ىع ٍيوـ اٍل ىح ًافظي،
ىس ىمعي ،أىنا أيىبك اٍلفىتٍ ًح أ ٍ
ىص ىبيى ى
ىح ىم يد ٍب يف ىع ٍبد المو السُّكىذ ٍر ىجان ُّي بًأ ٍ
ىعمى ٍيو ىكأ ىىنا أ ٍ
ً (ّ) ً
ًو
ً ً َّ ً
ص ىر ،ىح َّدثىنًي
ىنا أيىبك اٍلقىاسـ الط ىب ىران ُّي ،ثىىنا أيىبك يع ىبلثىةى يم ىح َّم يد ٍب يف ىع ٍم ًرك ٍب ًف ىخالد اٍل ىح َّران ُّي بًم ٍ
(ٔ)
(ٓ)
(ْ)
ً
َّ
اؽ  ،قى ى
أىبًي  ،ىنا يزىى ٍي ير ٍب يف يم ىع ًاكىيةى  ،ىع ٍف أىبًي إً ٍس ىح ى
اؿ :ىس ًم ٍع ي
اء ٍب ىف ىع ًاز وب  -ىرض ىي الموي
ت اٍل ىب ىر ى
ً
الرم ًاة يكـ أ و
يف ىريجبلن -ىع ٍب ىد المَّ ًو ٍب ىف
ىع ٍنيي ىما - ،قى ى
اؿ( :جعؿ ىر يسكؿ ا﵀  ىعمىى ُّ ى ى ٍ ى ي
يحد -ىك ىك يانكا ىخ ٍمس ى
جب ٍي ور اٍل يخ ىز ً
كنا تخطفنا الطَّ ٍي ير فى ىبل تىٍب ىريحكا ًم ٍف ىم ىكانً يك ٍـ ىحتَّى أ ٍيرًس ىؿ إًلى ٍي يك ٍـ ىكًا ٍف
اع َّي ،ىكقى ى
اؿ :إً ٍف ىأرٍىيتي يم ى
يى
اؿ :فىيى ىزىميي يـ المَّوي ،قىا ىؿ :فىأ ىىنا ىكالمَّ ًو-
اى ٍـ ،فى ىبل تىٍب ىريحكا ىحتَّى أ ٍيرًس ىؿ إًلى ٍي يك ٍـ ،قى ى
ىأرٍىيتي ىم ى
كنا ىى ىزٍم ىنا اٍلقى ٍكىـ ىكأ ٍىكطىأ ىٍن ي
النساء ي ٍشتىًد ٍدف عمىى اٍلجبؿ ،قد ب ىدت خبلخيميـ كأىسكقيي َّف ،رًافع و
اب
ات ثًىي ىابيي َّف ،فىقى ى
ىأرٍىي ي
ىص ىح ي
ى
ىى
ى ى
ت ّْ ى ى ى
اؿ أ ٍ
ى ٍي ي ى ى
ً
ً
ً
ً َّ ً
اؿ ىع ٍب يد المَّ ًو ٍب يف يج ىب ٍي ور:
يمةى ،ى
كف ،فىقى ى
ىص ىح ياب يك ٍـ فى ىما تىٍنتىظ ير ى
ظيى ىر أ ٍ
يمةى ،أ ٍ
ىم قى ٍكيـ اٍل ىغن ى
ىع ٍبد المو :اٍل ىغن ى
ً
ً
ً
اؿ لكـ ىر يسكؿ ا﵀  قىاليكا :ىكالمَّ ًو لىىنأٍتًىي َّف َّ
يم ًة ،ىفمى َّما أىتى ٍك يى ٍـ
أ ىىن ًسيتي ٍـ ىما قى ى
الن ى
اس ىكلىينص ىيب َّف م ىف اٍل ىغن ى
ؽ ىم ىع ىر يسكؿ ا﵀ 
اف َّ
كى ٍـ ًفي أ ٍ
اى ٍـ ىفمى ٍـ ىي ٍب ى
ص ًرفى ٍ
يخ ىر ي
الر يسك يؿ ىي ٍد يع ي
ت ىك يج ي
يف ،ىكقى ٍد ىك ى
كىيي ٍـ فىأى ٍقىبميكا يم ٍنيى ًزًم ى
ي
ً
يف قىتًيبلن).
ىص يابكا ىس ٍبع ى
ىغ ٍي ير اثٍىن ٍي ىع ىش ىر ىريجبلن ،فىأ ى
الكراؽ:
الحكـ عمى اإلسناد كأثر ٌ
اإلسناد فيو:

الص ٍنياجي َّ ً
الكراؽ ،صدكؽ.
ُ -الحسيف بف يكسؼ ،أبك عمي ُّ ى
الشاطبي ٌ
السكىذ ٍر ىج ًان ٌي.
ِ -أبك الفتح أحمد بف عبد اهلل ُّ
كسى عف زىير ،بو ،بنحكه.
كأخرجو أحمد في مسنده (َّ ،)ْٓٓ/برقـ (ُّٖٗٓ) ،مف طريؽ ىح ىس يف ٍب يف يم ى
كأخرجو النسائي في السنف الكبرل (َُ )َُُُّ( ،)ِٓ/مف طريؽ يح ىس ٍي يف ٍب يف ىعي و
َّاش ،عف يزىى ٍيهر ،بو ،بنحكه.
السمىًف ُّي :بفتح السيف كالبلـ كفي آخرىا الفاء ،ىذه النسبة إلى السمؼ .األنساب (ٕ.)ُٖٔ/
)ُ) ّْ

)ِ) السُّكىذ ٍر ىجانً ُّي :بضـ السيف الميممة كالذاؿ المفتكحة المعجمة كسككف الراء كفتح الجيـ كفي آخرىا النكف ،ىذه
النسبة إلى سكذرجاف ،كىي مف قرل أصبياف .األنساب (ٕ.)ِِٗ/
)ّ) حراف :بمدة مف الجزيرة كاف بيا كمنيا جماعة مف الفضبلء كالعمماء في كؿ فف كىي مف ديار ربيعة.
األنساب (ْ.)َُٕ/

الحَّراني ،نزيؿ مصر ،ثقة،
)ْ) ىك :عمرك بف خالد بف فىُّركخ بف سعيد التميمي ،كيقاؿ الخزاعي ،أبك الحسف ى

مات سنة (ِِٗىػ) .يينظر :تقريب التيذيب (صَِْ).
)ٓ) زىير بف معاكية بف حديج ،أبك خيثمة الجعفي الككفي ،نزيؿ الجزيرة ،ثقة ثبت إال أف سماعو عف أبي
إسحاؽ بأخرة ،مات سنة (ُِٕق) ،أك (ُّٕىػ) ،أك (ُْٕىػ) .يينظر :تقريب التيذيب (صُِٖ).
السبًيعي ،ثقة مكثر
)ٔ) عمرك بف عبد ا﵀ بف عبيد ،كيقاؿ :عمي ،كيقاؿ :ابف أبي شعيرة اليمداني ،أبك إسحاؽ ى
عابد ،اختمط بأخرة مات (ُِٗىػ) ،كقيؿ قبؿ ذلؾ .يينظر :تقريب التيذيب (صِّْ).
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(ُ)
المسنًد ،الصدكؽ" ،كقاؿ مرة(ِ)" :ككاف مف كبار األدباء ك ُّ
النحاة
قاؿ الذىبي " :الشيخ ،ي
الحفٌاظ".
بأصبيافَّ ،
خرج لو ي

قاؿ الباحث :صدكؽ ،كا﵀ أعمـ.

أيضا ،كال يضر ما قيؿ في كؿ مف:
كباقي رجاؿ اإلسناد ثقات ن
ُ -تدليس أبي ينعيـ أحمد بف عبد ا﵀ األصبيانيَّ ،
ألف ابف حجر ذكره في المرتبة

(ّ)
درا.
األكلي مف مراتب التدليس  ،مف لـ يكصؼ بذلؾ إال نا ن
ِ -إرساؿ زىير بف معاكية؛ َّ
السبًيعي(ْ).
ألنو لـ يرسؿ عف أبي إسحاؽ َّ

السبًيعي؛ َّ
ألنو لـ يرسؿ عف البراء بف عازب .)ٓ(
ّ -إرساؿ أبي إسحاؽ َّ

كذلؾ تدليسو ال يضر؛ مع َّ
أف ابف حجر ذكره في المرتبة الثالثة مف مراتب التدليس(ٔ)؛

َّ
ألنو صرح بالسماع مف البراء بف عازب .

أيضا اختبلطو ال يضر؛ مع َّ
حدث عنو بعد اختبلطو(ٕ) ،كالسبب
أف زىير بف معاكية ٌ
ك ن
أف اإلماـ البخارم أخرج الحديث في صحيحو(ٖ) مف ركاية زىير عف أبي إسحاؽ ،فقاؿ  :ىح َّدثىىنا
ت اٍلبراء ٍبف ع ًاز وب ر ً
اؽ قى ى ً
ض ىي المَّوي ىع ٍنيي ىما
ىع ٍم يرك ٍب يف ىخالًود ىح َّدثىىنا يزىى ٍيهر ىح َّدثىىنا أيىبك إً ٍس ىح ى
اؿ ىسم ٍع ي ى ى ى ى ى
ى
(الحديث).

الكراؽ،
كعميو فإف الحديث بيذا اإلسناد ضعيؼ ،لجيالة حاؿ الحسيف بف يكسؼ ٌ

كالحديث صحيح أخرجو البخارم(ٗ).

سمبي في تضعيؼ إسناد ىذا الحديث.
أثر
لمكراؽ ه
كلـ يكف ٌ
ه
***
)ُ) سير أعبلـ النببلء (ُٗ.)ُّٗ/
)ِ) تاريخ اإلسبلـ (َُ.)ٕٕٓ/

)ّ) يينظر :طبقات المدلسيف (صُٖ).
)ْ) يينظر :المراسيؿ (صَٔ) ،جامع التحصيؿ (صُٕٕ) ،تحفة التحصيؿ (صُُّ).
)ٓ) يينظر :جامع التحصيؿ (صِْٓ) ،تحفة التحصيؿ (صِْْ).
)ٔ) يينظر :طبقات المدلسيف (صِْ).
)ٕ) يينظر :نياية االغتباط بمف رمى باالختبلط (صِّٕ).

)ٖ) يينظر :أخرجو البخارم في صحيحو ،كتاب الجياد كالسير ،باب ما يكره مف التنازع كاالختبلؼ في الحرب،
كعقكبة مف عصى إمامو (ْ ،)ٔٓ/برقـ (َّّٗ).
)ٗ) يينظر :أخرجو البخارم في صحيحو ،كتاب الجياد كالسير ،باب ما يكره مف التنازع كاالختبلؼ في الحرب،
كعقكبة مف عصى إمامو (ْ .)ٔٓ/برقـ (َّّٖ).
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(ُ)

اني
الثالث :أبك محمد القى ٍي ى
س ىر ٌ

بي .تكفي سنة
الم ٍ
ص ًر ٌ
عبد القكم بف أبي الحسف بف ياسيف ،القى ٍي ى
اني األصؿ ى
م ال يكتي ٌ
س ىر ٌ
(ّ)
(ِ)
كحدث .ككاف يفيـ ،كيذاكر ،جمع
(ُٓٔق)  .قاؿ الذىبي " :ككتب الكثير ،كعني بالسماعٌ ،
كتابا في أخبار ذم النكف كلـ يتمو .ككاف يتأسؼ عمى انشغالو بالكسب عف الحديث" ،كقاؿ في
ن
(ْ)
الم َّ
حدث المفيد الفاضؿ أبي محمد ،المصرم ،الكتبي ،الجمد".
مكطف " ي

تعديبل ،فيك مجيكؿ الحاؿ ،ككبلـ اإلماـ
جرحا كال
ن
قاؿ الباحث :عبد القكم لـ يرد فيو ن
الذىبي ال يعني التكثيؽ؛ َّ
ألنو أكرد ذلؾ في كتاب تاريخ اإلسبلـ ،كىك ليس مف كتب الجرح
كالتعديؿ ،كلـ أجد لو أحاديث في كتب السَُّّنة.

***

الرابع :أبك الحسف المصرم

الن ً
الكراؽ َّ
اسخ ،تكفي (َْٓق)(ٓ).
عمي بف بقاء بف محمد ،أبك الحسف المصرم ٌ
(ٔ)
كيكرؽ لغيره إلى حيف
الكراؽ ثقة ،قاؿ الذىبي " :كلـ يزؿ يكتب لنفسو ٌ
كأبك الحسف ٌ
(ٕ)
محدث مصر في كقتو
مكتو ،ككاف مفيد مصر في كقتو ،ثقة
مرضيا" ،كقاؿ الصفدم " :كاف ٌ
ن
مرضيا"
ثقة
ن

قاؿ الباحث :ىك ثقة إف شاء ا﵀.
 -أمثمة تطبيقية:

لو أحاديث في كتب السَُّّنة ،كمنيا:

(ٖ)
ىخ ىب ىرىنا أيىبك اٍل ىح ىس ًف
الح ًميدم في كتابو  ،قاؿ :أ ٍ
(حديث )ِٗ :أخرج اإلماـ أبك عبد ا﵀ ى
ام ًع اٍلفيسطى ً
اء ٍب ًف مح َّمود الكراؽً ،قراءةن ًمف لى ٍف ًظ ًو كأ ىىنا أىسمع ًم ٍنو بًج ً
عمً ُّي ٍبف بقى ً
اط ،ىك ىما ىس ًم ٍع ىناهي إًال
ىى ٍ
ٍى ي ي ى
يى
ي ى
ى
ٍ
ٌ
ى

اني :ىذه النسبة إلى بمدة عمى ساحؿ بحر الركـ يقاؿ ليا «قيسارية» ،...،ككانت مف أميات البمداف
)ُ) القىٍي ىس ىر ٌ
فتحت زمف عمر بف الخطاب  ،كالنسبة إلييا "القيسراني" .األنساب (َُ.)ّٕٓ/
)ِ) يينظر :تاريخ اإلسبلـ (ُّ.)َْْ/
)ّ) تاريخ اإلسبلـ (ُّ.)َْْ/
)ْ) تاريخ اإلسبلـ (ُْ.)َِْ/
)ٓ) يينظر :تاريخ اإلسبلـ (ٗ ،)ْٕٗ/الكافي بالكفيات (َِ.)ُّٔ-ُِٔ/
)ٔ) تاريخ اإلسبلـ (ٗ.)ْٕٗ/

)ٕ) الكافي بالكفيات (َِ.)ُّٔ-ُِٔ/
)ٖ( أخبار كأشعار ألبي عبد ا﵀ الحميدم عف شيكخ (صّٕٔ) .كأخرج الحديث البخارم في صحيحو
اف ٍب يف ىح ٍر وب ،عف شعبة ،بو ،بزيادة.
(ِ ،)َُٗ/برقـ (ُُْٕ) )َِّٔ( ،مف طريؽ يسمىٍي ىم ي
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ًً
اف،
ىح ىم يد ٍب يف يع ىم ىر اٍل ًجيى ًازمُّ ،ىح َّدثىىنا أيىبك إً ٍس ىح ى
ًم ٍنوي ،أ ٍىن ىبأ ىىنا أيىبك اٍلفىتٍ ًح أ ٍ
اؽ يم ىح َّم يد ٍب يف اٍلقىاسـ ٍب ًف يس ٍف ىي ى
(ّ)
(ِ)
(ُ)
ىح َّدثىىنا أى ٍح ىم يد ٍب يف اٍل يح ىس ٍي ًف ،ىح َّدثىىنا أيىبك ىح ٍف و
اؿ :يكَّنا ًع ٍن ىد يش ٍع ىبةى
بلس  ،ىح َّدثىىنا أيىبك ىد ياكىد  ،قى ى
ص اٍلفى ي
ً
ص َّدقيكا،
ىح هد ،فىقى ى
ىؿ ىسائً هؿ ،فىقى ى
ب ىما يي ٍممىى ،فى ىسأ ى
ص َّد ٍؽ أ ى
ىن ٍكتي ي
اؿ يش ٍع ىبةي :تى ى
ص َّدقيكا ىعمى ٍيو ،ىفمى ٍـ ىيتى ى
اؿ يش ٍع ىبةي :تى ى
اؿ ىر يسك يؿ المَّ ًو :
اؽ(ْ) ىح َّدثىنًي ،ىع ٍف ىع ٍبًد المَّ ًو ٍب ًف ىم ٍع ًق وؿ ،ىع ٍف ىعًد ّْ
اؿ :قى ى
م ٍب ًف ىحاتًوـ قى ى
فىًإ َّف أ ىىبا إً ٍس ىح ى
الن ىار ىكلى ٍك بً ًش ّْ
(اتَّقيكا َّ
ؽ تى ٍم ى ورة).
الكراؽ:
الحكـ عمى اإلسناد كأثر ٌ
اإلسناد فيو:

ُ -أبك الفتح أحمد بف عمر ال ًج ىي ً
م :ىك ابف سعيد ،المصرم ،تكفي سنة
از ٌ
(ٓ)
الحبَّاؿ(ٔ)" :تيكمّْـ فيو" ،كا﵀ أعمـ.
(ُْٔق)  .قاؿ أبك إسحاؽ ى
قاؿ الباحث :ضعيؼ.

ِ -أبك إسحاؽ محمد بف القاسـ بف سفياف :ىك ابف القاسـ بف شعباف بف محمد بف

ربيعة ،الفقيو المصرم المالكي ابف القي ٍرطي ،نسبة إلى بيع القرط(ٕ) ،تيكفي سنة (ّٓٓىػ)(ٖ).

كأخرجو البخارم في صحيحو (ٖ ،)ُُِ/برقـ (َْٓٔ) ،)ُِٕٓ( ،)ّٔٓٔ( ،كأخرجو مسمـ في صحيحو
م ٍب ًف ىحاتًوـ ،بزيادة.
(ِ ،)َّٕ/برقـ (َُُٔ) ،مف طريؽ ىخ ٍيثى ىمةى ،ىع ٍف ىع ًد ّْ
م ٍب ًف ىحاتًوـ ،بنفسو.
كأخرجو النسائي في سننو (ٓ ،)ْٕ/برقـ (ِِٓٓ) ،مف طريؽ ا ٍل يم ًح ّْؿ ،ىع ٍف ىع ًد ّْ

)ُ) عمرك بف عمي بف بحر بف كنيز ،أبك حفص الفبلس الصيرفي الباىمي البصرم ،ثقة حافظ ،مات سنة
(ِٕٗىػ) .يينظر :تقريب التيذيب (صِْْ).

)ِ) سميماف بف داكد بف الجاركد ،أبك داكد الطيالسي البصرم ،ثقة حافظ غمط في أحاديث .تقريب التيذيب
(صَِٓ).

)ّ) شعبة بف الحجاج بف الكرد العتكي مكالىـ ،أبك بسطاـ الكاسطي ثـ البصرم ،ثقة حافظ متقف ،كاف الثكرم

عابدا ،مات
يقكؿ :ىك أمير المؤمنيف في الحديث ،كىك أكؿ مف فتش بالعراؽ عف الرجاؿ كذب عف السَُّّنة ككاف ن
سنة (َُٔىػ) .يينظر :تقريب التيذيب (صِٔٔ).
السبًيعي .تقدمت ترجمتو (صِِْ) مف ىذا البحث.
)ْ) ىك عمرك بف عبد ا﵀ بف عبيد ،أبك إسحاؽ َّ
)ٓ) تاريخ اإلسبلـ (ٗ.)ِٕٔ/

)ٔ) كفيات المصرييف (صُٔ).
القرطي :الذم يعمَّؽ في شحمة األذف ،كالجمع ًق ىرطىةه كًق ارطه أيضا ،مثؿ رمح كرماح .الصحاح تاج المغة
)ٕ) ٍ
كصحاح العربية (ّ.)ُُُٓ/
)ٖ) يينظر :تاريخ اإلسبلـ (ٖ.)ٖٖ/
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قاؿ القاضي عياض(ُ)" :كاف رأس المالكية بمصر كأحفظيـ لممذىب ،مع التفنف مف

التاريخ كاألدب مع الديف كالكرع" ،كقاؿ الدارقطني(ِ)" :كاف فقيينا مصنفنا عمى مذىب مالؾ"،
كقاؿ الذىبي(ّ)" :العبلمة ،...شيخ المالكية" ،كقاؿ السيكطي(ْ)" :كاف رأس فقياء المالكية" ،كقاؿ
(ٔ)

ابف حزـ(ٓ)" :كابف شعباف في المالكييف نظير عبد الباقي بف قانع

في الحنفييف ،قد تأممنا

حديثيما فكجدنا فيو الببلء البيف ،كالكذب البحت ،كالكضع البلئح ،كعظيـ الفضائح ،فإما تغير

ذكرىما ،أك اختمطت كتبيما ،كاما تعمدا الركاية عف كؿ مف ال خير فيو مف كذاب ،كمغفؿ يقبؿ
التمقيف" ،كقاؿ الذىبي(ٕ)" :كىاه ابف حزـ".

قاؿ الباحث :صدكؽ يخطئ ،كقد تكبع متابعة قاصرة عند اإلماـ البخارم في صحيحو
تابعو متابعو قاصرة(ٖ) ،مف طريؽ سميماف بف حرب الك ً
اش ًح ٌي.
ى
(ٗ)
َّ
ّ -أحمد بف الحسيف بف الجنيد ،أبك عبد اهلل الدَّقاؽ ،قاؿ الذىبي " :صدكؽ" ،كقاؿ

الخطيب البغدادم(َُ)" :ركاياتو مستقيمو" .قاؿ الباحث :صدكؽ كما قاؿ الذىبي.
كباقي رجاؿ اإلسناد ثقات ،كال يضر ما قيؿ في كؿ مف:

ُ -غمط أبي داكد الطيالسي في أحاديثو(ُُ)؛ َّ
ألنو تكبع متابعة تامة ،تابعو سميماف بف

حرب في اإلماـ البخارم في الصحيح(ُِ).

)ُ) يينظر :تاريخ اإلسبلـ (ٖ.)ٖٖ/

)ِ) المؤتمؼ كالمختمؼ (ْ.)ُّٖٗ/
)ّ) سير أعبلـ النببلء (ُٔ.)ٕٖ/
)ْ) حسف المحاضرة في تاريخ مصر كالقاىرة (ُ.)ُّّ/
)ٓ) المحمى باآلثار (ٕ.)ّٓٔ/

)ٔ) عبد الباقي بف قانع بف مرزكؽ بف كاثؽ ،أبك الحسيف األمكم ،مكالىـ ،البغدادم الحافظ .تكفي سنة
(ُّٓىػ) .تاريخ اإلسبلـ (ٖ.)ّّ/
)ٕ) المغني في الضعفاء (ِ.)ِٔٓ/

)ٖ) يينظر :صحيح البخارم ،كتاب الزكاة ،باب اتقكا َّ
النار كلك بشؽ تمرة كالقميؿ مف الصدقة (ِ.)َُٗ/
كالك ً
اش ًح ٌي :بكسر الشيف المعجمة كالحاء الميممة ،ىذه النسبة إلى بنى كاشح ،كىـ بطف مف األزد ،نزلكا
ى
البصرة ،...،كاشتقاؽ الكاشح مف تكشح الرجؿ بثكبو أك بسيفو ،إذا اتخذه كشاحا .األنساب (ُّ.)ُّٔ/
)ٗ) تاريخ اإلسبلـ (ٕ.)ْٖٔ/
)َُ) تاريخ بغداد (ٓ.)ُِٔ/
)ُُ) يينظر :تقريب التيذيب (صَِٓ).

)ُِ) يينظر :صحيح البخارم ،كتاب الزكاة ،باب اتقكا َّ
النار كلك بشؽ تمرة كالقميؿ مف الصدقة (ِ.)َُٗ/
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ِ -إرساؿ شعبة بف الحجاج؛ َّ
السبًيعي(.)0
ألنو لـ يرسؿ عف أبي إسحاؽ َّ

السبًيعي؛ َّ
ألنو لـ يرسؿ عف عبد ا﵀ بف معقؿ بف المزني(ِ).
ّ -إرساؿ أبي إسحاؽ َّ

كذلؾ تدليسو ال يضر؛ مع َّأنو في المرتبة الثالثة مف مراتب التدليس(ّ)؛ فقد صرح
بسماع ىذا الحديث مف ىع ٍبًد المَّ ًو ٍب ًف ىم ٍع ًق وؿ في ركاية اإلماـ البخارم في الصحيح(ْ).
أيضا اختبلطو ال يضر؛ َّ
ألف شعبة بف الحجاج حدث عنو قبؿ اختبلطو(ٓ).
ك ن

كعميو فإف الحديث بيذا اإلسناد ضعيؼ ،ألف أحمد بف عمر ً
م ضعيؼ،
الجيى ًاز ٌ
كالحديث صحيح أخرجو البخارم(ٔ).
إيجابي في الحكـ عمى إسناد الحديث.
أثر
الكراؽ عمي بف بقاء كاف لو ه
ك ٌ
ه
***

الخامس :أبك محمد حبيب بف أبى حبيب

حبيب بف أبي حبيب المصرم ،كاتب مالؾ ،يكنى أبا محمد ،كاسـ أبيو :إبراىيـ ،كقيؿ:

مرزكؽ الحنفي ،تيكفي سنة (ُِٖق)(ٕ).
(ٖ)
تكمٌـ فيو ُّ
حبيبا الذم كاف يق أر ليـ
النقاد :فقاؿ عبد ا﵀ بف أحمد " :سمعت أبي كذكر ن
عمى مالؾ بف أنس ،فقاؿ :ليس بثقة قدـ عمينا رجؿ أحسبو ،قاؿ :مف خراساف كتب عف حبيب
(ٗ)

كتابا عف ابف أخي ابف شياب عف عمو عف سالـ
ن

كالقاسـ(َُ) ،كاذا ىي أحاديث ابف لييعة

)ُ) يينظر :المراسيؿ (صُٗ) ،جامع التحصيؿ (صُٔٗ) ،تحفة التحصيؿ (صُْٕ).
)ِ) يينظر :جامع التحصيؿ (صِْٓ) ،تحفة التحصيؿ (صِْْ).
)ّ) يينظر :طبقات المدلسيف (صِْ).

)ْ) يينظر :صحيح البخارم ،كتاب الزكاة ،باب اتقكا َّ
النار كلك بشؽ تمرة  ،)َُٗ/ِ( ،برقـ (ُُْٕ).
)ٓ) يينظر :نياية االغتباط بمف رمى باالختبلط (صِّٕ).

)ٔ) يينظر :صحيح البخارم ،كتاب الزكاة ،باب اتقكا َّ
النار كلك بشؽ تمرة كالقميؿ مف الصدقة (ِ.)َُٗ/
)ٕ) يينظر :تاريخ ابف معيف ،ركاية الدكرم (ْ ،)ْٖٓ/تاريخ ابف معيف ،ركاية ابف محرز (ُ ،)ّٔ/سؤاالت ابف
الجنيد (صَْٗ) ،العمؿ كمعرفة الرجاؿ (ِ ،)ِٓ/الضعفاء كالمتركككف البف الجكزم (صّْ) ،الجرح

كالتعديؿ (ّ ،)ََُ/الكامؿ (ّ ،)ِّْ/كتاب المجركحيف (ُ ،)ِٔٓ/كتاريخ اإلسبلـ (ٓ ،)َِٗ/تيذيب
الكماؿ (ٓ ،)ّٔٗ-ّٔٔ/إكماؿ تيذيب الكماؿ (ّ ،)ّّٔ/تيذيب التيذيب (ِ.)ُِٖ-ُُٖ/

)ٖ) العمؿ كمعرفة الرجاؿ (ِ.)ِٓ/
)ٗ) سالـ بف عبد ا﵀ بف عمر بف الخطاب القرشي العدكم ،أبك عمر ،أك أبك عبد ا﵀ المدني ،أحد الفقياء
فاضبل كاف يشبو بأبيو في اليدم كالسمت ،مات في آخر سنة (َُٔق) عمى الصحيح.
عابدا
ن
السبعة ككاف ثبتنا ن
يىظر :تقريب التيذيب (صِِٔ).
)َُ) القاسـ بف محمد بف أبي بكر الصديؽ التيمي ،تقدمت ترجمتو (صُٕٔ) مف ىذا البحث.
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عف خالد بف أبي عمراف عف القاسـ كسالـ ،فقاؿ أبي :أحاليا عمى ابف أخي ابف شياب عف

عمو ،قاؿ أبي :ككاف حبيب يحيؿ الحديث ،كلـ يكف أبي يكثٌقو كال يرضاه ،كقاؿ :كاف حبيب
كسكءا" ،كقاؿ عبد ا﵀ بف أحمد(ُ)" :سمعتو يقكؿ قدـ
شر
يحيؿ الحديث كيكذب ،كأثنى عميو نا
ن
عمينا رجؿ كمعو كتاب عف ابف أخي ابف شياب عف عمو عف القاسـ كسالـ ،فجعمت انظر فييا

فإذا ىي مسائؿ خالد يعني بف أبي عمراف عف القاسـ كسالـ ،فقمت لمرجؿ :ممف سمعت ىذا؟،
فقاؿ :مف حبيب الذم كاف يق أر لمناس عمى مالؾ فقمت دعيا أك خرقيا ىذا رجؿ كذاب ،كاذا ىك

قد أحاليا كقمبو عمى ابف أخي بف شياب عف عمو ،قاؿ أبي :كاٌنما ىي مسائؿ خالد بف أبي
عمراف عف القاسـ كسالـ" ،كقاؿ الحاكـ(ِ)" :ذىب حديث حبيب في الذاىبيف" ،كقاؿ عكاـ بف
(ْ)

إسماعيؿ(ّ)" :كاف مصحفنا جاء إلى ابف عيينة ،فقاؿ لو :حدثكـ المسعكدم
التيمي(ٓ)؟ ،فرده عميو خكاب ،كق أر حدثكـ أيكب عف ابف سيريف ،قاليا بالمعجمة" ،كقاؿ أبك

عف ىج َّكاب

حاتـ ،كالنسائي ،كأبك الفتح األزدم(ٔ)" :متركؾ الحديث" ،كقاؿ ابف حجر(ٕ)" :متركؾ" ،كقاؿ ابف

معيف(ٖ)" :حبيب الذم بمصر الذم يقاؿ لو :عرض حبيب ،قاؿ :كاف يق أر عمى مالؾ بف أنس
ككاف يخطرؼ

(ٗ)

لمناس يصفح كرقتيف كثبلثة ،سمعت يحيى يقكؿ :سألكني بمصر عنو،
(َُ)

فقمت :ليس أمره بشيء؟ ،قاؿ يحيى :ككاف ابف بكير

سمع مف مالؾ بع ػرض حبيب كىك أشر

)ُ) العمؿ كمعرفة الرجاؿ (ِ.)ٓٔ/
)ِ) إكماؿ تيذيب الكماؿ (ّ.)ّّٔ/
)ّ) تيذيب التيذيب (ِ.)ُِٖ/
)ْ) عبد الرحمف بف عبد ا﵀ بف عتبة بف عبد ا﵀ بف مسعكد الككفي المسعكدم ،صدكؽ اختمط قبؿ مكتو
كضابطو أف مف سمع منو ببغداد فبعد االختبلط مف السابعة مات سنة (َُٔق) كقيؿ سنة (ُٓٔق) .يينظر:

تقريب التيذيب (صّْْ).

)ٓ) ىج َّكاب بف عبيد ا﵀ التيمي الككفي ،صدكؽ رمي باإلرجاء .تقريب التيذيب (صُّْ).

)ٔ) الضعفاء كالمتركككف البف الجكزم (ُ ،)ُٖٗ/كالجرح كالتعديؿ (ّ ،)ََُ/كتيذيب الكماؿ (ٓ.)ّٔٗ/
)ٕ) تقريب التيذيب (صَُٓ).

)ٖ) تاريخ ابف معيف ،ركاية الدكرم (ْ.)ْٖٓ/

ىً
ط ىكتىٍيف
ط ىرؼ
ؼ ًفي ىم ٍشيً ًو :يي ٍج ىع يؿ ىخ ٍ
كيتى ىخ ٍ
ؼ ىخ ٍ
كؼ :يي ىخ ٍ
كجمؿ يخ ٍ
)ٗ) تى ىخ ٍ
ط ير ه
ط ىر ي
ط ًر ي
ط ىكه؛ ى
جاكىزه كتى ىع ٌداه ،ى
الشيء إ ىذا ى
ىخ ٍ ً
ساعتًو .يينظر :لساف العرب (ٗ.)ٕٗ/
طكةن م ٍف ىك ى
)َُ) يحيى بف عبد ا﵀ بف بكير المخزكمي مكالىـ المصرم كقد ينسب إلى جده ،ثقة في الميث كتكممكا في
سماعو مف مالؾ مف كبار العاشرة مات سنة (ُِّق) كلو (ٕٕ) سنة .يينظر :تقريب التيذيب (صِٗٓ).
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العرض" ،كقاؿ مرة(ُ)" :كذاب خبيث ،رجؿ سكء ،يخرطؼ(ِ) ،يضع الحديث ،يق أر عمى مالؾ

فيخرطؼ األحاديث؛ العشر كرقات كأكثر كأقؿ" ،كقاؿ أبك داكد(ّ)" :كاف حبيب يضع الحديث"،
كقاؿ أبك داكد(ْ)" :كاف مف أكذب الناس" ،كقاؿ النسائي(ٓ)" :متركؾ أحاديثو كميا مكضكعة عف

مالؾ كغيره" ،كقاؿ ابف حباف(ٔ)" :يركم عف الثقات المكضكعات كاف يدخؿ عمييـ ما ليس مف
أحاديثيـ فكؿ مف سمعو بعرضو فسماعو ليس بشيء فإنو كاف إذا ق أر أخذ الجزء بيده كلـ يعطيـ

النسخ ،ثـ يق أر البعض كيترؾ البعض ،كيقكؿ :قد قرأت كمو ثـ يعطييـ فينسخػ ػ ػ ػ ػكنيا" ،كق ػ ػ ػاؿ
عبد ا﵀ بف أحمد بف إبراىيـ الدكرقي(ٕ) :قاؿ يحيى بف معيف ،أك أبي :أشر السماع مف مالؾ

عرض حبيب ،كاف يق أر عمى مالؾ ،كاذا انتيى إلى آخر القراءة صفح أكراقا ،ككتب "بمغ" كعامة

سماع المصرييف عرض حبيب" ،كقاؿ ابف معيف(ٖ)" :كذاب" ،كقاؿ محمد بف سيؿ بف
عسكر(ٗ)" :كتبنا عنو عشريف حديثا كعرضناىا عمى بف المديني فقاؿ ىذا كمو كذب" ،كقاؿ ابف

عدم(َُ)" :يضع الحديث ،...كعامة حديث حبيب مكضكع المتف مقمكب اإلسناد ،كال يحتشـ

حبيب في كضع الحدث عمى الثقات كأمره بيف في الكذابيف كانما ذكرت طرفنا منو ليستدؿ بو
عمى ما سكاه".
قاؿ الباحث :حبيب بف أبي حبيب ،متركؾ الحديث.
 -أمثمة تطبيقية:

لو أحاديث في كتب السَُّّنة ،كمنيا:

)ُ) سؤاالت ابف الجنيد (صَْٗ).

ط ىرؼ في مشيو ،أم :يجعؿ
كيتى ىخ ٍ
ؼ ىخ ٍ
ركؼ :يي ىخ ٍ
)ِ) أم :السرعة كالقفز في القراءة ،قاؿ الفراىيدمٍ " :خ ٍ
ط ه
ط ًر ي
ط ىكه ى
رؼ :كاسع الخمؽ رحب ّْ
ط ىرفةن إذا
طرؼ ىخ ٍ
ؼ الرجؿ :يي ىخ ٍ
كخ ٍ
خطكتيف خطكة مف كساعتو كرجؿ يمتٍ ىخ ًط ه
ط ىر ى
الذراع .ى
أسرع المشي" .العيف (ْ.)ّّّ/

)ّ) تيذيب التيذيب (ِ.)ُِٖ/
)ْ) تيذيب الكماؿ (ٓ.)ّٔٗ/

)ٓ) تيذيب التيذيب (ِ.)ُِٖ/
)ٔ) كتاب المجركحيف (ُ.)ِٔٓ/
)ٕ) تيذيب الكماؿ (ٓ.)ّٔٗ-ّٖٔ/
)ٖ) تاريخ ابف معيف ،ركاية ابف محرز (ُ.)ّٔ/
)ٗ) تيذيب التيذيب (ِ.)ُِٖ/

)َُ) الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ (ّ.)ِّٗ-ِّْ/
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(ُ)
الر ىخ ً
ام ُّي،
كب ُّ
(حديث )َّ :أخرج ابف ماجو في سننو  ،قاؿ :ىح َّدثىىنا اٍلفى ٍ
ض يؿ ٍب يف ىي ٍعقي ى
اؿ :ح َّدثىىنا ع ٍب يد المَّ ًو ٍبف ع ً
و ً
يب ٍب يف أىبًي ىحبً و
ب ىمالً ًؾ ٍب ًف أ ىىن و
ام ور
قى ى
ي ى
ى
س ،قى ى ى
يب أيىبك يم ىح َّمد ،ىكات ي
اؿ :ىح َّدثىىنا ىحبً ي
ٍاألىسمى ًم ُّي ،عف عم ًرك ٍب ًف يشع ٍي وب ،عف أىبً ً
النبً َّي  ىنيىى ىع ٍف ىب ٍي ًع اٍل يع ٍرىب ً
ىف َّ
يو ،ىع ٍف ىج ّْد ًه(( ،)1أ َّ
اف(ّ)).
ىٍ
ٍ
ى
ىٍ ىٍ

الكراؽ:
الحكـ عمى اإلسناد كأثر ٌ
اإلسناد فيو:

الكراؽ ،متركؾ الحديث.
ُ -حبيب بف أبي حبيب ٌ
ىسمى ًم ٌي ،أبك عامر المدني ،ضعيؼ(ْ).
ِ -عبد اهلل بف عامر األ ٍ

ّ -عمرك بف شعيب بف محمد بف عبد اهلل بف عمرك بف العاص ،صدكؽ(ٓ).
جده(ٔ).

ْ -شعيب بف محمد بف عبد اهلل بف عمرك بف العاص ،صدكؽ ثبت سماعو مف

الكراؽ متركؾ الحديث ،كأثره
قاؿ الباحث :إسناد ضعيؼ ن
جدا ،ألف حبيب بف أبي حبيب ٌ
في إسناد الحديث سمبي ببل شؾ.
***

)ُ( سنف ابف ماجو ،كتاب التجارات ،باب بيع العرباف (ِ ،)ّٕٗ/برقـ (ُِّٗ) .كأخرجو أبك داكد في سننو،
برقـ (َِّٓ) ،عف عبد ا﵀ بف مسممة القعنبي ،كالبييقي (ٓ ،)ِّْ/مف طريؽ عبد ا﵀ بف كىب ،كبلىما عف
مالؾ أنو بمغو عف عمرك بف شعيب .كأخرجو أحمد في مسنده ،برقـ (ِّٕٔ) ،عف إسحاؽ بف عيسى بف
الطباع ،عف مالؾ ،عف الثقة ،عف عمرك بف شعيب.

)ِ) ىك :عبد ا﵀ بف عمرك بف العاص.

ّ
شيئا ،فإف ارتضاه كاف ما دفعو إليو
) ) أم :بيع يككف فيو عرباف ،كىك ما يدفع الرجؿ إلى الصناع ليصنع لو ن
مف الثمف ،كاال يككف منحة لو ،كالخمؿ فيو تعميؽ العقد كالتردد فيو إلى غير ذلؾ .تحفة األبرار (ِ.)ِْٓ/

)ْ) تقريب التيذيب (صَّٗ).
)ٓ) المصدر نفسو (صِّْ).

)ٔ) المصدر السابؽ (صِٕٔ).
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ً
م
الم ىراد ٌ
السادس :أبك األسكد ي

(ُ)

ادم ،أبك األسكد ،مشيكر بكنيتو ،كاف كاتب
الم ىر ٌ
النضر بف عبد الجبار بف نصير ي
لييعة بف عيسى بف لييعة قاضي مصر ابف أخي عبد اهلل بف لييعة ،تكفي سنة

(ُِٗق)(.)2

كالنضر ثقة ،قاؿ ابف معيف( ،)2كالفسكم( ،)3كابف حجر(" :)4ثقو" ،كذكره ابف حباف في

الثقات( ،)5كقاؿ الذىبي(" :)7اإلماـ ،القدكة ،العابد ،الحافظ" ،كقاؿ ىاركف بف سعيد األيمي(:)1
"حدثني مف اثؽ بو قاؿ :حضرت يحيى بف معيف كقد أتى إلى أبي األسكد فسألو أف يخرج إليو

كتاب نافع بف يزيد( ،)9فقاؿ لو يحيى بف معيف :أم شيء قرأت منو؟ ،كأم شيء حدثؾ بو؟،
فقاؿ النضر :منو ما حدثني ،كمنو ما قرأت ،كمنو ما أخذت إجازة ،كلست أميز بيف ذيف ،فقاؿ
يحيى آخذه منؾ عمى الصدؽ فانتسخ الكتاب منو" .قاؿ ابف معيف(" :)01ككاف شيخ صدؽ"،
كقاؿ أبك حاتـ(" :)00صدكؽ عابد" ،كقاؿ النسائي(" :)01ليس بو بأس".
-أمثمة تطبيقية:

لو أحاديث في كتب السَُّّنة ،كمنيا:
ً
م :منسكب إلى يمراد ،كاسمػ ػو يي ىحابًر بف مالؾ بف أدد بف زيػ ػد بف يشجػ ػب بف عري ػب بف زيد بف
الم ىراد ٌ
)ُ) ي
كيبلف بف سبأ ،سمي بو ألنو أكؿ مف تمرد باليمف ،قبيؿ ينسب إليو جماعة مف الصحابة فمف بعدىـ .عجالة
المبتدم كفضالة المنتيي في النسب (صُُّ).

)ِ) يينظر :تاريخ ابف معيف ،ركاية ابف محرز (ُ ،)َُ/سؤاالت ابف الجنيد (صّّٗ) ،المعرفة كالتاريخ
(ِ ،)ّْْ/كالجرح كالتعديؿ (ٖ ،)َْٖ/تاريخ ابف يكنس (ُ ،)ْْٗ/الثقات (ٗ ،)ُِّ/تيذيب الكماؿ
(َُ ،)َْْ/سير أعبلـ النببلء (َُ ،)ٕٓٔ/تقريب التيذيب (صِٔٓ).
)ّ) تاريخ ابف معيف ،ركاية ابف محرز (ُ.)َُ/
)ْ) المعرفة كالتاريخ (ِ.)ّْْ/
)ٓ) تقريب التيذيب (صِٔٓ).
)ٔ) الثقات (ٗ.)ُِّ/
)ٕ) سير أعبلـ النببلء (َُ.)ٕٓٔ/
)ٖ) الجرح كالتعديؿ (ٖ.)َْٖ/

)ٗ) نافع بف يزيد الكبلعي ،بفتح الكاؼ كالبلـ الخفيفة ،أبك يزيد المصرم ،يقاؿ :إنو مكلى شرحبيؿ بف حسنة،
ثقة عابد ،مف السابعة مات سنة (ُٖٔق) .تقريب التيذيب (صٗٓٓ).
)َُ) سؤاالت ابف الجنيد (صّّٗ).
)ُُ) الجرح كالتعديؿ (ٖ.)َْٖ/

)ُِ) تيذيب الكماؿ (ِٗ.)ِّٗ/
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(ُ)
الر ٍح ىم ًف ٍب يف ىع ٍبًد المَّ ًو ٍب ًف
ىخ ىب ىرىنا ىع ٍب يد َّ
(حديث )ُّ :أخرج النسائي في سننو  ،قاؿ :أ ٍ
(ِ)
ض ير ٍب يف ىع ٍبًد اٍل ىجب ً
اال :ىح َّدثىىنا اٍل يمفى َّ
ض يؿ ٍب يف
َّار ،قى ى
ىع ٍبًد اٍل ىح ىكًـ  ،قى ى
ىس ىكًد النَّ ٍ
اؿ :ىح َّدثىىنا أىبًي ،ىكأيىبك ٍاأل ٍ
(ْ)
َّاش ٍب ًف عب و ً ً
ضالىةى(ّ) ،ىع ٍف ىعي ً
اؿ أيىبك
ص ٍي ًف اٍليى ٍيثىًـ ٍب ًف يشفى ٍّي  ،ىكقى ى
ى
فى ى
َّاس اٍلقتٍىبان ّْي ،ىع ٍف أىبًي اٍل يح ى
ب لًي يس َّمى أىبا ع ً
ت أ ىىنا كص ً
امر(ٓ) ،ىريج هؿ ًم ىف اٍل ىم ىع ًاف ًر
اح ه
ىس ىكًد :يشفى ّّي ،إًَّنوي ىس ًم ىعوي ىيقيك يؿ :ىخ ىر ٍج ي
ى ى
ٍاأل ٍ
يى
ى ى
(ٔ) ً
ً
ً
لًين ّْ
اؿ أيىبك
َّح ىاب ًة ،قى ى
اف قىاصُّيي ٍـ ىريج نبل م ىف ٍاأل ٍىزًد ،ييقىا يؿ لىوي :أيىبك ىرٍي ىح ىانةى م ىف الص ى
اء ،ىك ىك ى
صم ىي بًًإيم ىي ى
ى
اٍلحص ٍي ًف :فىسبقىنًي ص ً
ص
ت إًلىى ىج ٍنبً ًو ،فىقى ى
اؿ :ىى ٍؿ أ ٍىد ىرٍك ى
احبًي إًلىى اٍل ىم ٍس ًجًد ،ثيَّـ أ ٍىد ىرٍكتيوي فى ىجمى ٍس ي
ىى
ص ى
ت قى ى
ى
ي ى
(نيىى ىر يسك يؿ المَّ ًو  ىع ٍف ىع ٍش ور ىع ٍف :اٍل ىك ٍش ًر ،ىكاٍل ىك ٍشًـ،
ت :ىال ،فىقى ى
اؿ :ىس ًم ٍعتيوي ىيقيك يؿ :ى
أىبًي ىرٍي ىح ىانةى؟ فى يقٍم ي
ً (ٕ)
ً
ً
الرج ىؿ بً ىغ ٍي ًر ًشعار(ٖ) ،كعف م ىك ً
ك َّ ً
ىف
ام ىعة
َّ
ام ىعة اٍل ىم ٍأرىة اٍل ىم ٍ أرىةى بً ىغ ٍي ًر ش ىع وار ،ىكأ ٍ
الريج ًؿ َّ ي
ى
ىىٍ ي ى
النتٍؼ ،ىك ىع ٍف يم ىك ى
ى
الرج يؿ أىس ىف ىؿ ثًيابً ًو ح ًر ا ً
ىع ً
ىعا ًجًـ ،ىك ىع ًف
اجًـ ،أ ٍىك ىي ٍج ىع ىؿ ىعمىى ىم ٍن ًك ىب ٍي ًو ىح ًر نيرا ،أ ٍىمثى ى
اؿ ٍاأل ى
ير م ٍث ىؿ ٍاأل ى
ىي ٍج ىع ىؿ َّ ي ٍ ى ى ن
الني ىبى ،ك ىع ٍف ريك ً
كر ،كلييب ً
طو
كب ُّ
اف).
كس اٍل ىخ ىكاتً ًيـ إً َّال لًًذم يسٍم ى
ُّ ٍ
ى ي
الن يم ً ى

الكراؽ:
الحكـ عمى اإلسناد كأثر ٌ

)ُ( سنف النسائي ،كتاب الزينة ،باب َّ
النتٍؼ (ٖ ،)ُّْ/برقـ (َُٗٓ) .كأخرجو ابف ماجو (ِ ،)َُِٓ/برقـ
َّاش ٍب يف
ض ىرًم ُّي ،عف ىعي ي
ُّكب ا ٍل ىح ٍ
(ّٓٓٔ) ،كالدارمي (ّ ،)ُِّٕ/برقـ (َِٗٔ) ،كمييما مف طريؽ ىي ٍحىيى ٍب يف أىي ى
ىعب و
م ،بو ،بنحكه.
َّاس ا ٍل ًح ٍمىي ًر ُّ
يد ٍب يف ىخالًًد ا ٍليى ٍم ىدانً ُّي ،عف ا ٍل يمفى َّ
ض يؿ ،بو ،بنحكه.
كأخرجو أبك داكد (ْ ،)ْٖ/برقـ (َْْٗ) ،مف طريؽ ىي ًز ي
الر ٍح ىم ًف ٍب يف ىع ٍب ًد المَّ ًو ٍب ًف ىع ٍب ًد ا ٍل ىح ىكًـ بف أعيف المصرم ،أبك القاسـ ،ثقة .يينظر :تقريب التيذيب
)ِ) ىع ٍب يد َّ
(صّْْ).

كأخرجو البييقي في السنف الكبرل (ّ ،)ِّٗ/برقـ (ُُِٔ) ،كفي شعب اإليماف (ٖ ،)ّٕٓ/برقـ (ُٔٗٓ)،
يد ٍب ًف ع ٍب ًد ً
ا﵀ ٍب ًف ىم ٍك ىى وب عف ا ٍل يمفى َّ
ض يؿ
يد ٍب يف ىخالً ًد ٍب ًف ىي ًز ى
ىس ىكًد ،ىكأيىبك ىزٍي ود ىكىي ًز ي
مف طريؽ ىس ًع ي
ى
يد ٍب يف أىبًي ىم ٍرىي ىـ ،ىكأيىبك ٍاأل ٍ
ضالىةى ،بو ،بنحكه.
ٍب يف فى ى
ض يؿ ٍبف فىضالىةى بف عبيد ابف ثمامة ً
القتٍباني ،المصرم ،أبك معاكية القاضي ،ثقة فاضؿ عابد ،أخطأ
)ّ) ا ٍل يمفى َّ ي ى
ابف سعد في تضعيفو .يينظر :تقريب التيذيب (صْْٓ).

الح ٍجرم المصرم ،ثقة .يينظر :تقريب التيذيب (صٖٕٓ).
)ْ) الييثـ بف شفي الرعيني ،أبك الحصيف ى
ٓ
الح ٍجرم المصرم ،اسمو عبد ا﵀ بف جابر ،كقيؿ :اسمو عامر كالصحيح أبك عامر .يينظر:
) ) أبك عامر ى
تقريب التيذيب (صّٓٔ).
)ٔ) ع ٍب يد ً
ؼ ًفي اس ًم ًو ،فىًقي ىؿ :يىك ىشمعكف ،ك يىك ًمف ٍاأل ٍىزًد ،ك ىكاف يقي ُّ ً
ا﵀ ٍب يف ىم ى
ط ور ،أيىبك ىرٍي ىح ىان ىة يم ٍختىمى ه
ص بًأٍىيميَّا ،لىوي
ى ى ى
ى
ى ٍي ي ى ى ى
ٍ
ً
ات ،كآي ه ً
ادةى ٍب ًف ين ىس ٍّي ،ىكا ٍليىٍيثىًـ ٍب ًف
اف ٍب ًف ىش ٍي ور ،ىك يك ىرٍي وب ،ىكأ ٍىب ىرىىةى ،ىك يعىب ى
ام ه ى ى
ات ،ىحديثيوي ع ٍن ىد ىش ٍي ًر ٍب ًف ىح ٍك ىش وب ،ىكثىٍكىب ى
ىك ىر ى
يشفى ٍّي .معرفة الصحابة ألبي نعيـ (ْ.)ُّٕٖ/
)ٕ) المكامعة :ىك أف يضاجع صاحبو في ثكب كاحد ال حاجز بينيما ،كالكميع :الضجيع ،كزكج المرأة كميعيا.

يينظر :مجمع بحار األنكار (ْ.)ّْٓ/

)ٖ) بغير شعار :أم ثكب يغطي بو ،فيحكؿ بينيما .تحفة األبرار شرح مصابيح السَُّّنة (ّ.)ُْٓ/
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اإلسناد فيو:

ُ -كالد عبد الرحمف :عبد اهلل بف عبد الحكـ بف أعيف المصرم ،أبك محمد الفقيو

المالكي.

(ُ)
شيئا".
قاؿ ابف حجر " :صدكؽ ،أنكر عميو ابف معيف ن

كقاؿ أبك زرعة الرازم(ِ)" :ثقة" ،كقاؿ الخميمي(ّ)" :ثقة كبير ،متفؽ عميو" ،كقاؿ ابف

(ْ)
صالحا ثقة" ،كذكره ابف حباف في الثقات(ٓ) ،كقاؿ أبك حاتـ(ٔ):
عبد البر " :ككاف رجبلن
ن
"صدكؽ" ،كقاؿ الذىبي(ٕ)" :اإلماـ ،الفقيو ،مفتي الديار المصرية" ،كقاؿ ابف يكنس(ٖ)" :كاف

فقيينا ،ككاف حسف العقؿ" ،كقاؿ محمد بف مسمـ(ٗ)" :كاف شيخ مصر" ،كقاؿ العجمي(َُ)" :لـ أر
بمصر اعقؿ منو كمف سعيد بف أبي مريـ" ،كقاؿ الساجي(ُُ)" :في الجرح كالتعديؿ كذبو
يحيى بف معيف" ،فعمؽ عميو الذىبي(ُِ)" :لـ يثبت قكؿ ابف معيفٌ :إنو كذاب".
قاؿ الباحث :ثقة.

الح ٍجرم ،المصرم ،اسمو :عبد ا﵀ بف جابر ،كقيؿ :اسمو عامر،
ِ -أبك عامر :ىك ى
كالصحيح :أبك عامر .قاؿ ابف حجر(ُّ)" :مقبكؿ".
تعديبل ،كرتبة مقبكؿ ىي أدنى مراتب التعديؿ عند
جرحا كال
ن
قاؿ الباحث :لـ أجد فيو ن
ابف حجر ،قاؿ ابف حجر(ُْ)" :مقبكؿ حيث يتابع ،كاال فميف الحديث" ،كىنا لـ ييتابع ،قاؿ الشيخ

)ُ) تقريب التيذيب (صَُّ).
)ِ) الجرح كالتعديؿ (ٓ.)َُٔ/
)ّ) اإلرشاد في معرفة عمماء الحديث (ُ.)ِْٔ/
)ْ) تيذيب الكماؿ (ُٓ.)ُْٗ/
)ٓ) يينظر :الثقات (ٖ.)ّْٕ/

)ٔ) الجرح كالتعديؿ (ٓ.)َُٔ/
)ٕ) سير أعبلـ النببلء (َُ.)َِِ/
)ٖ) تاريخ ابف يكنس (ُ.)ِٕٓ/
)ٗ) الجرح كالتعديؿ (ٓ.)َُٔ/

)َُ) نقمو ابف حجر في تيذيب التيذيب (ٓ ،)ِٖٗ/كلـ أجده في معرفة الثقات.
)ُُ) تيذيب التيذيب (ٓ ،)َِٗ-ِٖٗ/كلـ أجده في الجرح كالتعديؿ.
)ُِ) سير أعبلـ النببلء (َُ.)ُِِ/
)ُّ) تقريب التيذيب (صّٓٔ).
)ُْ) المصدر نفسو (صْٕ).
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األلباني(ُ)" :كالصحيح( :أبك عامر)" -كما تقدـ في ركاية الجماعة ،-كاسمو( :عبد ا﵀ ابف
جابر) ،كلـ يكثقو أحد ،كلـ يكرده ابف حباف في "ثقاتو" ،ال في "الكنى" ،كال في "األسماء" ،كفي

متابعا حتى
"التقريب"" :مقبكؿ" .يعني عند المتابعة  -كما ىك نصو في المقدمة  ،-كلـ أجد لو
ن
اليكـ ،كأنكر ما فيو جممة الخاتـ ،كا﵀ تعالى أعمـ .كلكثير مف الخصاؿ األخرل شكاىد
(ِ)

معركفة

في "الصحيحيف" كغيرىما ،منيا :جممة رككب النمكر".

كعميو فإف اإلسناد ضعيؼ؛ َّ
الح ٍجرم المصرم ليف.
ألف أبا عامر ى
إيجابي في الحكـ عمى إسناد الحديث.
أثر
َّ
الكراؽ فقد كاف لو ه
أما األسكد ٌ
ه
***

(ّ)

السابع :أبك محمد المصرم ،أثير الديف القىبَّاني

يف بف خمؼ ،أثير الديف ،أبك القاسـ أك أبك محمد
عبد الغني بف سميماف بف ىب ًن ى
المصرم الشافعي الناسخ ،كسمع الكثير بإفادة كالده أبي الربيع ،كحدث بالشيء مرات ،كتفرد

(ٓ)
(ْ)
شيخا
في كقتو ،تيكفي سنة (ُٔٔق)  .قاؿ الذىبي " :ذكره الشريؼ فأثنى عميو ،كقاؿ :كاف ن
ساكنا ،مف أكالد المشايخ الفضبلء" ،كقاؿ مرة(ٔ)" :انتيى إليو عمك اإلسناد بمصر مع
صالحا،
ن
ن
(ٖ)
(ٕ)
ً
ً
"المسند الكبير" ،كقاؿ الذىبي كالصفدم :
صبلح كسككف ،...ككاف مبارنكا خي نرا" ،كقاؿ مرة  :ي
"المسنًد".
ي

)ُ) سمسمة األحاديث الضعيفة كالمكضكعة كأثرىا السيئ في األمة (ُْ.)ّٗ/
ص ًؿ ًفي َّ
الش ىع ًر (ٕ ،)ُٔٓ/برقـ (ّٕٗٓ) .كيينظر:
)ِ) يينظر :صحيح البخارم ،كتاب المباس ،ىب ي
الك ٍ
اب :ى
اشم ًة كا ٍلمستىك ًشم ًة ك َّ ً
ً
ً ً
ً ً
اس ك ّْ ً
ً ً ً
صحيح مسمـ ،كتاب :المّْىب ً
ص ًة
الز ىينة ،ىب ي
النام ى
اب :تى ٍح ًريـ ف ٍعؿ ا ٍل ىكاصمىة ىكا ٍل يم ٍستى ٍكصمىة ىكا ٍل ىك ى ى ي ٍ ٍ ى ى
ى
ؽ ً
ات كا ٍلم ىغيّْر ً
ّْ ً
كا ٍلمتىىن ّْم ً
ات ىخ ٍم ً
ا﵀ (ّ ،)ُٕٕٔ/برقـ (ُِِْ).
ى ي ى
صة ىكا ٍل يمتىىفم ىج ى ي ى
)ّ) القىبَّاني :بفتح القاؼ كتشديد الباء المنقكطة بكاحدة كفي آخرىا نكف ،ىذه النسبة إلى القباف ،كىك الٌذم يكزف
بيا األشياء ،كالمنتسب إليو إما إلى عممو أك إلى الكزف بو .األنساب (َُ.)ُّٗ/
)ْ) يينظر :تاريخ اإلسبلـ (ُٓ ،)ُْ/تذكرة الحفاظ (ْ ،)ُّٔ/العبر في خبر مف غبر (ّ ،)َّّ/المعيف في
طبقات المحدثيف (صَُِ) ،الكافي بالكفيات (ُٗ ،)ِْ/تكضيح المشتبو (ُ ،)ُٔٔ/النجكـ الزاىرة في ممكؾ
مصر كالقاىرة (ٕ ،)ُِِ/شذرات الذىب في أخبار مف ذىب (ٕ.)ُّٓ/
)ٓ) تاريخ اإلسبلـ (ُٓ.)ُْ/
)ٔ) العبر في خبر مف غبر (ّ.)َّّ/
)ٕ) تذكرة الحفاظ (ْ.)ُّٔ/

)ٖ) المعيف في طبقات المحدثيف (صَُِ) ،كالكافي بالكفيات (ُٗ.)ِْ/
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تعديبل،
جرحا كال
ن
قاؿ الباحث :شيخ صالح يمسند ،مجيكؿ الحاؿ ،ككبلـ الذىبي ال يفيد ن
كا﵀ أعمـ.
 -أمثمة تطبيقية:

لو أحاديث في كتب السَُّّنة ،ككجدت

كتاب مطبكع .مع العمـ أنو يكجد لو حديث
صحيح البخارم(ُ) كىك( :مف أحدث ًفي أمرىنا
كمف أحاديثو:

لو حديثنا أخرجو ابف حجر ،في مخطكط ال في
يضا ابف حجر في تغميؽ التعميؽ عمى
أخرجو أ ن
ىش ٍيئا لى ٍي ىس ًم ٍنوي فك رد).

(ِ)
ىخ ىب ىرىنا ىي ٍح ىيى ٍب يف ىج ٍعفى ًر ٍب ًف
(حديث )ِّ :أخرج الحافظ ابف حجر العسقبلني  ،قاؿ :أ ٍ
ً
مح َّمًد ٍب ًف ع ٍبًد َّ ً ً
ؼ ٍب يف يع ىم ىر ٍب ًف يح ىس ٍي وف اٍل يختىنً ُّي(ّ) ،إً ىج ىازةن ًم ٍنيي ىما قىاال :أ ىىنا
كس ي
ى
يى
الرحيـ اٍل يح ىس ٍين ُّي ،ىكيي ي
و
ً
ً
ىح ىم ىد ٍب ًف ىعمً ّْي ٍب ًف اٍلفىتٍ ًح ،أ ىىنا
ضائً ًؿ يع ىمر ٍبف أ ٍ
يف ٍب ًف ىخمىؼ ،أ ىىنا أيىبك اٍلفى ى
اف ٍب ًف ىبن ى
ىع ٍب يد اٍل ىغن ّْي ٍب يف يسمى ٍي ىم ى
ؽ مرًش يد ٍبف ي ٍحيى ،أ ىىنا أىبك اٍلقى ً
أىبك ً
اؿ :قي ًرئى ىعمىى أىبًي
اسًـ ىعمً ُّي ٍب يف يم ىح َّمًد ٍب ًف ىعمً ٍّي اٍلفى ًارًس ُّي ،قى ى
ي
ي ى ى
ي ى
صاد و ي ٍ
َّيرًف ّْيً ،في م ٍن ًزًل ًو بًاٍلقى ً
ً
ً َّ ً
ً
ً َّ ً
ً ً
اى ى ًرة،
أٍ
ىح ىم ىد ىع ٍبد المو ٍب ًف يم ىح َّمد ٍب ًف ىع ٍبد المو ا ٍب ًف ا َّلناص ًح اٍل ىم ٍع يركؼ ب ٍاب ًف الص ٍ ى
ى
يؿ لىو :ح َّدثى ىؾ أىبك اٍلحس ٍي ًف مح َّم يد ٍبف ح ً
ً
ً
امًد ٍب ًف يخ ىزٍي ىمةى ،ىخا يؿ ىكلىًد السُّّْن ّْي،
ي ى
يى يى
ي
ىس ىمعي ق ى ي ى
ىكأ ىىنا ىحاضهر أ ٍ
(ْ)
ً
ًو
اف ،ىع ًف ٍاب ًف أىبًي
ىح َّدثىني يم ىح َّم يد ٍب يف ىىاشـ الرًم ُّي اٍل يم ىؤّْد ي
ب ،أ ىىنا أيىبك يم ىع ًاكىيةى ،ىع ٍف ىج ٍعفى ًر ٍب ًف يب ٍرقى ى
اؿ رسك يؿ المَّ ًو ( :ثى ه ً
اإلس ً
بلـ :اٍل ىك ُّ
ين ٍش ىبةى ،ىع ٍف أ ىىن ً
ؼ ىع ٍف ىم ٍف
س ٍب ًف ىمالً وؾ ،قى ى
ىص ًؿ ً ٍ
بلث م ٍف أ ٍ
اؿ :قى ى ى ي
ً
َّ
اإلس ً
اد ىم و
اض يم ٍن يذ ىب ىعثىنًي المَّوي،
قى ى
بلـ بً ىع ىم وؿ ،ىكاٍل ًجيى ي
اؿ :ال إًلىوى إًال الموي ال يي ىكفّْيرهي بً ىذ ٍن وب ىكال يي ٍخ ًريجوي م ىف ً ٍ
ً
ً ً
ًو
ً
يمتًي َّ
اف بًاألى ٍق ىد ًار
الدج ى
ً إلىى أ ٍ
يم ي
َّاؿ ال ىي ٍ
ص ًرفيوي ىج ٍكير ىجائ ور ىكال ىع ٍد يؿ ىعادؿ ،ىكاإل ى
ىف ييقىات ىؿ آخ ير أ َّ ى
يكمّْيىا).
الكراؽ:
الحكـ عمى اإلسناد كأثر ٌ

إسناد الحديث فيو:

كد (ّ،)ّٖٗ/
ص ٍم ًح ىج ٍكور فى ُّ
)ُ) يينظر :صحيح البخارم ،كتابُّ :
الص ٍم يح ىم ٍريد ه
الص ٍم ًح ،باب :إً ىذا ٍ
اصطىمى يحكا ىعمىى ي
برقـ (ِٕٗٔ).
)ِ( الحادم عشر مف معجـ الشيخة مريـ (حُْ) .كىك مخطكط في اسطكانة جكامع الكمـ.

كأخرج الحديث اإلماـ أبي يعمى في مسنده (ٕ ،)ِٖٕ/برقـ (ُُّْ) ،مف طريؽ أىبي ىب ٍك ًر ٍب يف أىبًي ىش ٍيىبةى ،ىكأيىبك
ىخ ٍيثى ىمةى يزىى ٍي ير ٍب يف ىح ٍر وب ،عف ىح َّدثىىنا أيىبك يم ىع ًاكىيةى ،بو ،بمثمو.
كأخرجو القاسـ بف سبلـ في اإليماف (صْٕ) ،برقـ (ِٖ) ،مف طريؽ أىبي يعىب ٍي ود ،عف أىبي يم ىع ًاكىيةى ،بو ،بنحكه.
)ّ) ا ٍل يختىنً ُّي :بضـ الخاء المعجمة كالتاء المفتكحة ثالث الحركؼ كفي آخرىا النكف ،ىذه النسبة إلى ختف كىي

بمدة كراء يكزكند مف ببلد الترؾ دكف كاشغر .األنساب (ٓ.)َٓ/
)ْ) محمد بف ىاشـ مجيكؿ لـ أجد لو ترجمة في كتب الرجاؿ.
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ُ -أبك الفضؿ عمر بف أحمد بف عمي بف الفتح.

جرحا كال تعديبلن.
قاؿ الباحث :لـ أجد فيو ن
الكراؽ ،شيخ صالح يمسند ،مجيكؿ الحاؿ.
ِ -عبد الغني بف سميماف ٌ
ًو
ِّب.
ّ -يم ىح َّم يد ٍب يف ىىاشـ الرًم ُّي ا ٍل يم ىؤد ي
جرحا كال تعديبلن ،فيك
قاؿ الباحث :لـ أجد لو ترجمة في كتب ّْ
الرجاؿ ،كلـ أجد فيو ن
مجيكؿ ،كا﵀ أعمـ.
ْ -محمد بف خازـ ،أبك معاكية الضرير الككفي ،عمي كىك صغير ،ثقة أحفظ الناس

لحديث األعمش كقد ييـ في حديث غيره .قالو الحافظ ابف حجر(ُ) ،كذكره في المرتبة الثالثة مف

مراتب التدليس(ِ).

قاؿ الباحث :كىمو يضر فقد ركل الحديث عف غير األعمش ،كلـ يتابعو أحد فيو ،أما

تدليسو ال يضر فقد ركل الحديث بصيغة التحديث في ركاية أبي داكد(ّ).
الرقي.
ٓ -جعفر بف يب ٍرقاف :الكبلبي ،أبك عبد اهلل َّ
قاؿ ابف حجر(ْ)" :صدكؽ ييـ في حديث الزىرم".

كقاؿ ابف معيف(ٓ) ،كالعجمي(ٔ)" :ثقة" ،قاؿ مركاف بف محمد(ٕ)" :كا﵀ الثقة العدؿ" ،كذكره

ابف حباف في الثقات(ٖ) ،كقاؿ ابف معيف(ٗ)" :ثقة فيما ركل عف غير الزىرم ،كأما ما ركل عف

الزىرم فيك ضعيؼ ،ككاف أميِّا ال يكتب ،كليس ىك مستقيـ الحديث عف الزىرم ،كىك في غير
(َُ)
أميا ال يق أر كال يكتب ككاف رجؿ
الزىرم أصح حديثنا" ،كقاؿ ابف معيف في مكضع " :كاف ن

)ُ) تقريب التيذيب (صْٕٓ).
)ِ) يينظر :طبقات المدلسيف (صّٔ).
)ّ) سنف أبي

يد ٍب يف
داكد ،كتاب الجياد ،باب في الغزك مع أئمة الجكر (ّ .)ُٖ/قاؿ أبك داكد ،ىح َّدثىىنا ىس ًع ي
يد ٍب ًف أىبًى ين ٍشىبةى ىع ٍف أىىن ً
اؿ :قىا ىؿ
س ٍب ًف ىمالً وؾ  قى ى
اف ىع ٍف ىي ًز ى
أيىبك يم ىع ًاكىيةى ىح َّدثىىنا ىج ٍعفى ير ٍب يف يب ٍرقى ى
(الحديث).

ص و
كر ىح َّدثىىنا
ىم ٍن ي
ىر يسك يؿ المَّ ًو :
)ْ) تقريب التيذيب (صَُْ).

)ٓ) تاريخ ابف معيف -ركاية الدارمي (صْٖ).
)ٔ) معرفة الثقات (ُ.)ِٖٔ/
)ٕ) تيذيب الكماؿ (ٓ.)ُٔ/
)ٖ) يينظر :الثقات (ٔ.)ُّٔ/

)ٗ) سؤاالت ابف الجنيد (ُ.)ّٖٓ/

كينظر (ْ.)ْْٔ/
)َُ) تاريخ ابف معيف -ركاية الدكرم (ْ ،)ُْٗ/ي
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(ِ)

صدؽ" ،كقاؿ أحمد(ُ)" :ثقة ضابط لحديث ميمكف

كحديث بريد بف األصـ كىك في حديث

أيضا(ّ)" :إذا حدث عف غير الزىرم فبل بأس ثـ قاؿ
الزىرم يضطرب كيختمؼ فيو" ،كقاؿ أحمد ن

في حديثو عف الزىرم يخطئ" ،كقاؿ ابف ين ىم ٍير(ْ)" :ثقة ،أحاديثو عف الزىرم مضطربة" ،كقاؿ
ابف عدم(ٓ)" :معركؼ مف الثقات ،كقد ركل عنو الناس الثَّكرم فمف دكف كلو نسخ يركييا عف
ميمكف بف ميراف كالزىرم كغيرىما ،كىك ضعيؼ في الزىرم خاصة ككاف أميا كيقيـ ركايتو عف
غير الزىرم كثبتكه في ميمكف بف ميراف كغيره كأحاديثو مستقيمة حسنة ،كاَّنما قيؿ ضعيؼ في

الزىرم ألف غيره ،عف الزىرم أثبت منو بأصحاب الزىرم المعركفيف مالؾ ،كابف عيينة كيكنس
كشعيب كعقيؿ كمعمر َّ
فإنما أرادكا أف ىؤالء أخص بالزىرم كىـ أثبت مف جعفر ألف جعفر

الرازم(ٔ)" :محمو الصدؽ يكتب حديثو" ،كقاؿ
ضعيؼ في الزىرم ال غير" ،كقاؿ أبك حاتـ ٌ

َّ
النسائي(ٕ)" :ليس بالقكم في الزىرم ،كفي غيره ال بأس بو" ،كقاؿ العقيمي(ٖ)" :ضعيؼ في
ركايتو عف الزىرم" ،كقاؿ الساجي(ٗ)" :عنده مناكير".

قاؿ الباحث :ثقة ،ييـ في حديث الزىرم ،كىنا ال يضر؛ َّ
ألنو لـ يحدث عف الزىرم.

شبة :يزيد بف أبي ين ٍشبة السممي مجيكؿ(َُ).
ٕ -ابف أبي ين ٍ
كباقي رجاؿ اإلسناد ثقات.

قاؿ الباحث :يتبيف مما سبؽ أف إسناد الحديث ضعيؼ ،فإف فيو أبك الفضؿ عمر بف

الكراؽ (شيخ
أحمد بف عمي بف الفتح (لـ أجد فيو ن
جرحا كال تعديبلن) ،كعبد الغني بف سميماف ٌ
صالح مسند ،مجيكؿ الحاؿ) ،مح َّم يد ٍبف ى ً
ب (لـ أجد لو ترجمة في كتب
اشوـ الرًم ُّ
ي ى
ي اٍل يم ىؤّْد ي
يى
ي
جرحا كال تعديبلن) ،يزيد بف أبي ين ٍشبة (مجيكؿ) ،كقد تفرد بركاية الحديث.
الرجاؿ ،كلـ أجد فيو ن
)ُ) مف كبلـ أحمد بف حنبؿ في عمؿ الحديث كمعرفة الرجاؿ (صَُٔ).

)ِ) ميمكف بف ميراف الجزرم أبك أيكب أصمو ككفي نزؿ الرقة ،ثقة فقيو كلي الجزيرة لعمر ابف عبد العزيز
ككاف يرسؿ مف الرابعة مات سنة (ُُُُٕٔ-ق) .يينظر :تقريب التيذيب (ص.)ٓٓٔ :
)ّ) العمؿ كمعرفة الرجاؿ (ّ.)َُّ/
)ْ) الجرح كالتعديؿ (ِ.)ْْٕ/

)ٓ) الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ (ِ.)ّٕٓ-ّْٕ/
)ٔ) الجرح كالتعديؿ (ِ.)ْْٕ/
)ٕ) تيذيب الكماؿ (ٓ.)ُٓ/
)ٖ) الضعفاء الكبير (ُ.)ُْٖ/
)ٗ) تيذيب التيذيب (ّ.)ٖٔ/

)َُ) تقريب التيذيب (صَٓٔ).
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سمبي في الحكـ عمى إسناد الحديث.
أثر
الكراؽ كاف لو كلغيره ه
كعميو فإف ٌ
ه
***

الثامف :عبد المطيؼ بف محمد

كيعرؼ بالسكرم،
عبد المطيؼ بف محمد بف محمد بف محمد المحب القاىرم الكتبي ،ي
شيخ مسف لو طمب .كفيو فضيمة يحكي عف ً ً
كتبا،
ي كطبقتو ككاف مف أكثر الكتبييف ن
ي
البٍمقين ٌ
كفييا الكثير مف الك ارريس الممفقة كاألجزاء المخركمة التي كاف يأخذىا مف التٌرؾ ثـ يسير
الميالي المتكالية عمى الشمع كنحكه ليكمؿ بعضيا مف بعض ،كق ٌؿ أىف يتحصؿ منو كبير أىمر
كثير كؿ ىذا مع يبسو في البيع .تيكفي بعد (َٖٓق) عفا ا﵀ عنو(ُ).
ماال نا
كأذىب في ذلؾ ن
تعديبل ،كليس لو أحاديث في
جرحا كال
ن
قاؿ الباحث :مجيكؿ الحا؛ ٌ
ألنني لـ أجد فيو ن

كتب السَُّّنة.

***

الن ً
التاسع :أبك إسحاؽ إبراىيـ بف محمد َّ
اسخ

إبراىيـ بف محمد بف عبد الصمد بف عبد العزيز بف عبد المجيد الت ٍِّزم ٍن ًتي(ِ)ً ،
الح ٍم ىي ًرم
ى ٌ
الن ً
الشافعي العدَّ ،
طا حسنا ،كيجمس مع الشيكد
اسخ بالقمعة .ككاف يكتب خ ن
ً ( ٔ)
سمع عمى العز(ّ) الحراني(ْ) صحيح البخارم ،كعمى عبد الرحيـ(ٓ) ابف خطيب اٍلم َّ ًزة
الغيبلنيات(ٕ) ،كمسانيد مف مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ،كىي مسند العشرة ،كمسند أىؿ البيت،
كمسند ابف مسعكد ،كمف أكؿ مسند ابف عمر إلى أكائؿ الجزء العاشر منو ،كمسند ابف عباس
)ُ) الضكء البلمع ألىؿ القرف التاسع (ْ.)ّّٖ/
)ِ) التٍّْزىم ٍنتً ٌي :نسبة إلى تً ٍزنم نت بكسر أكلو كسككف الزام كالنكف كفتح الميـ آخره فكقية قرية مف عمؿ البينسا.
لب المباب في تحرير األنساب (صّٓ).
)ّ) عبد العزيز بف عبد المنعـ بف عمي بف الصيقؿ ،عز الديف ،أبك العز الحراني ،مسند الديار المصرية ،تكفي
سنة (ٖٔٔق) .تاريخ اإلسبلـ (ُٓ.)ْٕٓ/

الحر ً
انى :حراف بمدة مف الجزيرة كاف بيا كمنيا جماعة مف الفضبلء كالعمماء في كؿ فف كىي مف ديار
)ْ) َّ
ربيعة كليا تاريخ .األنساب لمسمعاني (ْ.)َُٕ/

)ٓ) ابف خطيب المزة شياب الديف عبد الرحيـ بف يكسؼ بف يحيى المكصمي ثـ الدمشقي كمسنده سمع في
دينا ثقة تكفي تاسع رمضاف .العبر في خبر مف غبر (ّ.)ّْٔ/
الخامسة مف حنبؿ كابف طبرزد ككاف
ن
فاضبل ن
)ٔ) ا ٍل ًمَّزًة :ىذه النسبة إلى المزة ،كىي ضيعة حسنة عمى باب دمشؽ .األنساب (ُِ.)ِّْ/
ٕ
طالً وب يم ىح َّم يد ٍب يف يم ىح َّم ًد ٍب ًف ىغ ٍي ىبل ىف ا ٍلىبَّزياز ،تكفي سنة (َْْق) ،ىك ىم ٍكلً يدهي ىسىنةى (ّْٕق) ،ىرىكل ىع ٍف أىبًي
) ) أيىبك ى
يث ا ٍلمعركفى ًة بًا ٍل ىغ ٍي ىبلنًي ً
اؿ ،ك يىك رًاكم ٍاألىح ًاد ً
ّْ ً
َّ ً ً
و
َّات الَّتًي ىخَّرىجيىا َّ
طنً ُّي لىوي،
الد ىارقي ٍ
ى
ى ٍي
ىب ٍك ور الشافع ّْي ىك ىغ ٍي ًرًه ،ىكتييكف ىي في ىش َّك ى ى ى
ىعمىى ا ٍلح ًد ً
ىح ىسنً ًو .يينظر :الكامؿ في التاريخ (ٖ.)ْٕ/
يث ىكأ ٍ
ىكًى ىي ًم ٍف أ ٍ
ى
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بفكت فيو ،تكفي سنة (ِْٕق)(ُ) .قاؿ اإلماـ السبكي(ِ)َّ " :
الش ٍي يخ اٍل ىع ٍد يؿ" كقاؿ ابف رافع(ّ):
"الشيخ المعدؿ".
قاؿ الباحث :ثقة.

 -أمثمة تطبيقية:

لو أحاديث في كتب السَُّّنة ،كمنيا:

(ْ)
ىخ ىبرىنا َّ
الش ٍي يخ اٍل ىع ٍد يؿ ىك ىما يؿ
(حديث )ّّ :أخرج اإلماـ السبكي في معجـ الشيكخ  ،قاؿ :أ ٍ ى
م ًقراءةن عمى ٍي ًو كأ ىىنا ح ً
ً
ً
اىيـ ٍبف مح َّمًد ٍب ًف ع ٍب ًد الص ً
يف أىبك إًسح ى ً
ّْ
اضهر ًفي
َّمد التٍّْزىم ٍنت ُّي اٍلح ٍم ىي ًر ُّ ى ى ى ى ى
ى
اؽ إً ٍب ىر ي ي ي ى
الد ً ي ٍ ى
ى
ؼ ٍب ًف ي ٍحيى ٍابف ىخ ًط ً ً ً
ض ًؿ ع ٍب يد َّ ً ً
اءةن ىعمى ٍي ًو
َّا
الربً ىع ًة ،قى ى
اؿ :أ ٍ
كس ى
ى ى
ىخ ىب ىرىنا أيىبك اٍلفى ٍ ى
ي
يب اٍلم َّزًة ق ىر ى
الرحيـ ٍب يف يي ي
ص عمر ٍبف مح َّمًد ٍب ًف معم ًر ٍب ًف طىبرىزىد اٍلمؤّْد ً
اءةن ىعمى ٍي ًو،
ىس ىمعي ،قى ى
اؿ :أ ٍ
يى ي
ىخ ىب ىرىنا أيىبك ىح ٍف و ي ى ي ي ي ى
ىكأ ىىنا أ ٍ
ب ق ىر ى
ىٍ
ى ٍى
(ٓ)
ً
ً ً
ص و
ىخ ىب ىرىنا اٍل ىح ًافظي
كر اٍل ىك ٍرًخ ُّي اٍلفىًقيوي ،قى ى
قى ى
اؿ :أ ٍ
اؿ :أ ٍ
يـ ٍب يف يم ىح َّمد ٍب ًف ىم ٍن ي
ىخ ىب ىرىنا أيىبك اٍل ىب ٍد ًر إ ٍب ىراى ي
اضي أىبك عمر اٍلقى ً
ىخبرىنا اٍلقى ً
ً
و
ً
اس يـ بف
يب اٍل ىب ٍغ ىد ًادمُّ ،قى ى
أيىبك ىب ٍك ور أى ٍح ىم يد ٍب يف ىعم ّْي ٍب ًف ثىابًت اٍل ىخط ي
ي ي ىى
اؿ :أ ٍ ى ى
(ٔ)
ًً
اؿ:
ىح ىم ىد ٍب ًف ىع ٍم ورك المُّ ٍؤلي ًؤ ُّ
م  ،قى ى
ص ًرمُّ ،قى ى
اؿ :أ ٍ
ىخ ىب ىرىنا أيىبك ىعمً ٍّي يم ىح َّم يد ٍب يف أ ٍ
جعفر بف عبد اٍل ىكاحد اٍل ىب ٍ
ير الس ً
ً
َّ
اؽ ٍب ًف ىب ًش و
اؿ :ىح َّدثىىنا
ّْج ٍستىانً ُّي اٍل ىح ًافظي ،قى ى
اف ٍب يف األى ٍش ىع ًث ٍب ًف إً ٍس ىح ى
اـ أيىبك ىد ياكىد يسمى ٍي ىم ي
ىحدثىىنا اإل ىم ي
يز(ٖ) ،ىع ٍف أىىن ً
اد ٍب يف ىزٍيود ىك ىع ٍب يد اٍل ىك ًار ًث(ٕ) ،ىع ٍف ىع ٍبًد اٍل ىع ًز ً
س ٍب ًف
يم ىس َّد يد ٍب يف يم ىس ٍرىىود ،قى ى
اؿ :ىح َّدثىىنا ىح َّم ي

)ُ) يينظر :معجـ الشيكخ (ُ ،)ِْ-ُْ/الكفيات البف رافع (ُ ،)ّٗٗ/ذيؿ التقييد في ركاة السنف كاألسانيد
(ُ ،)ْْٗ/ْْٖ/الدرر الكامنة في أعياف المائة الثامنة (ُ.)ٔٗ/
)ِ) معجـ الشيكخ (ُ.)ِْ/

)ّ) الكفيات البف رافع (ُ.)ّٗٗ/

)ْ) معجـ الشيكخ (ُ .)ِْ/كأخرج الحديث أبك داكد (ُ ،)ٓ/برقـ (ْ) ،مف طريؽ يم َّ
بف يم ىسرىى ود ،بو ،بنحكه.
سد يد ي
كأخرجو ابف ماجو (ُ ،)ُٗٗ/برقـ (ِٖٗ) ،مف طريؽ إًسم ً
اعي يؿ ٍاب يف يعمىَّيةى ،ىع ٍف ىع ٍب ًد ا ٍل ىع ًز ً
صيىٍي وب ،بو.
يز ٍب ًف ي
ٍى

كأخرجو الترمذم (ُ ،)ٓٔ/رقـ (ٔ) ،مف طريؽ أحمد بف عبدة الضبي البصرم ،عف حماد بف زيد ،بو ،بنحكه.

كأخرجو البخارم (ُ ،)َْ/برقـ (ُِْ) ،)ُٕ/ٖ( ،برقـ (ِِّٔ) ،كأخرجو الترمذم كذلؾ (ُ ،)ٓٓ/برقـ (ٓ)،
كمييما مف طريؽ شعبة ،كمف طريؽ عف عبد العزيز بف صييب ،بو ،بنحكه.

اد ٍب يف ىزٍي ود ،بو ،بنحكه.
كأخرجو مسمـ (ُ ،)ِّٖ/برقـ (ّٕٓ) مف طريؽ ىي ٍحىيى ٍب يف ىي ٍحىيى ،ىح َّم ي
)ٓ) ا ٍل ىك ٍرًخ ُّي :بفتح الكاؼ كسككف الراء كفي آخرىا الخاء المعجمة ،ىذه النسبة إلى عدة مكاضع اسميا الكرخ.

األنساب (ُُ.)ِٕ/
م :نسب بيذه النسبة جماعة كانكا يبيعكف المؤلؤ .األنساب (ُُ.)َِّ/
)ٔ) المُّ ٍؤلي ًؤ ُّ
)ٕ) عبد الكارث بف سعيد بف ذككاف العنبرم مكالىـ ،أبك عبيدة التىٌنكرم البصرم ،ثقة ثبت رمي بالقدر كلـ يثبت
عنو ،مات سنة (َُٖىػ) .يينظر :تقريب التيذيب (صّٕٔ).
)ٖ) عبد العزيز بف صييب البناني البصرم ،ثقة ،مات سنة (َُّىػػ) .يينظر :تقريب التيذيب (صّٕٓ).
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َّ ً
اؿ ع ٍف ح َّم واد -قى ى َّ
ىعكيذ بً ىؾ"- ،
ىمالً وؾ ،قى ى
اؿ" :الميي َّـ إًّْني أ ي
بلء -قى ى ى ى
اؿ ( :ىك ى
اف ىر يسك يؿ المو  إً ىذا ىد ىخ ىؿ اٍل ىخ ى
ىعكيذ بًالمَّ ًو ًم ىف اٍل يخ ٍب ًث ىكاٍل ىخ ىبائً ًث).
اؿ ىع ٍف ىع ٍبًد اٍل ىك ًار ًث -قى ى
ىكقى ى
اؿ" :أ ي
الكراؽ:
الحكـ عمى اإلسناد كأثر ٌ
رجاؿ اإلسناد ثقات.

(ُ)
إيجابي في
أثر
ه
ر
كغي
اؽ
لمكر
كاف
كقد
،
كعميو فالحديث صحيح كما قاؿ األلباني
ه
ٌ
ه
الحكـ عمى إسناد الحديث.

***

العاشر :محمد بف محمد بف أبي الطاىر

محمد بف محمد بف أبي الطاىر محمد بف يب ىناف ،القاضي األثير ذك الرياستيف ،ابف
القاضي األجؿ ذم الرياستيف ،أبي الفضؿ ابف القاضي ذم الرياستيف ،األنبارم ،المصرم،
أبك الفضؿ الكاتب ،تكفي سنة (ٔٗٓق)(ِ).

قاؿ المنذرم(ّ)" :سمع منو جماعة مف شيكخنا كرفقائنا ،فمـ يتفؽ لي السماع منو ،كقد

كتب الكثير بخطو ،كخطو في غاية الجكدة" ،كقاؿ المكفؽ عبد المطيؼ(ْ)" :عنده أدب كترسؿ،

(ٓ)
مييبا
كخط حسف،
شيخا ن
كشعر ال بأس بو" ،كقاؿ صبلح الديف محمد بف شاكر " :كاف ن
جميبل ن
ه
بميغا".
أديبا ن
كامبل ن
عالما ن
ن

تعديبل ،كليس لو أحاديث في كتب السَُّّنة.
جرحا كال
ن
قاؿ الباحث :لـ أجد فيو ن
***

)ُ) صحيح الجامع الصغير كزيادتو (ِ.)َٖٔ/
)ِ) يينظر :إكماؿ اإلكماؿ (ُ ،)ِّٖ/سير أعبلـ النببلء (ُِ ،)ِِّ-َِِ/تاريخ اإلسبلـ (ُِ،)َُٖٔ/
العبر في خبر مف غبر (ّ ،)ُُٔ/فكات الكفيات (ّ ،)َِٔ-ِٓٗ/الكافي بالكفيات (ُ ،)ُِٔ-ُِٓ/ذيؿ
التقييد في ركاة السنف كاألسانيد (ُ ،)َِِ/تكضيح المشتبو (ُ ،)َٕٔ/حسف المحاضرة في تاريخ مصر
كالقاىرة (ُ ،)ّٕٓ/طبقات المفسريف (ِ ،)ِِٓ-ِْٗ/شذرات الذىب في أخبار مف ذىب (ٔ.)ّْٓ/
)ّ) تاريخ اإلسبلـ (ُِ.)َُٖٔ/
)ْ) المصدر نفسو.

)ٓ) فكات الكفيات (ّ.)َِٔ-ِٓٗ/
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الكراقيف مف أىؿ األندلس
المبحث الخامس :أعبلـ ٌ

(ُ)

َّ
إف األندلس بمد كباقي البمداف ،كلد فييا عمماء ،كرحؿ إلييا أخركف؛ كلكف نسبة العمماء

فييا تتفاكت مقارنة باألمصار كالببلد األخرل ،كلعؿ قمة عممائيا كاف بسبب بعد مسافتيا أك كثرة
احتبلليا ،كقد استفادت المدرسة األندلسية مف الشاـ كأىميا كعممائيا.

قاؿ سعيد األفغاني(ِ)" :المدرسة األندلسية :كاف الشاميكف في الجيش األندلسي الفاتح

متميزا ،فمما انقضى الفتح كاستكطف الفاتحكف األندلس يعمركنيا بحضارتيـ كأخبلقيـ كما
جندا
ن
ن
أشرقكا بو عمى الدنيا مف قيـ سامية كتعاليـ نبيمة ،تفرؽ جند الشاـ عمى أمصار األندلس ،فمف
ثـ يجد الممعف في تاريخ األندلس سمات بارزة مف آثار الشاـ في العادات كاألخبلؽ كالحضارة

كالمعالـ كالعمراف .كما يجد زائر األندلس اليكـ بقايا مما ذكرت ماثمة لمعياف حتى عمى سحف
السكاف اليكـ ،كبعض عاداتيـ الحميدة .مف ذلؾ العمكـ اإلسبلمية التي انتقمت إلى األندلس مع
الجند الفاتح كمف أتى بعدىـ ،مف شريعة كقرآف ،كحديث كرياضيات كفمسفة ."...قاؿ الدكتكر
(ّ)
ب ىكاأل ٍىن ىدلي ىس :كاف عمرك بف العاص قد كصؿ إلى ىب ٍرقىةي
الم ٍغ ًر ي
محمد عجاج الخطيب  " :ى

(ْ)

)ُ) األ ٍىن يدليس :يقاؿ بضـ الداؿ كفتحيا ،كىي كممة عجمية لـ تستعمميا العرب في القديـ كانما عرفتيا العرب في

اإلسبلـ ،كقد جرل عمى األلسف أف تمزـ األلؼ كالبلـ ،أما األندلس فجزيرة كبيرة فييا عامر كغامر ،طكليا نحك

الشير في نيؼ كعشريف مرحمة ،تغمب عمييا المياه الجارية كالشجر كالثمر كالرخص كالسعة في األحكاؿ،
بعضا
كعرض فـ الخميج الخارج مف البحر المحيط قدر اثني عشر ميبل بحيث يرل أىؿ الجانبيف بعضيـ
ن
كيتبينكف زركعيـ كبيادرىـ ،قاؿ :كأرض األندلس مف عمى البحر تكاجو مف أرض المغرب تكنس ،كالى طبرقة

غنام ثـ إلى نككر ثـ إلى سبتة ثـ إلى أزيمي ثـ إلى البحر المحيط ،كتتصؿ األندلس في البر
الى جزائر بني مز ٌ
األصغر مف جية جمٌيقية كىي جية الشماؿ كيحيط بيا الخميج المذككر مف بعض مغربيا كجنكبيا ،كالبحر
حد الجبللقة إلى ككرة شنتريف ثـ إلى أشبكنة ثـ إلى جبؿ الغكر ثـ إلى ما
المحيط مف بعض شماليا كشرقيا مف ٌ
لديو مف ا لمدف إلى جزيرة جبؿ طارؽ المحاذم لسبتة ثـ الى مالقة ثـ إلى المرية فرضة بجاية ثـ إلى ببلد
مرسية ثـ إلى طرطكشة ثـ تتصؿ بببلد الكفر مما يمي البحر الشرقي في ناحية أفرنجة ،كمما يمي المغرب بببلد
عمجسكس ،كىـ جيؿ مف األنكبردة ،ثـ إلى ببلد بسككنس كركمية الكبرل في كسطيا ثـ بببلد الجبللقة حتى
بأتـ مف ىذا كأحسف ،كأنا أذكر كبلمو عمى كجيو ،قاؿ:
تنتيي إلى البحر المحيط ،ككصفيا بعض
ٌ
األندلسييف ٌ
ىي جزيرة ذات ثبلثة أركاف مثؿ شكؿ المثمٌث قد أحاط بيا البحراف ،المحيط كالمتكسط ،كىك خميج خارج مف

البحر المحيط قرب سبل مف ٌبر البربر .يينظر :معجـ البمداف (ُ.)ِِٔ/
)ِ) مف تاريخ النحك العربي (صٓٗ).
)ّ) السَُّّنة قبؿ التدكيف (ُ.)ُُٕ/

)ْ) ىب ٍرقىةي :بفتح أكلو كالقاؼ :اسـ صقع كبير يشتمؿ عمى مدف كقرل بيف االسكندرية كافريقية ،كاسـ مدينتيا
انطابمس كتفسيره الخمس مدف .معجـ البمداف (ُ.)ّٖٖ/
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كطى ىريابمي يس(ُ) ىس ىنةى (ُِىػ) في عيد عمر بف الخطاب ،فاستأذف عمرك الخميفة بفتح إفريقية فمـ
يأذف لو ،فاستجاب ألمر أمير المؤمنيف كعاد إلى مصر ،فكاف عمرك كأصحابو أكؿ المسمميف
الذيف دخمكا أطراؼ المغرب ،كعندما تكلى عثماف  الخبلفة أذف ألمير مصر

عبد ا﵀ بف

سعد بف أبي سرح بغزك إفريقية ،ككاف ذلؾ ىس ىنةى (ِٓىػ) ثـ أمده بجيش مف المدينة فيو جماعة
مف الصحابة ،م نيـ عبد ا﵀ بف عباس كعبد ا﵀ بف عمرك بف العاص ،كعبد ا﵀ بف جعفر،
عمي  ،-كعبد ا﵀ بف الزبير ،كلقييـ عقبة بف نافع ببرقة ،فتابعكا فتح
كالحسف كالحسيف-ابنا ٌ
الببلد(ِ) ،ثـ خرج لفتح المغرب يم ىع ًاكىيةي ٍب يف يح ىد ٍي وج(ّ) ىس ىنةى (ّْىػ) ككاف في غزاتو ىذه جماعة مف
المياجريف كاألنصار"(ْ).

كقد نزؿ إفريقية مف الصحابة غير الذيف ذكرناىـ مسعكد بف األسكد البمكم أحد
الصحابة الذيف بايعكا الرسكؿ  تحت الشجرة ،كاٍل ًمسكًر ٍب ًف م ٍخرمةى ،كالمقداد بف األسكد ً
الك ٍنًدم
ى ىى
ٍى
(ٓ)
الم ىزنً ّْي صاحب لكاء يم ىزٍي ىنةى يكـ الفتح،
أحد الصحابة السابقيف ،كببلؿ بف الحارث بف عاصـ ي
كجبمة بف عمرك بف ثعمبة أخك أبي مسعكد البدرم(ٔ) ،كاف فاضبلن مف فقياء الصحابة ،
كسممة بف األككع الصحابي المشيكر كغيرىـ كثير.

كدخؿ إفريقية مف التابعيف خمؽ كثير ،منيـ :السائب بف عامر بف ىشاـ كمعبد أخك

عبد ا﵀ بف عباس ،كع بد الرحمف بف األسكد ،كعاصـ بف عمر بف الخطاب ،كعبد الممؾ بف
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

)ُ) طى ىريابمي يس :كىذا االسـ لبمدتيف كبيرتيف :إحداىما عمى ساحؿ الشاـ مما يمي دمشؽ ،كاألخرل مف ببلد
المغرب ،كقد يسقط األلؼ عف التي بالشاـ .األنساب لمسمعاني (ُ.)ِٗٗ/
)ِ) يينظر :االستقصا ألخبار دكؿ المغرب األقصى (ُ.)ِٗ-ُُّ/
م ٍب ًف ىخًفَّيةى ٍب ًف ىجبً ىيرةى ٍب ًف ا ٍل ىح ًار ًث ٍب ًف ىع ٍب ًد ىش ٍم ً
امةى ٍب ًف ىس ٍع ًد ٍب ًف
)ّ) يم ىع ًاكىيةي ٍب يف يح ىد ٍي وج ا ٍل ًك ٍن ًد ُّ
س ٍب ًف يم ىع ًاكىيةى ٍب ًف أ ى
يس ى
أى ٍشر ىس ٍب ًف ىشبً ً
م .معجـ الصحابة البف قانع (ّ ،)ٕٔ/يينظر :االستيعاب في
يب ٍب ًف َّ
الس ىك ًف ٍب ًف أى ٍش ىر ىس ٍب ًف ًك ٍن ًد ّْ
ى

معرفة األصحاب (ّ)ُُْْ/

)ْ) فتكح مصر كالمغرب (صَِِ).

ٓ
الم ىزني مف كلد عثماف ك ٍأكس ابني عمرك بف أ ٌيد بف طابخة بف ًخ ٍن ًدؼ ،أميا يم ىزٍيىنة بنت ىك ٍمب بف ىكٍبرة ،كقيؿ
)) ي
فمف بعدىـ مف
بنت الحارث بف ى
طابً ىخة؛ كاألكؿ ىك الصحيح ،يي ى
نسب إلييا بشر كثير مف الصحابة كالتابعيف ى
أىؿ العمـ كغيرىـ .عجالة المبتدم كفضالة المنتيي في النسب (صُُْ).

)ٔ) عقبة بف عمرك بف ثعمبة ،أبك مسعكد األنصارم ،مف بني الحارث بف الخزرج ،ىك مشيكر بكنيتو ،كيعرؼ
بدر كلـ يشيدىا ،مات سنة (ُِْْ-ق) كقيؿ غير ذلؾ .يينظر:
بأبي مسعكد البدرم؛ ألنو  كاف يسكف نا
االستيعاب (ّ.)َُْٕ-َُٕٓ/
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عشرة مف التابعيف يفقيكف أىؿ إفريقية منيـ :حباف بف أبي جبمة ،كاسماعيؿ بف عبيد ا﵀

األعكر ،كاسماعيؿ بف عبيد ،كعبد الرحمف بف رافع التنكخي الذم كلي قضاء إفريقية،

كسعيد بف مسعكد التجيبي كغيرىـ ممف ساىمكا في نشر اإلسبلـ كتعميـ أبناء الببلد

كتفقيييـ.

الكراقيف ،منيـ:
كعاش في األندلس عدد مف أعبلـ ٌ

الص ىقمً ٌي
األكؿ :أبك الفضؿ َّ
َّقمًي مف أىؿ ً
ً ً
ص ًقمّْيَّة(ُ).
عباس بف عمرك بف ىاركف الك ىنان ٌي ٌ
الكراؽ ،أبك الفضؿ الص ى ٌ
خرج مف ً
ص ًقمّْيَّة إلى القى ٍي ىرىكاف(ِ) سنة (ُّٓق) ،فمـ يزؿ بيا إلى أف خرج إلى األندلس ،فقدميا
سنة (ّّٔق) ،كاتصؿ بكلي العيد الحكـ بف عبد الرحمف(ّ) -رحمو ا﵀ -فتكسع لو في الكرؽ،
الكراقيف .كعاش حتى عمٌت سنو كذىب بصره ،كمسو ضرب مف الفالج(ْ)،
كصار مف جممة ٌ

فتكفي سنة (ّٕٗق)(ٓ).

قاؿ أبك الكليد ابف اٍلفىر ً
بصير بالرد عمى
نا
حميما ،حسف الحكاية؛
كسيما
ض ُّي(ٔ)" :كاف
ى
ن
ن
(ٕ)
عالما بالكبلـ ،حافظنا ألخبار أبي عثماف الحداد الغساني في مجمسو
أصحاب المذاىب،
ن

)ُ) ً
لج البحر كتحاذييا مف ببلد الغرب ببلد افريقية كباجة كطبرقو الى
صًقمّْيَّة :ىي في شرقي االندلس في ٌ
شرقييا مف
مرسى الخرز كغر ٌبييا في البحر جزيرة قرشقو كمف جنكب صقمٌية جزيرة قكسره كعمى ساحؿ البحر
ٌ
ثـ نكاحي قمكريو ،كالغالب عمييا الجباؿ كالقبلع كالحصكف كأكثر
البر األعظـ الذم عميو
ٌ
ٌ
قسطنطينية مدينة ريك ٌ
أرضيا مسككنة مزركعة كليس ليا مدينة مشيكرة معركفة غير المدينة المعركفة ببمرـ قصبة صقميو .صكرة
األرض (ُ.)ُُٖ/

)ِ) القىٍي ىرىكاف :مدينة عظيمة ،كليس في المغرب مدينة أكبر كأكثر عمارة كتجارة منيا .كىي قصبة المغرب.
حدكد العالـ مف المشرؽ إلى المغرب (صَُٖ).
)ّ) ىك ابف محمد المستنصر با﵀ األمكم ،صاحب األندلس ،تيكفي سنة (ّٓٔق) .تاريخ اإلسبلـ (ٖ.)َِْ/
)ْ) ىك ذىاب الحس كالحركة عف بعض أعضائو .فقو المغة كسر العربية (صَُُ).
)ٓ) يينظر :تاريخ عمماء األندلس (ُ ،)ّّْ/كتاريخ اإلسبلـ (ٖ.)ْٔٔ/
)ٔ) تاريخ عمماء األندلس (ُ.)ّّْ/

ٕ
م ا ٍلفىًقيو أحد ٍاألى ٍع ىبلـ ك ىك ى ً
الغساني القيركاني َّ
متفنننا
اما ٌ
محمد بف صبيح ٍاأل ٍ
الن ٍح ًك ٌ
يستىاذ أيىبك يعثٍ ىماف ٌ
) ) سعد بف ٌ
اف إ ىم ن
ى
ً
ً
ً
ادة ا ٍل يك ٍب ىرل
صكؿ كاالستيعاب ىكا ٍل ًعىب ى
تكفي في يح يدكد (ََّق) لىوي تكضيح ا ٍل يمشكؿ في ا ٍلقي ٍرآف كالمقاالت في ٍاألي ي
ٌ
ً
ً
ً
يذـ التَّ ٍقًميد ىكىيقيكؿ مف نقص ا ٍل يعقيكؿ
اف
ك
ك
ؾ
ل
ذ
غير
ك
يف
د
ح
م
م
ل
ا
ى
م
ع
د
الر
ك
األمالي
ك
اء
ك
االست
ك
ل
ر
ُّغ
الص
ة
اد
َّ
ىكا ٍل ًعىب ى
ٍى
ى ى ىى ى ٌ
ى ٌ ىى ٍ يٍ ى ى
كدناءة ال ًيمـ .الكافي بالكفيات (ُٓ.)ُُِ/
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كمناظراتو ،ككاف :ىذا الفف أكثر عممو" ،كقاؿ القاضي ييكنس بف عبد ا﵀ بف يم ًغيث(ُ)" :أبك
مي الزاىد" ،كقاؿ الذىبي(ِ)" :كاف مف الفضبلء باألندلس".
الفضؿ عباس بف عمرك الص ى
َّق ى
تعديبل.
جرحا كال
ن
قاؿ الباحث :فاضؿ زاىد ،لـ أجد فيو ن
-أمثمة تطبيقية:

لو أحاديث في كتب السَُّّنة ،كمنيا:

(ّ)
ىخ ىب ىرىنا أيىبك
(حديث )ّْ :أخرج اإلماـ ابف بشككاؿ في غكامض األسماء  ،قاؿ :أ ٍ
يث ،عف ج ّْد ًه م ًغ ً
كنس ٍب ًف مح َّمًد ٍب ًف م ًغ و
كن يس ٍب يف ىع ٍبًد
يث ٍب ًف يم ىح َّمًد ٍب ًف ييكين ىس ،ىع ٍف ىج ّْد ًه يي ي
يى
اٍل ىح ىس ًف يي ي ى
ىٍ ى ي
ي
اسوـ ،عف أىبً ً
ت ٍبف قى ً
مي،
يو ،قى ى
َّاس ٍب يف ىع ٍم ورك ،قى ى
المَّ ًو ،قى ى
ىٍ
اؿ :ثىىنا ثىابً ي ي
اؿ :ثىىنا ىعب ي
اؿ :ثىىنا يم ىح َّم يد ٍب يف ىع ٌ
(ٓ)
(ْ)
ص و
ص ٍي هف  ،قى ى
اؿ :ثىىنا يى ىش ٍي هـ  ،قى ى
كر ،قى ى
قى ى
ت ىج ًال نسا ىم ىع يع ىم ىارةى
اؿ :يك ٍن ي
اؿ :أنبا يح ى
اؿ :ثىىنا سعيد ٍبف ىم ٍن ي
(ٕ)
(ٔ)
ً
ً
ً
اؿ( :قىب َّ
ظ ىر إًلىى في و
ٍب ًف يرىؤٍي ىبةى ىكىن ى
ب ،فىقى ى
َّح الموي
ى
ب ،ىك يى ىك ىرافعه ىي ىد ٍيو ىعمىى اٍلم ٍن ىب ًر ىي ٍخطي ي
بلف ىي ٍخطي ي
يد عمىى أ ً
ت رس ى َّ ً
ً
ص ىب ًع ًو).
ٍ
كؿ المو  ىك ىما ىي ًز ي ى
ىف ييش ىير بًًإ ٍ
ىىاتىٍي ًف اٍل ىي ىد ٍي ًف اٍلقىص ىيرتىٍي ًف لىقى ٍد ىأرٍىي ي ى ي

الكراؽ:
الحكـ عمى اإلسناد كأثر ٌ
اإلسناد فيو:

)ُ) فيرسة ابف خير اإلشبيمي (صُُٔ).
)ِ) تاريخ اإلسبلـ (ٖ.)ْٔٔ/

)ّ) غكامض األسماء المبيمة (ُ .)ّٖٗ/أخرج الحديث اإلماـ مسمـ (ِ ،)ٓٗٓ/برقـ (ْٕٖ) ،مف طريؽ ىع ٍب يد
ً
ص ٍي وف ،بو ،بزيادة.
يس ،ىع ٍف يح ى
ا﵀ ٍب يف إً ٍد ًر ى
كأخرجو أبك داكد (ِ ،)ِّْ/برقـ (َُُْ) ،مف طريؽ زائدةي ،عف حصيف بف ً
عبد الرحمف ،بو ،بنحكه.
ي
كأخرجو الترمذم (ُ ،)ْٖٔ/برقـ (ُٓٓ) ،مف طريؽ أحمد بف منيع ،عف ىشيـ ،بو ،بنحكه.

)ْ) يى ىش ٍيـ بف بشير بف القاسـ بف دينار السممي أبك معاكية بف أبي خازـ الكاسطي ،ثقة ثبت كثير التدليس
كاإلرساؿ الخفي ،مات سنة (ُّٖىػ) كقد قارب (َٖ) .يينظر :تقريب التيذيب (صْٕٓ).
)ٓ) حصيف بف عبد الرحمف السممي ،أبك اليذيؿ الككفي ،ثقة تغير حفظو في اآلخر ،مات سنة (ُّٔىػ) ،كلو

(ّٗ) سنة .يينظر :تقريب التيذيب (صَُٕ).
)ٔ) ىك :يعمارةي ٍب يف رىؤٍيىبةى الثَّقىًف ُّي ،ىح ًديثيوي ًع ٍن ىد ٍابنً ًو أىبًي ىب ٍك ور ،ك َّ
اؽ،
ص ٍي وف ،ىكًزىي واد ،ىع ٍف ًع ىبلقىةى ،ىك ٍاب ًف إً ٍس ىح ى
الش ٍعبً ّْي ،ىك يح ى
ي
ىى
ى
ىك ىع ٍب ًد ا ٍل ىممً ًؾ ٍب ًف يع ىم ٍي ور .معرفة الصحابة ألبي نعيـ (ْ.)َِٕٕ/
ٕ
ُّ
اؿ :ىأرىل
ص ٍي ًف ٍب ًف ىع ٍب ًد َّ
الر ٍح ىم ػ ػ ػ ػ ًف ،قى ػ ػ ى
) ) فبلف ىك :بشر بف مركاف ،قاؿ أبك ينعيـ األصبياني :يكميي ٍـ :ىع ٍف يح ى
الدع ً
ً ً
اء ،ىي ٍعنًي ىي ٍكىـ ا ٍل يج يم ىع ًة ،قىا ىؿ يش ٍعىبةي :فى ىسبَّوي،
يع ىم ىارةي ٍب يف يرىؤٍيىبةى ،ىك ىك ىان ٍ
اف ىي ٍرفىعي ىي ىد ٍيو في ُّ ى
ص ٍحىبةه ،بً ٍش ىر ٍب ىف ىم ٍرىك ى
ت لىوي ي
ً
ً
ً
َّاب ًة....،
َّح ا﵀ي ىىاتىٍي ًف ا ٍلىي ىد ٍي ًف ،ىما ىز ىاد ىر يسك يؿ ا﵀  ىعمىى ىى ىك ىذا ،ىكأى ىش ىار أيىبك ىد ياكىد بًالسَّب ى
أ ٍىك ىنا ىؿ م ٍنوي ،ىكقىا ىؿ ىزائ ىدةي :قىب ى
يينظر :معرفة الصحابة ألبي نعيـ (ْ.)َِٕٕ/
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ُ -يم ًغيث بف محمد بف يكنس :ىك ابف عبد ا﵀ بف محمد بف مغيث ،أبك الحسف
القرطبي ،تيكفي سنة (ْٗٔق)(ُ).
جرحا كال تعديبلن؛ إال أنو حدث عف جده القاضي يكنس بف
قاؿ الباحث :لـ أجد فيو ن
كثير(ِ) .ككاف جده شيخ األندلس في عصره كمسندىا
عبد ا﵀ بكثير مف ركايتو كتكاليفو كلزمو نا

كنس ٍبف يم ىح َّمد ٍبف
كعالميا(ّ) .كىذا السند مما ركاه عف جده،
كلكف لـ ىيرىكل ىع ٍنوي إال حفيده يي ي
ٌ
مغيث(ْ) .كىك أحد األئمة كما قاؿ الذىبي(ٓ) .كلكف قد تابعو مسمـ متابعة قاصرة(ٔ).
ً ً
تعديبل .كلكف قد
جرحا كال
ن
الكراؽ ،لـ أجد فيو ن
ِ -عباس بف عمرك بف ىاركف الك ىنان ٌي ٌ
تابعو مسمـ متابعة قاصرة(ٕ).
كباقي رجاؿ اإلسناد ثقات ،كال يضر ما قيؿ في كؿ مف:

ُ -إرساؿ يى ىش ٍيـ بف بشير السُّممي؛ ال يضر َّ
ألنو لـ يرسؿ عف حصيف بف عبد الرحمف
السُّممي(ٖ) ،ككذلؾ تدليسو ،مع أف ابف حجر ذكره في المرتبة الثالثة مف مراتب التدليس(ٗ)؛ َّ
ألف
ىنا صرح بسماع.

ِ -اختبلط حصيف بف عبد الرحمف السُّممي؛ َّ
قديما(َُ).
ألنو ىشيـ بف بشير سمع منو ن
لذا فاإلسناد فيو أبك الفضؿ الص ىً
كم ًغيث بف محمد بف يكنس أبك الحسف
َّقم ٌي صدكؽ ،ي
القرطبي ،مجيكؿ العيف كلـ ييتابع؛ فيك ضعيؼ.
قاؿ الباحث :يتبيف مما سبؽ أف إسناد الحديث حسف ،كالسبب :يم ًغيث بف محمد بف
ً ً
أثر
جرحا كال
ن
تعديبل ،كعميو ٌ
الكراؽ لـ أجد فييما ن
الكراؽ لو ه
فإف ٌ
يكنس ،كعباس بف عمرك الك ىنان ٌي ٌ

إيجابي في الحكـ عمى الحديث.
ه

***

)ُ) يينظر :الصمة في تاريخ أئمة األندلس (صٓٗٓ).
)ِ) يينظر :المصدر نفسو.

)ّ) يينظر :تاريخ اإلسبلـ (ٗ.)ْٔٔ/

)ْ) يينظر :المصدر نفسو (َُ.)ِٖٓ/

)ٓ) يينظر :المصدر السابؽ (ُُ.)ْٖٓ/
)ٔ) صحيح مسمـً ،كتىاب :ا ٍلجمع ًة ،باب :تى ٍخًفي ً
طىب ًة (ِ ،)ٓٗٓ/برقـ (ْٕٖ).
َّبل ًة ىكا ٍل يخ ٍ
ؼ الص ى
ي ييى ى ي
)ٕ) صحيح مسمـً ،كتىاب :ا ٍلجمع ًة ،باب :تى ٍخًفي ً
طىب ًة (ِ ،)ٓٗٓ/برقـ (ْٕٖ).
َّبل ًة ىكا ٍل يخ ٍ
ؼ الص ى
ي ييى ى ي
)ٖ) يينظر :المراسيؿ (صُِّ) ،كجامع التحصيؿ (صِْٗ) ،كتحفة التحصيؿ (صّّّ).
)ٗ) يينظر :طبقات المدلسيف (صْٕ).
)َُ) نياية االغتباط بمف رمى مف الركاة باالختبلط (صٖٖ).
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الثاني :أبك القاسـ ابف الحجاـ القيٍرطي ًب ٌي

الكراؽ :مف أىؿ قرطبة(ُ)؛ يكنى :أبا القاسـ،
يعيش بف سعيد بف محمد بف عبد اهلل ٌ

كقيؿ أبك عثماف ،كيعرؼ :بابف الحجاـ .ذىب بصره بآخرة ،تيكفي سنة (ّْٗق)(ِ).

(ّ)
"حدث ككتب عنو" ،كقاؿ أبك
اتفؽ مف ترجـ لو بتعديمو ،فقاؿ أبك الكليد ابف الفرضي  :ي
عمر بف عبد البر(ْ)" :كاف مف أركل الناس عنيما ،أم :محمد بف معاكية القرشي المعركؼ

بابف األحمر ،كأبا محمد قاسـ بف أصبغ البياني ،كعف غيرىما ،كألؼ مسند حديث ابف األحمر

بأمر الحكـ المستنصر" ،كقاؿ الذىبي(ٓ)" :ذىب بصره بأخرة ،...كتب الناس عنو" ،كقاؿ

الزركمي(ٔ)" :مف المشتغميف في الحديث".

قاؿ الباحث :أبك القاسـ ابف الحجاـ القي ٍرطيبً ٌي ،صدكؽ.
-أمثمة تطبيقية:

لو أحاديث في كتب السَُّّنة ،كمنيا:

(حديث )ّٓ :أخرج اإلماـ ابف عبد البر في كتابو جامع بياف العمـ كفضمو(ٕ) ،قاؿ:
ً
و
ًً
ًً
اؿ :ىح َّدثىىنا
ىص ىب ىغ قى ى
الكراؽ قى ى
أٍ
ىخ ىب ىرىنا ىي ًع ي
اؿ :ىح َّدثىىنا قىاس يـ ٍب يف أ ٍ
يش ٍب يف ىسعيد ٍب ًف يم ىح َّمد ،أيىبك اٍلقىاسـ ٌ
ً و َّ
اؿ :ىح َّدثىنًي أيىبك ىعاتً ىكةى ،ىع ٍف
اؿ :ىح َّدثىىنا اٍل ىح ىس يف ٍب يف ىع ًطَّيةى اٍل ىب َّزياز بًاٍل يككفى ًة قى ى
اـ قى ى
يم ىح َّم يد ٍب يف ىغالب الت ٍمتى ي
ًً
أ ىىن ً
الص ً
يضةه ىعمىى يك ّْؿ
طمييبكا اٍل ًعٍم ىـ ىكلى ٍك بً ّْ
اؿ( :ا ٍ
س ٍب ًف ىمالً وؾ  ،ىع ًف النَّبً ّْي  قى ى
ب اٍلعٍمـ فى ًر ى
يف فىًإ َّف طىمى ى
يم ٍسمًوـ).
)ُ) قي ٍرطيىبةي :مدينة عظيمة باألندلس كسط ببلدىا .تقدـ التعريؼ بيا (صْٗ) مف ىذا البحث.

)ِ) يينظر :تاريخ عمماء األندلس (ِ ،)ُٕٗ/كجذكة المقتبس في ذكر كالة األندلس (صّٖٔ ،)ّٖٕ-كبغية
الممتمس في تاريخ رجاؿ أىؿ األندلس (صُٓٓ) ،كتاريخ اإلسبلـ (ٖ.)ْٕٓ/

)ّ) تاريخ عمماء األندلس (ِ.)ُٕٗ/

)ْ) بغية الممتمس في تاريخ رجاؿ أىؿ األندلس (صُٓٓ).
)ٓ) تاريخ اإلسبلـ (ٖ.)ْٕٓ/
)ٔ) األعبلـ (ٖ.)َِٔ/

)ٕ) جامع بياف العمـ كفضمو (ُ ،)َّ/برقـ (ِِ) .كأخرجو البييقي في شعب اإليماف (ّ ،)ُّٗ/برقـ
(ُّْٓ) ،مف طريؽ أبي سعيد بف زياد ،كجعفر بف عامر العسكرم عف الحسف بف عطية ،بو ،بنحكه.

كأخرجو ابف عبد البر في جامع بياف العمـ كفضمو (ُ ،)ِٖ/برقـ (َِ) ،مف طريؽ ا ٍلعبَّاس ٍبف إًسم ً
يؿ ،عف
اع ى
ى ي ي ٍى
ا ٍل ىح ىس يف ٍب يف ىع ًطَّيةى ،بو ،بمثمو.

ايضا جامع بياف العمـ كفضمو (ُ ،)ّٕ/برقـ (ِٗ) ،مف طريؽ الزىرم عف أنس بف مالؾ ،بو ،بمثمو.
كأخرجو ن
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الكراؽ:
الحكـ عمى اإلسناد كأثر ٌ
اإلسناد فيو:

ُ -قاسـ بف أصبغ :ىك ابف محمد بف يكسؼ بف ناصح بف عطاء مكلى أمير
المؤمنيف الكليد بف عبد الممؾ بف مركاف -رحمو ا﵀ ،-مف أىؿ قرطبة؛ كيعرؼ باليياني ،تكفي
سنة (َّْق)(ُ).

قاؿ أبك الكليد ابف الفرضي(ِ)" :كانت الرحمة في األندلس إليو ،...،بصي ار بالحديث

ممتعا بذىنو"،
نبيبل في النحك كالغريب كالشعر .ككاف :يشاكر في األحكاـ ،...،ككاف
كالرجاؿ؛ ن
ن
(ْ)
(ّ)
الضبي(ٓ)" :إماـ مف أئمة
كقاؿ ابف ىماككال  ،كأبك عبد ا﵀ بف أبي نصر  ،كأبك جعفر ٌ

الحديث ،مكثر ،حافظ ،يم ّْ
صنؼ" ،كقاؿ الحمكم(ٔ)" :إماـ مف أئمة العمـ ،حافظ ،مكثر،
صنؼ" ،كقاؿ الذىبي(ٕ)" :اإلماـ ،الحافظ ،العبلمة ،يم ّْ
يم ّْ
حدث األندلس ،...،انتيى إليو عمك
اإلسناد باألندلس مع الحفظ كاإلتقاف ،كبراعة العربية ،كالتقدـ في الفتكل كالحرمة التامة
ّْ
كمحدثيا الذم مف أخذ عنو ،فقد
كالجبللة" ،كقاؿ مرة(ٖ)" :ىذا يمسنًد العصر باألندلس كحافظيا
(ٗ)
مكثرا ،يم ّْ
صنفا ،سكف قرطبة،
إماما مف أئمة العمـ ،ن
استراح مف الرحمة" ،كقاؿ الصفدم " :كاف ن

كمات سنة (َّْق) ،ككاف يم ّْ
سند عصره باألندلس كحافظو كمحدثو ،ككاف مف أخذ عنو استراح
مف الرحمة" ،كقاؿ ابف حجر(َُ)" :الحافظ الكبيرّْ ،
محدث قرطبة" ،كقاؿ ابف عبد البر(ُُ)" :كاف

شيخا صدكقنا صحيح الكتب" ،كقاؿ ابف الفرضي(ُِ)" :ال ينكر عميو شيء إال النسياف في سنة
ن
(ُّ)
كخَّنؽ التسعيف كتنكر شيء مف
(ّّٕق)" ،كقاؿ القاضي عياض " :كاف يحدث كقد أسف ى
)ُ) تاريخ عمماء األندلس (ُ.)َْٖ-َْٔ/
)ِ) المصدر نفسو (ُ.)َْٖ-َْٕ/

)ّ) اإلكماؿ في رفع االرتياب عف المؤتمؼ كالمختمؼ في األسماء كالكنى كاألنساب (ُ.)ُْْ/
)ْ) جذكة المقتبس في ذكر كالة األندلس (صَّّ).

)ٓ) بغية الممتمس في تاريخ رجاؿ أىؿ األندلس (صْْٕ).
)ٔ) معجـ األدباء (ٓ.)َُِٗ/

)ٕ) سير أعبلـ النببلء (ُٓ.)ّْٕ/
)ٖ) تاريخ اإلسبلـ (ٕ.)ّٕٖ/

)ٗ) الكافي بالكفيات (ِْ.)ٖٓ/
)َُ) لساف الميزاف (ٔ.)ّٕٔ/
)ُُ) المصدر نفسو.

)ُِ) تاريخ عمماء األندلس (ُ.)َْٖ-َْٕ/
)ُّ) لساف الميزاف (ٔ.)ّٕٔ/

171

يكما في أصحابو فمقييـ حمؿ حطب عمى دابة ،فقاؿ ألصحابو :تنحكا بنا عف طريؽ
حالو فمر ن
الفيؿ  ،فكاف ذلؾ أكؿ ما عرؼ مف اختبلؿ ذىنو كذلؾ قبؿ مكتو بثبلث سنيف" ،كقاؿ أبك جعفر

الضبي(ُ) " :يقاؿ أنو لـ يسمع منو شيء قبؿ مكتو بسنتيف".

قاؿ الباحث :ثقة تغير بأخرة ،كال يضر تغيره؛ َّ
ألف إبراىيـ بف مسعكد اليى ىم ىذانً ٌي تابعو
متابعو قاصرة(ِ).
ِ -محمد بف غالب التَّ ٍمتىاـ :ىك ابف حرب ،أبك جعفر الضَّبي(ّ).
(ْ)
متقنا ،صاحب دعابة" ،كقاؿ الخطيب
ذكره ابف حباف في الثقات  ،كقاؿ" :كاف ن

البغدادم(ٓ)" :كاف كثير الحديث صدكقنا حافظنا" ،كقاؿ الدارقطني(ٔ)" :ثقة" ،كقاؿ في مكضع
(ٖ)
(ٕ)
الم ّْ
حدث ،الحافظ ،المتقف"،
آخر " :ثقة مأمكف ،إال إنو كاف يخطئ" ،كقاؿ الذىبي " :اإلماـ ،ي

(ٗ)
مكثرا ،ثقة".
كقاؿ الصفدم " :كاف حافظنا ،ن
قاؿ الباحث :ثقة كاف يخطئ ،كال يضر ذلؾ؛ َّ
ألنو قد تابعو متابعو تامة إبراىيـ بف
مسعكد اليى ىم ىذانً ٌي(َُ).
الب َّزاز :ىك ابف ىنجيح القرشي ،أبك عمي الككفي.
ّ -الحسف بف عطية ى

قاؿ أبك حاتـ(ُُ) ،كابف حجر(ُِ)" :صدكؽ" .كقاؿ األزدم(ُّ)" :ضعيؼ" ،كعمؽ عميو

ابف خمفكف فقاؿ(ُْ)" :أبك حاتـ الرازم أعمـ بو مف األزدم كأقعد ،كقد كصفو بالصدؽ".
قاؿ الباحث :صدكؽ.

)ُ) بغية الممتمس في تاريخ رجاؿ أىؿ األندلس (ْْٕ).
ِ
اب :ا ٍل ًع ٍمًـ ا ٍل ىع ّْاـ الًَّذم ىال ىي ىسعي ا ٍلىبالًغى ا ٍل ىع ًاق ىؿ ىج ٍيميوي (صُِْ) ،برقـ (ِّٓ).
) ) المدخؿ إلى السنف الكبرل ،ىب ي
)ّ) تاريخ بغداد (ْ.)ِِْ/
)ْ) الثقات البف حباف (ٗ.)ُُٓ/
)ٓ) تاريخ بغداد (ْ.)ِِْ/
)ٔ) المصدر نفسو.

)ٕ) سؤاالت حمزة (صْٕ).

)ٖ) سير أعبلـ النببلء (ُّ.)َّٗ/
)ٗ) الكافي بالكفيات (ْ.)ُِٕ/

)َُ) المدخؿ إلى السنف الكبرل (صُِْ).
)ُُ) الجرح كالتعديؿ (ّ.)ِٕ/
)ُِ) تقريب التيذيب (ص ُِٔ).
)ُّ) التراجـ الساقطة مف كتاب إكماؿ تيذيب الكماؿ (صُٗ).
)ُْ) التراجـ الساقطة مف كتاب إكماؿ تيذيب الكماؿ (صُٗ).
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ْ -أبك عاتكة :ىك البصرم ،أك الككفي ،اسمو طى ًريؼ بف سمماف ،أك بالعكس،
(ُ)

ضعيؼ ،كبالغ السميماني
بكضع الحديث".

فيو ،قالو ابف حجر(ِ) .قاؿ الذىبي(ّ)" :كذكره السميماني فيمف عرؼ

(ْ)
يث
"ى ىذا ىحًد ه
كعميو فاإلسناد ضعيؼ ،فيو أبك عاتكة البصرم ،ضعيؼ ،قاؿ البييقي  :ى
ىعمى يـ".
ت بً ًم ٍثمً ًو اٍل ىحًد ي
ؼ لىوي إً ٍس ىن ن
ىع ًر ي
ىسانً ي
يث ىكالمَّوي أ ٍ
ادا ىيثٍيب ي
ض ًعيفىةه ،ىال أ ٍ
يدهي ى
كر ،ىكأ ى
ىمتٍينوي ىم ٍشيي ه
كلكف العمة ليست مف أبك القاسـ ابف الحجاـ القي ٍرطيبً ٌي ،بؿ مف غيره ،فيك صدكؽ.

***

الثالث :أبك الفضؿ يمف بف محمد
(ٓ)

(ٔ)

ش ٍم ىجمىة
سكف ى

كأقاـ بقرطبة

الكراؽ؛ يكنى :أبا الفضؿ .مف أىؿ ىرٌية
يمف بف محمد ٌ
كتردد بيا .ككاف مميح الخط ضابطنا ،كخطو يتنافس فيو لحسنو ،كلو نصيب مف الركاية،
ش ٍم ىجمىة(ٕ).
تكفي ب ى

جرحا كال تعديبلن ،كليس لو أحاديث في كتب َّ
السنة.
قاؿ الباحث :لـ أجد فيو ن
****

الكراؽ
الم ٍنذر ُّ
م األندلي ُّ
سي ٌ
عمي ي
الرابع :أبك ى

الحسف بف سيؼ بف عمي بف عبد اهلل بف أبي الفتح بف يم ىكثِّر بف يعمى بف
الكراؽ المقرئ.
عبد اهلل بف محمد ،أبك َّ
عمي المنذرم ،األندليسي األصؿ ،المصرمٌ ،

)ُ) أحمد ٍبف عمي ٍبف عمرك ،الحافظ أبك الفضؿ السميماني البً ٍ ً
م .تكفي سنة (َْْىػ) ،رحؿ إلى
م البخار ٌ
يكند ٌ
ي
ىٍ
ٌ
ً
كعمك إسناد ،ككثٍرة تصانيؼ .تاريخ اإلسبلـ (ٗ.)ُٕ/
ا،
تقان
ا
ك
فظا
ح
ل
خار
بب
ه
ر
عص
في
نظير
و
ن ي
ي
اآلفاؽ ،كلـ يكف لى ي ه
)ِ) تقريب التيذيب (صّٓٔ).
)ّ) ميزاف االعتداؿ (ْ.)ِْٓ/

)ْ) المدخؿ إلى السنف الكبرل (صُِْ).

)ٓ) ىرٌية :ككرة كاسعة باألندلس متصمة بالجزيرة الخضراء كىي قبمي قرطبة ،كىي كثيرة الخيرات ،كليا مدف
متفرقا ،كليا مف األقاليـ نحك مف الثبلثيف ككرة .معجـ البمداف (ّ.)ُُٔ/
كحصكف كرستاؽ كاسع ذكر ٌ

)ٔ) ىش ٍم ىجمىة :مدينة باألندلس مف أعماؿ رٌية ،كيقاؿ :شمجيمة ،كىي قريبة مف البحر يكثر فييا قصب السكر
كالمكز .معجـ البمداف (ّ.)ُّٔ/
)ٕ) تاريخ عمماء األندلس (ِ.)ُٗٗ/
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عمي(ُ)؛ كسمع منو ،كبمكة مف عمر
ق أر القراءات عمى أبي الجيكش عساكر بف
ٌ
مدةن طكيم نة لمناس؛ تكفي سنة (ّٕٔىػ)(ّ).
الم ٌي ًانشي(ِ)َّ ،
كحج مراتَّ ،
ككرؽ بالقاىرة ٌ
ى
)
ْ
(
ً
ً
الح ىسف ٍب يف
جرحا كال
ن
تعديبل؛ إال قكؿ الزبيدم " :م ٍنيىا أىبك ىعم ٌي ى
قاؿ الباحث :لـ أجد فيو ن
ً
ً
الم ّْ
حد ًث".
ىس ٍيؼ ٍب ًف ىعم ىي ي
كليس لو أحاديث في كتب السَُّّنة.
***

سي الكاتب
الخامس :أبك العباس األندلي ٌ
أحمد بف رشيؽ ،أبك العباس األندليسي الكاتب ،كاف أبكه مف مكالي بني شييد كنشأ
(ٓ)
رسؿ كحسف الحظٌ ،كتقدَّـ فييما
بم ٍر ًس ىية  ،كانتقؿ إلى قرطبة ،كطمب األدب فبرع كبرز في التَّ ُّ
ي

إلى الغاية ،كشارؾ في العمكـ ،كأكثر مف الفقو كالحديث.

(ٔ)

عمى كؿ مف في دكلتو ككالة

قدمو األمير أبك الجيش مجاىد بف عبد ا﵀ العامرم
ٌ
كرقىة(ٕ) ،ألسباب أكدت لو ذلؾ عنده؛ مف المكدة ،كالثقة ،كالنصيحة ،كالصحبة في
جزيرة ىميي ٍ

النشأة؛ فكاف ينظر فييا نظر العدؿ كالسياسة ،كيشتغؿ بالفقو كالحديث ،كيجمع العمماء
كالصالحيف ،كيؤثرىـ ،كيصمح األمكر جيده ،كىك الذم آكل الفقيو ابف حزـ حيف ضاقت بو

بمداف األندلس األخرل ،كبيف يديو جرت المناظرة بيف ابف حزـ كأبي الكليد الباجي.
)ُ) عساكر بف عمي بف إسماعيؿ أبك الجيكش المصرم الشافعي فقيو مقرئ كامؿ إماـ صادؽ صالح ،كلد سنة
(َْٗق) ،مات في المحرـ سنة (ُٖٓق) .يينظر :غاية النياية في طبقات القراء (ُ.)ُِٓ/
ِ
ً
م ،الميانً ًش ٌي ،تكفي سنة (ُٖٓىػ)،
الع ٍب ىدر ٌ
) ) يع ىمر ٍبف ىع ٍبد المجيد ٍبف يع ىمر ٍبف يح ىس ٍيف ،أيىبك ىح ٍفص ا ٍلقيىرش ٌي ،ى
شيخ الحرـ .تاريخ اإلسبلـ (ُِ.)ّٕٔ/
)ّ) يينظر :تاريخ اإلسبلـ (ُْ ،)ِّٕ /يينظر :تاج العركس (ّ.)َُٕ/

)ْ) تاج العركس (ّ.)َُٕ/
)ٓ) يم ٍرًسىية :بضـ أكلو ،كالسككف ،ككسر السيف الميممة ،كياء مفتكحة خفيفة ،كىاء ،مدينة باألندلس مف أعماؿ
تدمير اختطيا عبد الرحمف ابف الحكـ بف ىشاـ بف عبد الرحمف بف معاكية بف ىشاـ ابف عبد الممؾ بف مركاف

فاستمر الناس عمى اسـ مكضعيا األكؿ ،كىي ذات أشجار كحدائؽ محدقة بيا ،كبيا
كسماىا تدمير بتدمر الشاـ
ٌ
كاف منزؿ ابف مردنيش كانعمرت في زمانو حتى صارت قاعدة األندلس .معجـ البمداف (ٓ.)َُٕ/
)ٔ) ىك األندلسي ،الممقَّب بالمكفٌؽ ،مكلى َّ
الناصر عبد الرحمف ابف المنصكر أبي عامر كزير األندلس ،تيكفي
ٌ
سنة (ّْٔق) .يينظر :تاريخ اإلسبلـ (ٗ.)ٖٓٓ/

ٕ
كرقىة :بالفتح ثـ الضـ ،كسككف الكاك كالراء يمتقي فيو ساكناف ،كقاؼ :جزيرة في شرقي األندلس بالقرب
) ) ىميي ٍ
منيا جزيرة يقاؿ ليا منكرقة ،بالنكف ،كانت قاعدة ممؾ مجاىد العامرم .معجـ البمداف (ٓ.)ِْٔ/
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تيكفي بعيد سنة (َْْق) عف سف عالية ،كلو رسائؿ مجمكعة متداكلة منيا :الرسالة
إلى أبي عمراف مكسى بف عيسى بف أبي حاج نجح الفاسي ،كلو كبلـ مدكف عمى تراجـ كتاب
الصحيح ألبي عبد ا﵀ البخارم ،كمعاني ما أشكؿ مف ذلؾ(ُ) ،قاؿ الذىبي" :كاف مف رجاؿ

ككقارا"(ِ).
كسؤددا كىيبة
كحزما
الدىر رنأيا
ن
ن
ن
قاؿ الباحث :مجيكؿ الحاؿ ،كليس لو أحاديث في كتب السَُّّنة.
***

ً
الكراؽ
الم ٍربيطر ٌ
م ٌ
السادس :أبك محمد األ ٍن ىدليس ٌي ي
ً
الكراؽ ،مف
الم ٍربيطر ٌ
م ٌ
عبد اهلل بف إبراىيـ بف الحسف بف ىم ٍنتاؿ ،أ يىبك يم ىح َّمد ٍاأل ٍن ىدليس ٌي ي
ط(ّ) ،كسكف ىبمى ٍن ًس ىية(ْ).
أىؿ يم ٍرىب ٍي ى
ركل عف :أبي العطاء بف نذير ،كأبي عبد ا﵀ بف ىذيؿ ،كأبي بكر بف أبي جمرة ،كأبي

الحجاج بف أيكب ،كغيرىـ.

كركل عنو :أبك عبد ا﵀ بف الحضرمي ،ك ابف األبار ،كغيرىـ.

كثير بخطو عمى رداءتو ،ككاف يتجر في الكتب ،كتكفي سنة (ُُٔىػ)(ٓ).
عمما نا
كتب ن
كتعديبل ،كليس لو أحاديث في كتب السَُّّنة.
جرحا
ن
قاؿ الباحث :لـ أجد فيو ن
***

الكراؽ األندلسي
السابع :أبك عمر ٌ

سكر الكراؽ :مف ً
أىؿ قيرطب ىة؛ يي ىك َّنى :أبا عمر .حدَّث عف سعد بف يمعاذ(ٔ).
ي
أحمد بف ىم ٍي ي
ٌ
)ُ) يينظر :رسائؿ ابف حزـ (ِ ،)َٕ/جذكة المقتبس في ذكر كالة األندلس (ُ ،)ُِْ-ُِِ/بغية الممتمس في

تاريخ رجاؿ أىؿ األندلس (ص ُٖٕ ،)ُٕٗ-معجـ األدباء (ُ ،)ِِٔ-ُِٔ/الحمة السيراء (ِ،)ُِٗ-ُِٖ/
تاريخ اإلسبلـ (ٗ ،)ٕٕٓ/دكلة اإلسبلـ في األندلس (ِ ،)ُٖٗ/تاريخ األدب األندلسي (صّٕ).

)ِ) تاريخ اإلسبلـ (ٗ.)ٕٕٓ/

ّ
ط :مدينة باألندلس بينيا كبيف بمنسية أربعة فراسخ كفييا الممعب .معجـ البمداف (ٓ.)ٗٗ/
) ) يم ٍرىب ٍي ى
)ْ) ىبمىٍن ًسىية :ككرة كمدينة مشيكرة باألندلس متصمة بحكزة ككرة تدمير ،كىي شرقي تدمير كشرقي قرطبة ،كىي

ٌبرٌية بحرية ذات أشجار كأنيار ،كتعرؼ بمدينة التراب ،كتتصؿ بيا مدف تعد في جممتيا ،كالغالب عمى شجرىا
القراسيا ،كال يخمك منو سيؿ كال جبؿ ،كينبت بككرىا الزعفراف .معجـ البمداف (ُ.)َْٗ/

)ٓ) يينظر :التكممة لكتاب الصمة (ِ ،)ِٖٕ/تاريخ اإلسبلـ (ُّ.)ُّّ/
)ٔ) تاريخ عمماء األندلس (ُ ،)ٓٗ/يينظر :تبصير المنتبو بتحرير المشتبو (ُ ،)َِٕ/يينظر :تاج العركس
(ّْ.)ْٔٗ/
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تعديبل .كقد اختمؼ العمماء في لقب لو ،فقاؿ ابف
جرحا كال
ن
قاؿ الباحث :لـ أجد فيو ن
حجر(ُ)ً " :ديؾ ً
الج ٌف الشاعر ،كاسمو عبد السبلـ بف رٍغ ىباف(ِ) .كبالميممة :اٍل ًحف كالبف فبيمتاف
كانتا قبؿ آدـ فيما يقاؿ .كديؾ ال ًج ٌف الشاعر أيضان اسمو أحمد بف ميسكر األندلسي .قاؿ

مجكندا بحاء ميممة
طام :رأيتو في كتاب المنثكر لمكزير أبي القاسـ المغربي مضبك ن
مغم ى
طا ٌ
(ّ)
ىحمد بف ميسكر األندلسي
انتيى" ،كقاؿ ابف حجر مرة " :ديؾ الحف بًاٍل ىحاء اٍل يم ٍيممىة :يى ىك أ ٍ
ضبطو اٍلكزير أىبك اٍلقى ً
اسـ المغربي ًفي كتاب المنثكر" .كقد رجح الزبيدم لقب الحف فقاؿ(ْ):
ي
ى
ى
ً
" ً
بف ىم ٍي و
دلسي".
الح ّْف،
سكر األ ٍىن ُّ
اس يمو أ ٍ
ىح ىم يد ي
بالكس ًر :شاعهر ٍ
ٍ
***

الكراؽ
الثامف :ى
س ٍيؿ بف يمحمد ٌ

(ٔ)
ً (ٓ)
حموي اهلل :ىنا تى ًميـ بف محمد
قاؿ ىع ٍبد اهلل بف يمحمد بف القىاسـ الث ٍغر ى
م ىر ى
(ٖ)
ً
َّبط
سيؿ بف يمحمد
سف الض ٍ
ٍريقي .قاؿ :أبى ٍ
صالحان ىح ى
الكراؽ اال ٍن ىدليسي .كاف :ىر يجبلن ى
ٌ
اإلف ٌ
لً يكتيًب ًوً ً .
س ىك ىنيا ،ىكتيكفِّي ًبيا س ىنة (َّٔق)(ٗ).
سة فى ى
سك ى
سم ٍعنا م ٍن يو ك ىخ ىرج إلى ي
ى
( ٕ)

تعديبل ،كليس لو أحاديث في كتب السَُّّنة.
جرحا كال
ن
قاؿ الباحث :لـ أجد فيو ن
***

)ُ) تبصير المنتبو بتحرير المشتبو (ُ.)َِٕ/
ِ
الشعر ً
لج ّْف ىع ٍب يد َّ ً
ُّ
ؾا ً
اء ،أيىبك
) ) ًد ٍي ي
بف ىر ٍغىب ى
السبلىـ ي
اف ال ىك ٍمبً ُّي ،ىكبًٍي ير ى ى
ً ً
السمىمانً ُّيّْ ،
ً و
ً
ؼ ،ىما ًج هف،
الش ٍي ًع ُّي .طى ًرٍي ه
ىحب ٍيب ال ىك ٍمب ُّي ،الح ٍمص ُّي َّ ،ى

م ىح َّم ود ىع ٍب يد َّ ً
السبلىًـ ً
اف ً
بف
بف ىع ٍب ًد َّ
بف ىر ٍغىب ى
السبلىـ ي
ي
َّ
ً
و
ً
ً
ً
الح ىس ٍيف.
خ ّْم هير ،ىخميعه ،ىبطا هؿ ،ىكلىوي ىم ىراث في ي

سنةى (ِِّّٓٔ-ق) .سير أعبلـ النببلء (ُُ.)ُْٔ-ُّٔ/
ات :ى
ىم ى
)ّ) نزىة األلباب في األلقاب (ُ.)ِِٕ/
)ْ) تاج العركس (ّْ.)ْٔٗ/

)ٓ) عبد ا﵀ بف محمد بف القاسـ بف حزـ بف خمؼ ،أبك محمد األندلسي الثغرم القمعي ،مف أىؿ قمعة أيكب
كيعرؼ بالنظر كالي ،تكفي سنة (ّّٖق) .يينظر :تاريخ دمشؽ (ِّ.)ّْٔ-ّٔٔ/
الراء  -ىى ًذه ّْ
الن ٍسىبة إًلىى الثغر ىك يى ىك ا ٍلمكضع ا ٍلقى ًريب
)ٔ) الثغرم :بًفىتٍح الثَّاء ا ٍل يمثىمَّثىة ىك يس يككف ا ٍل ىغ ٍيف ا ٍل يم ٍع ىج ىمة ىككسر َّ
مف ا ٍل ىعدك .المباب في تيذيب األنساب (ُ.)َِْ/
)ٕ) تميـ بف محمد بف أحمد بف تميـ التميمي اإلفريقي ،القيركاني أبك جعفر .مات بقرطبة سنة (ّٗٓق) .لساف
الميزاف (ِ ،)َّٖ/يينظر :تاريخ عمماء األندلس (ِ.)ّٗ/

)ٖ) يسير بف إبراىيـ بف خمؼ األندلسي األلبيرم ،كقيؿ :يي ٍسر ،أبك سيؿ .تكفي سنة (َِّىػ) ،فقيو ثقة .أخذ
عف أبيو ،كعف غيره .تاريخ اإلسبلـ (ٕ.)ٖٓ/
)ٗ) تاريخ عمماء األندلس (ُ.)ِِٔ/
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س ًط ٌي
التاسعَّ :
الس ىرقي ٍ

سطىة(ُ) ،المعركؼ بابف أرزاؽ .مف
س ىرقي ٍ
ىك يحيى بف ىى ٌماـ بف يحيى ،الكاتب ،مف أىؿ ى
أىؿ األدب كالنباىة مع براعة الخط كالتميز بذلؾ ،استدعي إلى ىم ار يكش(ِ) في سنة (ْٓٗىػ)،
كتيكفي بقرطبة(ّ) سنة (ّٕٓق)(ْ).

(ٓ)
أديبا ،نبيينا".
قاؿ الذىبي " :كاف بارع الكتابة ،ن
ً
تعديبل ،كليس لو أحاديث في
جرحا كال
ن
قاؿ الباحث :أبك بكر الس ىَّرقي ٍسط ٌي ،لـ أجد فيو ن
الكتب الستة ،كال في غيرىا.

***

)ُ) بمدة مشيكرة باألندلس تتصؿ أعماليا بأعماؿ تطيمة ،ذات فكاكو عذبة ليا فضؿ عمى سائر فكاكو األندلس،
الس ٌمكر كلطؼ تدبيره تقكـ في
مبنية عمى نير كبير ،كىك نير منبعث مف جباؿ القبلع ،قد انفردت بصنعة ٌ
طرزىا بكماليا منفردة بالنسج في منكاليا ،كىي الثياب الرقيقة المعركفة بالسرقسطية ،ىذه خصكصية ألىؿ ىذا
الصقع .معجـ البمداف (ّ.)ُِّ-ُِِ/

ِ
ش :بالفتح ثـ التشديد ،كضـ الكاؼ ،كشيف معجمة :أعظـ مدينة بالمغرب كأجمٌيا كبيا سرير ممؾ بني
) ) ىمٌار يك ي
عبد المؤمف .معجـ البمداف (ٓ.)ْٗ/

)ّ) قي ٍرطيىبةي :مدينة عظيمة باألندلس كسط ببلدىا .تقدـ التعريؼ بيا (صْٗ) مف ىذا البحث.

)ْ) يينظر :التكممة لكتاب الصمة (ْ ،)ُٔٗ/كبغية الممتمس في تاريخ رجاؿ أىؿ األندلس (صَُٓ) ،كتاريخ
اإلسبلـ (ُُ.)َٖٔ/

)ٓ) تاريخ اإلسبلـ (ُُ.)َٖٔ/
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الكراقيف مف أىؿ خراساف
المبحث السادس :أعبلـ ٌ

(ُ)

ال شؾ في أف الحديث َّ
النبكم قد انتشر ىج ٍننبا إًلىى ىج ٍن وب مع القرآف الكريـ ،ككصؿ إلى
مقصكر عمى مكة كالمدينة ،بؿ تعددت
نا
األقاليـ اإلسبلمية الجديدة ،كال شؾ في أف العمـ لـ يبؽ
مراكزه كمجالسو ،كشيدت األمصار البعيدة ما شيدتو حكاضر العالـ اإلسبلمي ،مف نشاط عممي
عمى يدم الصحابة  ،كيمكننا أف نتصكر مدارس متنقمة في مختمؼ األمصار ،ركادىا

الصحابة ككبار التابعيف ،إذ كاف يكفي ألىؿ خراساف مثبلن أف يحؿ بينيـ صحابي حتى يسرعكا
إليو ،كيمتفكا حكلو كيسألكه كيستقرئكه القرآف كيسمعكا منو حديث الرسكؿ .)ِ("

قاؿ محمد عجاج الخطيب(ّ)" :نزؿ خراساف مف الصحابة كتكفي بيا يب ىرٍي ىدةي بف الحصيب
األسممي ،كىك مدفكف بمرك ،كأبك برزة األسممي(ْ) ،كالحكـ بف عمرك الغفارم(ٓ) ،كحازـ
(ٔ)

األسممي

(ٕ)

المدفكف بنيسابكر ،كقثـ بف العباس

المدفكف بسمرقند(ٖ) ،كفي ىذه الببلد ظير

ُ
اف  :ببلد كاسعة ،أكؿ حدكدىا مما يمي العراؽ أزاذكار قصبة جكيف كبييؽ ،كآخر حدكدىا مما يمي اليند
اس ي
) ( يخر ى
أميات مف الببلد
طخارستاف كغزنة كسجستاف ككرماف ،كليس ذلؾ منيا إنما ىك أطراؼ حدكدىا ،كتشتمؿ عمى ٌ

منيا نيسابكر كىراة كمرك ،كىي كانت قصبتيا ،كبمخ كطالقاف كنسا كأبيكرد كسرخس كما يتخمؿ ذلؾ مف المدف
التي دكف نير جيحكف .يينظر :معجـ البمداف (ِ.)َّٓ/

)ِ( السَُّّنة قبؿ التدكيف (ُ.)ُِٖ/

)ّ) السَُّّنة قبؿ التدكيف (ُ.)ُّٕ-ُْٕ /
ْ
ضمىةي ٍبف عب ٍي ود كًقي ىؿٍ :اب ًف ع ٍب ًد ً
ا﵀ ،كًقي ىؿٍ :اب ًف عائًوذ أىبك برىزةى ٍاأل ً ً ً
ىسمى ىـ ،ىكقىا ىؿ
) ) ىن ٍ
ى
ى
اف ٍب ًف أ ٍ
ىسمىم ُّي م ٍف ىبني ىس ىبل ىم ى
ٍ
ي ىٍ
ى
ي يى ى
ً ً
ً
ً
ً ً
يعةى ٍب ًف ًد ٍعبً ًؿ ٍب ًف أىىن ً
س ٍب ًف يخ ىزٍي ىمةى ٍب ًف
اـ ٍب يف يم ىح َّم ود ا ٍل ىك ٍمبً ُّي :يى ىك ىن ٍ
ضمىةي ٍب يف ىع ٍبد ا﵀ ٍب ًف ا ٍل ىح ًارث ٍب ًف حىباؿ ٍب ًف ىربً ى
ى ىش ي
ً
ًً
يما ،ىك ىش ًي ىد فىتٍ ىح ىم َّكةى .معرفة الصحابة ألبي نعيـ (ٓ،)ِِٖٔ/
صى ،أ ٍ
اف ٍب ًف أ ٍ
ىمالؾ ٍب ًف ىس ىبل ىم ى
ىسمى ىـ ٍب ًف أى ٍف ى
ىسمى ىـ قىد ن
يينظر :االستيعاب في معرفة األصحاب (ْ.)ُْٗٓ/
ٓ
ً
ً ً
ض ٍم ىرةى ٍب ًف ىب ٍك ًر ٍب ًف ىع ٍب ًد
اف ٍب ًف ا ٍل ىح ًارث ٍب ًف ثى ٍعمىىبةى ٍب ًف يممىٍي ًؿ ٍب ًف ى
) ) ا ٍل ىح ىك يـ ٍب يف ىع ٍم ًرك ٍب ًف يم ىج َّد ًع ٍب ًف ح ٍذىيـ ٍب ًف يح ٍم ىك ى
م .معجـ الصحابة (ُ،)َِٗ/
ض ٍم ًر ُّ
م ىكلىٍي ىس يى ىك ًغفى ًار ُّ
ىمىناةى ٍب ًف ًكىن ىانةى ييقىا يؿ لىوي ا ٍل ىح ىك يـ ٍب يف ىع ٍم ورك ا ٍل ًغفى ًار ُّ
م يى ىك ى
يينظر :معرفة الصحابة (ِ.)َٕٖ/
)ٔ) حازـ بف حرممة بف مسعكد الغفارم .كيقاؿ :األسممي .لو حديث كاحد أف النبي صمى ا﵀ عميو كسمـ قاؿ لو:
يا حازـ ،أكثر مف قكؿ ال حكؿ كال قكة إال با﵀ ،فإنيا كنز مف كنكز الجنة .يعد في أىؿ المدينة .ركل عنو مكاله

أبك زينب .االستيعاب في معرفة األصحاب (ُ ،)َُّ/يينظر :معرفة الصحابة ألبي نعيـ (ِ.)ْٖٔ/
النبً ّْي  ،ركل ع ٍنو ع ٍب يد ً
ا﵀ ٍب يف ىعب و
)ٕ) قيثىـ ٍب يف ا ٍل ىعبَّا ً
يؼ َّ
َّاس،
س ٍب ًف ىع ٍب ًد ا ٍل يمطَّمً ًب بف ىاشـ القرشي الياشمي ،ىرًد ي
ىى ى ي ى
ي
كع ٍب يد ً
ا﵀ ٍب يف ىج ٍعفى ور .كمات قثـ بف العباس بسمرقند ،كاستشيد بيا ،ككاف خرج إلييا مع سعيد بف عثماف بف
ىى
عفاف زمف معاكية .يينظر :معرفة الصحابة ألبي نعيـ (ْ ،)ِّٓٔ/يينظر :االستيعاب في معرفة األصحاب

(ّ.)َُّْ/

)ٖ) يينظر :فتح المغيث بشرح ألفية الحديث (ْ.)ُّْ/
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(ُ)

كبار المحدثيف .في بخارل كاف عيسى بف مكسى
(ْ)

كمحمد بف سبلـ

يغ ٍن ىجار(ِ) ،كأحمد بف حفص الفقيو(ّ)،

البيكندم(ٓ) ،كعبد ا﵀ بف محمد السندم ،ثـ أبك عبد ا﵀ محمد بف إسماعيؿ

البخارم ،كفي سمرقند أبك عبد ا﵀ بف عبد ا﵀ بف عبد الرحمف الدارمي ،ثـ محمد بف نصر
(ٕ)

(ٖ)

المركزم(ٔ) ،كما ظير في الشاش
ً
اب)(َُ) تخرج جماعة مف العمماء أقدميـ محمد بف يكسؼ الفريابي(ُُ) صاحب الثكرم-
(ف ٍرىي ي
المتيكفي ىس ىنةى (ِِٔىػ).
سفياف ،-ثـ القاضي جعفر بف محمد الفريابي صاحب التصانيؼ ي
فيما بعد :الحسف بف صاحب

كالييثـ بف كميب(ٗ) .كفي

الكراقيف ،منيـ:
ي
كع ًرؼ في خراساف عدد مف أعبلـ ٌ

)ُ) عيسى بف مكسى البخارم أبك أحمد األزرؽ لقبو يغ ٍنجار ،صدكؽ ربما أخطأ كربما دلس مكثر مف التحديث
عف المترككيف ،مات سنة (ُٕٖق) .يينظر :تقريب التيذيب (صُْْ).
ِ
ً
كمحمد ً
ً
ب عيسى ً
يخ يبخارل.
م،
بف مكسى التٍَّي ًم ّْي
بف أحمد البخار ّْ
البخار ّْ
م صاحب تار ً
نجار ،بالضـ :لىقى ي
) ) يغ ي
القامكس المحيط (صِْٓ).
)ّ) أحمد بف حفص بف عبد ا﵀ بف راشد السممي النيسابكرم أبك عمي بف أبي عمرك صدكؽ ،مف الحادية عشرة

مات سنة (ُٖٓق) .تقريب التيذيب (صٖٕ).

)ْ) محمد بف سبلـ بف الفرج السممي مكالىـ البيكندم بكسر المكحدة كسككف التحتانية كفتح الكاؼ كسككف
النكف أبك جعفر مختمؼ في الـ أبيو كالراجح التخفيؼ ،ثقة ثبت مف العاشرة مات سنة (ُِٕق) كلو (ٓٔ).
تقريب التيذيب (صِْٖ).
ٓ
دل  :مف ببلد ما كراء النير عمى مرحمة مف بخا ار إذا عبرت النير ،ليا ذكر في الفتكح ،ككانت بمدة
)) ى
الب ٍي ىك ٍن ٌ
حسنة كبيرة كثيرة العمماء .األنساب (ِ.)َْْ/

)ٔ) محمد بف نصر المركزم الفقيو ،أبك عبد ا﵀ ،ثقة حافظ إماـ جبؿ ،مات سنة (ُْٗق) .هينظر :تقريب
التيذيب (صَُٓ)
الش ً
)ٕ) َّ
اشي :باأللؼ الساكف بيف الشينيف المعجمتيف ،ىذه النسبة إلى مدينة كراء نير سيحكف يقاؿ ليا الشاش،
كىي مف ثغكر الترؾ .األنساب (ٖ.)ُّ/

ٖ
جكاؿ .تاريخ اإلسبلـ
)) ى
طكاؼ ٌ
اشي الحافظ .تكفي سنة (ُّْىػ)ٌ ،
عمي ال ٌش ٌ
الح ىسف ٍبف صاحب ٍبف يح ىم ٍيد ،أبك ٌ
(ٕ.)َِٖ/
ٗ
ً
َّ
"الم ىس ٍند".
اشي الحافظ ،تكفي سنة (ّّٓىػ)،
مصنؼ ي
) ) الييثـ بف يكمىٍيب بف يس ىرٍيج بف ىم ٍعقؿ ،أبك سعيد ال ٌش ٌ
تاريخ اإلسبلـ (ٕ.)ٕٔٗ/
َُ ً
اب :بكسر أكلو ،كسككف ثانيو ثـ ياء مثناة مف تحت ،كآخره باء مكحدة :بمدة مف نكاحي بمخ ،كىي
) ) ف ٍرىي ي
مخففة مف فارياب .معجـ البمداف (ْ.)ِٓٗ/
)ُُ) محمد بف يكسؼ بف كاقد بف عثماف الضبي مكالىـ ً
الف ٍريابي ،نزيؿ قيسارية مف ساحؿ الشاـ ،ثقة فاضؿ
يقاؿ :أخطأ في شيء مف حديث سفياف كىك مقدـ فيو مع ذلؾ عندىـ عمى عبد الرزاؽ مف التاسعة مات سنة

(ُِِق) .تقريب التيذيب (صُٓٓ).

171

الكراؽ
األكؿ :أبك الحسف ٌ

عبد العزيز بف عبد اهلل بف محمد بف أحمد الكراؽ ،أبك الحسف ،كقاؿ الك ً
ادع يي كلعمو
ٌ
الكراؽ ،أصمو مف خراساف ،قدـ مصر سنة (ُّٓق)
ىك عبد العزيز بف عبد اهلل ِّ
الس ٍم ى
سار ٌ

يكرؽ عمى جماعة مف شيكخ مصر.
كتكفي بيا ،سنة (ّْٓق) ،ككاف ٌ
لـ ينص العمماء عمى شيكخو أك تبلميذه ،كلكف إذا نظرنا إلى ركايتو في المستدرؾ عمى
الصحيحيف نجد أنو ركل عف :الفضؿ بف محمد َّ
الش ٍع ىرانً ٌي ،كركل عنو :الحاكـ النيسابكرم(ُ).
قاؿ ابف يكنس(ِ)" :كاف قد رحؿ ككتب ،ككاف يفيـ الحديث ،ككتب عنو شيء يسير

(ّ)
صالحا ،ككاف قد رحؿ ككتب ،ككاف يفيـ الحديث ،ككتب عنو
مذاكرة" ،كقاؿ مرة " :كاف رجبلن
ن
صالحا كلو عقب بمصر" ،كذكر الحاكـ(ْ) لو حديث كحكـ عمى
شيء يسير مذاكرة ،ككاف رجبلن
ن
(ٔ)

(ٓ)
طمي ٍكىب ىغا
إسناده بالصحة ،ككافقو الذىبي  ،كذكره ابف قي ٍ

قاؿ الباحث :ىك ثقة.

في كتابو الثقات.

-أمثمة تطبيقية:

لو أحاديث في كتب السَُّّنة ،كمنيا:

(ٕ)
ىخ ىب ىرىنا ىع ٍب يد اٍل ىع ًز ً
يز ٍب يف
(حديث )ّٔ :أخرج الحاكـ النيسابكرم في المستدرؾ  ،قاؿ :أ ٍ
ً َّ ً
ض يؿ ٍب يف م ىح َّمود َّ
ي ،ثىىنا يع ىب ٍي يد المَّ ًو ٍب يف يم ىح َّمود اٍل ىع ٍي ًش ُّي(ٖ) ،ثىىنا
الش ٍع ىرانً ُّ
الكراؽ ،ثىىنا اٍلفى ٍ
ّْم ىس يار ٌ
ىع ٍبد المو الس ٍ
ي

)ُ) يينظر :تاريخ ابف يكنس (ِ ،)ُِٗ/المستدرؾ عمى الصحيحيف (ْ ،)ّٓٔ/تاريخ بغداد (َُ،)ْٓٓ/
المنتظـ في تاريخ األمـ كالممكؾ (ُْ ،)َُّ/الثقات ممف لـ يقع في الكتب الستة (ٔ ،)ّٕٔ/رجاؿ الحاكـ في
المستدرؾ (ِ.)ُٔ/

)ِ) تاريخ ابف يكنس (ِ.)ُِٗ/

)ّ) يينظر :تاريخ بغداد (َُ.)ْٓٓ/

)ْ) يينظر :المستدرؾ عمى الصحيحيف (ْ.)ّٓٔ/
)ٓ) يينظر :تمخيص المستدرؾ عمى الصحيحيف (ْ.)ّٓٔ/
)ٔ) يينظر :الثقات ممف لـ يقع في الكتب الستة (ٔ.)ّٕٔ/
)ٕ( المستدرؾ عمى الصحيحيف (ْ ،)ّٓٔ/برقـ (َْٕٗ).

ىع ىم ً
ش ،ىع ٍف أىبًي ىكائً وؿ ،بو ،بنحكه.
كأخرجو ابف أبي شيبة (ٕ ،)َُٗ/برقـ (ّْٕٔٓ) ،مف طريؽ ٍاأل ٍ
كأخرجو البخارم (ْ ،)ُٓ/برقـ (ِْٔٗ) ،كالبزار في مسنده (ٓ ،)ٗٓ/برقـ (ُُٕٔ) ،كالبييقي في المدخؿ
ص و
كر ،ىع ٍف أىبًي ىكائً وؿ ،بو ،بنحكه.
السنف الكبرل (صُِٓ) ،برقـ (ِّٕ) ،كميـ مف طريؽ ىم ٍن ي
)ٖ) عبيد ا﵀ بف محمد بف عائشة ،اسـ جده :حفص بف عمر بف مكسى بف عبيد ا﵀ بف معمر التيمي ،كقيؿ:
لو ابف عائشة ،كالعائشي ،كالعيشي ،نسبة إلى عائشة بنت طمحة ألنو مف ذريتيا ،ثقة جكاد رمي بالقدر كلـ

يثبت ،مات (ِِٖىػ) .تقريب التيذيب (صّْٕ).
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اد ٍبف سمىمةى ،عف ع ً
اصوـ ،ىع ٍف أىبًي كائً وؿ(ُ) ،ىع ًف ٍاب ًف م ٍس يع و
اؿ ىر يسك يؿ المَّ ًو ( :إً َّف
اؿ :قى ى
كد  قى ى
ىح َّم ي ي ى ى ى ٍ ى
ى
ى
َّ ً
يبل ،كما ىب ًقي ًم ٍنيا إً َّال اٍل ىقمًي يؿ ًم ىف اٍل ىقمً ً
المَّوى تى ىعالىى ىج ىع ىؿ ُّ
يؿ ،ىك ىمثى يؿ ىما ىب ًق ىي ًم ٍنيىا
ى ى
الد ٍن ىيا يكميىا ىقم ن ى ى
ً
ً
ص ٍف يكهي ىكىب ًق ىي ىك ىد يرهي).
ىكالثَّ ٍغ ًب -ىي ٍعني اٍل ىغد ىير -يش ًر ى
ب ى

الراكم عميو:
 الحكـ عمى اإلسناد كأثر َّاإلسناد فيو :عاصـ بف ىب ٍيدلة بف أبي َّ
النجكد ،أبك بكر المقرئ(ِ).
(ّ)
ىع ىمش أثبت ًم ٍنوي" ،كقاؿ
ىع ىمش ،ىك ٍاأل ٍ
قاؿ ابف معيف " :ثًقىة ىال ىبأٍس بً ًو ىك يى ىك مف نظراء ٍاأل ٍ
مرة(ْ)" :أثبت مف ع ً
اصـ ٍاألىحكؿ" ،كقاؿ أحمد بف حنبؿ(ٓ)":شيخ ثًقىة" ،كقاؿ أبك زرعة(ٔ)" :ثقة"،
ى
)
ٖ
(
ً
كقاؿ العجمي(ٕ)" :ك ىكاف ثًقىة ًفي ً
صالح خير" ،كذكره ابف
ى
ى ى
الحديث" ،كقاؿ ابف شاىيف " :ثقىة رجؿ ى
(َُ)
حباف في الثقات(ٗ) ،كقاؿ ابف معيف " :ليس بو بأس" ،كقاؿ أبك حاتـ" :محمو عندم محؿ

الصدؽ صالح الحديث كلـ يكف بذاؾ الحافظ"(ُُ) ،كقاؿ مرة(ُِ)" :صالح" ،كقاؿ مرة(ُّ)" :ثقة

رجؿ صالح خير ثقة كاألعمش أحفظ منو ككاف شعبة يختار االعمش عميو في تثبيت الحديث".
(ُٓ)
(ُْ)
ً ً
اف ىكثً ىير اٍل ىخطىًأ
اف ىعاص هـ ثقىةن إًال أَّىنوي ىك ى
كقاؿ النسائي " :ليس بو بأس" ،كقاؿ ابف سعد  :ى"ك ىك ى
ًفي ىحًديثً ًو" ،كقاؿ ابف حجر(ُٔ)" :صدكؽ لو أكىاـ ،حجة في القراءة ،كحديثو في الصحيحيف
)ُ) شقيؽ بف سممة األسدم ،أبك كائؿ الككفي ،ثقة مخضرـ ،مات في خبلفة عمر بف عبد العزيز ،كلو (ََُ)
سنة .تقريب التيذيب (صِٖٔ).
)ِ) تقريب التيذيب (صِٖٓ).

)ّ) مف كبلـ أبي زكريا يحيى بف معيف في الرجاؿ (صْٔ).
)ْ) المصدر نفسو (صٓٔ).
)ٓ) العمؿ كمعرفة الرجاؿ (ُ ،)َِْ/كسؤاالت أبي داكد لئلماـ أػحمد بف حنبؿ (صِّٗ).
)ٔ) يينظر :الجرح كالتعديؿ (ٔ.)ُّْ/
)ٕ) معرفة الثقات (ِ.)ٔ/

)ٖ) تاريخ أسماء الثقات (صَُٓ).
)ٗ) الثقات البف حباف (ٕ.)ِٓٔ/
)َُ) الجرح كالتعديؿ (ٔ.)ُّْ/
)ُُ) المصدر نفسو.

)ُِ) تاريخ دمشؽ (ِٓ.)ِّٖ/

)ُّ) الجرح كالتعديؿ (ٔ.)ُّْ/
)ُْ) تيذيب الكماؿ (ُّ.)ْٕٖ/
)ُٓ) الطبقات الكبرل (ٔ.)ُّٕ/
)ُٔ) تقريب التيذيب (صِٖٓ).
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مقركف" .كقاؿ الذىبي(ُ)" :صدكؽ ييـ" ،كقاؿ ابف معيف(ِ)" :ليس بالقكم في الحديث" ،كقاؿ

شعبة(" :)2حدثنا عاصـ بف أبي النجكد ،كفي النفس ما فييا" ،كقاؿ ابف يعميَّة(ْ)" :كأف كؿ مف

كاف اسمو عاصما سيئ الحفظ" ،كقاؿ ابف عساكر(ٓ)" :صاحب القراءة المعركفة ،في حديثو
اضطراب كىك ثقة" ،كقاؿ ابف خراش(ٔ)" :في حديثو نكره" ،كقاؿ اٍل يعقىٍيًم ٌي(ٕ)" :لـ يكف فيو إال سكء
(ٖ)
ايضا(ٗ)" :كفي النفس ما فييا".
الحفظ" ،كقاؿ الدارقطني " :في حفظو شيء" .كقاؿ ابف شاىيف ن
عاصما سيئ الحفظ"،
كقاؿ أبك حاتـ(َُ)" :كقد تكمـ فيو ابف عمية فقاؿ :كأف كؿ مف كاف اسمو
ن
كقد جاء في شرح عمؿ الترمذم(ُُ)" :كحكى المركذم عف يحيى بف معيف ،قاؿ :كؿ عاصـ في

الدنيا ضعيؼ ،كلـ يكافؽ أحمد عمى ذلؾ ،فإف عاصـ بف سميماف األحكؿ عنده ثقة ،كذكر لو
أف ابف معيف تكمـ فيو ،فعجب .كعاصـ بف بيدلة ثقة ،إال أف في حفظو اضطرنابا".
قاؿ الباحث :صدكؽ لو أكىاـ.

كال تثبت ىنا أكىامو؛ َّ
ألنو تيكبع عمى حديثو عند ابف أبي شيبة في مصنفو مف طريؽ
األعمش سميماف بف ميراف(ُِ) بو ،بمعناه.
كباقي رجاؿ اإلسناد ثقات ،كال يضر ما قيؿ في كؿ مف:

ُ -اختبلط حماد بف سممة(ُّ)؛ لمتابعة األعمش سميماف بف ميراف(ُْ) لو.

ِ -كارساؿ أبي كائؿ شقيؽ بف سممة؛ ألنو لـ يرسؿ عف ابف مسعكد .)ُٓ(
)ُ) ميزاف االعتداؿ (ِ.)ّٕٓ/
)ِ) تاريخ دمشؽ (ِٓ.)ِِٖ/

)ّ) الضعفاء الكبير (ّ.)ّّٔ/
)ْ) الجرح كالتعديؿ (ٔ.)ُّْ/
)ٓ) يينظر :تاريخ دمشؽ (ِٓ.)َِِ-ِِْ/
)ٔ) تاريخ دمشؽ (ِٓ.)ِّٗ/
)ٕ) المصدر نفسو.
)ٖ) تاريخ اإلسبلـ (ّ.)ّْٕ/
)ٗ) تاريخ أسماء الضعفاء كالكذابيف (صُْٕ).
)َُ) الجرح كالتعديؿ (ٔ.)ُّْ/

)ُُ) شرح عمؿ الترمذم (ِ.)ٖٕٓ/

)ُِ) يينظر :مصنؼ ابف أبي شيبة (ٕ ،)َُٗ/برقـ (ّْٕٔٓ).
)ُّ) يينظر :االغتباط بمف رمي مف الركاة باالختبلط (صٔٗ).

)ُْ) يينظر :مصنؼ ابف أبي شيبة (ٕ.)َُٗ/
)ُٓ) يينظر :جامع التحصيؿ (صُٕٗ) ،كتحفة التحصيؿ (صُْٖ).
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فإف فيو عاصـ بف ىب ٍيدلة بف
قاؿ الباحث :يتبيف مما سبؽ أف إسناد الحديث حسفٌ ،
أبي َّ
النجكد صدكؽ لو أكىاـ.
كقد انتفت ىنا أكىامو؛ َّ
ألنو تكبع عمى حديثو عند ابف أبي شيبة في مصنفو مف طريؽ

األعمش سميماف بف ميراف(ُ) بو ،بمعناه .كلذا حسنا حديثو.

الكراؽ ،بؿ مف غيره.
كالعمة ليست مف عبد العزيز بف عبد ا﵀ ٌ
****

م
سع ًيد الدِّي ىن ىك ًر ٌ
الثاني :أ يىبك ى

(ِ)

الكراؽ
ٌ

كراؽ محمد بف
سع ًيد الدِّي ىن ىك ًر ٌ
الكراؽ ،أ يىبك ى
مٌ ،
عمرك بف محمد بف يحيى بف سعيد ٌ
ض ىرًم ٌي يمطىيَّف ،كأبي جعفػػػػػر
الح ٍ
م .ركل عف :أبي جعفػػػر محمػػػد بف عبد اهلل ى
جرير الطَّ ىبر ٌ
الفريا ًبي ،كاسحاؽ بف سناف األى ٍنم ً
ً
اط ٌي ،كغيرىـ.
محمد بف جرير الطَّ ىبر ٌ
ى
م ،كجعفر بف محمد ٍ ى ٌ
الر ً
م ،كتيكفي في ربيع األكؿ
كركل عنو :محمد بف أبي نصر ،كأبك القاسـ تماـ بف محمد َّ
از ٌ
سنة (ُّْق)(ّ).

قاؿ عبد العزيز ال ىكتَّانً ٌي(ْ)" :ثقة مأمكف".
قاؿ الباحث :ثقة.
-أمثمة تطبيقية:

لو أحاديث في كتب السَُّّنة ،كمنيا:

(ٓ)
ىخ ىب ىرىنا أيىبك ىس ٍعود ىع ٍم يرك ٍب يف يم ىح َّمًد ٍب ًف
(حديث )ّٕ:أخرج تماـ الرازم في فكائده  ،قاؿ :أ ٍ
ً
ً
الد ٍي ىنكًر ّْ ً
ىي ٍح ىيى ٍب ًف َّ
يف ىكثى ىبلثً ًم ىائ وة ،ثنا أيىبك ىج ٍعفى ور يم ىح َّم يد ٍب يف ىع ٍبًد المَّ ًو ٍب ًف
اءةن ىعمى ٍيو ىس ىنةى أ ٍىرىبع ى
م ق ىر ى
ى
اء ،ثنا سمىمةي ٍبف رج و
ضرًم ُّي بًاٍل يككفى ًة ،ثنا مح َّم يد ٍبف أىبًي رج و
اء ،ىع ًف اٍلكلً ًيد ٍب ًف ىج ًم و
يؿ،
ى ى ي ىى
ىى
يى
ي
يسمى ٍي ىم ى
اف اٍل ىح ٍ ى
ى
ًً
ً
ضمًي
اؿ :قى ى
امةى  ،قى ى
ض يؿ اٍل ىعالًًـ ىعمىى اٍل ىعابًًد ،ىكفى ٍ
اؿ ىر يسك يؿ المَّ ًو ( :فى ٍ
يم ى
ىع ًف اٍلقىاسـ ،ىع ٍف أىبي أ ى

ىعمىى أ ٍىد ىنا يك ٍـ).

)ُ) يينظر :مصنؼ ابف أبي شيبة (ٕ ،)َُٗ/برقـ (ّْٕٔٓ).
)ِ) ّْ
م :بكسر الداؿ الميممة كسككف الياء آخر الحركؼ كفتح النكف كالكاك كفي آخرىا الراء ،ىذه النسبة
الد ىين ىكًر ٌ
إلى الدينكر ،كىي بمدة مف ببلد الجبؿ عند قرميسيف .األنساب (ٓ)ْٓٔ/
)ّ) يينظر :تاريخ دمشؽ (ْٔ ،)ِّٕ-ِّٔ/كتاريخ اإلسبلـ (ٕ ،)َٕٕ/مختصر تاريخ دمشؽ (ٔ.)َُْ/
)ْ) تاريخ دمشؽ (ْٔ ،)ِّٕ-ِّٔ/كتاريخ اإلسبلـ (ٕ.)َٕٕ/

)ٓ) فكائد تماـ (ُ .)ِٖ/كأخرجو اإلماـ الترمذم (ْ ،)ّْٕ/برقـ (ِٖٓٔ) ،محمد بف عبد األعمى الصنعاني،
قاؿ :عف سممة بف رجاء ،بو ،بزيادة.

كأخرجو الطبراني في الكبير (ٖ ،)ِّّ/برقـ (ُُٕٗ) ،محمد بف عبد ا﵀ ،عف محمد بف أبي رجاء ،بو.
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الكراؽ:
الحكـ عمى اإلسناد كأثر ٌ
اإلسناد فيو:

ُ -محمد بف أبي رجاء بف سميماف بف أبي رجاء الياشـ ،أبك سميماف.
(ُ)
طمي ٍكيب ىغا في الثقات(ِ).
ذكره ابف حباف في الثقات  ،كذكره ابف قي ٍ
قاؿ الباحث :صدكؽ.

ِ -سممة بف رجاء التيمي ،أبك عبد الرحمف الككفي.

قاؿ ابف حجر(ّ)" :صدكؽ ييغرب".
ذكره ابف حباف في الثقات(ْ) ،كقاؿ أبك زرعة(ٓ)" :صدكؽ" ،كقاؿ أبك حاتـ(ٔ)" :ما

بحديثو بأس" ،كقاؿ ابف عدم(ٕ)" :كأحاديثو أفراد كغرائب كيحدث عف قكـ بأحاديث ،ال يتابع
عميو" ،كقاؿ الدارقطني(ٖ)" :ينفرد عف الثقات بأحاديث" ،كقاؿ ابف معيف(ٗ)" :ليس بشيء" ،كقاؿ

النسائي(َُ)" :ضعيؼ".

قاؿ الباحث :صدكؽ ييغرب ،كما قاؿ ابف حجر ،كتضر غرابتو؛ َّ
ألنو لـ يتابعو أحد.
ّ -الكليد بف جميؿ الفمسطيني ،أبك الحجاج(ُُ).

قاؿ ابف حجر" :صدكؽ يخطئ"(ُِ) ،كذكره ابف حباف في الثقات(ُّ) ،كقاؿ أبك داكد(ُْ):

"ليس بو بأس" ،كقاؿ ابف المديني(ُٓ)" :تشبو أحاديثو أحاديث القاسـ أبي عبد الرحمف ،كرضيو"،
)ُ) يينظر :الثقات (ٗ.)ٗٓ/
)ِ) يينظر :الثقات ممف لـ يقع في الكتب الستة (ٖ.)َِّ/
)ّ) تقريب التيذيب (صِْٕ).
)ْ) الثقات (ٖ.)ِٖٔ/
)ٓ) الجرح كالتعديؿ (ْ.)َُٔ/
)ٔ) المصدر نفسو.

)ٕ) الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ (ْ.)ّٓٔ/
)ٖ) سؤاالت الحاكـ (صُِٖ).
)ٗ) تاريخ ابف معيف ،ركاية الدكرم (ّ.)ّّٕ/
)َُ) إكماؿ تيذيب الكماؿ (ٔ.)َُ/
)ُُ) تقريب التيذيب (صُٖٓ).
)ُِ) المصدر نفسو.
)ُّ) يينظر :الثقات (ٕ.)ْٓٗ/
)ُْ) تيذيب الكماؿ (ُّ.)ٖ/
)ُٓ) الجرح التعديؿ (ٗ.)ّ/
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كقاؿ أبك زرعة(ُ)" :شيخ ليف الحديث" ،كقاؿ أبك حاتـ(ِ)" :شيخ يركل عف القاسـ أحاديث
منكرة" ،كقاؿ ابف منده(ّ)" :ترؾ ىحًديثو".
قاؿ الباحث :صدكؽ يخطئ ،كيضر خطأه؛ َّ
ألنو لـ يتابعو أحد.
.

ْ -القاسـ بف عبد الرحمف الدمشقي ،أبك عبد الرحمف ،صاحب أبي أمامة

(ْ)
كثيرا".
قاؿ ابف حجر " :صدكؽ يغرب ن
كقاؿ البخارم(ٓ) ،كابف معيف(ٔ) ،كالعجمي(ٕ) ،كيعقكب بف شيبة(ٖ) ،كالفسكم(ٗ)،

كالترمذم(َُ)" :ثقة" ،كزاد ابف معيف في مكضع(ُُ)" :إذا ركل عنو الثقات أرسمكا ما رفع ىؤالء"،

كقاؿ مرة(ُِ)" :ثقة ،ليس يرككف عنو -يعني :القاسـ -ىذه األحاديث ال يرفعكنيا ،ثـ قاؿ :مف
المشايخ الضعفاء ما يدؿ حديثيـ عمى ضعفيـ" ،كذكره ابف شاىيف في الثقات(ُّ)" :ثًقىة قىالىو
يحيى" ،كزاد العجمي" :يكتب حديثو ،كليس بالقكم" ،كقاؿ الذىبي(ُْ)" :اإلماـ َّ
محدث دمشؽ"،

كقاؿ مرة(ُٓ)" :صدكؽ" ،كقاؿ أبك حاتـ(ُٔ)" :حديث الثقات عنو مستقيـ ،ال بأس بو ،كاٌنما ينكر
عنو الضعفاء" ،كقاؿ أحمد(ُٕ)" :قاؿ بعض الناس ىذه األحاديث المناكير التي يركييا عنو
)ُ) المصدر نفسة.
)ِ) الجرح التعديؿ (ٗ.)ّ/
)ّ) فتح الباب في الكنى كاأللقاب (صِٔٔ).
)ْ) تقريب التيذيب (صَْٓ).

)ٓ) العمؿ الكبير لمترمذم (صُٖٗ).
)ٔ) تاريخ ابف معيف ،ركاية الدكرم (ْ ،)ِْٖ/سؤاالت ابف الجنيد (ُ.)َْٗ/ُ( ،)ّٗٔ/
)ٕ) معرفة الثقات (صّٖٖ).
)ٖ) يينظر :تيذيب الكماؿ (ِّ.)ّٖٗ/

)ٗ) يينظر :المعرفة كالتاريخ (ِ.)ْٓٔ/
كينظر :سنف الترمذم ،أبكاب تفسير القرآف ،باب :كمف سكرة لقماف
)َُ) العمؿ الكبير لمترمذم (ص ،)َُٗ:ي
(ٓ.)ّْٓ/
)ُُ) سؤاالت ابف الجنيد (ُ.)ّٗٔ/
)ُِ) المصدر نفسو (ُ.)َْٗ/

)ُّ) تاريخ أسماء الثقات (صُٖٗ).
)ُْ) سير أعبلـ النببلء (ٓ.)ُْٗ/
)ُٓ) الكاشؼ (ِ.)ُِٗ/
)ُٔ) تيذيب الكماؿ (ِّ .)ّٖٗ/كلـ أجده في كتاب الجرح كالتعديؿ.
)ُٕ) العمؿ كمعرفة الرجاؿ (ُ.)ٓٔٓ/

113

كمطَّ ًرح(ُ)" ،كقاؿ جعفر بف محمد بف أباف الحراني(ِ)" :سمعت
جعفر بف زبير كبشر بف ين ىم ٍير ي
أحمد بف حنبؿ ،كمر حديث فيو ذكر القاسـ بف عبد الرحمف مكلى يزيد بف معاكية ،قاؿ :ىك
منكر ألحاديثو متعجب منيا ،قاؿ :كما أرل الببلء إال مف القاسـ" ،كقاؿ الغبلبي(ّ)" :منكر

الحديث".

قاؿ الباحث :صدكؽ يغرب.

كاغرابو يضر في ىذا االسناد ؛ َّ
ألنو لـ يتابعو أحد.
ألنو لـ يرسؿ عف أبي أمامة الب ً
كارسالو ال يضر؛ َّ
اىمًي(ْ).
ى
كباقي رجاؿ اإلسناد ثقات.

يتبيف مما سبؽ أف إسناد الحديث ضعيؼ ،فإف سممة بف رجاء (صدكؽ يغرب)،

أم
كالكليد بف جميؿ (صدكؽ يخطئ) ،كالقاسـ بف عبد الرحمف (صدكؽ يغرب) ،كلـ ييتىابًعو ي
و
سعيًد ّْ
الركاة.
م ،بؿ مف غيره مف ُّ
الد ىين ىكًر ٌ
كاحد منيـ في حديثو ،كعميو فالعمة ليست مف أىبي ى

الثالث :أبك العباس القى ً
ارئ

***

(ٓ)

الصكفي
الي ىم ىذ ًان ٌي ُّ
ى

(ٔ)

أحمد بف محمد بف أحمد ،أبك العباس القى ً
الصكفي(ٕ).
الي ىم ىذ ًان ٌيُّ ،
ارئ ،ى

مكانو".

(ٖ)
اسما كجعؿ اسمو
قاؿ الكياؿ " :تركت الركاية عنو ،ألني رأيت في جزء قد حؾ ن

قاؿ الباحث :متركؾ.

قاؿ الباحث :متركؾ ،كليس لو أحاديث في كتب السَُّّنة ،كلك كاف في سند ألعمو.
***
)ُ) م َّ
ط ًرح بف يزيد ،أبك الميمب الككفي ،نزؿ الشاـ ،يقاؿ :ىك األسدم ،كمنيـ مف غاير بينيما ،ضعيؼ.
ي
يينظر :تقريب التيذيب (صّْٓ).
)ِ) تيذيب الكماؿ (ِّ.)ّٖٕ/

)ّ) المصدر نفسو (ِّ.)ّٖٗ/

)ْ) يينظر :المراسيؿ (صُٕٓ) ،جامع التحصيؿ (صِِٓ) ،تحفة التحصيؿ (صِٗٓ).
)ٓ) القى ًارئ :بفتح القاؼ ككسر الراء الميممة كىمز الياء في آخرىا ،ىذه النسبة إلى القراءة كاقراء القرآف لمغير،

كمف ينتسب إلى القراءة فأصمو اليمزة في آخره ،كيجكز تركو لمتخفيؼ .األنساب (َُ.)َِٗ/

)ٔ) الصُّكفي :نسبة إلى لبس الصكؼ ،أك مف الصفاء ،أك غير ذلؾ ،تقدـ تعريفيا (صَِِ) مف ىذا البحث.
)ٕ) يينظر :ميزاف االعتداؿ (ُ ،)َُّ/لساف الميزاف (ُ.)ٖٕٓ/
)ٖ) ميزاف االعتداؿ (ُ.)َُّ/
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العطَّار
الرابع :أبك بكر ى

(ُ)

ىص ىب ىي ًان ٌي
األ ٍ

ىص ىب ىي ًان ٌي الحافظ،
العطَّار األ ٍ
محمد بف إبراىيـ بف عمي بف إبراىيـ بف جعفر ،أبك بكر ى
مستممي أبي ين ىع ٍيـ(ِ) .كاف عظيـ الشأف عند أىؿ بمده ،سمع الكثير بالببلد ،عارفان بالرجاؿ

احدا(ّ) ،تكفي بأصبياف سنة
كالمتكف ،ككاف ييممي مف حفظو ،كعمٌؽ عنو الخطيب حديثنا ك ن
(ْٔٔق)(ْ).
كمحمد بف إبراىيـ إماـ ثقة ،قاؿ ابف الجكزم(ٓ)" :ثقة" ،كقاؿ الذىبي(ٔ)" :اإلماـ الحافظ،

الثقة" ،كقاؿ الصفدم(ٕ)" :إماـ ثقة" ،كقاؿ ابف كثير(ٖ)" :ثقة نبيبلن جميبلن" ،كقاؿ أبك المحاسف(ٗ):
إماما ثقة" ،كقاؿ السمعاني(َُ)" :حافظ عظيـ الشأف عند أىؿ بمده ،أممى عدة مجالس"،
"كاف ن
كقاؿ الدقاؽ(ُُ)" :كاف مف الحفاظ يممي مف حفظو".
-أمثمة تطبيقية:

لو أحاديث في كتب السَُّّنة ،كمنيا:

(ُِ)
ً ً
يـ ٍب ًف
(حديث )ّٖ :أخرج الخطيب البغدادم في تاريخو قاؿ ،عف يم ىح َّم يد ٍب يف إ ٍب ىراى ى
َّ
ً
اؿ :ىح َّدثىىنا
كسى ،أيىبك ىب ٍكر اٍل ىح ًافظي ،قى ى
ىص ىبيىانً ٌي ،قى ى
اؿ :ىح َّدثىىنا أ ٍ
ىعم ٍّي ،أيىبك ىب ٍكر اٍل ىعط يار األ ٍ
ىح ىم يد ٍب يف يم ى
(ُّ)
اؿ :نا يم ىح َّم يد ٍب يف ىع ٍبًد اٍل ىممً ًؾ ٍب ًف
كب اٍلفى ىرًج ُّي  ،قى ى
أيىبك ىع ٍم ًرك ٍب يف ىح ًك ويـ ،قى ى
اؿ :ىح َّدثىىنا يم ىح َّم يد ٍب يف ىي ٍعقي ى

)ُ) ىذه النسبة إلى بيع العطر كالطيب .األنساب (ٗ.)ِِّ/
األح ىكؿ،
ُّكفي ٍ
)ِ) أحمد بف عبد ا﵀ بف أحمد بف إسحاؽ بف مكسى بف ميراف ،الحافظ أبك ين ىع ٍيـ األصبياني الص ٌ
تكفي سنة (َّْق) .تاريخ اإلسبلـ (ٗ.)ْٖٔ/
)ّ) تاريخ بغداد (ِ.)ُّٖ/
)ْ) يينظر :المنتظـ في تاريخ األمـ كالممكؾ (ُٔ ،)ُٓٗ/الكافي بالكفيات (ُ ،)ِِٔ/البداية كالنياية
(ُٔ ،)ْٔ/تذكرة الحفاظ (ّ ،)ِّٓ/سير أعبلـ النببلء (ُٖ ،)ّّٗ-ّّٖ/المنتخب مف معجـ شيكخ
السمعاني (صّٖٓ) ،النجكـ الزاىرة في ممكؾ مصر كالقاىرة (ٓ.)ٕٗ/

)ٓ) المنتظـ في تاريخ األمـ كالممكؾ (ُٔ.)ُٓٗ/
)ٔ) سير أعبلـ النببلء (ُٖ.)ّّٗ-ّّٖ/
)ٕ) الكافي بالكفيات (ُ.)ِِٔ/
)ٖ) البداية كالنياية (ُٔ.)ْٔ/

)ٗ) النجكـ الزاىرة في ممكؾ مصر كالقاىرة (ٓ.)ٕٗ/
كينظر :تذكرة الحفاظ (ّ.)ِّٓ/
)َُ) المنتخب مف معجـ شيكخ السمعاني (صّٖٓ) ،ي
)ُُ) تذكرة الحفاظ (ّ.)ِّٓ/
)ُِ) تاريخ بغداد (ِ.)ُّٖ/

)ُّ) ا ٍلفى ىرًج ُّي :بفتح الفاء كالراء كفي آخرىا الجيـ ،ىذه النسبة إلى الفرج ،كىك اسـ رجؿ .األنساب (َُ.)ُّٕ/
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م ،ىع ٍف أىبًي يى ىرٍي ىرةى 
اؿ :ىح َّدثىىنا أىبًي(ُ) ،عف أىبي ىم ٍع ىش ور ،ىع ٍف ىس ًع ويد اٍل ىم ٍقيب ًر ّْ
ىص ىم ًع ُّي ،قى ى
قيىرٍي وب األ ٍ
ً
اء ا ٍل يم ٍؤ ًم ًف).
اؿ ىر يسك يؿ المَّ ًو ُّ ( :
اؿ :قى ى
قى ى
الس ٍر ىع ية في المشي تي ٍذى ي
ب ىب ىي ى
الكراؽ:
الحكـ عمى اإلسناد كأثر ٌ
اإلسناد فيو:

المًدينً ٌي ،ييعرؼ بً ٍابف
ُ -أبك عمرك بف حكيـ :ىك أحمد بف محمد بف إبراىيـ بف حكيـ ى
ىم َّمؾ ،تكفي سنة (ّّّق)(ِ).

(ّ)
أديبا فاضبلن ،حسف المعرفة بالحديث" ،كقاؿ
قاؿ أبك نعيـ األصبياني " :كاف ن
(ٓ)
الذىبي(ْ)" :اإلماـ ،العالـ ،...يم َّ
"م ّْ
حدث أصبياف".
حدث ،رحاؿ ،صدكؽ" ،كقاؿ مرة  :ي

قاؿ الباحث :ثقة إف شاء ا﵀.

ً
ً
ي(ٔ).
ِ -محمد بف يعقكب بف الفرج الفى ىرج ٌي ،أبك جعفر الصكفي المعركؼ بابف الفى ىرج ٌ
قاؿ الخطيب البغدادم(ٕ)" :ككاف لو مكضع مف العمـ كالفقو كمعرفة الحديث ،...ككاف

(ٖ)
إماما فقيينا يفتي باألثر".
يحفظ الحديث" ،كقاؿ الذىبي " :كاف ن
قاؿ الباحث :صدكؽ.
ىص ىم ًع ٌي :قاؿ الخطيب البغدادم(ٗ)" :لـ أسمع
ّ -محمد بف عبد الممؾ بف قيىرٍيب األ ٍ
ذكر إال في ىذا الحديث".
لمحمد بف األصمعي نا

قاؿ الباحث :كأف الخطيب البغدادم إلى جيالة حالو ،كاال فيك ليس مجيكنال فيك ابف

العبلمة األصمعي.

)ُ) عبد الممؾ بف كريب بف عبد الممؾ بف عمي بف أصمع ،أبك سعيد الباىمي األصمعي البصرم ،صدكؽ
سني ،مات سنة (ُِٔق) كقيؿ غير ذلؾ كقد قارب (َٗ) سنة .يينظر :تقريب التيذيب (صّْٔ).
كاالصمعي :بفتح األلؼ كسككف الصاد الميممة كفتح الميـ كالعيف الميممة في آخره ،ىذه النسبة الى الجد كىك
اإلماـ المشيكر ابك سعيد عبد الممؾ بف قريب بف عمى بف اصمع الباىمي األصمعي مف أىؿ البصرة ،كاف مف

أئمة أىؿ المغة سمؾ البرارم كالبكادم كصحب األعراب كأخذ األدب مف معدنو .األنساب (ُ.)ِٖٖ/
)ِ) مشتبو أسامي المحدثيف (صَْ).
)ّ) تاريخ أصبياف (ُ.)ُٕٓ/

)ْ) سير أعبلـ النببلء (ُٓ.)َّٔ/
)ٓ) تذكرة الحفاظ (ّ.)ْْ/
)ٔ) تاريخ بغداد (ْ.)ُُٔ/
)ٕ) المصدر نفسو.
)ٖ) تاريخ اإلسبلـ (ٔ.)ِٕٔ/
)ٗ) تاريخ بغداد (ِ.)ُّٖ/
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ْ -أبك معشر :ىك ىنجيح بف عبد الرحمف الس ٍّْندم المدني ،مكلى بني ىاشـ ،مشيكر
بكنيتو ،ضعيؼ ،أسف كاختمط(ُ).

ٓ -سعيد بف أبي سعيد كيساف المقبرم ،أبك سعد المدني ،ثقة ،تغير قبؿ مكتو بأربع

سنيف ،كركايتو عف عائشة كأـ سممة مرسمة .قالو ابف حجر(ِ).

كال يضر تغيره؛ َّ
أحدا في تغيره(ّ).
ألنو لـ يسمع منو ن
قاؿ الباحث :يتبيف مما سبؽ أف إسناد الحديث ضعيؼ ،فيو محمد بف عبد الممؾ بف
ىص ىم ًع ٌي مجيكؿ الحاؿ ،ك أبك معشر ىنجيح بف عبد الرحمف الس ٍّْندم ضعيؼ ،قاؿ
قيىرٍيب األ ٍ
(ْ)
جدا" .كقاؿ االلباني(ٓ)" :ضعيؼ".
الذىبي  " :حديث منكر ن
العطَّار محمد بف إبراىيـ بف عمي بف إبراىيـ بف جعفر
كلكف العمة ليست مف أبي بكر ى
ىص ىبيىانً ٌي ،بؿ مف غيره.
األ ٍ
***

الخامس :أبك الفضؿ األمكم مكالىـ

يعقكب بف يكسؼ -يسكؼ -بف معقؿ بف سناف ،أبك الفضؿ األمكم مكالىـ،

َّ
س ياب ً
محمد بف يعقكب األصـ.
كر ٌ
الن ٍي ى
م ٌ
الكراؽ ،كالد أبي العباس ٌ
ككاف مف أسرع الناس خطنا ،نسخ الكثير باألجرة ،تكفي سنة (ِٕٕق)(ٔ).

(ٖ)
(ٕ)
الكراؽ مف أحسف الناس
قاؿ الذىبي " :المحدث" .كقاؿ ابف عساكر " :ككاف يعقكب ٌ
خطِّا" .كقاؿ الحاكـ أبك عبد ا﵀ :سمع بخراساف إسحاؽ بف إبراىيـ ،كعمي بف حجر كأقرانيما،

محمد بف حميد ،كأما سماعاتو بالعراقييف كمصر كالحجاز كالشاـ ،فكاف ابنو أبك العباس
كبالرم ٌ
معو في كميا.
قاؿ الباحث :يعقكب بف يكسؼ صدكؽ.

أمثمة تطبيقية:

)ُ) يينظر :تقريب التيذيب (صٗٓٓ).
)ِ) تقريب التيذيب (صِّٔ).

)ّ) نياية االغتباط بمف رمى مف الركاة باالختبلط (صُِّ).
)ْ) ميزاف االعتداؿ (ّ.)ِّٔ/
)ٓ) ضعيؼ الجامع الصغير كزيادتو (صُْٗ).

)ٔ) يينظر :تاريخ نيسابكر (صَٔ) ،تاريخ دمشؽ (ْٕ.)َُٖ/
)ٕ) تذكرة الحفاظ (ّ.)ّٓ/
)ٖ) تاريخ دمشؽ (ْٕ.)َُٖ/
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لو أحاديث في كتب السَُّّنة ،كمنيا:

(ُ)
ىح ىم يد ٍب يف يم ىح َّمًد ٍب ًف
(حديث )ّٗ :أخرج اإلماـ ابف منده في كتاب اإليماف  ،قاؿ :أ ٍىن ىبأى أ ٍ
اال :ثىىنا اٍلحسف ٍبف عمً ّْي ٍب ًف عفَّاف اٍلع ً
و
ام ًرمُّ ،يككًف ّّي ،ثىىنا ىع ٍب يد المَّ ًو ٍب يف
كب ،قى ى
ى ىي ي ى
ًزىياد ،ىك يم ىح َّم يد ٍب يف ىي ٍعقي ى
ى ى ى
ً
ىع ىم ً
اؿ( :أىتىى َّ
ص ًار
اف ،ىع ٍف ىجابً ور ،قى ى
اف ٍاأل ٍ
ش ،ىع ٍف أىبًي يس ٍف ىي ى
ين ىم ٍي ور ،ىع ٍف يسمى ٍي ىم ى
النبً َّي  ىريج هؿ م ىف ٍاأل ٍىن ى
و (ِ)
ات اٍلم ٍكتيكب ً
الصمىك ً
كؿ المَّ ً
ت ًإ ٍف صمَّ
ييقىا يؿ لىوي ُّ
ت
ت
ي
ىي
ىر
أ
أ
و
س
ر
ا
ي
:
اؿ
ق
ف
،
اف ٍب يف قى ٍكىقؿ
َّ
ى
ى
ى
ى
ىحمىٍم ي
ات ،ىكأ ٍ
ي
ٍ
ى
ٍ
ى ى
ى
الن ٍع ىم ي
ى
ي
ى
ى
ى
اؿ لىوي ىر يسك يؿ المَّ ًو  :ىن ىع ٍـ).
ت اٍل ىح ىر ىاـ ،ىكلى ٍـ أ ًىزٍد ىعمىى ىذلً ىؾ ىش ٍينئا أىأ ٍىد يخ يؿ اٍل ىجَّنةى؟ ،فىقى ى
اٍل ىح ىبل ىؿ ،ىك ىح َّرٍم ي

(ّ)
اال :ثىىنا يم ىح َّم يد ٍب يف اٍل ىع ىبل ًء(ْ) ،ثىىنا أيىبك
اؽ  ،قى ى
كب ،ثىىنا أىبًي ،ىك يم ىح َّم يد ٍب يف إً ٍس ىح ى
ىكأ ٍىن ىبأى يم ىح َّم يد ٍب يف ىي ٍعقي ى
(ٓ)
ىع ىم ً
ش(ٔ) ىن ٍح ىكهي.
يم ىع ًاكىيةى  ،ىع ًف ٍاأل ٍ

الكراؽ:
الحكـ عمى اإلسناد كأثر ٌ
إسناد الحديث فيو:

أبك سفياف ،طمحة بف نافع الكاسطي ،اإلسكاؼ.
قاؿ ابف حجر(ٕ)" :صدكؽ".

كقاؿ الذىبي(ٖ)" :ثقة" .كقاؿ البزار(ٗ)" :كىك في نفسو ثقة" ،كذكره ابف حباف في

الثقات(َُ) ،كقاؿ أحمد بف حنبؿ(ُُ)" :ليس بو بأس" ،كقاؿ النسائي(ُِ)" :ليس بو بأس" ،كقاؿ

)ُ) اإليماف البف منده (ُ ،)ِٖٓ/برقـ (ُّٕ) .كأخرجو اإلماـ مسمـ (ُ ،)ْْ/برقـ (ُٓ) ،مف طريؽ أبي
الزبير عف جابر ،بنحكه.
و
)ِ) ُّ
م الٍ ىخ ٍزىرًج ُّي ،ىش ًي ىد ىب ٍد نرا .معرفة الصحابة ألبي نعيـ (ٓ.)ِْٔٓ/
ص ًار ُّ
الن ٍع ىم ي
اف ٍب يف قى ٍكقىؿ ٍاأل ٍىن ى
الصغاني ،يقاؿ :الصاغاني ،أبك بكر ،نزيؿ بغداد ،ثقة ثبت ،مات سنة (َِٕق) .يىظر:
)ّ) محمد بف إسحاؽ ى

تقريب التيذيب (صْٕٔ).

)ْ) محمد بف العبلء بف كريب اليمداني ،أبك كريب الككفي ،مشيكر بكنيتو ،ثقة حافظ ،مات سنة (ِْٕق)

كىك ابف (ٕٖ) سنة .يينظر :تقريب التيذيب (صََٓ).
)ٓ) ىك محمد بف ىخ ًازـ ،أبك معاكية الضرير الككفي .تقريب التيذيب (صْٕٓ).

)ٔ) ىك سميماف بف ميراف األسدم الكاىمي ،أبك محمد الككفي .تقريب التيذيب (صِْٓ).
)ٕ) تقريب التيذيب (صِّٖ).

)ٖ) يينظر :مف تكمـ فيو كىك مكثؽ (صَُِ).
)ٗ) تيذيب التيذيب (ٓ)ِٕ/
)َُ) الثقات (ْ)ّّٗ/
كينظر :الجرح كالتعديؿ (ْ.)ْٕٓ/
)ُُ) العمؿ كمعرفة الرجاؿ ألحمد ركاية ابنو عبد ا﵀ (ِ ،)ْْٕ/ي
)ُِ) تيذيب الكماؿ (ُّ.)ّْٗ/
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(ُ)
أيضا(ِ)" :قاؿ جماعة ليس بو بأس" ،كق ػاؿ
أبك حاتـ الرازم " :ليس بو بأس" .كقاؿ الذىبي ن

أيضان(ّ)" :صدكؽ" .كقاؿ العجمي(ْ)" :جائز الحديث ،كليس بالقكم" ،كقاؿ أبك زرعة(ٓ)" :أبك
سفياف ركل عنو الناس .قيؿ لو :أبك الزبير أحب إليؾ أـ أبك سفياف طمحة بف نافع؟ ،قاؿ :أبك

الزبير أشير ،فعاكده بعض مف حضر فيو فقاؿ :تريد أف أقكؿ ىك ثقة؟ ،الثقة سفياف كشعبة".
كقاؿ ابف معيف(ٔ)" :ال شيء" ،كقاؿ ابف المديني(ٕ)" :يكتب حديثو كليس بالقكم" ،كقاؿ مرة(ٖ):
(ٗ)
ً
ً
ايضا(َُ):
ىص ىح ى
ابنا يضعفكنو في ىحديثو" .كقاؿ ابف حزـ " :ضعيؼ" .كقاؿ ابف حباف ن
ى"ك ىك ى
اف أ ٍ
"ككاف ييـ في الشيء بعد الشيء".
بأنو صدكؽ.
قاؿ الباحث :يترجح عندم قكؿ ابف حجر ٌ
كقد ذكرت كتب المراسيؿ َّ
أف أبا سفياف أرسؿ عف جابر  ،)ُُ(قاؿ شعبة بف

الحجاج(ُِ)" :حديث أبي سفياف ،عف جابرٌ ،إنما ىي صحيفة ،كفي ركايةٌ :إنما ىك كتاب" ،كقاؿ
سفياف بف عيينة(ُّ)" :حديث أبي سفياف عف جابر ٌإنما ىي صحيفة" ،كقاؿ شعبة بف الحجاج،
كابف المديني ،كيزيد أبك خالد َّ
الد ىاالنً ٌي(ُْ)" :لـ يسمع مف جابر إال أربعة أحاديث".
كعقب ابف حجر(ُٓ) عمى ابف المديني فقاؿ" :لـ يخرج البخارم لو سكل أربعة أحاديث
(ُٔ)

عف جابر ،كأظنيا التي عناىا شيخو عمي بف المديني منيا حديثاف في األشربة

قرنو بأبي

)ُ) الجرح كالتعديؿ (ْ.)ْٕٓ/
)ِ) الكاشؼ (ُ.)ُٓٓ/

)ّ) سير أعبلـ النببلء (ٓ.)ِّٗ/
)ْ) الثقات (ُ.)ُْٖ/

)ٓ) الجرح كالتعديؿ (ْ.)ْٕٓ/
)ٔ) المصدر نفسو.

)ٕ) تيذيب التيذيب (ٓ.)ِٕ/
)ٖ) سؤاالت ابف أبي شيبة البف المديني (صُْٔ).
)ٗ) المحمى باآلثار (ُِ.)َُٔ/
)َُ) مشاىير عمماء األمصار (صُٕٓ).

)ُُ) يينظر :المراسيؿ (صََُ) ،جامع التحصيؿ (صَِِ) ،تحفة التحصيؿ (صَُٔ).
)ُِ) الضعفاء الكبير (ِ.)ِِْ/
)ُّ) الجرح كالتعديؿ (ْ)ْٕٓ/
)ُْ) يينظر :المراسيؿ (صََُ) ،العمؿ الكبير (صّٖٖ) ،تيذيب التيذيب (ٓ.)ِٕ/
)ُٓ) تيذيب التيذيب (ٓ.)ِٕ/
ً
ً
اب :يش ٍر ًب المَّىب ًف (ٕ ،)َُٖ/برقـ (َٓٔٓ).)َٓٔٔ( ،
اب :األى ٍش ًرىبة ،ىب ي
)ُٔ) يينظر :صحيح البخارم ،كتى ي
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صالح كفي الفضائؿ حديث اىتز العرش كذلؾ(ُ) ،كالرابع في تفسير سكرة الجمعة

ابف أبي الجعد".

(ِ)

قرنو بسالـ

كقد عقب البخارم(ّ) عمى يزيد أبك خالد َّ
الد ىاالنً ٌي" :كما يدريو أك ال يرضى أف ينجك
رأسان برأس حتى يقكؿ مثؿ ىذا".

كقاؿ أبك زرعة(ْ)" :كىك عف جابر أصح" ،كقاؿ األعمش ،عف أبي سفياف أنو قاؿ(ٓ):

جابر بمكة ستة أشير" ،كقد أخرج لو مسمـ في صحيحو بصيغة التحديث كالسماع في
"جاكرت نا
أكثر مف مكضع(ٔ) .أم َّأنو ثبت لو سماع عف جابر بف عبد ا﵀ .
كأما تدليسو ،فقد ذكره ابف حجر في المرتبة الثالثة مف مراتب التدليس(ٕ) ،كلـ يصرح في
(ٖ)

أم ركاية بأم صيغة مف صيغ السماع؛ كلكف ركل لو مسمـ ىذا الحديث

بدكف تصريحو

بالسماع ،كقاؿ ابف القيـ الجكزية رحمو ا﵀(ٗ)" :كال عيب عمى مسمـ في إخراج حديثو ،ألنو
ينتقي مف أحاديث ىذا الضرب ما يعمـ أنو حفظو ،كما يطرح مف أحاديث الثقة ما يعمـ أنو غمط

فيو" كمف المؤكد بعد ىذا الكبلـ أف ىذا الحديث منتقى ،كعمـ مسمـ أنو صرح بالسماع.
كباقي رجاؿ اإلسناد ثقات ،كال يضر ما قيؿ في كؿ مف:

ُ -إرساؿ أبك معاكية الضرير محمد بف ىخ ًازـ؛ َّ
ألنو لـ يرسؿ عف األعمش سميماف بف
ميراف(.)01
ككذلؾ تدليسو؛ لذكر ابف حجر إياه في المرتبة الثانية مف مراتب التدليس(.)00

)ُ) ينظر :صحيح البخارم ،كتاب :مناقب األنصار ،باب :مىن ًاق ًب سع ًد ٍب ًف مع واذ ر ً
ض ىي المَّوي ىع ٍنوي (ٓ ،)ّٓ/برقـ
ي
ىٍ
يى ى
ى ي ى
(َّّٖ).
ً
ير القي ٍر ً
اب :تى ٍف ًس ً
{كًا ىذا ىأر ٍىكا تً ىج ىارةن أ ٍىك لى ٍي نكا} [الجمعة ،)ُِٓ/ٔ( ]ُُ:برقـ
آف ،ىب ي
)ِ) يينظر :صحيح البخارم ،كتى ي
اب :ى
(ْٖٗٗ).
)ّ) جامع التحصيؿ (صَِِ).
)ْ) المصدر نفسو.
)ٓ) تيذيب التيذيب (ٓ)ِٕ/

)ٔ) يينظر :صحيح مسمـ ،كتاب األشربة ،باب فضيمة الخؿ كالتَّ ُّ
أدـ بو.)ُِِٔ/ّ( ،
)ٕ) يينظر :طبقات المدلسيف (صّٗ).

)ٖ) يينظر :صحيح مسمـ ،كتاب اإليماف ،باب بياف اإليماف الذم يدخؿ بو الجنة ،كأف مف تمسؾ بما أمر بو
دخؿ الجنة (ُ .)ْْ/برقـ (ُْ).
)ٗ) زاد المعاد في ىدم خير العباد (ُ.)ّّٓ/
)َُ) يينظر :جامع التحصيؿ (صِّٔ) ،تحفة التحصيؿ (صّّٕ).
)ُُ) يينظر :طبقات المدلسيف (صّٔ).
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ِ -إرساؿ األعمش سميماف بف ميراف؛ َّ
ألنو لـ يرسؿ عف أبي سفياف طمحة بف نافع(،)0

ككذلؾ تدليسو؛ لذكر ابف حجر إياه في المرتبة الثانية مف مراتب التدليس(.)1

قاؿ الباحث :ىذا اإلسناد حسف ،فيو أبك سفياف طمحة بف نافع الكاسطي صدكؽ ،كالحديث

صحيح أخرج مسمـ في صحيحو(ّ).

إيجابي في الحديث
أثر
الكراؽ كاف لو ه
كعميو ف ٌ
ه
***

السادس :أبك محمد َّ ً
يطي
السم ٌ

(ْ)

َّ
م
الن ٍيسابكر ٌ

السمًيطي َّ
س ياب ً
م المعركؼ بظاىر،
عبد َّ
كر ٌ
الن ٍي ى
الص ىمد بف أحمد بف عمي ،أبك محمد َّ ٌ
(ٓ)
كقيؿ :بطاىر َّ
س ياب ً
النيسابكرم ،ىر ً
م األصؿ.
كر ٌ
از ٌ
م المكلد كالمنشأَّ ،ن ٍي ى

رحؿ الببلد ،كسمع الحديث الكثير كنسخ الكثير بخطو المتقف ،المضبكط الجيد ما ال

يكصؼ ،تيكفي بنكاحي ىى ىم ىذاف

(ٔ)

سنة (ِْٖق)(ٕ).

كأبك محمد ثقة ،قاؿ أبك شجاع الديممي(ٖ)" :كاف أحد مف عني بيذا الشأف ،حسف

كتبا
شيئا نا
العبارة ،كثير الرحمة ،صدكقنا ،جمع ن
كثير في سائر العمكـ ،ما رأيت فيمف رأيت أكثر ن
)ُ) يينظر :المراسيؿ (صِٖ) ،جامع التحصيؿ (صُٖٖ) ،تحفة التحصيؿ (ص ُّْ).
)ِ) يينظر :طبقات المدلسيف (صّّ).

)ّ) يينظر :صحيح مسمـ ،كتاب اإليماف ،باب بياف اإليماف الذم يدخؿ بو الجنة ،كأف مف تمسؾ بما أمر بو
دخؿ الجنة (ُ .)ْْ/برقـ (ُْ).
ً
يطي :بفتح السيف الميممة ككسر البلـ كبعدىا الياء المنقكطة مف تحتيا بنقطتيف كفي آخرىا الطاء
)ْ) السَّم ٌ
الميممة ،ىذه النسبة إلى سميط كىك اسـ لجد المنتسب ،إليو .األنساب (ٕ.)ُّٗ/
الر ًازم :بفتح الراء كالزام المكسكرة بعد األلؼ ،ىذه النسبة إلى الرم ،كىي بمدة كبيرة مف ببلد الديمـ بيف
)ٓ) َّ
قكمس كالجباؿ كألحقكا الزام في النسبة تخفيفا ،ألف النسبة عمى الياء مما يشكؿ كيثقؿ عمى المساف كاأللؼ
لفتحة الراء عمى أف األنساب مما ال مجاؿ لمقياس فييا كالمعتبر فييا النقؿ المجرد .األنساب لمسمعاني (ٔ.)ّّ/
الرابع ،كطكليا مف جية المغرب ثبلث كسبعكف درجة ،كعرضيا ست كثبلثكف
)ٔ) ىى ىم ىذاف :ىي في اإلقميـ ٌ
السبلـ ،كىمذاف كأصبياف أخكاف بنى كؿ كاحد منيما
درجة ،كسميت بيمذاف بف الفمٌكج ابف ساـ بف نكح ،عميو ٌ

بمدة ،فتحت في جمادل األكؿ عمى رأس ستة أشي ػ ػر مف مقتؿ عم ػ ػر بف الخطاب  ،ككاف الذم فتحيػ ػ ػا
المغيرة بف شعبة في سنة (ِْ) مف اليجرة .يينظر :معجـ البمداف (ٓ.)َُْ/
)ٕ) يينظر :المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ (ُٔ ،)ِٖٓ/سير أعبلـ النببلء (ُٗ ،)ٖٗ/تاريخ اإلسبلـ

(َُ ،)َٓٗ/تذكرة الحفاظ (ْ ،)ُٔ/المنتخب مف معجـ شيكخ السمعاني (صُُْْ) ،طبقات الحفاظ
(صْْٕ).

)ٖ) تذكرة الحفاظ (ْ.)ُٔ/
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كسماعا منو" ،كقاؿ ابف منده(ُ)" :ىك أحد الحفاظ صحيح النقؿ يفيـ الحديث كيحفظو" ،كقاؿ
ن
(ّ)
(ِ)
السمعاني " :الحافظ" ،كقاؿ ابف الجكزم " :كاف أحد الحفاظ كأكعية العمـ ،...ككاف صدكقنا"،
كقاؿ الذىبي(ْ)" :الشيخ ،الحافظ ،البارع ،المفيد" ،كقاؿ مرة(ٓ)" :كاف أحد أئمة الحفاظ" ،كقاؿ

السيكطي(ٔ)" :أحد الحفاظ بفيـ الحديث كبحفظو ،حسف العبادة ،كثير الرحمة ،صدكقنا".
 أمثمة تطبيقية:لو أحاديث في كتب السَُّّنة ،كمنيا:

(ٕ)
ىخ ىب ىرىنا أيىبك يم ىح َّمود
(حديث )َْ :أخرجو اإلماـ أبك الطاىر األصبياني في كتابو قاؿ :أ ٍ
طى ً
ىح ىم ىد ٍب ًف ىعمً ٍّي السَّمً ٍي ًطي النَّ ٍي ىس ياب ً
ٍت ىعمىى أىبًي حمزةى يم ىح َّمًد ٍب ًف
كر ُّ
م ًم ٍف لى ٍف ًظ ًو ،قى ى
اؿ :قى ىأر ي
اى ير ٍب يف أ ٍ
ٌ
اٍلحس ٍي ًف اٍلفىًق ً
الر ٍح ىم ًف ٍب يف يم ىح َّمود ،ىح َّدثىىنا يم ىح َّم يد ٍب يف
ىح ىم ىد ىع ٍب يد َّ
ت لىوي :أ ٍ
ىخ ىب ىريك ٍـ أيىبك أ ٍ
يو بًيى ىم ىذاف ،يقٍم ي
يى
أيكٍي و
س ،ىح َّدثىىنا أى ٍح ىم يد ٍب يف يب ىدٍي وؿ أيىبك ىج ٍعفى ور ،ىح َّدثىىنا يمفى َّ
صالً وح ،ىح َّدثىىنا ًس ىماؾ ،ىع ٍف ىع ٍبًد المَّ ًو بف
ض يؿ ٍب يف ى
ى
(ٖ)
ً
ً
ً
ً
ً
َّ
َّ
ام ىأنر ىس ىم ىع مَّنا ىحديثان ،فىىبم ىغوي ىك ىما ىسم ىعوي،
اؿ :قى ى
مسعكد  ،ىع ٍف أىبًيو قى ى
اؿ ىر يسك يؿ المو  :ى
(ن ٌ
ض ىر ا﵀ي ٍ
ب مبمَّ وغ أىكعى ًمف س ً
ام وع).
فىًإَّنوي ير َّ ي ى ٍ ى
ٍ ى
الكراؽ فيو:
دراسة رجاؿ اإلسناد كأثر ٌ

اإلسناد فيو:

ُ -أبك حمزة محمد بف الحسيف الفقيو.

جرحا كال تعديبلن.
قاؿ الباحث :لـ أجد فيو ن

)ُ) تذكرة الحفاظ (ْ.)ُٔ/
)ِ) المنتخب مف معجـ شيكخ السمعاني (ص ُُْْ).
)ّ) المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ (ُٔ.)ِٖٓ/
)ْ) سير أعبلـ النببلء (ُٗ.)ٖٗ/
)ٓ) تاريخ اإلسبلـ (َُ.)َٓٗ/

)ٔ) طبقات الحفاظ (صْْٕ).
)ٕ) الطيكريات (ّ .)ُٖٓ-ُْٖ/كأخرجو الترمذم (ْ ،)ِٕٔٓ( ،)ُّّ/كابف ماجو (ُ،)ِِّ( ،)ٖٓ/
كالبزار (ٓ ،)َُِْ( ،)ِّٖ/كأبك يعمى (ٗ ،)ُِٓٔ( ،)ِٔ/كميـ مف طريؽ شعبة عف سماؾ ،بو ،بنحكه.

ايضا (ْ ،)ُّّ/برقـ (ِٖٓٔ) ،كالبزار (ٓ ،)ّٖٓ/برقـ (َُِٖ) ،كمييما مف طريؽ عبد
كأخرجو الترمذم ن
الممؾ بف عمير ،عف عبد الرحمف بف عبد ا﵀ بف مسعكد ،بو ،بنحكه.
كأخرجو أحمد في مسنده (ٕ ،)ُِِ/برقـ (ُْٕٓ) ،مف طريؽ إًسرائًي يؿ ،ع ٍف ًسم ً
اؾ ،بو ،بنحكه.
ى
ٍى
ى
الراكم عف سماؾ ،أك مف الناسخ ،كالصكاب عف سماؾ،
)ٖ) قاؿ المحقؽ" :ىكذا في الخطية ،كلعمو خطأ مف َّ
ىع ٍف عبد الرحمف بف عبد ا﵀ بف مسعكد ،عف أبيو" .حاشية الطيكريات (ّ .)ُٖٓ/كىك اليي ىذًل ٌي الككفي .تقريب
التيذيب (صّْْ).
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ِ -محمد بف أ ىيكٍيس.

جرحا كال تعديبلن.
قاؿ الباحث :لـ أجد فيو ن
ّ -أحمد بف يب ىد ٍيؿ بف قريش اليامي ،أبك جعفر.

قاؿ ابف حجر(ُ)" :صدكؽ لو أكىاـ" ،قاؿ الذىبي(ِ)" :الحافظ" ،كقاؿ النسائي(ّ)" :ال

بأس بو" ،كقاؿ ابف أبي حاتـ(ْ)" :محمو الصدؽ" ،كقاؿ ابف حباف(ٓ)" :مستقيـ الحديث" ،كقاؿ

ابف عدم(ٔ)" :يركم عف حفص بف غياث كغيره مناكير ،...،كىك ممف يكتب حديثو مع

ضعفو" ،كقاؿ الدارقطني(ٕ)" :فيو ليف" ،كقاؿ أبك العباس بف عقدة(ٖ)" :رأيت إبراىيـ بف إسحاؽ

الصكاؼ كمحمد ابف عبد ا﵀ بف سميماف كداكد بف يحيى ال يرضكنو".
قاؿ الباحث :صدكؽ لو أكىاـ ،كما قاؿ ابف حجر.

كال يضر ىنا أكىامو؛ َّ
ألف تابعو متابعو قاصره شعبة بف الحجاج(ٗ).

ضؿ بف صالح :ىك األسدمَّ ،
النخاس الككفي ،ضعيؼ(َُ).
ْ -يمفى َّ
ًٓ -سماؾ بف حرب بف أكس بف خالد الذىمي البكرم الككفي ،أبك المغيرة.
(ُِ)

قاؿ ابف حجر(ُُ)" :صدكؽ ،كركايتو عف عكرمة
بأخرة فكاف ربما تمقف" ،كثَّقو ابف معيف(ُّ) ،كقاؿ أبك حاتـ(ُْ)" :صدكؽ ثقة" ،كقاؿ أحمد(ُٓ):
خاصة مضطربة ،كقد تغ ػ ػ ػ ػ ػير

)ُ) تقريب التيذيب (صٕٕ).
)ِ) سير أعبلـ النببلء (ُِ.)ُّّ/
)ّ) تاريخ بغداد (ٓ.)َٖ/

)ْ) الجرح كالتعديؿ (ِ.)ّْ/
)ٓ) الثقات (ٖ.)ّٗ/
)ٔ) الكامؿ في الضعفاء (ُ.)َّٓ/
)ٕ) تاريخ بغداد (ٓ.)َٖ/
)ٖ) المصدر نفسو.
الس ىماع (ٓ ،)ّْ/برقـ (ِٔٓٔ).
)ٗ) سنف الترمذم ،أبكاب العمـ ،باب :ما جاء في الحث عمى تبميغ َّ
)َُ) تقريب التيذيب (صْْٓ).
)ُُ) المصدر نفسو (صِٓٓ).

)ُِ) عكرمة ،أبك عبد ا﵀ ،مكلى ابف عباس ،أصمو بربرم ،ثقة ثبت عالـ بالتفسير لـ يثبت تكذيبو عف ابف
عمر كال تثبت عنو بدعة مف الثالثة مات سنة (َُْق) كقيؿ بعد ذلؾ .المصدر السابؽ (صّٕٗ).
)ُّ) يينظر :الجرح كالتعديؿ (ْ.)ِٕٗ/
)ُْ) المصدر نفسو.
)ُٓ) المصدر السابؽ.
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"سماؾ بف حرب أصمح حديثنا مف عبد الممؾ بف عمير ،كذلؾ أف عبد الممؾ بف عمير يختمؼ
عميو الحفاظ" ،كقاؿ العجمي(ُ)" :جائز الحديث ،ككاف لو عمـ بالشعر كأياـ الناس ،ككاف
كرٌبما قاؿ :قاؿ النبي
ن
فصيحا ،إال ٌأنو كاف في حديث عكرمة يرٌبما كصؿ الشيء عف ابف عباس ،ي
يحدث عف ابف عباس ،ككاف سفياف الثكرم يضعفو بعض الضعؼ ،ككاف
 ،كاٌنما كاف عكرمة ٌ
جائز الحديث ،لـ يترؾ حديثو أحد كلـ يرغب عنو أحد" ،كقاؿ النسائي(ِ)" :ليس بو بأس ،كفي

حديثو شيء" ،كقاؿ النسائي(ّ)" :كاف يرَّبما لقف ،فإذا انفرد بأصؿ لـ يكف يح َّجة ،ألنو كاف يمقف
فيتمقف" ،كقاؿ ابف عدم(ْ)ً " :
حدث عنو
كلسماؾ حديث كثير مستقيـ إف شاء ا﵀ كمو ،كقد ٌ

األئمة ،كىك مف كبار تابعي الككفييف كأحاديثو حساف عمف ركل عنو ،كىك صدكؽ ال بأس بو"،
كقاؿ عبد ا﵀ بف المبارؾ ،كسفياف الثكرم(ٓ)ً " :سماؾ ضعيؼ في الحديث" ،كقاؿ سعيد بف أبي

يضعفو ،ككاف يقكؿ في التفسير
مريـ(ٔ)" :سمعت يحيى يقكؿ :سماؾ بف حرب ثقة ،ككاف شعبة
ّْ
عكرمة ،كلك شئت أف يقكؿ لو ابف عباس لقالو ،قاؿ يحيى بف معيف :ككاف شعبة ال يركم

تفسيره إال عف عكرمة" ،كقاؿ ابف خراش(ٕ)" :في حديثو ليف" ،كقاؿ أبك عمي صالح بف محمد
البغدادم(ٖ)" :يضعؼ" .كقاؿ ابف المديني(ٗ)" :ركاية ًسماؾ عف عكرمة؟ ،فقاؿ :مضطربة،
سفياف كشعبة يجعمكنيا عف عكرمة ،كغيرىما يقكؿ :عف ابف عباس ،إسرائيؿ

(َُ)

كأبك

(ُّ)
(ُِ)
(ُُ)
حدث عنو شعبة،
األحكص " ،كقاؿ أحمد " :مضطرب الحديث" ،كقاؿ الدارقطني " :إذا ٌ

)ُ) الثقات (ُ.)ّْٔ/

)ِ) تيذيب الكماؿ (ُِ.)َُِ/
)ّ) كتاب المختمطيف (صْٗ).
)ْ) الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ (ْ.)ّْٓ/
)ٓ) تيذيب الكماؿ (ُِ.)َُِ/

)ٔ) الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ (ْ.)ّْٓ/
)ٕ) تاريخ بغداد (َُ.)ِٗٔ/
)ٖ) المصدر السابؽ.
)ٗ) تيذيب الكماؿ (ُِ.)َُِ/

)َُ) إسرائيؿ بف يكنس ابف أبي إسحاؽ السبيعي اليمداني أبك يكسؼ الككفي ،ثقة تيكمـ فيو ببل حجة مف
السابعة مات سنة (َُٔق) كقيؿ بعدىا .يينظر :تقريب التيذيب (صَُْ).
)ُُ) سبلـ بف سميـ الحنفي مكالىـ ،أبك األحكص الككفي ،ثقة متقف صاحب حديث ،مات سنة (ُٕٗق).
يينظر :تقريب التيذيب (صُِٔ).
)ُِ) الجرح كالتعديؿ (ْ.)ِٕٗ/

)ُّ) سؤاالت السممي (صُٖٗ).
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كالثكرم ،كأبك األحكص ،فأحاديثيـ عنو سميمة ،كما كاف عف شريؾ بف عبدا﵀ ،كحفص بف

(ُ)
أحدا تركو،
نا
جميع ،كنظرائيـ ،ففي بعضيا نكارة" ،كقاؿ البزار " :كاف رجبلن
مشيكر ال أعمـ ن
ككاف قد تغير قبؿ مكتو" ،كقاؿ محمد بف عبد ا﵀ بف عمار المكصمي(ِ)" :أنو كاف يغمط،

(ّ)
قائما
كيختمفكف في حديثو" .كقاؿ جرير بف عبد الحميد " :أتيت سماؾ ابف حرب فرأيتو يبكؿ ن

فرجعت ،كلـ أسألو عف شيء قمت قد خرؼ".

قاؿ الباحث :صدكؽ تغير ،ككاف يرسؿ ،كركايتو عف عكرمة خاصة مضطربة ،كما قاؿ

ابف حجر.

كاختبلطو ال يضر؛ َّ
ألنو تابعو يمفىضَّؿ بف صالح األسدم ،عف سماؾ ،شعبة بف
الحجاج(ْ) ،كشعبة ركل عنو قبؿ اختبلطو(ٓ).
ككذلؾ إرسالو ال يضر؛ َّ
ألنو لـ يرسؿ عف عبد الرحمف بف عبد ا﵀ بف مسعكد(ٔ).

ٔ -عبد الرحمف بف عبد اهلل بف مسعكد اليذلي الككفي ،ثقة ،كقد سمع مف أبيو لكف

يسير(ٕ) ،كأرسؿ عنو(ٖ) ،كذكر في المدلسيف(ٗ).
شيئا نا
ن
(َُ)
قاؿ الباحث :إرسالو يضر ككذلؾ تدليسو؛ َّ
ألنو أرسؿ عف أبيو عبد ا﵀ بف مسعكد ،
ككذلؾ تدليسو؛ لذكر ابف حجر إيو في المرتبة الثالثة مف مراتب التدليس(ُُ) ،كلـ يصرح بأم

ركاية بأم صيغة مف صيغ التحديث.
كباقي رجاؿ اإلسناد ثقات.

)ُ) تيذيب التيذيب (ْ)ِّْ/
)ِ) تاريخ بغداد (َُ.)ِٗٔ/

)ّ) الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ (ْ.)ُْٓ/
الس ىماع (ٓ ،)ّْ/برقـ (ِٔٓٔ).
)ْ) سنف الترمذم ،أبكاب العمـ ،باب ما جاء في الحث عمى تبميغ َّ
)ٓ) يينظر :نياية االغتباط بمف رمي مف الركاة باالختبلط (صُٗٓ).
)ٔ) يينظر :المراسيؿ (صٖٓ) ،جامع التحصيؿ (صُُٗ) ،كتحفة التحصيؿ (صُّٗ).
)ٕ) يينظر :تقريب التيذيب (صّّْ).
)ٖ) يينظر :جامع التحصيؿ (صِِّ) ،كتحفة التحصيؿ (صََِ).
)ٗ) يينظر :طبقات المدلسيف (صَْ).

)َُ) يينظر :جامع التحصيؿ (صِِّ) ،تحفة التحصيؿ (صََِ).
)ُُ) يينظر :طبقات المدلسيف (صَْ).
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قاؿ الباحث :يتبيف مما سبؽ أف إسناد الحديث ضعيؼ ،فاإلسناد فيو محمد بف
كمفىضَّؿ بف صالح األسدم،
جرحا كال
ن
الحسيف الفقيو ،كمحمد بف أ ىيكٍيس :لـ أجد فييما ن
تعديبل ،ي
ضعيؼ ،كارساؿ عبد الرحمف بف عبد ا﵀ بف مسعكد ،كتدليسو.
أما أبك محمد السًَّميطي َّ
إيجابي في الحكـ عمى إسناد
أثر
الن ٍيسابكر ٌ
م فقد كاف لو ه
ه
ٌ
الحديث ،كلـ يكف س نببا مف أسباب ضعفو.
***

األصبياني
الصبَّاغ
السابع :أبك نصر َّ
ٌ

محمكد بف الفضؿ بف محمكد بف عبد الكاحد ،الحافظ ،نزؿ بغداد ،كبالغ في الطمب،

مفيدا لمغرباء ،نسخ الكتب
كثير لنفسو كلغيره .ككاف حميد الطريقة،
السريع نا
ن
ككتب بخطٌو ٌ
الكبار ،تيكفي ببغداد سنة (ُِٓق).
مفيدا لطبلب العمـ"(ُ)،
كأبك نصر ثقة ،قاؿ ابف الجكزم" :كاف حافظنا ضاب ن
طا ،ثقةن ،ن
ً (ِ)
كقاؿ َّ
السمىًف ٌي" :كاف رفيقنا محمكد بف الفضؿ يطمب الحديث
الد
ظا ثقةن" ،كقاؿ ّْ
يممي " :كاف حاف ن
كيكتب العالي كالنازؿ فعاتبتو في كتبو النازؿ ،فقاؿ :كا﵀ إذا رأيت سماع ىؤالء ال أقدر عمى
تركو؛ فرأيتو بعد مكتو فقمت :ما فعؿ ا﵀ بؾ؟ قاؿ :غفر لي بيذا ،كأخرج مف كمو جزنءا"(ّ)،
كقاؿ الذىبي(ْ)" :اإلماـ الحافظ".
 -أمثمة تطبيقية:

لو أحاديث في كتب السَُّّنة ،كمنيا:

(حديث )ُْ :أخرج ابف النجار في ذيؿ تاريخ بغداد(ٓ) ،قاؿ :أ ٍىن ىبأ ىىنا
َّ
ص ور م ٍحم ً
ً
اؿ :أ ٍىن ىبأى أيىبك اٍل ىح ىس ًف
ىص ىبيىانً ّْي ،قى ى
كد ٍب ًف اٍلفى ٍ
ض ًؿ األ ٍ
اٍل ىحذ ي
اء ،ىع ٍف أىبي ىن ٍ ى ي

اكر ٍبف ىك ً
ً
ام وؿ
ىذ ي ي
ع ٍب يد اٍلك ً
احػًد ٍب يف
ى
ى

)ُ) المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ (ُٕ.)ُٖٔ/
)ِ) سير أعبلـ النببلء (ُٗ.)ّٕٓ/
)ّ) المصدر نفسو.

)ْ) المصدر السابؽ (ُٗ.)ّْٕ/

آد يـ ٍب يف أىبًي
)ٓ) تاريخ بغداد كذيكلو (ُٔ .)ُُٕ/كأخرجو اإلماـ البخارم (ّ ،)ِٗ/برقـ (ُِّٗ) ،مف طريؽ ى
إًىي و
اس ،عف يش ٍعىبةي ،بو ،بمثمو.
ادةى ،كبلىما ىع ٍف ىع ٍب ًد ا ٍل ىع ًز ً
يز ،بو ،بمثمو.
كأخرجو اإلماـ مسمـ (ِ ،)َٕٕ/برقـ (َُٓٗ) ،مف طريؽ ٍاب ًف يعمىَّيةى كقىتى ى
كأخرجو ابف ماجو سنف ابف ماجو (ُ ،)َْٓ/برقـ (ُِٗٔ) ،كأبك يعمى (ٕ ،)ٗ/برقـ (ََّٗ) ،كمييما مف

طريؽ حماد بف زيد ،عف عبد العزيز ،بو.
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ً
احًد ٍب ًف أىبًي طى ً
ىحم ىد ٍب ًف ع ٍبًد اٍلك ً
الر ٍح ىمػ ػ ػ ػ ًف ٍب يف
اءةن ىعمى ٍي ًو ،ىكأ ٍىن ىبأى أيىبك اٍلفىػ ػ ىرًج ىع ٍب يد َّ
اى ور الص ٍ
ى
َّي ىرًف ُّي ،ق ىر ى
أٍى
ى
ً ً
َّ ً
ً
ً
اءةن ىعمى ٍي ًي ىما ،قىاال :أ ٍىن ىبأ ىىنا يم ىح َّم يد ٍب يف ىع ٍبًد اٍل ىب ًاقي
ىعم ّْي ٍب ًف اٍل ىج ٍكًزمّْ ،ىك ىع ٍب يد المو ٍب يف يذ ىىٍيؿ ٍب ًف ىعم ٍّي ،ق ىر ى
ً
ً
ً
َّ ً
ؼ ٍب يف
كس ي
الشاى يد ،قىاال :أ ٍىن ىبأى اٍل ىح ىس يف ٍب يف ىعم ٍّي اٍل ىج ٍك ىى ًرمُّ ،أ ٍىن ىبأى ىعم ُّي ٍب يف يم ىح َّمد ٍب ًف ىك ٍي ىس ى
اف ،ثنا يي ي
يعقيكب اٍلقى ً
صيىٍي وب ،ىع ٍف أ ىىن ً
اضي ،ثنا ىع ٍم يرك ٍب يف ىم ٍريزك و
ؽ(ُ) ،أ ٍىن ىبأى يش ٍع ىبةي ،ىع ٍف ىع ٍبًد اٍل ىع ًز ً
س ٍب ًف
ىٍ ى
يز ٍب ًف ي
ً
ًو
َّح ً
كر ىب ىرىكةن).
كؿ المَّ ًو  قى ى
ىف ىر يس ى
ىمالؾ ،أ ٌ
َّركا فىًإ َّف في الس ي
اؿ( :تى ىسح ي
الكراؽ فيو:
الحكـ عمى اإلسناد ،كأثر ٌ
اإلسناد فيو:
ً
الح َّذاء :ىك ابف أبي غالب محم ػ ػ ػد بف الحسيف بف محمد ،أبك
ُ -ىذاكر بف كامؿ ى
القاسـ بف أبي عمرك الخفاؼ ،تيكفي سنة (ُٗٓق)(ِ).
صالحا ،قميؿ الكبلـ" ،كقاؿ الذىبي(ْ)" :الشيخ ،المعمر،
قاؿ ابف النجار(ّ)" :كاف
ن
خيرا ،قميؿ الكبلـ".
المسند" ،كقاؿ مرة(ٓ)" :كاف
ن
صالحا ن
قاؿ الباحث :أقؿ ما يقاؿ فيو صدكؽ.

كباقي رجاؿ اإلسناد ثقات ،كال يضر ما قيؿ في كؿ مف:
ُ -أكىاـ عمرك بف مرزكؽ ً
اىًمي(ٔ)؛ َّ
ألنو تابعو البخارم(ٕ) مف طريؽ آدـ بف أبي
ى
الب ٌ
إياس ،بو ،بمثمو.
ِ -إرساؿ شعبة بف الحجاج؛ َّ
الب ىنانً ٌي(ٖ).
ألنو لـ يرسؿ عف عبد العزيز بف صييب ي

كأخرجػػو الترم ػػذم (ّ ،)ٕٗ/بػػرقـ (َٖٕ) ،كالنسػػائي فػػي سػػننو (ْ ،)ُُْ/بػػرقـ (ُِْٔ) ،كمييمػػا مػػف

طريؽ قتادة عف عبد العزيز بف صييب ،بو ،بمثمو.

)ُ) عمرك بف مرزكؽ الباىمي ،أبك عثماف البصرم ،ثقة فاضؿ لو أكىاـ ،مات سنة (ِِْىػ) .تقريب التيذيب
(صِْٔ).
)ِ) تاريخ اإلسبلـ (ُِ.)ٖٗٓ/

)ّ) تاريخ بغداد كذيكلو (ُٓ.)ُّٖ/
)ْ) سير اعبلـ النببلء (ُِ.)َِٓ/
)ٓ) تاريخ اإلسبلـ (ُِ.)ٖٗٓ/
)ٔ) يينظر :تقريب التيذيب (ص ِْٔ).
)ٕ) يينظر :صحيح البخارم ،كتاب :الصكـ ،باب :بركة السحكر مف غير إيجاب (ّ ،)ِٗ/برقـ (ُِّٗ).
)ٖ) يينظر :المراسيؿ (صُٗ) ،جامع التحصيؿ (صُٔٗ) ،تحفة التحصيؿ (صُْٕ).
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ً
الح َّذاء صدكؽ ،كالحديث
قاؿ الباحث :إسناد الحديث حسف ،فإف فيو ىذاكر بف كامؿ ى
صحيح ،فقد أخرجو البخارم كمسمـ في صحيحييما(ُ).

يجابي في الحكـ عمى
أثر إ
كيتبيف مما سبؽ أف أبا نصر الصَّبَّاغ
األصبياني كاف لو ه
ه
ٌ
إسناد الحديث.
***

الثامف :أبك منصكر األصبياني

شافعيا
فقييا
ش ٍك يرىكٍيو ،أبك منصكر األصبياني .كاف
محمد بف أحمد بف عمي بف ى
ن
ن
س ًنيف(ِ).
ن
عالما ،ككاف عمى قضاء قرية ى
أشعريا ن
حدَّث بأصبياف عمى رأس (َْٖىػ) كأممى مجالس ،كتكفي بأصبياف سنة
(ِْٖق)(ّ).

اختمؼ العمماء فيو بيف مكثؽ لو كمجرح ،فقاؿ أبك سعد البغدادم(ْ)" :كاف صحيح
(ٕ)
السماع" ،كقاؿ المؤتمف السَّاجي(ٓ)" :ما كاف عنده عف ابف يخ َّرًشيد قيكلى ٍو(ٔ) ،كابف ىم ٍريد ىكٍيو

السَّح ً ً
يج و
اب (ّ ،)ِٗ/برقـ (ُِّٗ) .صحيح
كر م ٍف ىغ ٍي ًر إً ى
ي
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
طر (ِ ،)َٕٕ/برقـ
است ٍحىباب تىأٍخيره ىكتى ٍعجيؿ ا ٍلف ٍ
است ٍحىبابو ،ىك ٍ
ٍ

ً
اب :ىب ىرىك ًة
َّكًـ ،ىب ي
)ُ) صحيح البخارم ،كتى ي
اب :الص ٍ
كر كتىأ ً
ً
ٍك ًيد
اب :فى ٍ
ض ًؿ الس ي
ّْي ًاـ ،ىب ي
مسمـ ،كتىاب :الصى
ُّح ً ى
(َُٓٗ).
)ِ) ىسنًيف :بمد فيو رمؿ كفيو ىضاب ككعكرة كسيكلة ،كىك مف ببلد بني عكؼ بف عبد أخي قريط بف عبد بف
أبي بكر .معجـ البمداف (ّ.)َِٕ/

)ّ) يينظر :األنساب (ّ ،)ْٖٓ/كسير أعبلـ النببلء (ُٖ ،)ْْٗ/كتاريخ اإلسبلـ (َُ ،)ُٓٓ/كالمغني في
الضعفاء (ِ ،)ِٓٓ/كميزاف االعتداؿ (ّ ،)ْٕٔ/كالعبر في خبر مف غبر (ِ ،)ّْٓ/كالكافي بالكفيات

(ِ ،)ْٔ/كطبقات الشافعييف (صْْٖ ،)ْٖٓ-كلساف المي ازف (ٔ ،)ُْٓ/كشذرات الذىب في أخبار مف ذىب
(ٓ.)ِّٓ/
)ْ) تاريخ اإلسبلـ (َُ.)ُٓٓ/
)ٓ) لساف الميزاف (ٔ.)ُْٓ/

)ٔ) ابف خرشيذ قيكلى ٍو إبراىيـ بف عبد ا﵀ الكرماني ،الشيخ ،الصدكؽ ،المسند ،أبك إسحاؽ إبراىيـ بف عبد ا﵀ بف
محمد بف يخ ٍرًشيذ قكلو الكرماني ،األصبياني ،التاجر .في شير المحرـ سنة (ََْق) .يينظر :سير أعبلـ
النببلء (ُٕ ،)َٕ-ٔٗ/تاريخ أصبياف (ُ.)ِْٔ/

العبلمة ،تكفي سنة (َُْىػ) .تاريخ اإلسبلـ
)ٕ) أحمد ٍبف مكسى ٍبف ىم ٍريد ىكٍيو ،أبك ىب ٍكر اإلصبياني الحافظ
ٌ
(ٗ.)ُْٖ/
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(ُ)

كالجرجاني

كىذه الطبقة فيك صحيح" ،كقاؿ الذىبي(ِ)" :الشيخ اإلماـ" ،كقاؿ الذىبي

مرة(ّ)":فيو ضعؼ" ،كقاؿ ابف العماد الحنبمي(ْ)" :الحافظ المكثر ،...كفيو ضعؼ" ،كقاؿ ابف

(ٓ)
أيضا(ٔ):
منده " :خمط ما سمعو بما لـ يسمعو ،كخط بعض السماع ككتب بخط جديد" ،كقاؿ ن

"خمط في كتاب سنف أبي داكد ما سمعو منو بما لـ يسمعو ،كحؾ بعض السماع؛ كذلؾ أراني
مؤتمف الساجي" ،كقاؿ المؤتمف الساجي(ٕ)" :أطمعني ابف ىش ٍك يرىكٍيو عمى كتابو لسنف أبي داكد،
طا ما استحممت معو سماعو" ،كقاؿ ابف طاىر(ٖ)" :لما كنا بأصبياف كاف يذكر أف
فرأيت تخمي ن
السنف عند ابف ىش ٍك يرىكٍيو ،فنظرت فإذا ىك مضطرب ،فسألت عف ذلؾ ،فقيؿ :إنو كاف لو ابف
مشتغبل بالفقو ،كاٌنما سمع اليسير مف
عـ ،ككانا جميعا بالبصرة ،ككاف القاضي أبك منصكر
ن
قديما ،فكشط أبك
القاضي أبي عمر الياشمي ،ككاف ابف عمو قد سمع الكتاب كمو ،كتكفي ن
منصكر اسـ ابف عمو ،كأثبت اسمو".
قاؿ الباحث :أبك منصكر األصبياني ،ما كاف عنده عف ابف يخ َّرًشيد ،كابف مردكيو
كالجرجاني فيك صحيح ،كما قاؿ المؤتمف السَّاجي ،كغيرىـ فيك ضعيؼ.
 -أمثمة تطبيقية:

لو أحاديث في كتب السَُّّنة ،كمنيا:

(حديث )ِْ :أخرج اإلماـ السمعاني في المنتخب(ٗ) ،قاؿ :أبنا أىبك اٍلعب ً ً
يب
َّاس األىد ي
ي ى
ً
كؼ بًكٍدج ٍو ،بًًقر ً
ص و
ىح ىم ىد ٍب ًف ىعمً ّْي ٍب ًف يش ٍك ىرىكٍي ًو
كر يم ىح َّم يد ٍب يف أ ٍ
اٍل ىم ٍع ير ي ى ى
ىص ىبيى ى
اءتي ىعمى ٍيو بًأ ٍ
اف ،أىبنا أيىبك ىم ٍن ي
ىى
ً ً
ً
ً
اىيـ ٍب ًف ىع ٍبػ ػ ػًد المَّ ًو التَّ ً
اج ير ،أبنا أيىبك ىع ٍبًد المَّ ًو
اءةن ىعمى ٍي ًو ،أبنا أيىبك إً ٍس ىح ػ ػ ػ ى
اٍلقىاضي ،ق ىر ى
اؽ ٍب يف إ ٍب ىر ى

جاني ،تكفي سنة (َْٖىػ) ،يم ٍسنًد إصبياف في كقتو.
)ُ) محمد ٍبف إبراىيـ ٍبف جعفر ،أبك ىع ٍبد ا﵀ ى
الي ٍز ٌ
دم ا ٍل يج ٍر ٌ
تاريخ اإلسبلـ (ٗ.)ُّْ/
)ِ) سير أعبلـ النببلء (ُٖ.)ْْٗ/
)ّ) العبر في خبر مف غبر (ِ.)ّْٓ/

)ْ) شذرات الذىب في أخبار مف ذىب (ٓ.)ِّٓ/
)ٓ) لساف الميزاف (ٔ.)ُْٓ/
)ٔ) تاريخ اإلسبلـ (َُ.)ُٓٓ/
)ٕ) تاريخ اإلسبلـ (َُ.)ُٓٓ/
)ٖ) المصدر نفسو.

)ٗ) المنتخب مف معجـ شيكخ السمعاني (ص ِْٓ.)ِٓٓ-
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اممً ُّي(ُ) ،ثنا أىبك مكسى مح َّم يد ٍبف اٍلمثىَّنى ،ثنا أىبك ع ً
يؿ اٍلمح ً
ً
ام ور(ِ) ،ثنا ىع ٍب يد
ي ى
ي ي ى يى
اٍل يح ىس ٍي يف ٍب يف إً ٍس ىماع ى ى ى
ي ي
كف ،عف عركةى ،عف عائً ىشةى ،ر ً
ًً
اؿ َّ
(غ ٍس يؿ ىي ٍكًـ
النبً ُّ
ت :قى ى
ي  :ي
ض ىي المَّوي ىع ٍنيىا ،قىالى ٍ
اٍل ىكاحد ٍب يف ىم ٍي يم و ى ٍ ي ٍ ى ى ٍ ى
ى
اٍل يجم ىع ًة ك ً
ب ىعمىى يك ّْؿ يم ٍسمًوـ).
اج ه
ي ى
الكراؽ:
الحكـ عمى اإلسناد كأثر ٌ
اإلسناد فيو:

ُ -أبك العباس األديب المعركؼ ًب ىك ٍد ىجو ،ىك أحمد بف محمد بف أحمد بف محمد،
(ْ)
(ّ)
ّْ
أديبا،
ب ،المعركؼ بالصَّغير ،مف أىؿ أصبياف  .قاؿ السمعاني " :كاف ن
الم ىؤّْد ي
الم ىؤذف ،ي
ي

صالحا" .قاؿ الباحث :صدكؽ.
فاضبل،
ن
ن
ش ٍك يرىكٍيو ،أبك منصكر األصبياني ،ما كاف عنده عف
ِ -محمد بف أحمد بف عمي بف ى
ابف يخ َّرًشيد ،كابف مردكيو كالجرجاني فيك صحيح ،كما قاؿ المؤتمف السَّاجي(ٓ).
قاؿ الباحث :كعميو فركايتو ىنا صحيحة ،فقد َّ
حدث عف ابف يخ َّرًشيد.
ّ -عبد الكاحد بف ميمكف :ىك مكلى عركة ،كنيتو أبك حمزة.

قاؿ البخارم(ٔ)" :منكر الحديث" ،قاؿ النسائي(ٕ)" :ليس بثقة" ،كقاؿ الحاكـ(ٖ)" :ليس

بالقكم عندىـ" ،كقاؿ الدارقطني(ٗ)" :ضعيؼ" ،كقاؿ الدارقطني(َُ)" :متركؾ صاحب مناكير"،
كقاؿ أبك حاتـ(ُُ)" :تعرؼ كتنكر" ،كقاؿ الفسكم(ُِ)" :يعرؼ حديثو كينكر".

)ُ) ا ٍلمح ً
اممً ُّي :بفتح الميـ كالحاء الميممة كالميـ بعد األلؼ كفي آخرىا البلـ ،ىذه النسبة إلى المحامؿ التي
ىى

يحمؿ فييا الناس عمى الجماؿ إلى مكة ،كىذا بيت كبير ببغداد لجماعة مف أىؿ الحديث كالفقو .األنساب
(ُِ.)َُٓ-َُْ/
العقىدم ،ثقة ،مات (َِْق) ،أك (َِٓىػ) .يينظر :تقريب التيذيب
)ِ) عبد الممؾ بف عمرك القيسي ،أبك عامر ى
(صّْٔ).

)ّ) المنتخب مف معجـ شيكخ السمعاني (صِّٓ).
)ْ) المصدر نفسو.
)ٓ) لساف الميزاف (ٔ.)ُْٓ/
)ٔ) التاريخ الكبير (ٔ.)ٖٓ/

)ٕ) الضعفاء كالمتركككف لمنسائي (صٖٔ).
)ٖ) لساف الميزاف (ٓ.)ِٗٔ/
)ٗ) لساف الميزاف (ٓ.)ِٗٔ/
)َُ) سؤاالت البرقاني (صْٓ).
)ُُ) الجرح كالتعديؿ (ٔ.)ِْ/

)ُِ) المعرفة كالتاريخ (ّ.)ٔٔ/
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قاؿ الباحث :متركؾ الحديث.

كباقي رجاؿ اإلسناد ثقات ،كال يضر ما قيؿ مف إرساؿ عركة بف الزبير بف العكاـ؛

َّ
ألنو لـ يرسؿ عف عائشة(ُ).

جدا ،فيو عبد الكاحد بف ميمكف متركؾ ،كقد
يتبيف مما سبؽ أف إسناد الحديث ضعيؼ ن
ركل العقيمي في كتابو الضعفاء الكبير(ِ) ىذا الحديث في ترجمة عبد الكاحد بف ميمكف مف
طريؽ أبي عامر العقدم ،قاؿ :حدثنا عبد الكاحد بف ميمكف ،بو ،كجاء لفظ الحديث (الغسؿ يكـ

الجمعة عمى مف شيد الجمعة) ،كقاؿ" :ال يحفظ ىذا المفظ إال في ىذا الحديث  .كفي غسؿ

الجمعة أحاديث ثابتة صحاح بألفاظ مختمفة".

الكراؽ؛ بؿ غيره.
كعميو فالعمة ليست مف أبي منصكر األصبياني ٌ
***

الكراقيف عمى سبيؿ المثاؿ ال
قاؿ الباحث :ذكرت في ىذا الفصؿ بعض البمداف كبعض ٌ
الكراقيف اإليجابي ،كأثرىـ السمبي في الحديث َّ
النبكم الشريؼ ،كا﵀
الحصر ،كانتقؿ األف إلى أثر ٌ

 المكفؽ.

)ُ) يينظر :المراسيؿ (صُْٗ) ،جامع التحصيؿ (صِّٔ) ،تحفة التحصيؿ (صِِٔ).
)ِ) الضعفاء الكبير (ّ ،)ُٓ/برقـ (َُُُ).
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اٌفصً اٌثأً
أثط اٌٌضّالني اإلجياتً يف احلسٌث
ًفٍو أحس عشط ِثحثًا0
ادلثحث األًي 0اٌرٌضٌك ًاإلِالء
ادلثحث اٌثأً 0احلفع ًاٌضثط
ادلثحث اٌثاٌث 0اٌنضد ًاٌنشط
ادلثحث اٌطاتع 0ادلماتٍح ًادلعاضضح
ادلثحث اخلاِش 0االصرسضان ًاٌرصحٍح
ادلثحث اٌضازس 0اٌرحًّ ًاألزاء ًاٌرصنٍف
ادلثحث اٌضاتع 0ذرثع األذثاض ًذٌثٍميا
ادلثحث اٌثآِ 0صؤاالخ األئّح ًٔمً أحىاِيُ عٍى األحازٌث ًاٌطًُّاج
ادلثحث اٌراصع 0صٍأح خيٌز اٌعٍّاء ًآثاضىُ اٌعٍٍّح
ادلثحث اٌعاشط 0اذرثاض حفع ٔمٍح احلسٌث ًضثطيُ
ادلثحث احلازي عشط 0ضًاٌح اٌٌضّالني ٌألحازٌث ادلمثٌٌح
ًأثطىُ يف احلىُ عٍى أصأٍسىا

الفصؿ الثاني

الكراقيف اإليجابي في الحديث
أثر ٌ

َّ
الكراقيف فئة كبيرة العدد ،عظيمة الشيرة ،سخرىا ا﵀  لحفظ السَُّّنة
إف العدكؿ مف ٌ
َّ
النبكية ،لكال جيكدىـ لضاعت األحاديث ،كاستكلى الكضَّاعكف.

الكراقيف اإليجابي في الحديث َّ
النبكم،
كقد حاكؿ الباحث في ىذا الفصؿ عرض أثر ٌ
عدة:
كذلؾ مف خبلؿ مباحث ٌ
(ُ)

إف التكريؽ
ٌ
َّ
النبكم خاصة.

المبحث األكؿ :التكريؽ كاإلمبلء
(ِ)

كاإلمبلء

كسيمة اتخذىا العمماء لحفظ العمـ الشرعي عامة ،كالحديث

فمثبل "كاف عطاء بف أبي
يكرؽ كيممي لنفسو؛ ن
كمعمكـ أف ىناؾ عدد مف الشيكخ كاف ٌ
أحيانا أف يكتب لو ككاف طبلبو يكتبكف بيف يديو"(ّ)،
رباح (ُُْىػ) يكتب لنفسو ،كيأمر ابنو
ن
(ْ)
ت ًع ٍن ىد عطى ً
اء ٍب ًف
ككاف يحث طبلبو عمى تعمـ الكتابة ،قاؿ عتبة بف أبي حكيـ اليى ٍم ىدانً ُّي  " :يك ٍن ي
ى
ً
ً
اف ًم ٍن يك ٍـ الى يي ٍح ًس يف ىكتىٍب ىنا لىوي ،ىك ىم ٍف
أىبًي ىرىب و
اف ،فىقى ى
اف ،تى ىعالى يكا ا ٍكتييبكا ،فى ىم ٍف ىك ى
اؿ " :ىيا غٍم ىم ي
اح ،ىكىن ٍح يف غٍم ىم ي
ىعطى ٍي ىناهي ًم ٍف ًع ٍنًد ىنا".
لى ٍـ ىي يك ٍف ىم ىعوي ًق ٍر ى
اس أ ٍ
ط ه
كراقيف ليـ ،ليستعينكا بيـ في التكريؽ كاإلمبلء،
كلكف أغمب الشيكخ حرصكا عمى اتخاذ ٌ

كبير مف كراقي الشيكخ الذيف كرقكا ليـ كتبيـ كأحاديثيـ كاختصكا
عددا نا
كقد ذكرت كتب التراجـ ن
ً
ً
البزار(ٓ)" ،ك"أحمد بف
كراؽ ىخمىؼ بف ىشاـ ٌ
بيـ ،منيـ" :أ ٍ
ىح ىمد ٍبف إً ٍب ىراىيـ ،أبك اٍل ىعبَّاس اٍل ىب ٍغ ىداد ٌ
م ٌ
ناسخا لمفضؿ بف يحيى
الكراؽ .كاف
محمد بف ٌأيكب
ن
ٌ
البغدادم ،صاحب المغازم ،أبك جعفر ٌ
َّ
مستممي
ثـ
البرمكي"(ٔ) ،ك"أحمد بف
َّ
ٍ
البصر ٌ
م ،ي
الص ٍقر بف ثكباف ،أبك سعيد الط ي
كسيٌ ،
رس ٌ
ٌ
(ٕ) (ٖ)
يب ٍندار "  ،ك"أبك معشر حمدكيو بف الخطاب بف إبراىيـ البخارم الضرير ،الحافظ الثقة،
)ُ) يينظر :تعريؼ التكريؽ في المبحث األكؿ مف الفصؿ األكؿ مف الباب األكؿ مف ىذا البحث.
)ِ) يينظر :تعريؼ اإلمبلء في المبحث الثاني مف الفصؿ األكؿ مف الباب األكؿ مف ىذا البحث.
)ّ) السنة قبؿ التدكيف (ُ.)ِّٕ/

)ْ) المحدث الفاصؿ بيف الراكم كالكاعي (صّّٕ).
)ٓ) تاريخ اإلسبلـ (ٔ.)ِٕٓ/

)ٔ) المصدر نفسو (ٓ.)ُّٓ/

)ٕ) محمد بف بشار بف عثماف العبدم البصرم ،أبك بكر ،بندار ،ثقة مف العاشرة ،مات سنة (ِِٓق) كلو بضع
ك(َٖ) سنة .تقريب التيذيب (ص.)ْٔٗ :
)ٖ) تاريخ اإلسبلـ (ٕ.)ِٕ/
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مستممي أبي عبد ا﵀ البخارم"(ُ) ،ك"أبك مسمـ عبد الرحمف بف يكنس بف ىاشـ ،الركمي

المستممي البغدادم ،مكلى أبي جعفر المنصكر ،ككاف مستممي سفياف بف عيينة"(ِ) ،ك"عمي ٍبف
(ّ)
ً
سعيًد
كراؽ يم ىح َّمد ٍبف مخمد"  ،ى
ك"ع ٍمرك ٍبف محمد ٍبف يحيى ،أيىبك ى
إً ٍب ىراىيـ السككني المكصميٌ ،
(ْ)
َّ
ً
ّْ
كراؽ
كراؽ محمد ٍبف جرير الط ىبر ٌ
الد ىين ىكًر ٌ
م"  ،ك"عيسى ٍبف سميماف ٍبف ىع ٍبد الممؾ اٍلقيىرش ٌيٌ ،
مٌ ،

ىد ياكد ٍبف ير ىش ٍيد"(ٓ) ،ك"محمد بف إبراىيـ ،بف عمي بف إبراىيـ بف جعفر ،أبك بكر القطاف
(ٔ)
ً
كراؽ الحميدم(ٕ)"(ٖ)،
األ ٍ
ىص ىبيىان ٌي الحافظ .مستممي أبي نعيـ"  ،ك"أبك بكر محمد بف إدريسٌ ،
الربيع(ٗ)"(َُ) ،ك"محمد ٍبف
بكراؽ ٌ
"م ىح َّمد بف عبد ا﵀ بف مخمد األصبياني ،ىرحؿ ىكسمع ،ىكيعرؼ ٌ
كي
ً
اف كراؽ
ككفي ،نزيؿ بغداد ،ىك ى
عثماف بف كرامة أيىبك ٍ
مي .مكىال يى يـ اٍل ٌ
جعفىر ،كقيؿ أبك عبد ا﵀ العج ٌ
َّ
كسى"(ُُ) ،ك"مسمـ بف عبد الرحمف البمخي ،أبك صالح ،مستممي عمر بف
يع ىب ٍيد المو ٍبف يم ى
(ُِ)
الكراؽ ،المؤدب .مستممي
الد
ميمي
الت
ف
س
الح
أبك
ر.
م
الغ
ف
ب
محمد
ف
ب
ي
ك
"م
ك
،
ىاركف"
ٌ
ٌ
ٌ
ى
ٍ
ٍ
ى
ى
مشقي ٌ
ٍ
ٌ
ٌ
ٌ
الم ىيانً ًج ٌي(ُّ)"(ُْ) ،كغيرىـ كثير.
القاضي ى
كراقييـ ،منيا:
كتجدر اإلشارة إلى أف الشيكخ كانكا يراعكف بعض الصفات في اختيار ٌ

بميدا
الكراؽ أف يككف
ن
مغفبل ن
اليقظة كالفيـ لما يسمع كيق أر كيكتب كينقؿ ،فبل ييحمد في ٌ
كمستممي يزيد بف ىاركف ،فقد كاف ليزيد بف ىاركف " يم ٍستى ٍم وؿ ،ييقىا يؿ لىوي :أيىبك يعقىٍي وؿ لىقىيبوي ىب ٍرىب هخ،
)ُ) تذكرة الحفاظ (ِ.)ُٕٗ/

)ِ) المعجـ الصغير لركاة اإلماـ ابف جرير الطبرم (ُ.)ِِٗ/
)ّ) تاريخ بغداد (ُّ.)َِٓ/

)ْ) تاريخ اإلسبلـ (ٕ.)َٕٕ/

)ٓ) المصدر نفسو (ٕ.)ُٕٓ/

)ٔ) المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ (ُٔ.)ُٓٗ/

)ٕ) ىك :اإلماـ أبك بكر الحميدم :عبد ا﵀ بف الزبير بف عيسى .تقدمت ترجمتو (صُْٗ) مف ىذا البحث.
)ٖ) االنتقاء في فضائؿ الثبلثة األئمة الفقياء (صَُٓ).

ٗ
م المؤٌذف ،صاحب
ادم ،مكالىـ
) ) َّ
ٍ
المصر ٌ
الربًيع ٍبف يسمىٍي ىماف ٍبف ىع ٍبد الجبار ٍبف كامؿ .الفقيو أبك محمد المر ٌ
افعي كراكم يكتيبو ،تكفي سنة (َِٕق) .يينظر :تاريخ اإلسبلـ (ٔ.)ِّّ/
ال ٌش ٌ
)َُ) الكافي بالكفيات (ّ.)ِِٕ/

)ُُ) تاريخ اإلسبلـ (ٔ.)ُّٖ/
)ُِ) لساف الميزاف (ٖ.)ِٓ/

)ُّ) يكسؼ بف القاسـ بف يكسؼ بف فارس بف سكار ،أبك بكر الميانجي الشافعي الفقيو ،قاضي دمشؽ ،ككاف
مأمكنا .كتكفي في شعباف سنة (ّٕٓق) .يينظر :تاريخ دمشؽ (ْٕ.)ِْٓ/
نبيبل
ثقة ن
ن
)ُْ) تاريخ اإلسبلـ (ٗ.)َّّ/
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فىسأىلىو رج هؿ عف حًد و
اح بً ًو اٍل يم ٍستى ٍممًي :ىيا أ ىىبا
كف :ىح َّدثىىنا بً ًو ًع َّدةي ،قى ى
يث ،فىقى ى
اؿ ىي ًز ي
ص ى
ى ي ىي ىٍ ى
يد ٍب يف ىى يار ى
اؿ :فى ى
(ُ)
ىخ و
اؿً :ع َّدةي ٍاب يف فىقى ٍدتي ىؾ!! .
الد ًع َّدةي ٍاب يف ىم ٍف؟! ،فىقى ى
الكراؽ ،فمف حسف خطو حسنت مينتو ،كمف حسنت
كمنيا :حسف الخط ،فيك رأسماؿ ٌ
لمكراؽ كاما انحطاط
الكراقيف كبيف الناس ،فالخط إما رفعة ٌ
مينتو حسنت سيرتو كشيرتو في سكؽ ٌ

ىحمد بف يم ىح َّمد بف سعيد بف
كراقي الشيكخ بحسف الخط كجكدتو ،ن
فمثبل" :أ ٍ
لو ،كقد يعّْرؼ عدد مف ٌ
ً
ىحمد بف يع ىم ٍير بف
كراؽ أ ٍ
عبيد ا﵀ بف أ ٍ
الكراؽٌ ،
ىحمد بف سعيد بف أبي ىم ٍرىيـ ،أيىبك بكر اٍلقرشي ٌ
جكصا اٍلح ًافظ ّْ ً
صاحب اٍلخط اٍلحسف اٍل ىم ٍشييكر"(ِ).
ى
الد ىم ٍشقي ،ييعرؼ بً ٍابف فطيس ...ىك يى ىك ى
كمنيا :جكدة القراءة كضبطيا ،قاؿ الخطيب البغدادم(ّ)" :كينبغي أف ييتخير لبلستمبلء
أداء" ،كقد يعّْرؼ عدد مف
لسانا ،كأكضحيـ ن
أفصح الحاضريف ن
بيانا ،كأحسنيـ عبارة كأجكدىـ ن
ىح ىمد ٍبف ىع ٍبد الباقي بف منصكر .الحافظ أبك بكر ابف
كراقي الشيكخ بذلؾ ،منيـ :يم ىح َّمد ٍبف أ ٍ
ٌ

(ْ)
الصحيحة مع
الخاضبة،
البغدادم ٌ
الدقٌاؽ .قاؿ الذىبي " :مفيد بغداد ،كالمشار إليو في القراءة ٌ
ٌ
الدنيا أحسف
الصبلح كالكرع" ،ثـ نقؿ قكؿ ابف طاىر -محمد بف طاىر المقدسي" :ما كاف في ٌ
ٌ
إنساف يكميف لىما َّ
مؿ مف قراءتو"،
قراءةن لمحديث مف ابف الخاضبة في كقتو ،لك سمع بقراءتو
ه
ى
(ٓ)
كقكؿ ّْ
م عف ابف الخاضبة ،فقاؿ :كاف ٌ
عبلمةن في األدب ،قي ٍد ىكةن
في  " :ي
سألت أبا الكرـ ى
الح ٍكًز ٌ
السمى ٌ

أحسف قراءةن لمحديث
أيت ببغداد مف أىميا
جيد المٌساف،
جامعا لخبلؿ الخير .ما ر ي
في الحديثٌ ،
ى
ن
منو ،كال أعرؼ بما يقكلو".
كمنيا :الصكت المرتفع ،قاؿ الخطيب البغدادم(ٔ)" :ينبغي لممممي أف يتٌخذ مف يبمٌغ
بعد في الحمقة" ،كقاؿ(ٕ)" :كينبغي أف يككف المستممي جيكرم الصكت"،
عنو اإلمبلء إلى مف ي

كياركف المستممي.

قاؿ أبك حاتـ الرازم(ٖ)" :كلقد حضرت مجمس سميماف بف حرب ببغداد فحزركا مف

حضر مجمسو أربعيف ألؼ رجؿ ،ككاف مجمسو عند قصر المأمكف فبني لو شبو منبر فصعد
)ُ) يينظر :أدب اإلمبلء كاالستمبلء (صَٗ) ،تصحيفات المحدثيف (ُ.)ّٖ-ّٕ/
)ِ) أدب اإلمبلء كاالستمبلء (صّٗ).
)ّ) تاريخ بغداد (ْ.)ُّٗ/

)ْ) يينظر :تاريخ اإلسبلـ (َُ.)ّْٔ/
)ٓ) سؤاالت السمفي لخميس الحكزم (صَُِ).
)ٔ) أدب اإلمبلء كاالستمبلء (صْٖ).
)ٕ) المصدر نفسو (صٖٗ).

)ٖ) الجرح كالتعديؿ (ْ.)َُٖ/
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(ُ)

عمييـ السكاد ،كالمأمكف فكؽ قصره ،كقد فتح باب

سميماف .كحضر حكلو جماعة مف القي َّكاد
القصر ،كقد أرسؿ ًستٍر ي ًش ٍّ
ؼ ،كىك خمفو ،يكتب ما ييممي ،فسئؿ أكؿ شيء حديث حكشب بف
عقيؿ ،فمعمو قد قاؿ حدثنا حكشب بف عقيؿ أكثر مف عشر مرات ،كىـ يقكلكف ،حتى قالكا :ال
نسمع فقاـ مستمؿ كمستممياف كثبلثة ،كؿ ذلؾ يقكلكف :ال نسمع ،حتى قالكا :ليس الرأم إال أف

يحضر ىاركف المستممي فمما حضر ،قاؿ :مف ذكرت ،فإذا صكتو خبلؼ الرعد فسكتكا ،كقعد

المستممكف كميـ فاستممى ىاركف ،ككاف ال يسأؿ عف حديث إال حدث مف حفظو كسئؿ عف
حديث فتح مكة فحدثنا مف حفظو فقمنا فأتينا عفاف فقاؿ ما حدثكـ أبك أيكب فإذا ىك يعظمو".
***

المبحث الثاني :الحفظ كالضبط

إف الحفظ لغة" :نقيض ّْ
الم ىك َّكؿ بالشيء
عاىد كقمٌة ى
النسياف ،كىك التَّ ي
ٌ
الغ ٍفمة ،ك ى
الحفيظ :ي
(ِ)
الحفىظىةي جمع الحافظ" .
يحفى ٍ
ظو .ك ى
كالحفظ اصطبلحا :اإلتقاف ،كقيؿ :المعرفة ،قاؿ العراقي(ّ)" :ركينا عف ً
الرحمف ً
ً
بف
عبد
ن
)
ْ
(
قاؿ :الحفظي :اإلتقاف" ،كقاؿ السيكطي " :ك ًمف أىٍلفى ً
اظ النَّ ً
اؿ ٍاب يف
ىم ٍي ٍّ
اس ًفي ىم ٍع ىنى اٍل ًح ٍف ًظ ،قى ى
دم ى
ى ٍ
ي
(ٓ)
اؿ أيىبك يزٍرىعةىًٍ :
م ٍيًدمٍّ :اٍل ًح ٍفظيًٍ :
اؿ ىغ ٍي يرهي :اٍل ًح ٍفظي:
اف أى ٍكثىير ًم ٍف ًح ٍف ًظ الس ٍَّرًد  ،ىكقى ى
اف ،ىكقى ى
اإلتٍقى ي
اإلتٍقى ي
ى
ً
اؿ ع ٍب يد اٍلمؤ ًم ًف ٍبف ىخمى و
ؼ َّ
ت :ىي ٍح ىيى ٍب يف
صالً ىح ٍب ىف يم ىح َّمود يقٍم ي
الن ىس ًف ُّي :ىسأىٍل ي
اٍل ىم ٍع ًرفىةي .قى ى ى
ي
يٍ
ت أ ىىبا ىعم ٍّي ى
ً ً
اؿ :يقٍم ي ً
ىم ًع و
اؿ:
اف ىي ٍحفىظي؟ قى ى
اف ًع ٍن ىدهي ىم ٍع ًرفىةه ،قى ى
يف ىى ٍؿ ىي ٍحفىظي؟ قى ى
ت :فى ىعم ُّي ٍب يف اٍل ىمدين ّْي ىك ى
اؿ :ىال ،إًَّن ىما ىك ى
ؼ(ٔ)ٍ .انتىيىى".
ىن ىع ٍـ ىكىي ٍع ًر ي
(ٕ)
ض ٍبطنا
"ض ىبطىوي ىي ٍ
ضيبطو ى
أما الضبط لغة :فيك بمعني الحفظ بالحزـ ،قاؿ الزبيدم  :ى
َّ ً
ً
ضابًطه ،أىم ً
كمو ىال
حازهـ .ى
كقاؿ المٍَّي ي
ث :ى
بالح ٍزًـ ،فىيي ىك ى
كض ىباطىةن ،بالفىتٍ ًح :ىحفظىوي ى
ى
ض ٍبطي الش ٍيء :لييز ي
و
شيء .كض ٍبطي َّ ً ً
و
فارقيو ،ييقىا يؿ ذلً ىؾ ًفي ّْ
يي ً
الريج يؿ
كؿ
ض ىبطى َّ
بالح ٍزـ .ى
ابف يد ىرٍيد :ى
الش ٍيء :ح ٍفظيو ى
ى
كقاؿ ي

ُ
قادة كقيَّكاد .يينظر :لساف العرب (ّ.)َِّ/
) ) جمع قائد ى
)ِ( يينظر :العيف (ّ ،)ُٖٗ/لساف العرب (ٕ .)ُْْ/تيذيب المغة (ْ.)ِٔٓ/

)ّ( شرح التبصرة كالتذكرة ألفية العراقي (ِ.)ْٓ/

)ْ( تدريب الراكم في شرح تقريب النكاكم (ُ ،)ّٗ/كيينظر :عمـ الجرح كالتعديؿ (صْٓ).
)ٓ( الضعفاء ألبي زرعة الرازم في أجكبتو عمى أسئمة البرذعي (ّ ،)ٗٓٔ/تيذيب الكماؿ (ِّ ،)ِٕٔ/تيذيب
التيذيب (ُُ.)ّٕٔ/

)ٔ( تاريخ بغداد (ُّ ،)ُِْ/تيذيب الكماؿ (ُِ.)ُٗ/
)ٕ( تاج العركس (ُٗ.)ّْٗ/
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(ُ)
َّ
"(ض ىبطى)
ىخ ىذه أ ٍ
ىخذان ىشد ن
ض ٍبطان ،إًذا أ ى
يء ىي ٍ
كض ىب ٍنطىي" ،كقاؿ الرازم  :ى
ضابًطه ى
كريج هؿ ى
ضيبطيو ى
الش ى
يدا ،ى
ً
ىم ىح ًازـ" ،كقاؿ الجياني(ِ)" :ضبط َّ
َّ
الش ٍيء
ب .ىكىريج هؿ ى
ض ىر ى
الش ٍي ىء ىحفظىوي بًاٍل ىح ٍزًـ ىكىب يابوي ى
(ضابًطه) أ ٍ
ه
حفظو كحازه".
(ّ)
ظا غير مغفؿ كال
كالضبط
ظا حاف ن
اصطبلحا :قاؿ الجرجاني " :أف يككف الراكم متيق ن
ن
حدث عف حفظو ينبغي ككنو حافظنا ،كا ٌف َّ
فإف َّ
حدث
ساه ،كال شاؾ في حالتي
ُّ
التحمؿ كاألداءٌ ،
ُّ
عف كتابو ينبغي أف يككف ضابطنا لو ،كاف َّ
يختؿ بو
حدث بالمعنى ينبغي أف يككف عالمان بما

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

غالبا ،ككانت مخالفتو نادرة عرؼ ككنو ضابطان ثبتنا".
المعركفيف بالضبط ،فإف كافقيـ ن
كالضبط عند العمماء عمى قسميف(ْ):
ً
بحيث َّ
يتمك يف مف استحضاره متى شاء.
ي
كىك أ ٍ
ص ٍد ور :ي
ىف ييثٍبًت ما ىسم ىعوي
األكؿ :ضبطي ى
ً ً
ً
كتاب :كىك ً
م منوي.
ص ى
كالثاني :ضبطي و ي
يانتيوي لديو يمن يذ سم ىع فيو ،كصح ى
َّحوي إًلى أى ٍف يي ىؤّْد ى

الكراقيف اتقاف كيقظة في تحمؿ األحاديث كأدائيا ،كالنماذج
كقد كاف عند عدد كبير مف ٌ
عمى ذلؾ متعددة ،منيا :ما ركم عف الدارقطني ٌأنو حضر في حداثتو مجمس إسماعيؿ

الصفار(ٓ) ،فجمس ينسخ جزنءا كاف معو كاسماعيؿ يممي ،فقاؿ لو بعض الحاضريف :ال يصح
سم اعؾ كأنت تنسخ ،فقاؿ الدارقطني :فيمي لئلمبلء أحسف مف فيمؾ كأحضر ،ثـ قاؿ لو ذلؾ
الرجؿ :أتحفظ كـ أممى حديثنا؟ ،فقاؿ :إنو أممى ثمانية عشر حديثنا إلى األف ،كالحديث األكؿ

شيئا ،فتعجب الناس منو(ٔ)،
منيا :عف فبلف ،ثـ ساقيا كميا بأسانيدىا كألفاظيا لـ يخرـ منيا ن
كقد "كاف الدارقطني مع غ ازرة عممو قكم المبلحظة ،كدقيقنا في ضبطو لمكممات كاألسماء،
كاألخبار في ذلؾ كثيرة .اذكر منيا الخبر التالي :قاؿ البغدادم(ٕ) :قاؿ الخبلؿ :كغاب مستممي

)ُ( مختار الصحاح (صُِٖ).

)ِ( إكماؿ اإلعبلـ بتثميث الكبلـ (ِ.)ّْٕ/

)ّ( الديباج المذىب في مصطمح الحديث (صْٗ).

)ْ) يينظر :فتح المغيث بشرح ألفية الحديث (ُ ،)ِٖ/فتح الباقي بشرح ألفية العراقي (ُ ،)ٕٗ/نزىة النظر في
تكضيح نخبة الفكر (صٗٔ) ،تكضيح األفكار لمعاني تنقيح األنظار (ُ.)ُٔ/

)ٓ) إسماعيؿ بف محمد بف إسماعيؿ بف صالح بف عبد الرحمف أبك عمي الصفار النحكم صاحب المبرد ،تكفي
سنة (ُّْىػ) .تاريخ بغداد (ٕ.)َُّ/

)ٔ) يينظر :عمؿ الدارقطني (ُ ،)َُ/البداية كالنياية (ُُ ،)ُّٕ/تاريخ بغداد (ُِ.)ّٕ-ّٔ/
)ٕ) تاريخ بغداد (ُّ.)ْٖٕ/
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أبي الحسف الدارقطني في بعض مجالسو فاستمميت عميو .فركل حديث عائشة أـ المؤمنيف

رضي ا﵀ عنيا أف النبي  أمرىا أف تقكؿ( :الميـ إنؾ عفك تحب العفك فاعؼ عنى)(ُ) ،فقمت:

عفك» بتشديد الكاك"(ِ).
الميـ إنؾ عفك -كخففت الكاك -فأنكر ذلؾ كقاؿٌ « :
كيبلحظ أف الدارقطني كاف ينسخ كيضبط بنفسو ،كلكف بعض الشيكخ كاف يستعيف

بكراؽ ينسخ لو ركايتيا فيحفظيا كيضبطيا مثاؿ :محمد ٍبف يعقكب ٍبف يكسؼ ٍبف معقؿ ٍبف
ٌ
ً
َّ
كصحة
األصـ .كلـ يختمؼ ًفي صدقو،
م
ٌ
أمٌية ،ال ٍنيسابكر ٌ
ٌ
س ىناف .أيىبك العباس األمكم ،مكلى ٍبني ى
الكراؽ ليا(ّ).
سماعاتو ،كضبط كالده يعقكب ٌ
قاؿ الباحث :أم كاف كالد محمد بف يعقكب يضبط سماعات كلده ،كىذه لطيفة كىي

سماع اآلباء مف األبناء.

الكراقيف بالحفظ كالضبط ،فقاؿ الذىبي(ْ)" :محمد بف أباف بف
كقد شيد العمماء لبعض ٌ
كزير أبك بكر البمخي ،مستممي ككيع ،ركل البغكم(ٓ) عف أحمد ،قاؿ :كاف محمد بف أباف

يستممي لنا عند ككيع ،كقاؿ المركذم(ٔ) :قمت ألبي عبد ا﵀ :فأبك بكر مستممي ككيع ،قاؿ :قد

كتابا بخطو ،قمت :إنٌو حدث بحديث أنكركه ،ما أقؿ مف يركيو
كاف معنا يكتب الحديث كتب لي ن
عف عبد الرزاؽ(ٕ) ،كىك عندؾ كعند خمؼ بف سالـ(ٖ)! ،قاؿ :قد كاف معنا تمؾ السنة .كقاؿ

عبد ا﵀ بف أحمد :قدـ عمينا رجؿ مف بمخ(ٗ) ،يقاؿ لو :محمد بف أباف ،فسألت أبي عنو فعرفو،

كذكر أنو كاف معيـ عند عبد الرزاؽ ،فكتبنا عنو".
)ُ) سنف الترمذم ،أبكاب الدعكات (ٓ ،)ُْٔ/برقـ (ُّّٓ) .كقاؿ الترمذم :ىذا حديث حسف صحيح .وسنف
ابف ماجو ،باب :الدعاء العفك كالعافية (ٓ ،)َِ/برقـ (َّٖٓ) .كقاؿ شعيب :إسناده صحيح .كقاؿ األلباني:
يح .يينظر :مشكاة المصابيح (ُ.)ْٔٔ/
ص ًح ه
ى
)ِ) معجـ حفاظ القرآف عبر التاريخ (ُ.)ُٖٕ/
)ّ) يينظر :تاريخ اإلسبلـ (ٕ.)ُْٖ/

)ْ) سير أعبلـ النببلء (ٗ ،)ُِٓ/تاريخ بغداد (ِ.)ِّْ/

ٓ
دادم ،تكفي سنة (ََّق) .يينظر :تاريخ اإلسبلـ (ٔ.)ُٗٓ/
الب ٍغ ُّ
) ) إبراىيـ بف ىاشـ بف الحسيف البغكم ،ثـ ى
ٔ
ىح ىمد ٍبف حنبؿ ،تكفي
كذم الفقيو ،أحد األعبلـ ،كأجؿ أصحاب أ ٍ
) ) أٍ
المُّر ٌ
ىح ىمد ٍبف محمد ٍبف الحجاج .أبك ىب ٍكر ى

سنة (َِٖق) .يينظر :تاريخ اإلسبلـ (ٔ.)ْْٗ/
)ٕ) عبد الرزاؽ بف ىماـ بف نافع الحميرم مكالىـ أبك بكر .تقدمت ترجمتو (صُّٖ) مف ىذا البحث.

المخرمي ،أبك محمد الميمبي مكالىـ السندم ،ثقة حافظ ،صنؼ المسند ،عابكا عميو التشيع
)ٖ) خمؼ بف سالـ
ٌ
عاما .يينظر :تقريب التيذيب
كدخكلو في شيء مف أمر القاضي ،مات سنة (ُِّق) ،كلو نحك مف (َٕ) ن
(صُْٗ).
)ٗ) ىب ٍم يخ :مدينة مشيكرة بخراساف .معجـ البمداف (ُ.)ْٕٗ/
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الكراقيف كضبطيـ أنو لك لقف الكاحد منيـ الكذبة ليكذبيا
كقد كاف مف شدة حفظ بعض ٌ
(ُ)
اؿ :ىح َّدثىىنا
ىح ىمد ٍبف يم ىح َّمد العتيقي ،قى ى
ال يفعؿ ألنو ال ييحسف ذلؾ ،فقاؿ الخطيب  ":أ ٍ
ىخ ىب ىرىنا أ ٍ
اؿ :سئؿ إً ٍبر ً
اىيـ
اؿ :ىح َّدثىىنا أيىبك أيكب سميماف ٍبف إسحاؽ الجبلب ،قى ى
يم ىح َّمد ٍبف العباس الخزاز ،قى ى
ى
اف كراؽ الفضؿ ٍبف الربيع(ِ) ثقة ،لك قيؿ لو اكذب ما
الحربي ىعف أ ٍ
ىح ىمد ٍبف أيكب ،فقاؿ :ىك ى
أحسف أف يكذب".

***

المبحث الثالث :النسخ كالنشر
(ّ)

تكمـ الباحث في الباب األكؿ عف معنى النسخ

الكراقيف.
األساسية في عمؿ ٌ

(ْ)
كبيف أف النسخ مف األمكر
كالنشر ٌ ،

إف
ثـ إنٌو مف الخطكات الضركرية لمكصكؿ لمضبط "ضبط الكتاب" قبؿ نشره ،حيث ٌ
الذم ينسخ كيحفظ أصكلو مف العبث يككف قد ضبط كتابو ،فالنسخ يضبط السند كالمتف كخاصة
المسمكعات مف الشيكخ ،كقد كاف أى ٍح ىم ىد ٍب ىف ىح ٍنىب وؿ ،ىكىي ٍح ىيى ٍب ىف ىم ًع و
يف ،ىيقيكىال ًف " :يك ُّؿ ىم ٍف ىال ىي ٍكتي ًب
اٍل ًعٍم ىـ ىال يي ٍؤ ىم يف ىعمىٍي ًو اٍل ىغمىطي"(ٓ).
أما النشر لًما ينسخ فيعطي الشيرة ألصكؿ الشيخ ككتبو ،كيساىـ في كصميا ألكبر عدد
الكراقكف ،كيأتي بعد معارضة الكتاب كمقابمتو عمى أصؿ
مف الناس ،كىك أمر ميـ حرص عميو ٌ

الشيخ.

متعددة:

عظيما مف الكتب كاألحاديث ،كقد كاف يتـ ذلؾ بصكر
الكراقكف كنشركا ت ارثنا
كقد نسخ ٌ
ن
فيناؾ مف ينسخ بنفسو ،مثاؿ اإلماـ ابف القيـ -رحمو ا﵀ ،-قاؿ ابف كثير(ٔ)" :ككتب

(ٕ)
كصؼ ىكثٍىرةن".
بخطو الحسف ن
كثيرا" .كقاؿ ابف رجب " :ككتب بخطو ما ال يي ى
شيئا ن

)ُ) تاريخ بغداد (ٔ.)ِٔ/

)ِ) الفضؿ ٍبف الربيع ٍبف يكنس ٍبف يم ىح َّمد ٍبف أبي فركة ،كاسـ أبي فركة كيساف ،ككنية الفضؿ أيىبك العباس ككاف
حاجب ىاركف الرشيد ،كمحمد األميف ،تكفي سنة (َِٖق) .يينظر :تاريخ بغداد (ُْ.)َّّ/
)ّ) الفصؿ األكؿ ،المبحث الثاني (صُٗ).

)ْ) الفصؿ الخامس ،المبحث الثاني (صُُّ).
)ٓ( جامع بياف العمـ كفضمو (ُ.)َّّ/
)ٔ) البداية كالنياية (ُْ.)َِٕ/

)ٕ) ذيؿ طبقات الحنابمة (ٓ.)ُْٕ/
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"عمًي ٍبف محمد ٍبف ُّ
أديبا مميح الكتابة ،بديع
الزىب ٍير .أيىبك اٍل ىح ىسف اٍلقيىرًش ٌي
الككفي .ككاف ن
ٌ
ك ى ٌ
كثير"(ُ).
شيئا نا
َّبط .نسخ ن
الكراقة ،مكصكفنا باإلتقاف ككثرة الض ٍ
ٌ
الصمد بف أحمد بف عمي .أبك محمد السًَّميطي َّ
م ،المعركؼ بظاىر،
الن ٍيسابكر ٌ
ك"عبد ٌ
ٌ
ٌ
أئمة الحفٌاظ .نسخ الكثير بخطٌو المتقف"(ِ).
أصمو راز ٌ
م ،كاف أحد ٌ

كثير"(ّ).
الكراؽ ،كتب حديثنا نا
ك"أبك العباس بف بكريف المتصكؼ ٌ
بكراؽ ،مثاؿ :اإلماـ مالؾ بف أنس-
كىناؾ مف كاف ال ينسخ بنفسو إ ٌنما يستعيف ٌ
(ْ)
ب قى ٍد ىن ىس ىخ يكتيىبوي ييقىا يؿ لو حبيب(ٓ) ،يق أر لمجماعة .فميس
اف لىوي ىكاتً ه
رحمو ا﵀ -قاؿ الذىبي  :ى"ك ىك ى
يب إً ىذا قى ىأىر
ض يرهي ىي ٍدينك ،ىكال ىي ٍنظيير ًفي ًكتىابً ًو ،ىكال ىي ٍستى ٍف ًي يـ ىى ٍي ىبةن لىوي ىكًا ٍج ن
اف ىحبً ه
أحد مف ىي ٍح ي
بلال .ىك ىك ى
يبل".
ىخ ى
اف ىذًل ىؾ ىقًم ن
طأى فىتى ىح ىعمى ٍي ًو ىم ًال ه
فىأ ٍ
ؾ ،ىك ىك ى
المستعاف بيـ قي النسخ ،منيـ كاف ينسخ باألجرة ،مثاؿ" :يعقكب ٍبف
ك ٌ
الكراقكف ي
يكسؼ ٍبف ىم ٍع ًقؿ ٍبف ًس ىناف َّ
الناس خطِّا.
م .كالد أبي اٍل ىعبَّاس
األصـ .ككاف مف أبرع ٌ
الن ٍيسابكر ٌ
ٌ
باأل ٍجرة"(ٔ).
نسخ الكثير ي
(ٕ)
ُّ
البغدادم،
ثـ
ٌ
ركٍر ٌ
مي ،ي
دم ٌ ،
الس ٍي ى
كمثاؿ" :شجاع ٍبف فارس ،الحافظ ،أبك غالب الذ ٍى ٌ
(ٖ)
معاني :نسخ بخطٌو ًمف التٌفسير ،كالحديث ،كالفقو ،ما لـ
الس
اٍل ىحريمي .قاؿ الذىبي " :قى ى
اؿ ابف ٌ
ٌ
ً
ينسخو ه ً
يكما ،فقاؿ لي :تىٌكٍبني.
الكراقيف .قى ى
الكىاب ٍ
اؿ لي ىع ٍبد ٌ
أحد مف ٌ
األنماطي :دخمت ىع ٍميو ن
(ٗ)
ً
مرات".
أم شيء؟ ،قى ى
اؿ :كتبت ًشعر ابف اٍل ىح ٌجاج بخطٌي ٍ
فقمت :مف ٌ
سب وع ٌ

)ُ) تاريخ اإلسبلـ (ٕ.)ٖٔٔ/

)ِ) المصدر نفسو (َُ.)َٓٗ/
)ّ) اإلكماؿ (ُ.)ِٕٓ/

)ْ) تاريخ اإلسبلـ (ْ.)ُٕٗ/

)ٓ) ىك :أبك محمد حبيب بف أبى حبيب ،تقدـ (صِْٕ) مف ىذا البحث.
)ٔ) تاريخ اإلسبلـ (ٔ.)ّْٔ/

ٕ
الس ٍي ىرىكردم :بضـ السيف الميممة كسككف الياء كفتح الراء كالكاك كسككف الراء األخرل كفي آخرىا الداؿ
)) ي
الميممة ،ىذه النسبة إلى سيركرد ،كىي بمدة عند زنجاف .األنساب لمسمعاني (ٕ.)َّٕ/

)ٖ) تاريخ اإلسبلـ (ُُ ،)ٖٖ/سير أعبلـ النببلء (ُٗ.)ّٓٔ/

)ٗ) الحسيف بف أحمد بف محمد بف جعفر بف محمد المعركؼ بابف الحجاج الكاتب الشاعر أبك عبد ا﵀ :شاعر
مبنيا عمى مجكف كسخؼ.
مفمؽ ،قالكا إنو في درجة المرمء القيس ،لـ يكف بينيما مثميما ،كاف كاف ج ٌؿ شعره ٌ
تكفي سنة (ُّٗىػ) .يينظر :معجـ األدباء (ّ.)ََُْ/
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(ُ)
فقيرا.
قاؿ الخطيب لما أكرد القصة نفسيا " :فقمت لشيخنا :لـ كتبتو؟ ،فقاؿ لي :كاف ن
تكفير لما فعؿ".
كقيؿ :إنو بعد ذلؾ كتب بخطو (ََّ) مصحؼ نا
ً
َّ
مي،
ىح ىمد ٍبف ىع ٍبد المَّو ٍبف أ ٍ
كمثاؿ" :أ ٍ
ىح ىمد ٍبف ى ىشاـ .أبك اٍل ىعبَّاس ٍبف الخطيئة الم ٍخ ٌ
(ِ)
َّ
مجكد ،مف
الفاسي ،المقرئ ٌ
الناسخ ،الش ٍيخ .قاؿ الذىبي " :إماـ صالح كبير القمب ،مقرئ بارع ٌ
ٌ
الضبط ،...ككاف ينسخ باألجرة،
جيد ٌ
أعبلـ المقرئيف ،نسخ الكثير باألجرة ،ككاف مميح الخطٌٌ ،
و
ىدية .ككاف لو عمى الجزية ًفي الشير ثبلثة دنانير .قاؿ شيخنا شجاع :ككتب
كال يقبؿ ألحد قىطٌ ٌ
(ّ)
ً
الفحاـ
بالركايات عمى أبي القىاسـ ٍبف ٌ
صحيح مسمـ كمٌو بقمـ كاحد .قمت -أم الذىبي :-كق أر ٌ
باإلسكندريَّة ،كعمَّـ زكجتو كابنتو الكتابة ،فكانا يكتباف مثؿ خطٌو سكاء .فإذا شرعكا ًفي نسخ

يفرؽ بيف خطكطيـ ٌإال الحاذؽ".
كتاب أخذ ك ٌؿ كاح ود منيـ جزءا مف الكتاب كنسخكه ،فبل ّْ
البغدادم،
الحداد
"ص ىدقىة بف الحسيف بف الحسف بف بختيار .أيىبك الفى ىرج ٍبف
ٌ
ٌ
كمثاؿ :ى
و
بمسجد
يؤـ
الفقيو،
الحنبميٌ ،
الناسخ .ككاف مميح الخطٌ ،نسخ الكثير ،ككاف ذلؾ معاشو .ككاف ٌ
ٌ
كىك يقيـ ًف ً
اؿ :أ ىىنا
يو .ككاف طكؿ يعمره ينسخ باألجرة ،كفي آخر عمره تفقٌده بكيس ،فقيؿ لىوي ،قى ى
الدجاج ًفي و
كقت
كنت أنسخ طكؿ يعمرم فبل أقدر عمى دجاجة .فانظر كيؼ بعث لي الحمكاء ك ٌ

ىال أقدر أف آكمو"(ْ).
الكراؽ الذم حدث عنو الشيخ أبك
كمف ينسخ بدكف أجرة ،كلكنيـ قميؿ ،مثاؿٌ :
العبلء(ٓ) ،قاؿ ياقكت الحمكم(ٔ)" :قاؿ الشيخ أبك العبلء رضي ا﵀ عنو :لزمت مسكني منذ سنة

اضطر إلى غير ذلؾ،
أف
(ََْق) ،كاجتيدت عمى أف أتكفٌر عمى تسبيح ا﵀ كتحميده ٌإال ٍ
ٌ
فأمميت أشياء كتكلٌى نسخيا الشيخ أبك الحسف عمي بف عبد ا﵀ بف أبي ىاشـ -أحسف ا﵀

)ُ) تاريخ بغداد كذيكلو (ُِ.)ٗٓ/

)ِ) يينظر :تاريخ اإلسبلـ (ُِ.)ُٔٔ/
المجكد ،المعركؼ بابف َّ
الفحاـ ،تكفي
)ّ) عبد الرحمف بف أبي بكر عتيؽ بف خمؼ ،أبك القاسـ الصّْقمّْ ُّي المقرئ
ّْ
سنة (ُٔٓىػ) ،مصنؼ "التجريد في القراءات السبع" .تاريخ اإلسبلـ (ُُ.)ِْٓ/
)ْ) تاريخ اإلسبلـ (ُِ.)ِّٓ/
ٓ
ىح ىمد بف سميماف بف داكد بف المطيٌر بف زياد بف
ىح ىمد بف عبد المَّو بف يسميماف بف محمد بف يسميماف بف أ ٍ
) ) أٍ
ُّ
َّ
غكم ،الشاعر المشيكر ،صاحب التٌصانيؼ المشيكرة ك َّ
الزندقة المأثكرة.
نكخي المعرم الم ٌ
ربيعة ،أبك العبلء الت ٌ

تكفي سنة (ْْٗىػ) .تاريخ اإلسبلـ (ٗ.)ُِٕ/
)ٔ) معجـ األدباء (ُ.)ِّٕ/
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في زمنو كلـ يأخذ عما صنع ثمنو،
جمة كأيادم بيضاء ،ألنو أفنى َّ
معكنتو -فألزمني بذلؾ حقكقنا ٌ
فا﵀ يحسف لو الجزاء ،كيكفيو حكادث الزمف كاألرزاء(ُ) ،كىي عمى ضركب مختمفة".
اىيـ ٍبف ع ٍبد المَّو ٍبف إً ٍبر ً
كمنيـ مف نسخ باألجرة ،ثـ ترؾ ذلؾ كزىد ،مثاؿ" :إً ٍبر ً
اىيـ ٍبف
ى
ى
ى
المحدث ،نزيؿ اإلسكندرٌية ،ييعرؼ بابف
سي،
ٌ
يعقكب ٍبف أ ٍ
م ،ى
ص ًار ٌ
ىح ىمد .أيىبك إً ٍس ىحاؽ ٍاأل ٍىن ى
البمى ٍن ٌ
ً
كتنسؾ ،كأقبؿ عمى شأنو.
كثيرا ،كزىد فيما بعد
بي ،رفيع .نسخ ن
الج ٍم ي
ش .كخطٌو ٌ
ٌ
شيئا ن
كيس مغر ٌ
فيما ،متيقٌظنا .تكفٌي في آخر
ككاف ينفؽ في ال ٌشير ٌ
أقؿ مف درىميف ٌ
يتقنع بيا .ككاف حافظنا ،ن
الحجة ،كقيؿ في (ِٕق) مف ذم القعدة"(ِ).
السنة في ذم ٌ
ٌ
كمنيـ مف كاف ينسخ لنفسو كلغيره ،مثاؿ" :محمكد ٍبف الفضؿ ٍبف محمكد ٍبف ىع ٍبد
األصبياني الحافظ ،نزيؿ بغداد .بالغ في الطٌمب ،ككتب بخطٌو
الكاحد .أبك نصر الصَّبَّاغ
ٌ

كيا .نسخ ال يكتيب الكبار"(ّ).
السريع نا
كثير لنفسو كلغيره .ككاف يح ىم ٍيد الطٌريقة ن
مفيدا لي ىغ ن
ٌ
الع ٍدؿ ىش ىرؼ
كسؼ ٍبف ىع ٍبد الكىاب ،الرئيس،
عبلء الديف ابف ى
ي
ك"عمي ٍبف عثماف ٍبف يي ي
الديف الدمشقي ،التغمبي الكاتب ،ابف السائؽ .شيخ جميؿ ،بديع الخطٌ ،لو فضؿ كأدب ً
ّْ
كشعر.
ٌ
ٌ
ٌ
(ْ)
الكراؽ مف أىؿ قرطبة يكنى أبا القاسـ،
نسخ يكتينبا كثيرة"  .ك"سيؿ بف أحمد بف محمد الخكالني ٌ
ناسخا مع غيره ،ككاف حسف الخط جيد"(ٓ).
ككتب الكثير مف دكاكيف العمـ
ن
الكراؽ أندلسي؛ يكنى :أبا عبد ا﵀ .ككاف حسف
ك"محمد بف عمي بف أحمد بف محمكد ٌ

الخط ،كقد كتب مف صحيح البخارم غير ما ينسخة ىي بأيدم الناس"(ٔ).
***

المبحث الرابع :المقابمة كالمعارضة

َّ
إف المقابمة كالمعارضة أمراف مترادفاف في المغة كاالصطبلح.
أما في المغة ،فقاؿ ابف منظكر(ٕ)" :كقى ىاب ىؿ
ٌ
و
قابٍمتيو
كقاؿ المٍَّي ي
ت ىش ٍينئا إًلى ىش ٍيء ى
ض ىم ٍم ى
قمت ى
ث :إًذا ى

الشي ىء بً َّ
َّ
ضوي.
الش ٍي ًء يمقى ىابمةن كًق ن
باال :ىع ىار ى
ٍ
ًً
اب بًاٍل ىكتى ً
قابمة اٍل ىكتى ً
اب كًقباليو بً ًو:
كم ى
بو ،ي

ُ
شيئا ،أم لـ أصب منو
) ) (رزأ) :الراء كالزاء كاليمزة أصؿ كاحد يدؿ عمى إصابة الشيء كالذىاب بو .ما رزأتو ن
خيرا .كالرزء :المصيبة ،كالجمع األرزاء .مقاييس المغة (ِ.)َّٗ/
ن

)ِ) تاريخ اإلسبلـ (ُِ.)َٗٓ/

)ّ) المصدر نفسو (ُُ.)ُٗٗ/

ْ
الكراؽ السابع في الشامييف ،يينظر( :صِِْ) مف ىذا البحث.
) ) المصدر السابؽ (ُٓ ،)ٖٕٔ/فيك ٌ
)ٓ) يينظر :التكممة لكتاب الصمة (ْ.)ُِْ/

)ٔ) الصمة في تاريخ أئمة األندلس (صُِٕ).
)ٕ) لساف العرب (ُُ.)َْٓ/
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معارضتو .كتىقىاب ىؿ القكـ :استى ٍقب ىؿ بعضيـ بعضا .كقىكليو تىعالىى ًفي كص ً
ؼ
ى
ى ٍ
ي ٍ ى ى ٍ ي يٍ ى ٍ ن ى ٍ ي ى
ي ى
)
ِ
(
)ُ(
ً
يف ." كقاؿ الرازم " :مقى ىابمىةي اٍل ًكتى ً
ضتيوي".
اب :يم ىع ىار ى
ىعمىى يس يرور يمتىقىابًم ى
ي

أىىؿ اٍل ىجَّن ًة :إً ٍخ ىك نانا
كقاؿ الجرجاني(ّ):

"المعارضة :لغةن :ىي المقابمة".

أما في االصطبلح ،فقاؿ زكريا األنصارم(ْ)" :المقابمةي كما ىم ىعيىا ًم َّما يأتًي ،كيقا يؿ لىيىا:
كٌ
اٍلمعارضةي ،يقا يؿ :قابٍم ي ً
ً
المقاب ًؿ بً ًو".
مثؿ ما في
بالكتاب ،كعارضتيوي بً ًو إً ىذا
اب
جعمت ًف ٍي ًو ى
ي
ى
ت الكتى ى
ى ي
ي
)
ٓ
(
كقاؿ الزركشي " :كيقىاؿ قىابؿ بًاٍلكتاب قباال كمقابمة أىم جعمو قبالتو كجعؿ ًف ً
يو كمما ًفي
ىي
ى
ارضة ييقىاؿ عارضت
اآلخر ىك ًم ٍنو ى
ضا ،ىك يى ىك بً ىم ٍعنى اٍل يم ىع ى
من ًازؿ اٍلقى ٍكـ تتقابؿ أىم ييقىابؿ ىب ٍعضيىا ىب ٍع ن
ٍخكذ مف عارضتو بًالثٍَّك ًب إًذا
بًاٍلكتاب اٍلكتاب؛ أىم جعمت ىما ًفي آخرىىا مثؿ ىما ًفي اآلخر ىمأ ي
ىعطيتو ىكأخذت ىغيره".
أٍ
(ٔ)
ىص ًؿ أم :مقابمة كتابو بكتاب شيخو الذم يركيو عنو،
كقاؿ ابف العيني " :اٍل ىع ٍر ي
ض بًاأل ٍ
ىص ًؿ َّ
المقابؿ بو أصؿ شيخو ،أ ٍىك فى ٍروع يمقى ىاب وؿ
الش ٍي ًخ
كلى ٍك إً ىج ىازةن ،أم:
ى
ن
ىص ًؿ أ ٍ
سماعا أك إجازة ،أ ٍىك أ ٍ
المقابمىة المشركطة".
بأصؿ السماع
ى
(ٕ)
أيضا :المعارضة.
كقاؿ السخاكم " :المقابمة كما ألحؽ بيا مف المسائؿ ،كيقاؿ ليا ن
قباال كمقابمة .أم :جعمتو قبالتو ،كصيرت في أحدىما كؿ ما في اآلخر،
تقكؿ :قابمت بالكتاب ن

بعضا ،كعارضت بالكتاب الكتاب .أم :جعمت ما
كمنو :منازؿ القكـ تتقابؿ .أم :يقابؿ بعضيا
ن
في أحدىما مثؿ ما في اآلخر .مأخكذ مف :عارضت بالثكب .إذا أعطيتو كأخذت ثكبا غيره".
ك مقابمة أحاديث الشيخ ككتبو تأتي بعد النسخ كقبؿ نشرىا ،كىي مف األمكر الكاجبة

الكراقة،
لضبط ينسخ الكتاب كقبكؿ الركاية منيا ،كىي مف القضايا المعرفية األساسية في عممية ٌ
(ٖ)
ت؟،
كقد حرص عمييا ركاة الحديث كنقمتو ،قاؿ عركة بف الزبير البنو ىشاـ بف عركة " :أى ىكتىٍب ى

ب".
ت :ىال قى ى
ت :ىن ىع ٍـ ،قى ى
اؿ :لى ٍـ تى ٍكتي ٍ
ت؟ ،يقٍم ي
ضى
اؿ :ىع ىار ٍ
يقٍم ي

)ُ( سكرة الحجر( اآلية.)ْٕ :

)ِ) مختار الصحاح (صِْٕ).
)ّ) التعريفات (صُِٗ).

)ْ) فتح الباقي بشرح ألفية العراقي (ِ.)ْٓ/

)ٓ) النكت عمى مقدمة ابف الصبلح لمزركشي (ّ.)ِٖٓ/
)ٔ) شرح ألفية العراقي البف العيني (صِِٗ).
)ٕ) فتح المغيث بشرح ألفية الحديث (ّ.)ٕٔ/

)ٖ) المحدث الفاصؿ بيف الراكم كالكاعي (صْْٓ).
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بًاٍل ًكتى ً
اب
ض
يي ىعا ًر ى

(ُ)
اب ك يج ً
ض ًة
كب اٍل يم ىع ىار ى
كقد بكب الخطيب ليذا الخبر كلغيره ،فقاؿ  :ى"ب ي ي
ً
لًتىص ًح ً
ض ُّ
يح ًو كًا ىازلى ًة َّ
الش ّْؾ ك ًاالرتًىي ً
ىص ًؿ ىب ٍع ً
ىف
الشييك ًخ أ ٍ
ب ىعمىى ىم ٍف ىكتى ى
اب ىي ًج ي
ب ين ٍس ىخةن م ٍف أ ٍ
ٍ
ى ٍ
ى
(ِ)
ً ً ً
ينس ىختىو بً ٍاأل ً ً ً
الرك ىاي ًة ًم ىف اٍل ًكتى ً
اب اٍل ىم ٍس يمكًع" ،كقاؿ ابف الصبلح :
ٍ ي
ٍ
ىصؿ ،فىإ َّف ىذل ىؾ ىش ٍرطه في ص َّحة ّْ ى
َّ
ً
"إف أ ٍفض ىؿ المعار ً
الش ٍي ًخ في ً
الش ٍي ًخ مع َّ
اب َّ
ب بن ٍف ًس ًو ًكتى ىابوي بً ًكتى ً
َّ
حاؿ تى ٍحًد ٍيثً ًو
ضة ٍ
ض الطال ي
أف يي ىع ًار ى
ىى ى
ى
ىى
فيو ً
اف ًمف الجانًب ٍي ًف .كما لىـ تى ٍجتى ًمع ً
ذلؾ ًمف كجكًه ٍ ً ً
ً ً ً
ىذه
إيَّاهي م ٍف كتىابًو ،لما يجمعي ى ٍ
ى
االحتياط كاإلتٍقى ً ى
ٍ
ٍ
بقد ًر ما فاتىوي ًم ٍنيىا".
ص ًم ٍف ىم ٍرتىىبتً ًو ى
ص ي
اؼ ىنقى ى
األك ى
ٍ
(ّ)
عميا-
ٌ
اف " :كسمعت ن
كيبيف اإلماـ ابف المديني أىمية المعارضة ،فيقكؿ ىي ٍعقي ي
كب ٍب يف يس ٍف ىي ى

ابف المديني -كقكـ يختمفكف إليو في أبكاب قد كاف صنؼ ،فرأيتو يق أر عمييـ حفظنا أبكاب
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﵀

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".

الكراقكف كقابمكا ما نسخكا مف أحاديث ككتب ،استد ار نكا لما فات ،كتدقيقنا لما
كقد عارض ٌ
(ْ)
النسخ ،فيذا "عمي بف المغيرة األثرـ ،أبك الحسف ،كاف صاحب كتب مصححة
ىك مكجكد في ي
قد لقي بيا العمماء كضبط ما ضمنيا ،كلـ يكف لو حفظ ،لقي أبا عبيدة كاألصمعي كأخذ

عنيما"(ٓ).

م ،يع ًرؼ بابف
ك"عبد الرحمف بف محمد بف ٌ
عباس بف ىج ٍك ىشف .أبك محمد األنصار ٌ
الحصار الطُّمى ٍيطيمىي ،خطيب طيمى ٍيطيمىة(ٔ) .كحج ،كسمع يسيراً ،
بالركاية كاٍل ىج ٍمع حتٌى كاف
ٌ
ن ي
ٌ
كعني ٌ
ٌ

)ُ) الجامع ألخبلؽ الراكم كآداب السامع (ُ.)ِٕٓ/
)ِ) مقدمة ابف الصبلح (صَُّ).

ّ
كينظر :الجامع ألخبلؽ الراكم كآداب السامع (ِ.)ِٖٔ/
) ) المعرفة كالتاريخ (ِ .)ُّٕ/ي
)ْ) أم :مصححة كمقابمة عمى عدة مخطكطات ،كنسخ معتمدة.

)ٓ) معجـ األدباء (ٓ.)َُٕٗ/

)ٔ) طيمىٍيطيمىةي :ىكذا ضبطو الحميدم بضـ الطاءيف كفتح البلميف ،كأكثر ما سمعناه مف المغاربة بضـ األكلى

كفتح الثانية :مدينة كبيرة ذات خصائص محمكدة باألندلس يتٌصؿ عمميا بعمؿ كادم الحجارة مف أعماؿ
األندلس .معجـ البمداف (ْ.)ّٗ/
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النسخ .ذكر ٌأنو نسخ مختصر
نا
الرحمة إليو .ككاف ثقة صدكقنا
صبكر عمى ٌ
أكحد عصره .ككانت ٌ
(ُ)
ضو في و
يكـ كاحد"(ِ).
كع ىار ى
ابف يع ىب ٍيد  ،ى
و
الكراؽ
كالمقابمة ال تصح إال بكجكد أصؿ الشيخ أ ٍىك فى ٍروع يمقى ىابؿ بأصؿ ،كليذا كاف يسأؿ ٌ
شيخو عف أصكلو ،فإذا كجد لو أصكنال جمس إليو كأخذ عنو األحاديث كالكتب كنسخيا ،كاال
الكراؽ(ّ) :رحمت إلى سامراء إلى إبراىيـ بف عبد الصمد الياشمي
تركو ،قاؿ أبك الحسف بف لكلك ٌ

صحيحا فتركت كخرجت كلـ أسمع" ،كقاؿ الذىبي(ْ):
أصبل
عمى أف أسمع المكطأ فمـ أر لو
ن
ن
م(ٓ) يحكي فيو شبيينا بيذا ،كقاؿ :كتب إلينا أنوٌ قد خرج
اغ ٍنًد ُّ
"كسمعت محمد بف محمد اٍل ىب ى

بالككفة شيخ عنده ينسخ فقدمنا عميو ،كقصدنا َّ
الش ٍي ىخ كطالبناه بأصكؿ ما يركيو .فقاؿ :ليس
ً
كي ٍرحؿ إليؾ".
النسخ ،كقاؿ :اركه ي يكف لؾ فيو ذكر ،ي
عندم أص يؿ ،إنما جاءني ابف عقدة بيذه ٌ
كتجدر اإلشارة إلى أف أىمية الكتاب المقابؿ كالمعارض مع األصؿ كاألصؿ ،كقد ذكر
ابف كثير حادثة تؤكد ذلؾ ،فقاؿ(ٔ)" :أحمد بف جعفر بف مالً ًؾ ٍب ًف ىشبً ً
يب ٍب ًف ىع ٍبًد المَّ ًو أيىبك ىب ٍك ًر
ى
ً
يع ُّ ً
ٍبف مالً وؾ اٍلقى ًط ً
الد ًقي ً
يع ًة َّ
ىح ىم ىد ىع ًف ٍابنً ًو ىع ٍبًد المَّ ًو ،ىكقى ٍد ىرىكل
ؽ بًىب ٍغ ىد ىاد -ىرًاكم يم ٍس ىنًد أ ٍ
ي -م ٍف قىط ى
ي ى
ع ٍنو ىغ ٍير ىذلً ىؾ ًمف مصنَّفى ً
ث ىع ٍف ىغ ٍي ًرًه ًم ىف اٍل ىم ىشايً ًخ ،ككاف ثقة كثير الحديث،
ىح ىم ىد ،ىك ىح َّد ى
ات أ ٍ
ٍ ي ى
ى ي ى
اكـ ،كلىـ يمتىنًع أىح هد ًمف ّْ ً
ً
ً
ً
و
َّ
الرىك ىاية ىع ٍنوي
يف ىكاٍل ىب ٍرقىان ُّي ىكأيىبك ين ىع ٍيـ ىكاٍل ىح ي ى ٍ ى ٍ ٍ ى ى
حدث عنو الدارقطني ىك ٍاب يف ىشاى ى
كىال اٍلتىفىتيكا إلى ما طعف عميو بعضيـ كتكمٌـ فيو ،بسبب غرؽ يكتيبً ًو ًحيف ىغ ًرقى ًت اٍلقى ًطيعةي بًاٍلم ً
اء
ى
ى
ى
ى
)ُ ) ىك :عمي بف عيسى بف عبيد الطميطمي ،صاحب المختصر في الفقو ،فقيو مشيكر متقدـ ،يركل عنو:
شككر بف حبيب أبك عبد الحميد الياشمي كغيره .بغية الممتمس في تاريخ رجاؿ أىؿ األندلس (صِْٔ).

قاؿ الباحث :ىك كتاب مشيكر كمطبكع؛ كيعتبر مختصر الطميطمي أحد المختصرات الفقيية عمى
مذىب اإلماـ مالؾ رحمو ا﵀ التي كانت مشيكرة في القرف الرابع اليجرم ،كقد تناكؿ المصنؼ في مختصره ىذا
أحكاـ العبادات بشيء مف اإلسياب ،كبعض المعامبلت ،كىك ما يتعمؽ بالربا ،ما يجكز بيعو بعضو ببعض،

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 (صُٖٔ).

)ْ) تاريخ اإلسبلـ (ٕ.)ٔٓٓ/
ٓ
م :بفتح الباء المكحدة كالغيف المعجمة كسككف النكف كفي آخرىا الداؿ الميممة ،ىذه النسبة الى
اغ ٍن ًد ُّ
) ) ا ٍلىب ى
باغند ،كظني أنيا قرية مف قرل كاسط ،منيا أبك بكر محمد بف محمد بف سميماف بف الحارث بف عبد الرحمف
ظا عارفنا بالحديث ،رحؿ إلى األمصار البعيدة كعنى بو
األزدم الكاسطي المعركؼ بابف الباغندم ،كاف حاف ن
العناية العظيمة كأخذ عف الحفاظ كاألئمة كسكف بغداد .األنساب (ِ.)ْٓ/

)ٔ) البداية كالنياية (ُُ.)ِّٗ/
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ث بعضيا مف نسخ أخرل ،ىك ىى ىذا لى ٍي ىس بً ىشي وءَّ ،
ضةه ىعمىى يكتيبً ًو
استى ٍح ىد ى
كف يم ىع ىار ى
ألنيا قى ٍد تى يك ي
ىس ىكًد ،فى ٍ
ٍاأل ٍ
ٍ
ً ً
اف ىال يدرل ما جرل عميو ،كقد جاكز
الَّتًي ىغ ًرقى ٍ
ت ىكالمَّوي أ ٍ
ىعمى يـ .ىكييقىا يؿ :إًَّنوي تى ىغي ىَّر في آخ ًر يع يم ًرًه فى ىك ى

التسعيف".

***

المبحث الخامس :االستدراؾ كالتصحيح

إف أم عمؿ بشرم ال يسمـ مف الخطأ أك الكىـ أك النسياف كنحكه ،كقد كقع بعض
ٌ
الكراقكف كصححكا ليـ.
الشيكخ في شيء مف ذلؾ ،كاستدرؾ عمييـ ٌ
(ُ)
الشيء َّ
ات :تى ىداركو ،ك َّ
بالش ٍيء تى ىد ياركو
ف
ا
م
استدرؾ
"
ك
،
ك"استدرؾ الشيء :أم تداركو"
ى
ى
ي
ى
ى
ٍ
ًً
ً
لبسا"(ِ).
بًو ،ىك ىعميو القى ٍكؿ :أصمح خطأه ،أىك أكمؿ ىنقصو ،أىك أ ىىزاؿ ىعنوي ن

كىذا ىك المعنى المراد في ىذا المبحث؛ كليس المراد التعريؼ االصطبلحي لبلستدراؾ

ّْ
إماما آخر في أحاديث فاتتو كلـ يذكرىا في كتابو،
عند
المحدثيف" ،كىك أف يتتبع إماـ مف األئمة ن
ً
المستدرؾ -بكسر الراء-
كىي عمى شرطو ،أخرج عف ركاتيا في كتابو أك عف مثميـ فيحصي

غالبا أك ما في ىذا
ىذه األحاديث المترككة كيذكرىا في كتاب يسمى
"المستدرؾ" -بفتح الراء -ن
ى
المعنى"(ّ).

تصحيحا.
الكراؽ عمى الشيخ
ن
قاؿ الباحث :إ نذا المراد ىنا :استدرؾ ٌ
الكراقيف عمى شيكخيـ؛ فيا ىك العسكرم في كتابو "تصحيفات
كلقد استدرؾ بعض ٌ
(ْ)
اؿ :ىكاف حيَّاف ٍبف بً ٍش ور ،قى ً
ّْ
اض ىي
ؽ بً ًو ،قى ى
المحدثيف"  ،يقكؿ :ى"ك ىح َّدثىنًي ىش ٍي هخ ًم ٍف يشييك ًخ ىب ٍغ ىد ىاد أىثً ي
ى ى ي ي
اب اٍلحًد ً
َّ ً
َّ ً
اؿ :فى ىرىكل ىي ٍك نما أ َّ
ىف
يث ،قى ى
ىص ىح ً ى
الش ٍرًقيَّة بًىب ٍغ ىد ىاد ،قى ٍد ىكلً ىي اٍلقى ى
اف ،ىك ىك ى
ىص ىبيى ى
اف ىم ٍف ًجمة أ ٍ
اء بًأ ٍ
ض ى
اؼ ،-ك ىكاف مستىممً ً
(ٓ) ً
ً ً
اؿ :أىيُّيىا
يو ىريج نبل ،ييقىا يؿ :لىوي ىك َّجةي ،فىقى ى
ىع ٍرفى ىجةى قيط ىع أ ٍىنفىوي ىي ٍكىـ اٍلكبلب -ىك ىس ىر اٍل ىك ى ى ى ي ٍ ٍ
(ٔ)
ؾ؟ ،فىقى ى ً
ًً
ً
ً ً
اس إًلى ٍي ًو ،ىكقىاليكا :ىما ىد ىىا ى
ىم ىر بً ىح ٍبسو فى ىد ىخ ىؿ النَّ ي
اؿ :قيطعى
اٍلقىاضي إَّن ىما يى ىك ىي ٍكيـ اٍل يكبلب  ،فىأ ى
ًً ً
ً ً
ت أ ىىنا بً ًو ًفي ًٍ
اإل ٍس ىبلًـ".
أ ٍىن ي
امتي ًح ٍن ي
ؼ ىع ٍرفى ىجةى ىي ٍكىـ اٍل يكبلب في اٍل ىجاىميَّة ىك ٍ

)ُ) شمس العمكـ كدكاء كبلـ العرب مف الكمكـ (ْ.)َِْٖ/
)ِ) المعجـ الكسيط (ُ.)ُِٖ/

)ّ) الكسيط في عمكـ كمصطمح الحديث (صِّٗ).

)ْ) تصحيفات المحدثيف (ُ .)ُٔ-ُٓ/يينظر :لمقصة في اإلصابة (ِ.)ُِْ،ِٕٔ/

)ٓ) ىك :عرفجة بف أسعد التميمي أصيب أنفو يكـ ال يكبلب .الكاشؼ (ِ.)ُٕ/
)ٔ) كاف يكـ الكبلب األكؿ كالثاني مف مشاىير أياـ العرب .تقدـ (صِٕ) مف ىذا البحث.
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(ُ)
عميا -ابف المديني -كقكـ يختمفكف إليو في أبكاب
كقاؿ أبك يكسؼ الفسكم " :سمعت ن
قد كاف صنؼ ،فرأيتو يق أر عمييـ حفظنا أبكاب 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﵀ 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".

كذكر الصفدم أف المسترشد با﵀ كاف استدرؾ عمى األمراء أغاليطيـ ،فقاؿ(ِ)" :أمير

المؤمنيف المسترشد با﵀ ابف المستظير ابف المقتدم؛ بكيع بالخبلفة ليمة الخميس الرابع كالعشريف

مف شير ربيع اآلخر سنة (ُِٓق) ،بايعو سبعة مف أكالد الخمفاء ،ككاف المسترشد أشقر أعطر

(ّ)
عاما ،ككاف المتكلي لمبيعة قاضي القضاة أبك
ا
جمكس
لمناس
كجمس
،
العارضيف
خفيؼ
أشيؿ
ن
ن
الحسف عمي بف محمد الدمغاني ،كبايع الناس إلى الظير ،ثـ أخرجت جنازة المستظير ،ككاف

سبعا كعشريف سنة؛ ألف مكلده سنة (ْٖٔق) ،ككاف يتنسؾ في أكؿ زمانو كيمبس
عمره لما بكيع ن
الصكؼ كينفرد في بيت العبادة ،كختـ القرآف كتفقو ،ككاف مميح الخط ،لـ يكف قبمو في الخمفاء
مف كتب أحسف منو ،ككاف يستدرؾ عمى كتابو أغاليطيـ".

(ْ)
م .كذكر اسـ زكجتو
لما ترجـ الحافظ ابف حجر في اإلصابة لمحريش التميمي العنبر ٌ
كٌ
الكراؽ في ركايتو ليذا الحديث
فقاؿ" :كاسـ ىذه المرأة :نعامة ،سماىا محمد بف عمي بف حمداف ٌ

مف ىذا الكجو".

***

المبحث السادس :التحمؿ كاألداء كالتصنيؼ

ىح ًمميو ىح ٍم نبل،
إف التحمؿ لغة عمى صيغة تىفىعُّؿ ،مأخكذ مف ىح ىمٍمت
الشيء ىعمىى ظى ٍي ًرم أ ٍ
ٌ
ى
(ٓ)
ً
ًً ً ً
يز :فىًإَّنو ي ٍح ًم يؿ يكـ اٍل ًق ً
كًفي التٍَّن ًز ً
يؿ اٍل ىع ًز ً
يام ًة ًح ٍم نبل- 
يى
يامة ًكٍزنار خالدي ىف فيو ىك ى
ساء لىيي ٍـ ىي ٍكىـ اٍلق ى
ى
ىٍ ى
ى
(ٔ)
بكسر الحاء-؛ أىم ًكٍزنار .
)ُ) المعرفة كالتاريخ (ِ.)ُّٕ/
)ِ) فكات الكفيات (ّ.)ُٕٗ/

)ّ) األشيؿ :أم أشيؿ العيف ،كفي عينو شيمة :يشكب سكادىا زرقة .يينظر :أساس الببلغة (ُ.)ِٓٓ/
)ْ) اإلصابة في تمييز الصحابة (ِ.)ٕٓ/
)ٓ) سكرة طو (اآلية.)َُُ:

)ٔ) يينظر :لساف العرب (ُُ.)ُٕٓ/
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َّ
اإل ىن ي ً
ىما ىحم يؿ َّ
كاٍل ىح ٍم يؿ :ما تى ٍح ًم يؿ ًٍ
الش ىج ىرًة
اث في يبطيكنًيىا .ىكاٍل ىح ٍم يؿ ىما يي ٍح ىم يؿ ىعمىى الظ ٍي ًر .ىكأ َّ ٍ
ى
ى
ً (ُ)
يؿ :يكمُّوي ىح ٍم هؿ ًألَّىنوي ىال ًزهـ ىغ ٍي ير ىبائ وف .
يؿ :ىما ظىيى ىر ًم ٍنوي فىيي ىك ًح ٍم هؿ ،ىك ىما ىبطى ىف فىيي ىك ىح ٍم هؿ .ىكًق ى
فىًق ى
َّ
استى ٍح ىممتو :سأىلتو أىف ىي ٍح ًممني ، .كمنو قى ٍكليوي ىع َّز ىك ىج َّؿ:
كح َّمٍمتيو ّْ
ى
الر ىسالىةى :أىم كمفتو ىح ٍممىيا .ك ٍ
ً
ض كاٍل ًج ً
ً
ىف ىي ٍح ًمٍم ىنيا ىكأى ٍشفى ٍق ىف ًم ٍنيا ىك ىح ىممىيىا
ض ىنا ٍاأل ى
إًَّنا ىع ىر ٍ
باؿ فىأ ىىب ٍي ىف أ ٍ
ىمانةى ىعمىى السَّماكات ىك ٍاأل ٍىر ى
(ِ)
َّ ً
ً
ً
ًٍ
اؿ َّ
ضيىا المَّوي ىعمىى
ساف ، قى ى
ض التي ا ٍفتىىر ى
َّاج :ىم ٍع ىنى ىي ٍحمٍمنيا ىي يخَّنيا ،كاألىمانة يى ىنا :اٍلفى ىرائ ي
الزج ي
اإل ٍن ي
آدـ كالطَّاعةي كاٍلمع ً
ير ك ً
ص ىيةي ،ىك ىك ىذا ىجا ىء ًفي التَّ ٍف ًس ً
ؽ(ّ)" .كتحمؿ
اإلنساف يى ىنا اٍل ىك ًاف ير ىكاٍل يم ىن ًاف ي
ى ى ىٍ
ىى ى
بالشيء :أم تك ٌفؿ بو"(ْ).

اصطبلحا فيك "نقؿ الحديث عف الغير بأم طريؽ مف طرؽ التحمؿ
أما التحمؿ
ن
الصحيحة المعتبر كىذا الغير يسمى في عرؼ المحدثيف شيخا"(ٓ).

كاألداء لغة :مأخكذ مف َّأدل الشيء أم دفعو ،ك َّأدل دينو :أم قضاه ،قاؿ ابف سيده(ٔ):
َّ ً
الشيء :أىكصمو ،كاالسـ األىداء .كىك أدل لؤل ى ً ً
كب .كأ ىىدل
ىمانة م ٍنوي .كأ ىىدل الم ىب يف أيدٌيا :ىخ ىثر ىلي ير ى
ي
"أ َّىدل َّ ٍ ى ٍ ى
ي
ً
ض .كىك بإدائو :أم بًإزائو ،طائًٌيةه .كقاؿ ابف منظكر(ٕ)" :كأ َّىدل
ّْقاء يأدم أيدٌيا :أىم ىك ىف يلي ٍم ىخ ى
الس ي
ً
آدل لؤلىمانة ًم ٍنوي ،بً ىم ّْد األىلؼ ،كالعامةي قى ٍد لى ًيجكا بًاٍل ىخطىًأ
ىداء .ىك يى ىك ى
صموي ،ىكاال ٍس يـ األ ي
الشيء :أ ٍىك ى
ى
فىقىاليكا في ىبل هف أ َّىدل لؤلىمانة ،ىك يى ىك لى ٍح هف ىغ ٍي ير ىجائً وز".
أما األداء اصطبلح فيك "ركاية الحديث لمغير ،كىذا الغير يعرؼ عنو المحدثيف بطالب

الحديث"(ٖ).

قاؿ الباحث :تجدر اإلشارة إلى أف التعريؼ االصطبلحي لمتحمؿ كاألداء لـ يرد بيذه

(ٗ)
"اعمى ٍـ
الم ٌ
حدثيف القدامى ،كلكف ىناؾ تعبيرات قريبة منو ،قاؿ القاضي عياض ٍ :
الصكرة عند ي
ً
الن ٍق ًؿ ككجكه ٍاأل ٍ ً
ضر و
الرك ىاي ًة ىعمىى أ ٍىنك و ً و
أ َّ
كب ىك يك ُّؿ
ىف ى
يص ى
ط ًر ى
يؽ َّ ى ي ي ى
ىخذ ىكأ ي
اع ىكث ىيرة ،ىكىي ٍج ىم يعيىا ثى ىمان ىيةي ي ي
ى
كؿ ّْ ى
ؼ ًف ً
يو ًفي ًي ىما
ؽ ىعمى ٍي ًو ًفي ّْ
الرىك ىاي ًة ىكاٍل ىع ىم ًؿ ىك ًم ٍنيىا ىما يي ٍختىمى ي
كب ،ىك ًم ٍنيىا ىما ييتَّفى ي
ض ٍر وب ًم ٍنيىا لىوي فييركعه ىك يش يع ه
ى

)ُ) يينظر :مختار الصحاح (صُٖ).
)ِ) سكرة األحزاب (اآلية.)ِٕ :

)ّ) يينظر :لساف العرب (ُُ ،)ُُٖ-ُٕٓ/يينظر :الصحاح تاج المغة كصحاح العربية (ْ.)ُٕٕٔ/
)ْ) شمس العمكـ كدكاء كبلـ العرب مف الكمكـ (ّ.)ُُٓٗ/
)ٓ) الكسيط في عمكـ كمصطمح الحديث (صْٗ).
)ٔ) المحكـ كالمحيط األعظـ (ٗ.)ْْٗ/
)ٕ) لساف العرب (ُْ.)ِٔ/

)ٖ) الكسيط في عمكـ كمصطمح الحديث (صْٗ).

)ٗ) اإللماع إلى معرفة أصكؿ الركاية كتقييد السماع (صٖٔ).
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ً
ً
اء المَّوي تى ىعالىى .أ َّىكلييا السَّماعي ًم ٍف لى ٍف ًظ َّ
ىحًد ىىا ىك ىما ىسين ىك ّْ
الش ٍي ًخ .ىكثىانًييىا
يعا أ ٍىك في أ ى
ض يحوي إً ٍف ىش ى
ىجم ن
ى
ى
ً
ً
ً
ً
ً
اإل ىج ىازةي .ك ىس ًاد يسيا ًٍ
ام يسيا ًٍ
ً
اإل ٍع ىبل يـ لًمطَّالً ًب بًأ َّ
ىف
اٍلق ىر ى
ى
اءةي ىعمى ٍيو .ىكثىالثييىا اٍل يم ىن ىاكلىةي .ىكىارب يعيىا اٍلكتى ىابةي .ىك ىخ ى
ى
كؼ عمىى ىخ ّْ
ً
ً
ً
ًً
ط .ىك ىىا ىن ٍح يف
ط َّ
الرًاكم فىقى ٍ
ب ًرىك ىايتيوي .ىك ىسابً يعيىا ىكصيَّتيوي بً ىكتٍبًو لىوي .ىكثىامينيىا اٍل يكقي ي ى
ىىذه اٍل يكتي ى
كب كينقىسّْميا كينبيّْف ص ًحيحيا ًمف س ًق ً
و ً ًً
َّ
يميىا".
ىنتى ىكم يـ ىعمىى يك ّْؿ ى
ُّر ً ى ي ى ى ى ي ى ى ى ٍ ى
ض ٍرب م ٍف ىىذه الض ي
كقاؿ ابف األثير(ُ)" :في مسند الراكم ،ككيفية أخذه ،راكم الحديث ال يخمك في أخذه
الع ٍشركف :مع ًرفىةي ىك ٍي ًفي ً
ً
الحديث مف طرؽ ست" ...،كذكرىا .كقاؿ ابف الصبلح(ِ)َّ " :
َّة
الن ٍكعي َّا
الربًعي ك ي ٍ ى ى ٍ
ً
ًً ً ً
سم ً ً ً
اع يمتى ّْ
اعمى ٍـ َّ
عد ىد وة،
ؽ ىن ٍق ًؿ
الحديث كتى ىح ُّممً ًو ىعمىى أنك و
أف طيير ى
ض ٍب ًط ًوٍ ،
اع اٍل ىحد ٍيث كتى ىح ُّممو ىكصفىة ى
ىى
ً
يم و
كر" ...،كذكرىا.
ي
كلنقى ّْد ٍـ ىعمىى ىب ىيانيا ىب ىي ى
اف أ ي
الكراقكف األحاديث كالكتب ك ٌأدكىا لغيرىـ كاألمثمة كثيرة.
كقد تحمؿ ٌ
تـ ذكره مف أحاديث في الفصؿ األكؿ مف ىذا الباب ىك مف
أما األحاديث فكؿ ما ٌ

الكراقيف التي تحممكىا عف شيكخيـ ك ٌأدكىا إلى تبلميذ بطرؽ التحمؿ كاألداء المختمفة.
أحاديث ٌ
الكراقيف تحمميـ الكتب عف الشيكخ كأدائيا ،فيذا
أما الكتب فقد ثبت عف غير كاحد مف ٌ
كٌ
ىحمد ،أىبك عبد ا﵀ الصفار َّ ً
ص ىبيىانً ٌي ،نزيؿ
" يم ىح َّمد بف عبد ا﵀ ٍابف أ ٍ
ي
الزاىد .اٍل يمحدث الراكية ٍاألى ٍ
نيسابكر .سمع بأصبياف :أسيد بف ع ً
مي ىراف ،كأقرانو .كبالعراؽ:
اصـ ،كأقرانو .كبفارس :أ ٍ
ى
ىحمد بف ٍ
ً
ً
م(ّ) ،كأقرانو .كسمع مف أبي بكر ٍابف أبي ُّ
الد ٍن ىيا كتبو ،كصنؼ عمى كثير
أ ىىبا إً ٍس ىماعيؿ التٍّْرًمذ ٌ
ى
"الزٍىد" .كسمع بالحجاز :عمي بف عبد اٍلع ًزيز ،كأقرانو .ككتب بً ىخطّْ ًو مصنفات إًسم ً
اعيؿ
ًم ٍنيىا ًفي ٌ
ى
ٍى
ى
ى
ى ٌ
ً
ً
ىحمد بف ىح ٍنىبؿ ىس ىماعو مف ٍابنو عبد ا﵀ ،ىكخرج مف نيسابكر إًلىى
"م ٍسند" أ ٍ
القىاضي ىس ىماعو م ٍنوي ،ك ي
"م ٍسنده" ،ىككتب أبي
جم ى
اعة مف ٌ
الكراقيف ،فىكتب ىعف اٍلحسف ي
اٍلحسف بف يس ٍف ىياف ىك يى ىك كيؿ ،ىك ىم ىعوي ى
مجمًس ً
اإل ىماـ ٍابف يخ ىزٍي ىمة .ركل ىعنوي :أيىبك
شيبة ،ىك ىسائًر اٍلكتب .ىككتب ىعنوي ًفي ٍ
بكر ٍابف أبي ى
ً
ً
صر"(ْ).
مي اٍل ىحافظ ،ىكأ ٍكثر ىم ىشايًخ نيسابكر اٍل يمتىقى ّْدميف مف أىؿ ىذلؾ اٍل ىع ٍ
ىع ٌ

)ُ) يينظر :جامع األصكؿ (ُ.)ٕٖ/
)ِ) مقدمة ابف الصبلح (صِْٕ).
ً
ً
اعيؿ بف يكسؼ ُّ ً
)ّ) مح َّمد بف إًسم ً
م ،نزيؿ بغداد ،كتكفي سنة (َِٖق) .يينظر:
يى
السمىم ٌي ،أيىبك إً ٍس ىماعيؿ التٍّْرًمذ ٌ
ٍى
تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ (ِْ.)ْٖٗ/
)ْ) يينظر :طبقات الفقياء الشافعية (ُ.)ُٕٗ/

211

الكراؽ ،مف
ك"مفمح بف أحمد بف محمد بف عمي بف عثماف بف القاسـ ،أبك الفتح الركمي ٌ
(ُ)
اء مف
أىؿ نير القبلئيف  ،سمع مف أبي بكر الخطيب ،كركل عنو شيخنا عمر بف طبرزد أجز ن
سنف أبي داكد ،كسمع مف أبي محمد عبد ا﵀ بف محمد الصريفيني ،كأبي الحسيف أحمد بف

محمد بف النقكر ،كأبي القاسـ عمي بف أحمد البسرم(ِ) ،كغيرىـ ،حدث عنو جماعة"(ّ).
َّ
الح ىرـ أىبًي
ك"منصكر ٍبف أىبًي المعػ ػالي ىع ٍبد المنعػـ ٍبف أىبًي البركات ىع ٍبد المو ابف فقيو ى
(ْ)
ً
اعدم(ٓ)،
الص ٌ
اكم ٌ ،
الفر ٌ
الم ٍس ىند األصيؿ أيىبك الفتح ،كأيىبك القىاسـ ى
ىع ٍبد ا﵀ يم ىح َّمد ٍبف الفضؿ .ي
(ٕ)
(ٔ)
الن ٍي ىس ياب ً
َّ
ت منو صحيح
اف
الم ىع َّدؿ"  ،قى ى
مكثرا ،ثقة ،صدكقنا .ىس ًم ٍع ي
اؿ ابف ين ٍقطىة  :ىك ى
ن
كرمُّ ،ي
صي(ٖ) ،كمف
امي ،كأبي الفيتيكح ىع ٍبد ٌ
الكىاب ٍبف شاه ،ىع ًف ى
البخار ٌ
الح ٍف ٌ
م ،بسماعو مف كجيو ال ٌش ٌح ٌ
(ٗ)
العٌيار(َُ) .كسمعت منو صحيح مسمـ ،ككاف ىيقيك يؿ لنا :سمعتيو
أىبًي المعالي
الفارسي  ،ىع ًف ى
ٌ
ُ
سنة،
نير القى ٌبلئًيف :جمع ٌ
قبلء لمٌذم يقمي السمؾ كغيره :كىي محمة كبيرة ببغداد في شرقي الكرخ أىميا أىؿ ٌ
)) ي
قديما كبيف أىؿ الكرخ حركب ذكرت في التكاريخ ،ككاف مكانو قبؿ عمارة بغداد قرية يقاؿ ليا كرثاؿ.
كانت بينيـ ن

معجـ البمداف (ٓ.)ِِّ/

ِ
البسرم :بالضـ إلى بيع البسر كالى بسر بف أرطاة كبسر قرية بحكارف .لب المباب في تحرير األنساب
)) ي
(ص.)ّٕ:

)ّ) التقييد لمعرفة ركاة السنف كالمسانيد (صِْٔ).

ْ
الراء ىكبعد ٍاأللؼ ىكاك ،ىى ًذه ّْ
بميدة ًم َّما ىيمًي خكارزـ ييقىاؿ لىيىا
ضـ ا ٍلفىاء ىكفتح َّ
الن ٍسىبة إًلىى فراك ىكًىي ى
) ) الفراكم :بً ى
ًرباط فراكة بناىا عبد ا﵀ بف طى ً
ٍمكف .المباب في تيذيب األنساب (ِ.)ُْٔ/
اىر ًفي ى
ى
خبلفىة ا ٍل ىمأ ي
ٓ
جد .الصا لحي :لمصالحية قرية ببغداد غير الصالحية محمة بيا كأخرل بشرقي حمب
) ) الصاعدم :لصاعد ٌ

كأخرل قرب الرىى مدينة بالجزيرة جزيرة ابف عمر بمد شمالي المكصؿ كالنسبة ليا الرىاكم .مختصر فتح رب

األرباب بما أىمؿ في لب المباب مف كاجب األنساب (صّّ).

)ٔ) تاريخ اإلسبلـ (ُّ.)َُِ/

)ٕ) التقييد لمعرفة ركاة السنف كالمسانيد (صْْٓ).

ٖ
صي :بفتح الحاء الميممة كسككف الفاء كفي آخرىا الصاد الميممة ،ىذه النسبة إلى حفص كىك اسـ
)) ى
الح ٍف ٌ
لبعض أجداد المنتسب إليو ،منيـ أبك سيؿ محمد بف أحمد بف عبد ا﵀ بف سعد بف حفص بف ىاشـ الحفصي

شيئا مف الحديث غير أنو صحيح السماع ،سمع الجامع
الكشمييني المركزم ،شيخ سميـ الجانب ال يفيـ ن
المكي الكشمييني ،كتكفي سنة (ْٔٔىػ) .األنساب لمسمعاني (ْ،)ُٗٔ/
الصحيح عف أبى الييثـ محمد بف
ٌ

كيينظر :تاريخ اإلسبلـ (َُ.)ِّٖ/

ثـ َّ
م .تكفي سنة
)ٗ) محمد بف إسماعيؿ بف محمد بف الحسيف بف القاسـ ،أبك المعالي
الن ٍيسابكر ٌ
الفارسيٌ ،
ٌ
(ّٗٓى ػ( .تاريخ اإلسبلـ (ُُ.)ُٕٕ/

َُ
ىح ىمد بف محمد بف ينعيـ بف أى ٍشكاب ،ال ٌشيخ أبك عثماف النيسابكرم الصكفي ،المعركؼ
) ) سعيد بف أبي سعيد أ ٍ
بالعيار ،تكفي سنة (ْٕٓىػ) .تاريخ اإلسبلـ (َُ.)َٗ/
ٌ
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ًمرنارا ،ككاف لنا َّ
سماعو بالمجمٌد األكؿ كالثٌاني كالثٌالث مف
أيت
ت في كقعة ي
عدةي ين ىسخ ين ًي ىب ٍ
الغّْز .كر ي
ى
ماع ىعمىى المجمٌدات
الس ى
«صحيح» مسمـ في سنة (ِٖق) ،كىك ي
ابف (ْ) سنيف ك(ٓ) أشير ،نقؿ ٌ
ؼ
الثٌبلث:
أيضا مسمكعه لىوي ،كلـ أ ًىق ٍ
بف يم ىح َّمد ٍبف ىخ ٍكلة ى
ي
ناطي كقاؿ :كلع ٌؿ المجمٌد الرابع ن
أحمد ي
الغر ٌ
(ُ)
أيت بخطٌ المطيَّر ٍبف سديد
ألنو ضاع .كخبر األصؿ بمجمٌد غيره .كقى ى
ىعمى ٍي ًوٌ ،
اؿ ابف نقطة  :كر ي
جده أىبًي
طالبا ثقة ،يقك يؿ:
منصكر بف ىع ٍبد المنعـ ىس ًم ىع «صحيح» مسمـ مف ٌ
ي
ارزمي ،ككاف ن
ي
الخك ٌ
)
ّ
(
)
ِ
(
اف
كحدثني رفيقنا أيىبك محمد ابف ىبللة
لما رجع ًمف يخراساف ،قى ى
اكم ٌ .
اؿ :ىك ى
ىع ٍبد ا﵀ الفيىر ٌ
ٌ
ً
دخمت ًإلى ىس ىمرقند-
فمما
يب الحديث» ىع ٍف ٌ
ي
شيخنا منصكر يركم «غر ى
جده بفكات ،فقرأناه ىعمى ٍيوٌ ،
و
ً
القدر الٌذم يفكت
ابي كفييا
اؿ بخارل -كجدت
أك قى ى
ى
ي
بعض نسخة عند فقيو «بغريب» الخطٌ ٌ
ً
مما يد ٌؿ
منصكر ،كفيو سماعوي بغير تٍم ىؾ القراءة كغير التٌاريخ ،فكمؿ لىوي سماعي جميعو ،كىذا ٌ
جده غير ىم َّ ورة.
اف يسمع ال ٌشيء مف ٌ
ىعمىى صدقو ك ٌأنو ىك ى
الكراؽ
الكراقيف تصانيؼ مف ذلؾ" :الحسف بف حامد بف عمي بف مركاف ٌ
بؿ كاف لبعض ٌ
الحنبمي ،كاف مدرس أصحاب أحمد كفقيييـ في زمانو ،كلو المصنفات المشيكرة ،منيا كتاب

الجامع في اختبلؼ العمماء في أربعمائة جزء ،كلو في أصكؿ الفقو كالديف ،كعميو اشتغؿ أبك

مقدما عند السمطاف ،ككاف ال يأكؿ إال مف كسب
معظما في النفكس،
يعمى بف الفراء ،ككاف
ن
ن
يديو مف النسخ ،كركل الحديث عف أبي بكر الشافعي ،كابف مالؾ القطيعي ،كغيرىما"(ْ).
ك"عبد الرحمف بف عثماف بف سعيد بف يذنيف بف عاصـ بف إدريس بف بيمكؿ بف

الص ىدفي :مف أىؿ طميطمة(ٓ) ،يكنى :أبا المطرؼ ،...كاف لو سماع
أزراؽ بف عبد ا﵀ بف محمد َّ
كثير كعنايةه بالحديث ،كشير بالعمـ كالعمؿ كالفضؿ كالتعفؼ كالكرع ،ككانت تق أر عميو كتب
الزىد كالرقائؽ ،ككاف يعظ الناس بيا كيذكرىـ ،ككاف قد نسخ أكثر كتبو بخطو .ككاف ثبتنا في

)ُ) التقييد لمعرفة ركاة السنف كالمسانيد (صْٓٓ).

)ِ) عبد ا﵀ بف محمد بف الفضؿ بف أحمد أبك البركات بف أبي عبد ا﵀ الفيراكم النيسابكرم .سمع كتاب
الصحيح ألبي عكانة مف جماعة مف أكؿ الكتاب إلى باب فضائؿ المدينة مف أبي عمرك عثماف بف محمد بف
عبد ا﵀ المحمي ،كمنو إلى باب فضائؿ القرآف مف أبي الفضؿ محمد بف عبيد ا﵀ الصراـ ،كمنو الى آخر

جميعا ،ككفاتو في منو ذم القعدة مف سنة (ْٗٓق)
المسند مف فاطمة بنت أبي عمي الدقاؽ قالكا :أنبا أبك نعيـ
ن
بنيسابكر بعد إغارة الغز ،قيؿ :إنو مات مف الجكع .التقييد لمعرفة ركاة السنف كالمسانيد (صِّٓ).
ّ
ً
َّ
ً
ً
الح ًافظ
مي ٍاأل ٍن ىدليس ٌي ،الصالح ى
مي ي
الح ىس ٍيف بف ىع ٍبد العزيز بف ىبللة الم ٍخ ٌ
) ) ىع ٍبد العزيز بف ٍاألمير القائد أىبي ىع ٌ
حب ّْ
الديف .تكفي سنة (ُٕٔىػ) .يينظر :تاريخ اإلسبلـ (ُّ.)َٖٓ/
أيىبك يم ىح َّمد يم ٌ
)ْ) البداية كالنياية (ُُ.)َُْ/
)ٓ) ىذه النسبة إلى طميطمة ،كىي بمدة باألندلس مف المغرب .تقدـ (صُُّ) مف ىذا البحث.
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ركايتو ،متحرنيا فييا ،ككاف الناس يرحمكف إليو لسعة ركايتو كثقتو كفضمو .كمف تكاليفو كتاب
عشرة النساء في عدة أجزاء ،ككتاب المناسؾ ،ككتاب األمراض كغير ذلؾ"(ُ).
***

المبحث السابع :تتبع األخبار كتكثيقيا

َّ
إف "األخبػار حكميػػا حكػػـ الشػػيادات فػي َّأنيػػا ال تقبػ يؿ ٌإال عػػف الثّْقػات"(ِ) ،كلػػذا كػػاف تتبػع
كرده ال تػػتـ َّإال
ردا ضػػركرة لمحكػػـ عمػػى أخبػػارىـ ،كا َّف "معرفػػة قبػػكؿ الػ َّػراكم ٌ
أحػكاؿ الػ َّػركاة قبػكنال أك ن
بدراسات كثيرة تحدد شخصو ،كزمنو ،كشيكخو ،كتبلمذتو ،كضػبط اسػمو ،كنسػبو ،ككنيتػو ،كلقبػو،

كتمييز كؿ ذلؾ عما قد يشتبو بو"(ّ).

الركاة عامة كشيكخيـ خاصة كتكثيقيا ،مف
لمكراقيف دكر كبير في تتبع أخبار َّ
ككاف كاف ٌ
(ْ)
الكراؽ
"م ىح َّمد بف أبي حاتـ ٌ
ذلؾ :ما نقمو أبك الفرج ابف الجكزم عف ٌ
كراؽ اإلماـ البخارم ي

اؿ :قمت ألبي ىع ٍبد ا﵀ يم ىح َّمد بف إسماعيؿ البخارم :كيؼ كاف بدء أمرؾ في طمب
النحكم قى ى
الحًديث كأنا في ال يكتَّاب .قمت :ككـ أتى عميؾ إذ ذاؾ؟ ،فقاؿ:
الحديث؟ ،قى ى
اؿ :أيليمت حفظ ى
خرجت مف ال يكتَّاب بعد العشر فجعمت أختمؼ إلى َّ
الداخمي
عشر سنيف أك أقؿ ،ثـ
ي

(ٓ)

كغيره،

)ُ) الصمة في تاريخ أئمة األندلس البف بشككاؿ (صَُّ).
ِ
الراكم كآداب السامع (ِ.)ِٕٗ/
) ) الجامع ألخبلؽ ٌ
ّ
الر ىج ً
ػاؿ (صُْٕ).
الج ٍرح كالتَّ ٍع ًديؿ كعمـ ّْ
) ) أصكؿ ى

)ْ) المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ (ُِ ،)ُُْ/تاريخ بغداد (ِ.)ِّْ/

)ٓ) قاؿ الشيخ عبدالفتاح أبك غدة في حاشية رسالتو (تحقيؽ أسمى الصحيحيف كاسـ جامع الترمذم)،
كتابا
(صُْ) :لـ أقؼ عمى اسـ (الداخمي) كال ترجمتو ،كقد بحثت عنو منذ أكثر مف (َّ) سنة ،فما تركت ن
كصؿ إلى يدم كظننت أف فيو احتماؿ كجكده فيو ،إال تصفحتو كفحصتو.

كليس في ىذا االسـ تحريؼ ،فيكذا ىك (الداخمي) بخط اإلماـ قارئ (اليداية) ،كفي نسختو مف (ىدم

السارم) التي كتبتيا بخطو ،كقرأىا عمى المؤلؼ شيخو الحافظ بف حجر ،كذكرت مكانيا ككصفيا في تعميقي
عمى كتاب ( قكاعد في عمكـ الحديث) لشيخنا أحمد التيكاني رحمو ا﵀ تعالى (ََِ.)َُِ-
كالداخمي مف شيكخ البخارم في نشأتو ،كلـ أجد لو ترجمة في المضاف التي رجعت إلييا ،كلـ يذكره

السمعاني في (األنساب) كظاىر سياؽ العبارة ىنا أنو مف شيكخو في بخارل التي نشأ بيا ،كقد ترجح عندم أنو

منسكب إلى (مدينة بخارل الداخمة) التي ىي داخؿ السكر الثاني األصغر ،المحيط بو السكر األكؿ األكبر ،كما
فيمتو مف (معجـ البمداف) عند ذكر (بخارل) (ُ )ّّٓ:كعند ذكر مدينة بخارل (ٓ.)ٕٗ:
الحنفي .تكفي سنة (َِِق) ،عالـ
م الفقيو
قمت :يمكف أف يككف :أحمد بف حفص ،أبك حفص البخار ٌ
ٌ
أىؿ يبخارل في زمانو ،ككالد شيخ يب ىخارل أبي ىع ٍبد ا﵀ محمد ٍبف أى ٍح ىمد بف حفص الفقيو .لـ أظفر بأخباره ،رحؿ
كتفقٌو بمحمد بف الحسف ،ىك ىس ًم ىع ًم ٍف :ككيع كطبقتو .تاريخ اإلسبلـ (ٓ .)ِٓٗ/ك َّ
ألف اإلماـ البخارم أخذ عنو في
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يكما فيما كاف يق أر لمناس :يس ٍف ىياف ،عف أبي الزبير ،عف إبراىيـ .فقمت أنا لو :يا أبا فبلف،
فقاؿ :ن
يرك عف إً ٍبر ً
إف أبا الزبير لـ ً
اىيـ .فانتيرني.
ٌ
ى
فقمت لو :ارجع إلى األصؿ إف كاف عندؾ .فدخؿ كنظر فيو ،ثـ خرج فقاؿ ًلي :كيؼ
ىك يا غبلـ؟ ،قمت :ىك الزبير بف عدم ،عف إبراىيـ .فأخذ القمـ مني كأحكـ كتابو ،كقىا ىؿ:

صدقت.

اؿ :ابف إحدل عشرة سنة.
فقاؿ لو بعض صحابو :ابف كـ كنت إذ رددت عميو؟ ،قى ى
فمما طعنت في ست عشرة حفظت كتب ابف المبارؾ ،كككيع .ثـ خرجت مع أمي كأخي
ٌ

فمما حججت رجع أخي ،كتخمفت بًيىا في طمب الحديث ،فمما طعنت في ثمانية
أٍ
ىح ىمد إلى مكةٌ ،
َّ
عشرة سنة جعمت أي ّْ
كصنفت كتاب التاريخ ذاؾ عند
صنؼ قضايا الصحابة كالتابعيف كأقاكيميـ،
ً َّ ً
المقمرة ،كق ٌؿ اسـ في التاريخ إال كلو عندم قصةٌ ،إال أني كرىت
قى ٍب ًر ىر يسكؿ المو  في الميالي ي
تطكيؿ الكتاب".
ك"ىذا النص يظير أف البخارم بدأ بطمب العمـ كىك صغير ،كبدأ حبو كاىتمامو بعمـ

العمؿ في مرحمة مبكرة مف عمره ،كذلؾ كاف لمفقو كالمعرفة بكبلـ المذاىب الفقيية نصيب مف

اىتمامو في بداياتو العممية"(ُ).

أيضا،
كقد كاف اإلماـ البخارم يعتبر التعميـ نا
كراقو ن
ثغر مف الثغكر ،كىذا ما نقمو عنو ٌ
َّ
ً
فرٍبر(ّ) ًفي تصنيؼ كتاب "التٌفسير"
فقاؿ(ِ) :ىأ
يكما كنحف ب ى
"رٍىيت أ ىىبا ىع ٍبد المو استمقى ىعمىى قفاه ن
شيئا بغير عمـ قطٌ منذ ىع ىقٍمت ،فما
كأتعب نفسو يكمئذ ،فقمت لىويٌ :إني أراؾ تىقيك يؿ :إني ما أتيت ن

== أكائؿ الطمب "جامع سفياف" ،قاؿ ابف عساكر" :كأنبأنا محمد بف أحمد حدثنا أبك عمرك أحمد بف محمد بف
عمر المقرئ كأبك نصر أحمد بف أبي حامد الباىمي قاؿ :سمعنا أبا سعيد بكر بف منير يقكؿ :سمعت محمد بف
إسماعيؿ بف إبراىيـ بف المغيرة الجعفي يقكؿ كنت عند أبي حفص أحمد بف حفص أسمع كتاب الجامع جامع
سفياف مف كتاب كالدم فمر أبك حفص عمى حرؼ كلـ يكف عندم ما ذكر فراجعتو فقاؿ الثانية كذلؾ فراجعتو

الثانية فقاؿ :كذلؾ فراجعتو الثالثة سكت سكيعة ثـ قاؿ :مف ىذا؟ ،فقالكا :ىذا ابف إسماعيؿ بف إبراىيـ بف
جبل" .تاريخ دمشؽ (ِٓ.)ٖٕ/
يكما ر ن
بردزبة فقاؿ أبك حفص :ىك كما قاؿ ،كأحفظكا فإف ىذا يصير ن
)ُ) مكقؼ اإلماميف البخارم كمسمـ مف اشتراط المقيا كالسماع في السند المعنعف بيف المتعاصريف (صِٗ).

)ِ) تاريخ اإلسبلـ (ٔ.)ُْٓ/
)ّ) ًف ىرٍب ير :بكسر أكلو كقد فتحو بعضيـ ،كثانيو مفتكح ثـ باء مكحدة ساكنة ،كراء :بميدة بيف جيحكف كبخارل،
بينيا كبيف جيحكف نحك الفرسخ ،ككاف يعرؼ برباط طاىر بف عمي .معجـ البمداف (ْ.)ِْٓ/
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ً
أف َّ
ث
ث ىح ىد ه
الفائدة ًفي االستمقاء؟ ،قى ى
يحد ى
أتعبنا أنفيسنا اليكـ ،كىذا ثغر م ىف الثغكر ،كخشيت ٍ
اؿٍ :
(ُ)
منا ىح ىراؾ".
صنا
مف أمر العدك ،فأحببت أف أستريح ي
اف ٌ
كآخذ ٍ
أىبةٍ ،
العدك ىك ى
فإف غافى ى
ٌ
(ِ)
"دعي
الكراؽ في مكضع حاؿ اإلماـ البخارم في صبلة كعبادتو ،فقاؿ  :ي
كنقؿ ٌ
فمما حضرت صبلة الظير صمٌى بالقكـ ،ثـ قاـ
محمد بف إسماعيؿ إلى بستاف بعض أصحابوٌ ،
فمما فرغ مف صبلتو رفع ذيؿ قميصو(ّ) ،فقاؿ لبعض مف معو :انظر ىؿ
لمتطكع فأطاؿ القياـٌ ،

مكضعا ،كقد
شيئا؟ ،فإذا زنبكر(ْ) قد أبره(ٓ) في ستة عشر أك سبعة عشر
ترل تحت قميصي ن
ن
تكرـ مف ذلؾ جسده ،ككاف آثار الزنبكر في جسده ظاىرة ،فقاؿ لو بعضيـ :كيؼ لـ تخرج مف

الصبلة في أكؿ ما أبرؾ؟ ،فقاؿ :كنت في سكرة فأحببت أف أتميا".

الكراؽ في مكضع آخر حاؿ اإلماـ البخارم في سفره كطمبو لمعمـ ،فقاؿ(ٔ)" :كاف
كنقؿ ٌ
(ٕ)
أحيانا فكنت أراه يقكـ في
أبك عبد ا﵀ إذا كنت معو في سفر يجمعنا بيت كاحد إال في القيظ
ن

نار بيده كيسرج ثـ
ليمة كاحدة خمس عشرة مرة إلى عشريف مرة في كؿ ذلؾ يأخذ القداحة فيكرم نا
يخرج أحاديث فيعمـ عمييا ،ثـ يضع رأسو ،ككاف يصمي في كقت السحر ثبلث عشرة ركعة يكتر
منيا بكاحدة ،ككاف ال يكقظني في كؿ ما يقكـ ،فقمت لو :إنؾ تحمؿ عمى نفسؾ كؿ ىذا كال
تكقظني ،قاؿ :أنت شاب فبل أحب أف أفسد عميؾ نكمؾ".

أمكر أخرل عف حياة اإلماـ البخارم كرككبو الخيؿ ،كالقنص بالسيـ،
الكراؽ نا
ككثٌؽ ٌ
(ٖ)
أعميمني أرٍىيتو ًفي طيكؿ ما ً
صح ٍبتيو أخطأ
كاألكؿ ،فقاؿ " :ككاف يركب إلى َّ
كثيرا ،فما ٍ
ى
الرمي ن
مرتيف ،فكاف يصيب اليدؼ ًفي ك ٌؿ ىذلً ىؾ .ككاف ىال يسبؽ .كسمعتو يقكؿ :ما
يمو
اليدؼ ىإال َّ
ى
يس ي

ُ
ً
ً
و
الخمسة .العيف
صةي مثؿ
) ) غفص :غافى ٍ
صتيو يمغافىصةن أم :أخذتو عمى غروة ،فركبتو بمساءة ،كاالسـ الغ ٍف ى
(ْ.)ّّٕ/

)ِ) تيذيب الكماؿ (ِْ.)ْْٖ-ْْٕ/
ّ
ً
ً
ًَّ
ً
م لىبً ىسوي .مختار الصحاح
صوي :أى ٍ
ص ي
يصا فىتىقى َّم ى
صوي قىم ن
صةي .ىكقى َّم ى
اف ىك ٍاألى ٍقم ى
يص :الذم يي ٍمىب يس ىكا ٍل ىج ٍمعي ا ٍلقي ٍم ى
) ) ا ٍلقىم ي
(صَِٔ).
)ْ) ُّ
طائر ىي ٍم ىسعي .كالجميعي :ىزنابير .العيف (ٕ.)ََْ/
كر :ه
الزٍنيب ي
)ٓ) األبر :ضرب العقرب بإبرتيا ،كىي تأبر .مقاييس المغة (ُ.)ّٓ/
)ٔ) تيذيب الكماؿ (ِْ.)ْْٕ-ْْٖ/

ٕ
ظ يقيظ قىٍيظان ،ىكجمع قىٍيظ أقياظ كقييكظ .جميرة المغة (ِ.)ّّٗ/
ىجزاء السَّنة قا ى
) ) القىٍيظ :ىم ٍع يركؼ ،ىك يى ىك يج ٍزء مف أ ى
)ٖ) تاريخ اإلسبلـ (ٔ ،)َُْ/يينظر :الكافي بالكفيات (ِ.)ُْٗ/
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(ِ)
(ُ)
اؿ :كرىت أف أؤذم مف معي مف نتنيما.
أكمت ك ارثنا قطٌ كال القىىن ىاب ىرل  .قمت :كلً ىـ ذاؾ؟ قى ى
اؿ :نعـ".
قمت :فكذلؾ البصؿ النيء؟ قى ى

كرقو
قاؿ الباحث :ىذه الحيثيات الدقيقة في ترجمة اإلماـ البخارم يعرفت بفضؿ اىتماـ ٌا
الكراقيف ،كالذم ثبت بعدد مف النماذج.
بتتبع أخباره كتكثيقو ليا ،كىذا مف األثر اإليجابي لعمؿ ٌ

الكراؽ ينقؿ حادثة كقعة لئلماـ األعمش مع جارة كيكثقيا بقكلو(ّ)" :كاف
فيا ىك سعيد ٌ
كممحا؛ فيأبى
جار كاف ال يزاؿ يعرض عميو المنزؿ ،يقكؿ :لك دخمت فأكمت كسرةن
ن
لؤلعمش ه

فقرب
مر بنا ،فدخؿ منزلو ٌ
عميو األعمش ،فعرض عميو ذات يكـ فكافؽ جكع األعمش ،فقاؿٌ :
رب المنزؿ :بكرؾ فيؾ ،فأعاد عميو المسألة ،فقاؿ لو:
إليو كسرةن
كممحا ،إذ سأؿ سائ هؿ ،فقاؿ لو ٌ
ن
بكرؾ فيؾ ،فمما سأؿ الثالثة ،قاؿ لو :اذىب كاال كا﵀ خرجت إليؾ بالعصا ،قاؿ :فناداه األعمش:
أحدا أصدؽ مكاعيد منو ،ىك منذ و
سنة يعدني عمى كس ورة كممح،
اذىب كيحؾ .كال كا﵀ ما رأيت ن
كال كا﵀ ما زادني عمييما".

الكراؽ ينقؿ تاريخ ميبلد شيخو عف شيخو ضبطنا فيقكؿ(ْ):
كىا ىك إسحاؽ بف إبراىيـ ٌ
"سمعت عبد ا﵀ بف عبد الرحمف يقكؿ :كلدت في سنة مات ابف المبارؾ سنة (ُُٖق)".

الكراؽ ينقؿ كيكثٌؽ تاريخ كفاة شيحو فيقكؿ(ٓ):
كأبك عبد ا﵀ الحسيف بف محمد الكتبي ٌ
ؽ(ٔ) في سنة
" تكفي أبك بكر أحمد بف الحسيف بف عمي البييقي بنيسابكر ،كحمؿ تابكتو إلى ىب ٍييى ي

(ْٖٓق)".

ُ
يح.
الر ً
اث :بقمة ممدكدة ،إذا تيركت خرج مف كسطيا طاقة طكيمة تبزر .العيف (ٓ .)ّْٗ/ىكًى ىي ىخبًيثىةي ّْ
) ) ال يكٌر ي
المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (ِ.)َّٓ/
ِ
ً
الغم ً
مكؿ .القامكس المحيط (صْٔٔ).
) ) كالقي ى
ناب ىرل ،بفتح الراء :ىب ٍقمىةي ي ٍ
ؼ ،كالرابيةيُّ ،
الع ٍر ً
ظمى ىـ
الغ ٍممك يؿ ،بالضـ :الكادم ذك
ككؿ يم ٍجتى ًمع أ ٍ
الشج ًر ،أك الطَّكيؿ ى
الم ٍمتى ٌ
ك ي
ى
القميؿ ى
ض ي
و
جر ،أك ىغ و
اكـ مف ىش و
طبكخةن .القامكس المحيط (صََُْ).
كب ٍقمىةه تؤك يؿ ىم ٍ
ماـ ،أك ظيٍم ىمة ،أك ز ًاكىية ،ى
كتىر ى

)ّ) أخبار الظراؼ كالمتماجنيف (صْٔ).
)ْ) تيذيب الكماؿ (ُٓ.)ُِٔ/

)ٓ) التقييد لمعرفة ركاة السنف كالمسانيد (صُّٗ).

ٔ
ؽ :بالفتح ،أصميا بالفارسية بييو يعني بياءيف ،كمعناه بالفارسية األجكد :ناحية كبيرة كككرة كاسعة كثيرة
) ) ىب ٍييى ي
البمداف كالعمارة مف نكاحي نيسابكر تشتمؿ عمى (ُِّ) قرية بيف نيسابكر كقكمس كجكيف .معجـ البمداف

(ُ.)ّٕٓ/
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(ّ)

الكراؽ(ُ) يكثٌؽ حفظ شيخو كضبطو ،فيقكؿ(ِ)" :كاف قتادة
كىا ىك مطر ٌ
الزًكي يؿ(ْ) حتى يحفظو" .كعف مطر
الحديث حفظو حفظنا ،ككاف إذا سمع الحديث أخذه العكيؿ ك ى
(ٔ)

(ٓ)
اف رجؿ أىؿ البصرة جابر ٍبف زيد ،فمما ظير اٍل ىح ىسف
الكراؽ قاؿ  " :ىك ى
ٌ
في اآلخرة ،فيك يخبر عما رأل كعايف".
(ٕ)

إذا سمع

اف
جاء رجؿ كأنما ىك ى

يصؼ جنازة شيخو اإلماـ أحمد بف حنبؿ -رحمو ا﵀-

الكراؽ
كىا ىك عبد الكىاب ٌ
جمعا في الجاىمية كال في االسبلـ اجتمعكا في جنازة أكثر مف الجمع
فيقكؿ(ٖ)" :ما بمغنا أف
ن
الذم اجتمع عمى جنازة أحمد بف حنبؿ".
***

الركاة كاألحاديث
المبحث الثامف :سؤاالت األئمة كنقؿ أحكاميـ عمى ُّ

َّ
إف السؤاالت منيج قكيـ ،كفف قديـ كىي "عبارة عف تمميذ يسأؿ شيخو عف رجاؿ

حديث ،أك عمؿ متف إلى آخره"(ٗ).

َّ
كتبا يعرفت بكتب المسائؿ -أك
كقد اشتغؿ أىؿ الحديث في ىذا الفف
كصنفكا ن
يدكف لو أجكبتو ،كلك لـ يكف سألو
السؤاالت" -تجمع فكائد يسمعيا جامع الكتاب مف شيخو الذم ٌ
عنيا.

)ُ) مطىر الكراؽ ،أىبك رج ً
اء
ي ىى
ى ه ٌ
ا ٍلم ً
ؼ ،كلىوي ىحظّّ ًم ٍف ًع ٍمـو
ى ى
صاح ى ى
)ِ) حمية األكلياء (ِ.)ّّٓ/

م يخر ً
ب
اء ٍب ًف أ ٍ
اف ىي ٍكتي ي
ص ىرةى ،ىك ىك ى
اسان ّّي ىن ىز ىؿ ا ٍلىب ٍ
ٍب يف طى ٍي ىم ى
ىح ىم ىد ا ٍلىي ٍش يك ًر ّْ ى ى
اف ،ىم ٍكلىى ىع ٍمىب ى
ىك ىع ىم وؿ ،تكفي سنة (َُّق) .يينظر :تاريخ اإلسبلـ (ّ.)ّٓٓ/

ّ
مقدـ في عمـ العربية كالعرب .عالـ بأنسابيا كأياميا ،لـ يأت عف
ل ٌ
) ) قتادة بف دعامة السدكسي تابعي بصر ٌ
أحد مف ذلؾ أصح مما أتى عنو في عمـ العرب .كىك إماـ في حديث رسكؿ ا﵀  ،يركل عف أنس بف مالؾ.

إنباه الركاة عمى أنباه النحاة (ّ.)ّٓ/

ْ
ىخ ىذه َّ
القمىؽ" .لساف العرب
اء ىكا ٍل ىح ىرىكةي ك ى
) ) قاؿ ابف منظكر :ى"كييقىا يؿ :أ ى
الع ًكي يؿ أل ٍىم ور َّما أىم أىخذه ا ٍليب ىك ي
الزًكي يؿ ك ى
(ُُ.)ُّٓ/

)ٓ) التاريخ الكبير (ِ .)َِٗ/كيينظر :تيذيب الكماؿ (ٔ.)َُٓ/
ٔ
ً
م ،مات سنة
) ) ا ٍل ىح ىسف ٍبف أىبًي ا ٍل ىح ىسف أيىبك ىسعيد ا ٍلىب ٍ
ص ًار ٌ
ص ًر ٌ
م كاسـ أىبًي ا ٍل ىح ىسف يسار مكلى زيد ٍبف ثابت ٍاأل ٍىن ى
(َُُق) .يينظر :التاريخ الكبير (ِ.)ِٖٗ/
ٕ
َّ
دادم العابد ،تكفي سنة
الب ٍغ ُّ
سائي األصؿ ،ى
) ) عبد الكىاب بف عبد الحكـ بف نافع ،أبك الحسف ٌ
الكراؽ ،الن ٌ
(َُِِٓٔ-ق) .تاريخ اإلسبلـ (ٔ.)ُُٖ/

)ٖ) البداية كالنياية (َُ.)ّٕٔ/

)ٗ) كبلـ المحقؽ :مجدم السيد إبراىيـ .سؤاالت البرقاني لمدارقطني (صٕ).
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فيي -إ نذا -معممة فكائد ،كديكاف نكادر ،يمتقطيا العالـ البصير مف شيخو بسؤاؿ يكجيو

ىك أك غيره إلى شيخو ،أك يقكؿ الشيخ فائدة عابرة دكف سؤاؿ سائؿ"(ُ).

عددا مف أحكاـ
عددا مف السؤاالت كنقمكا ن
كدكنكا ن
كقد اشتغؿ ٌ
الكراقكف في ىذا الففٌ ،
الركاة كاألحاديث.
األئمة عمى ُّ

الركاة كاألحاديث ،فمنيا :قكؿ محمد بف عمي
الكراقيف لمشيكخ عف ُّ
أما سؤاالت ٌ
(ّ)
شيئا؟ ،قاؿ:
الكراؽ(ِ)" :قمت ألحمد بف حنبؿ :عمرك بف شعيب سمع مف أبيو
ن
الجكزجاني ٌ
يقكؿ حدثني أبي ،قمت :فأبكه سمع مف عبد ا﵀ بف عمرك؟ ،قاؿ :نعـ ،أراه قد سمع منو".
الكراؽ(ْ)" :سألت أحمد بف حنبؿ ،فقمت :أيما أحب إليؾ ككيع بف
كقكؿ محمد بف عمي ٌ

لما كلي القضاء ما
أما ككيع فصديقو حفص بف غياث ٌ
الجراح أك عبد الرحمف بف ميدم؟ ،قاؿٌ :
لما كلي القضاء ما زاؿ
أما عبد الرحمف فصديقو معاذ بف معاذ ٌ
كممو ككيع حتى مات ،ك ٌ
عبد الرحمف صديقو حتى مات ،كقد عرض عمى ككيع القضاء فامتنع منو".

الكراؽ في مكضع(ٓ) :سمعت أحمد بف حنبؿ سئؿ عف حديث
كقكؿ محمد بف عمي ٌ
عمي بف عمي(ٔ) ،فقاؿ :صالح ،قيؿ :قد كاف يشبو بالنبي  قاؿ كذا كاف يقاؿ".

الكراؽ في مكضع آخر(ٕ) :سألت أبا عبد ا﵀ أحمد بف حنبؿ ،عف
كقكؿ محمد بف عمي ٌ
يضا(ٖ):
الحسف بف صالح كيؼ حديثو ،فقاؿ :ثقة ،كأخكه عمي ثقة كلكنو قدـ مكتو .كقكلو أ ن

"سمعت أحمد بف حبيب ،كذكر حبيب بف الشييد قاؿ كاف ثبتنا ثقة.

)ُ) كبلـ د .عبد ا﵀ بف عبد ا﵀ الزايد في تقديمو لكتاب سؤاالت أبي يعبيد اآلجرم أبا داكد السجستاني في
الجرح كالتعديؿ (صٕ(.

)ِ) تيذيب الكماؿ (ِِ.)ٖٔ/

)ّ ) شعيب بف محمد بف عبد ا﵀ بف عمرك بف العاص صدكؽ ثبت سماعو مف جده .تقريب التيذيب
(صِٕٔ).

)ْ) تيذيب الكماؿ (َّ.)ِْٕ/
)ٓ) المصدر نفسو (ُِ.)ّٕ/

ٔ
عابدا،
الي ٍشكرم ،أبك إسماعيؿ البصرم ،ال بأس بو رمي بالقدر ككاف
ن
) ) عمي بف عمي بف نجاد الرفاعي ى

كيقاؿ :كاف يشبو النبي  .يينظر :تقريب التيذيب (ص.)َْْ :
)ٕ) يينظر :تيذيب الكماؿ (ٔ.)ُٖٔ/
)ٖ) يينظر :المصدر نفسو (ٓ.)َّٖ/
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(ُ)

في ترجمة

الركاة كاألحاديث ،فمنيا :قكؿ المزم
الكراقيف ألحكاـ األئمة عمى ُّ
كأما نقؿ ٌ
الكراؽ ،عف أحمد بف حنبؿ :لـ
عبد الرحمف بف ثابت بف ثكباف العنسي" :كقاؿ محمد بف عمي ٌ
يكف بالقكم في الحديث".

(ِ)
الكراؽ عف
ككذلؾ قكؿ المزم في ترجمة عبد ا﵀ بف محرر" :كقاؿ حمداف بف عمي ٌ
أحمد بف حنبؿ :ترؾ الناس حديثو".

الكراؽ(ّ)" :سمعت محمد بف عبد ا﵀ بف المبارؾ
كمنيا :قكؿ إسحاؽ بف إبراىيـ ٌ

المخرمي يقكؿ :يا أىؿ خراساف ما داـ عبد ا﵀ بف عبد الرحمف بيف أظيركـ فبل تشتغمكا بغيره".
التَّيمي

الكراؽ(ْ)" :عف أحمد بف حنبؿ ،كاف يحيى بف سعيد يثني عمى
كقكؿ محمد بف عمي ٌ

(ٓ)

إذا ذكره ،ككاف يقدمو عمى عاصـ األحكؿ".

(ٔ)
الكراؽ عف
كمنيا :ما ذكره المزم في ترجمة سعد بف سناف ،قاؿ" :قاؿ محمد بف عمي ٌ
احدا".
أحمد بف حنبؿ :ركل خمسة عشر حديثنا منكرة كميا ما أعرؼ منيا ك ن

فأما
جرحا
الكراقيف تكمٌـ في ُّ
ن
الركاة ٌ
كبيف أحكاليـ ن
كتجدر اإلشارة إلى أف بعض ٌ
كتعديبلٌ ،
(ٕ)
حيكة ً
الكندم الشامي الفقيو .ركل
لمركاة ،فمنو ،قكؿ الذىبي " :أبك المقداـ رجاء بف ٍ
تعديميـ ٌ
الكراؽ :ما
عف معاكية-ابف أبي سفياف -كطبقتو .ككاف شريفان نبيبلن .كامؿ السؤدد .قاؿ مطر ٌ

شاميا أفقو منو".
رأيت ن
أما جرحيـ لمركاة ،فمنو :قكؿ ابف كثير(ٖ)" :عمرك بف عبيد يكذب في الحديث .كقاؿ
كٌ

أيضا(ٗ)" :عمرك بف عبيد يمقاني
الكراؽ ن
الكراؽ :كا﵀ ال أصدقو في شيء" .كقاؿ مطر ٌ
مطر ٌ
فيحمؼ لي عمى الحديث فأعمـ أنو كاذب".

)ُ) يينظر :تيذيب الكماؿ (ُٕ.)ُْ/
)ِ) يينظر :المصدر نفسو (ُٔ.)َّ/
)ّ) المصدر السابؽ (ُٓ.)ُِْ/
)ْ) المصدر السابؽ (ُِ.)ُُ/

التيمي :بفتح التاء المنقكطة مف فكؽ بنقطتيف كفتح الياء المنقكطة مف تحت بنقطتيف كالميـ بعدىا بتحريؾ
)ٓ)
ٌ
الحرفيف األكليف ،كىذه النسبة الى تيـ ،كىك بطف مف غافؽ ممف كاف بمصر .األنساب لمسمعاني (ّ.)َُِ/
)ٔ) يينظر :تيذيب الكماؿ (َُ.)ِٕٔ/
)ٕ) العبر في خبر مف غبر (ُ.)َُٔ/
)ٖ) البداية كالنياية (َُ.)ٖٓ/

)ٗ) الضعفاء الصغير لمبخارم (صٖٗ).
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الركاة ،يشيد لذلؾ القصة التي ذكرىا
أيضا في أحكاؿ أحاديث ُّ
الكراقيف -ن
كتكمٌـ بعض ٌ
القاضي عياض فقاؿ(ُ)" :أحمد بف عبد ا﵀ بف عبد الرحيـ بف أبي زرعة ،ألؼ في الصحابة،
احدا ،ككاف
كالتاريخ ،كالرجاؿ .تكفي سنة (َِٕق) .قاؿ ابف كضاح :كتبت عنو بمصر حديثنا ك ن
جالسا عند كراؽ بمصر ،فمما أردت القياـ
ال يرضاه .كالحديث الذم ركم عنو ،أنو قاؿ :كنت
ن
خدرت رجمي ،فجمست ،فقاؿ لي محمد بف البرقيً ،
بأحب الناس إليؾ ،قمت لو :تذكر في ىذا
ناد
ٌ
شيئا؟ ،فحدث :كأف رجبلن خدرت رجمو عند ابف عمر ،فقاؿ لو ذلؾ .فقاؿ :يا محمد ،ذىب
ن
الكراؽ :ما رأيت أكذب مف ىذا .ما حدث بو أحد مما ركاه الساعة
خدرىا .فمما قاـ ،قاؿ لي ٌ
عندم في ىذا الكتاب .قاؿ :نص الحديث يركل عف ابف عمر ،كأنو ىك خدرت رجمو ،كجرت لو

القصة".

الكراؽ يسأؿ عف أحكاؿ أحاديث شيخو ،مف ذلؾ قكؿ الذىبي(ِ)" :كقاؿ أبك الفضؿ
ككاف ٌ
الكىاب األنماطي يقكؿ :رأيت بخطٌ أبي بكر الخطيب :سألت
بف طاىر
المقدسي :سمعت عبد ٌ
ٌ

محمد بف إبراىيـ العطٌار مستممي أبي ين ىع ٍيـ ،عف "جزء محمد بف عاصـ" كيؼ قرأتىو عمى أبي
أت عميو .قاؿ
ين ىع ٍيـ؟ ،ككيؼ رأيت
سماعو؟ ،فقاؿ :أخرج َّ
اعي .فقر ي
إلي ن
ى
كتابا ،كقاؿ :ىك ىس ىم ٌ
الخطيب :كقد رأيت ألبي ين ىع ٍيـ أشياء يتساىؿ فييا ،منيا ٌأنو يقكؿ في اإلجازة" :أخبرنا" مف غير

أف يبيف".

***

المبحث التاسع :صيانة جيكد العمماء كآثارىـ العممية

بالدكاكيف العممية كالسجبلت في نسخيا كتجميدىا
الكراقة ىي "العناية ٌ
لما كانت ٌ
ٌ
(ّ)
أساسيا مف
كتصحيحيا بالركاية كالضبط"  ،كانت صيانة جيكد العمماء كآثارىـ العممية ىدفنا
ن

تحدث الباحث عف
الكراقكف
عمميا دقيقنا ٌ
منيجا ن
ن
أىداؼ نشأة ىذا العمـ ،كلتحقيؽ ىذا اليدؼ اتبع ٌ
كثير مف النماذج(ْ).
تفاصيمو في الباب األكؿ ،كذكر نا

كفي ىذا المبحث سيقتصر عمى ذكر بعض األمكر التي راعيا الك ٌارقكف في عمميـ،
ككاف ليا أثر كاضح في صيانة جيكد العمماء كآثارىـ العممية.

)ُ) يينظر :ترتيب المدارؾ كتقريب المسالؾ (ْ.)ُِٖ/
)ِ) تاريخ اإلسبلـ (ٗ.)ْٖٔ/
)ّ( يينظر :المقدمة البف خمدكف (صَْٕ).

)ْ) يينظر :الفصؿ الرابع مف الباب األكؿ (صْٔ).
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الكراقكف المحافظة عمى األصكؿ كسبلمتيا كعدـ تعرضيا لتمؼ ،يشيد لذلؾ
فقد راعى ٌ
(ُ)
رجبل كاف في زمانو يجيد الخط ،كأف بعض ممكؾ
القصة التي حكاىا أبك الثناء الحمبي " :أف ن
(ِ)

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

بشر ليمة تككف .فمما أذف لمصباح ،أتى المسجد الجامع
بالببلء ،كالصبر لمقتؿ كالجبلء ،كبات ٌ
ليصمي ،فرأل ابف عربي(ّ) إلى جانبو ،فمما قضى ركعتي المسجد ،التفت إليو ابف عربي بكجيو،

قدامؾ
كتبدد زيتو عمى شيء ٌ
كقاؿ لو :ما صناعتؾ؟ .قاؿ :أنسخ .فقاؿ لو :فإف كقع السراج ٌ
يقبميا ،كيقكؿ :ىذا كا﵀! جرل
مضنكف بو(ْ) ،ما تصنع بو حتى يذىب الزيت؟.
فأكب عمى يديو ٌ
ٌ
ييمؾ ،خذ عظاـ األكارع(ٓ) الصغار،
لي البارحة،
كقص عميو ٌ
ٌ
قصتو ،فضحؾ الشيخ ،كقاؿ :ال ٌ
ى
(ٔ)
كذر ذلؾ
فاحرقيا ،كاسحقيا ،كاسحاؽ معيا مف السكر النبات  ،كاخمطيما ،ثـ افتح األكراؽٌ ،
يكما كليمة ،ثـ افتحو ،كانفضو ،فإنو يذىب الزيت ،كيعكد
بينيما ،ثـ أطبؽ الكتاب ،كث ٌقمو ،كدعو ن
إلى حالو األكؿ .قاؿ :ففعمت ،فكاف كما قاؿ"(ٕ) .كألىمية األصؿ كاف بعض الشيكخ ال يخرجو
(ٗ)

(ٖ)
الحباؿ
لمكاقيف إال بحضكره ،قاؿ ابف طاىر " :كاف شيخنا ٌ
أصمو مف يده ٌ

ال يي ٍخ ًريج أصمىو مف

)ُ) محمكد ٍبف يسمىٍي ىماف ٍبف فيد الحمبي ،ثيَّـ الدمشقي ،شياب الديف أيىبك الثناء ،كاتب السر ،كعبلمة األدب ،كلد
سنة (ْْٔق) بحمب ،كتكفي سنة (ِٕٓق) بدمشؽ بداره .يينظر :ذيؿ طبقات الحنابمة (ْ.)ْٓٗ/

ِ
البكاب .تكفي سنة (ُّْىػ) .تاريخ
الح ىسف ،صاحب الخطٌ المنسكب ،المعركؼ بابف ٌ
عمي ٍبف ىبلؿ ،أبك ى
)) ٌ
اإلسبلـ (ٗ.)ِِِ/

)ّ ) محمد بف عمي بف محمد بف أحمد بف عبد ا﵀ ،الشيخ محيي الديف أبك بكر الطائي الحاتمي األندلسي،
كالمعركؼ بابف عربي ،صاحب التصنيفات في التصكؼ كغيره ،كلد في شير رمضاف سنة (َٔٓق) .ككفاتو
في (ِٖ) مف ربيع اآلخر سنة (ّٖٔق) .يينظر :فكات الكفيات (ّ.)ّْٓ/
ْ
الشيء َّ ً
ضينكف بً ًو .يينظر :لساف العرب (ُّ.)ُِٔ/
الم ٍ
)) ٌ
النف ي
الض ُّف ٍ َّ :ي
يس ى
)ٓ) ال يك ىراع مف ًٍ
اب ىما دكف ال ىك ٍعب كالجميع أى ٍك يرعه كأ ً
الرٍكبة إًلىى ال ىك ٍعب ىكمف الدك ّْ
ع جمع ا ٍلجمع
اإل ٍن ىساف ىما دكف ُّ
ىكار ي
ىكقد يكسر عمى ًك ٍر و
عاف .يينظر :المخصص (ُ.)ُّٕ/
ٔ
ب الس َّ
ُّك ًر.
صي
) ) قاؿ الباحث :يقصد قى ى
)ٕ) مسالؾ األبصار في ممالؾ األمصار (ٖ.)َّّ-ِّٗ/
)ٖ) تاريخ اإلسبلـ (َُ.)َّٓ/

عمي ٍبف أحمد ،الحافظ أبك الفضؿ المقدسي ،كيعرؼ في كقتو
كابف طاىر ىك محمد ٍبف طاىر ٍبف ٌ
َّ
باني ،لىوي الرحمة الكاسعة .تكفي سنة (َٕٓىػ) .يينظر :المصدر نفسو (ُُ.)ِٗ/
اني ،الش ٍي ٌ
بابف ا ٍلقىٍي ىسر ٌ
ٗ
ُّ
بالحباؿ .تكفي سنة
م ،المعركؼ
ٌ
ماني ،مكالىـ المصر ٌ
) ) إبراىيـ بف سعيد بف عبد ا﵀ ،الحافظ أبك إسحاؽ الن ٍع ٌ
(ِْٖىػ) .يينظر :المصدر السابؽ (َُ.)َّٓ/
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قدر جمكسو ،فإذا قاـ أخذ األصؿ منو.
يده ٌإال بحضكره ،يدفع الجزء إلى الطٌالب ،فيكتب منو ٍ
أخ نذا منو ،كال أكثر يكتينبا منو .ككاف مذىبو في
أشد ٍ
أحدا ٌ
ككاف لو بأكثر يكتيبو عدة ين ىسخ .كلـ ىأر ن

يقدميا عمى األخبار .يقكؿ :أجاز لنا فيبلف ،أنا فبلف ،كال يقكؿ :أنا فبلف إجازة.
اإلجازة أف ٌ
خرج أبك
يقكؿ :رٌبما تيترؾ إجازة ،فيبقى
ؾ فيو .كسمعتو يقكؿَّ :
إخبارا ،فإذا ٍابتيًدئ بيا ،لـ يقع ال ٌش ٌ
ن
م(ُ) الحافظ عمى أكثر مف مائة شيخ ،لـ يبؽ منيـ غيرم .قاؿ ابف طاىر :كاف قد
نصر الس ى
ّْجز ٌ
خرج لو عشريف جزءا في كقت الطَّمب ،ككتبيا في ىك ى و
اغد،
َّ
الحباؿ عف ال ىك ى
اغد عتيؽ ،فسألت ٌ
ن
فكنت
إلي مف يكتيبو قطعة،
فقاؿ :ىذا مف
الكاغد الٌذم كاف يحمؿ إلى الكزير مف ىس ىم ٍرقى ٍند ،ىكقىعت َّ
ى
ي

فكنت أكتب فيو ىذه الفكائد .قاؿ ابف
القدر،
أيت كرقةن بيضاء قىطى ٍعتييا ،إلى أف اجتمع ىذا ٍ
إذا ر ٍ
ي
كسيرتو ،ك ٌأنو يخدـ ً
بحٍميتٍو ً
ً
نفسو،
لما دخمت مصر
ي
قصدت ٌ
الحباؿ ،ككاف قد كصفكه لي ى
طاىرٌ :
شيخا عمى الصفة الٌتي ك ً
صؼ بيا
فكنت في بعض األسكاؽ ال اىتدم إلى أيف أذىب .فرأيت ن
ي
ٌ
ي
ً
ذىب
فمما
ٌ
ى
الحباؿ ،كاقفنا عمى يد ٌكاف عطٌار ،ك يك َّميو مؤلل مف الحكائج .فكقع في نفسي ٌأنو ىكٌ ،
الحباؿ! فتىبً ٍعتيو كبمغتو ًرسالةى
ي
سألت العطٌار :ىمف ىذا ال ٌشيخ؟ فقاؿ :كما تعرفو ،ىذا أبك إسحاؽ ٌ
َّ
صغيرا ،فيو الحديثاف المسمسبلف
جزنءا
اني ،فسألني عنو ،كأخرج مف جيبو ٍ
ٍ
ن
عمي الزٍن ىج ٌ
سعد بف ٌ
و
عمي .كأخذت عميو المكعد
المٌذاف كاف يركييما .أحدىما .كىك ٌأكؿ
حديث سمعتو منو ،فقرأىما َّ
ك ٌؿ و
خرجت رحمو ا﵀".
يكـ في جامع ىع ٍمرك بف العاص إلى أف
ي

الكراقكف صحة الضبط كالنقؿ عف الشيكخ حتى تصؿ إلى اآلخريف كما أردىا
كراعى ٌ
الكراقيف ،مثاؿ" :أبك مكسى سميماف بف محمد
الشيخ ،كقد يعّْرؼ بالضبط كاشتير بو عدد مف ٌ
الحامض بف أحمد ،الحامض ،مف أصحاب ثعمب ،كيختص بو ،كقد أخذ عف البصرييف،
كيكصؼ بصحة الخط كحسف المذىب في الضبط ،فكاف يكرؽ"(ِ) ،ك"أبك عبد ا﵀ محمد بف

عبد ا﵀ بف محمد بف مكسى الكرماني ،مضطمع بعمـ المغة كالنحك مميح الخط صحيح النقؿ

يرغب الناس في خطو ،كاف يكرؽ باألجرة"(ّ) ،ك"إبراىيـ بف محمد بف سعداف بف المبارؾ جماعة

(ْ)
الكراؽ األديب،
لمكتب صحيح الخط صادؽ الركاية"  ،ك"أحمد بف محمد بف الحسف الخبلؿ ٌ

ُ
م عب ٍي يد ً
اإلماـ ،الع ًالـ ،الح ًافظي ،المج ّْكيد ،ىش ٍي يخ ُّ ً
ا﵀ بف س ًع ٍي ًد ً ً
ص ور
ص ور الس ٍ
يى
بف ىحاتوـ ً ،ى ي ى ي ى
ّْج ًز ُّ ي ى
السَّن ػ ػة ،أيىبك ىن ٍ
) ) أيىبك ىن ٍ
ي ى
ً
ً
ىحم ىد ًً
ؼ ً
بف ىحاتًًـ ً
بف ىس ًع ٍي ًد ً
(اإلىب ىان ًة ال يك ٍب ىرل) ًفي أ َّ
ىف
الب ٍك ًر ُّ
مّْ ،
صّْن ي
الس ًج ٍستىان ُّي ،ىش ٍي يخ ى
الكائم ُّي ،ى
يعىب ٍي يد ا﵀ ي
الح ىرًـ ،ىك يم ى
بف أ ٍ ى ى
ؽ ،ك يىك م ىجمَّ هد ىكبًٍير ،ىد ّّ
الر يج ًؿ بًفى ّْف األىثىًر ،تكفي ىسىنةى (ْْْق) .سير أعبلـ
اؿ ىعمىى ىس ىع ًة ًع ًمـ َّ
القي ٍر ى
ه
آف ىغ ٍي ير ىم ٍخمي ٍك و ى ى ي

النببلء (ُٕ.)ْٔٓ/

)ِ) الفيرست (صَُٔ).

)ّ) المصدر نفسو (صَُٕ).

)ْ) المصدر السابؽ (صَُٕ).
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(ُ)
يضا" :عمي بف أحمد بف أبي
صاحب الخط المميح الرائؽ ،كالضبط المتقف الفائؽ"  .كقاؿ أ ن
الكراؽ :جيد الخط كثير الضبط إال أنو مع ذلؾ ال يخمك
دجانة المصرم ،أبك الحسف الكاتب ٌ

خطو مف السقط كاف ق ٌؿ .كىك مف أىؿ مصر كمقامو ببغداد كبيا كتب كنسخ الكثير"(ِ)،
كغيرىـ.

الكراقكف حسف الخط كتيذيبو ،قاؿ محمد بف إسحاؽ(ّ)" :أكؿ مف كتب
كراعى ٌ
المصاحؼ في الصدر األكؿ كيكصؼ بحسف الخط خالد بف أبي اليياج رأيت مصحفنا بخطو
ككاف سعد(ْ) نصبو لكتب المصاحؼ كالشعر كاألخبار لمكليد بف عبد الممؾ ،كىك الذم كتب

الكتاب الذم في قبمة مسجد النبي  بالذىب مف  ك َّ
الش ٍم ً
اىا  ،)ٓ(إلى آخر القرآف،
ض ىح ى
س ىك ي
ى
كيقاؿ :أف عمر بف عبد العزيز قاؿ أريد أف تكتب لي مصحفنا عمى ىذا المثاؿ فكتب لو مصحفنا
(ٔ)

تنكؽ

فيو ،فأقبؿ عمر يقمبو كيستحسنو كاستكثر ثمنو فرده عميو".

أيضا،
الكراقيف ن
الكراقكف مع حسف الخط حسف التجميد ،كاشتير بذلؾ عدد مف ٌ
كراعى ٌ
جيدا ،ككاف التجميد
فقد "كاف مكفؽ الديف خالد بف القيسراني يجمد
حسنا ،كيكتب خطنا ن
ن
تجميدا ن
سبب تقدمو عند الممؾ العادؿ نكر الديف محمكد بف زنكي؛ كذلؾ أنو كصؼ تجميده لنكر الديف

ؽ لو ،فطمب منو أف يكتب لو شعب
كتبا ،فكقؼ عمى خطو فأعجبو ىاى
كر ى
فأحضره ليجمد لو ن
اإليماف لمبييقي ،فاختار لو مكفؽ الديف خالد مف الكرؽ أجكده كصقمو(ٕ) ،كتكمؼ لكتابتو كتحرير

)ُ) معجـ األدباء (ِ.)ّْٗ/

)ِ) المصدر نفسو (ْ.)ُْْٔ/
)ّ) الفيرست (صُٕ).

)ْ) أعتقد أف ابف النديـ يقصد سعد بف أبى كقاص؛ كىذا غمط ،ألف سعد تكفي سنة (ٓٓق) ،ككلد الكليد سنة
(ِْٓٓ-َٓ-ق) ،كلعمو يقصد ابف سعد كىك :عامر بف سعد بف أبي كقاص الزىرم المدني ،ثقة مف الثالثة
مات سنة (َُْق) ،في المدينة في خبلفة الكليد بف عبد الممؾ ككاف ثقة كثير الحديث .تقريب التيذيب
(صِٕٖ) .يينظر :تيذيب التيذيب (ٓ.)ْٔ/
)ٓ) سكرة الشمس (اآلية.)ُ :

)ٔ) التنكؽ في الشيء إذا عمؿ عمى استحساف كاعجاب بو ،يقاؿ :تنكؽ كتأنؽ .مجمع بحار األنكار (ُ.)ِٕٔ/
ؽ .تصحيح التصحيؼ
تأن ى
كقكليـ :تنكؽ في األمر ،إذا بالغ فيو .مقاييس المغة (ٓ .)ُّٕ/كاألفصح أف يقاؿٌ :
كتحرير التحريؼ (صُٓٗ).
ٕ
ً
االسـ الصّْقىا يؿً ،
ً
ً
ككتى و
ص ًاق هؿ ،ج:
ص ٍقبلن ،كصقىاالن :ىجبلىهي فىيي ىك ىم ٍ
ص ىقمىوي ،ىي ٍ
اب ،ىك يى ىك ى
صقيك هؿ ،ى
ص يقميوي ،ى
)) ى
كصقي هؿ ،ك ٍ ي
ص ىقمىةه ،ك ىكتىىب وة .تاج العركس (ِٗ.)ُّٔ/
ى
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كجكد خطو فيو كجعؿ في أكؿ كؿ مجمدة منو ثبلثة أكراؽ بيضاء لـ يكتب فييا
خطو فيو كسعوٌ ،
شيئا ،كجعميا غكاشي(ُ) لمكتاب ،كأقاـ في كتابتو مدة طكيمة حتى فرغ منو كجمده"(ِ).
ن

كال شؾ أف الكتب التي يعتنى بيا كتصاف جديرة باالقتناء لذلؾ "قاؿ الحضرمي(ّ):

مرة بقرطبة ،كالزمت سكؽ كتبيا مدة أترقب فييا كقكع كتاب كاف لي بطمبو اعتناء ،إلى
أقمت ٌ
إلي
أف كقع كىك بخط جيد كتسفير مميح ،ففرحت بو أشد الفرح ،فجعمت أزيد في ثمنو ،فيرجع ٌ
حده ،فقمت لو :يا ىذا أرني مف يزيد في ىذا الكتاب
عمي ،إلى أف بمغ فكؽ ٌ
المنادم بالزيادة ٌ
شخصا عميو لباس رياسة ،فدنكت منو ،كقمت لو :أعز
حتى بمٌغو إلى ما ال يساكم ،قاؿ :فأراني
ن
سيدنا الفقيو ،إف كاف لؾ غرض في ىذا الكتاب تركتو لؾ فقد بمغت بو الزيادة بيننا فكؽ
ا﵀ ٌ
كلكني أقمت خزانة كتب ،كاحتفمت فييا
حده؛ قاؿ :فقاؿ لي :لست بفقيو ،كال أدرم ما فيوٌ ،
جيد
فمما رأيتو حسف الخط ٌ
ألتجمؿ بيا بيف أعياف البمد ،كبقي فيا مكضع يسع ىذا الكتابٌ ،
التجميد استحسنتو ،كلـ أباؿ بما أزيد فيو ،كالحمد ﵀ عمى ما أنعـ بو مف الرزؽ فيك كثير؛ قاؿ

كثير إالٌ عند مثمؾ ،يعطى
الحضرمي :فأحرجني ،كحممني عمى أف قمت لو :نعـ ال يككف الرزؽ نا
الجكز مف ال عنده أسناف(ْ) ،كأنا الذم أعمـ ما في ىذا الكتاب ،كأطمب االنتفاع بو ،يككف

الرزؽ عندم قميبلن ،كتحكؿ قمٌة ما بيدم بيني كبينو"(ٓ).
***

المبحث العاشر :اختبار حفظ نقمة الحديث كضبطيـ:

لقد تعددت طرؽ اختبار حفظ كضبط ركاة الحديث ،فيي طرؽ مباشرة كغير مباشرة،

كتككف لمثقات كلغير الثقات ،كالغاية مف االختبار االحتياط في الركاية كحفظ الحديث َّ
النبكم،

فيي كسيمة لحفظ أشرؼ غاية.

ُ
ؼ كا ٍل ىغك ً
ً
اشي" .المنتخب مف
) ) يقصد بالغكاشي :الغبلؼ الذم يحفظ الكتاب ،قاؿ ابف كراع النمؿ :ى"ب ي
اب ا ٍل يغ ٍم ى ى
كبلـ العرب (صُٖ).

)ِ) بغية الطمب في تاريخ حمب (ٕ.)َّٗٗ/

ّ
ً
ً ً
ً
ص ىر .تاريخ اإلسبلـ
) ) ىغ ٍك ي
اف ،أيىبك ىي ٍحىيى ا ٍل ىح ٍ
ض ىرًم ُّي ،ا ٍلفىقيوي ،تكفي سنة (َُٕق) ،قىاضي دىي ًار م ٍ
ث ٍب يف يسمىٍي ىم ى
(ْ.)ْْٕ/

)ْ) قاؿ الدكتكر عبد الكريـ الخضير معمقنا عمى ىذه الفقرة" :عمى كؿ حاؿ االعتراض عمى القدر مذمكـ ،يعني
ككف اإلنساف يزيد ا﵀ في رزقو ،كككف اإلنساف يضيؽ عميو ىذا قدر ا﵀ ،كؿ إنساف مكتكب لو رزقو ،كأجمو،

إلى آخره ،كليس لئلنساف أف يعترض ،كليس بسط الرزؽ خير عمى كؿ حاؿ ،كليس ضيؽ ذات اليد شر محض
عمى كؿ حاؿ ،كا﵀ المستعاف" .كيؼ يبني طالب العمـ مكتبتو (ُ.)ٕ/

)ٓ) نفح الطيب مف غصف االندلس الرطيب ت إحساف عباس (ُ.)ّْٔ/
223

الرجاؿ كأىميتو" طرقنا
كقد ذكر العبلمة المعممي اليماني -رحمو ا﵀ -في رسالتو "عمـ َّ
الركاة(ُ):
عدة الختبار ُّ
ٌ
الراكم في المحافظة عمى الطاعات كاجتناب المعاصي ،كسؤاؿ
ُ -النظر في حاؿ َّ

أىؿ المعرفة بو.

يحدث أحاديث عف شيخ حي ،فيسأؿ الشيخ عنيا.
ِ -أف ٌ
يحدث عف شيخ قد مات ،فيقاؿ لمراكم :متى كلدت؟ ،كمتى لقيت ىذا الشيخ؟،
ّ -أف ٌ

كأيف لقيتو؟ ،ثـ يقابؿ بيف ما يجيب بو ،كبيف ما حفظ مف كفاة الشيخ الذم ركل عنو كمحؿ
إقامتو كتكاريخ تنقمو .

الراكم أحاديث عف مشايخ قد ماتكا ،فتعرض ىذه األحاديث عمى ما
ْ -أف يسمع مف َّ

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.

ٓ -أف يسمع ال َّراكم َّ
عدة أحاديث ،فتحفظ أك تكتب ،ثـ يسأؿ عنيا بعد مدة ،ك يرَّبما

كرر السؤاؿ م ار ار لينظر :أيغير أك يبدؿ أك ينقص؟.

ك"ىناؾ صكر أخرل الختبار الركاة لمعرفة ضبطيـ ،كىي:
مكىما
ُ -أف يي ٍد ًخؿ اإلماـ منيـ في حديث الراكم ما ليس منو ،ثـ يق أر عميو ذلؾ كمو،
ن
أف الجميع حديثو ،فإف أقره كقبمو ،مع ما أيدخؿ فيو؛ طعف في ضبطو ،كاف ميز حديثو مف
غيره؛ عمـ أف الرجؿ ضابط.

شيئا في السند أك في المتف ،لينظر ىؿ
ِ -أف يمقف اإلماـ منيـ الراكم بقصد اختباره ن
سيعرؼ كيميز؛ فيرد ما ليقّْىنو ،أك ال يميز؛ فيقبؿ ما أيدخؿ عميو ،فإف ميز؛ فيك ضابط ،كاال

أحد الركاة عف مجمكعة مف األحاديث ،أم ىؿ
فغير ضابط .كمف قبكؿ التمقيف :أف يسأؿ
اإلماـ ى
ي
كيعبّْر
بنعـ؛ ىعرؼ ضعفو كغفمتو ،ي
حدثؾ فبلف بكذا ككذا ،كليس ذلؾ مف حديثو ،فإف أجابو ى
عمماء الجرح كالتعديؿ عف الراكم الضعيؼ في مثؿ ذلؾ بقكليـ" :فبلف ييجيب عف كؿ ما يي ٍسأؿ
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

ُ
الرجاؿ كأىميتو (صْ.)ٓ-
) ) يينظر :عمـ ّْ
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بما يستحؽ حسب ًح ٍذقو ،كفطنتو ،كضبطو ،أك غفمتو ،كعدـ فيمو ،كىذا يفعمو الشيكخ مع
تبلميذىـ لمعرفة نباىتيـ كتيقظيـ ،كالعكس"(ُ).

الكراقيف الختبار الشيخ
الكراقة كاف لـ يكف مف ٌ
قاؿ الباحث :كاف البعض كاف يستعمؿ ٌ
مثاال لكراؽ يخدـ ىذا العنكاف.
أك التمميذ ،كىذا الذم أردتو في ىذا المبحث ،حيث لـ أجد ن

الكراقة في اختبار حفظ نقمة األحاديث كضبطيـ ما كرد في
كمف نماذج استعماؿ ٌ
(ِ)
مادم(ّ) ،قاؿ :خرجت ىم ىع أحمد كابف ىم ًعيف
ترجمة اإلماـ أبي نعيـ الفضؿ بف يد ىك ٍيف عف َّ
الر ٌ
اؿ يحيى :أريد أف أختبر أبا ين ىع ٍيـ .فقاؿ أحمد :ىال تريد،
الرٌزاؽ
خادما ليما إلى الككفة .قى ى
إلى عبد ٌ
ن

الرجؿ ثقة .فقاؿ يحيى :ىال يب َّد لي .فأخذ كرقةن فكتب فييا ثبلثيف حديثنا ،كجعؿ ىعمىى رأس ك ٌؿ
عشرة منيا حديثنا لى ٍي ىس مف حديثو .ثـ جاءكا إلى أىبًي ين ىع ٍيـ ،فخرج كجمس ىعمىى يد ٌكاف(ْ) طيف،
كأخذ أحمد فأجمسو ىع ٍف يمينو ،كأخذ يحيى فأجمسو ىع ٍف يساره .ثـ جمست أسفؿ ُّ
الد ٌكاف .ثـ أخرج
َّ
ً
اؿ أبك ين ىع ٍيـ :ليس ىذا مف
فمما ق أر الحادم عشر قى ى
يحيى الط ىبؽ ،فق أر ىعمى ٍيو عشرة أحاديثٌ ،
حديثي ،فاضرب عميو .ثـ ق أر العشر الثاني ،كأبك نعيـ ساكت ،فق أر الحديث الثاني ،فقاؿ أبك

فتغير أبك
نعيـ :ليس ىذا مف حديثي ،فاضرب عميو .ثـ ق أر العشر ،الثالث ،كق أر الحديث الثالثٌ ،
أما ىذا ،كذراع أحمد بيده ،فأكرع مف أف يعمؿ
ين ىع ٍيـ كانقمبت عيناه ،ثـ أقبؿ ىعمىى يحيى ،فقاؿٌ :
لؾ .كلكف ىذا مف ًف ٍعمؾ يا فاعؿ .ثـ أخرج
أما ىذا ،ييريدنيٌ ،
فأقؿ مف أف يفعؿ ىذ ى
مثؿ ىذا .ك ٌ
الد ٌكاف ،كقاـ فدخؿ داره .فقاؿ أحمد ليحيى :ألـ
ًر ٍجمىو فرفس يحيى ٍبف ىم ًعيف ،فرمى بو مف ٌ
ً
ُّ
إلي مف ىس ٍف ىرتي.
ت؟ قى ى
أ ٍىم ىن ٍعؾ مف الرجؿ كأى يق ٍؿ لؾ ٌأنو ثىٍب ه
اؿ :كا﵀ لى ىرٍف ىستيو لي أحب ٌ
الراكم ما ليس منو.
قاؿ الباحث :كىذا مف االختبار باإلدخاؿ في حديث َّ

كقد ذكر ابف كثير االختبار عف طريؽ التمقيف فقاؿ(ٓ)" :كقاؿ أبك بكر اإلسماعيمي عف
عبد ا﵀ بف محمد بف سيار :كاف ىشاـ بف عمار ييمقَّف ،ككاف ييمىقَّ يف يك َّؿ ما كاف مف حديثو ،ككاف
ً
ت ىذه األحاديث
يقكؿ :أنا أ ٍ
ىخ ىر ٍج ي
صحاحا ،كقاؿ ا﵀   :فى ىم ٍف ىب َّدلىوي ىب ٍع ىد ىما ىسم ىعوي فىًإَّن ىما إًثٍ يموي
ن

)ُ) يينظر :شرح المكقظة لمذىبي (صٖٔ).
)ِ) يينظر :تاريخ اإلسبلـ (ٓ ،)َِْ/المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ (ُُ ،)ْٖ/تاريخ بغداد (ُْ.)َّٕ/

)ّ) أحمد بف منصكر بف سيار البغدادم الرمادم ،أبك بكر ،ثقة حافظ ،طعف فيو أبك داكد لمذىبو في الكقؼ
عاما .يينظر :تقريب التيذيب (صٖٓ).
في القرآف ،مات سنة (ِٓٔق) كلو (ّٖ) ن
)ْ) الدكاف :الدكة المبنية لمجمكس عمييا ،كالنكف مختمؼ فييا ،فمنيـ مف يجعميا أصبل ،كمنيـ مف يجعميا زائدة.
النياية في غريب الحديث كاألثر (ِ.)ُِٖ/

)ٓ) يينظر :التكميؿ في الجرح كالتعديؿ (ُ ،)ّْٖ/تاريخ اإلسبلـ (ٓ ،)ُِِٕ/تيذيب الكماؿ (َّ.)َِٓ/
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(ُ)
ًَّ
ىما كيشارط ،كيقكؿ :ليس بيني كبيف
يف يي ىب ّْدلي ى
ىعمىى الذ ى
كنوي  ، ككاف يأخذ عمى كؿ كرقتيف در ن
ت تى ٍحفظ فى ّْ
حدث ،كاف كنت ال تحفظ فبل تمقف ،فاختمط مف
الخط الدقيؽ عمؿ ،كقمت لو :إف يك ٍن ى
ت تشتيي أف تعمـ فىأ ً
ىدخؿ
ذلؾ ،كقاؿ :أنا أحفظ ىذه األحاديث ،ثـ قاؿ لي بعد ساعة :إف يك ٍن ى

فتفقدت األسانيد التي فييا قميؿ اضطراب ،فجعمت أسألو عنيا فكاف يمر فييا
إسنادا في شيء،
ن
ي
يعرفيا".

كقد ترجـ اإلماـ الخطيب البغدادم لرواك يقاؿ لو "أبك المغيرة" كاف ييمقف فاختبره فكجده
كذابا فقاؿ(ِ)" :أبك المغيرة أحد الغرباء قدـ بغدادَّ ،
كحدث بًيىا ىعف :ىشاـ ٍبف عركة .أ ٍىن ىبأ ىىنا أيىبك
ن
ً
ً َّ ً ً
ت ًفي ًكتى ً
اب أىبًي
َّاف ،قى ى
ىخ ىب ىرىنا يم ىح َّم يد ٍب يف يح ىم ٍيود ،قى ى
ب ،قى ى
اؿ :أ ٍ
اؿ :ىك ىج ٍد ي
ىع ٍبد المو اٍل ىكات ي
اؿ :ىح َّدثىىنا ٍاب يف حب ى
ً
اؿ أيىبك ىزىك ًريَّا :أيىبك اٍلم ًغ ً
اف ىح ىس ىف المّْ ٍح ىي ًة ،ىح ىس ىف اٍليى ٍي ىئ ًة،
بً ىخطّْ ىيًد ًه :قى ى
يرة ىش ٍي هخ قىد ىـ ىعمى ٍي ىنا ىىييىنا ،ىك ى
ي ى
(ّ)
ث بًحًد و
يث :أ َّ
ت ىي ٍك نما
كنوي ىع ٍنوي فى ىذ ىى ٍب ي
ىف النَّبً َّي  ( :ىنيىى ىع ٍف ىك ٍس ًر األىٍل ًكىي ًة) فى ىك يانكا ىي ٍسأىلي ى
اف يي ىح ّْد ي ى
ىك ىك ى
اؿ لًي ع ً
إًلى ٍي ًو أ ىىنا كع ً
ث بًيىا؟،
امهر :تى ىع ى
ىخك ىع ٍرفى ىجةى ،فىقى ى
يث ىن ٍنظيير يي ىح ّْد ي
ىح ًاد ى
امهر أ ي
ص ىن ىع لىوي أ ى
ى
ىى
اؿ ىحتَّى ىن ٍ
ً
ض يعيىا لىوي ،ىك يى ىك ىي يم ُّر ًفييىا يكمّْيىا ىع ٍف ًى ىش ًاـ ٍب ًف يع ٍرىكةى ،ىع ٍف أىبًي ًو ،ىع ٍف
ىح ًاد ى
يث ىي ى
فى ىج ىع ىؿ ىعامهر ييمىقّْينوي أ ى
ىف الصَّنًيعةى ال تىٍنفىع إًال ًع ٍن ىد ًذم حس وب)(ْ) ،كأىحا ًد ى ً
ىعائً ىشةى ،ىع ًف َّ
النبً ّْي ( أ َّ
َّر ًب،
ى ى
ىى
ى
يث م ٍف ىى ىذا الض ٍ
ي
الن ً
ب َّ
ىخ ىبثيوي.
فى ىج ىع ىؿ يي ىح ّْد ي
اس ىكأ ٍ
ث بًيىا يكمّْيىا ،فىًإ ىذا يى ىك أى ٍك ىذ ي
***

)ُ) 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

كذب ىذا الرجؿ.

)ْ) يينظر :مسند الشياب القضاعي (ِ ،)ْٓ/برقـ (ُٕٖ) ،)ٓٓ/ِ( ،برقـ (ِٕٖ) ،شعب اإليماف
(ُّ ،)ّْٔ/برقـ (َُْْٔ) .معجـ ابف األعرابي (ُ ،)ُُٖ/برقـ (ُّٓ) .الضعفاء الكبير (ْ ،)ِّْ/كقاؿ
العقيمي :ىال ي ً
ص ُّح ًفي ىى ىذا ىش ٍي هء.
ى

227

الكراقيف لؤلحاديث المقبكلة
المبحث الحادم عشر :ركاية ٌ
كأثرىـ في الحكـ عمى أسانيدىا

َّ
عددا مف األحاديث المقبكلة
الكراقيف نقمة كركاة لمحديث كما عرفنا ،كقد نقمكا لنا ن
إف مف ٌ
اضحا في ركايتيا كالحكـ عمى أسانيدىا بالقبكؿ.
أثر
"صحيحة أك حسنة" ،ككاف ليـ نا
إيجابيا ك ن
ن
الكراقيف في الفصؿ األكؿ ،كفيما
كلقد درس الباحث نماذج تطبيقية منتقاة مف أحاديث ٌ
إيجابيا
أثر
كراقيف رككا أحاديث مقبكلة ككاف ليـ نا
ن
يمي جدكؿ فيو خبلصة الدراسة ،كفيو أسماء ٌ

في الحكـ عمى أسانيدىا.

رتبة

رقـ

الكراؽ
ٌ

الحديث

ّْ
ي
أبك ىب ٍكر اٍل ىمك ٌ

ثقة

ْ

صحيح

أيىبك القاسـ الم ٌكي

ثقة

ٗ

صحيح

إيجابي

أيىبك يعمى البغدادم
الكراؽ
ٌ

ثقة

َُ

صحيح

إيجابي

ُّ
ؤم
أبك عمي المؤلي ٌ

ثقة

ُِ

صحيح

إيجابي

صدكؽ

ُّ

حسف

إيجابي

ثقة

ُٓ

حسف

الكراؽ
اسـ ٌ

أبك جعفر البغدادم
الكراؽ
ٌ
أبك بكر البغدادم،
يمقب يغ ٍندر

أبك مسمـ البغدادم
المستممي

صدكؽ

ُٔ

حكـ إسناد الحديث

الكراؽ في الحكـ
أثر ٌ
إيجابي

صحيح

إيجابي
إيجابي

ي
الكراؽ اٍل يككًف ُّ
يم ىس ًاكهر ٌ

صدكؽ

ُٕ

صحيح

إيجابي

عبد الرحمف بف األسكد

مقبكؿ

ُٗ

صحيح

إيجابي
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أبك الحسف بف لؤلؤ
الكراؽ
ٌ
أبك الحسف التميمي
الكراؽ
المؤدب ٌ

ُّنيىاجي
أبك عمي الص ٍ
الن ً
أبك إسحاؽ َّ
اسخ
كماؿ الديف

أبك الحسف الكٌراؽ
أبك الفضؿ األمكم
مكالىـ

أبك نصر الصَّبَّاغ

ثقة شيعي
يخطئ
ثقة
مجيكؿ
الحاؿ

َِ

حسف

إيجابي

ُِ

صحيح

إيجابي

ِٖ

حسف

إيجابي

صدكؽ

ّّ

حسف

ثقة

ّٔ

حسف

إيجابي

صدكؽ

ّٗ

حسف

إيجابي

ثقة

ُْ

حسف

إيجابي
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إيجابي

اٌفصً اٌثاٌث
أثط اٌٌضّالني اٌضٍيب يف احلسٌث
ًفٍو ذضعح ِثاحث0
ادلثحث األًي 0اٌرصحٍف ًاٌرحطٌف
ادلثحث اٌثأً 0اٌررٍٍط ًاٌثعس عٓ اٌضثط
ادلثحث اٌثاٌث 0اإلزذاي عٍى اٌشٌٍخ ًإفضاز أحازٌثيُ
ادلثحث اٌطاتع 0اٌرحسٌث عٓ اٌضعفاء ًضًاٌح ادلناوري
ادلثحث اخلاِش 0اخلطأ ًاٌٌىُ يف األحازٌث
ادلثحث اٌضازس 0اٌىصب ًاٌٌضع يف احلسٌث
ادلثحث اٌضاتع 0صطلح األحازٌث ًاٌىرة
ادلثحث اٌثآِ 0ورّاْ اٌعٍُ عٓ تعض طالتو
ادلثحث اٌراصع 0ضًاٌح اٌٌضّالني ٌألحازٌث ادلطزًزج
ًأثطىُ يف احلىُ عٍى أصأٍسىا

الفصؿ الثالث

الكراقيف السمبي في الحديث
أثر ٌ

الكراقيف اإليجابي في الحديث َّ
النبكم ،كفي
لقد عرض الباحث خبلؿ الفصؿ السابؽ أثر ٌ
الكراقيف السمبي في الحديث النَّبكم ،كذلؾ مف خبلؿ
ىذا الفصؿ حاكؿ الباحث عرض أثر ٌ
عدة:
مباحث ٌ

المبحث األكؿ :التَّصحيؼ كالتَّحريؼ

َّ
إف معرفة التَّصحيؼ كالتَّحريؼ فف ميـ ،قاؿ ابف الصبلح" :معرفة المصحؼ مف
اؽ ًمف الحفَّ ً
أسانيد األحاديث كمتكنيا ،ىذا فى ّّف جمي هؿ َّإنما ي ٍنيض ٍ ً ً
َّ
قطني
الدار ُّ
اظ ،ك ٌ
ى ى ي
بأعبائو اٍل يحذ ي ى
عبد ً
ؼ م ًف ٍي هد .كرّْكٍينا عف أبي ً
فيو تى ً
ًم ٍنيـ ،كلو ً
أحمد ً
كم ٍف ىي ٍع ىرل
ا﵀
بف ىح ٍنىب وؿ َّ أنوي ى
ى
ىٍ
ي
ٍ
ي
ي
قاؿ " :ى
صن ٍي ه ي
(ُ)
ً
ً
ً
صحيؼ!؟" .
م ىف الخطأ كالتَّ ٍ
ً ً (ِ)
الشيء عمىى ًخ ىبل ً
يؼ لغة " :ى ً
ؼ ىما
ص ًح ي
ص ًح ي
يؼ :أ ٍ
ىف ىي ٍق ىأىر َّ ٍ ى ى
الخطىأي في الصَّحيفة"  ،ك"التَّ ٍ
كالتَّ ٍ
ً (ّ)
ً
يؼ :تى ٍغيً يير المَّ ٍف ًظ ىحتَّى ىيتى ىغي ىَّر اٍل ىم ٍع ىنى
ص ًح ي
اصطىمى يحكا ىعمى ٍيو"  ،ك"التَّ ٍ
أ ىىر ىادهي ىكاتيبوي أ ٍىك ىعمىى ىغ ٍي ًر ىما ٍ
ً
ً
ىم ىغي ىَّرهي فىتى ىغي ىَّر ىحتَّى اٍلتىىب ىس"(ْ).
صح ى
َّؼ أ ٍ
اٍل يم ىر ياد م ٍف اٍل ىم ٍكض ًع ،ىكأ ٍ
صحَّفىوي فىتى ى
ىصميوي اٍل ىخطىأي ،ييقىا يؿ :ى

كنوي ،)ٓ(كقى ٍكليو تعالىى
كالتَّحريؼ لغة" :التَّ ٍغيً يير كالتٍَّبديً يؿ ،كمنو قكليو تعالىى :ثيَّـ يي ىحّْرفي ى
آف كال ىكمًم ًة :تى ٍغيًير الحر ً
أىيضا :يحّْرفيكف اٍل ىكمًـ عف مك ً
اض ًع ًو ،)ٔ(كىك في القر ً
ؼ عف ىم ٍع ىناىا،
ن
يى ى
ي ىٍ
ى
ى ٍ ىى
ً (ٕ)
كال ىكمًم ًة عف م ٍع ىناىا ،كىي قى ًر ىيبةي َّ
كد تي ىغي يّْر ىمعانًى التَّ ٍكىرًاة باألى ٍش ىباه" .
الييي ي
كان ٍ
الش ىب ًو كما ى
ت ى
ى
ى

اصطبلحا ىك كاحد عند أكثر العمماء ،كىك
أما تعريؼ التَّصحيؼ كالتَّحريؼ
ن
ٌ
اء في النقط أك الشكؿ ،قاؿ الدكتكر محمد أبك يشيبة(ٖ)" :كقد
التغير الذم يقع في الكممة سك ن

كاف معظـ المؤلفيف في المصحؼ في الحديث ال يفرقكف بيف ما إذا كاف التٌصحيؼ بتغيير
النقط أك بالشكؿ فالكؿ عندىـ تصحيؼ".

)ُ( مقدمة ابف الصبلح (صّّٖ).
)ِ( لساف العرب (ٗ.)ُٖٕ/

)ّ( التعريفات (صٗٓ) ،المغرب في ترتيب المعرب (صِْٔ).
)ْ( المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (ُ.)ّّْ/
)ٓ( سكرة البقرة (اآلية.)ٕٓ :

)ٔ(سكرة النساء (اآلية.)ْٔ :

)ٕ( تاج العركس مف جكاىر القامكس (ِّ)ُّٓ/

)ٖ( الكسيط في عمكـ كمصطمح الحديث (صْٖٕ).
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كلكف أكؿ مف فرؽ بينيما -في حدكد عمـ الباحث -ىك اإلماـ الحافظ ابف حجر في
(ُ)
حركؼ ،مع ً
و
يير حر و
ً
ً
الخطّْ في
ؼ ،أىك
بقاء صكرًة ى
المخالفةي بتى ٍغ ً ٍ
ىى
"نزىة النظر"  ،فقاؿ" :إ ٍف كانت ي
َّؼ .كًاف كاف ّْ ً
ؽ :فإف كاف ذلؾ بالنسبة إلى ى ً
َّ ً
ؼ".
فالم ىح َّر ي
السّْيا ً ٍ
صح ي ى ٍ ى
الم ى
بالنسبة إلى الش ٍكؿ ي
الن ٍقط فى ي
قاؿ السيكطي(ِ)" :قىسَّـ ىش ٍي يخ ًٍ
اإل ٍس ىبلًـ(ّ) ىى ىذا َّ
ع إًلىى ًق ٍس ىم ٍي ًف:
الن ٍك ى
ى
أىح يدىما :ما يغيّْر ًف ً
يو َّ
َّؼ.
صح ي
الن ٍقطي؛ فىيي ىك اٍل يم ى
ى يى ى ى
اء اٍلحر ً
الش ٍك يؿ مع بقى ً
ًً
ؼ".
كؼ ،فىيي ىك اٍل يم ىح َّر ي
ىك ٍاآل ىخ ير :ىما يغي ىّْر فيو َّ ى ى ى
يي
الم ّْ
اف
حدثيف ،فيذا يسمى ٍي ىم ى
كمما ال شؾ فيو أف التٌصحيؼ كالتٌحريؼ مذمكماف عند ي
مكسى يقكؿ(ْ) " :ىال تقرؤكا اٍلقيرآف عمىى اٍلمصح ًفيّْيف ،كىال تى ٍح ًمميكا اٍل ًعٍمـ ع ًف الص ً
ّْيف" ،كسعيد
ي
ى ى
ٍ ى ى
ُّحفي ى
ي ى
ي ٍى ى ى
(ٔ)
(ٓ)
عبد العزيز يقكؿ " :ال تأخذكا العمـ عف صحفي كال القرآف مف مصحفي" .

ٍب ًف

بف

قاؿ الباحث :كىذا الذـ محمكؿ عمى مف تكرر منو ذلؾ ،كا ٌال فإف الخطأ كارد عمى كؿ
ّْ
المحدثيف ،قاؿ اإلماـ السخاكم(ٕ)" :كقكؿ العسكرم(ٖ)ٌ :إنو قد عيب
إنساف ،كلـ يسمـ منو كبار
بالتٌصحيؼ جماعة مف العمماء ،كفضح بو كثير مف األدباء ،كسمكا الصحفية ،كنيي العمماء
عف الحمؿ عنيـ؛ كىذا محمكؿ عمى المتكرر منو ،كا ٌال فما يسمـ مف زلة كخطأ إال مف عصمو
ا﵀ ،كالسعيد مف عدت غمطاتو".

ً
و
ً
و
ك"التَّ
تصحيؼ في ً
كينقسـ
اإلسناد.
تصحيؼ في
الحديث ،كالى
متف
ينقسـ إلى:
صحيؼ
ي
ي
ي
ً
ً
ً
أيضا إلى:
كينقسـ
َّمع،...
البصر -كىك
تصحيؼ
أيضا إلى:
ن
ن
األكثر -كالى تصحيؼ الس ٍ
ي
ي
(ٗ)
ً
ً
تصحيؼ المعنى" .
األكثر -كالى
تصحيؼ المَّ ٍف ًظ -كىك
ي
الكراقيف في التَّصحيؼ كالتَّحريؼ خبلؿ عمميـ في اإلمبلء أك النسخ،
كقد كقع بعض ٌ
كاألمثمة عمى ذلؾ كثيرة ،كفيما يمي ذكر بعضيا:

)ُ( نزىة النظر في تكضيح نخبة الفكر (صِِٗ).

)ِ( تدريب الراكم في شرح تقريب النكاكم (ِ.)ُٔٓ/

)ّ) كيقصد بشيخ اإلسبلـ :الحافظ أحمد بف حجر العسقبلني.

ْ
الم ّْ
الراكم كالكاعي (صُُِ).
حدث الفاصؿ بيف ٌ
)( ي
ٓ
كخ ُّيً ّْ ،
يز التَُّّن ً
ً
يز ،أيىبك يم ىح َّم ود ،ىكييقىا يؿ :أيىبك ىع ٍب ًد ا ٍل ىع ًز ً
يد ٍب يف ىع ٍب ًد ا ٍل ىع ًز ً
ؽ ًفي
ىى ًؿ ًد ىم ٍش ى
) ( ىس ًع ي
اـ ،ىعالً يـ أ ٍ
الد ىم ٍشق ُّي ،اإل ىم ي
عص ًرًه ،كم ٍفتًي ًيـ بع ىد األىكىز ً
اع ّْي .تكفي سنة (َُٕىػ) .يينظر :تاريخ اإلسبلـ (ْ.)ّٕٖ/
ى ٍ ىي ٍ ىٍ
ٍ
)ٔ( الجرح كالتعديؿ (ِ.)ُّ/

)ٕ( فتح المغيث (ْ.)ٖٓ/

ٖ
الم ّْ
حدثيف (صٓ).
) ( تصحيفات ي
)ٗ( شرح التبصرة كالتذكرة (ِ.)َُِ/
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قاؿ عبد ا﵀ بف أحمد(ُ)" :سمعت أبي يقكؿ قدـ داكد بف أبي ىند الككفة ،فقاـ مستممي

أىؿ الككفة ليستممي ليـ ،فقاؿ :حديث سعيد بف المسيب

(ِ)

يكفف النبي  في خرقة صحؼ،

أراد أف يقكؿ الصبي فقاؿ النبي ."

عمً ٍّي اٍلقيرًش ُّي قى ً
اضي
ى
ى
اٍل ىح ىسػ ػ ػ ًف يم ىح َّم ػ ػ يد ٍب يف

(ّ)
ىخ ىب ىرىنا أيىبك اٍل ىم ىعالًي يم ىح َّم يد ٍب يف ىي ٍح ىيى ٍب ًف
كقاؿ أبك سعد السمعاني " :أ ٍ
ىحمػ ػ ػ ىد ً
ً
ًدم ٍش ى ً
اإل ٍسفى ىاريًنً ُّي ،أىنا أيىبك
ؽ بيىا ،أىنا أيىبك اٍلفى ىرًج ىس ٍي يؿ ٍب يف ب ٍش ًر ٍب ًف أ ٍ ى
ى
اؿ بً ًمصر ،أىنا أىبك مح َّمود اٍلحسف ٍبف رًشي و ً
ىحم ىد ٍب ًف الطَّفَّ ً
كت ٍب يف
ص ًرمُّ ،ثىىنا ىي يم ي
ي يى
ؽ اٍلم ٍ
ى ىي ي ى
ٍى
اٍل يح ىس ٍي ًف ٍب ًف أ ٍ ى
ت ىخالًي عمرك ٍبف ب ٍح ور اٍلج ً
ت ىعمىى إً ٍن ىس و
استى ٍممىى
احظي ىيقيك يؿ :أ ٍىممىٍي ي
اٍلمزرًع ،ىس ًم ٍع ي
ى
ى ٍى ى ى
اف ىم َّرةن ،أىنا ىع ٍمهرك فى ٍ

ب أ ىىنا ىزٍي هد".
أىنا بً ٍشهر ىك ىكتى ى
(ْ)
اسًـ إًسم ً
ت ىش ٍي ًخي أىبا اٍلقى ً
ض ًؿ
اعي ىؿ ٍب يف يم ىح َّمًد ٍب ًف اٍلفى ٍ
كقاؿ السمعاني في مكضع  " :ىس ًم ٍع ي
ى
ٍى
ً
اف ىيقيك يؿ :يكَّنا ًفي ىم ٍجمً ً
اؽ اٍل ىكًز ً
ير،
س نًظى ًاـ اٍل ىممً ًؾ أىبًي ىعمً ٍّي اٍل ىح ىس ًف ٍب ًف ىعمً ّْي ٍب ًف إً ٍس ىح ى
ىص ىبيى ى
اٍل ىحافظي بًأ ٍ
ً و (ٓ)
ً ً
ً
الدنًي ً
يؼ لً ُّمد ٍن ىيا َّ
فىأ ٍىممىى" :أ ٍّ
يـ اٍل ىح ًافظي:
َّة ىد ًار ىى ٍّـ ىكىبمي
َّة " ،فىقى ى
اؿ اٍل يم ٍستى ٍممي ىك يى ىك يسمى ٍي ىم ي
اف ٍب يف إ ٍب ىراى ى
ً و (ٔ)
َّة) ،فى ً
اؿ( :كىقمًي و
ًو
اؿ( :كىفمًي و
ًو
اعةي.
( ىكتىمي
َّة) ،فىًق ى
َّة)  ،فىًق ى
ضح ىؾ اٍل ىج ىم ى
ى
يؿ لىوي ( :ىكىبميَّة) ،فىقى ى ى
يؿ لىوي ( :ىكىبميَّة) ،فىقى ى ى
(ٕ)
ً
اؿ ّْ
كر لىيىا
اـ :اتٍيريككهي .قى ى
فىقى ى
اؿ :رضو ىح ىكى ىش ٍي يخ ىنا ىى ىذا ح ى
يم ى
يف أ ٍىممىى تىٍريجك ىكتى ٍخ ىشى األ ي
النظى ي
يو كىك مح َّم يد ٍبف ع ٍبًد اٍلك ً
ًً
اؿ َّ
احًد اٍلفى ىس ىارانً ُّي :أ ٍىي ً
الش ٍي يخ:
ت؟ ،فىقى ى
كر .فىقى ى
ش يقٍم ى
اؿ يم ٍستى ٍمم ى ي ى ي ى
ص ي
التَّ ى
اع يد ىكاٍل يح يد ي
ي ى ى
كر)
ىح ىم يد ٍب يف ىىالىةى َّ
الرَّنانً ُّ
ت ،فىقى ى
اؿ لىوي أ ٍ
كر) ،فى ىس ىك ى
استى ٍف ًي ٍمنًي أ ىىنا فى يقٍم ي
كر ،فى ٍ
يم ي
يم ي
يم ي
ي ( :ىكاأل ي
ت ( :ىكاأل ي
ىكاأل ي
م ،فىأىممىى اٍلمستىممًي (كاٍلقيبكر) ،فى ً
بً و
اعةي".
ضح ىؾ اٍل ىج ىم ى
ى
ى
يٍ ٍ
ص ٍكت ىج ٍي ىكًر ٍّ ٍ
ى يي
)
ٖ
(
ىخبرىنا أىبك عمً ٍّي إًسم ً
ىح ىم ىد ٍب ًف اٍل يح ىس ٍي ًف
اعي يؿ ٍب يف أ ٍ
كقاؿ السمعاني في مكضع آخر " :أ ٍ ى ى ي ى
ٍى
ً
و
ً
ت أ ىىبا
اٍل ىب ٍييىًق ُّ
اعا ىس ًم ٍعػ ػ ي
ي إً ىج ىازةن أىنا أيىبك اٍل ىكلًيد اٍل ىح ىس يف ٍب يف يم ىح َّم ػد اٍلىبٍمػ ػ ػخ ُّي إً ٍذننا إً ٍف لى ٍـ ىي يك ٍف ىس ىمػ ػ ػ ن
ت بعض يشي ً
ً
اٍلحس ًف ٍبف ى َّم واـ اٍلقى ً
ت أ ىىبا اٍل ىعبَّا ً
كخ ىنا
س ٍب ىف بً ى
اضي بًاألىيبمى ًة ىيقيك يؿ :ىس ًم ٍع ي
ىى ى ى
ط ىانةى ىيقيك يؿ :ىسم ٍع ي ى ٍ ى ي
كف ّْ
اد ٍب يف ىخالًود
ص ًر ُّ
م ىي ٍستى ٍممًي ىعمىى ىد ياكىد ٍب ًف ىرًش ويد فىًإ ىذا قى ى
الدي ي
اؿ ىح َّدثىىنا ىح َّم ي
اف ىى يار ي
ىيقيك يؿ :ىك ى
ؾ اٍل ىب ٍ
)ُ) العمؿ كمعرفة الرجاؿ ألحمد ،ركاية ابنو عبد ا﵀ (ّ.)ُّْ/

ِ
"ح َّدثىىنا أيىبك يم ىع ًاكىيةى،
) ) يقصد الحديث الذم أخرجو ابف أبي شيبة في مصنفو (ِ ،)ْٔٔ/برقـ (َُُٔٗ) .قاؿ :ى
ىع ٍف ىداكىد ،ىع ٍف ىس ًع ًيد ٍب ًف ا ٍلم ىسي ً
الصبً ُّي ًفي ًخ ٍرقى وة».
ّْب ،قىا ىؿ« :يي ىكفَّ يف َّ
ي
ي
)ّ) أدب اإلمبلء كاالستمبلء (صِٗ).

)ْ) المصدر نفسو (صّٗ).
)ٓ) ا ٍلبمًَّيةي كا ٍلب ٍمكل كا ٍلب ىبلء ك ً
اح هد ،ىكا ٍل ىج ٍمعي ا ٍلىب ىبلىيا .مختار الصحاح (صَْ).
ى ى ىى ى ى ي ى
ٔ ً
الب ٌقية مف َّ
الش ٍيء .تيذيب المغة (ُٓ.)ِِٕ/
) ) التَّميَّة :ىكًىي ى
)ٕ) رضو :اختصار مف "رضي ا﵀ عنو".
)ٖ) أدب اإلمبلء كاالستمبلء (صِٗ).
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ًً
اد ٍب ىف ىزٍيود كىي ٍستى ٍممًي لًمنَّ ً
ب ىال
اس ىح َّم ي
ب ًفي ًكتىابً ًو ىح َّم ى
يء إًلىى ىب ٍيتو ىي ٍق ىأير ىما ىكتى ى
ىكتى ى
اد ٍب يف ىسمى ىمةى فىىي ًج ي
ى
ً
يث إًلىى ىد ياكىد ٍب ًف ىرًش ويد".
ام ىأرىتىوي تى ٍستى ًغ ي
كـ ىي ٍ
ض ًر ي
ب ٍ
يي ٍحس يف ىي ٍق ىأرىهي ىيقي ي
(ُ)
ىحم ىد ٍب ًف اٍلبر ً
ىخ ىب ىرىنا أيىبك بكر يم ىح َّمد بف ىع ٍب ىد ً
اء
كقاؿ العسكرم  :ى"كأ ٍ
اف ،ىح ى
ىى
دثنا يم ىح َّمد ٍبف أ ٍ ى
ً ً
ً
اف بكاسط كراؽ ينظر ًفي األ ىىد ًب ك ّْ
اف لً ىع ٍم ًرك ٍب ًف
قى ى
الش ٍع ًر ىكال ىي ٍع ًر ي
ؼ ىش ٍينئا م ىف اٍل ىحديث ،ىك ىك ى
اؿ :ىك ى
ٌ
ى
ًَّ
عك وف اٍلك ً
اؿ :أ ّْ
اف ىي ٍنظيير ًفي
اؽ يم ٍستى ٍم وؿ ىيٍم ىح يف ىكثً نيرا ،فىقى ى
اس ًط ّْي ىكَّر ه
الكراؽ الذم ىك ى
ىخ يركهي ،ىكتىقى َّد ىـ إًلىى ٌ
ىٍ
ى
اؿ :عف
ص ٍي وف ،فىقى ى
اؿ :يى ىش ٍي هـ ىكٍي ىح ىؾ ،فىقى ى
اؿ :ىح َّدثى يك يـ يى ىش ٍي هـ ،فىقى ى
ىف ىي ٍق ىأىر ىعمى ٍي ًو ،فىىب ىدأى فىقى ى
األ ىىد ًب أ ٍ
اؿ :ىع ٍف يح ى
اف ىيٍم ىح يف ىفمى ٍي ىس ىي ٍم ىس يخ".
ص ٍي وف ىكٍيمى ىؾ ،ثيَّـ قى ى
الكراؽ األ َّىك ًؿ فىًإَّنوي ىكًا ٍف ىك ى
يح ى
اؿ ىع ٍم يرك ٍب يف ىع ٍك وف يرُّدكا إًلى َّي ٌ
كقاؿ الخطيب البغدادم(ِ)" :أنا أىبك اٍلحس ًف مح َّم يد ٍبف ع ٍبًد اٍلك ً
احدً ،أنا ىعمً ُّي ٍب يف يع ىم ىر،
ي ى
ي ى ى يى
ى
اؿ :ح َّدثىنًي اٍلقى ً
ً
ً
اف
كسى َّ
اس يـ ٍب يف يم ىح َّمًد ٍب ًف ىب َّش وار ٍاأل ٍىن ىب ًارمُّ ،قى ى
الرَّزياز ،قى ى ى
اؿ :ىك ى
ىح َّدثىني ىعم ُّي ٍب يف يم ى
ىح ىم ىد ٍب ًف ىح ٍنىب وؿ قى ٍد ىع َّك ىؿ ىعمىى أَّىنوي إً ىذا أ ٍىممىى ىح ٍرفنا ًم ىف اٍلقي ٍر ً
اب
يم ٍستى ٍممًي ىع ٍبًد المَّ ًو ٍب ًف أ ٍ
َّك ي
آف ىك ى
اف الص ى
(ّ)
ىحم ىد ًفي حًد و
َّ ً
ً ً ًً
يث ( :ىسين ًري ًي ٍـ ىآياتيىنا ًفي ٍاآلفىا ً
الرٍف ًع
ؽ( ،قىالىيىا بً َّ
ى
في خ ىبلفو ،فىأ ٍىممىى ىع ٍب يد المو ٍب يف أ ٍ ى
اؿ اٍلمستىممًي :اس يكتيكا (سين ًري ًيـ آياتىىنا) قىالىيا بًفىتٍ ًح التَّ ً
ً
ض ًح ىؾ َّ
اء".
ي ٍ ى
اس ىك ى
فى ى
ٍ
الن ي
ض َّج اٍل ىم ٍجم يس ،فىقى ى ي ٍ ٍ
ى
(ٓ)
(ْ)
لما ىـ األستاذ أبك القاسـ
كقاؿ ابف عساكر " :ذكر أبك عبد الرحمف السممي  ،قاؿٌ :
النصرآباذم(ٔ) بالحج كتييأ لو خرجت معو إلى الحج سنة (ّٔٔق) ككنت مع األستاذ أم منزؿ

نزلناه أك بمدة دخمناىا يقكؿ لي :قـ حتى تسمع الحديث ،ككاف مع جبللتو ككثرة ما عنده مف

العمـ يحمؿ المحبرة كالبياض كيحضر سماع الحديث كيطمب أىمو ،ككاف -رحمو ا﵀ -شديد

كلما دخمنا بغداد ،قاؿ لي :قـ بنا نذىب إلى أبي بكر بف مالؾ
الحرص عمى كتابتو كالحب لوٌ ،
(ٕ)
شيئا ليق أر
كراؽ قد أخذ مف
الحاج ن
ٌ
القطيعي  -رحمو ا﵀ ،-ككاف عنده إسناد حسف ،ككاف لو ٌ
صراباذم ُّ
مرة ،ك َّ
يرد عميو ،كأىؿ بغداد ال يحممكف ىذا مف
الن ٍ
الكراؽ غير ٌ
ليـ ،فدخمنا ،فأخطأ ٌ

ُ
كينظر :الجامع ألخبلؽ الراكم كآداب السامع (ُ ،)ِٖٓ/أدب اإلمبلء
) ) تصحيفات المحدثيف (ُ ،)ٔٓ/ي
كاالستمبلء (صٓٗ).

)ِ) الجامع ألخبلؽ الراكم كآداب السامع (ِ.)َّ/
)ّ) الصحيح ( ىآياتًىنا) بكسر التاء في قكلو   :ىسين ًري ًي ٍـ ىآياتًىنا ًفي ٍاآلفىا ً
ؽ .سكرة فصمت ( اآلية.)ّٓ :
)ْ) تاريخ دمشؽ البف عساكر (ٕ.)َُٗ/

)ٓ) محمد بف الحسيف بف محمد بف مكسى أبك عبد الرحمف السممي الصكفي النيسابكرم ،قدـ بغداد مرات،
كحدث بيا عف شيكخ خراساف ،تكفي سنة (ُِْق) .يينظر :تاريخ بغداد (ّ.)ِْ/
ٌ
ٔ
ً
ىح ىمد ٍبف ىم ٍح ىم ىكٍيو ،أبك القاسـ َّ
صراباذ محمٌة
م الكاعظ الصُّكفي ٌ
) ) إبراىيـ ٍبف يم ىح َّمد ٍبف أ ٍ
الزاىد ،ى
كن ٍ
الن ٍ
صرىاباذ ٌ
ىبن ٍي ىسابكر ،تكفي (ّٕٔىػ) .يينظر :تاريخ اإلسبلـ (ٖ.)ِّٔ/
ٕ
تقدمت ترجمتو .ييمف نظر (صَُِ) مف ىذا البحث.
ىح ىمد ٍبف جعفر ٍبف حمداف أيىبك ىب ٍكر القطيعيٌ .
) ) أٍ
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ً
كالم ً
ستيزئ بو ،فقاـ
فمما ٌ
ي
رد عميو الثالثة قاؿ :يا رجؿ ٍ
الغ ىرباءٌ ،
إف كنت تي ٍحسف تق أر فتعاؿ ،ي
ً
كمف حكلو ،فق أر
تأخر ن
األستاذ أبك القاسـ كقاؿٌ :
قميبل ،كأخذ الجزء فق أر قراءة ٌ
يعي ى
تحير منيا القىط ٌ
ُّ
الكراؽ :ىمف ىذا؟ ،قمت :األستاذ أبك القاسـ َّ
صراباذم،
الن ٍ
ثبلثة أجزاء ،كجاء كقت الظير ،فسألني ٌ
الناس ،ىذا شيخ يخراساف".
فقاـ كقاؿ :أيُّيا ٌ
م َّ
كم
الن ٍح ٌ
كذكر الذىبي ترجمة محمد بف القاسـ بف محمد بف بشار ،أبك بكر ابف األنبار ٌ
المغكم العبلمة ،ثـ قاؿ(ُ)" :حكى َّ
اسما
ني أنو حضره في مجمس يكـ جمعو
ط
ق
ار
الد
ٍ
ي
ٌ
ٌ
ى
فصحؼ ن
ٌ
ً
حضرت الجمعة الثانية قاؿ
فمما
فأعظمت لو ٍ
ي
فمما انقضى المجمس ىع َّرؼ مستمميوٌ ،
كى ىموي كى ٍبتوٌ .
كنبينا ذلؾ الشاب عمى
م لممستمميّْ :
عرؼ الجماعة ٌأنا صحَّفنا االسـ الفبلني ٌ
ابف األنبار ٌ

الصكاب".

(ّ)
(ِ)
يكما ،فقاؿ لنا مالؾ :يق أر
مالؾ
اؽ
كر
حبيب
عمينا
أبطأ
"
:
كقاؿ يحيى بف بكير
َّ
ن
بعضكـ لكـ .فقمنا لعبد الممؾ بف ىم ٍسمى ىمة(ْ) :اق أر لنا ،فجعؿ يقرأ ،فكمما مر بابف شياب-

ىـ
الزىرم ،-قاؿ :حدثؾ شياب ،ففعؿ ذلؾ مرنا
ار حتى ضجر مالؾ مف كثرة ما ييرد عميو ،حتى َّ
شيئا .ككنا نحضر كيغيب عبد الممؾ ،فإذا انصرفنا أخذنا ألكاحو فكتبنا فييا بعض
أف ال يحدثنا ن
ما سمعنا مف مالؾ ،فنقكؿ لو :اق أر ألكاحؾ ،فيق أر كيقكؿ" :حدثنا مالؾ" فنضحؾ بو ،كنقكؿ :نحف

يكما
كتبناىا ،فيقكؿ :ىي ألكاحي كأنا كتبتيا كسمعتيا ،فيعجب أصحابنا مف شدة غفمتو .كق أر لنا ن

عمى مالؾ في كتاب ُّ
مسككرا" ،فضحؾ مالؾ ،كقاؿ" :جرك
النذكر ،فقرأ" :فقربت إليو جزء قنى
ن
(ٓ)
كرا" عافاؾ ا﵀!".
قثاء مكس ن
***

)ُ) تاريخ اإلسبلـ

(ٕ.)ْٓٔ/

)ِ) األنساب (ٓ .)ُّْ/كيحيى بف بكير ىك :يحيى بف عبد ا﵀ بف بكير المخزكمي مكالىـ المصرم .تقدمت
ترجمتو (صِْٖ) مف ىذا البحث.

)ّ) حبيب ابف أبي حبيب ،يينظر ترجمتو في الحديث (ُّ) (صِٖٓ).
ْ
ً
يمٌية.
صر ُّ
) ) عبد الممؾ بف ىم ٍسمى ىمة بف يزيد ،أبك مركاف الم ٍ
م الفقيو ،تكفي سنة (َُِِِّ-ق) ،مكلى بني أ ى
تكفي سنة (َِّىػ) .يينظر :تاريخ اإلسبلـ (ٓ.)ِٔٓ/

)ٓ ) قكلو" :جرك قثاء" :بكسر الجيـ قيؿ ىك صغارىا كقيؿ الطكيؿ منيا كقيؿ ىك الكاحد منيا .مشارؽ األنكار
عمى صحاح اآلثار (ُ.)ُْٓ/
ً
ً
اءةه ،كأرض ىم ٍقثاةه .العيف (ٓ.)َِّ/
اء :الخيار ،الكاحدة قثٌ ى
كالقثٌ ي
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المبحث الثاني :التخميط كالبعد عف الضبط

َّ
ردىا كعدـ قبكليا.
إف التخميط كالبعد عف الضبط يفسد َّ
الركايات كيؤدم إلى ٌ
اد ًف ً
ك"التَّ ٍخمًيطي ًفي ٍاأل ٍىم ًرًٍ :
يو"(ُ) .ك"التخميط غير االختبلط بأخرة :التخميط اختبلؿ
اإل ٍف ىس ي

عارض في الضبط يقع في حاؿ الصحة ال الخرؼ"(ِ).

كمنو(ّ) :قكلو عبد الرحمف بف أبي حاتـ" :سمعت أبي يقكؿ :حدثنا أبك عبيد ا﵀ ابف

أخي ابف كىب ،ثـ قاؿ :كتبنا عنو كأمره مستقيـ ،ثـ خمط بعد ،ثـ جاءني خبره أنَّو رجع عف
التخميط ،قاؿ :كسئؿ أبي عنو بعد ذلؾ ،فقاؿ :كاف صدكقنا" .عمٌؽ الدكتكر عبد ا﵀ الجديع عمى
ىذا الخبر ،فقاؿ(ْ)" :كىذا زاؿ تخميطو كضبط حديثو كرجع عف خطئو".

الركاية بمعناه االصطبلحي ،كىك "أف
أما البعد عف الضبط ،أم البعد عف الضبط في َّ
ٌ
(ٓ)
التحمؿ كاألداء" .
يككف الراكم متيقظان حافظان غير مغفؿ كال ساه ،كال شاؾ في حالتي
ُّ
اف(ٔ) يم ٍستى ٍمًمي أىبا
الكراقيف في التخميط كالبعد عف الضبط ،منيـ :ىك ٍي ىس ى
كقد كقع عدد مف ٌ
(ٖ)
(ٕ)
ًً
ً
اف ىي ٍس ىمعي ىغ ٍي ىر ىما أىقيك يؿ
ىح ىم يد ٍب يف ىرٍك وح " :قى ى
يع ىب ٍي ىدةى  ،قاؿ أ ٍ
اف يم ٍستى ٍمميو :ىك ٍي ىس ي
اؿ أيىبك يع ىب ٍي ىدةى ل ىك ٍي ىس ى
ب ىكىي ٍحفىظي ىغ ٍي ىر ىما ىي ٍق ىأير" ،كقاؿ
ب ىغ ٍي ىر ىما ىيقيك يؿ ىكىي ٍق ىأير ىغ ٍي ىر ىما ىي ٍكتي ي
ىكىيقيك يؿ ىغ ٍي ىر ىما ىي ٍس ىمعي ،ىكىي ٍكتي ي
ً
ً
و
اح إًلىى
ب ًفي األىٍل ىكا ًح ىغ ٍي ىر ىما ىك ىعى ثيَّـ ىي ٍن يقميوي ًم ىف األىٍل ىك ً
يم ىح َّمد ٍب ًف ىسبلـ اٍل يج ىمح ّْي" :أيىبك يع ىب ٍي ىدةى :ىكىي ٍكتي ي
الد ٍفتىًر ىغ ٍير ما ًف ً
ب ثيَّـ ىي ٍق ىأير ًم ىف َّ
َّ
يو"(ٗ) ،كقاؿ الصفدم(َُ)" :مستممي أبي يع ىب ٍي ىدة
الد ٍفتىًر ىغ ٍي ىر ىما ىكتى ى
ى ى
اف ي ٍكتب غير ىما يسمع ىكي ٍق ىأر غير ىما يكتب أمميت
كيساف مستممي أبي يع ىب ٍي ىدة قى ى
اؿ الجاحظ ىك ى
ى

)ُ) مختار الصحاح (صْٗ).

)ِ) تحرير عمكـ الحديث (ُ.)ْْٓ/
)ّ) الجرح كالتعديؿ (ِ.)َٔ/

)ْ) تحرير عمكـ الحديث (ُ.)ْْٓ/

)ٓ( الديباج المذىب في مصطمح الحديث (صْٗ).

ٔ
معرؼ بف دىثـ .طبقات النحكييف كالمغكييف (صُٖٕ).
) ) ىك أبك سميماف كيساف بف ٌ
)ٕ) ىك أبك عبيدة ىم ٍعمر بف َّ
المثنى التٍَّي ًم ُّي ،تىٍيـ قيىريش مكلنى ليـ .ككاف مف أجمع الناس لمعمـ ،كأعمميـ بأياـ
العرب كأخبارىا .كأكثر الناس ركاية ،ككاف يقاؿ :إنو ىخ ًارًج ّّي .كمات سنة (َِٗق) .طبقات النحكييف كالمغكييف
(صُٕٓ).

)ٖ) أدب اإلمبلء كاالستمبلء (صِٗ).
)ٗ) المصدر نفسو.

)َُ) الكافي بالكفيات (ِْ.)ِٖٕ/
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ىعمى ٍي ًو

بمعتمر أىبا عمرك) فى ىكتبو أىبك بشر كاستفتى ًف ً
و
يو(ُ) أ ىىبا زيد
لمعشر عدلكا ...
ىي ٍك نما (عجبت
ي ي
و ى ىٍ
(ِ)
اؿ:
اسمو؟ فىقى ى
أ ىىبا ىح ٍفص" .كقاؿ أ ن
يضا  " :ىك ىسأىلىوي أيىبك يع ىب ٍي ىدة ىعف رجؿ مف شعارء العرب ىما ٍ

كقرأه
ً
اؿ لىوي أيىبك يع ىب ٍي ىدة :مف أيف
خراش أىك رياش أىك خماش أىك ىش ٍيء آخر ،ىكأىظنوي قرشيان فىقى ى
خ ىداش أىك ى
اؿ :ىأرٍىيت اكتناؼ الشينات(ّ) ىعمى ٍي ًو مف كؿ ىجانب".
عممت أىنو قرشي؟ ،قى ى
كمنيـ" :محمد بف عمراه بف مكسى بف عبيد ا﵀ ،أبك عبيد ا﵀ الكاتب المعركؼ

كتبا كثيرةن مستحسنةن في فنكف ،ككاف
بالمرزباني .كاف صاحب أخبار كركاية لآلداب ،كصنؼ ن
أشياخو يحضركف عنده في داره فيسمعيـ كيسمع منيـ ،ككاف عنده خمسكف ما بيف لحاؼ
(ْ)
معدة ألىؿ العمـ الذيف يبيتكف عنده ،ككاف عضد الدكلة
كدكاج ٌ ،

(ٓ)

يجتاز عمى داره فيقؼ

ببابو حتى يخرج إليو فيسمـ عميو ،ككانت آفتو ثبلثنا ،الميؿ إلى التشيع ،كالى االعتزاؿ ،كتخميط
المسمكع باإلجازة ،كاال فميس بداخؿ في الكذابيف"(ٔ).
الكراؽ ،ييعرؼ :بابف الفرانؽ ،مف أىؿ قرطبة؛ يكنى
كمنيـ" :محمد بف أحمد بف إبراىيـ ٌ
كثيرا ،كلـ يكف بالضابط لما نقمو كقيد"(ٕ).
عمما ن
أبا عبد ا﵀ ،...كتب بخطو ن
عمي بف ىش ٍك يرىكٍيو ،القاضي أبك منصكر األصبياني ،...قاؿ
كمنيـ " :يم ىح َّمد ٍبف ٍ
أح ىمد ٍبف ٌ
البغدادم ،كأبي إسحاؽ بف خرشيذ قكلو،
عمي بف
ٌ
يحيى بف مندة :ىك آخر مف ركل عف أبي ٌ

كعمي بف القاسـ النجاد ،كجماعةٌ .إال ٌأنو
كسافر إلى البصرة .كسمع مف :أبي عمر الياشمي،
ٌ
َّ
كحؾ بعض السَّماع؛ كذلؾ أراني مؤتمف
خمط في كتاب الس ىُّنف(ٖ) ما سمعو بما لـ يسمعو،

)ُ) قاؿ أبك إسحاؽ الحصرم" :فكتب أبا بشر ،كق أر أبا حفص ،كاستممى أبا زيد ،كأممى أبا نصر" .جمع
الجكاىر في الممح كالنكادر (صُّٖ) .كقاؿ عبد السبلـ ىاركف" :ينقؿ عف ذلؾ غير ما كتبو في أكؿ األمر،

ثـ يحفظ غير ما كتب ،ثـ يي ّْ
حدث غير ما حفظ" .تحقيؽ النصكص كنشرىا (صّٔ).
)ِ) الكافي بالكفيات (ِْ.)ِٖٕ/

)ّ) الشينات :جمع لحرؼ الشيف ،كالشينات كميىا ًفي ىك ىبلميـ قبؿ البلمات .يينظر :المحكـ كالمحيط األعظـ
(ٔ.)ُٕٔ/
ضرب ًم ىف الثّْىي ً
اج ،ك ُّ
اب .لساف العرب (ِ .)ِٕٕ/كقاؿ الصغانيُّ :
)ْ) ُّ
اج :الذم يي ٍمىب يس .الشكارد
اج:
ه
الد ىك ي
الد ٌك ي
الد َّك ي
(صِٓ).
ٓ
ً
عض يد الدكلة ،أبك شجاع ابف السمطاف يرٍكف الدكلة الحسف بف يبكيو َّ
الدٍيمى ًمي .تكفي سنة
السمطاف ي
) ) فىٌناخ ٍس يركٌ ،
(ِّٕىػ) .يينظر :تاريخ اإلسبلـ (ٖ.)ّٕٔ/
)ٔ) المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ (ُْ.)ِّٕ/
)ٕ) الصمة في تاريخ أئمة األندلس (صُّٕ).
)ٖ) أم سنف أبي داكد.
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م(ُ) .كقاؿ
ثـ ترؾ القراءة عميو ،كخرج إلى البصرة ،كسمع
ى
عمي التُّ ٍستىًر ٌ
ٌ
اجيٌ ،
الكتاب مف أبي ٌ
الس ٌ
(ِ)
فنظرت فإذا ىك
أف الس ىُّنف عند ابف ىش ٍك يرىكٍيو،
لما ٌ
ي
كنا بأصبياف كاف ييذكر ٌ
ابف طاىر ٌ :
جميعا بالبصرة ،ككاف القاضي أبك
فسألت عف ذلؾ ،فقيؿٌ :إنو كاف لو ابف عـ ،ككانا
مضطٌرب،
ي
ن
(ّ)
عمو قد
مشتغبل بالفقو ،كاٌنما سمع اليسير مف القاضي أبي عمر
منصكر
ن
الياشمي  ،ككاف ابف ٌ
ٌ
َّ
فخرجت إلى
اسمو،
سمع
ي
ى
قديما ،فك ىشط أبك منصكر اسـ ابف ٌ
عمو ،كأثبت ى
الكتاب كمو ،كتييكفٌي ن

م"(ْ).
البصرة ،كقرأتيو عمى التُّ ٍستىًر ٌ
كمنيـ :أحمد بف محمد بف يكسؼ بف محمد بف دكست العبلؼ الحافظ العبلمة ،أبك
عبد ا﵀ البغدادم ،كالد أبي بكر العبلؼ البزاز .قاؿ األزىرم(ٓ) :ابف دكست ضعيؼ ،رأيت كتبو
كميا طرية ،ككاف يذكر أف أصكلو غرقت فاستدرؾ نسخيا .كقيؿ :إنو كاف يكتب األجزاء كيتربيا

ليظف أنيا عتؽ .كقاؿ حمزة بف محمد بف طاىر :مكث ابف دكست سبع عشرة سنة يممى

الحديث ،كاذا سئؿ عف شيء أممى مف حفظو في معنى ما يسأؿ عنو(ٔ).

َّ
الركاة ،فقاؿ ابف
كقد أرشدنا أىؿ العمـ إلى طريقة التعامؿ مع أحاديث ىذا
الصنؼ مف ُّ
القيّْـ(ٕ) عند حديث عف مطر الكراؽ(ٖ)" :كال عيب عمى و
مسمـ في إخراج حديثو ،ألنو ينتقي مف
ٌ
أحاديث ىذا الضَّرب ما يعمـ أنو حفظو ،كما يطَّرح مف أحاديث الثّْقة ما يعمـ أنو غمط فيو،
سيء
فغمط في ىذا المقاـ مف استدرؾ عميو إخراج جميع حديث الثّْقة ،كمف ضعَّؼ جميع حديث ّْ
ُ
َّقطي .تكفي سنة (ْٕٗىػ)،
ثـ
ٍ
البصر ٌ
عمي التُّستر ٌ
مٌ ،
م الس ٌ
عمي بف أحمد بف عمي بف إبراىيـ بف بحر ،أبك ٌ
)) ٌ
الياشمي .يينظر :تاريخ اإلسبلـ (َُ.)ّْْ/
كانت الرحمة إليو في سماع سنف أبي داكد؛ ركاىا عف أبي عمر
ٌ
ِ
عمي ٍبف أحمد ،أبك الفضؿ المقدسي ،تقدمت ترجمتو (صِّٕ) مف ىذا البحث.
) ) ىك :محمد ٍبف طاىر ٍبف ٌ
قاؿ الباحث :كقد أحاؿ ابف نقطة ىذه القصة إلى كتاب ابف طاىر "المنثكر مف الحكايات كالسؤاالت"

بقكلو" :كقاؿ محمد بف طاىر المقدسي في كتاب المنثكر" .التقييد لمعرفة ركاة السنف كالمسانيد (صٓٓ) .كلكني
لـ أجد القصة في كتاب ابف طاىر.

ّ
اف ٍبف ىعمً ّْي ٍبف ىع ٍبد المَّ ًو ٍبف
) ) القاسـ ٍبف جعفر ٍبف عبد الكاحد ٍبف العباس بف عبد الكاحد بف ىج ٍعفى ير ٍبف يسمىٍي ىم ي
م ،تكفي سنة (ُْْىػ) .تاريخ اإلسبلـ (ٗ.)ُِْ/
اسي
ىعبَّاس ،القاضي أبك يع ىمر
الياشمي ٌ
ٍ
البصر ٌ
العب ٌ
ٌ

)ْ) يينظر :تاريخ اإلسبلـ (َُ.)ّْْ/

ٓ
ادم .تكفي
َّيرفي
أيضا بابف َّ
البغدادم ،المعركؼ ن
الس ىك ٌ
ٌ
) ) يعىب ٍيد ا﵀ بف أحمد بف عثماف ،أبك القاسـ األزىر ٌ
م الص ٌ
أخ اسمو محمد َّ
تأخر بعده .يكلًد أبك القاسـ سنة (ّٓٓق) .تاريخ
سنة (ّْٓىػ) ،كنية أبيو أبك الفتح ،كلو ه

اإلسبلـ (ٗ.)ْٖٓ/

)ٔ) يينظر :تاريخ اإلسبلـ (َُ ،)ُٓٓ/ميزاف االعتداؿ (ُ.)ُّٓ/
)ٕ) زاد المعاد في ىدم خير العباد (ُ.)ّّٓ/
)ٖ) قكاعد العمؿ كقرائف الترجيح (صْٕ).
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الحفظ .فاألكلى طريقة الحاكـ كأمثالو ،كالثانية طريقة أبي محمد ابف و
حزـ كأشكالو ،كطريقة مسمـ
ىي طريقة أئمة ىذا َّ
الشأف ،كا﵀ المستعاف".

***

المبحث الثالث :اإلدخاؿ عمى الشيكخ كافساد أحاديثيـ

الكلكج"(ُ).
اإلدخاؿ لغة :مف "دخؿ :الداؿ كالخاء كالبلـ أص هؿ مطرد منقاس ،كىك ي
(ِ)
ك" ُّ
كد ىخؿ بو"
الد يخكؿ نقيض الخركج ،ىد ىخؿ ،ىي ٍد يخؿ ،يد يخكالن ،كتى ىد َّخؿ ،ى
الم ّْ
حدثيف عمٌة قريبة مف عمة التمقيف ،ك"يختمؼ عنو في ككف
كاإلدخاؿ عمى الشيكخ عند ي

غالبا -
التمقيف بعمـ الممقف ،كأما اإلدخاؿ فيككف بغير عمـ الراكم الذم أدخؿ عميو الحديث  -ن
كما أف التمقيف يككف مشافية ،كأما اإلدخاؿ فيككف في الكتاب ،كربما كاف األمر قر نيبا بعضو مف

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 الفعؿ .كيضعؼ بعضيـ عف ذلؾ ،فيسقط حديثيـ"(ْ).

كاإلدخاؿ حدث مع طائفة مف الشيكخ بفعؿ كراقييـ أك غيرىـ ،كفسدت بذلؾ أحاديثيـ

كطيعف فييا ،فيذا قيس ٍبف الربيع ،أيىبك يم ىح َّمد األسدم ،قاؿ جعفر ٍبف أباف الحافظ(ٓ) :سألت ٍابف
(ٔ)
اؿ :كاف لو ٍابف(ٕ) ىك آفتو ،نظر أصحاب الحديث في كتبو،
ين ىم ٍير  ،ىع ٍف قيس ٍبف الربيع ،قى ى
)ُ( معجـ مقاييس المغة (ِ.)ّّٓ/
)ِ( لساف العرب (ُُ.)ِّٗ/

)ّ( مقدمة عمؿ الحديث البف أبي حاتـ (ُ.)ُِٔ/
)ْ( مقدمة عمؿ الحديث البف أبي حاتـ (ُ.)ُِٗ/

)ٓ) يينظر :تاريخ بغداد (ُْ ،)ْٔٗ/كتاب المجركحيف (ِ.)ُِٗ/
ٔ
اليمداني الككفي ،أبك عبد الرحمف ،لقبو درة العراؽ ،ثقة حافظ فاضؿ ،مات سنة
) ) محمد بف عبد ا﵀ بف ين ىم ٍير ٍ
(ِّْق) .تقريب التيذيب (صَْٗ).

)ٕ) قاؿ ابف حجر" :محمد بف قيس بف الربيع األسدم الككفي ،ىك الذم أفسد حديث أبيو ،قاؿ عبد ا﵀ بف
عمي بف المديني عف أبيو كضعكا في كتاب قيس بف الربيع حديث أبي القاسـ إسماعيؿ بف كثير عف عاصـ بف

شيئا مف حديثو .كقاؿ
لقيط في الكضكء كلـ يسمع مف إسماعيؿ بف كثير أشياء ،كاٌنما أىمكو ابف لو قمب عميو ن
ابف ين ىم ٍير :كاف لو ابف ىك آفتو ،كقاؿ أبك داكد :كاٌنما أتى قيس مف قبؿ ابنو كاف يأخذ حديث الناس فيجعمو في

كتب أبيو كال يعرؼ الشيخ ذلؾ ،كقاؿ أحمد :كاف ابف قيس يأخذ حديث مسعر كسفياف الثكرم عف المتقدميف
فيجعميا في حديث أبيو كىك ال يعمـ قمت :كلـ أقؼ لمحمد بف قيس عمى ترجمة إال ىذا القدر الذم ذكرتو".

لساف الميزاف (ٓ.)َّٓ/
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فأنكركا حديثو ،كظنكا أف ابنو قد غيرىا" ،كقاؿ أبك حاتـ(ُ)" :قد سبرت أخبار قيس بف الربيع مف
شابا ،فمما كبر ساء حفظو،
ركاية القدماء كالمتأخريف كتتبعتيا ،فرأيتو صدكقنا
ن
مأمكنا حيث كاف ن
فمما غمب المناكير
كامتحف بابف سكء ،فكاف يدخؿ عميو الحديث ،فيجيب فيو ثقة منو بابنوٌ ،
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
كىاه منيـ ،فكاف ذلؾ لما عممكا مما في حديثو مف المناكير التي أدخؿ عميو ابنو كغيره".

(ّ)
(ِ)
جدا،
ك"عبد ا﵀ بف صالح كاتب الميث المصرم  ،قاؿ ابف حباف " :منكر الحديث ن

يركم عف األثبات ماال يشبو حديث الثقات كعنده المناكير الكثيرة عف أقكاـ مشاىير أئمة ،ككاف
(ْ)
الغ َّبلت(ٓ)؛ كاٌنما كقع
في نفسو صدكقنا يكتب لميث بف سعد الحساب  ،ككاف كاتبو عمى ى
المناكير في حديثو مف قبؿ جار لو رجؿ سكء ،سمعت ابف خزيمة(ٔ) يقكؿ :كاف لو جار بينو
كبينو عداكة فكاف يضع الحديث عمى شيخ عبد ا﵀ بف صالح كيكتب في قرطاس بخط يشبو

خط عبد ا﵀ بف صالح كيطرح في داره في كسط كتبو ،فيجده عبد ا﵀ فيحدث بو فيتكىـ أنو
خطو كسماعو ،فمف ناحيتو كقع المناكير في أخباره".

بكراؽ لو أدخؿ في كتبو أحاديث مناكير ،كنصحو أبك حاتـ
كسفياف بف ككيع ابتمي ٌ
كبيف لو أبك حاتـ كيؼ يميز ما أدخؿ عميو ،فمـ يأخذ بنصحو ،فسقطت
الرازم ،كابف خزيمةٌ ،
ٌ

ركاياتو(ٕ) .قاؿ عبد الرحمف بف أبي حاتـ(ٖ)" :سمعت أبى يقكؿ :جاءني جماعة مف مشيخة

الككفة فقالكا :بمغنا أنؾ تختمؼ إلى مشايخ الككفة تكتب عنيـ كتركت سفياف بف ككيع ،أما كنت

)ُ) كتاب المجركحيف (ِ.)ُِٖ/

)ِ) ىك :الميث بف سعد ،يينظر :الباب األكؿ ،الفصؿ الرابع (صٕٔ).

)ّ) كتاب المجركحيف (ِ ،)َْ/يينظر :المكضكعات (ُ.)ََُ/
كحسابةن ً
ىحسبو ًحسابا ً
الحساب ك ً
)ْ) ً
ت َّ
كح ٍسىبةن .تيذيب المغة
الحسابةي :ىع ُّدؾ
الشيء ،تىقكؿ :ىح ىس ٍب ي
ى
الش ٍيء أ ٍ ي ي
ي
ى
ى
(ْ.)ُّٗ/
ٓ
الزٍرًع كالثَّم ًر كالمَّىب ًف ك ً
الغمَّةَّ :
ص يؿ ًم ىف َّ
اإلجارة ك ّْ
ؾ .ىكفي ىبل هف
الد ٍخؿ الًَّذم يي ىح َّ
النتاج ىكىن ٍح ًك ىذلً ى
) ) الغبلت جمع غمة ،ك ى
ى ى ى
لغمَّة .يينظر :لساف العرب (ُُ.)َْٓ/
يي ًغ ُّؿ ىعمىى ًعيالو أىم يأٍتييـ با ى
م .إماـ األئمة أبك بكر الحافظ.
السمى ًم ُّي النيسابكر ُّ
)ٔ) يم ىح َّمد ٍبف ًإ ٍس ىحاؽ ٍبف يخ ىزٍي ىمة ٍبف المغيرة بف صالح بف بكر ُّ
تكفي سنة (ُُّىػ) .تاريخ اإلسبلـ (ٕ.)ِّْ/
)ٕ) يينظر :مقدمة عمؿ الحديث البف أبي حاتـ (ُ.)ُّٓ/
)ٖ) الجرح كالتعديؿ (ْ.)ِِّ-ُِّ/
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ترعى لو في أبيو؟ ،فقمت ليـ :إني أكجب لو كأحب أف تجرل أمكره عمى الستر ،كلو كراؽ

(ُ)

قد

الكراؽ عف نفسو فكعدتيـ أف أجيئو ،فأتيتو مع جماعة
أفسد حديثو .قالكا :فنحف نقكؿ لو أف يبعد ٌ
مف أىؿ الحديث ،كقمت لو :إف حقؾ كاجب عمينا في شيخؾ كفى نفسؾ فمك صنت نفسؾ ككنت
تقتصر عمى كتب أبيؾ لكانت الرحمة إليؾ في ذلؾ ،فكيؼ كقد سمعت؟ ،قاؿ :ما الذم ينقـ

عمي؟ ،فقمت :قد أدخؿ كراقؾ في حديثؾ ما ليس مف حديثؾ .فقاؿ :فكيؼ السبيؿ في ذلؾ؟،
ٌ
الكراؽ عف
قمت :ترمي بالمخرجات كتقتصر عمى األصكؿ ،كال تق أر إال مف أصكلؾ ،كتنحي ىذا ٌ
نفسؾ ،كتدعك بابف كرامة كتكليو أصكلؾ ،فإنو يكثؽ بو .فقاؿ مقبكؿ منؾ .كبمغني أف كراقو كاف

شيئا مما قالو ،فبطؿ الشيخ ،ككاف يحدث بتمؾ األحاديث
قد ادخمكه بيتنا يتسع عمينا ،فما فعؿ ن
التي قد أدخمت بيف حديثو ،كقد سرؽ مف حديث المحدثيف".

(ِ)
عالما
كاف
"
:
صاء الحافظ ،أبك الحسف ،قاؿ مسممة بف قاسـ
ك"أحمد بف عمير بف ىج ٍك ى
ن
كراؽ يتكلى
نا
بالحديث
مشيكر بالركاية عارفنا بالتصنيؼ ككاف الرحمة إليو في زمانو ،ككاف لو ٌ

الكراؽ األكؿ أحاديث في
القراءة عميو كاخراج كتبو فساء ما بينيما فاتخذكا ك ارقنا غيره فأدخؿ ٌ
ركايتو كليست مف حديثو فحدث بيا بف جكصاء فتكمـ الناس فيو ثـ كقؼ عمييا فرجع عنيا".
كيحيى بف ىع ٍب ىدؾ(ّ) ،قاؿ البرذعي(ْ)" :ذكرت ألبي زرعة عف يم ىس َّدد(ٓ) ،عف يم ىح َّمًد ٍب ًف
(ٕ)
(ٔ)
كد ًفي
يع(ٖ)،
الربً ً
الر ٍح ىم ًف  ،عف ىس ػ ىك ىادةى ٍب ىف َّ
اف عف ىسٍم يـ ٍب يف ىع ٍبًد َّ
(الخ ٍيػ ػ ػ يؿ ىم ٍعقي ه
ى
يح ٍم ىر ى

)ُ ) قاؿ ابف حجر" :قرطة" كراؽ سفياف بف ككيع كاف يدخؿ عميو األحاديث الباطمة فيحدث بيا سفياف فينبيكنو
فبل يرجع فؤلجؿ ىذا ترككا حديثو كقرطمة سماه بف الجكزم في مقدمة المكضكعات ثـ رأيت في مقدمة الضعفاء
ألبي حاتـ بف حباف في النكع الرابع عشر قاؿ كمنيـ سفياف بف ككيع كاف لو كراؽ يقاؿ لو قرمطة يدخؿ عميو
الحديث ثـ عرفت أف قرطمة أك قرممة لقب كاسمو محمد بف عبيد ا﵀" .لساف الميزاف (ْ .)ّْٕ/محمد بف عبيد
الكراؽ كراؽ سفياف ابف ككيع .لساف الميزاف (ٓ ،)ِٕٔ/يينظر :نزىة األلباب في األلقاب (ِ.)ٖٗ/
ا﵀ ٌ
)ِ) لساف الميزاف (ُ.)َِْ/

ّ
القدر ،تكفي سنة (َِٖق) .يينظر:
محدث كبير ٍ
كينيٌ ،
) ) يحيى بف عبد األعظـ ،كىك يحيى ٍبف ىع ٍبدؾ القى ٍز ٌ
تاريخ اإلسبلـ (ٔ.)ّٔٗ/

)ْ) أبك زرعة الرازم كجيكده في السنة َّ
النبكية (ِ.)ٕٓٗ/

)ٓ) يم ىس َّدد بف مسرىد بف مسربؿ بف مستكرد األسدم البصرم ،أبك الحسف ،ثقة حافظ ،مات (ِِٖق) ،كيقاؿ
كم ىس َّدد لقب .يينظر :تقريب التيذيب (صِٖٓ).
اسمو عبد الممؾ بف عبد العزيز ،ي
)ٔ) محمد بف حمراف بف عبد العزيز القيسي البصرم ،صدكؽ فيو ليف .تقريب التيذيب (صْٕٓ).
)ٕ) سمـ بف عبد الرحمف الجرمي البصرم ،صدكؽ .تقريب التيذيب (صِْٔ).

)ٖ) سكادة بف الربيع ،كيقاؿ :ابف الربيع الجرمي ،لو صحبة بصرل ،ركل عنو سالـ بف عبد الرحمف الجرمي،
كا﵀ أعمـ .االستيعاب في معرفة األصحاب (ِ .)ٕٔٔ/كيينظر :معجـ الصحابة لمبغكم (ّ.)ُِْ/
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ىنك ً
اصييىا)(ُ)؟ .فقاؿ لي :راكم ىذا كاف ينبغي لؾ أف تكبر عميو ليس ىذا مف حديث مسدد.
ى

كتبت عف يم ىس َّدد أكثر مف سبعة آالؼ ،كأكثر مف ثمانية آالؼ ،كأكثر مف تسعة آالؼ ما
سمعتو قط ذكر محمد بف حمراف .قمت لو :ركل ىذا الحديث يحيى بف ىع ٍب ىدؾ ،عف مسدد .فقاؿ:
يحيى صدكؽ ،كليس ىذا مف حديث مسدد.

خيرا ،أدخؿ لي أحاديث
فكتبت إلى يحيى ،فكتب إلي ،ال جزل ا﵀ ٌ
الكراؽ عني ن
المعمَّى بف أسد(ِ) في أحاديث مسدد كلـ أميزىا منذ عشريف سنة ،حتى كرد كتابؾ كأنا أرجع عنو
ى
(ّ)
فقرأت كتابو عمى أبي زرعة  .فقاؿ" :ىذا كتاب أىؿ الصدؽ".
كسفياف بف عيينة ،قاؿ العقيمي(ْ) :حدثنا عبد ا﵀ بف أحمد قاؿ :سمعت أبي يقكؿ :كأف

سفياف الذم يركم عنو إبراىيـ بف بشار ليس ىك سفياف بف عيينة .حدثنا عبد ا﵀ قاؿ :سمعت

أبي ذكر إبراىيـ بف بشار الرمادم ،فقاؿ :كاف يحضر معنا عند سفياف بف عيينة ،فكاف يممي
عمى الناس ما يسمعكف مف سفياف ،ككاف يرٌبما أممى عمييـ ما لـ يسمعكا ،يقكؿ :كأنو يغير
يكما :أال تتقي ا﵀ ،كيحؾ تممي
األلفاظ فيككف زيادة ليس في الحديث ،أك كما قاؿ أبي ،فقمت لو ن
شديدا.
ذما ن
عمييـ ما لـ يسمعكا ،كلـ يحمده أبي في ذلؾ كيذمو ن
أيضا(ٓ)" :حدثنا محمد بف أحمد ،قاؿ :حدثنا معاكية بف صالح ،قاؿ:
كقاؿ العقيمي ن

سألت

يحيى بف معيف عف إبراىيـ بف بشار الرمادم ،فقاؿ :ليس بشيء لـ يكف يكتب عند

قمما قط ،ككاف يممي عمى الناس .ما لـ يقمو سفياف".
سفياف ،كما رأيت في يده ن
كمف الشيكخ مف أيبمغ عف محاكلة كراقو عميو فاحتاط لذلؾ ،مثاؿ" :يزيد بف ىاركف
السممي ،مكالىـ ،أبك خالد الكاسطي ،قاؿ أحمد بف أبي الطيب :سمعت يزيد بف ىاركف ،كقيؿ
ُ
ً
كد ًفي ىنك ً
ً
اصييىا ى ً
ام ًة
الخٍي يؿ ىم ٍعقي ه
اب :ى
اب :ال ًجيى ًاد ىكالسىّْي ًر ،ىب ه
) ) يينظر :صحيح البخارم ،كتى ي
الخ ٍي ير إلىى ىي ٍكًـ القىي ى
ى
ً
ً
ً
ً
ً
ابًٍ :
ام ًة
اإل ىم ىارًة ،ىب ي
(ْ ،)ِٖ/برقـ (َِٖٓ) .كيينظر :صحيح مسمـ ،كتى ي
اب :ا ٍل ىخٍي يؿ في ىن ىكاصييىا ا ٍل ىخ ٍي ير إلىى ىي ٍكًـ ا ٍلقىي ى
(ّ ،)ُّْٗ/برقـ (ُِٕٖ) .كفي غيرىما مف الصحيحيف ،.....كىذه األحاديث ليس بنفس إسناد مسدد؛ كلكف

أخرجو ابف أبي عاصـ في اآلحاد كالمثاني البف أبي عاصـ (ٓ ،)ٓٗ/برقـ (ِٓٗٓ) ،كأبك عكانو في المستخرج
(ْ ،)ْْٕ/برقـ (ُِٖٕ) ،بنفس إسناد مسدد.
)ِ) َّ
الع ٌمي ،أبك الييثـ البصرم أخك بيز ،ثقة ثبت ،قاؿ أبك حاتـ :لـ يخطئ إال في حديث كاحد،
معمى بف أسد ى
ى
مات سنة (ُِٖق) عمى الصحيح .يينظر :تقريب التيذيب (صَْٓ).
)ّ) عبيد ا﵀ بف عبد الكريـ بف يزيد بف فركخ ،أبك زرعة الرازم ،إماـ حافظ ثقة مشيكر ،مات سنة (ِْٔق)

كلو (ْٔ) سنة .تقريب التيذيب (صّّٕ).
)ْ) الضعفاء الكبير (ُ.)ْٕ/
)ٓ) المصدر نفسو.
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(ُ)

لو :إف ىاركف المستممي

يريد أف يدخؿ عميؾ ،يعني في حديثؾ فتحفظ ،فبينا ىك كذلؾ إذ

دخؿ ىاركف فسمع يزيد نغمتو ،فقاؿ :يا ىاركف بمغني إنؾ تريد أف تدخؿ عمى في حديثي فاجيد

جيدؾ ال أرعى ا﵀ عميؾ إف أرعيت احفظ ثبلثة كعشريف ألؼ حديث كال بغى ال أقامني ا﵀ اف

كنت ال أقكـ بحديثي".

***

المبحث الرابع :التحديث عف الضعفاء كركاية المناكير

َّ
إف التحديث عف الضعفاء كاالنشغاؿ بالكتابة عنيـ آفة قديمة حذر منيا أىمـ العمـ ،فيذا

اإلماـ عبد الرحمف بف ميدم يقكؿ(ِ)" :ال ينبغي لمرجؿ أف يشغؿ نفسو بكتابة أحاديث الضعاؼ

فإف أقؿ ما فيو أف يفكتو بقدر ما كتب مف حديث أىؿ الضعؼ يفكتو مف حديث الثقات".

الكراقيف أنفسيـ بذلؾ ،فرككا المناكير ،قاؿ اإلماـ مسمـ(ّ)" :كعبلمة
كقد اشغؿ بعض ٌ
الم ّْ
حدث إذا ما عرضت ركايتو لمحديث عمى ركاية غيره مف أىؿ الحفظ
المنكر في حديث ي
كالرضا خالفت ركايتو ركايتيـ أك لـ تكد تكافقيا فإذا كاف األغمب مف حديثو كذلؾ كاف ميجكر

الحديث غير مقبكلة كال مستعممة".

الكراقيف :إسماعيؿ بف أباف
كممف ّْ
عرؼ التحديث عف الضعفاء كركاية المناكير مف ٌ

(ْ)
الكراؽ(ٓ) ،فقاؿ:
الكراؽ ،قاؿ ابف الجنيد " :سألت يحيى -ابف معيف -عف إسماعيؿ بف أباف ٌ
ٌ
شيئا قط ،ككاف يي ّْ
حدث عف شيكخ ضعفاء".
"ليس بو بأس ،كاف صديقنا لي ،ما كتبت عنو ن
(ٔ)
ً
اؿ :لـ يكف
الكراؽ ،فىقى ى
الكراؽ  " ،يسئ ىؿ أيىبك عبد ا﵀-أحمد بف حنبؿ -ىعف سعيد ٌ
كسعيد ٌ
كر"(ٕ).
اؾ ىكقد حككا ىعنوي ىحًديثنا يم ٍن نا
بً ىذ ى
كمحمد بف محمد بف األشعث ،قاؿ ابف عدم(ٖ)" :محمد بف محمد بف األشعث أبك

الحسف الككفي .مقيـ بمصر ،كتبت عنو بيا حممو شدة ميمو إلى التشيع أف أخرج لنا نسختو
ُ
الديؾ .تقدمت ترجمتو (صٗٔ) مف ىذا البحث.
كيقاؿ لىوي ٌ
الم ٍستىممي ،أيىبك يس ٍفىياف ،ي
) ) ىاركف بف سفياف ي
)ِ) الكفاية في عمـ الركاية (صُّّ).

)ّ) مقدمة صحيح مسمـ (صٕ).

)ْ) سؤاالت ابف الجنيد (صُّْ).

ٓ
الكراؽ األزدم ،أبك إسحاؽ ،أك أبك إبراىيـ ،ككفي ثقة ،تكمٌـ فيو لمتشيع ،مات سنة
) ) إسماعيؿ بف أباف ٌ
(ُِٔق) .يينظر :تقريب التيذيب (صَُٓ).
ٔ
الكراؽ الثقفي .يينظر :ترجمتو عند حديث رقـ (ُْ).
) ) ىك :سعيد بف محمد ٌ

)ٕ) العمؿ كمعرفة الرجاؿ ألحمد ركاية المركذم كغيره (صُُٖ) ،كيينظر :تيذيب الكماؿ (ُُ.)ْٖ/
)ٖ) الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ (ٕ.)ٓٔٓ/
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قر نيبا مف ألؼ حديث ،عف مكسى بف إسماعيؿ بف مكسى بف جعفر بف محمد ،عف أبيو ،عف
جده إلى أف ينتيي إلى عمي كالنبي  كتاب يخرجو إلينا بخط طرم عمى كاغد جديد فييا
مقاطيع كعامتيا مسندة مناكير كميا أك عامتيا ،فذكرنا ركايتو ىذه األحاديث عف مكسى ىذا

ألبي عبد ا﵀ الحسيف بف عمي بف الحسف بف عمي بف عمر بف عمي بف الحسف بف عمي بف

شيخا مف أىؿ البيت بمصر ،كىك أخ الناصر ككاف أكبر منو ،فقاؿ لنا :كاف
أبي طالب ،ككاف ن
شيئا مف الركاية ال ،عف أبيو ،كال
مكسى ىذا جارم بالمدينة أربعيف سنة ما ذكر قط أف عنده ن
عف غيره .قاؿ الشيخ -ابف عدم :-كىذه النسخة كتبتيا عنو كىي قريبة مف ألؼ حديث ككتبت
عامتيا عنو كىذه األحاديث كغيرىا مف المناكير في ىذه النسخة ،كفييا أخبار مما يكافؽ متكنيا

أصبل كاف يخرج إلينا بخط
متيما في ىذه النسخة ،كلـ أجد لو فييا
متكف أىؿ الصدؽ ،ككاف
ن
ن
طرم ككاغد جديد".
ً (ُ)
الكراؽ ،قاؿ ىع ٍمرك ٍبف
كيكسؼ بف عطية الباىمي ،كيقاؿ :اٍلقى ٍس ىمم ّْي  ،أبك المنذر الككفي ٌ
عمي الفبلس(ِ)" :كيكسؼ بف عطية الككفي أكذب مف البص ًرم(ّ) ،قدـ عمينا ف ػ ػنزؿ ً
الم ٍرىبد(ْ)،
ى ٍ ٌ
كحدث بأحاديث منكرة ،عف قكـ معركفيف" ،كقاؿ أبك حاتـ(ٓ) ،كالدارقطني(ٔ)" :ضعيؼ" ،كقاؿ

النسائي(ٕ)" :ليس بثقة" ،كقاؿ ابف عدم(ٖ)" :كأحاديثو غير محفكظة".

الكراؽ(ٗ) ،قاؿ أحمد بف حنبؿ(َُ)" :كاف يحيى بف سعيد القطاف يضعؼ حديث
كمطر ٌ

مطر عف عطاء -ا ٍبف أىبي رباح ."-كقاؿ عبد الرحمف بف أبي حاتـ(ُُ) :أنا عبد ا﵀ بف أحمد بف
الكراؽ فقاؿ :كاف يحيى بف سعيد -القطاف-
حنبؿ فيما كتب َّ
إلي ،قاؿ :سألت أبى عف مطر ٌ
ُ
سممى :بفتح القاؼ كسككف السيف الميممة كفتح الميـ بعدىا الـ ،ىذه النسبة إلى القساممة -بفتح القاؼ
) ) القى ى
ككسر الميـ ،كىي قبيمة مف األزد نزلت البصرة فنسبت الخطة كالمحمة إلييـ .األنساب لمسمعاني (َُ.)َِْ/

)ِ) ىك اإلماـ عمرك بف عمي بف بحر بف كنيز ،أبك حفص الفبلس.

)ّ) يكسؼ بف عطية بف ثابت الصفار البصرم أبك سيؿ ،متركؾ مف الثامنة .تقريب التيذيب (صُُٔ).

)ْ) المربد :كىك مكضع بالبصرة ،كبنيت بو محمة كبيرة ،كأظف أف حرب الجمؿ بيف عمى كعائشة كطمحة
كالزبير -رضى ا﵀ عنيـ أجمعيف -كاف بيا .األنساب لمسمعاني (ُِ.)َُٖ/
)ٓ) يينظر :الجرح كالتعديؿ (ٗ.)ِِٕ/

)ٔ) يينظر :سؤاالت البرقاني لمدارقطني (صّٕ).

)ٕ) يينظر :التكميؿ في الجرح كالتعديؿ (ِ.)ْٓٓ/
)ٖ) الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ (ٖ.)ّْٖ/

)ٗ) مطر بف طيماف مكلى عمباء السممي ،كنيتو أبك رجاء .كقد تقدمت ترجمتو (صِّْ) مف ىذا البحث.
)َُ) الجرح كالتعديؿ (ٖ.)ِٖٕ/
)ُُ) المصدر نفسو.
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(ُ)

في سكء الحفظ ،قاؿ عبد ا﵀ :فسألت أبي عنو فقاؿ :ما

الكراؽ بابف أبي ليمى
يشبو مطر ٌ
أقربو مف ابف أبي ليمى في عطاء خاصة كقاؿ :مطر في عطاء ضعيؼ الحديث ،قاؿ عبد ا﵀
الكراؽ؟ ،فقاؿ :ضعيؼ في حديث عطاء بف أبى رباح".
قمت :ليحيى بف معيف :مطر ٌ
***

المبحث الخامس :الخطأ كالكىـ في األحاديث

الركاة حتى
معمكـ أف الخطأ كالكىـ مف العمؿ في األحاديث التي لـ يسمـ منيا أحد مف ٌ
الثقات ،قاؿ الدكتكر ىماـ سعيد)ِ(" :ميداف ىذا العمـ -أم عمـ العمؿ -حديث الثّْقات ،كغايتو
كشؼ ما يعترم ىؤالء الثّْقات مف الخطأ كالكىـ".

الكراقيف :نصر بف حماد بف عجبلف
كممف يعّْرؼ بالخطأ كالكىـ في األحاديث مف ٌ
الكراؽ البصرم .قاؿ ابف حباف(ّ)" :كاف مف الحفاظ ،كلكنو كاف يخطئ
البجمي ،أبك الحارث ٌ
فمما كثر ذلؾ منو بطؿ االحتجاج بو
كثيرا ،كييـ في األسانيد حتى يأتي باألشياء ٌ
كأنيا مقمكبةٌ ،
ن
إذا انفرد".
(ْ)
لمنسائي :ىح َّدثىىنا ىع ٍف
الكراؽ ،قاؿ المزم " :ككجدت ًفي مسند ىعًمي ٌ
كأبك الحسف بف بقاء ٌ
إًسحاؽ ٍبف إً ٍبر ً
اىيـ ىع ٍف يع ىبيد المَّو ٍبف ىس ًعيد األ ىيم ًكم ،ىع ٍف يس ٍف ىياف-الثكرم ،-ىع ٍف ىع ٍمرك ٍبف قى ٍيس،
ٍى
ى
ً
َّ ً
امة
ىع ًف المنياؿ ٍبف ىع ٍمرك ،ىع ٍف ىعبد المو ٍبف الحارث ،ىع ٍف عمي( :أكؿ مف يكسى ىي ٍكـ اٍلق ىي ى
ً
الحًديث(ٓ).
إً ٍب ىراىيـ) ...ى

ُ
الر ٍح ىم ًف ٍبف أىبي ليمى األ ٍىن ً
م ،أيىبك عبد الرحمف الككفي الفقيو قاضي الككفة .تيذيب الكماؿ
) ) يم ىح َّمد ٍبف ىع ٍبد َّ
صار ٌ
(ِٓ.)ِِٔ/
ً
م (ُ.)ِٔ-ِٓ/
(ِ) كبلـ المحقؽ :د .ىماـ سعيد .ابف رجب ى
مي :شرح عمؿ التّْرمذ ٌ
الح ىنب ٌ
)ّ) كتاب المجركحيف (ّ.)ْٓ/

)ْ) تيذيب الكماؿ (ُٗ.)ّٓ/

ٓ
م ،ثنا أىبك ع ً
َّاس ُّ
ىخىب ىرىنا أيىبك ىع ٍب ًد المَّ ًو ا ٍل ىح ًافظي ،ثنا أيىبك ا ٍل ىعب ً
الد ً
اصوـ
كر ُّ
) ) قاؿ البييقي :أ ٍ
ي ى
ىص ُّـ ،ثنا ا ٍل ىعب ي
َّاس يى ىك ٍاأل ى
س ،ىع ًف ا ٍل ًم ٍني ً
اف ،ىع ٍف ىع ٍم ًرك ٍب ًف قىٍي و
َّ
اؿ ٍب ًف ىع ٍم ورك ،ىع ٍف ىع ٍب ًد المَّ ًو ٍب ًف ا ٍل ىح ًار ًث ،ىع ٍف ىعمً ّْي ٍب ًف أىبًي
النبًي يؿ ،ىع ٍف يس ٍفىي ى
ى
طالً وب  قىا ىؿ :أ َّىك يؿ م ٍف ي ٍكسى يكـ ا ٍلًقي ً ً ً
يف ا ٍل ىع ٍر ً
النبً ُّي يحمَّةن ًحىب ىرةن ىك يى ىك ىع ٍف ىي ًم ً
يـ قيٍب ًطيَّتىٍي ًف ،ىك َّ
ش .األسماء
ى
ى ي ى ىٍ ى ى ى
امة إ ٍب ىراى ي
كالصفات لمبييقي (ِ ،)ِٕٖ/برقـ (َْٖ).
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ضا ،كالصكاب :يع ىبيد ٍبف
الكراؽ ،ي
كى ىك كىـ أ ٍىي ن
ىكذا كجدتو بخط أىبًي اٍل ىح ىسف ٍبف بقاء ٌ
ً (ِ)
ً (ُ)
الحًديث ىعمىى
م ىع ٍف إً ٍس ىحاؽ ٍبف إً ٍب ىراىيـ ىع ٍنوي ،ىع ٍف يس ٍف ىياف-الثكرم -ىغ ٍير ىى ىذا ى
ىسعيد  ،كقى ٍد يرًك ى
الصكاب.

***

المبحث السادس :الكذب كالكضع في الحديث

الم ّْ
َّ
حدثيف.
إف الكذب كالكضع ليس بينيما فرؽ عند ي
أليؽ(ّ).

الخ ٍف ػػض كاإلس ػػقاط كالح ػ ػط ،كاألكؿ
كالكض ػػع لغػ ػةن :مػ ػػف "كض ػػع" ،بمعن ػػى اإللصػ ػػاؽ ،أك ى

قاؿ ابف فارس(ْ)" :الكاك كالضاد كالعيف :أص هؿ كاحد ُّ
كحطّْو".
يدؿ عمى ى
الخ ٍفض لمشيء ى
كقػػاؿ ابػػف ًد ٍحيػػة(ٓ)" :المكضػػكع :ىػػك مػػا كضػػع عمػػى رسػػكؿ ا﵀  -أم أيٍل ً
ػؽ بػػو -كلػػـ
صػ ى
ى
فبلف عمى و
أيضػا الحػطُّ كاإلسػقاط" .قػاؿ ابػف
فبلف نا
ي
كضع ه
عار إذا ألصقو بو ،كالكضع ن
يقٍمو ،يقاؿ :ى

معقبا(ٔ)" :كاألكؿ أليؽ بيذه الحيثية -كا﵀ أعمـ."-
حجر ن
اصطبلحا :ىك الكذب المختمؽ المصنكع عمى النبي .)ٕ(
كالحديث المكضكع
ن
و
أم
شر األحاديث الضعيفة ،كال تحؿ ركايتو
ألحد ىعمً ىـ حالىو في ّْ
ك"الحديث المكضكع ُّ
مقركنا ببياف كضعو"(ٖ).
معنى كاف إال
ن
ن
كقد كضع الحديث ألغراض مختمفة ،قاؿ ابف الجكزم في مقدمة المكضكعات(ٗ):

"اعمـ أف الركاة الذيف كقع في حديثيـ المكضكع كالكذب كالمقمكب ينقسمكا خمسة أقساـ:

)ُ) عبيد ،كيقاؿ :عبيد ا﵀ بف سعيد بف أباف بف سعيد بف العاص األمكم ،ثقة ،مات سنة (ََِق) .يينظر:

تقريب التيذيب (صّٕٕ).

)ِ) إسحاؽ بف إبراىيـ بف مخمد الحنظمي .تقدمت ترجمتو (صُٖٖ) مف ىذا البحث.
(ّ) يينظر :النكت عمى كتاب ابف الصبلح البف حجر (ِ.)ّٖٖ/
(ْ) معجـ مقاييس المغة (ٔ.)ُُٕ/

َّ
الكضاعيف في رجب (صُْٖ.)ُْٗ-
(ٓ) أداء ما كجب مف بياف كضع
(ٔ) النكت عمى كتاب ابف الصبلح البف حجر (ِ.)ّٖٖ/
(ٕ) يينظر :تدريب الراكم (ُ.)ُْٖ/
(ٖ) عمكـ الحديث (صٖٗ).

)ٗ) يينظر :الآللئ المصنكعة في األحاديث المكضكعة (ِ ،)ّٖٖ/تنزيو الشريعة المرفكعة عف األخبار الشنيعة
المكضكعة (ُ.)ُٓ/
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 القسـ األكؿ :قكـ غمب عمييـ الزىد كالتقشؼ فغفمكا عف الحفظ كالتمييز ،كمنيـ مفضاعت كتبو أك احترقت أك دفنيا ثـ حدث مف حفظو فغمط؛ فيؤالء تارة يرفعكف المرسؿ

كيسندكف المكقكؼ ،كتارة يقمبكف اإلسناد ،كتارة يدخمكف حديثنا في حديث.
 -كالقسـ الثاني :قكـ لـ يعاينكا عمـ النقؿ فكثر خطؤىـ كفحش عمى نحك ما جرل

لمقسـ األكؿ.

 -كالقسـ الثالث :قكـ ثقات ،لكف اختمطت عقكليـ في أكاخر أعمارىـ فخمطكا في

الركاية.

 -كالقسـ الرابع :قكـ غمبت عمييـ الغفمة ،ثـ انقسـ ىؤالء :فمنيـ مف كاف يمقف فيتمقف،

كيقاؿ :قؿ فيقكؿ ،كقد كاف بعض ىؤالء ذا كراقة يضع لو الحديث فيركيو كال يعمـ ،كمنيـ مف
ظنا منو أف ذلؾ جائز ،كقد قيؿ لبعض متغفمييـ :ىذه
كاف يركل األحاديث كاف لـ يكف
سماعا ن
ن
الصحيفة سماعؾ؟ ،فقاؿ :ال؛ كلكف الذم ركاىا مات فركيتيا مكانو.
 -كالقسـ الخامس :قكـ تعمدكا الكذب ثـ انقسـ ىؤالء ثبلثة أقساـ:

القسـ األكؿ :قكـ رككا الخطأ مف غير أف يعممكا أنو خطأ ،فمما عرفكا الصكاب كأيقنكا
بو أصركا عمى الخطأ أنفة أف ينسبكا إلى غمط.

كالقسـ الثاني :قكـ رككا عف كذابيف كضعفاء كيعممكف كدلسكا أسماءىـ فالكذب مف

أكلئؾ المجركحيف كالخطأ القبيح مف ىؤالء المدلسيف كىـ في مرتبة الكذابيف...

ألنيـ رككا عف كذاب فيؤالء تارة
ألنيـ أخطئكا ،كال ٌ
كالقسـ الثالث :قكـ تعمدكا الكذب ال ٌ
يكذبكف في اإلسناد فيرككف عمف لـ يسمعكا منو ،كتارة يسرقكف األحاديث التي يركييا غيرىـ
كتارة يضعكف أحاديث".

الكراؽ ،قاؿ
الكراقيف :محمد بف الحسيف ،أبك بكر ٌ
كممف يعرؼ بالكضع كالكذب مف ٌ
(ُ)
الكراؽ ،ييعرؼ بابف
الخطيب البغدادم " :محمد بف الحسيف بف إبراىيـ بف محمد ،أبك بكر ٌ
الخفاؼ ،تكفي سنة (ُْٖىػ) ،حدث عف :أحمد بف جعفر بف مالؾ القطيعي ،كمخمد بف جعفر
(ِ)
الكراؽ ،كأبي بكر المفيد .كتبت عنو،
الدقاؽ ،كأبي الحسيف ى
الزٍي ىنبي  ،كعمي بف محمد بف لؤلؤ ٌ
ككاف سماعو مف ابف مالؾ -أحمد بف جعفر بف مالؾ القطيعي -ثابتنا في األصؿ الذم قرأت

عميو منو ،كأما ركاياتو عف اآلخريف فكانت مف فركع كتبيا بخطو.

)ُ) تاريخ بغداد (ّ ،)ْٓ/كيينظر :البداية كالنياية (ُِ ،)ِٗ/تاريخ اإلسبلـ (ٗ.)َُّ/
)ِ) كشاح بف ع ٍبد ا﵀ ،أىبك الحسف مكلى ا ٍلقى ً
اضي أىبًي تماـ َّ
الزٍيىنبي ،مات سنة (ِْٓق) .يينظر :تاريخ بغداد
ى
ي ىى
(ُٓ.)ْٖٔ/
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ىك ىح َّدثىىنا عف جماعة كثيرة ال تعرؼ ذكر أنو كتب عنيـ في السفر ،ككاف غير ثقة ال
أنسابا عجيبة لقكـ
أشؾ أنو كاف يركب األحاديث كيضعيا عمى مف يركييا عنو ،كيختمؽ أسماء ك ن
حدث عنيـ ،كعندم عنو مف تمؾ األباطيؿ أشياء ،ككنت عرضت بعضيا عمى ىبة ا﵀ بف

الحسف الطبرم فخرؽ كتابي بيا ،كجعؿ يعجب مني كيؼ أسمع منو".

الكراؽ ،قاؿ البرذعي(ُ)" :كقاؿ لي محمد بف ادريس ،أبك حاتـ :سألت
ى
كسٍمـ بف محمد ٌ
(ِ)
الكراؽ الذم يي ّْ
حدث عف عكرمة -يعني ابف عمار-؟،
يحيى بف معيف عف ىسٍمـ بف محمد ٌ

فقاؿ :كذاب".

الكراؽ .قاؿ يحيى بف معيف(ّ)" :عمار ٍبف عطية شيخ كراؽ
كعمار بف عطية الككفي ٌ
كذابا".
ككفي ،صاحب شعر ،كاف ىينا قد رأيتو ،كاف ن

الكراؽ ،قاؿ ابف الجكزم(ْ) :أحمد بف عبد العزيز بف محمد بف
كأحمد بف عبد العزيز ٌ
الكراؽ .قاؿ ابف طاىر(ٓ) :كضع الحديث.
إسحاؽ أبك حاتـ ٌ
الكراؽ البصرم .قاؿ البرقاني(ٔ) :قاؿ لي أبك
كعمر بف جعفر بف عبد ا﵀ أبك حفص ٌ
بكر أحمد بف عمر البقاؿ(ٕ) ،قاؿ أبك محمد السبيعي(ٖ) :عمر البصرم كذاب.

(ٗ)
الكراؽ
الكراؽ ،قاؿ ابف الجكزم " :عمي بف يعقكب بف سكيد الرباب ٌ
كعمي بف يعقكب ٌ
المصرم .ركل عنو :الحسف بف رشيؽ ،قاؿ أبك الكليد القاضي(َُ) :كاف عمي يضع الحديث".

)ُ) الضعفاء ألبي زرعة الرازم في أجكبتو عمى أسئمة البرذعي (ِ.)ِّٕ/

ِ
الكراؽ ،أبك محمد البصرم ،ضعيؼ .يينظر :تقريب التيذيب (صِْٓ).
) ) ىس ٍمـ بف إبراىيـ ٌ
)ّ) تاريخ بغداد (ُْ.)َُٖ/

)ْ) يينظر :كتاب الضعفاء كالمترككيف البف الجكزم (ُ.)ٕٕ/

ٓ
عمي ٍبف أحمد ،أبك الفضؿ المقدسي ،تقدمت ترجمتو (صِّٕ) مف ىذا البحث.
) ) محمد ٍبف طاىر ٍبف ٌ
)ٔ) يينظر :كتاب الضعفاء كالمترككيف البف الجكزم (ِ.)َِٔ/

ٕ
البقَّاؿ :بفتح الباء المنقكطة بكاحدة كتشديد القاؼ كفي آخرىا البلـ ،ىذه الحرفة لمف يبيع األشياء المتفرقة
)) ى
الكراؽ ،كاف ببغداد يفيد
مف الفكاكو اليابسة كغيرىا ،كالمشيكر بالنسبة الييا ،...،كأبك بكر احمد بف عمر البقاؿ ٌ

الناس .يينظر :األنساب لمسمعاني (ِ.)ُِٖ-َِٖ/
ٖ
ىح ىم ىد ٍب ًف صالح أيىبك يم ىح َّمد السبيعي ،تكفي سنة (ُّٕق) .يينظر :تاريخ بغداد (ٖ.)ُِّ/
) ) ا ٍل ىح ىسف بف أ ٍ
)ٗ) يينظر :كتاب الضعفاء كالمترككيف البف الجكزم (ِ.)َُِ/
َُ
َّ
ضي القيرطبي ،تكفي سنة (َّْىػ).
) ) ىع ٍبد المو ٍبف يم ىح َّمد ٍبف يكسؼ ٍبف نصر ،الحافظ أبك الكليد ابف الفىىر ٌ
تاريخ اإلسبلـ (ٗ.)ٓٗ/
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كبقاء بف أبي شاكر ،الذم كاف لو كتابات عف الشي ػكخ كزكر فييا ،قػ ػاؿ الذىب ػي(ُ):
ً
اؿ ابف ين ٍقطة(ِ):
العمّْيؽ ،...قى ى
يمي ،ي
كيعرؼ بابف ي
"بقاء بف أىبي شاكر ٍبف بقاء ،أيىبك يم ىح َّمد الحر ٌ
ألؼ طبقة ىعمىى ىع ٍبد َّ
أسماء ،كألحؽ
األنماطي(ّ) ،كابف خيركف(ْ) ،ك ىك ىشط
الكىاب
ىد ٌجاؿ؛ َّ
زكر ى
ن
ٌ
اسمو .ككاف ييظ ًير ُّ
صبي ىم ىع أصحاب أىبًي ،فأخرج يم ٍشطنا كقاؿ :ىذا
فدخمت ىعمى ٍي ًو كأنا
ىد،
ّّ
الز ى
ي
ى

اح ا﵀ي منو
بلـ -كىذه محبرةي أ ٍ
ىح ىمد ٍبف حنبؿ .كلـ يزؿ ىعمىى كذبو حتٌى أر ى
يمشطي فاطمة -عمييا ٌ
الس ي
(ٓ)
ً
في آخر السنة بطريؽ َّ
ب
مكة .كقاؿ ابف ٌ
اف ٌ
كصح ى
الن ٌجار  :ىك ى
ئ الحاؿ في صباه ،تزٌى ىد ى
سي ى
(ٔ)
كنفىؽ سكقو ،ك ازره الكبار ،كأقبمت ىعمى ٍي ًو ٌ
الفقراء كانقطع ،ى
الدنيا ،كبنى ًرباطنا  ،ككثير أتباعو .ىكقىعى
بإجازات فييا قاضي المارستاف(ٕ) كطبقتو ،ف ىك ىشطى فييا كأثبت في الكشط اسمو ،كرماىا في ز و
يت
الرٌزاؽ-ابف ىماـ ،-فنقبلىا لىوي كلـ
فاختفى الكشط ،كبعث بيا إًلى ابف الجكز ٌ
م-أبك الفرج -كعبد ٌ
اسمو في
النقؿ فسمع بيا الطٌمبة
ىي ٍفيما ،ثيَّـ أخفى
ى
ن
أصؿ ىذلً ىؾ ،كأظير ٌ
اعتمادا عمييما .كقد ألحؽ ى
ً
أيت ًمف تزكيره ما لـ يبمغو ىك َّذاب ،فبل
كتبو فاشتريتييا كمَّيا ،فمقد ر ي
أكثر مف ألؼ جزء .بيعت ي
ً
الن ٌجار ترجمتىو كىت ىكو".
ابف ٌ
تىح ٌؿ الركاية ىع ٍنوي .ثيَّـ طى َّكؿ ي

)ُ) يينظر :تاريخ اإلسبلـ (ُّ ،)ّّ/ميزاف االعتداؿ (ُ ،)ّّٗ/إكماؿ اإلكماؿ (ْ.)ُْٗ/
)ِ) يينظر :إكماؿ اإلكماؿ البف نقطة (ْ.)ُْٗ/

ّ
ماطي ،تكفي سنة
الح ىسف بف يب ٍندار ،الحافظ ،أبك البركات ٍ
) ) عبد ٌ
الكىاب بف المبارؾ بف أحمد بف ى
األن ٌ
(ّٖٓىػ) .مفيد بغداد .تاريخ اإلسبلـ (ُُ.)ٖٔٓ/

ْ
الدٌباس ،ىشيخ
الح ىسف بف ىخ ٍي يركف بف إبراىيـ ،ال ىشيخ أبك منصكر
البغدادم ،المقرئٌ ،
) ) محمد بف عبد الممؾ بف ى
ٌ
َّ
يم ىع َّمر ،ثقة ،إماـ صالح ،بارع في القراءاتَّ ،
كتصدر لئلقراء ،كطاؿ عمره،
صنؼ فييا كتاب "المفتاح" كغيره،

تكفي سنة (ّٗٓىػ) .يينظر :تاريخ اإلسبلـ (ُُ.)ُٕٕ/
ٓ
تقدمت ترجمتو .يينظر( :صّّ) مف ىذا البحث.
الح ىسف ٍبف ىبة المَّو ٍبف محاسفٌ .
) ) يم ىح َّمد ٍبف محمكد ٍبف ى
ٔ
الرباط ً
الرباطي :ك ً
المبنًٌي ًة .لساف العرب (ٕ.)َّّ/
اح يد ّْ
) ) ّْ
ات ٍ
ى
ٕ
كىب ٍبف
الر ٍح ىمف ٍبف َّ
) ) محمد ٍبف ىع ٍبد الباقي ٍبف يم ىح َّمد ٍبف ىع ٍبد المَّو ٍبف يم ىح َّمد ٍبف ىع ٍبد َّ
الربًيع بف ثابت ٍبف ٍ
ب ىر يسك ىؿ المَّ ًو  كشاعره ،كأحد الثٌبلثة الٌذيف يخمّْفيكا كعب بف مالؾ
اح ى
ص ى
مشجعة ٍبف الحارث بف عبد ا﵀ ،ابف ى
كيعرؼ أبكه بصير ىبة ،كيعرؼ ىك
البغدادم،
م ،القاضي أبك بكر بف أبي طاىر،
الحنبميٌ ،
البزاز ،ي
ٌ
األنصار ٌ
ٌ
بقاضي المارستاف .تكفي سنة (ّٓٓق) .تاريخ اإلسبلـ (ُُ.)ّٔٗ/

الم ًار ٍستىانى :بفتح الميـ ككسر الراء كسككف السيف الميممة كفتح التاء ثالث الحركؼ كفي آخرىا
كى
النكف ،ىذه النسبة إلى المارستاف ،كىك مكضع ببغداد يجتمع فيو المرضى كالمجانيف ،كىك «بيمارستاف» يعنى

مكضع المرضى .األنساب لمسمعاني (ُِ.)ُٗ/
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(ُ)
الب ٍغدادمُّ ،صاحب
الكراؽ ،قاؿ الذىبي  :أحمد بف محمد بف ٌأيكب ى
كأحمد بف محمد ٌ
ً ً
يـ ٍب يف
ناسخا لمفضؿ بف يحيى
الكراؽ ،...كاف
ن
المغازم ،أبك جعفر ٌ
البرمكي ،قمت :ىرىكل إ ٍب ىراى ي
ٌ
اٍل يج ىن ٍيًد ،ىع ًف ٍاب ًف ىم ًع و
يف قاؿ(ِ) :ىك ك ٌذاب لـ يسمع مف إبراىيـ .كقاؿ يعقكب بف شبية(ّ) :ليس
كرقنا ،فذكر ٌأنو نسخ كتاب المغازم
ىك ًمف أصحاب الحديث ،كال يعرفو أحد بالطَّمىب ،كاٌنما كاف ٌا
(ْ)
أف إبراىيـ قرأىا عميو
اىيـ بف ىس ٍعد
ر
إب
يأتي
أف
ه
ر
فأم
،
لبعض البرامكة
ٌ
يصححيا ،فزعـ ٌ
ى

كصححيا".
ٌ

الكضاعيف لـ يحققكا مأربيـ ،فقد سخر
قاؿ الباحث :كلكف ىؤالء كغيرىـ مف الكذابيف ك ٌ
(ٓ)
نقادا تتبعكىـ كتتبعكا أحاديثيـ ككانكا ليـ بالمرصاد ،ككما قاؿ عبد ا﵀ بف المبارؾ
ا﵀  ن
عندما ذكرت لو األحاديث المصنكعة" :يعيش ليا الجيابذة".
***

المبحث السابع :سرقة األحاديث كالكتب

إف السرقة لغة :مف سرؽ ،قاؿ ابف فارس(ٔ)" :السيف كالراء كالقاؼ ،أص هؿ ُّ
َّ
أخذ
يدؿ عمى ٍ
شيء في خفاء ً
تسمع
ؽ السَّمع ،إذا َّ
ؽ ىي ٍسرؽ ىس ًرقىةن .كالمسركؽ ىس ىر ه
ؽ .كاستىىر ى
كستر .يقاؿ :ىس ىر ى
(ٕ)
ؽ حديثنا ما ىس ًم ىعوَّ ،
فيد ًعي
كسرقة األحاديث
اصطبلحا :قاؿ الذىبي " :أف ىي ٍس ًر ى
سماعوي
ى
ن
و
و
سن يده ،فيك ُّ
ضعيؼ و
رما ًم َّمف ىس ىرؽ حديثنا
بإسناد
ًمف رجؿ .كاف ىس ىرؽ ،فأىتى
لمتف لـ ىيثٍيبت ى
أخؼ يج ن
متنوَّ ،
َّ
صحيحا ،فإف ىذا نكعه مف الكضع كاالفتراء .فإف كاف ذلؾ في
إسنادا
كركب لو
لـ
ن
يصح ي
ن
عاء ما لـ
متكف الحبلؿ كالحراـ ،فيك
تبكأى بيتنا في جينـ! ،ك َّ
إثما ،كقد َّ
أما ىس ًرقىةي السَّماع ك َّاد ي
أعظـ ن
ي
مجرد ،ليس ًمف الكذب عمى الرسكؿ  ،بؿ ًمف الكذب
كذب َّ
ىيسمع مف الكتب كاألجزاء ،فيذا ه

)ُ) تاريخ اإلسبلـ (ٓ.)ُّٓ/

)ِ( يينظر :سؤاالت ابف الجنيد ليحيى بف معيف (صْْْ).
)ّ) تيذيب الكماؿ (ُ.)ِّْ/

ْ
الب ٍرىمكي :بفتح الباء المنقكطة بكاحدة كسككف الراء كفتح الميـ كفي آخرىا الكاؼ ،ىذه النسبة الى اسـ
)) ى
كمكضع ،أما المنتسب الى االسـ فجماعة مف أكالد ابى عمى يحيى بف خالد بف برمؾ ،كفييـ كثرة ،كأما

قديما ببغداد في محمة تعرؼ بالبرامكة ،كقيؿ :بؿ كانكا يسكنكف قرية يقاؿ ليا
المكضع :ألنيـ كانكا يسكنكف ن
البرمكية فنسبكا الييا يينظر :األنساب لمسمعاني (ِ.)َُٖ-ُُٖ/
)ٓ) ً
الكفىايةي في عمـ الركاية (ُ.)ُْٖ/
)ٔ( معجـ مقاييس المغة (ّ.)ُْٓ/

)ٕ( المكقظة في عمـ مصطمح الحديث (صَٔ).
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فمنيـ مف ي ً
كقؿ مف ستىر ا﵀ عميو منيـ! ً
ً
مح مف تعاناهَّ ،
فتض يح في حياتًو،
ىٍ ى
ى ى
ىعمىى الشيكخ .كلف ييف ى ى
كمنيـ مف يفتى ً
بعد كفاتًو .فنسأ يؿ ا﵀ السَّتر كالعفك".
ض يح ى
ى

كالكضاع ،كاف كاف أقؿ درجة منو ،قاؿ
كسارؽ الحديث مجركح العدالة مردكد الركاية
ٌ
الخطيب البغدادم :قاؿ الحسيف بف إدريس ،قاؿ :سألت عثماف بف أبي شيبة عف أبي ىشاـ
الرفاعي؟ فقاؿ" :إنو يسرؽ حديث غيره فيركيو" ،قمت :أعمى كجو التدليس؟ أك عمى كجو الكذب؟

تدليسا كىك يقكؿ :حدثنا!"(ُ).
فقاؿ" :كيؼ يككف
ن
كينبغي العمـ أف "متابعة السارؽ؛ ال تدفع عنو تيمة السرقة ،بؿ تؤكد التيمة عميو ،كأنو
مدعيا سماعو .كىذا؛ كاألصؿ في السارؽ أنو متيـ؛ الدعائو سماع
إنما أخذ حديث غيره ،فركاه؛
ن
ما لـ يسمع ،لكف؛ قد يقع مف بعض الثقات كبعض أىؿ الصدؽ ممف ال ييتيمكف .ما صكرتو
كصكرة السرقة ،ال عف قصد؛ بؿ عف خطأ ،أك عف تساىؿ في استعماؿ ألفاظ األداء في غير

معناىا االصطبلحي .فمثؿ ىذه الركايات تعامؿ مثؿ السرقة ،مف حيث عدـ االعتداد بيا في
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"(ِ).

أما سرقة الكتب فيي أصعب
قاؿ الباحث :ىذا بعض ما قيؿ في سرقة األحاديثٌ ،
كأخطر ،يشيد لذلؾ قكؿ السخاكم في تعميقو عمى قكؿ الذىبي ،حيث ترجـ الحافظ الذىبي

لمحافظ محمد بف حميد ،أبك عبد ا﵀ الرازم ،كمما قاؿ(ّ) :قاؿ أبك أحمد العساؿ(ْ)" :سمعت

ضمى ىؾ
فى ٍ

(ٓ)

يقكؿ :دخمت عمى ابف حميد ،كىك يركب األسانيد عمى المتكف .قمت(ٔ) :آفتو ىذا

الفعؿ ،كاال فما أعتقد فيو أنو يضع متنا .كىذا معنى قكليـ :فبلف سرؽ الحديث".

كقاؿ السخاكم معمقنا عمى تعريؼ الذىبي(ٕ)" :أك يككف الحديث عرؼ براك ،فيضيفو لراك
غيره ممف شاركو في طبقتو ،قاؿ :كليس كذلؾ مف يسرؽ األجزاء كالكتب ؛ فإنيا أنحس بكثير

)ُ( تاريخ بغداد (ْ.)ٓٗٓ/

)ِ( اإلرشادات في تقكية األحاديث بالشكاىد كالمتابعات (صّْْ).
)ّ( سير أعبلـ النببلء (ُُ.)َْٓ/

)ْ( محمد بف أحمد بف إبراىيـ بف سميماف بف محمد بف سميماف بف عبد ا﵀ ،أبك أحمد العساؿ األصبياني،
تكفي سنة (ّْٗق) .تاريخ بغداد (ِ.)ٖٗ/

ٓ
الرازم ،ركل عف :ىدبة بف خالد كأبي الربيػ ػ ػ ػع الزىراني،
) ( الفضؿ بف العباس المعركؼ بفضمؾ الصائغ ٌ

كأحمد بف عبدة كقتيبة بف سعيد ،كغيرىـ .يينظر :الجرح كالتعديؿ (ٕ.)ٔٔ/
)ٔ( القائؿ ىك الحافظ الذىبي.
)ٕ) فتح المغيث بشرح ألفية الحديث (ِ.)ُِٓ/
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الكراقيف بسرقة األحاديث كالكتب ،مف النماذج عمى ذلؾ
مف سرقة الركاة" .كقد يعرؼ بعض ٌ
متعددة:

قاؿ العقيمي(ُ)" :حدثنا سميماف بف داكد القطاف بالرم ،قاؿ :سمعت عبد ا﵀ بف عبد
(ِ)
ً
كتبا
اني
ن
الرحمف السمرقندم ،يقكؿ :قدمت الككفة ن
حاجا فأكدعت يحيى بف عبد الحميد الح ٌم ٌ
لي ،كخرجت إلى مكة ،فمما رجعت مف الحج أتيتو فطمبتيا ،فجحدني ،كأنكر فكقفت بو فمـ ينفع
إلي كراقو ،فأخذ بيدم فنحاني ،كقاؿ لي :إف أمسكت
ذلؾ ،فصايحتو كاجتمع الناس عمينا ،فقاـ َّ
الكراؽ قد جاءني بالكتب ،ككانت مشدكدة في خرقة كلبد ،فإذا
تخمصت لؾ الكتب ،فأمسكت فإذا ٌ

الشد متغير ،فنظرت في األجزاء فإذا فييا عبلمات بالحمرة ،كلـ يكف نظر فييا أحد ،كاذا أكثر
م(ّ) ،عف سميماف بف ببلؿ(ْ) ،كعبد العزيز بف محمد
ط ًر ُّ
العبلمات عمى حديث مركاف الطَّا ى
َّ
اكرًدم(ٓ) ،فافتقدت منيا جزأيف".
الد ىر ٍ
كقاؿ ابف ًخداش(ٔ) :ثنا محمد بف يحيى(ٕ) ،عف أبي محمد َّ
الدارًم ٌي(ٖ) قاؿ :أكدعت
ً
اني ،فقدمت ،فإذا ىي عمى خبلؼ ما تركتيا عنده ،كاذا قد نسخ حديث
يكتيبي عند يحيى الح ٌم ٌ
الم ٍس ىند.
خالد بف عبد ا﵀ ،كسميماف بف ببلؿ ،ككضعو في ي
)ُ) الضعفاء الكبير (ْ.)ُْْ/

)ِ) يحيى بف عبد الحميد بف عبد الرحمف ابف ب ٍشميف ً
الح ٌماني الككفي ،حافظ ٌإال أٌنيـ اتيمكه بسرقة الحديث،
ى
مات سنة (ِِٖق) .تقريب التيذيب (صّٗٓ).
)ّ) مركاف بف محمد ابف حساف األسدم الدمشقي الطَّاطَّرم ،ثقة ،مات سنة (َُِق) ،كلو (ّٔ) سنة .يينظر:
تقريب التيذيب (صِٔٓ).
)ْ) سميماف بف ببلؿ التيمي ،مكالىـ ،أبك محمد ،كأبك أيكب المدني ،مات سنة (ُٕٕق) .يينظر :تقريب التيذيب
(صَِٓ).

)ٓ) عبد العزيز بف محمد بف عبيد َّ
اكردم ،أبك محمد الجيني .تقدمت ترجمتو (صُٖٔ) مف ىذا البحث.
الد ىر ٍ

)ٔ) يينظر :الضعفاء الكبير لمعقيمي (ْ .)ُْْ/كابف خراش :عبد الرحمف بف يكسؼ بف سعيد بف خراش أبك
يم ىح َّمد الحافظ مركزم األصؿ ،تكفي سنة (ِّٖق) .يينظر :تاريخ بغداد (ُُ.)ُٕٓ/
مبلحظة :في متف البحث "ابف خداش" بالداؿ ،كالمشيكر بيا "خالد بف خداش بف عجبلف األزدم"

كترجمنا ىنا "البف خراش" بالراء؛ حيث صرحت بعض الكتب بذلؾ ،كلـ تثبت ركاية خال ػد بف خ ػ ػ ػداش عف
محمػ ػد بف يحيى ،كانما الثابت سماع عبد الرحمف بف خراش لو ،كا﵀ أعمـ.

)ٕ) محمد بف يحيى بف عبد ا﵀ بف خالد بف فارس بف ذؤيب الذىمي النيسابكرم الزىرم ،ثقة حافظ جميؿ ،مات
سنة (ِٖٓق) عمى الصحيح كلو (ٖٔ) سنة .يينظر :تقريب التيذيب (صُِٓ).
)ٖ) عبد ا﵀ بف عبد الرحمف بف الفضؿ بف بيراـ السمرقندم ،أبك محمد الدارمي الحافظ ،صاحب المسند ،ثقة
فاضؿ متقف ،مات سنة (ِٓٓق) ،كلو (ْٕ) .يينظر :تقريب التيذيب (صُُّ).
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الحماني ال مف كراقو ،مع اإلشارة إلى أف ً
ً
الح ٌماني كاف
قاؿ الباحث ىذه السرقة مف ٌ ٌ
مستممي شريؾ بف عبد ا﵀ يشيد لذلؾ ما نقمو ابف حجر(ُ) مف قكؿ ابف ين ىم ٍير" :كلك شاء يحيى
ً
الح ٌماني أف يكذب لقاؿ :حدثنا شريؾ فإنو قد سمع منو الكثير ككاف مستممي شريؾ".
األصبياني
كنمكذج آخر :قاؿ الذىبي(ِ) :يم ىح َّمد ٍبف ىع ٍبد المَّو ٍبف أحمد ،أبك عبد ا﵀
ُّ
م(ّ) خانو ،كاختزؿ
َّ
الصفَّار .تكفي سنة (ّّٗىػ) ،قاؿ الحاكـ :كاف كراقو أبك العباس المصر ٌ
جاىدا في
عيكف يكتيبو ،كأكثر مف (ََٓ) جزء مف أصكلو ،فكاف يجاممو أبك عبد ا﵀
ن
بدعاء الشيخ
المحؿ في الصَّنعة،
فذىب عممو ي
استرجاعيا منو ،فمـ ينجع فيو شيء .ككاف كبير ٌ
ى
عميو.
كنمكذج آخر :قاؿ الخطيب البغدادم(ْ)" :محمد بف عبد الكىاب بف عمي بف أحمد بف

أيكب بف مطر أبك عبد ا﵀ الدالؿ ،ككنية أبيو عبد الكىاب أبك العبلء ،ككاف سماعو لمسند أبي
صحيحا ،كما عداه قد ألحؽ
ىريرة مف ابف مالؾ -القطيعي ،-عف عبد ا﵀ بف أحمد ،عف أبيو
ن
التسميع فيو لنفسو بخطو خط طرم ،كبمغني أف بعض كتبة الحديث ق أر عميو ،عف ابف الصكاؼ
شيئا ،كلـ يكف لو بذلؾ كتاب صحيح".
ن

كنمكذج آخر :قاؿ سبط ابف العجمي(ٓ)" :مح َّمد بف عمي القى ً
اضي بف كدعاف أيىبك نصر
يى
ى ٌ
مكصمًي صاحب تًٍم ىؾ ٍاألىربعيف الكدعانية(ٔ) اٍلمكضكعة ،ذمو أىبك طى ً
اٍل ً
اىر السمىًفي كأدركو ىكسمع
ي
ىٍ ي ى
ٍى
ى
)ُ) يينظر :تيذيب التيذيب (ُُ.)ِْٗ/

)ِ) يينظر :تاريخ اإلسبلـ (ٕ ،)ِٕٗ/تاريخ دمشؽ (ٓ ،)ّْٖ/سير أعبلـ النببلء (ُٓ ،)ّْٖ/طبقات الشافعية
الكبرل (ّ.)ُٕٗ/
)ّ) أحمد بف محمد بف عيسى بف الجراح ،أبك العباس بف النحاس الربعي المصرم الحافظ .تاريخ دمشؽ
(ٓ.)ّْْ/

)ْ) يينظر :تاريخ بغداد (ّ ،)ٔٔٓ/ميزاف االعتداؿ (ّ.)ّّٔ/
ٓ
كينظر :ميزاف االعتداؿ (ّ.)ٕٔٓ/
) ) الكشؼ الحثيث (صِِْ) ،ي

)ٔ) قاؿ ابف حجر" :كسئؿ المزم عف األربعيف الكدعانية فأجاب بما ممخصو :ال يصح منيا عمى ىذا النسؽ
بيذه األسانيد شيء؛ كانما يصح منيا ألفاظ يسيرة بأسانيد معركفة يحتاج في تتبعيا إلى فراغ ،كىي مع ذلؾ
مسركقة سرقيا بف كدعاف مف زيد بف رفاعة ،كيقاؿ :زيد بف عبد ا﵀ بف مسعكد بف رفاعة الياشمي ،كىك الذم

جاىبل بالحديث كسرقيا منو بف كدعاف فركب بيا أسانيد فتارة
كضع رسائؿ أحكاؿ الضعفاء في ما يقاؿ ،ككاف
ن
يركم عف رجؿ عف شيخ بف رفاعة كتارة يدخؿ اثنيف كعامتيـ مجيكلكف كمنيـ مف يشؾ في كجكده كالحاصؿ

حسنا كمكاعظ بميغة كليس ألحد أف ينسب كؿ
أنيا فضيحة مفتعمة ككذبة مؤتفكة كاف كاف الكبلـ يقع فييا
ن
مستحسف إلى الرسكؿ صمى ا﵀ عميو كآلو كسمـ ألف كؿ ما قالو الرسكؿ  حسف كليس كؿ حسف قالو الرسكؿ
 كا﵀ المكفؽ" .لساف الميزاف (ٓ.)َّٔ/
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(ِ)
(ُ)
اؿ َّ
اؿ السمىًفي-أبك طاىر :-تبيف لي ًحيف
الذ ىىبً ٌي  :قى ى
اؿ  :ىىالؾ يمتَّيـ بًاٍل ىكًذ ًب ،قى ى
ًم ٍنوي ىكقى ى
تصفحت ٍاألىربعيف لىو تى ٍخمًيط ع ًظيـ يدؿ عمى كذبو كتركيبو ٍاألىسانًيد ،كقىا ىؿ ابف ىن ً
اصر(ّ) :ىأرٍىيتو
ى
ي
ٍى
ى
ى
كلـ أسمع ًم ٍنوي ًألَّىنوي ىك ى َّ
ىحمد بف
يما بًاٍل ىكًذ ًب ىككتابو ٍاأل ٍىرىبعيف ىسرقو مف ىعمو أبي اٍلفىتٍح ىي ٍعنًي أ ٍ
اف يمت ن
ى
)
ْ
(
ط ىبة
اعة ىكحذؼ ًم ٍنوي اٍلخ ٍ
صالح بف يسمى ٍي ىماف بف كدعاف ،ىكقيؿ :ىسرقو مف زيد بف ًرفى ى
عبيد ا﵀ بف ى
ضا كلفؽ
ىكركب عمى كؿ ىحًديث ًم ٍنوي ن
اعة ىكضعيىا أ ٍىي ن
اعة ىك ٍابف ًرفى ى
رجبل أىك رجمى ٍي ًف إًلىى شيخ بف ًرفى ى
(ٓ)
ً
ىح ًاديث".
ىكم ىمات مف رقائؽ اٍل يح ىك ىماء ،ىكمف قىكؿ لي ٍق ىماف ىكطكؿ ٍاأل ى
***

المبحث الثامف :كتماف العمـ عف بعض طبلبو

إف كتماف العمـ ال ٌشرعي عف طبلبو آفة خطيرة ،فالكاجب الشرعي عمى الذم يعمـ تعميـ
ٌ
مف ال يعمـ مف مريدم العمـ.
كقد حذر ا﵀  مف كتماف العمـ ،قاؿ  :إً َّف الًَّذيف ي ٍكتيمكف ما أ ٍىن ىزٍل ىنا ًمف اٍلبي ىّْن ً
ات
ى ى
ى ى ي ى ى
َّ ًَّ
َّ ً
ً
َّ
اس ًفي اٍل ًكتى ً
كاٍليي ىدل ًم ٍف ىب ٍعًد ىما ىبيََّّناهي لًمنَّ ً
يف تى يابكا
كف إًال الذ ى
اب أيكلىئ ىؾ ىيٍم ىعينيي يـ الموي ىكىيٍم ىعينيي يـ البلعين ى
ى
(ٔ)
ً
ً
يـ. 
اب َّ
كب ىعمى ٍي ًي ٍـ ىكأ ىىنا التََّّك ي
ىصمى يحكا ىكىبييَّنكا فىأيكلىئ ىؾ أىتي ي
ىكأ ٍ
الرح ي
(مف يسئً ىؿ ىع ٍف ًعٍمًـ،
كفي الحديث الذم ركاه أبك ىريرة  قاؿ :قاؿ رسك يؿ ا﵀  :ى
ف ىكتىمو أٍلجمو ا﵀ بمً و
جاـ مف و
يكـ القيامة)(ٕ).
ىي ىىي
نار ى

)ُ) يينظر :تنزيو الشريعة المرفكعة عف األخبار الشنيعة المكضكعة (ُ ،)ُُُ/المغني في الضعفاء (ِ،)ُٖٔ/

ميزاف االعتداؿ (ّ.)ٕٔٓ/

)ِ) ميزاف االعتداؿ (ّ.)ٖٔٓ/

الشافعي ،شمس الديف ،الشيير
الدمشقي
)ّ) محمد بف عبد ا﵀ (أبي بكر) بف محمد بف أحمد بف مجاىد القيسي
ٌ
ٌ
بابف ناصر الديف :حافظ لمحديث ،مؤرخ .أصمو مف حماة ،تكفي سنة (ِْٖىػ) .يينظر :األعبلـ (ٔ.)ِّٕ/
ْ
حدث بببلد الجباؿ ،ىكخراساف ،ىع ٍف أىبًي ىب ٍكر يم ىح َّمد ٍبف ا ٍل ىح ىسف ٍبف دريد،
) ) زيد ٍبف رفاعة أيىبك الخير الياشميٌ ،
كذابا .تكفي
اف ن
م ،كتب األدب .ىكركل أ ٍىي ن
ضا ىع ٍف أبيو ىع ٍف أىبًي كامؿ الجحدرم ،ىكغيره ىك ىك ى
ىكأبي ىب ٍكر ٍبف األ ٍىنىب ًار ٌ
سنة (َُّّٖٗ-ىػ) .يينظر :تاريخ بغداد (ٗ ،)ْٓٗ/تاريخ اإلسبلـ (ٖ.)ٕٔٓ/
ٓ
ِّ
ماال .ككاف في زمف داكد
عبدا
حبشيا لرجؿ مف بنى إسرائيؿ ،فأعتقو كأعطاه ن
) ) لقماف الحكيـ :ككاف لقماف ن
نبيا ،في قكؿ أكثر الناس .كركل يزيد بف ىاركف ،عف حماد بف سممة،
النبي  ،كاسـ أبيو :ثاراف ،كلـ يكف ن
ٌ

طا .المعارؼ (ُ.)ٓٓ/
عمي بف زيد ،عف سعيد بف
خيا ن
النبي ٌ
ٌ
المسيبٌ ،أنو قاؿ :كاف لقماف ٌ
عف ٌ
)ٔ) سكرة البقرة (اآلية.)َُٔ-ُٓٗ:

)ٕ) سنف أبي داكد ،أكؿ كتاب العمـ ،باب كراىية منع العمـ (ٓ .)ََٓ/قاؿ شعيب :إسناده صحيح.
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كلكف ىناؾ مصالح ييكتـ مف أجميا العمـ ،كال حرج مف كتمانو مراعاة ليذه المصالح،
ً
"ح ّْدثيكا َّ
كف
مثؿ :التحديث لطبلب عمـ فكؽ طاقاتيـ كعقكليـ؛ فقد قاؿ ىعم ّّي  :ى
اس ،بً ىما ىي ٍع ًرفي ى
الن ى
أىتي ًحبُّكف أ ٍ َّ
ب ،المَّوي ىكىر يسكليوي"(ُ).
ىف يي ىكذ ى
ى
ت ًم ٍف رس ً
كؿ المَّ ًو 
"ح ًف ٍ
فع ٍف أىبًي يى ىرٍي ىرةى قى ى
ظي
اؿ :ى
ىي
كمنيا :كتـ العمـ خكفنا مف كقكع الفتنة ،ى
ً
كـ"(ِ).
ىح يد يى ىما فىىبثىثٍتيوي ،ىكأ َّ
اء ٍي ًف :فىأ َّ
ىما ى
اآلخ ير ىفمى ٍك ىبثىثٍتيوي قيط ىع ىى ىذا ي
ىما أ ى
ًك ىع ى
البٍم يع ي
ً
ً
فع ٍف ىكثً ً
اء
ير ٍب ًف يم َّرةى ،قى ى
اؿ :ى"ال تي ىح ّْدث اٍل ىباط ىؿ اٍل يح ىك ىم ى
كمنيا :كضع العمـ عند أىمو؛ ى
كؾ ،كىال تيح ّْد ًث اٍل ًح ٍكمةى لًمسُّفىي ً
ض ٍعوي ًفي ىغ ٍي ًر
اء ،فىيي ىك ّْذيب ى
كؾ ،ىكىال تى ٍم ىن ًع اٍل ًعٍم ىـ أ ٍ
ىىمىوي ،فىتىٍأثىىـ ،ىكىال تى ى
فىىي ٍمقيتي ى ى ى
ى
ى
ىىمً ًو فىتي ىجيَّ ىؿ .إً َّف ىعمى ٍي ىؾ ًفي ًعٍم ًم ىؾ ىحقِّا ،ىك ىما أ َّ
ىف ىعمىٍي ىؾ ًفي ىمالً ىؾ ىحقِّا"(ّ) .كغير ذلؾ مف المصالح.
أٍ
الكراقيف العمـ عف بعض طبلبو؛ كمنيـ مف كتمو مراعاة لممصمحة ،كىذا
كقد كتـ بعض ٌ
الكراؽ(ْ) الذم كاف يقكؿٌ " :إنما تطيب المجالس بخفة الجمساء(ٓ) .كىذا
محمكد ،مثاؿ مساكر ٌ

مراعاة لمصمحة.

كمنيـ مف كتـ العمـ مف غير مراعاة لممصمحة ،مثاؿ :عمي بف محمد بف أحمد ،أبك

الكراؽ ،يعرؼ بابف لؤلؤ.
الحسف الثقفي ٌ
(ٔ)
السماع ،سماعو سنة
قديـ َّ
قاؿ الخطيب البغدادم  :سمعت ى
الب ٍرقاني يقكؿ" :ابف لؤلؤ ي
ثبلث كتسعيف كمائتيف ،ككاف إلى أف مات يأخذ العكض عمى الحديث دانقيف" .يعني :البرقاني

اف نفسو كانت تسمك إلى أخذ الشيء الحقير كالنزر اليسير عمى التحديث(ٕ) ،قاؿ البرقاني:

"ككاف لو حالة حسنو مف الدنيا كىك صدكؽ غير انو ردمء الكتاب" يعني :سيء النقؿ.

ُ
الع ٍمًـ قىكما يدكف قىكوـ ،ىكر ً
ص بً ً
ً
ً
ىف الى ىي ٍفيى يمكا ،)ّٕ/ُ( ،برقـ
اب ىم ٍف ىخ َّ
اىىيةى أ ٍ
اب :الع ٍمًـ ،ىب ي
) ) صحيح البخارم ،كتى ي
ى
ى ٍ
ٍن
(ُِٕ).
)ِ) صحيح البخارم ،كتاب العمـ ،بابً :ح ٍف ًظ ً
الع ٍمًـ (ُ ،)ّٓ/برقـ (َُِ).
ى ي
ّ
ب ا ٍل ًع ٍم ىـ لً ىغ ٍي ًر المَّوى (ُ ،)َّٖ/برقـ (َّٗ) .قاؿ حسيف سميـ أسد:
اب :التَّ ٍك ً
بيخ لً ىم ٍف ىي ٍ
طمي ي
) ) سنف الدارمي ،ىب ي

إسناده صحيح.

ْ
الكراؽ الثامف في العراقييف (ُٕٖ) مف ىذا البحث.
الكراؽ ا ٍل يككًف ُّي الشاعر .يينظرٌ :
) ) ىك :يم ىس ًاكهر ٌ
)ٓ) تيذيب الكماؿ (ِٕ.)ِْٔ/

)ٔ) تاريخ بغداد (ُّ.)ٕٓٔ/

)ٕ) ىذا كبلـ الخطيب البغدادم.
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(ُ)

كينقؿ الخطيب البغدادم

قصة تؤكد كتـ ابف لؤلؤ لمعمـ مف غير مصمحة ،قاؿ:

سمعت التَّنكخي -يعني :عمي بف المحسف ،أبك القاسـ التَّنكخي -يقكؿ" :حضرت عند أىبًي
الحسف ٍبف لؤلؤ(ِ) مع أىبًي الحسيف(ّ) البيضاكم الكراؽ؛ ليق أر لنا عميو حديث إً ٍبر ً
اىيـ ٍبف
ٌ
ى
ىاشـ(ْ) ،ككاف قد ذكر لو عدد مف يحضر السماع ،كدفعنا إليو دراىـ كنا قد كافقناه عمييا ،فرأل
ائدا عمى الذم ذكر لو ،فأمر بإخراجو ،فجمس الرجؿ ًفي الدىميز ،كجعؿ
احدا ز ن
ًفي جممتنا ك ن

البيضاكم ،يقرأ ،كيرفع صكتو ،ليسمع الرجؿ ،فقاؿ لو ابف لؤلؤ :يا أبا الحسيف أتعاطى عمي،

(ٓ)
كراؽ ،صاحب حديث ،شيعي ،أزرؽ ،ككسج(ٔ)! ،ثـ أمر جاريتو بأف
كأنا بغدادم ،باب طاقي ٌ ،
(ٕ)
أشنانا(ٖ) حتى ال يصؿ صكت البيضاكم بالقراءة إًلىى الرجؿ ،أك كما
تجمس كتدؽ ًفي الياكف
ن

اؿ" .قاؿ البرقاني(ٗ)" :لـ يكف ابف لؤلؤ يعرؼ الحديث ى َّ
تي" ،أراد أف يقكؿ :عف
قى ى
كصحؼ اسـ " يع ٌ
تي عف أبي ،قاؿ :عف عف عف أبي"
يع ٌ

ُ
كينظر :تاريخ اإلسبلـ (ِٔ ،)ُِٔ/المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ
) ) تاريخ بغداد (ُّ ،)ٕٓٔ/ي
(ُْ ،)ِّٕ/سير أعبلـ النببلء (ُٔ.)ِّٖ/
)ِ) ىك :عمي ٍبف يم ىح َّمد الثَّقىًفي البغدادم ،كقد تقدمت ترجمتو عند الحديث (ُِ)( ،صُٕٗ) مف ىذا البحث.
ّ
ً
كحدث بيا ،ثقة مأمكف ،حدث بشيء
الكراؽ سكف ىب ٍغ ىدادٌ ،
) ) عمي ٍبف إً ٍب ىراىيـ ٍبف الييثـ ،أيىبك الحسيف البيضاكم ٌ

يسير ،تكفي سنة (ّٕٗق) .يينظر :تاريخ بغداد (ُّ.)ِِٓ/

)ْ) إبراىيـ بف ىاشـ بف الحسيف بف ىاشـ ،أبك إسحاؽ البيع المعركؼ بالبغكم ،تكفي سنة (ِٕٗق) .يينظر:
تاريخ بغداد (ٕ.)ُٓٗ/

)ٓ) باب طاقي :أم و
غاؿ في التشيع ،قاؿ الخطيب :سألت البرقاني ،عف ابف بيتو ،فقاؿ :ال بأس بو إال أنو كاف

شيئا ،كيقكلكف :ىك باب طاقي .قمت لمبرقاني :تعني بذلؾ ٌأنو شيعي؟ ،فقاؿ :نعـ .تاريخ
يذكر أف في مذىبو ن
بغداد (ْ.)ٓٓ/
)ٔ) كيقكلكف :رجؿ يك ٍك ىسج .كالصكاب ىك ٍك ىسج ،بفتح الكاؼ كالسيف .تصحيح التٌصحيؼ كتحرير التٌحريؼ
معرب .شمس العمكـ كدكاء كبلـ العرب مف الكمكـ
(صْْٔ) .كالككسج :الذم لـ تنبت لحيتو ،كىك َّ
(ٗ.)ُّٖٓ/

ؽ ًف ً
اء ًم ٍف ين ىحا و
)ٕ) ا ٍليىاك يف :بًفىتٍ ًح ا ٍلك ًاك الًَّذم يي ىد ُّ
س ىكىن ٍح ًكًه .مختار الصحاح (صِّٗ).
يو يم ىعَّر ه
ب ًك ىع ه
ى
ى
ً
ً
ً
و
ً
ً
و
ً
ً
ّْ
ّْ
َّ
َّ
ً
َّ
ُّ
ناف،
ش
ى
أ
ة
ب
ر
ق
:
ي
ان
ي
ح
م
ال
ى
ك
ح
ك
.
اف
ن
ش
ا
ي
ع
م
ج
ك
،
د
م
ج
ف
م
ت
ع
ن
ص
ة
ي
آن
ؿ
ك
ف
م
ؽ
م
الخ
:
ة
ن
الش
ك
ف
الش
شنف:
)ٖ)
ي ىى ي ٍ ي ى ي ى ٍ ٍ ٍ ى ى ٍ ي ى ى ه ى ى ى
ٍ ى ُّ ٍ ه ٍ ه
اؿ :ىكلى ٍـ أىسمع أى ٍشنانان ًفي ىج ٍم ًع ش ٍّف إً ٌال يىنا .لساف العرب
كأىنيـ ىج ىعميكا يك َّؿ يج ٍزوء ًم ٍنيىا ىشِّنا ثيَّـ ىج ىم يعكا ىعمىى ىى ىذا ،قى ى
(ُّ.)ُِْ/

)ٗ) تاريخ بغداد (ُّ.)ٕٓٔ/
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أيضا ،مثاؿ ذلؾ ما
كمنيـ مف كتـ العمـ ليستغؿ أمكاؿ الناس ،كىذا كتـ غير جائز ن
ينقمو ابف عساكر(ُ) بسنده إلى أبي عبد ا﵀ الحافظ(ِ) َّأنو قاؿ :سمعت الصفار يعني محمد بف

عبد ا﵀ األصبياني(ّ) يدعك في مسجده كىك رافع باطف كفيو إلى السماء كىك يقكؿ :يا رب إنؾ

تعمـ أف أبا العباس المصرم

(ْ)

ظممني كخانني كحبس عني أكثر مف (ََٓ) جزء مف أصكلي،

الميـ فبل تنفعو بتمؾ كبسائر ما جمعو مف الحديث كال تبارؾ لو فيو ،ككاف أبك عبد ا﵀ مجاب

كراقو َّأنو قاؿ لو :اذىب إلى أبي
الدعكة ،ككاف السبب في مكجدتو عمى أبي العباس المصرم ٌ
العباس األصـ(ٓ) كقؿ لو :قد حضرت معؾ كمع أبيؾ قراءة كتاب الجامع لمثكرم -سفياف-
(ٔ)
ً
إلي
مجمس أىسيد ٍبف عاصـ كقد ذىب كتابي فإف كاف لي في كتابؾ سماع بخطي فأخرجو ٌ
حتى أنسخو ،فذىب فقاؿ أبك العباس -األصـ -السمع كالطاعة ،كأخرج الكتاب في أربعة أجزاء
(ٕ)

بخط يعقكب

كسماع أبي عبد ا﵀ -الصفار -فيو بخطو فدفعو إلى أبي العباس فأخذه ككضعو

في بيتو ،ثـ جاء إلى أبي عبد ا﵀-الصفار -فقاؿ :إف األصـ رجؿ طماع قد أخرج سماعؾ
إلي قاؿ :لـ قاؿ :يقكؿ إني ال أدفع ىذا السماع إليو حتى يحمؿ إلي
بخطؾ في كتابو كلـ يدفعو َّ

شيئا
خمسة دنانير ،ككاف أبك عبد ا﵀-الصفار -قد تراجع أمره كنقصت تجارتو فبمغني أنو باع ن

)ُ) يينظر :تاريخ دمشؽ (ٓ.)ّْٕ/
ِ
ً
ً َّ ً
ً
الح ىكـ الضَّبَّي الطَّ ٍيماني َّ
م الحافظ ،أبك ىع ٍبد
) ) يم ىح َّمد ٍب ًف ىع ٍبد المو ٍب ًف يم ىح َّمد ٍب ًف حمدكيو ٍبف ين ىع ٍيـ ٍبف ى
الن ٍيسابكر ٌ
ٌ
ٌ
البيع ،صاحب التٌصانيؼ في عمكـ الحديث .تكفي سنة (َْٓىػ) .يينظر :تاريخ
ا﵀ الحاكـ المعركؼ بابف ى
اإلسبلـ (ٗ.)ٖٗ/

الصفَّار .تكفي سنة (ّّٗىػ) .تاريخ اإلسبلـ
)ّ) يم ىح َّمد ٍبف ىع ٍبد المَّو ٍبف أحمد ،أبك عبد ا﵀ األ
صبياني َّ
ُّ
(ٕ.)ِٕٗ/
)ْ ) أحمد بف محمد بف عيسى بف الجراح أبك العباس بف النحاس الربعي المصرم الحافظ ،تكفي سنة (ّٕٔىػ).
يينظر :تاريخ دمشؽ البف عساكر (ٓ.)ّْْ/
ٓ
َّ
ً
ً
األصـ.
م
أمٌية ،ال ٍنيسابكر ٌ
ٌ
) ) محمد ٍبف يعقكب ٍبف يكسؼ ٍبف ىم ٍعقؿ ٍبف سناف ،أيىبك العباس األمكم ،مكلى ٍبني ى
ً
ًً
مي ،تكفي سنة (ّْٔىػ).
ككاف يكره أف ييقاؿ لىوي األصـ .فكاف أيىبك ىب ٍكر ٍبف إً ٍس ىحاؽ الص ٍ
غي ىيقيك يؿ فيو :ى
الم ٍعق ٌ
ّْب ٌ
يينظر :تاريخ اإلسبلـ (ٕ.)ُْٖ/
ٔ ً
َّ
ىخكاف؛
قفي مكالىـ،
اإلصبياني ،أبك ا ٍل يح ىس ٍيف ،أخك محمد ٍبف عاصـ .كليما أ ى
ٌ
) ) أىسيد ٍبف عاصـ ٍبف ىع ٍبد ا﵀ الث ٌ
النعماف ،لـ يشتيرا .س ًمع أ ً
َّ
عمي ك ُّ
"الم ىس ٍند" ،كرحؿ ،تكفي سنة (َُِِٕٔ-ق) .يينظر:
ىسيد الكثير،
كصنؼ ي
ى ى
ٌ
تاريخ اإلسبلـ (ٔ.)َُّ/
ٕ
الكراؽ ،تقدمت ترجمتو في
) ) يعقكب بف يكسؼ بف معقؿ بف سناف ،أبك الفضؿ األمكم مكالىـ النيسابكرم ٌ
الكراؽ الخامس مف الخراسانييف (صِْٖ) مف ىذا البحث.
ٌ
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جميعا دعيا عمى
مف منزلو فدفع إلى العباس خمسة دنانير فأخذىا كحمؿ الكتاب إليو ثـ أنيما
ن
أبي العباس فاستجيبت دعكتيما فيو".
الكراؽ عندما جحد أصكؿ
فالمتأمؿ في ىذه الحكاية يجد نفسو مندى نشا مف تصرؼ ىذا ٌ
شيخو كلـ يردىا إال بمقابؿ أمكاؿ معمكمة ،كىذا يعني أف كتـ العمـ لو عدة كسائؿ كطرؽ ككميا

تؤدم إلى نفس النتيجة كىي حرماف الناس العمـ.

***

الكراقيف لؤلحاديث المردكدة
المبحث التاسع :ركاية ٌ
كأثرىـ في الحكـ عمى أسانيدىا

الرد ،كفي
الكراقيف أحاديث مردكدة ،ككانكا في أحاديث ىـ سبب الضعؼ ك ٌ
نقؿ عدد مف ٌ
أحاديث أخرل كاف سبب الضعؼ في غيرىـ.
الكراقيف في الفصؿ األكؿ ،كفيما
كلقد درس الباحث نماذج تطبيقية منتقاة مف أحاديث ٌ
كراقيف رككا أحاديث مردكدة ،ككانكا ىـ سبب
يأتي جدكؿ فيو خبلصة الدراسة ،كفيو أسماء ٌ

ضعفيا كردىا.

الكراؽ
اسـ ٌ
أبك الحسف الككفي

أبك ياسر البصرم

المستممي

ً ً
بلبي
أيىبك اٍلقىاسـ الك ٌ

أبك عمي بف أبي
الكراؽ
الطيب ٌ

رتبة

رقـ

الكراؽ
ٌ

الحديث

ضعيؼ

ُْ

حكـ إسناد الحديث

الكراؽ في الحكـ
أثر ٌ
سمبي

جدا
ضعيؼ ن

سببا في ضعؼ
ككاف ن
الحديث
سمبي

ضعيؼ

مجيكؿ

ُٖ

ِِ

الحاؿ

ضعيؼ

سببا في ضعؼ
ككاف ن
الحديث
سمبي

منكر

سببا في ضعؼ
ككاف ن
الحديث
سمبي

مجيكؿ
الحاؿ

ِْ
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ضعيؼ

سببا في ضعؼ
ككاف ن
الحديث

ُّكفي
أبك الحسف الص ٌ
الكراؽ
أبك يعقكب ٌ
المستممي

ضعيؼ
مختمط

ِٓ

جدا
ضعيؼ ن
مرسبل
ن

سمبي

سببا في ضعؼ
ككاف ن
الحديث
سمبي

مجيكؿ
العيف

ِٔ

جدا
ضعيؼ ن

سببا في ضعؼ
ككاف ن
الحديث
سمبي

أبك محمد حبيب بف
أبى حبيب

متركؾ

َّ

جدا
ضعيؼ ن

أبك الفضؿ الص ىً
ي
َّقم ٌ

صدكؽ

ّْ

ضعيؼ

سببا في ضعؼ
ككاف ن
الحديث
سمبي

سببا في ضعؼ
ككاف ن
الحديث

كراقيف ليـ أحاديث مردكدة ،كلـ يككنكا ىـ سبب
ثـ فيما يأتي جدكؿ آخر فيو أسماء ٌ
ضعفيا كردىا.
الكراؽ
اسـ ٌ

رتبة

رقـ

الكراؽ
ٌ

الحديث

ً
الكراؽ
أيىبك بكر اٍلقرشي ٌ

ثقة

ً
ي
أبك القاسـ اٍلقيىرش ٌ

ثقة

حكـ إسناد الحديث

الكراؽ في الحكـ
أثر ٌ

الحديث األكؿ:
مكضكع

الحديث الثاني:

ُِ-

إيجابي

جدا
ضعيؼ ن
ضعيؼ

ّ

إيجابي

ثقة في

ىشاـ بف
شي
أبك ى
الح ىسف القيىر ٌ

عمار،

كصالح

ٓ

ضعيؼ

في غيره
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سببا
إيجابي كلـ يكف ن
في ضعؼ الحديث

ىبك الحسف القرشي،
أي

عمي ٍبف يم ىح َّمد
م
أبك العبلء ،األ ىيم ًك ُّ

ثقة

ٔ

ضعيؼ

ثقة

ٕ

منكر

ّْ
ي
أبك عبد ا﵀ اٍل ىمك ٌ

ثقة

ٖ

مكضكع

حسف

ُُ

باطؿ

ثقة

ِّ

معمكؿ

ِٕ

ضعيؼ
ضعيؼ

ىم ٍكالى يى ٍـ

أبك نصر البغدادم

الكراؽ
ٌ

أيىبك بً ٍش ًر ٍب يف ًد ىين وار

مجيكؿ

ًً
ي
أبك الحسف الفىارس ٌ

الحاؿ

أبك الحسف المصرم

ثقة

ِٗ

ً
م
الم ىراد ٌ
أبك األسكد ي

ثقة

ُّ

ضعيؼ

ثقة

ِّ

ضعيؼ

صدكؽ

ّٓ

ضعيؼ

سعيًد ّْ
م
الد ىين ىكًر ٌ
أيىبك ى

ثقة

ّٕ

ضعيؼ

العطَّار
أبك بكر ى

ثقة

ّٖ

ضعيؼ

ً
يطي
أبك محمد السَّم ٌ

ثقة

َْ

ضعيؼ

ضعيؼ.

ِْ

منكر

أبك محمد المصرم
أثير الديف القىبَّاني
أبك القاسـ ابف الحجاـ

ً
ي
القي ٍرطيب ٌ

أبك منصكر األصبياني
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سببا
إيجابي كلـ يكف ن
في ضعؼ الحديث

سببا
إيجابي كلـ يكف ن
في ضعؼ الحديث

سببا
إيجابي كلـ يكف ن
في ضعؼ الحديث

سببا
إيجابي كلـ يكف ن
في ضعؼ الحديث

سببا
إيجابي كلـ يكف ن
في ضعؼ الحديث

سببا
إيجابي كلـ يكف ن
في ضعؼ الحديث

سببا
إيجابي كلـ يكف ن
في ضعؼ الحديث

سببا
إيجابي كلـ يكف ن
في ضعؼ الحديث

سببا
إيجابي كلـ يكف ن
في ضعؼ الحديث

سببا
إيجابي كلـ يكف ن
في ضعؼ الحديث

سببا
إيجابي كلـ يكف ن
في ضعؼ الحديث

سببا
إيجابي كلـ يكف ن
في ضعؼ الحديث

سببا
إيجابي كلـ يكف ن
في ضعؼ الحديث

سببا
إيجابي كلـ يكف ن
في ضعؼ الحديث

اخلامتح
ًذشًّ0
أًًٌا 0اٌنرائح
ثأًٍا 0اٌرٌصٍاخ

اخلامتح
الحمد هلل رب العالميف كالصبلة كالسبلـ عمى أفضؿ المرسميف ،سيدنا محمد  ،كعمى

آلو كأصحابو كمف تبعيـ بإحساف إلى يكـ الديف ،كبعد:

اسأؿ اهلل حسف الخاتمة ،كالحمد هلل الذم بنعمتو تتـ الصالحات ،كأحمده عمى
تكفيقو ،كأثنى عميو الخير كمو ىال أ ٍ ً
اء ىعمى ٍيو ىك ىك ىما أىثٍ ىنى ىعمىى ىن ٍف ًسو.
يحصي ثىىن ن
ففي نياية ىذا البحث الذم حرصت فيو  -قدر إمكاني  -عمى إخراجو بصكرة كاضحة
ميسرة ،تـ بتكفيؽ ا﵀ كعكنو ،كلـ يبقى إال تبيف النتيجة التي تكصمت إلييا ،كمف ثىَّـ الكصية
التي ال بد منيا ،اسأؿ ا﵀ التكفيؽ كالسداد:

أًًٌا 0اٌنرائح0
ميمة ،مف أبرزىا:
لقد َّ
تكصٍمت مف خبلؿ كتابتي ليذا البحث ،إلى نتائج َّ

الكراقة ىي
الكراؽ أشمؿ كأكسع مف التعريؼ المغكم ،ف ٌ
لمكراقة ك ٌ
ُ -التعريؼ االصطبلحي ٌ
الكراؽ مف يعتني بيا ،سكاء بنسخيا ،أك
العناية ٌ
بالدكاكيف العممية كالسجبلت ،ك ٌ
الكراؽ ،أك الناسخ ،أك
تصحيحيا بالركاية كالضبط ،أك تجميدىا ،أك بيعيا ،كيطمؽ عميوٌ :
الم ٍكتب ،أك المستممي.
الكاتب ،أك ال يكتيبي ،أك ٌ
الدالؿ ،أك ى

فشيئا
شيئا ن
قديما منذ يعرفت الكتابة ،كتطكرت ن
ِ -يعرفت مينة ٌ
الكراقة في تاريخنا اإلسبلمي ن
عرضا كطكنال بعد معرفة صناعة الكرؽ،
حتى كصمت إلى مرحمة النمك كاالتساع
ن
كمازالت في تطكر مستمر إلى يكمنا الحاضر ،كقد اختمؼ الكسيمة حسب العصر
كالمصر.

الم ّْ
حدثيف كاألدباء
ّ -انتشرت أسكاؽ ٌ
الكراقيف في األمصار المختمفة ،ككاف ركادىا العمماء ك ي
كغيرىـ.
َّ
الكراقكف عمى أصناؼ أربعة :الصنؼ األكؿُّ :
الصنؼ األىـ كاألكثر شيرة،
النساخ ،كىـ
ٌْ -
كالثاني :باعة الكرؽ كسائر أدكات الكتابة ،كالثالث :المجمدكف ،كالرابع :باعة الكتب
(الداللكف).
ٌ

الكراقكف أصحاب تخصصات مختمفة ،منيـ :كراقك الحديث ،كىـ مف أسس ليذه المينة،
ٌٓ -
كمنيـ :كراقك التاريخ ،كاألدب ،كالقضاة ،كالكزراء ،كغير ذلؾ.
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عمميا دقيقنا ،لو قكاعده كضكابطو الخاصة ،كقد راعكا فيو ثبلثة
منيجا
الكراقكف
ن
ن
ٔ -اتبع ٌ
جكانب رئيسية :الجانب المعرفي الثقافي ،كالجانب الفني اإلبداعي ،كالجانب األدبي
األخبلقي.

الكراقة أف يمتزـ بأداب المينة كأخبلقيا كاستحضار النية،
ٕ -يتعيف عمى مف يشتغؿ بمينة ٌ
كمراقبة ا﵀  ،كمعرفة مضمكف الكرؽ قبؿ النسخ كالتجميد ،ككضكح الخط عند النسخ،
كغير ذلؾ ،كما يتعيف عميو أف يجتنب األخبلؽ المذمكمة ،كالتعاطي مع الغش ،ككشؼ

العكرة كعدـ المحافظة عمى سر المينة ،كخمط أصناؼ الكرؽ ،كالنسخ لمظالميف ،كنحك

ذلؾ.

و
و
مختمفة مف المعاناة ،منيا :معاناة استقطاب
أشكاؿ
الكراقكف في مينتيـ عمى
ٖ -صبر ٌ
الزبائف ،كمعاناة تكاليؼ الحكاـ ،كمعاناة إعالة األسرة ،كمعاناة سكء الخط ،كغير ذلؾ.
امتدادا لتراث
ٗ -دكر الطباعة كالناشر اليكـ مف الظكاىر الثقافية البارزة ،كىي تمثؿ
ن
معاصر ليا.
نا
كبديبل
الكراقة،
كتطكر
نا
الكراقيف،
ن
ن
طبيعيا لمينة ٌ
ٌ

الكراقكف في البمداف المختمفة ،كقد تأثركا كأثركا في الحياة الثقافية السائدة فييا،
َُ -انتشر ٌ
الم َّ
صنفات التي تعمر المكتبة اإلسبلمية في
كترككا مي ارثنا ن
كبيرا ،كىذا ما تنطؽ بو آالؼ ي
المجاالت المختمفة كخاصة الحديث َّ
النبكم الشريؼ.

عدة ،منيا:
أثر
إيجابي في الحديث ،يتمثؿ في أمكر ٌ
الكراقكف ليـ ه
ٌُُ -
ه
 التكريؽ كاإلمبلء. الحفظ كالضبط. -النسخ كالنشر.

 المقابمة كالمعارضة. -االستدراؾ كالتصحيح.

 التحمؿ كاألداء كالتصنيؼ. -تتبع األخبار كتكثيقيا.

الركاة كاألحاديث.
 سؤاالت األئمة كنقؿ أحكاميـ عمى ُّ صيانة جيكد العمماء كآثارىـ العممية. -اختبار حفظ نقمة الحديث كضبطيـ.

 -ركاية األحاديث المقبكلة كأثرىـ في الحكـ عمى أسانيدىا.

أحيانا ،يتمثؿ في أمكر َّ
عدة ،منيا:
سمبي عمى الحديث
أثر
ن
ُِ -الكٌراقكف ليـ ه
ه
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 -التَّصحيؼ كالتَّحريؼ.

 التخميط كالبعد عف الضبط. -اإلدخاؿ عمى الشيكخ كافساد أحاديثيـ

 التحديث عف الضعفاء كركاية المناكير -الخطأ كالكىـ في األحاديث

 الكذب كالكضع في الحديث -سرقة األحاديث كالكتب

 -كتماف العمـ عف بعض طبلبو

 -ركاية األحاديث المردكدة كأثرىـ في الحكـ عمى أسانيدىا

ثأًٍا 0اٌرٌصٍاخ0

َّ
تماما لمفائدة أكصي طمبة العمـ
إف العمـ ميراث األنبياء ،كال بد لمميراث مف كصية ،كا ن
كالباحثيف ببعض الكصايا التي استشعرت أىميتيا مف خبلؿ إعدادم ليذا البحث ،كىي:
ُ -تكجيو طمبة العمـ إلى إثراء مثؿ ىذه المكضكعات الميمة ،كالتي ال يمتفت إلييا إال
قميؿ.

الكراقيف بكؿ أصنافيـ كتخصصاتيـ في معجـ كاحد ،مع الترجمة لكؿ كاحد منيـ
ِ -جمع ٌ
مرجعا لطمبة العمـ في ىذا الباب.
ليككف
ن

الكراقيف كركاياتيـ؛ حيث يمكف الكتابة في مكاضيع
ّ -العناية بالدراسات المتعمقة َّ
بالركاة ٌ
َّ
الركاة
الكراقيف في ُّ
الكراقيف-جمع كتخريج كدراسة ،-أك أقكاؿ ٌ
عدة ،منيا" :أحاديث ٌ
لمكراقيف بتكسع كتفصيؿ ،كغير
كاألحاديث ،أك تناكؿ أحد اآلثار اإليجابية أك السمبية ٌ
ذلؾ مف المكاضيع الميمة.

ًيف اخلراَ أصأي اهلل  أْ ٌرمثً ِين ىصا اٌعًّ ًأْ ٌىٌْ ذاٌصًا ٌٌخو اهلل

صُثْحَاَْ ضَتِّهَ ضَبِّ اٌْعِزَّجِ عََّّا ٌَصِفًٌََُْ ،صٍََاٌَ عٍََى اٌُّْطْصٍَِنيًََ ،اٌْحَّْسُ ٌٍَِّوِ ضَبِّ اٌْعَاٌَِّنيَ

)ُ) سكرة الصافات (اآلية.)ُِٖ-َُٖ :
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(ُ)

اٌفياضس اٌعٍٍّح اٌعاَِّح
ًذشًّ0
أًًٌا 0فيطصد اٌَاخ اٌمطآٍٔح
ثأًٍا 0فيطصد األحازٌث اٌنَّثٌٌح
ثاٌثًا 0فيطصد األِاوٓ ًاٌثٍساْ
ضاتعًا 0فيـطصد غطٌة اٌٍغح ًاألٌفاظ
ذاِضًا 0فيطصد األعالَ ادلُرتخُ ذلُ
صازصً ا 0لائّح ادلصازض ًادلطاخع.
صاتعًا 0فيطصد احملرٌٌاخ

أًالً 0فِيْطصد اٌَاخ اٌمطآٍٔح
رقميا

طرؼ اآلية

الصفحة

سكرة البقرة
ًَّ
ً
كنوي ﴾
يف يي ىب ّْدلي ى
﴿ فى ىم ٍف ىب َّدىلوي ىب ٍع ىد ىما ىسم ىعوي ىفًإَّن ىما ًإثٍ يموي ىعىمى الذ ى

ُُٖ

ّّٔ

كنوي ﴾
﴿ ثيَّـ يي ىح ّْرفي ى

ٕٓ

ُّْ

َُُٗٓٔ-

ّْٔ

﴿ ًإ َّف الًَّذيف ي ٍكتيمكف ما أى ٍن ىزٍل ىنا ًمف اٍلبي ىّْن ً
ات ىكاٍليي ىدل ﴾
ى ى
ى ى ي ى ى
سكرة النساء
﴿ يح ّْرفيكف اٍل ىكًمـ عف مك ً
اض ًع ًو ﴾
يى ى
ى ٍ ىى

ْٔ

ُّْ

سكرة األنعاـ
ً
َّ
ص ٍد ىرهي ًل ٍ ً
ئل ٍس ىبلـ ﴾
﴿ فى ىم ٍف يي ًرًد الموي أ ٍ
ىف ىي ٍيد ىيوي ىي ٍش ىرٍح ى

ُِٓ

ِِْ
ِِٔ

سكرة ىكد
اىا ﴾
اىا ىك يم ٍر ىس ى
﴿ بً ٍسًـ المَّ ًو ىم ٍج ىر ى

ُْ

ِٖ

سكرة الحجر
ً
يف ﴾
﴿ ًإ ٍخ ىك نانا ىعىمى يس يرور يمتى ىقا ًبم ى

ْٕ

ُّْ

سكرة اإلسراء
اء اٍل يح ٍس ىنى ﴾
﴿ يق ًؿ ٍاد يعكا المَّ ىو أ ًىك ٍاد يعكا َّ
الر ٍح ىم ىف أىيِّا ىما تى ٍد يعكا ىفمىوي ٍاأل ٍ
ىس ىم ي

َُُ

ِٖ

سكرة طو
خالًديف ًف ً
﴿ ىفًإَّنو ي ٍح ًم يؿ يكـ اٍلًقيام ًة ًكٍز ار ً
يو ﴾
يى
ى
ن
ى
ىٍ ى

َُُ
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ُّٖ

رقميا

طرؼ اآلية

الصفحة

سكرة الفرقاف
ً
ً
يف ﴾
﴿ ىكما أ ٍىر ىسٍم ىنا قىٍبىم ىؾ م ىف اٍل يم ٍر ىسم ى

َِ

ُِ

الرس ً
ً
كؿ ﴾
﴿ ىكىقاليكا ىماؿ ىى ىذا َّ ي

ٕ

َُّ

سكرة النمؿ
ً
الرًح ًيـ ﴾
الر ٍح ىم ًف َّ
اف ىكًاَّنوي بً ٍسًـ المَّ ًو َّ
﴿ ًإَّنوي م ٍف يسمى ٍي ىم ى

َّ

ِّٖٗ-

سكرة العنكبكت
كف ﴾
﴿ ىفأَّىنى يي ٍؤىف يك ى

ُٔ

َُّ

سكرة األحزاب
ً
﴿ ُّ
ً ّْ
يما ﴾
ى
صمكا ىعىم ٍيو ىك ىسم يمكا تى ٍسم ن

ٔٓ

ِٗ

سكرة ص
ً
ط ً
اب ﴾
ص ىؿ اٍل ًخ ى
﴿ ىكآتىٍي ىناهي اٍلح ٍك ىم ىة ىكىف ٍ

َِ

ّٖ

سكرة فصمت
﴿ ىس ين ًري ًي ٍـ ىآياتًىنا ًفي ٍاآل ىفا ً
ؽ﴾

ّٓ

ّْْ

سكرة غافر
كف ﴾
ص ىرفي ى
﴿ أَّىنى يي ٍ

ٗٔ

َُّ

سكرة األحقاؼ
ارة ًمف ًعٍموـ ًإف يك ٍنتيـ ً ً
يف ﴾
﴿ أ ٍىك أىثى ى و ٍ
صادق ى
ٍ ٍ ى

ْ

ُّٕ

سكرة الجاثية
ً
كف ﴾
﴿ ًإَّنا يكنَّا ىن ٍستىٍنسخ ىما يك ٍنتي ٍـ تى ٍع ىممي ى

ٗٓ
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ُِ

رقميا

طرؼ اآلية

الصفحة

سكرة ؽ
اف ىع ًف اٍل ىي ًم ً
﴿ ًإ ٍذ ىي ىتىمقَّى اٍل يم ىتمىقّْىي ً
يف ﴾

ُُٕٖ-

ْٗ

سكرة الصؼ
ً
ًَّ
كف ىما ىال تى ٍف ىعميكف ﴾
آم ينكا ل ىـ تىقيكلي ى
﴿ ىيا أىيُّيىا الذ ى
يف ى

ِّ-

َُٖ

سكرة القمـ
ً
كف ﴾
﴿ ف ىكاٍل ىقمىـ ىك ىما ىي ٍسطيير ى

ُ

ّٓ

سكرة نكح
ً
كؽ
اعا ىكىال ىي يغ ى
كث ىكىي يع ى
﴿ ىكىقاليكا ىال تى ىذ يرَّف آليىتى يك ٍـ ىكىال تى ىذ يرَّف ىكِّدا ىكىال يس ىك ن
ىكىن ٍس نار ﴾

ِّ

َِّ

سكرة القيامة
﴿ ًإ َّف ىعىم ٍي ىنا ىج ٍم ىعوي ﴾

ُٕ

َُّ

سكرة المطففيف
ً
ؾ﴾
اموي ًم ٍس ه
﴿ ختى ي

ِٔ

َُِ

سكرة الشمس
﴿ ك َّ
الش ٍم ً
اىا ﴾
ض ىح ى
س ىك ي
ى

ُ

ّّّ

سكرة العمؽ
ؽ﴾
اسًـ ىرب ى
ّْؾ الًَّذم ىخمى ى
﴿ ا ٍق ىٍأر بً ٍ

ُٓ-

271

ُّٓٓ-

ثأًٍا 0فِيْطصد األحازٌث اٌنَّثٌٌح اٌشطٌفح
الراكم األعمى

الصفحة

ـ

عدم بف حاتـ

ِْٖ

جابر بف عبد ا﵀

ِٖٗ

أبك ىريرة

َِْ

عبد ا﵀ بف مسعكد

ِِْ

أنس بف مالؾ

ِٗٔ

عبد ا﵀ بف عباس

َِٖ

ٕ-

يخبً ىرًؾ بً ىما يى ىك أ ٍىي ىس ىر ىع ٍمي ىؾ ًم ٍف ىى ىذا؟)
(أ ى
ال أ ٍ

سعد بف أبي كقاص

ُٖٓ

ٖ-

ً
ً
ً
ً
ام ًة)
(اٍل ىخٍي يؿ في ىن ىكاصييىا اٍل ىخ ٍي ير إلىى ىي ٍكًـ اٍلق ىي ى

عبد ا﵀ بف عمر

ٗ-

(الديف َّ ً
يحةي)
النص ى
ّْ ي

ُ-
ِ-

طرؼ الحديث
َّ
الن ىار كىل ٍك بً ًش ّْ
ؽ تى ٍم ى ورة)
(اتقيكا َّ ى

ً
(أىتىى َّ
صار)
النبً َّي  ىر يج هؿ م ىف ٍاأل ٍىن ى

ّ-

ُّ
ً
ً
كر)
استىٍيقى ى
ظ أى
(ًإ ىذا ٍ
ىح يد يك ٍـ م ٍف ىن ٍك ًمو فىأ ىىر ىاد الطيي ى

ْ-

(إذا دخؿ النكر القمب انفسح كانشرح)

ٓ-

الص ً
يف)
طمييبكا اٍل ًعٍم ىـ ىكىل ٍك بً ّْ
(ا ٍ

ٔ-

(أى ٍك ًرم ػ ػ ػكا ُّ
كد ،ىف ػ ػ ػًإ َّف المَّػ ػ ػ ىػو يي ٍخػ ػ ػ ًػريج بً ًيػ ػ ػ يػـ
الشػ ػ ػػيي ى
ي
كؽ)
اٍل يحقي ى

َُِ
ِّٓ

تى ًم ويـ َّ
م
الد ًار ّْ

َُُ

أبك ىريرة

ُُٖ

ُُ-

ً
اء اٍل يم ٍؤ ًم ًف)
ُّ
(الس ٍرىعةي في المشي تي ٍذى ي
ب ىبيى ى

أبك ىريرة

ِٕٖ

ُِ-

(الميـ إنؾ عفك تحب العفك فاعؼ عنى)

عائشة بنت أبي بكر

َّٗ

ُّ-

ىستى ًع يين ىؾ)
(المَّيي َّـ ًإّْني أ ٍ
ىح ىم يد ىؾ ىكأ ٍ

امرأة مف بني النجار

ُٕٗ

عائشة بنت أبي بكر

ّّٕ

عبد ا﵀ بف مسعكد

َِٖ

جابر بف عبد ا﵀

َُٓ

عبد ا﵀ بف عمرك

ِّٓ

أبك ىريرة

ُٕٔ

َُ-

ُْ-
ُٓ-

(الس ً
يب ًم ٍف اٍل ىجَّن ًة)
يب ًم ٍف المَّ ًو ىق ًر ه
َّخ ُّي ىق ًر ه

ىف َّ ً
(أ َّ
يع ىة ال تىٍن ىفعي ًإال ًع ٍن ىد ًذم ىح ىس وب)
الصن ى
(ًإ َّف المَّ ىو تى ىعاىلى ىج ىع ىؿ ُّ
يبل)
الد ٍن ىيا يكمَّيىا ىقًم ن

ُٔ-

ىف َّ
(أ َّ
النبً َّي  ىذ ىك ىر اٍل ىج ىكائً ىح بً ىش ٍي وء)

ُٖ-

الجمى ًب)
(أف النبي  نيى عف ىتمىقّْي ى

ُٕ-

النبً َّي  ىنيىى ىع ٍف ىب ٍي ًع اٍل يع ٍرىب ً
ىف َّ
(أ َّ
اف)
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ُٗ-
َِ-
ُِ-
ِِ-
ِّ-
ِْ-
ِٓ-
ِٔ-
ِٕ-
ِٖ-
ِٗ-
َّ-
ُّ-
ِّ-
ّّ-
ّْ-
ّٓ-
ّٔ-
ّٕ-
ّٖ-
ّٗ-

ؽ المَّوي اٍل ىقمى ىـ)
(ًإ َّف أ َّىك ىؿ ىما ىخمى ى

ىف رس ى ً
ض ًة)
ىم ىر بًاٍل ىم ٍ
ض ىم ى
(أ َّ ى ي
كؿ ا﵀  أ ى
ػكؿ ً
ػب َّ
َّ
ػاس ىك ىعمى ٍي ػ ػ ػ ًػو
ا﵀  ىخ ى
(أف ىر يس ػ ػ ػ ى
طػػػ ى
الن ػ ػ ػ ى
ً
امةه)
ع ىم ى
الني ً
ىع ىما يؿ بً ّْ
َّات)
(ًإَّن ىما األ ٍ

(أَّىنو سأىىلو ع ًف الكضكًء ًم َّما مس ً
َّت َّ
الن يار؟)
ي ى ي ى ي ي
ى

ت ىعىمى ىس ٍي ىكوة ىليىا)
(أَّىنيىا ىك ىان ًت اتَّ ىخ ىذ ٍ
ً
امة ًإ ٍب ىار ًىيـ)
(أكؿ مف يكسى ىي ٍكـ اٍلق ىي ى

ؼ ًفي الص ّْ
َّؼ ىي ٍكىـ ىب ٍد ور)
(ب ٍي ىن ىما أ ىىنا ىك ًاق ه
ى

ً
َّح ً
كر ىب ىرىكةن)
َّركا ىفًإ َّف في الس ي
(تى ىسح ي

ه ً
اإلس ً
بلـ)
ىص ًؿ ً ٍ
(ثبلث م ٍف أ ٍ

(جعؿ رسكؿ ا﵀  عىمى ُّ ً
يحود)
الرىماة ىي ٍكىـ أ ي
ى
ىي
ُّ
ً
ص ًر)
ى
(ج ىم ىع ىر يسك يؿ ا﵀  ىب ٍي ىف الظ ٍي ًر ىكاٍل ىع ٍ
ت بًي ىخاىلتًي ًإلىى َّ
ت)
النبً ّْي  فى ىقالى ٍ
( ىذ ىى ىب ٍ
ً َّ
الن ي ً
( ىش ىكا َّ
يكما)
اس إىلى ىر يسكؿ المو  ن
ً
َّ
ص ىر)
(صمى ىل ىنا ىر يسك يؿ ا﵀  اٍل ىع ٍ
ى

(غ ٍس يؿ ىيكًـ اٍل يجم ىع ًة ك ً
ب ىعىمى يك ّْؿ يم ٍسًموـ)
ي
اج ه
ٍ
ي ى

ض يؿ اٍل ىع ًالًـ ىعمىى اٍل ىعابًًد)
(فى ٍ

( ىقبَّح المَّو ىىاتىٍي ًف اٍلي ىد ٍي ًف اٍل ىق ً
ص ىيرتىٍي ًف)
ى
ى ي

َّ ً
(قيرٍي ه ً
ب ىليىا ىح ٍرنبا)
صى
صةي المو ،ىف ىم ٍف ىن ى
ش ىخال ى
ى

(كػػاف ً
ؾ
آخػ ىػر األمػ ىػريف ًمػػف رسػػكؿ ا﵀  تىػ ٍػر ي
ى
مما ىغي ىَّرت َّ
الن يار)
الكضكًء َّ
اف َّ
النبً ُّي ً إ ىذا ىأرىل ىم ًخيىم نة أى ٍقىب ىؿ ىكأ ٍىد ىب ىر)
( ىك ى

211

الص ً
َّامت بف قى ٍيس

ّٓ

أبك ىريرة

ُّٖ

عمرك بف حريث

ُُٗ

عمر بف الخطاب

ٓٗ

جابر بف عبد ا﵀

َِِ

عائشة بنت أبي بكر

ُٕٔ

عمي بف أبي طالب

ّّٓ

إبراىيـ بف عبد الرحمف

ُْٔ

أنس بف مالؾ

ِٖٗ

أنس بف مالؾ

ِٖٓ

البراء بف عازب

ِِْ

عبد ا﵀ بف عباس

ُٓٓ

السائب بف يزيد

ُٕٖ

جابر بف عبد ا﵀

ُّٗ

أنس بف مالؾ

ِّٕ

عائشة بنت أبي بكر

َُّ

أبك أمامة

ِِٖ

يع ىم ىارةى ٍب ًف يرىؤٍي ىبةى

ِٕٔ

عمرك بف العاص

ِِٗ

جابر بف عبد ا﵀

ُِٓ

عائشة بنت أبي بكر

ُٕٗ

ُٖٗ
َْ-

َّ ً
بلء)
( ىك ى
اف ىر يسك يؿ المو ً إ ىذا ىد ىخ ىؿ اٍل ىخ ى

أنس بف مالؾ

ِّٔ

عبد ا﵀ بف مسعكد

ُّٓ

ِْ-

ىخ ً
(ال يبًع أىح يد يكـ عمىى ب ٍي ًع أ ً
يو)
ى ى ٍ ى ٍ ى ى

ىع ٍبًد المَّ ًو ٍب ًف يع ىم ىر

ْٔ

ّْ-

اف)
ى
ص ٍم ي
ت ىرىم ى
(ال ىيقيكىل َّف أ ى
ض ى
ىح يد يك ٍـ ي

عبد ا﵀ بف عمر

ُْٕ

ْْ-

(لـ أكف ألرل رسكؿ ا﵀  عمى حاؿ)

أبك سعيد الخدرم

ُِٔ

ْٓ-

(ما ىب ٍي ىف ىخٍم ً
َّاعةي)
ؽ ى
كـ الس ى
آد ىـ ًإلىى أ ٍ
ى
ىف تىقي ى

ىشاـ بف عامر

ِِِ

عائشة بنت أبي بكر

ِٖٓ

أنس بف مالؾ

ُْٗ

ُْ-

كب يك ٍـ)
ى
(ال تى ٍخ ىتًمفيكا ىفتى ٍخ ىتًم ى
ؼ يقمي ي

ْٔ-

(مف أحدث ًفي أمرىنا ىش ٍيئا لى ٍي ىس ًم ٍنوي فك رد)

ْٕ-

ىص ىب ىح ىح ًز نينا ىعىمى ُّ
الد ٍن ىيا)
(م ٍف أ ٍ
ى

ْٖ-

ث بًحًد و
ؽ)
يث فى ىع ى
ط ىس ًع ٍن ىدهي ،فىيي ىك ىح ٌ
(م ٍف ىح َّد ى ى
ى

ْٗ-

كدةن)
كء ى
عكىرةن فسترىا كمف أحيا ىم ي
ى
(م ٍف رأل ٍ

َٓ-
ُٓ-
ِٓ-
ّٓ-
ْٓ-
ٓٓ-
ٔٓ-
ٕٓ-

(مف سئً ىؿ ىع ٍف ًعٍمًـ ،ف ىكتىموي أٍل ىجموي ا﵀ ًبم و
جاـ)
ى ي
ى
ى
(م ٍف ىعمَّـ ىع ٍب ندا ىآي نة ًم ٍف ًكتى ً
اب المَّ ًو ىع َّز ىك ىج َّؿ)
ى
ى

ام ىأنر ىس ىم ىع ًمَّنا ىحًديثنا)
(ن ٌ
ى
ض ىر ا﵀ي ٍ

(نيىى ىر يسك يؿ المَّ ًو  ىع ٍف ىع ٍش ور ىع ٍف :اٍل ىك ٍش ًر)
ى
(كًاَّنما ًال ٍم ًر و
ئ ىما ىن ىكل)
ى ى

(كم ٍف ىغ َّش ىنا ىفمى ٍي ىس ًمَّنا)
ى

الصبً ُّي ًفي ًخ ٍرقى وة)
(ي ىكفَّ يف َّ
ي

أبك ىريرة
عقبة بف عامر
أبك ىريرة

ّْٔ

أبك أمامة الباىمي

ُْٔ

عبد ا﵀ بف مسعكد

ِّٗ

أبك ريحانة شمعكف

ِٓٓ

عمر بف الخطاب

ٓٗ

أىبًك يى ىرٍي ىرةى

َُٓ

سعيد بف المسيب

ّّْ

ٍب ًف ىم ٍخ ىرىمةى،
بف الحكـ

ِٖ

اف
ىك ىم ٍرىك ى

210

ُُٕ
َِْ

ىػػات اكتػػب بيننػػا كبيػػنكـ كتابػػا فػػدعا النبػػي ً
الم ٍس ىكًر

 الكاتب

ُٕٔ

ثاٌثًا 0فِيْطصد األِاوٓ ًاٌثٍساْ
المكاف كالبمد

ـ

الصفحة

ُ-

اإلسكندرية

ِْْ

ِ-

أطرابمس

ُِٕ

ّ-

األ ٍىن يدليس

ِْٔ

ْ-

باغند

ُّٔ

ٓ-

ىب ٍرقىةي

ِْٔ

ٔ-

برمؾ

َُّٕٓٔ ،

ٕ-

بسر

ُِّ

ٖ-

ىب ٍعىم ىب ُّ
ؾ

ْٗ

ٗ-

ىبٍم يخ

َّٗ

َُ-

ىبمى ٍن ًس ىية

ِْٕ

ُُ-

ىب ٍن ىدنً ٍيجيف

َِْ

ُِ-

ؽ
ىب ٍييى ي

ِّٔ

ُّ-

ىج ٍر ىج ىرىايا

ُْٖ

ُْ-

الحجاز

ُْْ

ُٓ-

حراف

ِْٓ

ُٔ-

ىختىف

ِٗٓ

ُٕ-

اف
اس ي
يخر ى

ِٕٕ

ُٖ-

َّ
الدٍيىمـ

ُٔٔ

ُٗ-

ّْ
الد ىين ىكر

ِِٖ

َِ-

ُّ
الر ٍح ىبةي

ِٔ
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ُِ-

ىرٌية

ِِٕ

ِِ-

كزيف
يز ى

ُٕ

ِّ-

اف
اس ي
ىس ى

ّٓ

ِْ-

ط
ىس ىرقي ٍس ى

ِٕٔ

ِٓ-

ىسنًيف

ِٗٗ

ِٔ-

ىس ٍي ىرىكرد

ُُّ

ِٕ-

سُّكىذ ٍر ىج ً
اف

ِْٓ

ِٖ-

ًسيب

َِٔ

ِٗ-

ىش ً
اط ىبةي

ِْٓ

َّ-

الشاـ

َِِ

ُّ-

ىش ٍم ىجمىة

ِِٕ

ِّ-

الصالحية

ُِّ

ّّ-

ً
صًقمّْيَّة

ِٔٔ

ّْ-

ط ىريابمي يس
ى

ِٓٔ

ّٓ-

طيمى ٍيطيمىةي

ُّٓ

ّٔ-

طيكس

ُٔٔ

ّٕ-

ً
اؽ
الع ىر ي

ُٔٔ

ّٖ-

يع ٍك ىب ار

ٓٓ

ّٗ-

ىغ ٍن ىد ىرةي

ُِٖ

َْ-

فراكة

ُِّ

ُْ-

ًف ىرٍب ير

ِّْ

ِْ-
ّْ-

ً
اب
ف ٍرىي ي

ِٖٕ

ً
القاى ىرةي

71
212

ْْ-

قي ٍرطيىبةي

ْٗ

ْٓ-

القسطنطينية

ُِٔ

ْٔ-

قطيعة أبي العنبر

67

ْٕ-

الق ٍي ىرىكاف
ى

ِٔٔ

ْٖ-

ىق ٍيسارية

ِْٖ

ْٗ-

بلء
ىك ٍرىب ي

ُِٖ

َٓ-

اٍل ىك ٍرًخ

ِِٔ

ُٓ-

ً
اف
ك ٍرىم ي

ُٕ

ِٓ-

ىكفرسكسة

ِِٔ

ّٓ-

المباديف

ِٔ

ْٓ-

الم ًار ٍستىاف
ى

ّٗٓ

ٓٓ-

ىم ىراغة

ِِٗ

ٔٓ-

ش
ىم ٌار يك ي

ِٕٔ

ٕٓ-

المربد

ّْٓ

ٖٓ-

الم ٍرىبعي
ى

ُِٓ

ٗٓ-

ط
يم ٍرىب ٍي ى

ِْٕ

َٔ-

يم ٍرًس ىية

ِّٕ

ُٔ-

الركذ
ىم ٍريك ُّ

71

ِٔ-

ً
الشاى ىجاف
ىم ٍريك
اٍل ًم َّزًة

ُِٔ

ْٔ-

ً
ص ير
م ٍ

َِْ

ٓٔ-

ىميكرقة

ِّٕ

ّٔ-

ٔٔ-

71

الق ٌبلئًيف
نير ى
ي

ُِّ
213

ٕٔ-

ىمداف

ُٖٗ

ٖٔ-

ىى ىم ىذاف

ِِٗ
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المفظة

ُ-

األبر

ِّٓ

ِ-

كس
ى
اآلب ين ي

َْ

ّ-

األحداؽ

ُِّ

ْ-

االستراثة

ُّّ

ٓ-

استطمقتو

ُُٓ

ٔ-

األشيؿ

ُّٖ

ٕ-

أصحاب المقاييس

َُٗ

ٖ-

الشيء
ىمضَّو
ي
أى

ٗٓ

ٗ-

ىناب
أ ى

ُُِ

َُ-
ُُ-

أىمني َّ
الش ٍيء

ُُِ

باب طاقي

ُِ-

البحرانية

ٔٔ

ُّ-

م
ى
الب ٍرًد ٌ

ُٔ

ُْ-

الب ُّز
ى

ِِ

ُٓ-

بغير شعار

ِٓٓ

ُٔ-

التَّ ىج ُّرـ

ْٓ

ُٕ-

تخرطؼ

ُِٓ

ُٖ-

الشيء
ط ىرؼ
تى ىخ ٍ
ى

ُِٓ

ُٗ-

تمقي الجمب

ُٕٔ

َِ-

التنكؽ

ّّّ

ّٔٔ
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ُِ-

كز
التُّ ي

ُٔ

ِِ-

ب
الثٍَّم ي

َُِ

ِّ-

ٌجح

ُّّ

ِْ-

جدا

ُُٓ

ِٓ-

جرك قثاء

ّْٓ

ِٔ-

جمفةي

ّٔ

ِٕ-

ىجىم ىـ

ُُٖ

ِٖ-

حذؽ

ّٖ

ِٗ-

ؼ
اٍل يح ٍر ي

ْٓ

َّ-

الحساب ك ً
ً
الحسابةي
ي

َّٓ

ُّ-

الحشا
ى

ُِّ

ِّ-

ىخ ىبايا

ُٕ

ّّ-

الخ ىذ يـ
ى

ُِٓ

ّْ-

الخ ىفر
ى

ُّْ

ّٓ-

َّ
الد ٍريج

ُْ

ّٔ-

ُّ
كر
الد ٍستي ي

ٓٔ

ّٕ-

الدكاف

ّّٔ

ّٖ-

ً
الد ٍىميز

ُُٔ

ّٗ-

َّ
الد ىكاةي

ِْٖ ،

َْ-

ُّ
اج
الد َّك ي

ّْٕ

ُْ-

ّْ
الرباطي

ّٗٓ

ِْ-

ب
َّ
الر ٍح ي

ٗٔ

ّْ-

ر أز

ُّّ
217

ْْ-

الرساتيؽ

ُٕ

ْٓ-

الرصافة
ي

ٗٔ

ْٔ-

الر ُّ
ؽ
ّْ

ُٔ

ْٕ-

الرقاع
ّْ

ّ

ْٖ-

رقيع

ُُٖ

ْٗ-

ط ىس
ىرىمى فىقى ٍر ى

ُِّ

َٓ-

الركاؽ
ّْ

ُُٖ

ُٓ-

الزاج
ٌ

ُُٕ

ِٓ-

ً
الز ىحاؼ

ّٕ

ّٓ-

ًزُّر اٍل ىح ىجمى ًة

ُٕٖ

ْٓ-

َّ
الزٌراد

ِّ

ٓٓ-

ُّ
كر
الزٍن يب ي

ِّٓ

ٔٓ-

ُّ
الزٍن يج ٍفر

ِْ

ٕٓ-

الزًكي يؿ
ى

ِّٕ

ٖٓ-

الساس يـ
ى

َْ

ٗٓ-

ًسحاءة القرطاس

ِٖ

َٔ-

ب
الس ىَّر ي

ُُِ

ُٔ-

السرقة

َّٔ

ِٔ-

َّعؼ
الس ى

ْ

ّٔ-

الس ٍفر
ّْ

ُِٖ

ْٔ-

سميرم

ُُْ

ٓٔ-

الس ىّْناج

ْٓ

ٔٔ-

السكاد

ُْٔ
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ٕٔ-

شنف

ّٔٔ

ٖٔ-

ّْ
الشيرىازةي

َُّ

ٗٔ-

الشينات

ّْٕ

َٕ-

ص ىقىموي
ى

ّّّ

ُٕ-

الص ٍن ىدؿ
َّ

َْ

ِٕ-

ّْ
الضمىع

ّ

ّٕ-

ضف

ُُّّٔ-

ْٕ-

الض ُّف
ٌ

ُّّ

ٕٓ-

الطاس

ُُِ

ٕٔ-

الطّْ ٍن ًجير

ّْ

ٕٕ-

الطُّكمار

ُٔ

ٖٕ-

ىع ٍس ىجد

ِِ

ٕٗ-

الع ٍفص
ى

ُُِْٕ ،

َٖ-

يعكاظ

ِِ

ُٖ-

العنعنة

ّٕ

ِٖ-

اٍل ىغ ىرض

ُِّ

ّٖ-

غفص

ِّٓ

ْٖ-

الغبلت

َّٓ

ٖٓ-

الغ ٍممك يؿ
ي

ِّٔ

ٖٔ-

اء بً يع ٍّس
فى ىج ى

ُّٗ

ٕٖ-

ً
سابوي
ىف ٍذلى ىؾ ح ى

ٔٔ

ٖٖ-

القافكر

ُٔ

ٖٗ-

القثاء

ّْٓ
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َٗ-

القى ُّد

ّٔ

ُٗ-

القرطي
ٍ

ِْٖ

ِٗ-

ً
الق ٍرطاس

ُٔ

ّٗ-

القط

ّٖ

ْٗ-

قطَّاعي

ٗٔ

ٓٗ-

ً
ط ير
الق ىم ٍ

ْٓ

ٔٗ-

ً
يص
اٍل ىقم ي

ِّٓ

ٕٗ-

ناب ىرل
القي ى

ِّٔ

ٖٗ-

القي َّكاد

َّٕ

ٗٗ-

القى ٍيظ

ِّٓ
ُُٕ

ََُ -كادني بو
الكاغ يد
َُُ-
ى

ُُُٕٔ-

َُِ -الكافكر

ُٔ

اث
َُّ -ال يك ٌر ي

ِّٔ

َُْ -ال يك ىراع

ُّّ

ًَُٓ -
الك ٍسر

ُُٕ

كر
َُٔ -ال يك ي

ُٕ

َُٕ -يك ٍك ىسج

ّٔٔ

َُٖ -البلزكرد

ِْ

َُٗ -المّْ ىخاؼ

ْ

َُُ -المَّ ًطيمةي

ِِ

ُُُ -ما زاؿ يحجني

ُِّ

ؽ
الم ٍر ي
ُُِ -ى

ُُٖ
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ُُّ -المستميح

ُّّ

الم ىغ ىرةي
ُُْ -ى

ِْ

ُُٓ -المكامعة

ِٓٓ

ؽ
المىم ي
ُُٔ -ى

ُّّ

ُُٕ -مف جشـ

ُُٓ

ُُٖ -نابية

ُّٓ

ُُٗ -نتأ

ُُّ

َُِّْ -
الن ٍقطي

ّْ

ُُُِّ -
النكرة

ْٓ

ُِِ -اٍليى ىاكف

ّٔٔ

ب
ُِّ -ىى ٍ

ُُٔ

ُِْ -كصؿ

ُِّ

ً
ؽ
لمب ٌ
ُِٓ -كال م ٍق ىتىم نة ى

ُٗ

ُِٔ -الياقكت

ٔٔ

الكبلـ
ُِٕ -ييفىّْن يف
ى

ّٕ

ُِٖ -ييش

ُُٓ
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ُ-

ًإ ٍبر ً
ىح ىمد ٍبف يم ىح َّمد ،أىبيك ًإ ٍس ىحاؽ الطبرم النحكم
اىيـ ٍبف أ ٍ
ى

ٔٔ

ِ-

اىيـ ٍبف ًإسحاؽ ٍبف إً ٍبر ً
ًإ ٍبر ً
اىيـ ،أ يىبك ًإ ٍس ىحاؽ الحربي
ٍى
ى
ى

ُُٔ

ّ-

البناني مكالىـ أبك إسحاؽ.
إبراىيـ بف إسحاؽ بف عيسى ي

ُٔٓ

ْ-

ُّكلي.
إبراىيـ بف ٌ
العباس بف محمد ،أبك إسحاؽ الص ٌ

ّٔ

ٓ-

إبراىيـ بف خالد بف أبي اليماف ،أبك ثكر الكمبي

ٖٓ

ٔ-

ُّ
ماني
إبراىيـ بف سعيد بف عبد ا﵀ ،أبك إسحاؽ الن ٍع ٌ

331

ٕ-

إبراىيـ بف عبد الرحمف بف عكؼ الزىرم

ُْٔ

ٖ-

ً
َّ
ً
م
ص ًار ٌ
ًإ ٍب ىراىيـ ٍبف ىع ٍبد المو ٍبف ًإ ٍب ىراىيـ ،أ يىبك ًإ ٍس ىحاؽ ٍاأل ٍىن ى

ُّّ

ٗ-

إبراىيـ بف عبد ا﵀ بف محمد بف يخ ٍرًشيدذ األصبياني

ََّ

َُ-

إبراىيـ بف محمد بف سعداف بف المبارؾ

ِّّ

ُُ-

إبراىيـ بف محمد بف عرفة العتكي األزدم الكاسطي

ٔٓ

ُِ-

إبراىيـ بف ىاشـ بف الحسيف البغكم

َّٗ

ُّ-

إبراىيـ بف ىاشـ بف الحسيف ،أبك إسحاؽ

ّٔٔ

ُْ-

ً
ً
الصابي
ًإ ٍب ىراىيـ ٍبف ىبلؿ ٍبف ًإ ٍب ىراىيـ ،أ يىبك ًإ ٍس ىحاؽ ٌ

ّٓ

ُٓ-

الديف"
أ يىبك اٍلحسف بف غزاؿ بف أبي سعيد " ،ىك ىماؿ ٌ

ُُْ

ُٔ-

أبك عبيدة بف عبد ا﵀ بف مسعكد

ِِٔ
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ُٕ-

أبك محمد التُّركي الكاتب

ُُٓ

ُٖ-

العباس الكاتب األحكؿ
أحمد بف أبي خالد يزيد ،أبك ٌ

ُُٗ

ُٗ-

بف ىح ًرٍي وز ً
بف ىأبًي يد ىك ىاد فى ًرًج ً
م
اإل ىي ًاد ُّ
أٍ
ىح ىم يد ي

ُُْ

َِ-

أحمد بف الحسيف بف الجنيد ،أبك عبد ا﵀ َّ
الدقَّاؽ.

ِْٗ

ُِ-

َّ
كسي
أحمد بف َّ
الص ٍقر بف ثكباف ،أبك سعيد الط ي
رس ٌ

َّْ

ِِ-

أحمد بف يب ىدٍيؿ بف قريش اليامي ،أبك جعفر

ِْٗ

ِّ-

أحمد بف جعفر بف حمداف ،أبك بكر القى ًط ٍي ًع ٌي.

َِْ

ِْ-

أحمد بف جعفر بف م ًال ًؾ اٍلقى ًط ً
يع ُّي
ى

ُُْ

ِٓ-

أحمد بف حفص البخارم

ِّّ

ِٔ-

أحمد بف حفص بف عبد ا﵀ النيسابكرم

ِٖٕ

ِٕ-

أحمد بف رشيؽ ،أبك العباس األندليسي

ِّٕ

ِٖ-

أحمد بف عبد ا﵀ بف أحمد المخمي ،أبك العباس

َٔ

ِٗ-

أحمد بف عبد ا﵀ بف أحمد ،أبك ني ىع ٍيـ األصبياني

ِٖٔ

َّ-

َّ
َّ
نكخي
أٍ
ىح ىمد بف عبد المو بف يسميماف الت ٌ

ُِّ

ُّ-

أحمد بف عبد ا﵀ بف سميماف التنكخي ،أبك العبلء

ُٔ

ِّ-

قدسي
الم ُّ
أٍ
المٍمؾ ٍبف يعثٍ ىماف ،أ يىبك اٍل ىعبَّاس ى
ىح ىمد ٍبف ىع ٍبد ي

ُِِ

ّّ-

أحمد بف عمي بف عمرك السميماني

ُٖٔ

ّْ-

السميماني
عمي ٍبف ىع ٍمرك ،أبك الفضؿ ي
أحمد ٍبف ٌ

ِٖٔ

292

ـ

اسـ العمـ

رقـ الصفحة

ّٓ-

م ،أبك الفتح
أحمد بف عمر بف سعيد ال ًجيى ًاز ٌ

ِْٖ

ّٔ-

أحمد بف عمير بف يكسؼ ،أبك الحسف

ُْٓ

ّٕ-

المًدينً ٌي
أحمد بف محمد بف إبراىيـ ى

ِٕٖ

ّٖ-

ط ً
بف يم ىح َّمًد ً
اى ور
ىص ىبيىانً ٌي ،أىبيك ى
بف أ ٍ
أٍ
ىح ىم يد ي
ىح ىم ىد األ ٍ

ُّٔ

ّٗ-

البرقاني
أحمد بف محمد بف أحمد ى

ُٔٔ

َْ-

أحمد بف محمد بف أحمد المعركؼ بالصَّغير.

َُّ

ُْ-

الق ًارئ اليى ىم ىذانً ٌي
أحمد بف محمد بف أحمد ،أبك العباس ى

ِٖٓ

ِْ-

أحمد بف محمد ٍبف ًإ ٍس ىحاؽ ،الحرمي ٍبف أىبًي العبلء

ُُٔ

ّْ-

أحمد بف محمد بف أسيد ،أبك الحسف الكمبي

َِٗ

ْْ-

كذم
أٍ
الم ُّر ٌ
ىح ىمد ٍبف محمد ٍبف الحجاج ،أبك ىب ٍكر ى

َّٗ

ْٓ-

أحمد بف محمد بف الحسف الخبلؿ

ّّْ

ْٔ-

أحمد بف محمد بف أيكب ،أبك جعفر البغدادم

ُٖٕ

ْٕ-

ً
الكراؽ
أٍ
ىحمد بف يم ىح َّمد بف سعيد ،أ يىبك بكر اٍلقرشي ٌ

ُْٓ

ْٖ-

أحمد بف محمد بف عيسى الجراح

ّّٔ

ْٗ-

أحمد بف محمد بف عيسى ،أبك العباس الربعي

ّْٔ

َٓ-

كسؼ اٍلحىمبًي
أٍ
ىحمد بف يم ىح َّمد بف يي ي

ْٖ

ُٓ-

أحمد بف محمد بف يكسؼ ،أبك عبد ا﵀ البغدادم

ّْٖ

ِٓ-

أحمد بف منصكر بف سيار البغدادم ،أبك بكر

ّّٔ
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ّٓ-

البغدادم
العباس ،أبك بكر
أحمد بف مكسى بف ٌ
ٌ

ٕٕ

ْٓ-

أحمد ٍبف مكسى ٍبف ىم ٍريد ىكٍيو ،أبك ىب ٍكر اإلصبياني

ََّ

ٓٓ-

الكراؽ ،أبك عمر
ي
أحمد بف ىم ٍي ي
سكر ٌ

274

ٔٓ-

أحمد بف يحيى بف زيد بف سيار النحكم "ثعمب"

ْٓ

ٕٓ-

م
الم ىن ًاز ُّ
أحمد بف يكسؼ السميكي ى

ّْ

ٖٓ-

إسحاؽ ابف إبراىيـ ابف مخمد الحنظمي

ُُٗ

ٗٓ-

إسحاؽ بف إبراىيـ بف مخمد الحنظمي

ّٔٓ

َٔ-

إسحاؽ بف حماد النميرم

ّٖ

ُٔ-

الج نمحي.
إسحاؽ بف سعيد بف إبراىيـ ،أبك مسممة القرشي ي

َِّ

ِٔ-

الكراؽ
إسحاؽ بف يعقكب بف إسحاؽ ،أبك يعقكب ٌ

ِِٖ

ّٔ-

إسرائيؿ بف يكنس بف أبي إسحاؽ السبيعي

ِٓٗ

ْٔ-

الكراؽ األزدم
إسماعيؿ بف أباف ٌ

ّّٓ

ٓٔ-

إسماعيؿ بف صبيح اليشكرم الككفي

ّّ

ٔٔ-

ًإسم ً
اعيؿ ٍبف ىعبَّاد بف عباس ،الصاحب أىبيك القاسـ
ٍى

ُُْ

ٕٔ-

إسماعيؿ بف عياش ،أبك عتبة العنسي

ُْٔ

ٖٔ-

ً
َّ
قفي
أىسيد ٍبف عاصـ ٍبف ىع ٍبد ا﵀ الث ٌ

ّٕٔ

ٗٔ-

الف ىرًج ً
م
بف ىس ًع ٍيًد القرشي األ ىيم ًك ُّ
بف ى
ىص ىبغي ي
أ ٍ

ُٕٓ

َٕ-

ىعسر بف يميى ًارش اٍل ًكبلبً ُّي
األ ٍ

ُُٖ

294

اسـ العمـ

ـ

رقـ الصفحة

ُٕ-

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 يي ٍح ًمد.

َُٕ

ٕٓ-

الم ىزًن ّْي
ببلؿ بف الحارث بف عاصـ ي

ِٓٔ

ٕٔ-

م
تماـ ٍبف محمد ٍبف ىع ٍبد ا﵀ ى
الراز ٌ
مي ٌ
ٌ
الب ىج ٌ

ِّٗ

ٕٕ-

تميـ بف محمد بف أحمد التميمي اإلفريقي

ِٕٓ

ٖٕ-

الكراقة.
تكفيؽ السكداء ٌ

ُٔ

ٕٗ-

الي ٍش يكرم ،أبك عثماف الصيرفي
الجعد بف دينار ى

ُّٗ

َٖ-

الجعد بف عبد الرحمف بف أكس

ُٕٖ

ُٖ-

جعفر المتككؿ ىعمىى ا﵀ بف يم ىح َّمد المعتصـ با﵀ بف ىاركف الرشيد

ُُٓ

ِٖ-

ُّبعي ،أبك سميماف البصرم.
جعفر بف سميماف الض ى

ُّٗ

ّٖ-

جعفر بف عمرك بف حريث المخزكمي

ُُٗ

ْٖ-

جعفر بف محمد بف جعفر ،أبك الفضؿ الككفي.

ُْٕ

ٖٓ-

ىج َّكاب بف عبيد ا﵀ التيمي

ُِٓ

ٖٔ-

حاتـ بف إسماعيؿ المدني

ُٖٖ

ٕٖ-

حازـ بف حرممة بف مسعكد الغفارم

ِٕٕ

ٖٖ-

حبيب بف أبي حبيب المصرم

َِٓ
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ٖٗ-

ً
م
ص ًر ٌ
اٍل ىح ىسف ٍبف أىبًي اٍل ىح ىسف ،أ يىبك ىسعيد اٍل ىب ٍ

ِّٕ

َٗ-

ىح ىم ىد ٍب ًف صالح ،أ يىبك يم ىح َّمد السبيعي
اٍل ىح ىسف بف أ ٍ

ّٖٓ

ُٗ-

عمي المنذرم
الحسف بف سيؼ بف عمي ،أبك َّ

ِِٕ

ِٗ-

اشي
ى
عمي ال ٌش ٌ
الح ىسف ٍبف صاحب ٍبف يح ىم ٍيد ،أبك ٌ

ِٖٕ

ّٗ-

الحسف بف عبد ا﵀ بف حمداف التَّ ٍغًم ًب ُّي

ٕٓ

ْٗ-

الحسف بف عرفة بف يزيد العبدم

ُُٖ

ٓٗ-

الحسف بف عطية بف سعد بف جنادة العكفي.

ُِٕ

ٔٗ-

م البغدادم.
الم ٍع ىم ًر ٌ
الحسف بف عمي بف شبيب ،أبك عمي ى

ُّٖ

ٕٗ-

الكراؽ
الحسف بف محمد بف الحسف الدمشقي ٌ

ُِِ

ٖٗ-

الحسف بف محمد بف عبد ا﵀ ،أبك محمد الكزير الميمبي

َُِ

ٗٗ-

الحسيف بف أحمد بف محمد ،المعركؼ بابف الحجاج

ُُّ

ط يربمي
ََُ -اٍل يح ىس ٍيف بف سعد بف اٍل يح ىس ٍيف ،أ يىبك يم ىح َّمد القي ٍ

ٔٔ

َُُ -الحسيف بف عبد ا﵀ بف الحسيف ،أبك عبد ا﵀ الجكىرم

ٖٓ

الشيعي
الح ىسف
عمي ٍبف حسيف ،أبك القاسـ ٍبف أبي ى
ٌ
َُِ -الحسيف ٍبف ٌ

ُُْ

َّاني
َُّ -ي
عمي ٌ
اني اٍل ىجي ٌ
الغس ٌ
الحسيف ٍبف يم ىح َّمد ٍبف أحمد ،أبك ٌ

ِّ

ُّنيىاجي "النظاـ"
َُْ -الحسيف بف يكسؼ بف الحسف الص ٍ

ِْْ

َُٓ -حصيف بف عبد الرحمف السممي

ِٕٔ

َُٔ -الحكـ بف عبد الرحمف بف محمد المستنصر با﵀ األمكم

ِٔٔ
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م
َُٕ -اٍل ىح ىك يـ ٍب يف ىع ٍم ًرك ٍب ًف يم ىج َّد ًع اٍل ًغ ىف ًار ُّ

ِٕٕ

اد ٍب يف ىسىم ىم ىة ٍب ًف ًد ىين وار ،أبك سممة البزاز
َُٖ -ىح َّم ي

ُّٗ

ىص ىبيىانً ٌي
َُٗ -حمد بف إبراىيـ بف عمي ،أبك بكر القطاف األ ٍ

َّٓ

َُُ -حمدكيو بف الخطاب بف إبراىيـ البخارم

َّْ

ُُُ -حميد بف ىبلؿ العدكم أبك نصر البصرم

ِِِ

ً
م اٍل ىخ ٍزىرًج ُّي
ص ًار ُّ
ُُِ -ىخ ًار ىجةي ٍب يف ىزٍي يد ٍب يف ثىابًت األ ٍىن ى

َِْ

ُُّ -خالد بف أبي يزيد األمكم

ِِْ

ُُْ -خالد بف يزيد البجمي القسرم

ُّٓ

المخرمي ،أبك محمد الميمبي
ُُٓ -خمؼ بف سالـ
ٌ

َّٗ

ُُٔ -خمؼ بف عباس ،أبك القاسـ الزىراكم األندلسي

ُِٓ

ىح ىمد بف طيكليكف الممؾ
ُُٕ -يخ ىم ىارىكٍيو بف أ ٍ

ّْ

ُُٖ -خيثمة بف سميماف بف حيدرة القرشي األطرابمسي.

َُِ

ُُٗ -داكد بف ير ىش ٍيد الياشمي الخكارزمي

ُْٖ

الس ٍمح السيمي
ََُِّ -
دراج بف سمعاف ،أبك ٌ

ِّٖ

الس ىً
ؾ ً
اف ال ىكٍم ًب ُّي
الج ّْف ىع ٍب يد َّ
ًُُِ -د ٍي ي
بف ىرٍغ ىب ى
بلـ ي

ِٕٓ

ً
الح َّذاء الخفاؼ
ُِِ -ىذاكر بف كامؿ ى

ِٖٗ

ادم
َُِّّ -
الربًيع ٍبف يسمى ٍي ىماف ٍبف ىع ٍبد الجبار المر ٌ

َّٓ

ُِْ -ربيع بف يكنس ،أبك الفضؿ ،حاجب المنصكر

ِْ
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حيكة ً
الكندم ،أبك المقداـ
ُِٓ -رجاء بف ٍ

ِّٗ

م
ص ًر ُّ
سي اٍل ىب ٍ
ُِٔ -ىرٍكح ٍبف عبادة ٍبف العبلء القى ٍي ٌ

ُّٗ

ُِٕ -زىير بف معاكية بف حديج ،أبك خيثمة الجعفي

ِْٓ

ُِٖ -زيد بف أبي أنيسة الجزرم ،أبك أسامة

ِِٔ

ُِٗ -زيد ٍبف رفاعة أ يىبك الخير الياشمي

ّْٔ

َُّ -سالـ بف عبد ا﵀ بف عمر بف الخطاب القرشي العدكم

ُِٓ

ُُّ -سالـ بف عبد ا﵀ ،أبك عبيد ا﵀ المحاربي

َِِ

ً
م
يد اٍل ًك ٍنًد ّْ
ب ٍب يف ىي ًز ى
ُِّ -السَّائ ي

ُٕٖ

األمكم
ًُّّ -سراج بف عبد المَّو بف محمد بف سراج ،أبك القاسـ
ٌ

ِّ

الغساني
يستىاذ ،أ يىبك يعثٍ ىماف ٌ
محمد بف صبيح ٍاأل ٍ
ُّْ -سعد بف ٌ

ِٔٔ

العيار"
ىح ىمد النيسابكرم الصكفيٌ " ،
ُّٓ -سعيد بف أبي سعيد أ ٍ

ُِّ

ُّٔ -سعيد بف أبي سعيد كيساف المقبرم ،أبك سعد المدني

ِٖٖ

ُّٕ -سعيد بف أبي ىبلؿ الميثي

ُٖٓ

م النحكم
ص ًر ُّ
ُّٖ -ىسعيد بف أ ٍىكس بف ثابت ،أبك زيد األنصارم اٍل ىب ٍ

ُُْ

ُّٗ -سعيد بف سالـ القداح ،أبك عثماف المكي

ُٖٗ

َُْ -سعيد بف عبد الرحمف بف حساف المخزكمي

ُِٔ

يز التَُّّن ً
كخ ُّيّْ ،
يد ٍب يف ىع ٍبًد اٍل ىع ًز ً
الد ىم ٍشًق ُّي
ُُْ -ىس ًع ي

ِّْ

األسدم
ُِْ -سعيد بف عبد الممؾ :ابف كاقد ،أبك عثماف
ٌ

ِِٓ
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الكراؽ الثقفي
ُّْ -سعيد بف محمد ٌ

ُٕٗ

ُْْ -سعيد بف ىاشـ بف ىك ٍع ىك ىة المكصمي ،أبك عثماف

َُِ

ُْٓ -سفياف بف سعيد بف مسركؽ الثٌكرم

ُّٗ

الككفي
ُْٔ -يس ٍفياف ٍبف يع ىي ٍي ىنة ٍبف أىبًي ًعمراف ،أبك محمد
ُّ

ُّٖ

ُْٕ -سبلـ بف سميـ الحنفي

ِٓٗ

طاف اٍل ىغ ًازم بايزيد ىخاف الثَّانًي
ُُّْٖ -
السٍم ى

ُِٕ

الكراؽ ،أبك محمد البصرم
ُْٗ -ىسٍمـ بف إبراىيـ ٌ

ّٖٓ

َُٓ -سمـ بف عبد الرحمف الجرمي البصرم

ُّٓ

ُُٓ -سممة بف رجاء التيمي ،أبك عبد الرحمف الككفي

ِّٖ

جستاني
الس
ُِٓ -يسمى ٍي ىماف ٍبف األشعث ٍبف ًإ ٍس ىحاؽ ،أبك داكد ٌ
ٌ

ُٕٓ

ُّٓ -سميماف بف المغيرة القيسي مكالىـ البصرم

ِِِ

ُْٓ -سميماف بف ببلؿ التيمي ،مكالىـ

ِّٔ

ُٓٓ -سميماف بف داكد بف الجاركد ،أبك داكد الطيالسي

ِْٖ

ُٔٓ -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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الم ٍريزباف ،أبك نصر
ُُٔ -سيؿ بف ى

ْٖ

الكراؽ.
ُِٔ -ىس ٍيؿ بف يمحمد ٌ

ِٕٓ

ُّٔ -سكادة بف الربيع ،كيقاؿ :ابف الربيع الجرمي

ُّٓ

ُّ
مي
ُْٔ -شجاع ٍبف فارس ،الحافظ ،أبك غالب الذ ٍى ٌ

ُُّ

ُٓٔ -شعبة بف الحجاج بف الكرد العتكي

ِْٖ

الحم ً
ً
م
ص ُّي األ ىيم ًك ُّ
ُٔٔ -يش ىع ٍي ي
ب ٍب يف أىبًي ىح ٍم ىزةى ٍ

ُِّ

ُٕٔ -شعيب بف محمد بف عبد ا﵀ بف عمرك بف العاص

ِّٖ

ُٖٔ -شقيؽ بف سممة األسدم ،أبك كائؿ الككفي

َِٖ

الد ىين ىكرم
ىح ىمد ٍبف ى
الف ىرج ى
بنت أىبًي نصر أ ٍ
ُٗٔ -يش ٍي ىدة ي

ِٔ

البغدادم
الف ىرج
ص ىدقىة بف الحسيف بف الحسف ،أ يىبك ى
ٌ
َُٕ -ى

ُِّ

ُُٕ -الضحاؾ بف مزاحـ اليبللي

ُْٕ

ُِٕ -طمحة بف نافع الكاسطي ،أبك سفياف

ِٖٗ

ُّٕ -عاصـ بف ىب ٍيدلة بف أبي َّ
النجكد األسدم

َِٖ

ُْٕ -عاصـ ٍبف عمي ٍبف عاصـ ٍبف صييب ،مكلى قريبة

ٗٔ

ُٕٓ -عامر بف عبد ا﵀ بف لحي ،أبك اليماف

ُِٓ

ُٕٔ -عائذ المَّو ٍبف ىع ٍبد المَّ ًو ،أ يىبك إدريس الخكالني

َِِ

ُٕٕ -عباد ٍبف مح َّمد ٍبف ًإسم ً
اعيؿ ،المعتٌضد با﵀
يى
ٍى

ُُٕ

ُٖٕ -عبد الباقي بف قانع بف مرزكؽ األمكم

ِْٗ
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ُٕٗ -عبد الجبار بف أبي بكر بف محمد األزدم الصقمي "ابف ىح ٍمًديس"

ُِْ

َُٖ -عبد الرحمف ابف أبي ليمى األنصارم المدني

ُِِ

الر ٍح ىم ًف ٍب يف إبراىيـ بف ىع ٍمرك ّْ
مشقي " ،يد ىح ٍيـ"
ُُٖ -ىع ٍب يد َّ
الد ُّ

ُّٓ

ُِٖ -عبد الرحمف بف أبي الزناد عبد ا﵀ بف ذككاف المدني

ُِْ

ُّٖ -عبد الرحمف بف أبي بكر عتيؽ ،أبك القاسـ الصّْقمّْ ُّي

ُِّ

ً
مي فيتيكح ٍبف ىبنًيف
ُْٖ -ىع ٍبد َّ
الر ٍح ىمف ٍبف أىبي ىح ىر ٌ

ُّٔ

ُٖٓ -عبد الرحمف بف األسكد الزىرم الحجازم.

ُٔٗ

الر ٍح ىم ًف بف األسكد المأمكؿ القرشي الياشمي
ُٖٔ -ىع ٍبد َّ

ُٔٗ

ُٕٖ -عبد الرحمف بف األسكد اليشكرم.

ُٔٗ

ُٖٖ -عبد الرحمف بف األسكد بف يزيد ،أبك حفص النخعي

ُٔٗ

ُٖٗ -عبد الرحمف بف األسكد ،أبك عمرك البغدادم

ُٔٗ

َُٗ -عبد الرحمف بف زياد بف أنعـ اإلفريقي

ِّّ

الر ٍح ىم ًف ٍب يف ىع ٍبًد المَّ ًو ٍب ًف ىع ٍبًد اٍل ىح ىكًـ المصرم
ُُٗ -ىع ٍب يد َّ

ِٓٓ

ُِٗ -عبد الرحمف بف عبد ا﵀ بف عتبة المسعكدم

ُِٓ

َّدفي
ُّٗ -عبد الرحمف بف عثماف بف سعيد بف يذنيف الص ى

ِِّ

اعي
ُْٗ -ىع ٍبد الرحمف ٍبف عمرك ٍبف يي ٍح ىمد أىبيك ىع ٍمرك األكز ُّ

َِِ

ُٓٗ -عبد الرحمف بف عكؼ بف عبد عكؼ القرشي الزىرم

ُْٔ

م
ُٔٗ -عبد الرحمف بف محمد بف ٌ
عباس .أبك محمد األنصار ٌ

ُُّ
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المطرؼ
ُٕٗ -عبد َّ
الر ٍح ىمف ٍبف محمد ٍبف عيسى ،أبك ي

ِّ

م
الم ٍرىكًز ٌ
ُٖٗ -عبد الرحمف بف محمد بف فيكراف ،أبك القاسـ ى

ُّٕ

ُٗٗ -عبد الرحمف بف ىرمز األعرج

ُٗٔ

ََِ -عبد الرحمف بف يكسؼ بف سعيد بف خراش

ِّٔ

َُِ -عبد الرحمف بف يكنس بف ىاشـ الركمي

َّٓ

الركمي
َِِ -عبد الرحمف بف يكنس بف ىاشـ ،أبك مسمـ
ٌ

ُٖٔ

ُّ
ؤم
َِّ -عبد الرحيـ ٍبف ٍ
أح ىمد ٍبف محمد الم ٍؤلي ٌ

ّّ

َِْ -عبد الرحيـ بف يكسؼ بف يحيى المكصمي

ُِٔ

عاني
ىماـ بف نافع َّ
َِٓ -عبد الرزاؽ بف ى
الص ٍن ٌ

ُّٖ

ً
يطي
َِٔ -عبد ٌ
عمي السَّم ٌ
الصمد بف أحمد بف ٌ

ُُّ

ً
يطي
َِٕ -عبد الص ى
َّمد بف أحمد بف عمي ،أبك محمد السَّم ٌ

ِِٗ

َِٖ -عبد الصمد بف عمي بف عبد ا﵀ الياشمي.

ُُِ

الياشمي
َّمد ٍبف يم ىح َّمد ٍبف ىعمً ٌي ،أ يىبك الغنائـ
َِٗ -ىع ٍبد الص ى
ٌ

ُِٔ

َُِ -ىع ٍبد اٍل ىع ًزيز بف أحمد بف محمد الكتاني

ُِِ

َّ
مي
ُُِ -ىع ٍبد العزيز بف ي
الح ىس ٍيف بف ىع ٍبد العزيز الم ٍخ ٌ

ِِّ

ُِِ -عبد العزيز بف صييب البناني البصرم

ِِٔ

الكراؽ
ُِّ -عبد العزيز بف عبد ا﵀ بف محمد بف أحمد ٌ

ِٕٗ

ُِْ -عبد العزيز بف عبد المنعـ بف عمي ،أبك العز الحراني

ُِٔ
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ُِٓ -عبد العزيز بف محمد بف عبيد الدراكردم

ُٖٖ

ً
يف المصرم الشافعي
ُِٔ -عبد الغني بف سميماف بف ىبن ى

257

اني
ُِٕ -عبد القكم بف أبي الحسف بف ياسيف القى ٍي ىس ىر ٌ

ِْٕ

ُِٖ -عبد المطيؼ بف محمد بف محمد القاىرم الكتبي

ُِٔ

ُِٗ -عبد ا﵀ بف إبراىيـ بف الحسف ،أ يىبك يم ىح َّمد ٍاأل ٍن ىدلي ًس ٌي

274

َِِ -عبد ا﵀ بف أحمد بف أبي ىم ىس َّرة ،المكي

َِٖ

غاني
ُِِ -عبد ا﵀ بف أحمد بف جعفر ،أبك محمد الفى ٍر ُّ

ٖٕ

ىح ىمد بف حرب ،أبك ىفاف الميزمي
ِِِ -عبد ا﵀ بف أ ٍ

ُُٕ

ِِّ -عبد ا﵀ بف الزبير بف عيسى ،أبك بكر الحميدم

َُٓ

الحنظمي
ِِْ -عبد ا﵀ بف المبارؾ بف كاضح
ُّ

ُّٗ

ِِٓ -عبد ا﵀ بف جابر ،أبك عامر الحجرم

ِٓٓ

ِِٔ -عبد ا﵀ بف ذككاف القرشي

ُٗٔ

ِِٕ -عبد ا﵀ بف سعد بف أبي السرح القرشي العامرم

َِْ

ِِٖ -عبد ا﵀ بف عبد الحكـ بف أعيف المصرم

256

ِِٗ -عبد ا﵀ بف عبد الرحمف بف الفضؿ السمرقندم

ِّٔ

َِّ -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 ىل ًييعة بف عقبة الحضرمي

َِّ

ِّْ -عبد ا﵀ بف محمد بف الفضؿ ،أبك البركات النيسابكرم.

ِِّ

ِّٓ -عبد ا﵀ بف محمد بف القاسـ ،أبك محمد األندلسي

ِٕٓ

ِّٔ -عبد ا﵀ بف محمد بف عمي ،أبك جعفر المنصكر

ِْ

ضي
ِّٕ -ىع ٍبد المَّو ٍبف يم ىح َّمد ٍبف يكسؼ ،أبك الكليد ابف ى
الف ىر ٌ

ّٖٓ

ِّٖ -عب يد ً
ط ور "أ يىبك ىرٍي ىح ىانةى"
ا﵀ ٍب يف ىم ى
ىٍ

ِٓٓ

ِّٗ -عبد ا﵀ بف ك ٍىب بف مسمـ ،أبك محمد ً
م
الف ٍير ُّ
ي
ى

ُّٖ

َِْ -عبد ا﵀ بف يزيد المكي ،أبك عبد الرحمف المقرئ
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ُِْ -عبد الممؾ بف عبد العزيز بف جريج األمكم ،مكالىـ المكي.

ُٖٗ

الع ىقدم
ِِْ -عبد الممؾ بف عمرك القيسي ،أبك عامر ى

َُّ

ىص ىم ًع ٌي
ِّْ -عبد الممؾ بف قيىرٍيب األ ٍ

ِٕٖ

ِْْ -ع ٍب يد ً ً
ىص ىم ًع ُّي ،أ يىبك ىس ًع ٍيود
ى
الممؾ ي
بف قيىرٍي وب األ ٍ
ى

ّٔ

ً
م
صر ُّ
ِْٓ -عبد الممؾ بف ىم ٍسمى ىمة بف يزيد ،أبك مركاف الم ٍ

ّْٓ

ً ً
بلبي
عمي ٍبف أحمد ،أ يىبك اٍل ىقاسـ الك ٌ
ِْٔ -ىع ٍبد المنعـ ٍبف ٌ

َِٖ

ِْٕ -عبد الكاحد بف ميمكف ،أبك حمزة.

َُّ

ِْٖ -عبد الكارث بف سعيد بف ذككاف العنبرم مكالىـ

ِِٔ

ِْٗ -عبد الكىاب بف الضحاؾ بف أباف العرضي ،أبك الحارث

ُْٔ

ماطي
الكىاب بف المبارؾ بف أحمد ،أبك البركات ٍ
َِٓ -عبد ٌ
األن ٌ

ّٗٓ
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ُِٓ -عبد الكىاب بف جعفر بف عمي الميداني الدمشقي.

َِٗ

ِِٓ -عبد الكىاب بف حريش ،أبك مسحؿ اليمداني النحكم

ِّ

الكراؽ
ِّٓ -عبد الكىاب بف عبد الحكـ ،أبك الحسف ٌ

ِّٕ

ِْٓ -عبد بف أحمد بف محمد ،أبك ىذ ٌر األنصارم

ُْٔ

م
ِٓٓ -يع ىب ٍيد ا﵀ بف أحمد بف عثماف ،أبك القاسـ األزىر ٌ

ّْٖ

ِٔٓ -يع ىب ٍيد ا﵀ بف زياد بف ظبياف البكرم

ِٕ

ِٕٓ -يع ىب ٍيد ا﵀ بف زياد بف عبيد ،أبك حفص

ِٕ

ِٖٓ -عبي يد ً
ا﵀ بف س ًع ٍيًد ً ًو
م
ّْج ًز ُّ
ص ور الس ٍ
يىٍ
بف ىحاتـ ،أ يىبك ىن ٍ
ي ى

ِّّ

ِٗٓ -عبيد ا﵀ بف عبد الكريـ بف يزيد ،أبك زرعة الرازم

ِّٓ

َِٔ -عبيد ا﵀ بف عمرك الرقي

ُٕٔ

ُِٔ -عبيد ا﵀ بف محمد بف إسحاؽ ،أبك القاسـ البزاز

ُِٔ

ِِٔ -عبيد ا﵀ بف محمد بف عائشة التيمي

ِٕٗ

ِّٔ -عبيد بف سعيد بف أباف بف سعيد بف العاص األمكم

ّٔٓ

ِْٔ -يعثٍ ىماف ٍبف الحسف ٍبف عمي ،أ يىبك يعمى البغدادم

ُٔٔ

ِٓٔ -عساكر بف عمي بف إسماعيؿ ،أبك الجيكش المصرم

ِّٕ

ِٔٔ -عطاء بف عجبلف الحنفي

ُّٔ

ِٕٔ -عقبة بف عامر بف عبس الجيني

َِْ

ِٖٔ -عقبة بف عمرك بف ثعمبة ،أبك مسعكد األنصارم

ِٓٔ
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ِٗٔ -عكرمة ،أبك عبد ا﵀ مكلى ابف عباس

ِْٗ

الكراؽ الشعكبي.
ٌَِٕ -
عبلف ٌ

ُُٗ

ُِٕ -عمي ٍبف ًإ ٍبر ً
اىيـ السككني المكصمي
ى

َّٓ

ِِٕ -عمي ٍبف ًإ ٍبر ً
اىيـ ٍبف الييثـ ،أىبيك الحسيف البيضاكم
ى

ّٔٔ

ِّٕ -عمي بف أحمد بف أبي دجانة المصرم

ّّّ

م
ِْٕ-
عمي التُّستر ٌ
عمي بف أحمد بف عمي ،أبك ٌ
ٌ

ّْٖ

ِٕٓ -عمي بف الحسيف القرشي ،أبك الفرج األصبياني

ٕٓ

الخ ً
السىم ًم ٌي
ِٕٔ-
ضر بف سميماف ُّ
عمي بف ى
ٌ

ِِّ

ِٕٕ -عمي ٍبف المغيرة أ يىبك الحسف األثرـ

ِّ

ِٖٕ -عمي بف بقاء بف محمد ،أبك الحسف المصرم

ِْٕ

مي بف جيشيار القايد ،أ ىىبك اٍلحسف
ِٕٗ -ىع ٌ

ِٓ

َِٖ -عمي ٍبف حمزة األسدم الكسائي النحكم

ٕٔ

ُِٖ -عمي ٍبف عاصـ ٍبف صييب ،أ يىبك الحسف

ٗٔ

ِِٖ -عمي بف عبد ا﵀ بف حمداف ،أبك الحسف

َُِ

الجزرم
ِّٖ -عمي بف عبد ا﵀ بف حمداف ،أبك الحسف التغمبي ٍ

ُُْ

غمبي الكاتب
ِْٖ-
كسؼ ٌ
عمي ٍبف عثماف ٍبف يي ي
مشقي ،التٌ ٌ
الد ٌ
ٌ

ِِٕ

الي ٍشكرم
ِٖٓ -عمي بف عمي بف نجاد الرفاعي ى

ِّٖ

ىح ىمد الدارقطني
ِٖٔ -عمي ٍبف يع ىمر ٍبف أ ٍ

ٖٔ
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ِٕٖ -عمي بف عيسى بف عبيد الطميطمي

ُُّ

ِٖٖ -عمي بف محمد بف أحمد الثقفي البغدادم

ُٗٗ

ً
ً
م
ىخ ىب ًار ُّ
الم ىدائًنً ُّي ،األ ٍ
ِٖٗ -ىعم ٌي بف محمد بف عبد ا﵀ ،أبك الحسف ى

َْ

َِٗ -عمي بف محمد بف عبيد بف الزبير األسدم

ٕٖ

يصي
عمي بف محمد بف عمي ،أبك القاسـ
ُِٗ-
ٌ
المص ٌ
ٌ

ُِِ

الحمبي
عمي بف منصكر بف طالب
ِِٗ-
ُّ
ّّ

ُٔ

الح ىسف" ،ابف الٌبكاب"
ِّٗ-
عمي ٍبف ىبلؿ ،أبك ى
ٌ
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ِْٗ -عمي بف يعقكب بف إبراىيـ اليمداني

ُِِ

عمار ،مكلى بني ىاشـ
عمار ابف أبي َّ
َِّٓٗ -

ُٖٓ

ِٔٗ -عمار بف ىاركف البصرم

ُِٗ

ِٕٗ -يع ىم ىارةي ٍب يف يرىؤٍي ىب ىة الثَّقىًف ُّي

ِٕٔ

العديًـ العقيمي
ِٖٗ -عمر بف أحمد بف أبي جرادة ،ابف ى

ٕٗ

ِٗٗ -عمر بف جعفر بف محمد الزعفراني

ُُٖ

َّدكسي
ََّ -عمر بف حفص الس
ٌ

ٗٔ

َُّ -يع ىمر ٍبف ىع ٍبد المجيد ٍبف يع ىمر ،أ يىبك ىح ٍفص اٍلقيىرًش ٌي

ِّٕ

َِّ -عمر بف محمد بف حسف ،سراج الديف

ُِّ

َّّ -عمرك بف بحر بف محبكب ،أبك عثماف الجاحظ

ْْ
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َّْ -ىع ٍم يرك ٍب يف يح ىرٍي ًث ٍب ًف ىع ٍم ًرك اٍل ىم ٍخ يزك ًم ُّي

ُُٗ

َّٓ -عمرك بف خالد بف ىف ُّركخ التميمي

ِْٓ

السبًيعي
َّٔ -عمرك بف عبد ا﵀ بف عبيد اليمداني ،أبك إسحاؽ ى

ِْٓ

َّٕ -عمرك بف عمي بف بحر ،أبك حفص الفبلس

ِْٖ

سعيًد ّْ
م
الد ىين ىكًر ٌ
َّٖ -عمرك بف محمد بف يحيى ،أىبيك ى

ِِٖ

سعيًد ّْ
م
الد ىين ىكًر ٌ
َّٗ -ىع ٍمرك ٍبف محمد ٍبف يحيى ،أىبيك ى

َّٓ

َُّ -عمرك بف مرة بف عبد ا﵀ الجممي المرادم

ِِٔ

الجممي المرادم
ُُّ -عمرك بف مرة بف عبد ا﵀ ى

ُْٓ

ُِّ -عمرك بف مرزكؽ الباىمي ،أبك عثماف البصرم

ِٖٗ

ُّّ -عكؼ بف أبي ىجميمة األعرابي العبدم البصرم.

َِٕ

ُّْ -عيسى ٍبف سميماف ٍبف ىع ٍبد الممؾ ،أبك القاسـ اٍلقيىرًش ٌي

ُْٖ

ُّٓ -عيسى بف مكسى البخارم ،أبك أحمد األزرؽ

ِٖٕ

ض ىرًم ُّي
ُّٔ -ىغ ٍك ي
اف ،أ يىبك ىي ٍح ىيى اٍل ىح ٍ
ث ٍب يف يسمى ٍي ىم ى

ّّْ

البغدادية
عمي،رٌأـ الفضؿ
ٌ
ُّٕ -فاطمة بنت الحسف بف ٌ

ِٔ

ُّٖ -الفضؿ ٍبف الربيع ٍبف يكنس ،أيىبك العباس

َُّ

الرازم
ُّٗ -الفضؿ بف العباس المعركؼ بفضمؾ الصائغ ٌ

ُّٔ

َِّ -الفضؿ بف يحيى البرمكي

ُٔ

ُِّ -قاسـ بف أصبغ بف محمد بف يكسؼ "اليياني"

َِٕ
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ِِّ -القاسـ ٍبف جعفر ٍبف عبد الكاحد ٍبف العباس

ّْٖ

حمد العمكم الحجازم.
حمد ،أىبيك يم َّ
ِّّ -القاسـ بف جعفر بف يم َّ

ٔٔ

ِّْ -القاسـ بف عبد الرحمف الدمشقي

ِْٖ

ِّٓ -القاسـ بف محمد بف أبي بكر الصديؽ

ُٕٔ

ِّٔ -قتادة بف دعامة السدكسي

ِّٕ

ِّٕ -قيثىيـ ٍب يف اٍل ىعب ً
َّاس ٍب ًف ىع ٍبًد اٍل يمطَّمً ًب القرشي الياشمي

ِٕٕ

ِّٖ -كثير بف عبد ا﵀ اليشكرم.

ُٗٔ

معرؼ بف دىثـ ،أبك سميماف
ِّٗ -كيساف بف ٌ

ّْٔ

َّّ -لقماف الحكيـ

ّْٔ

ُّّ -الميث بف سعد بف عبد الرحمف ،أبك الحارث

ٗٔ

ِّّ -مالؾ بف أنس بف مالؾ األصبحي

ُّٖ

ّّّ -مجاىد بف عبد ا﵀ العامرم الممقَّب بالمكفٌؽ

273

بف ًق ٍرك و
ً
بف ًدثى ًار ً
َّد ٍك ًس ُّي
اش الس ي
ّّْ -يم ىح ًار ي
ب ي
بف يك ٍريد ٍكس ً ى

ْٗ

ّّٓ -محمد بف عبد ا﵀ بف محمد الكرماني

ِّّ

جاني
ّّٔ -محمد ٍبف إبراىيـ ٍبف جعفر ،أبك ىع ٍبد ا﵀ اٍل يج ٍر ٌ

ََّ

ّّٕ -محمد بف إبراىيـ بف عمي ،أبك بكر َّ
ىص ىبيىانً ٌي
العطار األ ٍ
ى

ِٖٔ

ّّٖ -محمد بف أبي رجاء بف سميماف بف أبي رجاء الياشـ

ِّٖ

ّّٗ -محمد بف أحمد بف إبراىيـ ،أبك أحمد العساؿ األصبياني

ُّٔ
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ً ً
الم ًجير اٍلقيىرًش ٌي
َّْ -يم ىح َّمد ٍبف أ ٍ
ىح ىمد ٍبف إ ٍب ىراىيـ ،أبك عبد ا﵀ ابف ي

ُْٓ

الخ ً
اضبة"
ُّْ -محمد بف أحمد بف عبد الباقي الدقاؽ "ابف ى

ُُِ

ِّْ -محمد بف أحمد بف عمي بف ىش ٍك يرىكٍيو ،أبك منصكر األصبياني

ِٗٗ

ُّ
ؤم
ّّْ -يم ىح َّمد ٍبف ٍ
أح ىمد بف ىعمرك ،أبك عمي المؤلي ٌ

ُٕٓ

ّْْ -محمد بف أحمد بف قيىرىاب ىة ،أبك بكر

ٕٓ

ىح ىمد بف محمد  ،أىبيك ىب ٍكر الفزارم
ّْٓ -محمد بف أ ٍ

ُّٓ

ّْٔ -محمد بف أحمد بف محمد ،أبك بكر المفيد

ُْٗ

ّْٕ -محمد ٍبف إدريس ٍبف يع ىمر ،أبك ىب ٍكر اٍل ىم ّْك ٌي

َُٓ

ّْٖ -محمد بف إسحاؽ الصغاني

ِٖٗ

م
السىم ًم ُّي النيسابكر ُّ
ّْٗ -يم ىح َّمد ٍبف ًإ ٍس ىحاؽ ٍبف يخ ىزٍي ىمة ُّ

َّٓ

ً
ً
م
َّٓ -محمد ٍبف ًإ ٍس ىماعيؿ ٍبف ًإ ٍب ىراىيـ اٍل يب ىخ ًار ٌ

ُْٔ

ُّٓ -محمد بف إسماعيؿ بف محمد ،أبك المعالي الفارسي

ُِّ

ِّٓ -مح َّمد بف ًإسم ً
السمى ًم ٌي
اعيؿ بف يكسؼ ُّ
يى
ٍى

َِّ

ّّٓ -محمد بف الحسف بف دريد األزدم ،أبك بكر

ِّ

ّْٓ -محمد بف الحسيف بف محمد ،أبك عبد الرحمف السممي

ّْْ

ّٓٓ -محمد بف الحسيف بف مكسى األزدم السممي

ِِٗ

ّٔٓ -محمد بف العباس بف أحمد البغدادم

َِٓ

ّٕٓ -محمد بف العبلء بف كريب اليمداني

ِٖٗ
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ّٖٓ -محمد بف القاسـ بف سفياف ،ابف القي ٍرطي

ِْٗ

ّٗٓ -محمد بف القاسـ بف محمد ،أبك بكر ابف األنبارم النحكم

ٕٔ

َّٔ -محمد بف المستظير با﵀ أحمد الياشمي العباسي

ٗٓ

ُّٔ -محمد بف بشار بف عثماف العبدم "بندار"

َّْ

شي
ِّٔ -محمد بف بًشر بف يكسؼ ،أبك ى
الح ىسف القيىر ٌ

ُِٓ

ّّٔ -محمد بف جرير بف يزيد ،أبك جعفر الطبرم

ٕٔ

"غندر"
ّْٔ -محمد بف جعفر بف الحسيف ،أبك بكر البغدادم ي

ُِٖ

ّٓٔ -محمد بف حمراف بف عبد العزيز القيسي البصرم.

ُّٓ

ّٔٔ -محمد بف خازـ ،أبك معاكية الضرير الككفي
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ّٕٔ -محمد بف ربيعة الكبلبي الككفي

ُٕٗ

ّٖٔ -محمد بف يرزيؽ بف جامع بف سميماف

َُٕ

العمكم
الديف
ّٗٔ -يم ىح َّمد ٍبف رضكاف ،السيد شرؼ ٌ
ٌ

ُُْ

َّٕ -محمد بف سبلـ بف الفرج السممي

ِٖٕ

ُّٕ -محمد بف شعيب بف شابكر ،أبك عبد ا﵀ الدمشقي

َْ

عمي ،أبك الفضؿ المقدسي
ِّٕ -محمد ٍبف طاىر ٍبف ٌ

331

الحنبمي
البغدادم،
ّّٕ -محمد ٍبف ىع ٍبد الباقي ٍبف يم ىح َّمد
ٌ
ٌ

ّٗٓ

الر ٍح ىم ًف ٍبف أىبي ليمى األ ٍىن ً
م
ّْٕ -يم ىح َّمد ٍبف ىع ٍبد َّ
صار ٌ

ّٓٓ

ّٕٓ -يم ىح َّم يد ٍبف ىع ٍبد الرحيـ ٍبف ىأبًي يزىىير ،أبك يحيى العدكم

ُٖٔ
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الف ًارًس ٌي
ّٕٔ -محمد بف عبد ا﵀ بف أبي داكد ى

ُِْ

األصبياني
ّٕٕ -يم ىح َّمد ٍبف ىع ٍبد المَّو ٍبف أحمد ،أبك عبد ا﵀
ُّ

ّٕٔ

ّٖٕ -محمد بف عبد ا﵀ بف محمد القيسي الشيير بابف ناصر الديف

ّْٔ

ً
ً َّ ً
ً
البيع
ّٕٗ -يم ىح َّمد ٍب ًف ىع ٍبد المو ٍب ًف يم ىح َّمد المعركؼ بابف ى

ّٕٔ

َّٖ -يم ىح َّمد بف عبد ا﵀ بف مخمد األصبياف

َّٓ

اليمداني الككفي
ُّٖ -محمد بف عبد ا﵀ بف ني ىم ٍير ٍ

ّْٗ

ِّٖ -محمد بف عبد الممؾ بف أباف بف أبي حمزة الكزير "الزيات"

ْْ

البغدادم
الح ىسف ،أبك منصكر
ّّٖ -محمد بف عبد الممؾ بف ى
ٌ

ّٗٓ

ىص ىم ًع ٌي
ّْٖ -محمد بف عبد الممؾ بف قيىرٍيب األ ٍ

ِٕٖ

ّٖٓ -محمد بف عبد الكاحد بف أبي ىاشـ ،المعركؼ بغبلـ ثعمب

ٓٔ

ً
مي
ّٖٔ -محمد ٍبف عثماف بف كرامة العج ٌ

َّٓ

ّٕٖ -محمد بف عطية ،أبك عبد الرحمف

ّٓ

ً
البغدادم
صكر
ٌ
عمي ٍبف ًإ ٍب ىراىيـ ٍبف ًزٍب ًرج ،أبك ىم ٍن ي
ّٖٖ -يم ىح َّمد ٍبف ٌ

ّٔ

ّٖٗ -محمد بف عمي بف أحمد األندلسي

ُّّ

َّٗ -محمد بف عمي بف إسحاؽ ،أبك منصكر الكاتب

ُٔ

عمي الكزير
عمي بف الحسف بف مقمة ،أبك ٌ
ُّٗ -محمد بف ٌ

ّٖ

ِّٗ -محمد بف عمي بف محمد ،أبك بكر الطائي
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ّّٗ -محمد بف عمر بف محمد ،أبك بكر التميمي

ٖٔ
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ّْٗ -محمد بف غالب التَّ ٍمتىاـ بف حرب ،أبك جعفر الضَّبي.

ُِٕ

ّْي
ضٍيؿ ٍبف ىغ ٍزكاف ،أبك عبد َّ
الر ٍح ىمف الضَّب ُّ
ّٓٗ -محمد ٍبف في ى

ُّٗ

ّٔٗ -محمد بف محمد بف أبي الطاىر ،القاضي األثير ذك الرياستيف

ِّٔ

طالً وب
ّٕٗ -يم ىح َّم يد ٍب يف يم ىح َّمًد ٍب ًف ىغ ٍي ىبل ىف اٍل ىب َّزياز ،أ يىبك ى

ُِٔ

الح ىسف ،أ يىبك ىع ٍبد المَّو ابف النجار البغدادم
ّٖٗ -يم ىح َّمد ٍبف محمكد ٍبف ى

ّّ

ّٗٗ -محمد بف مسمـ بف تى ٍد يرس األسدم مكالىـ ،أبك الزبير المكي.

ُُٓ

ََْ -محمد بف مظفر بف مكسى ،أبك الحسيف البغدادم البزاز

ٖٔ

َُْ -محمد بف نصر المركزم الفقيو ،أبك عبد ا﵀

ِٖٕ

َِْ -محمد بف ىاشـ بف ىك ٍع ىك ىة المكصمي ،أبك بكر

َُِ

َّْ -محمد بف يحيى بف شيرزاد ،أبك جعفر

ْٕ

َْْ -محمد بف يحيى بف عبد ا﵀ الذىمي

ِّٔ

َْٓ -محمد بف يعقكب بف الفرج الفى ىرًج ٌي ،أبك جعفر

ِٕٖ

َْٔ -محمد ٍبف يعقكب ٍبف يكسؼ ،أ يىبك العباس األمكم

ّٕٔ

َْٕ -محمد بف يكسؼ بف كاقد الضبي

ِٖٕ

م
َْٖ -محمد ٍبف يكسؼ ٍبف يعقكب ٍاأل ٍىزًد ٌ

ُُٔ

َْٗ -محمكد بف الحسيف ،أبك الفتح الكاتب ،يك ىش ً
اجـ

َُِ

َُْ -محمكد بف الفضؿ بف محمكد بف عبد الكاحد

ِٕٗ

ُُْ -محمكد بف زنكي بف آؽ سنقر ،أبك القاسـ

َِّ
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ُِْ -محمكد ٍبف يسمى ٍي ىماف ٍبف فيد الحمبي
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كم
رشي األ ىيم ٌ
ُّْ -مركاف بف الحكـ بف أبي العاص القي ٌ

ِٕ

ُْْ -مركاف بف محمد بف حساف األسدم الدمشقي

ِّٔ

ُْٓ -مركاف يف معاكية بف الحارث الفزارم

ُّٔ

الكراؽ اٍل يككًف ُّي
ُْٔ -يم ىس ًاكهر ٌ

ُِِ

ُْٕ -يم ىس َّدد بف مسرىد بف مسربؿ األسدم البصرم

ُّٓ

ُْٖ -مسمـ بف عبد الرحمف البمخي ،أبك صالح

َّٓ

ً
الم ىع ًافرم ،أبك مصعب.
ُْٗ -م ٍشرح بف ىى ى
اعاف ى

ِّٖ

ً
اف
َِْ -ىم ى
الكراؽ ،أىبيك ىر ىجاء ٍب يف طى ٍي ىم ى
طهر ٌ

ِّٖ

م
ُِْ -يم ىع ًاكىيةي ٍب يف يح ىد ٍي وج اٍل ًك ٍنًد ُّ

ِٓٔ

ِِْ -معاكية بف يحيى األطرابمسي

ُِٕ

ِّْ -المعتصـ با﵀ بف ىاركف الرشيد ،أبك إسحاؽ

ٖٓ

َِّْْ -
الع ٌمي ،أبك الييثـ البصرم
معمى بف أسد ى
ى

ِّٓ

ِْٓ -ىم ٍعمر بف َّ
المثنى التٍَّي ًم ُّي ،أبك عبيدة

ّْٔ

ِْٔ -معمر بف المثنى ،أ يىبك عبيدة التيمي البصرم

ّّ

األزدم
مع ىمر ٍبف راشد أ يىبك يعركة
ُّ
ٍِْٕ -

ُّٖ

ِْٖ -ىمعف بف عيسى بف يحيى األشجعي

ََِ

ِْٗ -يمفىضَّؿ بف صالح األسدمَّ ،
النخاس الككفي.

ِْٗ
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َّْ -اٍل يم ىف َّ
ضاىل ىة بف عبيد ا ًلقتٍباني
ض يؿ ٍب يف فى ى

ِٓٓ

ُّْ -مفمح بف أحمد بف محمد ،أبك الفتح الركمي

ُِّ

ميمي
ِّْ -م ٌك ٌي ٍبف محمد ٍبف ى
الغ ٍمر ،أبك ى
الح ىسف التٌ ٌ

َِّ

نضرة،
ّّْ -المنذر بف مالؾ بف قي ى
طعة العبدم ،أبك ٍ

ُِٔ

اكم.
الفر ٌ
ّْْ -منصكر ٍبف أىبًي المع ػػالي ىع ٍبد المنعػـ ى

ُِّ

ّْٓ -منصكر بف محمد بف قتيبة ،أبك نصر البغدادم

ُٖٔ

ىح ىمد
ّْٔ -ميدم بف حفص ،أىبيك أ ٍ

ٕٓ

ّْٕ -ميمكف بف ميراف الجزرم
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ّْٖ -ناشب بف عمرك ،أبك عمرك الشيباني عف مقاتؿ ابف حباف.

ُْٕ

ّْٗ -ىن ً
كسؼ اٍل يمزنً ٌي
اصر بف أ ٍ
ىحمد بف يي ي

ٕٗ

َْْ -نافع بف عبد الرحمف بف أبي نعيـ ،المقرئ المدني

ٕٕ

ُْْ -نافع بف يزيد الكبلعي ،أبك يزيد المصرم

ِْٓ

ِْْ -ىنجيح بف عبد الرحمف الس ٍّْندم ،أبك معشر.

ِٖٖ

ادم ،أبك األسكد
الم ىر ٌ
ّْْ -النضر بف عبد الجبار بف نصير ي

ِْٓ

و
ىسىم ًم ُّي
ْْْ -ىن ٍ
ضىمةي ٍب يف يع ىب ٍيد ،أىبيك ىب ٍرىزةى ٍاأل ٍ

ِٕٕ

و
ُّْْٓ -
م اٍل ىخ ٍزىرًج ُّي
ص ًار ُّ
الن ٍع ىم ي
اف ٍب يف ىق ٍكىقؿ ٍاأل ٍىن ى

ِٖٗ

ْْٔ -ىاركف بف سفياف بف بشير ،أبك سفياف

ٗٔ

ْْٕ -ىبة ا﵀ بف أحمد بف محمد األنصارم ،أبك محمد األكفاني

َِْ
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ْْٖ -يى ٍد ىبة بف خالد ابف األسكد القيسي

ُْٖ

ْْٗ -ىشاـ بف حساف األزدم القردكسي

َِٕ

َْٓ -ىشاـ بف سعد المدني

ُٔٓ

ً
ً
م
ص ًار ُّ
اـ ٍب يف ىعام ور ٍاأل ٍىن ى
ُْٓ -ى ىش ي

ِِِ

مي
ص ٍير ،أبك الكليد ُّ
عمار بف ني ى
ِْٓ -ىشاـ بف ٌ
السىم ٌ

ُِٓ

ُّممي
ّْٓ -يى ىشيـ بف بشير بف أبي خازـ ،أبك معاكية الس ٌ

ُّٗ

ْْٓ -ىىكذة بف خميفة بف عبد ا﵀ الثقفي ،أبك األشيب

َِٕ

ْٓٓ -الييثـ بف شفي الرعيني أبك الحصيف

ِٓٓ

اشي
ْٔٓ -الييثـ بف يكىم ٍيب بف يس ىرٍيج ،أبك سعيد ال ٌش ٌ

ِٖٕ

ْٕٓ -كرش المقرئ ،عثماف ٍبف س ًعيد ً
بطي
الق ُّ
ى
ىٍ

ٕٕ

الح ىسف
ْٖٓ -كشاح بف ىع ٍبد ا﵀ ،أىبيك ى

ّٕٓ

ْٗٓ -كضاح الشركم ،مكلى المنصكر

ِٓ

َْٔ -ككيع ابف الجراح ابف مميح الرؤاسي

ُُٗ

ُْٔ -الكليد بف جميؿ الفمسطيني ،أبك الحجاج.

ِّٖ

ِْٔ -الكليد بف مسمـ القرشي ،أبك العباس

َِِ

ّْٔ -كىب بف راشد الرقي البصرم.

ُْٗ

كيني
ْْٔ -يحيى بف عبد األعظـ ى
الق ٍز ٌ

ُّٓ

ْٓٔ -يحيى بف عبد الحميد بف عبد الرحمف ً
الح ٌماني

ِّٔ

307

ـ

اسـ العمـ

رقـ الصفحة

ْٔٔ -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 ىى ٌماـ بف يحيى ،الكاتب ،ابف أرزاؽ.

ِٕٔ

َْٕ -يحيى بف يحيى بف بكر ،أبك زكريا النيسابكرم

ُُٗ

يب اٍل ىفًقيو ،أىبك رج و
يد ٍب يف أىبًي ىحبً و
م
اء األ ٍىزًد ُّ
ُْٕ -ىي ًز ي
ي ي ىى

ُِْ

ِْٕ -يسير بف إبراىيـ بف خمؼ األندلسي األلبيرم

ِٕٓ

ّْٕ -يعقكب بف إسحاؽ بف السكيت ،أبك يكسؼ

ِّ

ْْٕ -يعقكب ٍبف يكسؼ ٍبف أيكب أىبيك ىب ٍكر المطكعي

ُُُ

ْٕٓ -يعقكب بف يكسؼ -يسكؼ -بف معقؿ ،أبك الفضؿ األمكم

ِْٖ

الكراؽ
ْٕٔ -يعيش بف سعيد بف محمد ٌ

ِٗٔ

الكراؽ ،أبا الفضؿ
ْٕٕ -يمف بف محمد ٌ

ِِٕ

الميانجي
ْٖٕ -يكسؼ بف القاسـ بف يكسؼ ،أبك بكر
ى

َِّ

ْٕٗ -يكسؼ بف القاسـ بف يكسؼ ،أبك بكر الميانجي الشافعي

َّٓ

َْٖ -يكنس بف عبد األعمى ،أبك مكسى الصدفي

ٕٕ
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صازصًا 0فِيْطصد ادلصازض ًادلطاخع
«القرآف الكريـ».
أكنال :الكتب:
ػأػ
ُ« .األذكػػػػار» ،ألبػ ػػي زكريػ ػػا ،محيػ ػػي الػ ػػديف يحيػ ػػى بػ ػػف شػ ػػرؼ النػ ػػككم (ٕٔٔى ػ ػػ) ،تحقيػ ػػؽ :عبػ ػػد
الق ػ ػ ػػادر األرن ػ ػ ػػؤكط رحم ػ ػ ػػو ا﵀ ،الناش ػ ػ ػػر :دار الفك ػ ػ ػػر لمطباع ػ ػ ػػة كالنش ػ ػ ػػر كالتكزي ػ ػ ػػع ،بي ػ ػ ػػركت –
لبناف ،طبعة جديدة منقحةُُْْ ،ىػ.
ِ« .أبػػػك زرعػػػة الػػػرازم كجيػػػكده فػػػي السػػػنة َّ
النبكيػػػة ،كتػػػاب الضػػػعفاء :ألبػػػي زرعػػػة الػػػرازم»،
الرسػ ػػالة العمميػ ػػة :لسػ ػػعدم بػ ػػف ميػ ػػدم الياشػ ػػمي ،الناشػ ػػر :عمػ ػػادة البحػ ػػث العممػ ػػي بالجامعػ ػػة
اإلسبلمية ،المدينة َّ
النبكية ،المممكة العربية السعكدية ،الطبعةَُِْ :ق.
ّ« .ابػػػف قػػػيـ الجكزيػػػة كجيػػػكده فػػػي خدمػػػة السػػػنة َّ
النبكيػػػة كعمكميػػػا» ،المؤل ػػؼ :جم ػػاؿ ب ػػف
محم ػ ػ ػػد الس ػ ػ ػػيد ،الناش ػ ػ ػػر :عم ػ ػ ػػادة البح ػ ػ ػػث العمم ػ ػ ػػي بالجامع ػ ػ ػػة اإلس ػ ػ ػػبلمية ،المدين ػ ػ ػػة المن ػ ػ ػػكرة،
المممكة العربية السعكدية ،الطبعة :األكلىُِْْ ،ىػ.
ْ « .إتحػػػػػاؼ الميػػػػػرة بالفكائػػػػػد المبتكػػػػػرة مػػػػػف أطػػػػػراؼ العشػػػػػرة» ،البػ ػػف حجػ ػ ػ ػ ػ ػر ،أبػ ػػك الفضػ ػػؿ
أحم ػػد ب ػػف عم ػػي ب ػػف محم ػػد ب ػػف أحم ػػد ب ػػف حج ػػر العس ػػقبلني (ِٖٓىػ ػػ) ،تحقي ػػؽ :مرك ػػز خدم ػػة
الس ػ ػ ػػنة كالس ػ ػ ػػيرة  ،بإشػ ػ ػ ػراؼ د زىي ػ ػ ػػر ب ػ ػ ػػف ناص ػ ػ ػػر الناص ػ ػ ػػر (راجع ػ ػ ػػو ككح ػ ػ ػػد م ػ ػ ػػنيج التعمي ػ ػ ػػؽ
كاإلخ ػ ػراج) ،الناش ػ ػػر :مجمػ ػػع المم ػ ػػؾ في ػ ػػد لطباعػ ػػة المص ػ ػػحؼ الش ػ ػريؼ (بالمدين ػ ػػة)  -كمرك ػ ػػز
خدمة السنة كالسيرة َّ
النبكية (بالمدينة) ،الطبعة :األكلىُُْٓ ،ىػ.
ٓ« .آثػػػػاىر ٍاب ي ً
يس» ،عبػ ػػد الحميػ ػػد محمػ ػػد بػ ػػف بػ ػػاديس الصػ ػػنياجي (ُّٗٓى ػ ػػ) ،تحقي ػ ػؽ:
ػػػػف ىبػػػػاد ى
ي
عمار طالبي ،الناشر :دار كمكتبة الشركة الجزائرية ،الطبعة :األكلى عاـ ُّٖٖىػ.

ػاني ،إب ػ ػ ػ ػراىيـ بػ ػ ػ ػػف يعقػ ػ ػ ػػكب (ِٗٓى ػ ػ ػ ػػ) ،تحقيػ ػ ػ ػػؽ :صػ ػ ػ ػػبحي
ٔ« .أحػػػػػػػػكاؿ ِّ
لمج ى
الرجػػػػػػػػاؿ» ،ي
كزجػ ػ ػ ػ ٌ
الرسالة ،بيركتَُْٓ ،ىػ.
ائي ،مؤسسة ّْ
ٌ
الس ي
ام ٌر ٌ
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ٕ« .أحاديػػػػث الشػػػػيكخ الثقػػػػات (المشػػػػيخة الكبػػػػرل)» ،ألب ػػي بك ػػر ،محم ػػد ب ػػف عب ػػد الب ػػاقي ب ػػف
محم ػ ػػد األنص ػ ػػارم الكعب ػ ػػي ،أب ػ ػػك بك ػ ػػر ،المع ػ ػػركؼ بقاض ػ ػػي ً
المار ٍس ػ ػػتاف (ّٓٓىػ ػ ػػ) ،تحقيػ ػ ػؽ:

الشػ ػ ػريؼ ح ػ ػػاتـ ب ػ ػػف ع ػ ػػارؼ الع ػ ػػكني ،الناش ػ ػػر :دار ع ػ ػػالـ الفكائ ػ ػػد لمنش ػ ػػر كالتكزي ػ ػػع ،الطبع ػ ػػة:
األكلى ُِِْق.
ٖ« .أحسػػػػػف التقاسػػػػػيـ فػػػػػي معرفػػػػػة األقػػػػػاليـ» ،ألبػ ػ ػي عب ػ ػػد ا﵀ ،محم ػ ػػد ب ػ ػػف أحم ػ ػػد المقدس ػ ػػي
البشػ ػ ػ ػػارم ،الناشػ ػ ػ ػػر -ُ :ليػ ػ ػ ػػدف -ِ ،دار صػ ػ ػ ػػادر ،بيػ ػ ػ ػػركت -ّ ،مكتبػ ػ ػ ػػة مػ ػ ػ ػػدبكلي القػ ػ ػ ػػاىرة،
الطبعة الثالثة.ُُٗٗ/ُُُْ ،

ٗ« .أخبػػػار كأشػػػعار ألبػػػي عبػػػد اهلل الحميػػػدم عػػػف شػػػيكخو (مطبػػػكع ضػػػمف مجمػػػكع باسػػػـ
الح ًمي ػ ػػدم (ْٖٖىػ ػ ػػ)،
الفكائػػػػػد البػػػػػف منػػػػػده )» ،ألبػ ػ ػي عب ػ ػػد ا﵀ ،محم ػ ػػد ب ػ ػػف أب ػ ػػي نص ػ ػػر ى
تحقي ػ ػػؽ :خ ػ ػػبلؼ محم ػ ػػكد عب ػ ػػد الس ػ ػػميع ،الناش ػ ػػر :دار الكت ػ ػػب العممي ػ ػػة ،بي ػ ػػركت – لبن ػ ػػاف،

الطبعة :األكلىُِّْ ،ىػ.
َُ« .أخبػػػػػار سػػػػػيبكيو المصػػػػػرم» الحس ػ ػػف ب ػ ػػف إبػ ػ ػراىيـ اب ػ ػػف زكالؽ ،تحقي ػ ػػؽ :محم ػ ػػد إبػ ػ ػراىيـ
سعد  ،كحسيف الديب ،الناشر :مكتبة األبحاث العممية لنشر عمكـ العربية.
ُُ« .أدب الكتػػػػػػػػاب» ،أبػ ػ ػ ػػك بكػ ػ ػ ػػر ،محمػ ػ ػ ػػد بػ ػ ػ ػػف يحيػ ػ ػ ػػى الصػ ػ ػ ػػكلي (ّّٓى ػ ػ ػ ػػ) ،نسػ ػ ػ ػػخو كعنػ ػ ػ ػػى
بتصػ ػ ػػحيحو كتعميػ ػ ػػؽ حكاشػ ػ ػػيو :محمػ ػ ػػد بيج ػ ػ ػة األثػ ػ ػػرم ،كنظػ ػ ػػر فيػ ػ ػػو عبلمػ ػ ػػة الع ػ ػ ػراؽ :السػ ػ ػػيد
محمػ ػ ػ ػػكد شػ ػ ػ ػػكرم اآللكسػ ػ ػ ػػي ،الناشػ ػ ػ ػػر :المطبعػ ػ ػ ػػة السػ ػ ػ ػػمفية  -بمصػ ػ ػ ػػر ،المكتبػ ػ ػ ػػة العربيػ ػ ػ ػػة –
ببغداد ،عاـ النشرُُّْ :ىػ.
ُِ« .أدب االمػػػػػبلء كاالسػػػػػتمبلء» ،ألب ػ ػي سػ ػػعد ،عبػ ػػد الك ػ ػريـ بػ ػػف محمػ ػػد بػ ػػف منصػ ػػكر التميمػ ػػي
السػ ػ ػ ػػمعاني المػ ػ ػ ػػركزم( ،تِٓٔ:ى ػ ػ ػ ػػ) ،تحقي ػ ػ ػ ػؽ :مػ ػ ػ ػػاكس فايسػ ػ ػ ػػفايمر ،الناشػ ػ ػ ػػر :دار الكتػ ػ ػ ػػب
العممية – بيركت ،الطبعة :األكلىَُُْ ،ق.
ُّ« .إركاء الغميػػػػػؿ فػػػػػي تخػػػػػريج أحاديػػػػػث منػػػػػار السػػػػػبيؿ» ،لؤللب ػ ػػاني ،محم ػ ػػد ناص ػ ػػر ال ػ ػػديف
(َُِْىػ) ،المكتب اإلسبلمي ،بيركت ،الطبعة الثانية َُْٓىػ.
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ُْ « .إرشػػػػػاد القاصػػػػػي كالػػػػػداني إلػػػػػى تػػػػػراجـ شػػػػػيكخ الطبرانػػػػػي» ،ألبػ ػ ػي الطي ػ ػػب ،ناي ػ ػ ػ ػؼ ب ػ ػػف
صػ ػ ػػبلح بػ ػ ػػف عمػ ػ ػػي المنصػ ػ ػػكرم ،قػ ػ ػػدـ لػ ػ ػػو :د سػ ػ ػػعد بػ ػ ػػف عبػ ػ ػػد ا﵀ الحميػ ػ ػػد ،راجعػ ػ ػػو كلخػ ػ ػػص
أحكام ػ ػػو كق ػ ػػدـ ل ػ ػػو :أب ػ ػػك الحس ػ ػػف مص ػ ػػطفى بػ ػ ػف إس ػ ػػماعيؿ الس ػ ػػميماني الم ػ ػػأربي ،الناش ػ ػػر :دار
الكياف  -الرياض ،مكتبة ابف تيمية – اإلمارات.
ُٓ« .أسػػػػػاس الببلغػػػػػة» ،ألبػ ػ ػي القاس ػ ػػـ ،محم ػ ػػكد ب ػ ػػف عم ػ ػػرك ب ػ ػػف أحم ػ ػػد ،الزمخش ػ ػػرم ج ػ ػػار ا﵀
(ّٖٓىػ ػ ػػ) ،تحقي ػ ػػؽ :محم ػ ػػد باس ػ ػػؿ عي ػ ػػكف الس ػ ػػكد ،الناش ػ ػػر :دار الكت ػ ػػب العممي ػ ػػة ،بي ػ ػػركت –
لبناف ،الطبعة :األكلىُُْٗ ،ىػ.
ُٔ« .أعيػػػػػاف العصػػػػػر كأعػػػػػكاف النصػػػػػر» ،المؤل ػ ػػؼ :ص ػ ػػبلح ال ػ ػػديف خمي ػ ػػؿ ب ػ ػػف أيب ػ ػػؾ الص ػ ػػفدم
(ْٕٔىػ ػ ػػ) ،تحقيػ ػ ػؽ :ال ػ ػػدكتكر عم ػ ػػي أب ػ ػػك زي ػ ػػد ،ال ػ ػػدكتكر نبي ػ ػػؿ أب ػ ػػك عش ػ ػػمة ،ال ػ ػػدكتكر محم ػ ػػد
مكع ػ ػػد ،ال ػ ػػدكتكر محم ػ ػػكد س ػ ػػالـ محم ػ ػػد ،ق ػ ػػدـ ل ػ ػػو :م ػ ػػازف عب ػ ػػد الق ػ ػػادر المب ػ ػػارؾ ،الناش ػ ػػر :دار
الفكػ ػ ػ ػػر المعاصػ ػ ػ ػػر ،بيػ ػ ػ ػػركت  -لبنػ ػ ػ ػػاف ،دار الفكػ ػ ػ ػػر ،دمشػ ػ ػ ػػؽ – سػ ػ ػ ػػكريا ،الطبعػ ػ ػ ػػة :األكلػ ػ ػ ػػى،
ُُْٖىػ.
ُٕ« .إعػػػػػػبلـ المػػػػػػكقعيف عػػػػػػف رب العػػػػػػالميف» ،البػ ػ ػػف ىق ػ ػ ػّْيـ الجكزَّي ػ ػ ػة ،محمػ ػ ػػد بػ ػ ػػف أبػ ػ ػػي بكػ ػ ػػر
ابػ ػػف أيػ ػػكب ابػ ػػف سػ ػػعد (ُٕٓى ػ ػػ) ،تحقيػ ػػؽ :محمػ ػػد عبدالسػ ػػبلـ إب ػ ػراىيـ ،دار الكتػ ػػب العمميػ ػػة،
بيركت ،الطبعة األكلىُُُْ ،ىػ.
ُٖ« .أصػػػػػكؿ الجػػػػػرح كالتَّعػ ً
ػػػػديؿ كعمػػػػػـ ا ِّلر ىجػ ً
ػػػػػاؿ» ،المؤلػ ػػؼ :نػ ػػكر الػ ػػديف محمػ ػػد عتػ ػػر الحمبػ ػػي،
ٍ
ى ٍ
الناشر :دار اليمامة لمنشر كالتكزيع ،الطبعة الثانية ،المجمدات.ُ :

ُٗ « .أطػػػػػػراؼ الغرائػػػػػػب كاألفػػػػػػراد مػػػػػػف حػػػػػػديث رسػػػػػػكؿ اهلل صػػػػػػمى اهلل عميػػػػػػو كسػػػػػػمـ لئلمػػػػػػاـ
الػػػػػدارقطني» ،ألبػ ػ ػي الفض ػ ػػؿ ،محم ػ ػػد ب ػ ػػف ط ػ ػػاىر ب ػ ػػف عم ػ ػػي ب ػ ػػف أحم ػ ػػد المقدس ػ ػػي الش ػ ػػيباني،
المع ػ ػػركؼ ب ػ ػػابف القيسػ ػ ػراني (َٕٓىػ ػ ػػ)،تحقيؽ :محم ػ ػػكد محم ػ ػػد محم ػ ػػكد حس ػ ػػف نص ػ ػػار /الس ػ ػػيد
يكسؼ ،الناشر :دار الكتب العممية – بيركت ،الطبعة :األكلىُُْٗ ،ىػ.
َِ« .إكمػػػػػاؿ األعػػػػػبلـ بتثميػػػػػث الكػػػػػبلـ» ،لمجي ػ ػػاني ،محم ػ ػػد ب ػ ػػف عب ػ ػػد ا﵀ ،اب ػ ػػف مال ػ ػػؾ الط ػ ػػائي
الجيػ ػ ػػاني ،أبػ ػ ػػك عبػ ػ ػػد ا﵀ ،جمػ ػ ػػاؿ الػ ػ ػػديف (ِٕٔى ػ ػ ػػ) ،تحقي ػ ػ ػؽ :س ػ ػ ػعد بػ ػ ػػف حمػ ػ ػػداف الغامػ ػ ػػدم،
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الناشػ ػ ػ ػػر :جامعػ ػ ػ ػػة أـ القػ ػ ػ ػػرل  -مكػ ػ ػ ػػة المكرمػ ػ ػ ػػة  -المممكػ ػ ػ ػػة السػ ػ ػ ػػعكدية ،الطبعػ ػ ػ ػػة :األكلػ ػ ػ ػػى،
َُْْق.
ُِ« .إكمػػػػاؿ اإلكمػػػػاؿ» ،البػ ػػف نقطػ ػػة ،محمػ ػػد بػ ػػف عبػ ػػدالغني بػ ػػف أبػ ػػي بكػ ػػر (ِٗٔى ػ ػػ) ،تحقيػ ػػؽ:
عبد القيكـ عبد رب النبي ،جامعة أـ القرل ،مكة المكرمة ،الطبعة األكلىَُُْ ،ىػ.
لم ىغٍمطػ ػ ػػام بػ ػ ػػف ىقًمػ ػ ػ ٍػيج بػ ػ ػػف عبػ ػ ػػدا﵀
ِِ« .إكمػػػػػػػاؿ تيػػػػػػػذيب الكمػػػػػػػاؿ فػػػػػػػي أسػػػػػػػماء ِّ
الرجػػػػػػػاؿ» ،ي
محم ػ ػػد ،كأس ػ ػػامة ب ػ ػػف إبػ ػ ػراىيـ ،الف ػ ػػاركؽ الحديث ػ ػػة لمطباع ػ ػػة
(ِٕٔىػ ػ ػػ) ،تحقي ػ ػػؽ :ع ػ ػػادؿ ب ػ ػػف ٌ
النشر ،الطبعة األكلىُِِْ ،ىػ.
كٌ

ِّ« .إنبػػػاه الػػػػركاة عمػػػػى أنبػػػػاء النحػػػػاة» ،لمقفط ػػي ،جم ػػاؿ ال ػػديف أب ػػك الحس ػػف عم ػػي ب ػػف يكس ػػؼ
القفطي (تّٔٔ:ىػ) ،الطبعة األكلىُِْْ ،ىػ.
ِْ« .أنػػػػكار الربيػػػػع فػػػػي أنػػػػكاع البػػػػديع» ،المؤل ػػؼ :صػ ػػدر ال ػػديف المػ ػػدني ،عم ػػي بػ ػػف أحم ػػد بػ ػػف
محمػ ػػد معصػ ػػكـ الحسػ ػػني الحسػ ػػيني ،المعػ ػػركؼ بعمػ ػػي خػ ػػاف بػ ػػف ميػ ػػر از أحمػ ػػد ،الشػ ػػيير بػ ػػابف
معصكـ (تُُُٗ:ىػ).
ِٓ« .اإلبانػػػة الكبػػػرل البػػػف بطػػػة» ،ألبػ ػي عب ػػد ا﵀ ،عبي ػػد ا﵀ ب ػػف محم ػػد ب ػػف محم ػػد ب ػػف حم ػػداف
الع ٍكبػ ػ ػػرم المعػ ػ ػػركؼ بػ ػ ػػابف ب َّ
طػ ػ ػػة العكبػ ػ ػػرم (تّٖٕ:ى ػ ػ ػػ) ،تحقي ػ ػ ػؽ :رضػ ػ ػػا معطػ ػ ػػي ،كعثمػ ػ ػػاف
ى
ي ى
األثيػ ػ ػػكبي ،كيكسػ ػ ػػؼ الكابػ ػ ػػؿ ،كالكليػ ػ ػػد بػ ػ ػػف سػ ػ ػػيؼ النصػ ػ ػػر ،كحمػ ػ ػػد التػ ػ ػػكيجرم ،الناشػ ػ ػػر :دار

الراية لمنشر كالتكزيع ،الرياض.
ِٔ« .األباطيػػػػػؿ كالمنػػػػػاكير كالصػػػػػحاح كالمشػػػػػاىير» ،ألبػ ػػي عبػ ػػد ا﵀ ،الحسػ ػػيف بػ ػػف إب ػ ػراىيـ بػ ػػف
الحسػ ػ ػػيف بػ ػ ػػف جعفػ ػ ػػر ،أبػ ػ ػػك عبػ ػ ػػد ا﵀ اليمػ ػ ػػذاني الجكرقػ ػ ػػاني (تّْٓ:ى ػ ػ ػػ) ،تحقيػ ػ ػػؽ كتعميػ ػ ػػؽ:
الػ ػػدكتكر عبػ ػػد الػ ػػرحمف بػ ػػف عبػ ػػد الجبػ ػػار الفري ػ ػكائي ،الناشػ ػػر :دار الصػ ػػميعي لمنشػ ػػر كالتكزيػ ػػع،
الري ػ ػ ػػاض -المممك ػ ػ ػػة العربي ػ ػ ػػة الس ػ ػ ػػعكدية ،مؤسس ػ ػ ػػة دار ال ػ ػ ػػدعكة التعميمي ػ ػ ػػة الخيري ػ ػ ػػة ،الين ػ ػ ػػد،
الطبعة :الرابعةُِِْ ،ىػ.
ِٕ « .األحاديػػػػث المختػػػػارة أك المسػػػػتخرج مػػػػف األحاديػػػػث المختػػػػارة ممػػػػا لػػػػـ يخرجػػػػو البخػػػػارم
كمسػػػػػػػػػػمـ فػػػػػػػػػػي صػػػػػػػػػػحيحييما» ،لضػ ػ ػ ػ ػػياء الػ ػ ػ ػ ػػديف محمػ ػ ػ ػ ػػد بػ ػ ػ ػ ػػف عبدالكاحػ ػ ػ ػ ػػد المقدسػ ػ ػ ػ ػػي
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(ّْٔىػ ػ ػ ػػ) ،تحقي ػ ػ ػػؽ :مع ػ ػ ػػالي األس ػ ػ ػػتاذ عب ػ ػ ػػدالممؾ ب ػ ػ ػػف عب ػ ػ ػػدا﵀ ب ػ ػ ػػف دى ػ ػ ػػيش ،دار خض ػ ػ ػػر
لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،الطبعة الثالثةَُِْ ،ىػ.
ػي ،الخمي ػ ػػؿ ب ػ ػػف عب ػ ػػدا﵀
ِٖ« .اإلرشػ ي
ػػػػػاد فػػػػػػي معرفػػػػػػة عممػػػػػػاء الحػػػػػػديث» ،ألب ػ ػػي يعم ػ ػػى الخميم ػ ػ ٌ
الريػ ػ ػػاض،
محمػ ػ ػػد سػ ػ ػػعيد عمػ ػ ػػر إدريػ ػ ػػس ،مكتبػ ػ ػػة ُّ
الرشػ ػ ػػدّْ ،
ابػ ػ ػػف أحمػ ػ ػػد (ْْٔى ػ ػ ػػ) ،تحقيػ ػ ػػؽٌ :
الطبعة األكلىَُْٗ ،ىػ.

ِٗ « .اإلرشػػػػػػادات فػػػػػػي تقكيػػػػػػة األحاديػػػػػػث بالشػػػػػػكاىد كالمتابعػػػػػػات» ،ألب ػ ػػك مػ ػ ػ ػ ػعاذ ط ػ ػػارؽ ب ػ ػػف
عػ ػ ػ ػػكض ا﵀ بػ ػ ػ ػػف محمػ ػ ػ ػػد ،الناشػ ػ ػ ػػر :مكتبػ ػ ػ ػػة ابػ ػ ػ ػػف تيميػ ػ ػ ػػة – القػ ػ ػ ػػاىرة ،تكزيػ ػ ػ ػػع :دار زمػ ػ ػ ػػزـ –
الرياض ،الطبعة :األكلى ُُْٕىػ.
َّ« .اإلحسػػػػاف فػػػػي تقريػػػػب صػػػػحيح ابػػػػف حبػػػػاف» ،محم ػػد ب ػػف حب ػػاف ب ػػف أحم ػػد ب ػػف حب ػػاف ب ػػف
البسػ ػ ػػتي (ّْٓى ػ ػ ػػ) ،ترتيػ ػ ػػب :األميػ ػ ػػر
معػ ػ ػػاذ بػ ػ ػػف ىم ٍعب ػ ػ ػ ػ ىد ،التميمػ ػ ػػي ،أبػ ػ ػػك حاتػ ػ ػ ػ ػ ػـ ،الدارمػ ػ ػ ػ ػي ،ي

عػ ػبلء ال ػػديف عم ػػي ب ػػف بمب ػػاف الفارس ػػي (ّٕٗىػ ػػ) ،حقق ػػو كخ ػػرج أحاديث ػػو كعم ػػؽ عمي ػػو :ش ػػعيب
األرنؤكط ،الناشر :مؤسسة الرسالة ،بيركت ،الطبعة :األكلىَُْٖ ،ىػ.
ُّ« .األسػػػػامي كالكنػػػػى» ،ألبػ ػػي أحمػ ػػد الحػ ػػاكـ (ّٖٕى ػ ػػ) ،تحقيػ ػػؽ :يكسػ ػػؼ بػ ػػف محمػ ػػد الػ ػػدخيؿ،
دار الغرباء األثرية بالمدينة المنكرة ،الطبعة األكلىُْٗٗ ،ـ.
ِّ « .أسػػػػامي مػػػػف ركل عػػػػنيـ محمػػػػد بػػػػف إسػػػػماعيؿ البخػػػػارم مػػػػف مشػػػػايخو (فػػػػي جامعػػػػو
الصػػػػػحيح)» ،ألبػ ػ ػي أحم ػ ػػد ،عب ػ ػػد ا﵀ ب ػ ػػف ع ػ ػػدم ب ػ ػػف عب ػ ػػد ا﵀ ب ػ ػػف محم ػ ػػد اب ػ ػػف مب ػ ػػارؾ ب ػ ػػف
القطػ ػ ػػاف الجرج ػ ػ ػػاني (ّٓٔىػ ػ ػ ػػ) ،تحقيػ ػ ػ ػؽ :د .ع ػ ػ ػػامر حس ػ ػ ػػف ص ػ ػ ػػبرم ،الناش ػ ػ ػػر :دار البش ػ ػ ػػائر
اإلسبلمية – بيركت ،الطبعة :األكلىُُْْ ،ىػ.
ّّ« .األنسػػػػػػػاب» ،ألبػ ػ ػ ػي س ػ ػ ػػعد ،عب ػ ػ ػػد الكػ ػ ػ ػريـ ب ػ ػ ػػف محم ػ ػ ػػد ب ػ ػ ػػف منص ػ ػ ػػكر التميم ػ ػ ػػي الس ػ ػ ػػمعاني
الم ػ ػػركزمِٓٔ( ،ىػ ػ ػػ) ،تحقيػ ػ ػؽ :عب ػ ػػد ال ػ ػػرحمف ب ػ ػػف يحي ػ ػػى المعمم ػ ػػي اليم ػ ػػاني كغيػ ػ ػره ،الناش ػ ػػر:
مجمس دائرة المعارؼ العثمانية ،حيدر آباد ،الطبعة :األكلىُِّٖ ،ق.
ّْ« .األنسػػػاب المتفقػػػة فػػػي الخػػػط المتماثمػػػو فػػػي الػػػنقط كالضػػػبط» ،ألبػ ػي الفض ػػؿ ،محم ػػد ب ػػف
طػ ػ ػػاىر بػ ػ ػػف عمػ ػ ػػي بػ ػ ػػف أحمػ ػ ػػد المقدسػ ػ ػػي الشػ ػ ػػيباني ،المعػ ػ ػػركؼ بػ ػ ػػابف القيس ػ ػ ػراني (َٕٓى ػ ػ ػػ)،
تحقيؽ :دم يكنج ،طبعة :ليدف :بريؿُِِٖ ،ىػ.
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ّٓ« .االسػػػػػػتذكار» ،البػ ػ ػػف عبػ ػ ػػد البػ ػ ػ ّْػر ،يكسػ ػ ػػؼ بػ ػ ػػف عبػ ػ ػػدا﵀ (ّْٔى ػ ػ ػػ) ،تحقيػ ػ ػػؽ :سػ ػ ػػالـ محمػ ػ ػػد
عطا ،محمد عمي معكض ،دار الكتب العممية ،بيركت ،الطبعة األكلىُُِْ ،ىػ.
ّٔ « .االسػػػػػػػػػتيعاب فػػػػػػػػػي معرفػػػػػػػػػة األصػػػػػػػػػحاب» ،الب ػ ػ ػ ػػف عب ػ ػ ػ ػػد البػ ػ ػ ػ ّْػر ،يكس ػ ػ ػ ػػؼ ب ػ ػ ػ ػػف عب ػ ػ ػ ػػدا﵀
(ّْٔى ػ ػ ػ ػػ) ،تحقي ػ ػ ػ ػػؽ :عم ػ ػ ػ ػػي محمػ ػ ػ ػػد البج ػ ػ ػ ػػاكم ،دار الجي ػ ػ ػ ػػؿ ،بيػ ػ ػ ػػركت ،الطبع ػ ػ ػ ػػة األكل ػ ػ ػ ػػى،
ُُِْىػ.
الح ىسػ ػ ػػيف (ْٖٓى ػ ػ ػػ) ،تحقيػ ػ ػػؽ :عبػ ػ ػػدا﵀ بػ ػ ػػف
ػي ،أحمػ ػ ػػد بػ ػ ػػف ي
ّٕ« .األسػػػػػػماء كالصػػػػػػفات» ،لمبييقػ ػ ػ ٌ
محمد الحاشدم ،مكتبة السكادم ،جدة ،الطبعة األكلىُُّْ ،ىػ.
ّٖ« .االستقصػػػػػػا ألخبػػػػػػار دكؿ المغػػػػػػرب األقصػػػػػػى» ،المؤلػ ػ ػػؼ :شيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػاب الػ ػ ػػديف أبػ ػ ػػك العبػ ػ ػػاس
أحمػ ػػد بػ ػػف خالػ ػػد بػ ػػف محمػ ػػد الناصػ ػػرم الػ ػػدرعي الجعفػ ػػرم السػ ػػبلكم (تُُّٓ:ى ػ ػػ) ،تحقي ػ ػؽ:
جعف ػ ػ ػ ػػر الناص ػ ػ ػ ػػرم /محم ػ ػ ػ ػػد الناص ػ ػ ػ ػػرم ،الناش ػ ػ ػ ػػر :دار الكت ػ ػ ػ ػػاب  -ال ػ ػ ػ ػػدار البيض ػ ػ ػ ػػاء ،س ػ ػ ػ ػػنة
النشر.-:
ػقبلني ،أحمػ ػ ػ ػػد بػ ػ ػ ػػف عمػ ػ ػ ػػي
ّٗ« .اإلصػػػػػػػػػابة فػػػػػػػػػي تمييػػػػػػػػػز َّ
الصػػػػػػػػػحابة» ،البػ ػ ػ ػػف حجػ ػ ػ ػػر العسػ ػ ػ ػ ٌ
(ِٖٓىػ ػ ػ ػػ) ،تحقي ػ ػ ػػؽ :ع ػ ػ ػػادؿ أحم ػ ػ ػػد عب ػ ػ ػػد المكج ػ ػ ػػكد كعم ػ ػ ػػى محم ػ ػ ػػد مع ػ ػ ػػكض ،دار الكت ػ ػ ػػب
العممية ،بيركت ،الطبعة األكلىُُْٓ ،ىػ.
َْ« .األعػػػػػػػبلـ» ،لمزركم ػ ػ ػػي ،خي ػ ػ ػػر ال ػ ػ ػػديف ب ػ ػ ػػف محم ػ ػ ػػكد ب ػ ػ ػػف محم ػ ػ ػػد (ُّٔٗىػ ػ ػ ػػ) ،دار العم ػ ػ ػػـ
لمبلييف ،الطبعة الخامسة عشرََِِ ،ـ.
ُْ« .االغتبػػػػاط بمػػػػف رمػػػػي مػػػػف الػػػػركاة بػػػػاالختبلط» ،لبرىػ ػػاف الػ ػػديف الحمبػ ػػي ،المعػ ػػركؼ بسػ ػػبط
ابػ ػػف العجمػ ػػي ،إب ػ ػراىيـ بػ ػػف محمػ ػػد بػ ػػف خميػ ػػؿ (ُْٖى ػ ػػ) ،تحقيػ ػػؽ :عػ ػػبلء الػ ػػديف عمػ ػػي رضػ ػػا،
دار الحديث ،القاىرة ،الطبعة األكلىُٖٖٗ ،ـ.
ِْ« .األغػػػػػػاني» ،ألبػ ػ ػػي الفػ ػ ػػرج األص ػ ػػفياني (ّٔٓىػ ػ ػ ػ) ،عم ػ ػػي بػ ػ ػػف الحس ػ ػ ػ ػ ػيف ب ػ ػػف مح ػمػ ػ ػ ػ ػ ػد بػ ػ ػػف
أحمػ ػ ػ ػػد بػ ػ ػ ػػف الييػ ػ ػ ػػثـ المركانػ ػ ػ ػػي األمػ ػ ػ ػػكم ،الناشػ ػ ػ ػػر :دار الفكػ ػ ػ ػػر لمطباعػ ػ ػ ػػة كالنشػ ػ ػ ػػر ببيػ ػ ػ ػػركت
ُٖٖٔـ.
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ً
ّْ« .اإلكمػػػاؿ فػػػي رٍفػػػع االرتيػػػاب عػػػف الم ً
المختمػػػؼ فػػػي األسػػػماء كال يك ىنػػػى كاألنسػػػاب»،
ؤتمػػػؼ ك
ى
ي

ػي (ْٕٓى ػ ػ ػػ) ،دار الكتػ ػ ػػب العمميػ ػ ػػة ،بيػ ػ ػػركت،
البػ ػ ػػف مػ ػ ػػا يككال ،عمػ ػ ػػي بػ ػ ػػف ىبػ ػ ػػة ا﵀ بػ ػ ػػف عمػ ػ ػ ٌ
الطبعة األكلىُُُْ ،ىػ.

ْْ« .األلقػػػػػػػػاب» ،البػ ػ ػ ػػف الفرضػ ػ ػ ػػي ،محمػ ػ ػ ػػد بػ ػ ػ ػػف يكسػ ػ ػ ػػؼ األزدم (َّْى ػ ػ ػ ػػ) ،تقػ ػ ػ ػػديـ كتحقيػ ػ ػ ػػؽ
كتعميؽ :محمد زينيـ محمد عزب ،دار الجيؿ ،بيركت ،الطبعة األكلىُُِْ ،ىػ.
ْٓ « .اإللمػػػػػاع إلػػػػػى معرفػػػػػة أصػػػػػكؿ الركايػػػػػة كتقييػػػػػد السػػػػػماع» ،ألب ػ ػي الفضػ ػػؿ ،عيػ ػػاض بػ ػػف
مكسػ ػ ػػى بػ ػ ػػف عي ػ ػ ػاض بػ ػ ػػف عمػ ػ ػػركف اليحصػ ػ ػػبي السػ ػ ػػبتي (ْْٓى ػ ػ ػػ) ،تحقي ػ ػ ػؽ :السػ ػ ػػيد أحمػ ػ ػػد
صػ ػ ػ ػػقر ،الناشػ ػ ػ ػػر :دار الت ػ ػ ػ ػراث /المكتبػ ػ ػ ػػة العتيقػ ػ ػ ػػة  -القػ ػ ػ ػػاىرة /تػ ػ ػ ػػكنس ،الطبعػ ػ ػ ػػة :األكلػ ػ ػ ػػى،
ُّٕٗىػ.
ْٔ« .اإلمتػػػػػػػاع كالمؤانسػػػػػػػة» ،ألبػ ػ ػ ػي حي ػ ػ ػػاف التكحي ػ ػ ػػدم ،عم ػ ػ ػػي ب ػ ػ ػػف محم ػ ػ ػػد ب ػ ػ ػػف العب ػ ػ ػػاس (ت:
نحكََْىػ) ،الناشر :المكتبة العنصرية ،بيركت ،الطبعة :األكلىُِْْ ،ق.
ْٕ« .اإلمتػػػػاع بػػػػاألربعيف المتباينػػػػة السػػػػماع /كيميػػػػو أسػػػػئمة مػػػػف خػػػػط الشػػػػيخ العسػػػػقبلني»،
ألبػ ػ ػي الفض ػ ػػؿ ،أحم ػ ػػد ب ػ ػػف عم ػ ػػي ب ػ ػػف محم ػ ػػد ب ػ ػػف أحم ػ ػػد ب ػ ػػف حج ػ ػػر العس ػ ػػقبلني (ِٖٓىػ ػ ػػ)،
تحقي ػ ػؽ :أبػ ػػك عبػ ػػد ا﵀ محمػ ػػد حسػ ػػف محمػ ػػد حسػ ػػف إسػ ػػماعيؿ الشػ ػػافعي ،الناشػ ػػر :دار الكتػ ػػب
العممية  -بيركت – لبناف ،الطبعة :األكلىُُْٖ ،ىػ.
ْٖ « .االنتقػػػاء فػػػي فضػػػائؿ الثبلثػػػة األئمػػػة الفقيػػػاء مالػػػؾ كالشػػػافعي كأبػػػي حنيفػػػة رضػػػي اهلل
عػػػػػنيـ» ،ألب ػ ػي عمػ ػػر ،يكسػ ػػؼ بػ ػػف عبػ ػػد ا﵀ بػ ػػف محمػ ػػد بػ ػػف عبػ ػػد البػ ػػر بػ ػػف عاصػ ػػـ النمػ ػػرم
القرطبي (ّْٔىػ) ،الناشر :دار الكتب العممية –بيركت.-
ْٗ « .ألفيػػػػػة العراقػػػػػي المسػػػػػماة بػػػػػػ :التبصػػػػػرة كالتػػػػػذكرة فػػػػػي عمػػػػػكـ الحػػػػػديث» ،لمع ارقػ ػػي ،أبػ ػػك
الفضػ ػػؿ زيػ ػػف الػ ػػديف عبػ ػػد الػ ػػرحيـ بػ ػػف الحسػ ػػيف بػ ػػف عبػ ػػد الػ ػػرحمف بػ ػػف أبػ ػػي بكػ ػػر بػ ػػف إب ػ ػراىيـ
الع ارقػ ػػي (َٖٔى ػ ػػ) ،ق ػ ػدـ ليػ ػػا كراجعيػ ػػا :الػ ػػدكتكر عب ػ ػد الك ػ ػريـ بػ ػػف عبػ ػػد ا﵀ بػ ػػف عبػ ػػد ال ػ ػرحمف
الخض ػ ػػير ،تحقي ػ ػػؽ كد ارس ػ ػػة :العرب ػ ػػي ال ػ ػػدائز الفري ػ ػػاطي ،الناش ػ ػػر :مكتب ػ ػػة دار المني ػ ػػاج لمنش ػ ػػر
كالتكزيع ،الرياض  -المممكة العربية السعكدية ،الطبعة :الثانيةُِْٖ ،ىػ.
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َٓ « .األنػػػػػػكار الكاشػػػػػػفة لمػػػػػػا فػػػػػػي كتػػػػػػاب "أضػػػػػػكاء عمػػػػػػى السػػػػػػنة" مػػػػػػف الزلػػػػػػؿ كالتضػػػػػػميؿ
كالمجازفػػػػة» ،لعبػ ػػد الػ ػػرحمف بػ ػػف يحيػ ػػى بػ ػػف عمػ ػػي المعممػ ػػي اليمػ ػػاني (تُّٖٔ:ى ػ ػػ) ،الناشػ ػػر:
المطبعة السمفية كمكتبتيا /عالـ الكتب – بيركت ،سنة النشرَُْٔ :ىػ.
ُٓ« .الحػػػادم عشػػػر مػػػف معجػػػـ الشػػػيخة مػػػريـ» ،ألب ػي الفضػػؿ ،أحمػػد بػػف عمػػي بػػف محمػػد بػػف
أحمػ ػػد بػ ػػف حجػ ػػر العسػ ػػقبلني (ِٖٓى ػ ػػ) ،الناشػ ػػر :مخطػ ػػكط نيشػ ػػر فػ ػػي برنػ ػػامج جكامػ ػػع الكمػ ػػـ

المجاني التابع لمكقع الشبكة اإلسبلمية ،الطبعة :األكلىََِْ ،ـ( ،الكتاب مخطكط)
ػبػ

ػػػكـ الحػ ً
ً
صػ ً
محم ػػد ش ػػاكر ،تعمي ػػؽ :محم ػػد
ػػػديث» ،ألحم ػػد َّ
ػػػث الحثيػ ي
الباعػ ي
ػػػار عمػ ً ى
ِٓ « .ى
ػػػث شػػػػرح اخت ى
َّ
ّْ
ػي
ػي بػ ػ ػ ػ ػػف الحسػ ػ ػ ػ ػػف بػ ػ ػ ػ ػػف عمػ ػ ػ ػ ػ ٌ
ناصػ ػ ػ ػ ػػر الػ ػ ػ ػ ػػديف األلبػ ػ ػ ػ ػػاني ،حققػ ػ ػ ػ ػػو كتى َّمػ ػ ػ ػ ػػـ ىحكاشػ ػ ػ ػ ػػيو :عمػ ػ ػ ػ ػ ٌ
ابػ ػ ػػف عبدالحميػ ػ ػػد الحمبػ ػ ػػي األثػ ػ ػػرم ،مكتبػ ػ ػػة المعػ ػ ػػارؼ لمنشػ ػ ػػر كالتكزيػ ػ ػػع ،الريػ ػ ػػاض ،الطبعػ ػ ػػة
األكلىُُْٕ ،ىػ.
الز َّخػػػػػػػػػار» ،المعػ ػ ػ ػػركؼ ب ػ ػ ػ ػػ« :مسػػػػػػػػػند البػ َّ
ػػػػػػػػزار» ،لمبػ ػ ػ ػ َّػزار ،أحمػ ػ ػ ػػد بػ ػ ػ ػػف عمػ ػ ػ ػػرك
ّٓ« .البحػػػػػػػػػر ٌ
(ِِٗىػ ػ ػػ) ،تحقي ػ ػػؽ :محف ػ ػػكظ ال ػ ػ َّػرحمف زي ػ ػػف ا﵀ ،مكتب ػ ػػة العم ػ ػػكـ كالحك ػ ػػـ ،المدين ػ ػػة المن ػ ػ ٌػكرة،

الطبعة األكلىُُْٔ ،ىػ.

ْٓ « .بحػػػر الػػػدـ فػػػيمف تكمػػػـ فيػػػو اإلمػػػاـ أحمػػػد بمػػػدح أك ذـ» ،ليكسػػؼ بػػف حسػػف بػػف أحمػػد بػػف
حسػ ػػف ابػ ػػف عبػ ػػد اليػ ػػادم الصػ ػػالحي ،جمػ ػػاؿ الػ ػػديف ،ابػ ػػف ً
الم ٍبػ ػ ىػرد الحنبمػ ػػي (َٗٗى ػ ػػ) ،تحقيػ ػػؽ

كتعمي ػ ػػؽ :ال ػ ػػدكتكرة ركحي ػ ػػة عب ػ ػػد ال ػ ػػرحمف الس ػ ػػكيفي ،الناش ػ ػػر :دار الكت ػ ػػب العممي ػ ػػة ،بي ػ ػػركت –

لبناف ،الطبعة :األكلىُُّْ ،ىػ.
ٓٓ« .بػػػدائع السػػػمؾ فػػػي طبػػػائع الممػػػؾ» ،الب ػػف األزرؽ ،محم ػػد ب ػػف عم ػػي ب ػػف محم ػػد األص ػػبحي
األندلسػ ػػي ،أبػ ػػك عبػ ػػد ا﵀ ،شػ ػػمس الػ ػػديف الغرنػ ػػاطي ابػ ػػف األزرؽ (ٖٔٗى ػ ػػ) ،تحقي ػ ػؽ :د .عمػ ػػي
سامي النشار ،الناشر :ك ازرة اإلعبلـ–العراؽ ،الطبعة :األكلى.
ٔٓ« .البدايػػػػة ك ِّ
النيايػػػػة» ،البػ ػػف كثيػ ػػر ،إسػ ػػماعيؿ بػ ػػف عمػ ػػر بػ ػػف كثيػ ػػر (ْٕٕى ػ ػػ) ،الناشػ ػػر :دار
الفكر ،عاـ النشرَُْٕ :ىػ ،عدد األجزاء ،ُٓ :الطبعة األكلىُُْٕ ،ىػ.
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ٕٓ « .البػػػػػػدر الطػػػػػػالع بمحاسػػػػػػف مػػػػػػف بعػػػػػػد القػػػػػػرف السػػػػػػابع» ،لمش ػ ػػككاني ،محم ػ ػػد ب ػ ػػف عم ػ ػػي
ابف محمد (تَُِٓ:ىػ) ،دار المعرفة ،بيركت.
ٖٓ« .بغيػػػػػة الكعػػػػػاة فػػػػػي طبقػػػػػػػػػات المغػػػػػكييف كالنحػػػػػػػػػػػاة» ،عب ػ ػػد الرحمػ ػ ػ ػ ػف ب ػ ػػف أب ػ ػػي بك ػ ػ ػ ػ ػر،
ج ػ ػػبلؿ ال ػ ػػديف الس ػ ػػيكطي (ُُٗىػ ػ ػػ) ،تحقيػ ػ ػؽ :محم ػ ػػد أب ػ ػػك الفض ػ ػػؿ إبػ ػ ػراىيـ ،الناش ػ ػػر :المكتب ػ ػػة
العصرية – لبناف -صيدا.
ٗٓ« .بغيػػػػة الطمػػػػب فػػػػي تػػػػاريخ حمػػػػب» ،البػ ػػف العػ ػػديـ ،عمػ ػػر بػ ػػف أحمػ ػػد بػ ػػف ىبػ ػػة ا﵀ بػ ػػف أبػ ػػي
ج ػ ػرادة العقيمػ ػػي ،كمػ ػػاؿ الػ ػػديف ابػ ػػف العػ ػػديـ (َٔٔى ػ ػػ) ،تحقي ػ ػؽ :د .سػ ػػييؿ زكػ ػػار ،الناشػ ػػر :دار
الفكر.
َٔ « .بغيػػػػة الممػػػػتمس فػػػػي تػػػػاريخ رجػػػػاؿ أىػػػػؿ األنػػػػدلس» ،ألحمػ ػػد بػ ػػف يحيػ ػػى بػ ػػف أحمػ ػػد بػ ػػف
عميػ ػ ػ ػرة ،أب ػ ػ ػػك جعف ػ ػ ػػر الض ػ ػ ػػبي (ٗٗٓىػ ػ ػ ػػ) ،الناش ػ ػ ػػر :دار الكات ػ ػ ػػب العرب ػ ػ ػػي – الق ػ ػ ػػاىرة ،ع ػ ػ ػػاـ
النشرُٕٗٔ :ـ.
ُٔ« .البصػػػػػػػائر كالػػػػػػػذخائر» ،ألبػ ػ ػ ػي حي ػ ػ ػػاف التكحي ػ ػ ػػدم ،عم ػ ػ ػػي ب ػ ػ ػػف محم ػ ػ ػػد ب ػ ػ ػػف العب ػ ػ ػػاس (ت:
نح ػ ػ ػ ػػكََْىػ ػ ػ ػ ػػ) ،تحقيػ ػ ػ ػ ػؽ :د /كداد القاض ػ ػ ػ ػػي ،الناش ػ ػ ػ ػػر :دار ص ػ ػ ػ ػػادر – بي ػ ػ ػ ػػركت ،الطبع ػ ػ ػ ػػة:
األكلىَُْٖ ،ىػ.
ِٔ« .البمػػػػػدانيات» ،لمسػ ػ ػخاكم ،ش ػ ػػمس ال ػ ػػديف أب ػ ػػك الخي ػ ػػر محم ػ ػػد ب ػ ػػف عب ػ ػػد ال ػ ػػرحمف ب ػ ػػف محم ػ ػػد
الس ػ ػ ػ ػػخاكم (َِٗىػ ػ ػ ػ ػػ) ،تحقيػ ػ ػ ػ ػؽ :حس ػ ػ ػ ػػاـ ب ػ ػ ػ ػػف محم ػ ػ ػ ػػد القط ػ ػ ػ ػػاف ،الناش ػ ػ ػ ػػر :دار العط ػ ػ ػ ػػاء –
السعكدية ،الطبعة :األكلىُِِْ ،ىػ.
ّٔ« .البمػػػػداف» ،المؤلػ ػػؼ :أحمػ ػػد بػ ػػف إسػ ػػحاؽ (أبػ ػػي يعقػ ػػكب) بػ ػػف جعفػ ػػر بػ ػػف كىػ ػػب بػ ػػف كاضػ ػػح
اليعقػ ػ ػػكبي (ت :بعػ ػ ػػد ِِٗى ػ ػ ػػ) ،الناشػ ػ ػػر :دار الكتػ ػ ػػب العمميػ ػ ػػة ،بيػ ػ ػػركت ،الطبعػ ػ ػػة :األكلػ ػ ػػى،
ُِِْىػ ،عدد األجزاء.ُ :
ْٔ« .البيػػػػاف فػػػػي مػػػػذىب اإلمػػػػاـ الشػػػػافعي» ،ألبػ ػي الحس ػػيف ،يحي ػػى ب ػػف أب ػػي الخي ػػر ب ػػف س ػػالـ
العم ارنػ ػػي اليمنػ ػػي الشػ ػػافعي (ٖٓٓى ػ ػػ) ،تحقي ػ ػؽ :قاسػ ػػـ محمػ ػػد النػ ػػكرم ،الناشػ ػػر :دار المنيػ ػػاج
– جدة ،الطبعة :األكلىُُِْ ،ىػ.
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ػتػ
ػيني،
لمزبي ػ ػ ػػدمَّ ،
ٓٔ« .تػػػػػػػػاج العػػػػػػػػركس مػػػػػػػػف جػػػػػػػػكاىر القػػػػػػػػامكس»ٌ ،
محم ػ ػ ػػد مرتض ػ ػ ػػى ي
الحسػ ػ ػ ػ ٌ

(َُِٓىػ ػ ػ ػػ) ،التػ ػ ػ ػراث العرب ػ ػ ػػي ،الككي ػ ػ ػػت ،سمس ػ ػ ػػمة تص ػ ػ ػػدرىا ك ازرة اإلع ػ ػ ػػبلـ ف ػ ػ ػػي الككي ػ ػ ػػت،
مطبعة حككمة الككيت.

ٔٔ« .تػػػػاريخ أبػػػػػي زرعػػػػػة الدمشػػػػػقي» ،ألبػ ػػي زرعػ ػػة الدمشقػ ػ ػ ػ ػ ػي ،عبػ ػػد الػ ػػرحمف بػ ػػف عمػ ػػرك بػ ػػف
عب ػ ػ ػ ػػد ا﵀ (ُِٖق) ،ركاي ػ ػ ػ ػػة :أب ػ ػ ػ ػػي الميم ػ ػ ػ ػػكف ب ػ ػ ػ ػػف ارش ػ ػ ػ ػػد ،تحقي ػ ػ ػ ػػؽ :ش ػ ػ ػ ػػكر ا﵀ نعم ػ ػ ػ ػػة ا﵀
القكجاني ،مجمع المغة العربية ،دمشؽ.
ٕٔ« .تػػػػاريخ أسػ ً
ػػػماء الثِّقػػػػات» ،البػ ػػف شػ ػػاىيف ،عمػ ػػر بػ ػػف شػ ػػاىيف (ّٖٓى ػ ػػ) ،تحقيػ ػػؽ :صػ ػػبحي
َّام ٌرائيَّ ،
الدار السمفية ،اليند ،الطبعة األكلىَُْْ ،ىػ.
الس ي ٌ
ٖٔ « .تػػػػػػاريخ أسػػػػػػماء الضػػػػػػعفاء كالكػػػػػػذابيف» ،البػ ػ ػػف شػ ػ ػػاىيف ،عم ػ ػػر بػ ػ ػػف شػ ػ ػػاىيف (ّٖٓى ػ ػ ػػ)،
تحقيؽ :عبدالرحيـ محمد أحمد القشقرم ،الطبعة األكلىَُْٗ ،ىػ.
محمػ ػ ػ ػػد بػ ػ ػ ػػف أحم ػ ػ ػ ػػد
ٗٔ« .تػػػػػػػػػاريخ اإلسػػػػػػػػػبلـ ٌ
ػذىبيٌ ،
ككفيػػػػػػػػػات المشػػػػػػػػػاىير كاألعػػػػػػػػػبلـ» ،لم ػ ػ ػ ػ ٌ
(ْٖٕىػ ػ ػ ػػ) ،تحقي ػ ػ ػػؽ :بش ػ ػ ػػار عػ ػ ػ ػكاد مع ػ ػ ػػركؼ ،دار الغ ػ ػ ػػرب اإلس ػ ػ ػػبلمي ،بي ػ ػ ػػركت ،الطبع ػ ػ ػػة
األكلىََِّ ،ـ.
َٕ« .تػػػػػػاريخ دمشػػػػػػؽ» ،الب ػ ػػف عس ػ ػػاكر ،عم ػ ػػي ب ػ ػػف الحس ػ ػػف ب ػ ػػف ىب ػ ػػة ا﵀ (ُٕٓىػ ػ ػػ) ،تحقي ػ ػػؽ:
عمرك بف غرامة العمركم ،دار الفكر ،بيركتُُْٓ ،ىػ.
َّ
ارمي (َِٖى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ) عػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف يحيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى بػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف معػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيف
ُٕ« .تػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاريخ عثمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاف بػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف سػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػعيد ال ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػد ٌ
محمػ ػػد نػ ػػكر سػ ػػيؼ ،دار المػ ػػأمكف
(ِّّى ػ ػػ) فػ ػػي تج ػ ػريح الػ ػ ُّػركاة كتعػ ػػديميـ» ،تحقيػ ػػؽ :أحمػ ػػد ٌ
لمتراث ،دمشؽََُْ ،ىػ.

ِٕ« .تػػػػػاريخ عممػػػػػاء األنػػػػػدلس» ،البػ ػػف الفرضػ ػػي ،عبػ ػػدا﵀ بػ ػػف محمػ ػػد بػ ػػف يكسػ ػػؼ بػ ػػف نصػ ػػر،
(َّْىػ ػ ػػ) ،عن ػ ػػي بنشػ ػ ػره كص ػ ػػححو ككق ػ ػػؼ عم ػ ػػى طبع ػ ػػو :الس ػ ػػيد ع ػ ػػزت العط ػ ػػار الحس ػ ػػيني،
مكتبة الخانجي ،القاىرة ،الطبعة الثانيةَُْٖ ،ىػ.
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كذ ٍكػػػػػر قيطٌانيػػػػػا العممػػػػػاء مػػػػػف غيػػػػػر ً
ػػػػدثييا ً
أىميػػػػػا
ّٕ« .تػػػػػاريخ مدينػػػػػة َّ
السػػػػػبلـ كأخبػػػػػار محػ ٌ
كك ً
ػدادم ،أحمػ ػ ػ ػ ػػد بػ ػ ػ ػ ػػف عمػ ػ ػ ػ ػػي
اردييػػػػػػػػػػػا» ،المعػ ػ ػ ػ ػػركؼ ب ػ ػ ػ ػ ػػ"تاريخ بغػ ػ ػ ػ ػػداد" ،لمخطيػ ػ ػ ػ ػػب البغػ ػ ػ ػ ػ ٌ

ػبلمي ،الطبعػ ػ ػ ػػة األكلػ ػ ػ ػػى،
(ّْٔى ػ ػ ػ ػ) ،تحقيػ ػ ػ ػػؽ :ب ٌشػ ػ ػ ػػار عػ ػ ػ ػ َّػكاد معػ ػ ػ ػػركؼ ،دار الغػ ػ ػ ػػرب اإلسػ ػ ػ ػ ٌ
ُِِْىػ.
ْٕ« .تػػػػاريخ بغػػػػداد كذيكلػػػػو» ،كيشػ ػػمؿ عمػ ػػى :تػ ػػاريخ بغػ ػػداد ،لمخطيػ ػػب البغػ ػػدادم ،المختصػ ػػر
المحت ػػاج إلي ػػو م ػػف ت ػػاريخ اب ػػف ال ػػدبيثي ،لم ػػذىبي ،ذي ػػؿ ت ػػاريخ بغ ػػداد ،الب ػػف النج ػػار ،المسػ ػػتفاد
م ػػف ت ػػاريخ بغ ػػداد ،الب ػػف ال ػػدمياطي ،ال ػ ٌػرد عم ػػى أب ػػي بك ػػر الخطي ػػب البغ ػػدادم ،الب ػػف النج ػػار،

المؤل ػ ػػؼ :أب ػ ػػك بك ػ ػػر أحم ػ ػػد ب ػ ػػف عم ػ ػػي ب ػ ػػف ثاب ػ ػػت ب ػ ػػف أحم ػ ػػد ب ػ ػػف مي ػ ػػدم الخطي ػ ػػب البغ ػ ػػدادم

(ّْٔى ػ ػػ) ،الناشػ ػػر :دار الكتػ ػػب العمميػ ػػة – بيػ ػػركت ،د ارسػ ػػة كتحقيػ ػػؽ :مصػ ػػطفى عبػ ػػد القػ ػػادر
عطا ،الطبعة :األكلىُُْٕ ،ىػ.
ٕٓ« .تػػػػاريخ نيسػػػػابكر» ،لمحػ ػػاكـ َّ
محمػ ػػد بػ ػػف عبػ ػػدا﵀ (َْٓى ػ ػػ) ،كتػ ػػاب خانػ ػػة ابػ ػػف
النيس ػ ػ يابكرمَّّْ ،
سينا ،طيراف.

ٕٔ« .تػػػػاريخ الطبػػػػرم "تػػػػاريخ الرسػػػػؿ كالممػػػػكؾ"» ،ألب ػ ػي جعفػ ػػر الطبػ ػػرم محمػ ػػد بػ ػػف جريػ ػػر بػ ػػف
يزيػ ػ ػػد بػ ػ ػػف كثيػ ػ ػػر بػ ػ ػػف غالػ ػ ػػب اآلممػ ػ ػػي (َُّى ػ ػ ػػ)(،صمة تػ ػ ػػاريخ الطبػ ػ ػػرم لعريػ ػ ػػب بػ ػ ػػف سػ ػ ػػعد
القرطبئّٗ( ،ىػ) ،الناشر :دار التراث – بيركت ،الطبعة :الثانية ُّٖٕ -ىػ.
ٕٕ« .تػػػػاريخ ابػػػػف معػػػػيف (ركايػػػػة الػػػػدكرم)» ،ألب ػ ػي زكريػ ػػا ،يحيػ ػػى بػ ػػف معػ ػػيف بػ ػػف عػ ػػكف المػ ػػرم
بػ ػػالكالء ،البغػ ػػدادم (ِّّى ػ ػػ) ،تحقي ػ ػؽ :د .أحمػ ػػد محمػ ػػد نػ ػػكر سػ ػػيؼ ،الناشػ ػػر :مركػ ػػز البحػ ػػث
العممي كاحياء الت ارث اإلسبلمي  -مكة المكرمة ،الطبعة :األكلىُّٗٗ ،ىػ.
ٖٕ« .تػػػػاريخ ابػػػػف يػػػػكنس المصػػػػرم» ،المؤلػ ػػؼ :عبػ ػػد الػ ػػرحمف بػ ػػف أحمػ ػػد بػ ػػف يػ ػػكنس الصػ ػػدفي،
أبك سعيد (ّْٕىػ) ،الناشر :دار الكتب العممية ،بيركت ،الطبعة :األكلى ُُِْ ،ىػ.
ٕٗ« .تػػػػػاريخ أصػػػػػبياف ب أخبػػػػػار أصػػػػػبياف» ،ألب ػ ػي نعػ ػػيـ ،أحمػ ػػد بػ ػػف عبػ ػػد ا﵀ بػ ػػف أحمػ ػػد بػ ػػف
إسػ ػ ػػحاؽ بػ ػ ػػف مكسػ ػ ػػى بػ ػ ػػف مي ػ ػ ػراف األصػ ػ ػػبياني (َّْى ػ ػ ػػ) ،تحقي ػ ػ ػؽ :سػ ػ ػػيد كسػ ػ ػػركم حسػ ػ ػػف،
الناشر :دار الكتب العممية – بيركت ،الطبعة :األكلىَُُْ ،ىػ.
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َٖ « .تبصػػػػػير المنتبػػػػػو بتحريػػػػػر المشػػػػػتبو» ،ألب ػ ػي الفضػ ػػؿ ،أحمػ ػػد بػ ػػف عمػ ػػي بػ ػػف محم ػ ػ ػ ػ ػد بػ ػػف
أحم ػػد ب ػػف حج ػػر العس ػػقبلني (ِٖٓىػ ػػ) ،تحقي ػػؽ :محم ػػد عم ػػي النجػ ػار ،مراجع ػػة :عم ػػي محم ػػد
البجاكم ،الناشر :المكتبة العممية ،بيركت – لبناف.
ُٖ « .تجريػػػػػد أسػػػػػانيد الكتػػػػػب المشػػػػػيكرة كاألجػػػػػزاء المنثػػػػػكرة» ،البػ ػػف حجػ ػػر ،أحمػ ػػد بػ ػػف عمػ ػػي
(ِٖٓى ػ ػػ) ،تحقيػ ػػؽ :محمػ ػػد شػ ػػككر الميػ ػػاديني ،مؤسسػ ػػة الرسػ ػػالة ،بيػ ػػركت ،الطبعػ ػػة األكلػ ػػى،
ُُْٖىػ.
ِٖ« .تحريػػػػر عمػػػػكـ الحػػػػديث» ،لعبػ ػػدا﵀ بػ ػػف يكسػ ػػؼ الجػ ػػديع ،مؤسسػ ػػة الريػ ػػاف لمطباعػ ػػة كالنشػ ػػر
كالتكزيع ،بيركت ،الطبعة األكلى ُِْْ ،ىػ.
ّٖ « .تحفػػػػػة األحػػػػػكذم بشػػػػػرح جػػػػػامع الترمػػػػػذم» ،لممب ػ ػػاركفكرم ،لعب ػ ػػدالرحمف ب ػ ػػف عب ػ ػػدالرحيـ
(ُّّٓىػ) ،دار الكتب العممية ،بيركت.
ْٖ « .تحفػػػػػػة األبػػػػػػرار شػػػػػػرح مصػػػػػػابيح السػػػػػػنة» ،لمقاض ػ ػػي ناص ػ ػػر ال ػ ػػديف عب ػ ػػد ا﵀ ب ػ ػػف عم ػ ػػر
البيض ػ ػػاكم (ٖٓٔىػ ػ ػػ) ،تحقيػ ػ ػؽ :لجن ػ ػػة مختص ػ ػػة بإشػ ػ ػراؼ ن ػ ػػكر ال ػ ػػديف طال ػ ػػب ،الناش ػ ػػر :ك ازرة
األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية بالككيت ،عاـ النشرُّّْ :ىػ.
ٖٓ« .تحفػػػػة التحصػػػػػيؿ فػػػػػي ذكػػػػػر ركاة المراسػػػػػيؿ» ،ألبػ ػػي زرعػ ػػة ،أحمػ ػػد بػ ػػف عبػ ػػد الػ ػػرحيـ بػ ػػف
الحسػ ػػيف الكػ ػػردم ال ارزيػ ػػاني ثػ ػػـ المصػ ػػرم ،أبػ ػػك زرعػ ػػة كلػ ػػي الػ ػػديف ،ابػ ػػف الع ارقػ ػػي (ِٖٔى ػ ػػ)،
تحقيؽ :عبد ا﵀ نكارة ،الناشر :مكتبة الرشد – الرياض.
ٖٔ« .تحقيػػػػؽ النصػػػػكص كنشػػػػرىا» ،عبػ ػػد السػ ػػبلـ محمػ ػػد ىػ ػػاركف (َُْٖى ػ ػػ) ،الناشػ ػػر :مؤسسػ ػػة
الحمبي كشركاه لمنشر كالتكزيع ،الطبعة :الثانية ُّٖٓق.
ٕٖ« .التحبيػػػر فػػػي المعجػػػـ الكبيػػػر» ،ألبػ ػي س ػػعد ،عب ػػد الكػ ػريـ ب ػػف محم ػػد ب ػػف منص ػػكر التميم ػػي
الس ػ ػ ػػمعاني الم ػ ػ ػػركزمِٓٔ( ،ىػ ػ ػ ػػ) ،تحقيػ ػ ػ ػؽ :منيػ ػ ػ ػرة ن ػ ػ ػػاجي س ػ ػ ػػالـ ،الناش ػ ػ ػػر :رئاس ػ ػ ػػة ديػ ػ ػ ػكاف
األكقاؼ – بغداد ،الطبعة :األكلىُّٗٓ ،ىػ.
الكراقػػػػػة» ،لمػ ػػدكتكر :عمػ ػػي الخطيػ ػػب ،ىديػ ػػة مجمػ ػػة
ٖٖ « .تراثنػػػػػا المخطػػػػػكط مػػػػػف التػػػػػأليؼ إلػػػػػى ٌ
األزىر ،في المحرـ َُْْق.
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ٖٗ« .التػػػػػػػدليس كالمدلسػػػػػػػكف» ،المؤل ػ ػ ػػؼ :حم ػ ػ ػػاد ب ػ ػ ػػف محم ػ ػ ػػد األنص ػ ػ ػػارم الخزرج ػ ػ ػػي الس ػ ػ ػػعدم
(ُُْٖىػ) ،الناشر :مجمة الجامعة اإلسبلمية بالمدينة المنكرة.
ػػػػراكم فػػػػػي شػػػػػرح تقريػػػػػب َّ
النػػػػػك ً
ػدالرحمف ب ػ ػػف أب ػ ػػي بك ػ ػػر
اكم»ُّ ،
لمس ػ ػػيكطي ،عب ػ ػ َّ
َٗ« .تػػػػػدريب الػ َّ
الري ػ ػػاض ،الطبع ػ ػػة األكل ػ ػػى،
محم ػ ػػد ،دار العاص ػ ػػمةٌ ،
(ُُٗىػ ػ ػػ) ،تحقي ػ ػػؽ :ط ػ ػػارؽ ع ػ ػػكض ا﵀ ٌ

ُِْْىػ.

محم ػ ػػد ب ػ ػػف أحم ػ ػػد (ْٖٕىػ ػ ػػ) ،دار الكت ػ ػػب العممي ػ ػػة ،بي ػ ػػركت،
الحفٌػػػػػاظ» ،لمػ ػ ػ ٌذ ّْ
ُٗ« .تػػػػػذكرة ي
ىبيٌ ،
تحقيؽ :زكريا عميرات ،الطبعة األكلىُُْٗ ،ىػ.

ِٗ « .تػػػػذكرة الحفػػػػاظ (أطػػػػراؼ أحاديػػػػث كتػػػػاب المجػػػػركحيف البػػػػف حبػػػػاف)» ،البػ ػػف القيس ػ ػ ارني،
و
ػي (َٕٓىػ ػ ػ ػ ػػ) ،تحقي ػ ػ ػ ػػؽ :حم ػ ػ ػ ػػدم عبدالمجي ػ ػ ػ ػػد الس ػ ػ ػ ػػمفي ،دار
ٌ
محم ػ ػ ػ ػػد ب ػ ػ ػ ػػف ط ػ ػ ػ ػػاىر المقدس ػ ػ ػ ػ ٌ
الصميعي لمنشر كالتكزيع ،الرياض ،الطبعة األكلىُُْٓ ،ىػ.
ّٗ« .تػػػػػػػذكرة المكضػػػػػػػكعات» ،ل ىمفتَّنً ػ ػ ػػي ،محم ػ ػ ػػد ط ػ ػ ػػاىر ب ػ ػ ػػف عم ػ ػ ػػي (ٖٔٗىػ ػ ػ ػػ) ،إدارة الطباع ػ ػ ػػة
المنيرية ،القاىرة ،الطبعة األكلىُّّْ ،ىػ.
ً
ٍكرةي َّ ً
ً
المػػػػػتى ىعمِّـ» ،تصػ ػػنيؼ اإلم ػ ػػاـ القاضػ ػػي :ب ػ ػػدر
المػػػػػتى ىكمِّـ فػػػػػي أ ىىدب ى
ْٗ« .تىػػػػػذ ى
العػػػػػالـ ك ي
السػػػػػام ًع ك ي
ال ػ ػػديف محم ػ ػػد ب ػ ػػف إبػ ػ ػراىيـ ب ػ ػػف س ػ ػػعد ا﵀ ب ػ ػػف جماع ػ ػػة الكن ػ ػػاني الش ػ ػػافعي (ّٗٔق) ،كبذيم ػ ػػة
ثبلث ػ ػ ػػة مبلح ػ ػ ػػؽ مفي ػ ػ ػػدة ،اعتن ػ ػ ػػى ب ػ ػ ػػو :محم ػ ػ ػػد ب ػ ػ ػػف مي ػ ػ ػػدم العجم ػ ػ ػػي ،الناش ػ ػ ػػر :دار البش ػ ػ ػػائر
اإلسبلمية -بيركت-لبناف ،الطبعة الثالثة ُّّْق.
ٓٗ « .تػػػػذكرة المحتػػػػاج إلػػػػى أحاديػػػػث المنيػػػػاج (تخػػػػريج منيػػػػاج األصػػػػكؿ لمبيضػػػػاكم)» ،البػ ػػف
الممقػ ػػف ،س ػ ػراج الػ ػػديف أبػ ػػك حفػ ػػص عمػ ػػر بػ ػػف عمػ ػػي بػ ػػف أحمػ ػػد الشػ ػػافعي المصػ ػػرم (َْٖى ػ ػػ)،
تحقي ػ ػ ػؽ :حمػ ػ ػػدم عبػ ػ ػػد المجيػ ػ ػػد السػ ػ ػػمفي ،الناشػ ػ ػػر :المكتػ ػ ػػب اإلسػ ػ ػػبلمي – بيػ ػ ػػركت ،الطبعػ ػ ػػة:
األكلى.ُْٗٗ ،
ٔٗ« .ترتيػػػػب األمػػػػالي الخميسػػػػية لمشػػػػجرم» ،يحي ػػى (المرش ػػد ب ػػا﵀) ب ػػف الحس ػػيف (المكف ػػؽ) ب ػػف
إس ػ ػػماعيؿ ب ػ ػػف زي ػ ػػد الحس ػ ػػني الش ػ ػػجرم الجرج ػ ػػاني (ْٗٗىػ ػ ػػ) ،رتبي ػ ػػا :القاض ػ ػػي محي ػ ػػي ال ػ ػػديف
محم ػ ػ ػػد ب ػ ػ ػػف أحم ػ ػ ػػد القرش ػ ػ ػػي العبش ػ ػ ػػمي (َُٔىػ ػ ػ ػػ) ،تحقي ػ ػ ػػؽ :محم ػ ػ ػػد حس ػ ػ ػػف محم ػ ػ ػػد حس ػ ػ ػػف
إسماعيؿ ،الناشر :دار الكتب العممية ،بيركت – لبناف ،الطبعة :األكلىُِِْ ،ىػ.
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ٕٗ« .ترتيػػػػػػب المػػػػػػدارؾ كتقريػػػػػػب المسػػػػػػالؾ» ،ألب ػ ػ ػي الفضػ ػ ػػؿ ،القاضػ ػ ػػي عيػ ػ ػػاض بػ ػ ػػف مكسػ ػ ػػى
اليحصػ ػ ػػبي (ْْٓى ػ ػ ػػ) ،تحقي ػ ػ ػؽ :جػ ػ ػػزء ُ :ابػ ػ ػػف تاكيػ ػ ػػت الطنجػ ػ ػػيُٗٔٓ ،ـ ،جػ ػ ػػزء ِ:ْ ،ّ ،
عب ػ ػ ػػد الق ػ ػ ػػادر الص ػ ػ ػػحراكمَُٕٗ - ُٗٔٔ ،ـ ،ج ػ ػ ػػزء ٓ :محم ػ ػ ػػد ب ػ ػ ػػف شػ ػ ػ ػريفة ،ج ػ ػ ػػزء ٔ،ٕ ،
ٖ :س ػ ػ ػ ػ ػػعيد أحم ػ ػ ػ ػ ػػد أعػ ػ ػ ػ ػ ػراب ُُُّٖٖٗٗ-ـ ،الناش ػ ػ ػ ػ ػػر :مطبع ػ ػ ػ ػ ػػة فض ػ ػ ػ ػ ػػالة  -المحمدي ػ ػ ػ ػ ػػة،
المغرب ،الطبعة :األكلى.
ٖٗ« .تحقيػػػػؽ أسػػػػمى الصػػػػحيحيف كاسػػػػـ جػػػػامع الترمػػػػذم» ،ألب ػػي غ ػػدة ،بقم ػػـ عب ػػد الفت ػػاح أب ػػك
غػ ػ ػػدة ،الناشػ ػ ػػر :مكتػ ػ ػػب المطبكعػ ػ ػػات اإلسػ ػ ػػبلمية بحمػ ػ ػػب ،الطبعػ ػ ػػة األكلػ ػ ػػى ُُْْق ،قامػ ػ ػػت
بطباعتو كاخراجو دار القمـ لمطباعة كالنشر كالتكزيع.
ػػف :تىرج ً
ً
السػ ً
ٗٗ« .التَّػػػر ً
ػػػف ًكتىػ ً
مػػػة
اج يـ َّ
لم ٍغ ىم ى
ػػاق ى
(الم ٍط يبػػػكع) ًمػ ٍ
ط ية ًم ٍ
ى
ػػاب إً ٍك ىمػػػاؿ تى ٍيػػػذ ى
طػػػام ى
يب ال ىك ىمػػػاؿ ي
ػػػػرم إًلىػػػػػى :تىرجمػ ً
ػػػػة الحكػػػػػـ ٍبػػػػػف سػػػػػناف» ،لمغمط ػ ػػام ب ػ ػػف قمػ ػػيج ب ػ ػػف عب ػ ػػد ا﵀
سػ ٍ
ى
ػػػػف ى
ى
البصػ ً ٌ
الح ى
البكج ػ ػ ػػرم المص ػ ػ ػػرم الحك ػ ػ ػػرم الحنف ػ ػ ػػي ،أب ػ ػ ػػك عب ػ ػ ػػد ا﵀ ،ع ػ ػ ػػبلء ال ػ ػ ػػديف (ِٕٔىػ ػ ػ ػػ) ،تحقي ػ ػ ػػؽ

َّ
ػتير (لعػ ػ ػ ػػاـ ُِْْ )ُِْٓ/يش ػ ػ ػ ػ ٍع ىبة التَّ ٍف ًسػ ػ ػ ػ ٍػير
ػات ىم ٍر ىحمىػ ػ ػ ػػة
ب ىك ى
ى
ط ًال ىبػ ػ ػ ػ ٍ
الماجسػ ػ ػ ػ ٍ
اسػ ػ ػ ػػة :طيػ ػ ػ ػػبل ٍ
ٍ
كد ىر ى
الحػ ػ ػ ًػد ٍيث  -جامعػ ػ ػػة الممػ ػ ػػؾ سػ ػ ػػعكد ،إ ٍشػ ػ ػ ىػراؼ :د .ىعًمػ ػ ػػي بػ ػ ػػف عبػ ػ ػػد ا﵀ الصػ ػ ػػياح ،تقػ ػ ػػديـ :د.
ىك ى
محمػ ػ ػػد بػ ػ ػػف عبػ ػ ػػد ا﵀ الػ ػ ػػكىيبي ،الناشػ ػ ػػر :دار المحػ ػ ػػدث لمنشػ ػ ػػر كالتكزيػ ػ ػػع ،المممكػ ػ ػػة العربيػ ػ ػػة

السعكدية ،الطبعة :األكلىُِْٔ ،ىػ.
ََُ « .تسػػػػمية مشػػػػايخ أبػػػػي عبػػػػد الػػػػرحمف أحمػػػػد بػػػػف شػػػػعيب بػػػػف عمػػػػي النسػػػػائي كذكػػػػر
المدلسػػػػيف (كغيػػػػر ذلػػػػؾ مػػػػف الفكائػػػػد)» ،ألب ػ ػي عبػ ػػد الػ ػػرحمف ،أحمػ ػػد بػ ػػف شػ ػػعيب بػ ػػف عمػ ػػي
الخ ارس ػ ػػاني ،النس ػ ػػائي (َّّىػ ػ ػػ) ،تحقيػ ػ ػؽ :الشػ ػ ػريؼ ح ػ ػػاتـ ب ػ ػػف ع ػ ػػارؼ الع ػ ػػكني ،الناش ػ ػػر :دار
عالـ الفكائد -مكة المكرمة ،الطبعة :األكلى ُِّْىػ.
َُُ « .تسػػػمية مػػػف أخػػػرجيـ البخػػػارم كمسػػػمـ كمػػػا انفػػػرد كػػػؿ كاحػػػد منيمػػػا» ،ألبػ ػي عب ػػد ا﵀
الح ػػاكـ ،محم ػػد ب ػػف عب ػػد ا﵀ ب ػػف محم ػػد ب ػػف حمدكي ػػو ب ػػف ينع ػػيـ ب ػػف الحك ػػـ الض ػػبي الطيم ػػاني

النيسػ ػ ػػابكرم المعػ ػ ػػركؼ بػ ػ ػػابف البيػ ػ ػػع (َْٓى ػ ػ ػػ) ،تحقي ػ ػ ػؽ :كمػ ػ ػػاؿ يكسػ ػ ػػؼ الحػ ػ ػػكت ،الناشػ ػ ػػر:
مؤسسة الكتب الثقافية  ،دار الجناف – بيركت ،الطبعة :األكلىَُْٕ ،ق.
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َُِ« .تصػػػػحيفات المحػػػػدثيف» ،ألب ػ ػي أحمػ ػػد ،الحسػ ػػف بػ ػػف عبػ ػػد ا﵀ بػ ػػف سػ ػػعيد بػ ػػف إسػ ػػماعيؿ
العس ػ ػػكرم (ِّٖىػ ػ ػػ) ،تحقيػ ػ ػؽ :محم ػ ػػكد أحم ػ ػػد ميػ ػ ػرة ،الناش ػ ػػر :المطبع ػ ػػة العربي ػ ػػة الحديث ػ ػػة –
القاىرة ،الطبعة :األكلىَُِْ ،ىػ.
َُّ« .تصػػػػػحيح التصػػػػػحيؼ كتحريػػػػػر التحريػػػػػؼ» ،المؤلػ ػػؼ :صػ ػػبلح الػ ػػديف خميػ ػػؿ بػ ػػف أيبػ ػػؾ
الصػ ػ ػ ػػفدم (ْٕٔى ػ ػ ػ ػػ) ،حققػ ػ ػ ػػو كعمػ ػ ػ ػػؽ عميػ ػ ػ ػػو كصػ ػ ػ ػػنع فيارسػ ػ ػ ػػو :السػ ػ ػ ػػيد الشػ ػ ػ ػػرقاكم ،راجعػ ػ ػ ػػو:
الػ ػ ػػدكتكر رمضػ ػ ػػاف عبػ ػ ػػد الت ػ ػ ػكاب ،الناشػ ػ ػػر :مكتبػ ػ ػػة الخػ ػ ػػانجي – القػ ػ ػػاىرة ،الطبعػ ػ ػػة :األكلػ ػ ػػى،
َُْٕىػ.
َُْ « .التقريػػػػػرات السػػػػػنية شػػػػػرح المنظكمػػػػػة البيقكنيػػػػػة فػػػػػي مصػػػػػطمح الحػػػػػديث» ،المؤلػ ػػؼ:
حسػ ػػف بػ ػػف محمػ ػػد المشػ ػػاط المػ ػػالكي (ُّٗٗى ػ ػػ) ،تحقي ػ ػؽ :ف ػ ػكاز أحمػ ػػد زمرلػ ػػي ،الناشػ ػػر :دار
الكتاب العربي  -بيركت – لبناف ،الطبعة :الرابعةُُْٕ ،ىػ.
ػقبلني ،أحم ػ ػػد ب ػ ػػف عم ػ ػػي (ِٖٓىػ ػ ػػ) ،تحقي ػ ػػؽ:
َُٓ« .تقريػػػػػػب التيػػػػػػذيب» ،الب ػ ػػف حج ػ ػػر العس ػ ػ ٌ
الرشيد ،سكريا ،الطبعة األكلىَُْٔ ،ىػ.
محمد عكامة ،دار َّ
َّ
َُٔ« .تمخػػػػيص كتػػػػاب المكضػػػػكعات البػػػػف الجػػػػكزم» ،لمػ ػذىبي ،محم ػػد ب ػػف أحم ػػد ب ػػف عثم ػػاف
(ْٖٕىػ ػ ػ ػػ) ،تحقي ػ ػ ػػؽ :ياس ػ ػ ػػر ب ػ ػ ػػف إبػ ػ ػ ػراىيـ ب ػ ػ ػػف محم ػ ػ ػػد ،مكتب ػ ػ ػػة الرش ػ ػ ػػد ،الري ػ ػ ػػاض ،الطبع ػ ػ ػػة
األكلىُُْٗ ،ىػ.
َُٕ« .تػػػػػالي تمخػػػػػيص المتشػػػػػابو» ،ألب ػ ػي بكػ ػػر ،أحمػ ػػد ب ػ ػػف عمػ ػػي بػ ػػف ثاب ػ ػػت ب ػ ػف أحمػ ػػد ب ػ ػػف
ميػ ػ ػػدم الخطيػ ػ ػػب البغػ ػ ػػدادم (ّْٔى ػ ػ ػػ) ،تحقي ػ ػ ػؽ :مشػ ػ ػػيكر بػ ػ ػػف حسػ ػ ػػف آؿ سػ ػ ػػمماف  ،أحمػ ػ ػػد
الشقيرات ،الناشر :دار الصميعي – الرياض ،الطبعة :األكلىُُْٕ ،ىػ.
َُٖ « .تنزيػػػػػو الشػػػػػريعة المرفكعػػػػػة عػػػػػف األخبػػػػػار الشػػػػػنيعة المكضػػػػػكعة» ،لمكن ػ ػػاني ،عم ػ ػػي
ابػ ػ ػ ػػف محمػ ػ ػ ػػد بػ ػ ػ ػػف عمػ ػ ػ ػػي بػ ػ ػ ػػف عبػ ػ ػ ػػدالرحمف بػ ػ ػ ػػف ع ػ ػ ػ ػراؽ (ّٔٗى ػ ػ ػ ػػ) ،تحقيػ ػ ػ ػػؽ :عبػ ػ ػ ػػدالكىاب
عبػ ػ ػػدالمطيؼ كعبػ ػ ػػدا﵀ محمػ ػ ػػد الصػ ػ ػػديؽ الغمػ ػ ػػارم ،دار الكتػ ػ ػػب العمميػ ػ ػػة ،بيػ ػ ػػركت ،الطبعػ ػ ػػة
األكلى ُّٗٗ ،ىػ.
َُٗ« .تػػػدكيف السػػػنة َّ
النبكيػػػة نشػػػأتو كتطػػػكره مػػػف القػػػرف األكؿ إلػػػى نيايػػػة القػػػرف التاسػػػع
اليجػػػػػػرم» ،ألب ػ ػ ػي ياسػ ػ ػػر محمػ ػ ػػد بػ ػ ػػف مطػ ػ ػػر بػ ػ ػػف عثمػ ػ ػػاف آؿ مطػ ػ ػػر الزى ارنػ ػ ػػي (ُِْٕى ػ ػ ػػ)،
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الناش ػ ػ ػػر :دار اليجػ ػ ػ ػرة لمنش ػ ػ ػػر كالتكزي ػ ػ ػػع ،الري ػ ػ ػػاض ،المممك ػ ػ ػػة العربي ػ ػ ػػة الس ػ ػ ػػعكدية ،الطبع ػ ػ ػػة:
األكلىُُْٕ ،ىػ.
َُُ« .التكممػػػػة لكتػػػػاب الصػػػػمة» ،الب ػػف األب ػػار ،محم ػػد ب ػ ػف عب ػػد ا﵀ ب ػػف أب ػػي بك ػػر القضػ ػػاعي
البمنس ػ ػػي (ٖٓٔىػ ػ ػػ) ،تحقيػ ػ ػؽ :عب ػ ػػد الس ػ ػػبلـ اليػ ػ ػراس ،الناش ػ ػػر :دار الفك ػ ػػر لمطباع ػ ػػة – لبن ػ ػػاف،
سنة النشرُُْٓ :ىػ.
ػي (ِٖٓى ػ ػػ) ،مطبعػ ػػة دائ ػ ػرة المعػ ػػارؼ
ُُُ« .تيػػػػذيب التيػػػػذيب» ،البػ ػػف حجػ ػػر ،أحمػ ػػد بػ ػػف عمػ ػ ٌ
النظامية ،اليند ،الطبعة األكلىُِّٔ ،ىػ.
ػدالرحمف
ُُِ« .تيػػػػػػذيب الكمػػػػػػاؿ فػػػػػػي أسػػػػػػماء الرجػػػػػػاؿ» ،لممػ ػ ػ ٌػزم ،يكسػ ػ ػػؼ بػ ػ ػػف الزكػ ػ ػػي عبػ ػ ػ َّ
الرسالة ،الطبعة الثانيةَُّْ ،ىػ.
(ِْٕىػ) ،تحقيؽ :بشار عكاد معركؼ ،مؤسسة ٌ
ُُّ« .تيػػػػػػذيب المغػػػػػػة» ،لؤلزىػ ػ ػػرم ،محم ػ ػ ػد بػ ػ ػػف أحمػ ػ ػػد اليػ ػ ػػركم ،أبػ ػ ػػك منصػ ػ ػػكر (َّٕى ػ ػ ػػ)،
تحقيػ ػ ػػؽ :محمػ ػ ػػد عػ ػ ػػكض مرعػ ػ ػػب ،دار إحيػ ػ ػػاء الت ػ ػ ػراث العربػ ػ ػػي ،بيػ ػ ػػركت ،الطبعػ ػ ػػة األكلػ ػ ػػى،
ََُِـ.
ُُْ« .تيػػػػػذيب األخػػػػػبلؽ كتطييػػػػػر األعػػػػػراؽ» ،ألبػ ػ ػي عم ػ ػػي ،أحم ػ ػػد ب ػ ػػف محم ػ ػػد ب ػ ػػف يعق ػ ػػكب
مس ػ ػػككيو (ُِْىػ ػ ػػ) ،حقق ػ ػػو كش ػ ػػرح غريب ػ ػػو :اب ػ ػػف الخطي ػ ػػب ،الناش ػ ػػر :مكتب ػ ػػة الثقاف ػ ػػة الديني ػ ػػة،
الطبعة :األكلى.
ُُٓ« .تيػػػػػذيب األسػػػػػماء كالمغػػػػػات» ،ألبػ ػ ػي زكري ػ ػػا ،محي ػ ػػي ال ػ ػػديف يحي ػ ػػى ب ػ ػػف ش ػ ػػرؼ الن ػ ػػككم
(ٕٔٔىػ ػ ػ ػػ) ،عني ػ ػ ػػت بنشػ ػ ػ ػره كتص ػ ػ ػػحيحو كالتعمي ػ ػ ػػؽ عمي ػ ػ ػػو كمقابم ػ ػ ػػة أص ػ ػ ػػكلو :ش ػ ػ ػػركة العمم ػ ػ ػػاء
بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية ،يطمب مف :دار الكتب العممية ،بيركت – لبناف.
ُُٔ « .تكجيػػػػػػو النظػػػػػػر إلػػػػػػى أصػػػػػػكؿ األثػػػػػػر» ،لمسػ ػ ػػمعكني ،طػ ػ ػػاىر بػ ػ ػػف صػ ػ ػػالح (أك محمػ ػ ػػد
ػقي (ُّّٖىػ ػ ػػ) ،تحقيػ ػ ػؽ:
ص ػ ػػالح) اب ػ ػػف أحم ػ ػػد ب ػ ػػف مكى ػ ػػب ،الس ػ ػػمعكني الج ازئ ػ ػػرم ،ث ػ ػػـ الدمش ػ ػ ٌ
عبػ ػػد الفتػ ػػاح أبػ ػػك غػ ػػدة ،الناشػ ػػر :مكتبػ ػػة المطبكعػ ػػات اإلسػ ػػبلمية – حمػ ػػب ،الطبعػ ػػة :األكلػ ػػى،
ُُْٔىػ.
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محمػ ػ ػػد بػ ػ ػػف إسػ ػ ػػماعيؿ
ُُٕ « .تكضػػػػػػيح األفكػػػػػػػار لمعػػػػػػػاني تنقػػػػػػيح األنظػػػػػػػار»َّ ،
لمصػ ػ ػػنعانيَّ ،
(ُُِٖى ػ ػ ػػ) ،تحقيػ ػ ػػؽ :صػ ػ ػػبلح عكيضػ ػ ػػة ،دار الكتػ ػ ػػب العمميػ ػ ػػة ،بيػ ػ ػػركت ،الطبعػ ػ ػػة األكلػ ػ ػػى،
ُُْٕىػ.
ُُٖ« .تكضػػػػػػيح المشػػػػػػتىًبو فػػػػػػي ضػػػػػػبط أسػ ً
ػػػػػاىـ»،
ػػػػػماء الػ ُّ
ػػػػػركاة كأنسػػػػػػا ًب ًيـ كألقػػػػػػا ًب ًيـ ك يكنػ ي
ي

ّْ
ّْ
محم ػ ػ ػػد نع ػ ػ ػػيـ
محم ػ ػ ػػد ب ػ ػ ػػف عب ػ ػ ػػدا﵀ (ِْٖىػ ػ ػ ػػ) ،تحقي ػ ػ ػػؽٌ :
ػقيٌ ،
الب ػ ػ ػػف ناص ػ ػ ػػر ال ػ ػ ػػديف الدمش ػ ػ ػ ٌ
الرسالة ،بيركت ،الطبعة الثانيةُّٗٗ ،ـ.
العرقسكسي ،مؤسسة ّْ

ُُٗ« .تيسػػػػػػػير مصػػػػػػػطمح الحػػػػػػػديث» ،لمحمػ ػ ػػكد ب ػ ػ ػػف أحمػ ػ ػػد ب ػ ػ ػػف محمػ ػ ػػكد الطح ػ ػ ػػاف ،مكتب ػ ػ ػػة
المعارؼ لمنشر كالتكزيع ،الرياض ،الطبعة العاشرةُِْٓ ،ىػ.
م
محمػ ػػد بػ ػػف حػ ػػاتـ الػ ػ ُّػدكر ٌ
َُِ« .التػػػػاريخ» ،ليحيػ ػػى بػ ػػف معػ ػػيف (ِّّى ػ ػػ) ،ركايػ ػػة العبػ ػػاس بػ ػػف ٌ
محم ػ ػ ػػد ن ػ ػ ػػكر س ػ ػ ػػيؼ ،مرك ػ ػ ػػز البح ػ ػ ػػث العمم ػ ػ ػػي كاحي ػ ػ ػػاء التػ ػ ػ ػراث
(ُِٕىػ ػ ػ ػػ) ،تحقي ػ ػ ػػؽ :أحم ػ ػ ػػد ٌ

اإلسبلمي ،مكة المكرمةُّٗٗ ،ىػ.
ٌ

محم ػػد ب ػػف إس ػػماعيؿ
الصػػػػغير» ،لمبخ ػػار ٌ
ُُِ« .التػػػػاريخ األكسػػػػط» ،المس ػ ٌػمى بػ ػػ« :التػػػػاريخ ٌ
مٌ ،
(ِٔٓىػ) ،تحقيؽ :محمكد إبراىيـ زايد ،دار المعرفة ،بيركت.

محمػ ػ ػ ػػد بػ ػ ػ ػػف إسػ ػ ػ ػػماعيؿ (ِٔٓى ػ ػ ػ ػػ) ،الطبعػ ػ ػ ػػة :دائ ػ ػ ػ ػرة
ُِِ« .التػػػػػػػػاريخ الكبيػػػػػػػػر» ،ي
لمبخػ ػ ػ ػػار ٌ
مٌ ،
المعارؼ العثمانية ،حيدر آباد – الدكف ،طبع تحت مراقبة :محمد عبد المعيد خاف.

ُِّ.

«التػػػاريخ الكبيػػػر ،المعػػػػركؼ بتػػػاريخ ابػػػػف أبػػػي خيثمػػػػة» ،ألب ػػي بك ػػر أحم ػػد ب ػػف أب ػػي

خيثمػ ػػة (ِٕٗى ػ ػػ) ،تحقي ػ ػػؽ :صػ ػػبلح بػ ػػف فتح ػ ػػي ىػ ػػبلؿ ،الفػ ػػاركؽ الحديث ػ ػػة لمطباعػ ػػة كالنش ػ ػػر،
القاىرة ،الطبعة األكلىُِْٕ ،ىػ.
ُِْ« .التبيػػػػيف ألسػػػػماء المدلسػػػػيف» ،لبرى ػػاف ال ػػديف الحمب ػػي أب ػػك الكف ػػا إبػ ػراىيـ ب ػػف محم ػػد ب ػػف
خمي ػ ػػؿ الطرابمس ػ ػػي الش ػ ػػافعي س ػ ػػبط اب ػ ػػف العجم ػ ػػي (ُْٖىػ ػ ػػ) ،المحق ػ ػػؽ :يحي ػ ػػى ش ػ ػػفيؽ حس ػ ػػف،
الناشر :دار الكتب العممية – بيركت ،الطبعة :األكلى َُْٔىػ.
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ُِٓ« .التعريفػػػػػػات» ،لمجرج ػ ػػاني ،عم ػ ػػي ب ػ ػػف محم ػ ػػد ب ػ ػػف عم ػ ػػي (ُٖٔىػ ػ ػػ) ،ض ػ ػػبطو كص ػ ػػححو
جماعػ ػ ػػة مػ ػ ػػف العممػ ػ ػػاء بإش ػ ػ ػراؼ الناشػ ػ ػػر ،دار الكتػ ػ ػػب العمميػ ػ ػػة ،بيػ ػ ػػركت ،الطبعػ ػ ػػة األكلػ ػ ػػى،
َُّْىػ.
ُِٔ.

« التقريػػػػب كالتيسػػػػير لمعرفػػػػة سػػػػنف البشػػػػير النػػػػذير فػػػػي أصػػػػكؿ الحػػػػديث»َّ ،
ػككم،
لمنػ ػ ٌ

يحيػ ػػى بػ ػػف ىشػ ػ ىػرؼ (ٕٔٔى ػ ػػ) ،تقػ ػػديـ كتحقيػ ػػؽ كتعميػ ػػؽ :محمػ ػػد عثمػ ػػاف الخشػ ػػت ،دار الكتػ ػػاب

العربي ،بيركت ،الطبعة األكلىَُْٓ ،ىػ.

ُِٕ « .التقييػػػػػػػد لمعرفػػػػػػػة ركاة األسػػػػػػػانيد» ،الب ػ ػ ػػف نقط ػ ػ ػػة ،محم ػ ػ ػػد ب ػ ػ ػػف عب ػ ػ ػػدالغني البغ ػ ػ ػػدادم
ابف نقطة (ِٗٔىػ) ،تحقيؽ :كماؿ الحكت ،دار الكتب العممية ،بيركتَُْٖ ،ىػ.
ػػػػػي الكبيػػػػػػر» ،الب ػ ػػف حج ػ ػػر ،أحم ػ ػػد
الح ًبيػػػػػػر فػػػػػػي تخػػػػػػريج أحاديػػػػػػث َّ
ػػػػػيص ى
ُِٖ« .التمخػ ي
الرافعػ ٌ
عمي (ِٖٓىػ) ،دار الكتب العممية ،بيركت ،الطبعة األكلىُُْٗ ،ىػ.
ابف ٌ
ُِٗ« .التنكيػػػػؿ بمػػػػا فػػػػي تأنيػػػػػػب الككثػػػػػػػرم مػػػػف األباطيػػػػػػػؿ» ،لعبػ ػػد الرحم ػ ػ ػف بػ ػػف يحيػ ػ ػ ػى بػ ػػف
عمػ ػ ػي ب ػ ػػف محمػ ػ ػد المعمم ػ ػػي اليم ػ ػػاني (ُّٖٔىػ ػ ػػ) ،المكت ػ ػػب اإلس ػ ػػبلمي ،بي ػ ػػركت ،الطبع ػ ػػة
الثانيةَُْٔ ،ىػ.
الصػ ً
شػػػػػػرح الجػ ً
ػػػػػغ ً
َُّ« .التَّ
ير» ،لمحم ػ ػػد ب ػ ػػف إس ػ ػػماعيؿ ب ػ ػػف ص ػ ػػبلح ب ػ ػػف محم ػ ػػد
ػػػػػامع َّ
نػػػػػكير ى ٍ ي ى
ي
الحسػ ػػني ،الكحبلنػ ػػي ثػ ػػـ الصػ ػػنعاني ،أبػ ػػك إب ػ ػراىيـ ،عػ ػػز الػ ػػديف ،المعػ ػػركؼ كأسػ ػػبلفو بػ ػػاألمير

محم ػ ػ ػػد إبػ ػ ػ ػراىيـ ،الناش ػ ػ ػػر :مكتب ػ ػ ػػة دار الس ػ ػ ػػبلـ،
محم ػ ػ ػػد إس ػ ػ ػػحاؽ َّ
(ُُِٖىػ ػ ػ ػػ) ،تحقيػ ػ ػ ػؽ :دَّ .
الرياض ،الطبعة :األكلىُِّْ ،ىػ.
ػػػػة أسػػػػػم ً
مخػػػػػيص فػػػػػي معرفىػ ً
ُُّ« .التَّ ً
اء األشػػػػػياء» ،أبػ ػػك ى ػ ػ ػبلؿ ،الحسػ ػ ػ ػ ػ ػف ب ػ ػػف عب ػ ػػد ا﵀ ب ػ ػػف
ى
ى
سػ ػ ػػيؿ بػ ػ ػػف سػ ػ ػػعيد بػ ػ ػػف يحيػ ػ ػػى بػ ػ ػػف مي ػ ػ ػراف العسػ ػ ػػكرم (ت :نحػ ػ ػػك ّٓٗى ػ ػ ػػ) ،عنػ ػ ػػي بتى ً
حقيقػ ػ ػػو:
ال ػ ػػدكتكر عػ ػ ػزة حس ػ ػػف ،الناش ػ ػػر :دار ط ػ ػػبلس لمد ارس ػ ػػات كالترجم ػ ػػة كالنش ػ ػػر ،دمش ػ ػػؽ ،الطبع ػ ػػة:
الثانيةُٗٗٔ ،ـ.
ُِّ« .التكقيػػػػؼ عمػػػػى ميمػػػػات التعػػػػاريؼ» ،ل ػ ػزيف الػ ػػديف محمػ ػػد المػ ػػدعك بعبػ ػػد الػ ػػرؤكؼ بػ ػػف
تػ ػ ػػاج العػ ػ ػػارفيف بػ ػ ػػف عمػ ػ ػػي بػ ػ ػػف زيػ ػ ػػف العابػ ػ ػػديف الحػ ػ ػػدادم ثػ ػ ػػـ المنػ ػ ػػاكم القػ ػ ػػاىرم (َُُّى ػ ػ ػػ)،
الناشر :عالـ الكتب ّٖ عبد الخالؽ ثركت-القاىرة ،الطبعة :األكلىَُُْ ،ىػ.
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ُّّ« .التكضػػػػيح لشػػػػرح الجػػػػامع الصػػػػحيح» ،البػ ػػف الممقػ ػػف ،س ػ ػراج الػ ػػديف أبػ ػػك حفػ ػػص عمػ ػػر
ب ػ ػػف عم ػ ػػي ب ػ ػػف أحم ػ ػػد الش ػ ػػافعي المص ػ ػػرم (َْٖىػ ػ ػػ) ،تحقيػ ػ ػؽ :دار الف ػ ػػبلح لمبح ػ ػػث العمم ػ ػػي
كتحقيؽ التراث ،الناشر :دار النكادر ،دمشؽ – سكريا ،الطبعة :األكلىُِْٗ ،ىػ.
ُّْ« .التمييػػػػػػز» لئلم ػ ػػاـ مس ػ ػػمـ ب ػ ػػف الحج ػ ػػاج أب ػ ػػك الحس ػ ػػف القش ػ ػػيرم النيس ػ ػػابكرم (ُِٔىػ ػ ػػ)،
تحقي ػ ػ ػؽ :د .محمػ ػ ػػد مصػ ػ ػػطفى األعظمػ ػ ػػي ،الناشػ ػ ػػر :مكتبػ ػ ػػة الكػ ػ ػػكثر  -المربػ ػ ػػع – السػ ػ ػػعكدية،
الطبعة :الثالثةَُُْ ،ق.
ُّٓ« .تقييػػػػد العمػػػػـ» ،أب ػ ػي بكػ ػػر ،أحمػ ػػد بػ ػػف عمػ ػػي بػ ػػف ثابػ ػػت بػ ػػف أحمػ ػػد بػ ػػف ميػ ػػدم الخطيػ ػػب
البغدادم (ّْٔىػ) ،الناشر :إحياء السنة َّ
النبكية – بيركت.
ػثػ
ِّ
محمػ ػػد بػ ػػف حبػ ػػاف (ّْٓى ػ ػػ) ،دائ ػ ػرة المعػ ػػارؼ العثمانيػ ػػة بحيػ ػػدر
ُّٔ« .الثقػػػػات» ،البػ ػػف حبػ ػػافٌ ،
آباد الدكف ،اليند ،الطبعة األكلى ُّّٗ ،ى.

طمي ٍكىب ىغ ػػا
ُّٕ« .الثقػػػات ممػػػف لػػػـ يقػػػع فػػػي الكتػػػب السػػػتة» ألب ػػي الف ػػداء ،زيػػف ال ػػديف قاسػػـ ب ػػف قي ٍ
الس ػ ػ ػ ٍػكيد ٍكًني (ٕٖٗى ػ ػ ػ ػ) ،مرك ػ ػ ػػز النعم ػ ػ ػػاف لمبح ػ ػ ػػكث كالد ارس ػ ػ ػػات اإلس ػ ػ ػػبلمية كتحقي ػ ػ ػػؽ التػ ػ ػ ػراث
ُّ
كالترجمة ،صنعاء ،اليمف ،الطبعة :األكلى ُِّْ ،ىػ.

ُّٖ« .تػػػػاريخ الثقػػػػات» ،لمعجم ػػي ،أب ػػك الحس ػػف أحم ػػد ب ػػف عب ػػد ا﵀ ب ػػف ص ػػالح العجم ػػى الك ػػكفى
(ُِٔىػ) ،الناشر :دار الباز ،الطبعة :الطبعة األكلى َُْٓىػ.
ػجػ
ضً
ػػػمو» ،الب ػػف عب ػػد الب ػ ٌػر ،يكس ػػؼ ب ػػف عب ػػدا﵀ (ّْٔىػ ػػ)،
ُّٗ« .جػػػامعي بيػػػاف العمػػػـ كفى ٍ

دار

الكتب العممية ،بيركتُّٖٗ ،ىػ.

َُْ« .جػػػامع األصػػػكؿ فػػػي أحاديػػػث الرسػػػكؿ» ،الب ػػف األثي ػػر ،المب ػػارؾ ب ػػف محم ػػد ب ػػف محم ػػد،
تحقي ػ ػػؽ :عب ػ ػػدالقادر األرن ػ ػػاؤكط ،مكتب ػ ػػة الحمػ ػ ػكاني كمطبع ػ ػػة الم ػ ػػبلح كمكتب ػ ػػة دار البي ػ ػػاف،
الطبعة األكلىُّٖٗ ،ىػ.
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ُُْ « .جػػػػػػػػػامع التحصػػػػػػػػػيؿ فػػػػػػػػػي أحكػػػػػػػػػاـ المراسػػػػػػػػػيؿ» ،لمعبلئ ػ ػ ػ ػػي ،خمي ػ ػ ػ ػػؿ ب ػ ػ ػ ػػف كيكم ػ ػ ػ ػػدم
(ُٕٔى ػ ػػ) ،تحقيػ ػػؽ :حمػ ػػدم عبدالمجيػ ػػد السػ ػػمفي ،عػ ػػالـ الكتػ ػػب ،بيػ ػػركت ،الطبعػ ػػة الثانيػ ػػة،
َُْٕىػ.
اهلل  كسػػػػ ىن ًنو كأي ً
ػػػػكؿ ً
س ً
ً
َّامػػػػػو»،
الصػػػػحيح المختصػػػػر مػػػػف
ُِْ« .الجػػػػامع المسػػػػند َّ
ي
أمػػػػكر ىر ي

محم ػػد بػ ػػف إس ػػماعيؿ (تِٔٓىػ ػػ) ،تحقيػ ػػؽ:
مَّ ،
م» ،لمبخ ػػار ٌ
المس ػ َّػمى بػ ػػ« :صػػػػحيح البخػػػػار ٌ
محمد زىير بف ناصر الناصر ،دار طكؽ النجاة ،الطبعة األكلىُِِْ ،ىػ.

ػي
ػػػػػراكم كآداب َّ
ُّْ« .الجػػػػػػامع ألخػػػػػػبلؽ الػ َّ
السػػػػػػامع» ،لمخطيػ ػ ػػب البغػ ػ ػ ٌ
ػدادم ،أحمػ ػ ػػد بػ ػ ػػف عمػ ػ ػ ٌ
الطحاف ،مكتبة المعارؼ ،الرياضَُّْ ،ىػ.
(ّْٔىػ) ،تحقيؽ :الدكتكر محمكد
ٌ
ُْْ« .صػػػػحيح الجػػػػامع الصػػػػغير كزياداتػػػػو» ،ألب ػ ػي عبػ ػػد الػ ػػرحمف محمػ ػ ػد ناصػ ػػر الػ ػػديف ،بػ ػػف
الح ػ ػ ػػاج ن ػ ػ ػػكح ب ػ ػ ػػف نج ػ ػ ػػاتي ب ػ ػ ػػف آدـ ،األش ػ ػ ػػقكدرم األلب ػ ػ ػػاني (َُِْىػ ػ ػ ػػ) ،الناش ػ ػ ػػر :المكت ػ ػ ػػب
اإلسبلمي.
ُْٓ« .الجػػػامع المختصػػػر مػػػف السػػػنف عػػػف رسػػػكؿ اهلل  كمعرفػػػة الصػػػحيح كالمعمػػػكؿ كمػػػا
محم ػ ػ ػػد ب ػ ػ ػػف عيس ػ ػ ػػى
ػػػػػػذم» ،لمترم ػ ػ ػ ٌ
سػػػػػػػ ىنف الترمػ ٌ
عميػػػػػػػو العمػػػػػػػؿ» المع ػ ػ ػػركؼ بػ ػ ػ ػػ « :ي
ػذمٌ ،

(ِٕٗى ػ ػ ػػ) ،حكػ ػ ػػـ عمػ ػ ػػى أحاديثػ ػ ػػو كآثػ ػ ػػاره كعمػ ػ ػػؽ عميػ ػ ػػو :محمػ ػ ػػد ناصػ ػ ػػر الػ ػ ػػديف األلبػ ػ ػػاني،
اعتن ػػى ب ػػو :أب ػػك عبي ػػدة مش ػػيكر ب ػػف حس ػػف آؿ س ػػمماف ،مكتب ػػة المع ػػارؼ لمنش ػػر كالتكزيػػػع،
الرياض ،الطبعة األكلى.
محمػ ػ ػػد (ِّٕى ػ ػ ػػ) ،تحقيػ ػ ػػؽ:
ػػػػػرح كالتَّعػػػػػػديؿ» ،البػ ػ ػػف أبػ ػ ػػي حػ ػ ػػاتـ ،عبػ ػ ػ َّ
ُْٔ« .الجػ ي
ػدالرحمف بػ ػ ػػف ٌ
المعمّْم ػ ػػي ،دار إحي ػ ػػاء التػ ػ ػراث العرب ػ ػػي ،بي ػ ػػركت ،ع ػ ػػف مطبع ػ ػػة مجم ػ ػػس دائػ ػ ػرة
عب ػ ػ َّ
ػدالرحمف ي
المعارؼ العثمانية بحيدر آباد الدكف ،اليند ،الطبعة األكلىُُِٕ ،ىػ.

ُْٕ« .جميػػػػرة المغػػػػة» ،ألبػ ػي بكػ ػػر ،محم ػػد ب ػػف الحسػ ػػف ب ػػف دريػ ػػد األزدم (ُِّىػ ػػ) ،تحقيػ ػػؽ:
رمزم منير بعمبكي ،الناشر :دار العمـ لممبلييف – بيركت ،الطبعة :األكلىُٖٕٗ ،ـ.

ُْٖ« .جػػػػػذكة المقتػػػػػبس فػػػػػي ذكػػػػػر كالة األندلػػػػػػػػس» ،لمحمػ ػ ػ ػ ػد بػ ػػف فت ػ ػ ػ ػ ػ ػكح بػ ػػف عبػ ػػد ا﵀ بػ ػػف
الح ًمي ػ ػ ػػدم أب ػ ػ ػػك عب ػ ػ ػػد ا﵀ ب ػ ػ ػػف أب ػ ػ ػػي نص ػ ػ ػػر (ْٖٖىػ ػ ػ ػػ)،
فت ػ ػ ػػكح ب ػ ػ ػػف حمي ػ ػ ػػد األزدم المي ػ ػ ػػكرقي ى
الناشر :الدار المصرية لمتأليؼ كالنشر – القاىرة ،عاـ النشرُٗٔٔ :ـ.
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ُْٗ « .جػػزء فيػػو طػػرؽ حػػديث عبػػد الػػرحمف بػػف أبػػي ليمػػى عػػف كعػػب بػػف عجػػرة فػػي الصػػبلة
الم ىف َّ
ػي ب ػ ًػف يم ىف ػ ّْػرًج بػ ًػف ىح ػػاتًًـ ب ػ ًػف ىح ىس ػ ًػف
ؼ ال ػ ّْػد ٍي ًف ،ىعًم ػ ُّ
ض ػ ًػؿ ب ػ ًػف ىعًمػ ّْ
عمػػػى النبػػػي  ،»ل ىشػ ىػر ي
ػي بػ يػف ي
ػي (ُُٔىػ ػ ػػ) ،تحقيػ ػ ػؽ :حم ػ ػػد عب ػ ػػد ا﵀ كػ ػ ػريـ ،الناش ػ ػػر :الجامع ػ ػػة اإلس ػ ػػبلمية بالمدين ػ ػػة
الم ٍقًد ًس ػ ػ ُّ
ى
المنكرة ،الطبعة :السنة السادسة كالثبلكف ،العدد ُِْ ُِْْ -ىػ.

َُٓ « .جػػػػزء فيػػػػو سػػػػتة مجػػػػالس مػػػػف أمػػػػالي القاضػػػػي أبػػػػي يعمػػػػى الفػػػػراء» ،القاضػ ػػي أبػ ػػك
يعم ػػى ،محم ػػد ب ػػف الحس ػػيف ب ػػف محم ػػد ب ػػف خم ػػؼ المع ػػركؼ ب ػ ػ اب ػػف الفػ ػراء (ْٖٓىػ ػػ) ،تحقيػ ػؽ:

محم ػ ػ ػػد ب ػ ػ ػػف ناص ػ ػ ػػر العجم ػ ػ ػػي ،الناش ػ ػ ػػر :دار البش ػ ػ ػػائر  -دار الص ػ ػ ػػديؽ ،الطبع ػ ػ ػػة :األكل ػ ػ ػػى

ََِْـ.

ُُٓ« .جمػػػػػػؿ مػػػػػػف أنسػػػػػػاب األشػػػػػػراؼ» ،أحمػ ػ ػػد بػ ػ ػػف يحيػ ػ ػػى بػ ػ ػػف جػ ػ ػػابر بػ ػ ػػف داكد الػ ػ ػ ىػب ىبل يذرم
(ِٕٗى ػ ػ ػ ػػ) ،تحقيػ ػ ػ ػػؽ :سػ ػ ػ ػػييؿ زكػ ػ ػ ػػار كريػ ػ ػ ػػاض الزركمػ ػ ػ ػػي ،الناشػ ػ ػ ػػر :دار الفكػ ػ ػ ػػر – بيػ ػ ػ ػػركت،

الطبعة :األكلىُُْٕ ،ىػ.

ُِٓ« .الجػػػػػػػيـ» ،ألب ػ ػ ػي عمػ ػ ػػرك ،إسػ ػ ػػحاؽ بػ ػ ػػف مػ ػ ػ ٌػرار الشػ ػ ػػيباني بػ ػ ػػالكالء (َِٔى ػ ػ ػػ) ،تحقي ػ ػ ػؽ:
إبػ ػ ػراىيـ األبيػ ػ ػػارم ،راجعػ ػ ػػو :محم ػ ػػد خمػ ػ ػػؼ أحمػ ػ ػػد ،الناشػ ػ ػػر :الييئ ػ ػػة العامػ ػ ػػة لشػ ػ ػػئكف المطػ ػ ػػابع
األميرية ،القاىرة ،عاـ النشرُّْٗ :ىػ.

ػحػ
ُّٓ« .حاشػػػػية السػػػػندم عمػػػػى سػػػػنف ابػػػػف ماجػػػػو» ،لمسػ ػػندم ،محم ػػد بػ ػػف عب ػػداليادم التتػ ػػكم،
(ُُّٖىػ) ،دار الجيؿ ،بيركت.

ُْٓ« .حسػػػػف المحاضػػػػرة فػػػػي تػػػػاريخ مصػػػػر كالقػػػػاىرة» ،عب ػػد ال ػػرحمف ب ػػف أب ػػي بك ػػر ،ج ػػبلؿ
الػ ػ ػػديف السػ ػ ػػيكطي (ُُٗى ػ ػ ػػ) ،تحقي ػ ػ ػؽ  :محمػ ػ ػػد أبػ ػ ػػك الفضػ ػ ػػؿ إب ػ ػ ػراىيـ ،الناشػ ػ ػػر :دار إحيػ ػ ػػاء
الكتب العربية  -عيسى البابي الحمبي كشركاه – مصر ،الطبعة :األكلى ُّٕٖىػ.

ُٓٓ« .الحػػػػػػػديث كالمحػػػػػػػدثكف» ،لمحمػ ػ ػػد محمػ ػ ػػد أبػ ػ ػػك زىػ ػ ػػك رحمػ ػ ػػو ا﵀ ،الناشػ ػ ػػر :دار الفكػ ػ ػػر
العربي ،الطبعة :القاىرة في ِ مف جمادل الثانية ُّٖٕىػ.

ُٔٓ« .حػػػػدكد العػػػػالـ مػػػػف المشػػػػرؽ إلػػػػى المغػػػػرب» ،المؤلػ ػػؼ :مجيػ ػػكؿ (ت :بعػ ػػد ِّٕى ػ ػػ)،

محق ػ ػػؽ كمت ػ ػػرجـ الكت ػ ػػاب (ع ػ ػػف الفارس ػ ػػية)  :الس ػ ػػيد يكس ػ ػػؼ الي ػ ػػادم ،الناش ػ ػػر :ال ػ ػػدار الثقافي ػ ػػة

لمنشر ،القاىرة ،الطبعةُِّْ :ىػ.

ُٕٓ « .حميػػػػػة األكليػػػػػػاء كطبقػػػػػات األصػػػػػػفياء» ،ألب ػ ػػي ين ىع ػ ػػيـ األص ػ ػػفياني ،أحم ػ ػػد ب ػ ػػف عب ػ ػػدا﵀
(َّْىػ) ،السعادة ،بجكار محافظة مصرُّْٗ ،ىػ.
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ُٖٓ« .حضػػػػػػػػارة العػػػػػػػػرب» ،ت ػ ػ ػػأليؼ :غكس ػ ػ ػػتاؼ لكب ػ ػ ػػكف ،ترجم ػ ػ ػػة :ع ػ ػ ػػادؿ زعيت ػ ػ ػػر ،الناش ػ ػ ػػر:
مؤسسة ىنداكم لمتعميـ كالثقافة-مصر القاىرة -الطبعة األكلىَُِِ :ـ.

ُٗٓ« .الحضػػػػػارة اإلسػػػػػبلمية أسسػػػػػيا ككسػػػػػائميا كصػػػػػكر مػػػػػف تطبيقػػػػػات المسػػػػػمميف ليػػػػػا
كلمحػػػػػات مػػػػػػف تأثيرىػػػػػا فػػػػػػي سػػػػػائر األمػػػػػػـ» ،عب ػ ػػد ال ػ ػػرحمف ب ػ ػػف حس ػ ػػف ىح ىبَّن ىك ػ ػػة المي ػ ػػداني
الدمش ػ ػػقي (ُِْٓىػ ػ ػػ) ،الناش ػ ػػر :دار القم ػ ػػـ -دمش ػ ػػؽ ،الطبع ػ ػػة :األكل ػ ػػى المس ػ ػػتكممة لعناص ػ ػػر
خطة الكتاب ُُْٖىػ.

َُٔ « .الحضػػػػػػارة اإلسػػػػػػبلمية فػػػػػػي القػػػػػػرف الرابػػػػػػع اليجػػػػػػرم ،أك "عصػػػػػػر النيضػػػػػػة فػػػػػػي
اإلسػػػػػبلـ"» ،تػ ػػأليؼ األسػ ػػتاذ :آدـ متػ ػػز ،نقمػ ػػو إلػ ػػى العربيػ ػػة :محمػ ػػد عبػ ػػد اليػ ػػادم أبػ ػػك ريػ ػػدة،
أع ػ ػ ػػد فيارس ػ ػ ػػو :رفع ػ ػ ػػت الب ػ ػ ػػدراكم ،الناش ػ ػ ػػر :دار الكت ػ ػ ػػاب العرب ػ ػ ػػي بي ػ ػ ػػركت لبن ػ ػ ػػاف ،الطبع ػ ػ ػػة

الخامسة.

ُُٔ« .حكمػػػػة اإلشػػػػراؽ إلػػػػى كتػػػػاب اآلفػػػػاؽ " بذيمػػػػو :تتمػػػػة فػػػػي نقػػػػد اآلثػػػػار المرفكعػػػػة عػػػػف
ػرزاؽ الحس ػ ػػيني ،الممقٌ ػ ػػب
محم ػ ػػد ب ػ ػػف عب ػ ػػد ال ػ ػ ٌ
محم ػ ػػد ب ػ ػػف ٌ
الخػػػػػط كالكتابػػػػػة"» ،ألبػ ػ ػي الف ػ ػػيضٌ ،
بمرتضػ ػ ػػىَّ ،
الزبيػ ػ ػػدم (َُِٓى ػ ػ ػػ) ،عنػ ػ ػػي بإخ ارجػ ػ ػػو :محمػ ػ ػػد طمحػ ػ ػػة بػ ػ ػػبلؿ ،الناشػ ػ ػػر :مطبعػ ػ ػػة

المدني – القاىرة ،الطبعة :األكلىُُُْ ،ىػ.

ُِٔ« .الحيػػػػػػكاف» ،لمج ػ ػػاحظ ،عم ػ ػػرك ب ػ ػػف بح ػ ػػر ب ػ ػػف محب ػ ػػكب الكن ػ ػػاني ب ػ ػػالكالء ،الميث ػ ػػي ،أب ػ ػػك
عثمػ ػ ػػاف ،الشػ ػ ػػيير بالجػ ػ ػػاحظ (ِٓٓى ػ ػ ػػ) ،الناشػ ػ ػػر :دار الكتػ ػ ػػب العمميػ ػ ػػة – بيػ ػ ػػركت ،الطبعػ ػ ػػة:

الثانيةُِْْ ،ىػ.

ػخػ
ُّٔ« .خػػػػػػاص الخػػػػػػاص» ،لعبػ ػ ػػد الممػ ػ ػػؾ بػ ػ ػػف محمػ ػ ػػد بػ ػ ػػف إسػ ػ ػػماعيؿ أبػ ػ ػػك منصػ ػ ػػكر الثعػ ػ ػػالبي
(اِْٗىػ ػ ػػ) ،تحقيػ ػ ػؽ :حس ػ ػػف األم ػ ػػيف ،الناش ػ ػػر :دار مكتب ػ ػػة الحي ػ ػػاة  -بيركت/لبن ػ ػػاف ،الطبع ػ ػػة:

ال يكجد.

الر ىجػ ً
ػػػػػاؿ» ،لصف ػ ػ ػ ػي الػ ػػديف اليمنػ ػ ػ ػي،
ُْٔ« .خبلصػػػػػة تػػػػػذىيب تيػػػػػذيب الكمػػػػػاؿ فػػػػػي أسمػػػػػػػػاء ِّ
صػ ػ ػ ػػارم (ت :بعػ ػ ػ ػػد ِّٗى ػ ػ ػ ػػ) ،مكتػ ػ ػ ػػب المطبكعػ ػ ػ ػػات
أحمػ ػ ػ ػػد بػ ػ ػ ػػف عبػ ػ ػ ػػدا﵀ الخزرجػ ػ ػ ػػي األ ٍىن ى
اإلسبلمية ،كدار البشائر ،حمب ،بيركت ،الطبعة الخامسةُُْٔ ،ىػػ.

ُٓٔ « .خػػػزائف الكتػػػب القديمػػػة فػػػي العػػػراؽ منػػػذ أقػػػدـ العصػػػكر حتػػػى سػػػنة َََُ لميجػػػرة»،

ت ػ ػ ػػأليؼ :ك ػ ػ ػػكركيس عػ ػ ػ ػكاد ،الناش ػ ػ ػػر :دار ال ارئ ػ ػ ػػد العرب ػ ػ ػػي-بي ػ ػ ػػركت -لبن ػ ػ ػػاف ،الطبع ػ ػ ػػة الثاني ػ ػ ػػة

َُْٔق.
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ُٔٔ« .خصػػػػػائص مسػػػػػند اإلمػػػػػاـ أحمػػػػػد» ،ألب ػ ػي مكسػ ػػى ،محمػ ػػد بػ ػػف عمػ ػػر بػ ػػف أحمػ ػ ػ ػ ػد بػ ػػف
عم ػ ػ ػػر ب ػ ػ ػػف محم ػ ػ ػػد األص ػ ػ ػػبياني الم ػ ػ ػػدينيُٖٓ( ،ىػ ػ ػ ػػ) ،الناش ػ ػ ػػر :مكتب ػ ػ ػػة التكب ػ ػ ػػة ،الطبع ػ ػ ػػة:

َُُْىػ.

ػدػ
ُٕٔ.

«الػػػػدرر الكامنػػػػة فػػػػي أعيػػػػاف المائػػػػة الثامنػػػػة» ،ألب ػ ػي الفضػ ػػؿ ،أحمػ ػػد بػ ػػف عمػ ػػي بػ ػػف

محم ػ ػػد ب ػ ػػف أحم ػ ػػد ب ػ ػػف حج ػ ػػر العس ػ ػػقبلني (ِٖٓىػ ػ ػػ) ،تحقيػ ػ ػؽ :مراقب ػ ػػة /محم ػ ػػد عب ػ ػػد المعي ػ ػػد
ضػ ػػاف ،الناشػ ػػر :مجمػ ػػس دائ ػ ػرة المعػ ػػارؼ العثمانيػ ػػة  -صػ ػػيدر ابػ ػػاد /الينػ ػػد ،الطبعػ ػػة :الثانيػ ػػة،
ُِّٗىػ.
ُٖٔ« .الػػػػدرر المنتثػػػػرة فػػػػي األحاديػػػػث المشػػػػتيرة» ،لمس ػػيكطي ،عبػ ػػد الػ ػػرحمف بػ ػػف أبػ ػػي بكػ ػػر،
ج ػ ػػبلؿ ال ػ ػػديف الس ػ ػػيكطي (ُُٗىػ ػ ػػ) ،تحقي ػ ػػؽ :ال ػ ػػدكتكر محم ػ ػػد ب ػ ػػف لطف ػ ػػي الص ػ ػػباغ ،الناش ػ ػػر:
عمادة شؤكف المكتبات  -جامعة الممؾ سعكد ،الرياض.
ُٗٔ « .الػػػػػديباج المػػػػػذىب فػػػػػي معرفػػػػػة أعيػػػػػاف عممػػػػػاء المػػػػػذىب» ،إلبػ ػ ػراىيـ ب ػ ػػف عم ػ ػػي ب ػ ػػف
محم ػ ػػد ،اب ػ ػػف فرح ػ ػػكف ،برى ػ ػػاف ال ػ ػػديف اليعم ػ ػػرم(ٕٗٗىػ ػ ػػ) ،تحقي ػ ػػؽ كتعمي ػ ػػؽ :ال ػ ػػدكتكر محم ػ ػػد
األحمدم أبك النكر ،الناشر :دار التراث لمطبع كالنشر ،القاىرة.
المػػػ ىذىَّب فػػػي مصػػػػطمح الحػػػديث (مطبػػػكع مػػػع شػػػػرح مػػػنبل حنفػػػي عميػػػػو)»،
َُٕ« .الػػػديباج ي

المؤلػ ػػؼ :يينسػ ػػب لعمػ ػػي بػ ػػف محمػ ػػد بػ ػػف عمػ ػػي ال ػ ػزيف الش ػ ػريؼ الجرجػ ػػاني (ُٖٔى ػ ػػ) ،مصػ ػػحح
بمعرف ػ ػػة لجن ػ ػػة :برئاس ػ ػػة الش ػ ػػيخ حس ػ ػػف اإلنب ػ ػػابي ،الناش ػ ػػر :مطبع ػ ػػة مص ػ ػػطفى الب ػ ػػابي الحمب ػ ػػي

كأكالده – بمصر ،باشر طبعو :محمد أميف عمراف ،عاـ النشرَُّٓ :ق.
ُُٕ« .دكلػػػػة اإلسػػػػبلـ فػػػػي األنػػػػدلس» ،محمػ ػػد عب ػػد ا﵀ عنػ ػػاف الم ػػؤرخ المصػ ػػرم (َُْٔى ػ ػػ)،
الناش ػ ػػر :مكتب ػ ػػة الخ ػ ػػانجي ،الق ػ ػػاىرة ،الطبع ػ ػػة :ج ػ ػ ػ ُ /ٓ ،ِ ،الرابع ػ ػػةُُْٕ ،ى ػ ػ ػ ،ج ػ ػ ػّ/ْ ،
الثانيةُُُْ ،ىػ.
ُِٕ« .ديػػػػػػكاف اإلسػػػػػػبلـ» ،ألبػ ػ ػػي المع ػ ػػالي محمػ ػ ػػد ب ػ ػػف عب ػ ػػدالرحمف بػ ػ ػػف الغ ػ ػػزم (ُُٕٔى ػ ػ ػػ)،
تحقيؽ :سيد كسركم حسف ،دار الكتب العممية ،بيركت ،الطبعة األكلىُُُْ ،ىػ.
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ُّٕ « .ديػػػكاف الضػػػعفاء كالمتػػػرككيف كخمػػػؽ مػػػف المجيػػػكليف كثقػػػات فػػػييـ لػػػيف» ،لم ػػذىبي،
ش ػ ػػمس ال ػ ػػديف أب ػ ػػك عب ػ ػػد ا﵀ محم ػ ػػد ب ػ ػػف أحم ػ ػػد ب ػ ػػف عثم ػ ػػاف ب ػ ػػف ىق ٍايم ػ ػػاز ال ػ ػػذىبي (ْٖٕىػ ػ ػػ)،

تحقي ػ ػؽ :حمػ ػػاد ب ػ ػػف محمػ ػػد األنصػ ػػارم ،الناش ػ ػػر :مكتبػ ػػة النيضػ ػػة الحديث ػ ػػة – مكػ ػػة ،الطبع ػ ػػة:
الثانيةُّٖٕ ،ىػ.
ػذػ
ُْٕ« .ذخيػػػػػرة ي َّ
ػي
ػػػػرج عمػػػػػى الحػػػػػركؼ كاأللفػػػػػاظ»،
َّ
المخػ َّ
الحفػػػػػاظ ي
لمحم ػ ػػد ب ػ ػػف ط ػ ػػاىر المقدس ػ ػ ٌ
ً
الرياضُُْٔ ،ىػ.
(َٕٓىػ) ،تحقيؽ:
َّ
ائي ،دار السَّمؼّْ ،
عبدالرحمف الف ٍرىيك ٌ
ُٕٓ« .ذيؿ ميزاف االعتداؿ» ألبي الفضؿ ،زيف الديف عبد الرحيـ بف الحسيف بف عبد الرحمف بف
أبي بكر بف إبراىيـ العراقي (َٖٔىػ) ،تحقيؽ :عمي محمد معكض /عادؿ أحمد عبد المكجكد،
دار الكتب العممية ،بيركت ،الطبعة :األكلىُُْٔ ،ىػ.
ُٕٔ« .ذيػػػػؿ تػػػػاريخ مكلػػػػد العممػػػػاء ككفيػػػػاتيـ» ،أبػ ػػك محمػ ػػد الكتػ ػػاني الدمشػ ػػقي ،عبػ ػػد العزيػ ػػز
ب ػػف أحم ػػد ب ػػف محم ػػد ب ػػف عم ػػي التميم ػػئْٔ (،ى ػ ػ) ،تحقي ػػؽ :عب ػػدا﵀ أحم ػػد س ػػميماف الحم ػػد،

دار العاصمة ،الرياض ،الطبعة األكلىَُْٗ ،ىػ.

ُٕٕ« .ذيػػػؿ التقييػػػد فػػػي ركاة السػػػنف كاألسػػػانيد» ،ألب ػػي الطي ػػب ،محم ػػد ب ػػف أحم ػػد ب ػػف عم ػػي،
تق ػ ػ ػػي ال ػ ػ ػػديف ،أب ػ ػ ػػك الطي ػ ػ ػػب المك ػ ػ ػػي الحس ػ ػ ػػني الفاس ػ ػ ػػي (ِّٖىػ ػ ػ ػػ) ،تحقيػ ػ ػ ػؽ :كم ػ ػ ػػاؿ يكس ػ ػ ػػؼ

الحكت ،الناشر :دار الكتب العممية ،بيركت ،لبناف ،الطبعة :األكلىَُُْ ،ىػ.

ُٖٕ« .ذيػػػػؿ ديػػػػكاف الضػػػػعفاء كالمتػػػػرككيف» ،لمػ ػػذىبي ،ش ػػمس الػ ػػديف أبػ ػػك عب ػػد ا﵀ محمػ ػػد بػ ػػف
أحم ػ ػػد ب ػ ػػف عثم ػ ػػاف ب ػ ػػف ىق ٍايم ػ ػػاز ال ػ ػػذىبي (ْٖٕىػ ػ ػػ) ،تحقيػ ػ ػؽ :حم ػ ػػاد ب ػ ػػف محم ػ ػػد األنص ػ ػػارم،
الناشر :مكتبة النيضة الحديثة – مكة ،الطبعة :األكلى.

ُٕٗ« .ذيػػػػػؿ طبقػػػػػات الحنابمػػػػػة» ،المؤلػ ػػؼ :زيػ ػػف الػ ػػديف عبػ ػػد الػ ػػرحمف بػ ػػف أحمػ ػػد بػ ػػف رجػ ػػب،

الس ػ ػ ػػبلمي ،البغ ػ ػ ػػدادم ،ث ػ ػ ػػـ الدمش ػ ػ ػػقي ،الحنبم ػ ػ ػػي (ٕٓٗىػ ػ ػ ػػ) ،تحقيػ ػ ػ ػؽ :د عب ػ ػ ػػد ال ػ ػ ػػرحمف ب ػ ػ ػػف
ى
سميماف العثيميف ،الناشر :مكتبة العبيكاف – الرياض ،الطبعة :األكلىُِْٓ ،ق.

َُٖ « .ذكػػػػر أسػػػػماء مػػػػف تكمػػػػـ فيػػػػو كىػػػػك مكثػػػػؽ» ،لشػ ػػمس الػ ػػديف أبػ ػػك عبػ ػػد ا﵀ محمػ ػػد بػ ػػف
أحمػ ػ ػػد بػ ػ ػػف عثمػ ػ ػػاف بػ ػ ػػف ىق ٍايمػ ػ ػػاز الػ ػ ػػذىبي (ْٖٕى ػ ػ ػػ) ،تحقي ػ ػ ػؽ :محمػ ػ ػػد شػ ػ ػػككر بػ ػ ػػف محمػ ػ ػػكد
الحػ ػ ػ ػ ػػاجي أمريػ ػ ػ ػ ػػر الميػ ػ ػ ػ ػػاديني ،الناشػ ػ ػ ػ ػػر :مكتبػ ػ ػ ػ ػػة المنػ ػ ػ ػ ػػار – الزرقػ ػ ػ ػ ػػاء ،الطبعػ ػ ػ ػ ػػة :األكلػ ػ ػ ػ ػػى،

َُْٔق.
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ػرػ
الرسػػػػالة المسػػػػتطرفة لبيػػػػاف مشػػػػيكر كتػػػػب السػػػػنة المشػػػػرفة» ،لمكتػ ػػاني ،أبػ ػػك عبػ ػػدا﵀
ُُِّٖ « .
محم ػ ػػد ب ػ ػػف أب ػ ػػي الف ػ ػػيض جعف ػ ػػر ب ػ ػػف إدري ػ ػػس الحس ػ ػػني اإلدريس ػ ػػي (ُّْٓىػ ػ ػػ) ،تحقي ػ ػػؽ:
محمػ ػ ػ ػػد المنتصػ ػ ػ ػػر بػ ػ ػ ػػف محمػ ػ ػ ػػد الزمزمػ ػ ػ ػػي ،دار البشػ ػ ػ ػػائر اإلسػ ػ ػ ػػبلمية ،بيػ ػ ػ ػػركت ،الطبعػ ػ ػ ػػة

السادسةُُِْ ،ىػ.

كيػ ػػو ،أحمػ ػػد بػ ػػف عمػ ػػي بػ ػػف محمػ ػػد بػ ػػف إب ػ ػراىيـ ،أبػ ػػك
ُِٖ« .رجػػػػاؿ صػػػػحيح مسػػػػمـ» ،الب ػػف ىم ٍن يج ى
كي ػ ػػو (ِْٖىػ ػ ػػ) ،تحقيػ ػ ػؽ :عب ػ ػػد ا﵀ الميث ػ ػػي ،الناش ػ ػػر :دار المعرف ػ ػػة – بي ػ ػػركت،
بك ػ ػػر اب ػ ػػف ىم ٍن يج ى
الطبعة :األكلىَُْٕ ،ق.

ُّٖ « .رحمػػػػػػة ابػػػػػػف بطكطػػػػػػة المسػػػػػػماة تحفػػػػػػة النظػػػػػػار فػػػػػػي غرائػػػػػػب االمصػػػػػػار كعجائػػػػػػب
األسػػػفار» ،ألبػ ػي عب ػػد ا﵀ ،اب ػػف بطكط ػػة ،محم ػػد ب ػػف عب ػػد ا﵀ ب ػػف محم ػػد ب ػػف إبػ ػراىيـ المػ ػكاتي

الطنجيٕٕٗ( ،ىػ) ،الناشر :دار الشرؽ العربي.

ُْٖ« .رسػػػػػائؿ ابػػػػػف حػػػػػزـ األندلسػػػػػي» ،ألب ػ ػي محمػ ػػد ،عمػ ػػي بػ ػػف أحمػ ػػد بػ ػػف سػ ػػعيد بػ ػػف حػ ػػزـ
األندلس ػ ػ ػػي القرطب ػ ػ ػػي الظ ػ ػ ػػاىرم (ْٔٓىػ ػ ػ ػػ) ،تحقيػ ػ ػ ػؽ :إحس ػ ػ ػػاف عب ػ ػ ػػاس ،الناش ػ ػ ػػر :المؤسس ػ ػ ػػة

العربية لمدراسات كالنشرُّٖٗ ،ـ.

ُٖٓ« .الرسػػػػػائؿ األدبيػػػػػة» ،ألبػ ػ ػي عثم ػ ػػاف ،عم ػ ػػرك ب ػ ػػف بح ػ ػػر ب ػ ػػف محب ػ ػػكب الكن ػ ػػاني ب ػ ػػالكالء،
الميث ػ ػ ػػي ،الش ػ ػ ػػيير بالج ػ ػ ػػاحظ (ِٓٓىػ ػ ػ ػػ) ،الناش ػ ػ ػػر :دار كمكتب ػ ػ ػػة الي ػ ػ ػػبلؿ ،بي ػ ػ ػػركت ،الطبع ػ ػ ػػة:

الثانيةُِّْ ،ىػ.

ُٖٔ« .رسػػػػالة الغفػػػػراف» ،ألب ػ ػي العػ ػػبلء المعػ ػػرم ،أحمػ ػػد بػ ػػف عبػ ػػد ا﵀ بػ ػػف سػ ػػميماف بػ ػػف محمػ ػػد

التنػ ػ ػ ػ ػػكخي (ْْٗى ػ ػ ػ ػ ػػ) ،الناشػ ػ ػ ػ ػػر :مطبعػ ػ ػ ػ ػػة (أمػ ػ ػ ػ ػػيف ىنديػ ػ ػ ػ ػػة) بالمكسػ ػ ػ ػ ػػكي (شػ ػ ػ ػ ػػارع الميػ ػ ػ ػ ػػدم
باألزبكي ػ ػػة)– مص ػ ػػر ،ص ػ ػػححيا ككق ػ ػػؼ عم ػ ػػى طبعي ػ ػػا :إبػ ػ ػراىيـ الي ػ ػػازجي ،الطبع ػ ػػة :األكل ػ ػػى،

ُِّٓىػ.

ُٕٖ« .الػػػػركض المعطػػػػار فػػػػي خبػػػػر األقطػػػػار» ،ألبػ ػي عب ػػد ا﵀ ،محم ػػد ب ػػف عب ػػد ا﵀ ب ػػف عب ػػد
المػ ػػنعـ ً
الحميػ ػػرل (تََٗ :ى ػ ػػ) ،تحقي ػ ػؽ :إحسػ ػػاف عبػ ػػاس ،الناشػ ػػر :مؤسسػ ػػة ناصػ ػػر لمثقافػ ػػة
 -بيركت  -طبع عمى مطابع دار السراج ،الطبعة :الثانيةَُٖٗ ،ـ.

تخػػػػريج فىك ًائػ ً
رتيػ ً
ػػػد تى َّمػػػػاـ» ،ألبػ ػي س ػػميماف ،جاس ػػـ ب ػػف سػ ػػميماف
ُٖٖ« .الػ َّ
ػػػب ىك ٍ
ػػػر ي
َّسػػػػاـ بتى ٍ
ى
كض الب ى
ً
اإلسػ ػ ػ ػ ىػبلميَّة ،بيػ ػ ػ ػػركت – لبنػ ػ ػ ػػاف ،الطبعػ ػ ػ ػػة:
حمػ ػ ػ ػػد الفييػ ػ ػ ػػد الدكسػ ػ ػ ػػرم ،الناشػ ػ ػ ػػر :ىد يار ى
الب ىشػ ػ ػ ػػائر ٍ
األكلى َُْٖىػ.
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ُٖٗ« .اليدايػػػة كاإلرشػػػاد فػػػي معرفػػػة أىػػػؿ الثقػػػة كالسػػػداد» ،ألحم ػػد ب ػػف محم ػػد ب ػػف الحس ػػيف،

أب ػ ػػك نص ػ ػػر البخ ػ ػػارم الكبلب ػ ػػاذم (ّٖٗىػ ػ ػػ) ،تحقيػ ػ ػؽ :عب ػ ػػد ا﵀ الميث ػ ػػي ،الناش ػ ػػر :دار المعرف ػ ػػة
– بيركت ،الطبعة :األكلىَُْٕ ،ق.

َُٗ« .الزاىػػػػػر فػػػػػي معػػػػػاني كممػػػػػات النػػػػػاس» ،ألب ػ ػي بكػ ػػر األنبػ ػػارم ،محمػ ػػد بػ ػػف القاسػ ػػـ بػ ػػف
محمػ ػػد بػ ػػف بشػ ػػارِّٖ( ،ى ػ ػػ) ،تحقي ػ ػؽ :د .حػ ػػاتـ صػ ػػالح الضػ ػػامف ،الناشػ ػػر :مؤسسػ ػػة الرسػ ػػالة
– بيركت ،الطبعة :األكلىُُِْ ،ىػ.

ُُٗ« .زاد المعػػػاد فػػػي ىػػػدم خيػػػر العبػػػاد» ،الب ػػف الق ػػيـ ،محم ػػد ب ػػف أب ػػي بك ػػر ب ػػف أي ػػكب ب ػػف

سػ ػ ػػعد شػ ػ ػػمس الػ ػ ػػديف ابػ ػ ػػف قػ ػ ػػيـ الجكزيػ ػ ػػة (ُٕٓى ػ ػ ػػ) ،الناشػ ػ ػػر :مؤسسػ ػ ػػة الرسػ ػ ػػالة ،بيػ ػ ػػركت -
مكتبة المنار اإلسبلمية ،الككيت ،الطبعة :السابعة كالعشركف ُُْٓ ،ىػ.
ػسػ

االت ابػ ً
الج ىنيػ ػ ػػد،
ُِٗ« .سػػػػػػػؤ ي
الج ىنيػػػػػػػد ليحيػػػػػػػى بػػػػػػػف معػػػػػػػيف» إلب ػ ػ ػراىيـ بػ ػ ػػف عبػ ػ ػػدا﵀ بػ ػ ػػف ي
ػػػػػػف ي
محم ػ ػػد ن ػ ػػكر س ػ ػػيؼ ،مكتب ػ ػػة ال ػ ػػدار ،المدين ػ ػػة المن ػ ػػكرة،
(َِٔى ػ ػ ػ تقريبػ ػ ػنا) ،تحقي ػ ػػؽ :أحم ػ ػػد ٌ
الطبعة األكلىَُْٖ ،ىػ.
ُّٗ « .سػػػػؤاالت محمػػػػد بػػػػف عثمػػػػاف بػػػػف أبػػػػي شػػػػيبة لعمػػػػي بػػػػف المػػػػديني» ،ألبػ ػي الحسػ ػ ػف،
عمػ ػ ػػي بػ ػ ػػف عبػ ػ ػػد ا﵀ بػ ػ ػػف جعفػ ػ ػػر السػ ػ ػػعدم بػ ػ ػػالكالء المػ ػ ػػديني ،البصػ ػ ػػرم (ِّْى ػ ػ ػػ) ،تحقي ػ ػ ػؽ:
مكف ػ ػ ػػؽ عب ػ ػ ػػد ا﵀ عب ػ ػ ػػد الق ػ ػ ػػادر ،الناش ػ ػ ػػر :مكتب ػ ػ ػػة المع ػ ػ ػػارؼ – الري ػ ػ ػػاض ،الطبع ػ ػ ػػة :األكل ػ ػ ػػى،
َُْْق.
االت أبػػػي داكد (تِٕٓ :ىػػػػ) لئلمػػػاـ أحمػػػد بػػػف حنبػػػؿ (ُِْىػػػػ) فػػػي جػػػرح الػ ُّػػركاة
سػػػؤ ي
ُْٗ « .ي
محم ػ ػػد منص ػ ػػكر ،مكتب ػ ػػة العم ػ ػػكـ كالحك ػ ػػـ ،المدين ػ ػػة المن ػ ػػكرة،
كتعػػػػػػديميـ» ،تحقي ػ ػػؽ :زي ػ ػػاد ٌ
طبعة ُُْْىػ.

ػػػػعث
اآلجػ ِّ
سػػػػػ ىميماف بػػػػػف األى ٍ
ُٓٗ« .سػػػػػؤاالت أبػػػػػي يعبيػػػػػد ي
شػ ى
ػػػػرم (ت :بعػػػػػد ََّىػػػػػػ) أبػػػػػا داكد ي
ػػػرح ًيـ كتعػ ً
الرجػػػػاؿ كجػ ً
ػػػديم ًيـ» ،تحقيػ ػػؽ :عبػ ػػدالعميـ
ِّ
ػػػتاني (ِٕٓىػػػػػ) فػػػػي معرفػػػػة ِّ
الس ٍجسػ ٌ
الري ػ ػػاف ،بي ػ ػػركت ،الطبع ػ ػػة األكل ػ ػػى،
ػتكم ،دار االس ػ ػػتقامة ،م ٌك ػ ػػة المكرم ػ ػػة ،كمؤسسػ ػ ػة َّ
ى
الب ٍس ػ ػ ٌ
ُُْٖىػ.

ُٔٗ « .سػػػػؤاالت أبػػػػي عبيػػػػد اآلجػػػػرم أبػػػػا داكد السجسػػػػتاني فػػػػي الجػػػػرح كالتعػػػػديؿ» ،تحقيػ ػػؽ
الدكت ػ ػ ػػكر عبػ ػ ػػد العمػ ػ ػػيـ البسػ ػ ػػتكم ،مكتبػ ػ ػػة دار االستق ػ ػ ػػامة ،مك ػ ػ ػػة المكرمػ ػ ػػة كمؤسسػ ػ ػػة الريػ ػ ػػاف،

بيركت ،الطبعة األكلى ُُْٖى.
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ُٕٗ « .سػػػؤاالت البرذعػػػي ألبػػػي زرعػػػة الػػػرازم ،كمعػػػو كتػػػاب أسػػػامي الضػػػعفاء» ،ألبػػي زرع ػػة
ال ػ ػ ػػرازم ،عبي ػ ػ ػػد ا﵀ ب ػ ػ ػػف عبػ ػ ػ ػػدالكريـ (ِْٔىػ ػ ػ ػػ) ،تحقي ػ ػ ػػؽ :محمػ ػ ػ ػػد ب ػ ػ ػػف عم ػ ػ ػػي األزىػ ػ ػ ػػرم،
الفاركؽ الحديثة لمطباعة كالنشر ،القاىرة ،الطبعة األكلى ََِٗ ،ـ.

ُٖٗ.

« سػػػػػػػػػؤاالت حمػػػػػػػػػزة بػػػػػػػػػف يكسػػػػػػػػػؼ السػػػػػػػػػيمي (ِّٕ ىػػػػػػػػػػ) لمػػػػػػػػػدارقطني» ،عمػ ػ ػ ػػي

ابػ ػ ػػف عمػ ػ ػػر (ّٖٓى ػ ػ ػػ) ،تحقيػ ػ ػػؽ :مكفػ ػ ػػؽ بػ ػ ػػف عبػ ػ ػػدا﵀ بػ ػ ػػف عبػ ػ ػػدالقادر ،مكتبػ ػ ػػة المعػ ػ ػػارؼ،
الرياض ،الطبعة األكلىَُْْ ،ىػ.

َّارقطني» ،عمػ ػػي بػ ػػف عمػ ػػر
محمػػػػد (تِْٓ :ىػػػػػ) لمػػػػد
ُٗٗ« .سػػػػؤاالت ى
ػػػاني أحمػػػػد بػػػػف ٌ
ٌ
الب ٍرقػ ٌ
مَّ ،
الناش ػ ػ ػػر :كت ػ ػ ػػب خان ػ ػ ػػو جميم ػ ػ ػػي ،باكس ػ ػ ػػتاف،
(ّٖٓىػ ػ ػ ػػ) ،تحقي ػ ػ ػػؽ :عب ػ ػ ػ َّ
ػدالرحيـ القش ػ ػ ػػقر ٌ
الطبعة األكلىَُْْ ،ىػ.

َّارقطني» عم ػ ػػي ب ػ ػػف عم ػ ػػر
محمػػػػػػد بػػػػػػف عبػػػػػػداهلل (َْٓىػػػػػػػ) لمػػػػػػد
االت الحػػػػػػاكـ
سػ ى
ِّ
ػػػػػؤ ي
ََِ « .ي
ٌ
الريػ ػ ػػاض،
(ّٖٓى ػ ػ ػػ) ،تحقيػ ػ ػػؽ :يمكفَّػ ػ ػػؽ بػ ػ ػػف عبػ ػ ػػدا﵀ بػ ػ ػػف عبػ ػ ػػدالقادر ،مكتبػ ػ ػػة المعػ ػ ػػارؼّْ ،
الطبعة األكلىَُْْ ،ىػ.
طني» ،عمػ ػ ػ ػػي
السػػػػػػػػػ ىم ًم ٌي
ػػػػػػػػؤاالت ُّ
سػ ى
محمػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػف ي
الح ى
َُِ « .ي
ٌ
سػػػػػػػػػيف (ُِْىػػػػػػػػػػ) لمػػػػػػػػػدَّارقي ٌ
الح ىمّْيػ ػ ػػد
ابػ ػ ػػف عمػ ػ ػػر (ّٖٓى ػ ػ ػػ) ،تحقيػ ػ ػػؽ :فريػ ػ ػػؽ مػ ػ ػػف البػ ػ ػػاحثيف ،بإش ػ ػ ػراؼ كعنايػ ػ ػػة :سػ ػ ػػعد ي
الج ىريسي ،الطبعة األكلىُِْٕ ،ىػ.
كخالد ي
ً ً
الحػػػػػكزم عػػػػػف جماعػػػػػة مػػػػػف أىػػػػػؿ كاسػػػػػط»،
َِِ« .سػػػػػؤاالت الحػػػػػافظ السػػػػػمفي لخمػػػػػيس ى
المؤل ػ ػ ػػؼ :خم ػ ػ ػػيس ب ػ ػ ػػف عم ػ ػ ػػي ب ػ ػ ػػف أحم ػ ػ ػػد ،أب ػ ػ ػػك الك ػ ػ ػػرـ الكاس ػ ػ ػػطي الح ػ ػ ػػكزم (تَُٓ :ىػ ػ ػ ػػ)،

تحقي ػ ػ ػ ػ ػؽ :مطػ ػ ػ ػ ػػاع الطرابيشػ ػ ػ ػ ػػي ،دار النشػ ػ ػ ػ ػػر :دار الفكػ ػ ػ ػ ػػر – دمشػ ػ ػ ػ ػػؽ ،الطبعػ ػ ػ ػ ػػة :األكلػ ػ ػ ػ ػػى،

َُّْىػ.

َِّ « .سػػػؤاالت الترمػػػذم لمبخػػػارم حػػػكؿ أحاديػػػث فػػػي جػػػامع الترمػػػذم» ،يكس ػػؼ ب ػػف محم ػػد
الػ ػ ػ ٌػدخيؿ النجػ ػ ػػدم ثػ ػ ػػـ المػ ػ ػػدني (تُُّْ :ى ػ ػ ػػ) ،الناشػ ػ ػػر :عمػ ػ ػػادة البحػ ػ ػػث العممػ ػ ػػي بالجامعػ ػ ػػة
اإلسبلمية ،المدينة المنكرة ،المممكة العربية السعكدية ،الطبعة :األكلى ُِْْىػ.

ػػػػديني
ػػػػي بػػػػػف المػ
َِْ« .سػػػػػؤاالت مح ٌمػػػػػد بػػػػػف عثمػػػػػاف بػػػػػف أبػػػػػي ى
شػ ٍ
ٌ
ػػػػيبة (تِٕٗ :ىػػػػػػ) لعمػ ٌ
الري ػ ػػاض ،طبع ػ ػػة
(تِّْ :ى ػ ػػ)» ،تحقي ػ ػػؽ :يمكفٌػ ػػؽ عب ػ ػػدا﵀ عب ػ ػػدالقادر ،مكتب ػ ػػة المع ػ ػػارؼّْ ،
َُْْىػ.
البغػػػدادييف
م (ت ّْٖ :أك ّْٗىػػػػ) مػػػع أسػػػئمة
االت مسػػػعكد بػػػف عمػػػي ِّ
َِٓ« .سػػػؤ ي
ٌ
السػػػجز ٌ
ػػػػػػػػػػػػػػػركاة» لمح ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاكـ َّ
محم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد ب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف عب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدا﵀
عػػػػػػػػػػػػػػػػف أحػػػػػػػػػػػػػػػػكاؿ الػ
ُّ
النيس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػابكر ٌ
مٌ ،
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ػبلمي ،بيػ ػ ػػركت ،الطَّبعػ ػ ػػة
(تَْٓ :ى ػ ػ ػػ) ،تحقيػ ػ ػػؽ :مكفػ ػ ػػؽ عبػ ػ ػػدالقادر ،دار الغػ ػ ػػرب اإلسػ ػ ػ ٌ
األكلىَُْٖ ،ىػ.
َِٔ « .سمسػػػػػمة األحاديػػػػػث الضػػػػػعيفة كالمكضػػػػػكعة كأثرىػػػػػا السػػػػػي فػػػػػي األمػػػػػة» ،لؤللب ػ ػػاني،
محمػ ػ ػ ػػد ناصػ ػ ػ ػػر الػ ػ ػ ػػديف( ،تَُِْ :ى ػ ػ ػ ػػ) ،دار المعػ ػ ػ ػػارؼ ،الريػ ػ ػ ػػاض ،الطبعػ ػ ػ ػػة األكلػ ػ ػ ػػى،

ُُِْ ىػ.

َِٕ « .سمسػػػػمة األحاديػػػػث الصػػػػحيحة كشػػػػيء مػػػػف فقييػػػػا كفكائػػػػدىا» ،ألب ػ ػي عبػ ػػد الػ ػػرحمف
محمػ ػ ػػد ناصػ ػ ػػر الػ ػ ػػديف ،بػ ػ ػػف الحػ ػ ػػاج نػ ػ ػػكح بػ ػ ػػف نجػ ػ ػػاتي بػ ػ ػػف آدـ ،األشػ ػ ػػقكدرم األلبػ ػ ػػاني (ت:

َُِْى ػ ػػ) ،الناشػ ػػر :مكتبػ ػػة المعػ ػػارؼ لمنشػ ػػر كالتكزيػ ػػع ،الريػ ػػاض ،الطبعػ ػػة :األكلػ ػػى( ،لمكتبػ ػػة
المع ػ ػػارؼ) ،ع ػ ػػدد األجػ ػ ػزاء ،ٔ :ع ػ ػػاـ النش ػ ػػر :ج ػ ػ ػ ُ ُُْٓ :ْ -ى ػ ػ ػ ،ج ػ ػ ػ ُُْٔٔ :ى ػ ػ ػ ،ج ػ ػ ػ

ٕ ُِِْ :ىػ.

َّ
ً
ُّ
محمػ ػػد بػ ػػف أحمػ ػػد (تْٕٖ :ى ػ ػػ) ،تحقيػ ػػؽ :مجمكعػ ػػة
َِٖ« .سػ ى
ىبيٌ ،
ػػػير أعػػػػبلـ النػػػػببلء» ،لمػ ػػذ ٌ
مف المحققيف بإشراؼ الشيخ شعيب األرناؤكط ،مؤسسة الرسالةَُْٓ ،ىػ.
َِٗ« .السػػػػيرة َّ
النبكيػػػػة» ،الب ػػف ىش ػػاـ ،عب ػػد المم ػػؾ ب ػػف ىش ػػاـ ب ػػف أي ػػكب الحمي ػػرم المع ػػافرم،
أبػ ػػك محمػ ػػد ،جمػ ػػاؿ الػ ػػديف (تُِّ :ى ػ ػػ) ،تحقيػ ػػؽ :مصػ ػػطفى السػ ػػقا كاب ػ ػراىيـ األبيػ ػػارم كعبػ ػػد

الحفػ ػػيظ الشػ ػػمبي ،الناشػ ػػر :شػ ػػركة مكتبػ ػػة كمطبعػ ػػة مصػ ػػطفى البػ ػػابي الحمبػ ػػي كأكالده بمصػ ػػر،

الطبعة :الثانيةُّٕٓ ،ىػ.

السػ َّ
لمحمػ ػػد عجػ ػػاج الخطيػ ػػب ،أـ القػ ػػرل لمطباعػ ػػة كالنشػ ػػر ،القػ ػػاىرة،
ػػػنة قبػػػػؿ التٌػػػػدكيف»،
َّ
َُُِّ « .
الطبعة الثانيةَُْٖ ،ىػ.

الس َّ
ػػػػػػنة كمكانتيػػػػػػػا فػػػػػػػي التشػػػػػػػريع اإلسػػػػػػػبلمي» ،لمصػ ػ ػػطفى بػ ػ ػػف حسػ ػ ػػني السػ ػ ػػباعي
ُُُِّ « .
ػكراؽ لمنشػ ػ ػػر كالتكزي ػ ػ ػػع ،دار السػ ػ ػػبلـ لمنشػ ػ ػػر كالتكزيػ ػ ػػع ،الق ػ ػ ػػاىرة،
(تُّْٖ :ى ػ ػ ػػ) ،دار الػ ػ ػ ٌ
الطبعة األكلى ُٖٗٗ ،ـ.

ُِِ« .السػػػنف األبػػػيف كالمػػػكرد األمعػػػف فػػػي المحاكمػػػة بػػػيف اإلمػػػاميف فػػػي السػػػند المعػػػنعف»،
محمػ ػػد بػ ػػف عمػ ػػر بػ ػػف محمػ ػػد ،أبػ ػػك عبػ ػػد ا﵀ ،محػ ػػب الػ ػػديف ابػ ػػف رشػ ػػيد الفيػ ػػرم السػ ػػبتي (ت:

ُِٕى ػ ػػ) ،تحقي ػ ػؽ :صػ ػػبلح بػ ػػف سػ ػػالـ المص ػ ػراتي ،الناشػ ػػر :مكتبػ ػػة الغربػ ػػاء األثريػ ػػة  -المدينػ ػػة
المنكرة ،الطبعة :األكلىُُْٕ ،ىػ.

ُِّ« .سػػػػنف أبػػػػي داكد» ،ألب ػ ػي داكد سػ ػػميماف بػ ػػف األشػ ػػعث بػ ػػف إسػ ػػحاؽ بػ ػػف بشػ ػػير بػ ػػف شػ ػػداد
بػ ػػف عمػ ػػرك األزدم الس ً
ّْج ٍسػ ػػتاني (تِٕٓ :ى ػ ػػ) ،تحقي ػ ػؽ :محمػ ػػد محيػ ػػي الػ ػػديف عبػ ػػد الحميػ ػػد،
الناشر :المكتبة العصرية ،صيدا – بيركت.
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ُِْ« .سػػػػنف ابػػػػف ماجػػػػو» ،الب ػػف ماج ػػة  -كماج ػػة اس ػػـ أبي ػػو يزي ػػد  -أب ػػك عب ػػد ا﵀ محم ػػد ب ػػف
محم ػ ػػد كام ػ ػػؿ
يزي ػ ػػد القزكين ػ ػػي (تِّٕ :ىػ ػ ػػ) ،تحقيػ ػ ػؽ :ش ػ ػػعيب األرن ػ ػػؤكط  -ع ػ ػػادؿ مرش ػ ػػد َّ -

ق ػ ػ ػره بممػ ػ ػػي  -ىعبػ ػ ػػد المٌطيػ ػ ػػؼ حػ ػ ػػرز ا﵀ ،الناشػ ػ ػػر :دار الرسػ ػ ػػالة العالميػ ػ ػػة ،الطبعػ ػ ػػة :األكلػ ػ ػػى،
َُّْىػ.
ُِٓ« .سػػػػػنف الػػػػػدارقطني» ،ألب ػ ػي الحسػ ػػف ،عمػ ػػي بػ ػػف عمػ ػػر بػ ػػف أحمػ ػػد بػ ػػف ميػ ػػدم البغػ ػػدادم
ال ػ ػػدارقطني (ّٖٓىػ ػ ػػ) ،حقق ػ ػػو كض ػ ػػبط نص ػ ػػو كعم ػ ػػؽ عمي ػ ػػو :ش ػ ػػعيب االرن ػ ػػؤكط ،حس ػ ػػف عب ػ ػػد

المػ ػػنعـ شػ ػػمبي ،عبػ ػػد المطيػ ػػؼ حػ ػػرز ا﵀ ،أحمػ ػػد برىػ ػػكـ ،الناشػ ػػر :مؤسسػ ػػة الرسػ ػػالة ،بيػ ػػركت–

لبناف ،الطبعة :األكلىُِْْ ،ىػ.

ػشػ
ُِٔ« .شػػػػجرة النػػػػكر الزكيػػػػة فػػػػي طبقػػػػات المالكيػػػػة» ،لمحم ػػد ب ػػف محم ػػد ب ػػف عم ػػر ب ػػف عم ػػي
اب ػ ػػف س ػ ػػالـ مخمػ ػ ػػكؼ (َُّٔىػ ػ ػػ) ،عم ػ ػػؽ عميػ ػ ػػو :عب ػ ػػد المجي ػ ػػد خيػ ػ ػػالي ،الناش ػ ػػر :دار الكتػ ػ ػػب

العممية ،لبناف ،الطبعة :األكلىُِْْ ،ىػ.

ات الػ َّ
ػػػػػػذىب فػػػػػػي أخبػػػػػػػار مػػػػػػف ذىػػػػػػػب» ،البػ ػ ػػف ً
ػدالحي بػ ػ ػػف أحمػ ػ ػػد
الع ىمػ ػ ػػاد ،عبػ ػ ػ
ُِٕ« .شػػػػػػذر ي
ٌ
(َُٖٗى ػ ػػ) ،تحقيػ ػػؽ :عبػ ػػدالقادر األرىنػ ػ يػؤكط كمحمػ ػػكد األرىنػ ػ يػؤكط ،دار ابػ ػػف كثيػ ػػر ،دمشػ ػػؽ،
الطبعة األكلىَُْٔ ،ىػ.

ُِٖ« .شػػػػرح سػػػػنف ابػػػػف ماجػػػػو  -اإلعػػػػبلـ بسػػػػنتو عميػػػػو السػػػػبلـ» ،المؤل ػػؼ :مغمط ػػام ب ػػف
قم ػ ػ ػػيج ب ػ ػ ػػف عب ػ ػ ػػد ا﵀ البكج ػ ػ ػػرم المص ػ ػ ػػرم الحك ػ ػ ػػرم الحنف ػ ػ ػػي ،أب ػ ػ ػػك عب ػ ػ ػػد ا﵀ ،ع ػ ػ ػػبلء ال ػ ػ ػػديف

(ِٕٔى ػ ػ ػػ) ،تحقي ػ ػ ػؽ :كامػ ػ ػػؿ عكيض ػ ػ ػػة ،الناشػ ػ ػػر :مكتبػ ػ ػػة نػ ػ ػ ػزار مصػ ػ ػػطفى البػ ػ ػػاز  -المممك ػ ػ ػػة

العربية السعكدية ،الطبعة :األكلىُُْٗ ،ىػ.

ُِٗ « .شػػػػرح التبصػػػػرة كالتػػػػذكرة ب شػػػػرح ألفيػػػػة العراقػػػػي» ،ل ػ ػزيف الع ارقػ ػػي ،عبػ ػػد ال ػ ػرحيـ بػ ػػف
الحسػ ػػيف بػ ػػف عبػ ػػدالرحمف (َٖٔى ػ ػػ) ،تحقيػ ػػؽ :عبػ ػػدالمطيؼ اليمػ ػػيـ كمػ ػػاىر ياسػ ػػيف فحػ ػػؿ،
دار الكتب العممية ،بيركت ،الطبعة :األكلىُِّْ ،ىػ.

ىم ػػاـ
ػػػذم» ،الب ػػف رج ػػب ،عب ػ َّ
ػدالرحمف ب ػػف أحم ػػد (ٕٓٗىػ ػػ) ،تحقي ػػؽَّ :
َِِ« .شػػػػرح عمػػػػؿ الترمػ ٌ
الرياض ،الطبعة الثانيةُُِْ ،ىػ.
عبدالرحيـ سعيد ،مكتبة ُّ
َّ
الرشدّْ ،
ُِِ « .شػػػػرح نخبػػػػة الفكػػػػر فػػػػي مصػػػػطمحات أىػػػػؿ األثػػػػر» ،لممػ ػػبل عمػ ػػي بػ ػػف سػ ػػمطاف القػ ػػارم

(َُُْىػ ػػ) ،ق ػػدـ ل ػػو :الش ػػيخ عب ػػدالفتاح أب ػػك غ ػػدة ،حقق ػػو كعم ػػؽ عمي ػػو :محم ػػد نػ ػزار تم ػػيـ
كىيثـ نزار تميـ ،دار األرقـ ،بيركت.
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ِِِ« .شػػػػػرح السػػػػػنة» ،لمبغ ػ ػػكم ،ألب ػ ػػي محم ػ ػػد الحس ػ ػػيف ب ػ ػػف مس ػ ػػعكد ب ػ ػػف محم ػ ػػد ب ػ ػػف الف ػ ػػراء
البغ ػ ػػكم الش ػ ػػافعي (ُٔٓىػ ػ ػػ) ،تحقي ػ ػػؽ :ش ػ ػػعيب األرن ػ ػػؤكط-محم ػ ػػد زىي ػ ػػر الش ػ ػػاكيش ،الناش ػ ػػر:
المكتب اإلسبلمي  -دمشؽ ،بيركت ،الطبعة :الثانيةَُّْ ،ىػ.

ِِّ« .شػػػػػرح المكقظػػػػػة لمػػػػػذىبي» ،الجػ ػػزء األكؿ (الحػ ػػديث الصػ ػػحيح) ،المؤلػ ػػؼ :أبػ ػػك المنػ ػػذر
محم ػ ػػكد ب ػ ػػف محم ػ ػػد ب ػ ػػف مص ػ ػػطفى ب ػ ػػف عب ػ ػػد المطي ػ ػػؼ المني ػ ػػاكم ،الناش ػ ػػر :المكتب ػ ػػة الش ػ ػػاممة،

مصر ،الطبعة :األكلىُِّْ ،ىػ.

ِِْ« .شػػػػرح أىٍل ًف َّيػ ً
طر بشػػػػرح نظػػػػـ
ػػػة ُّ
ػػػك ى
السػػػػيكطي فػػػػي الحػػػػديث المسػػػػمى «إسػػػػعاؼ ذكم الػ ى
الػػػػد ىُّرر فػػػػي عمػػػػـ األثػػػػر»» ،المؤل ػػؼ :الش ػػيخ محم ػػد اب ػػف العبلم ػػة عم ػػي ب ػػف آدـ اب ػػف مكس ػػى
األثيػ ػ ػػكبي الكلػ ػ ػػكم ،الناشػ ػ ػػر :مكتبػ ػ ػػة الغربػ ػ ػػاء األثريػ ػ ػػة ،المدينػ ػ ػػة المنػ ػ ػػكرة  -المممكػ ػ ػػة العربيػ ػ ػػة

السعكدية ،الطبعة :األكلىُُْْ ،ىػ.

ِِٓ« .شػػػرح ألفيػػػة العراقػػػي فػػػي عمػػػكـ الحػػػديث» ،المؤل ػػؼ :عب ػػد ال ػػرحمف ب ػػف أب ػػي بك ػػر ب ػػف
محمػ ػ ػػد ،زيػ ػ ػػف الػ ػ ػػديف المعػ ػ ػػركؼ بػ ػ ػػابف العينػ ػ ػػي الحنفػ ػ ػػي (تّٖٗ:ى ػ ػ ػػ) ،د ارسػ ػ ػػة كتحقيػ ػ ػػؽ :د.

ش ػ ػ ػػادم ب ػ ػ ػػف محم ػ ػ ػػد ب ػ ػ ػػف س ػ ػ ػػالـ آؿ نعم ػ ػ ػػاف ،الناش ػ ػ ػػر :مرك ػ ػ ػػز النعم ػ ػ ػػاف لمبح ػ ػ ػػكث كالد ارس ػ ػ ػػات

اإلسبلمية كتحقيؽ التراث كالترجمة اليمف ،الطبعة :األكلىُِّْ ،ىػ ،عدد األجزاءُ:

ِِٔ« .الشػػػػذا الفيػػػػاح مػػػػف عمػػػػكـ ابػػػػف الصػػػػبلح» ،لؤلبناسػ ػػي ،إب ػ ػراىيـ بػ ػػف مكسػ ػػى بػ ػػف أيػ ػػكب
(َِٖى ػ ػ ػػ) ،تحقيػ ػ ػػؽ :صػ ػ ػػبلح فتحػ ػ ػػي ىمػ ػ ػػؿ ،مكتبػ ػ ػػة الرشػ ػ ػػد ،الريػ ػ ػػاض ،الطبعػ ػ ػػة األكلػ ػ ػػى،
ُُْٖىػ.
الخ ٍسػ ػ ىػرٍك ًجردم
ِِٕ« .شػػػػػعب اإليمػػػػػاف» ،لمبييقػ ػػي ،أحمػ ػػد بػ ػػف الحسػ ػػيف بػ ػػف عمػ ػػي بػ ػػف مكسػ ػػى ي

الخ ارسػ ػ ػػاني ،أبػ ػ ػػك بكػ ػ ػػر البييقػ ػ ػػي (تْٖٓ :ى ػ ػ ػػ) ،حققػ ػ ػػو ك ارجػ ػ ػػع نصكصػ ػ ػػو كخػ ػ ػػرج أحاديثػ ػ ػػو:
ال ػ ػػدكتكر عب ػ ػػد العم ػ ػػي عب ػ ػػد الحمي ػ ػػد حام ػ ػػد ،أش ػ ػػرؼ عم ػ ػػى تحقيق ػ ػػو كتخػ ػ ػريج أحاديث ػ ػػو :مخت ػ ػػار
أحمػ ػػد النػ ػػدكم ،صػ ػػاحب الػ ػػدار السػ ػػمفية ببكمبػ ػػام – الينػ ػػد ،الناشػ ػػر :مكتبػ ػػة الرشػ ػػد بالريػ ػػاض
بالتعاكف مع الدار السمفية ببكمبام باليند ،الطبعة :األكلىُِّْ ،ىػ،

ِِٖ« .شػػػػفاء الغػػػػراـ بأخبػػػػار البمػػػػد الحػػػػراـ» ،لمحمػ ػػد بػ ػػف أحمػ ػػد بػ ػػف عمػ ػػي ،تقػ ػػي الػ ػػديف ،أبػ ػػك
الطيػ ػػب المكػ ػػي الحسػ ػػني الفاسػ ػػي (ِّٖى ػ ػػ) ،الناشػ ػػر :دار الكتػ ػػب العمميػ ػػة ،الطبعػ ػػة :األكل ػ ػػى
ُُِْىػ.
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ِِٗ« .شػػػػػػمس العػػػػػػرب تسػػػػػػطع عمػػػػػػى ال غػػػػػػرب "أثػػػػػػر الحضػػػػػػارة العربيػػػػػػة فػػػػػػي أكركبػػػػػػا"»،
لممستش ػ ػ ػ ػرقة األلمانيػ ػ ػ ػػة :زيغريػ ػ ػ ػػد ىكنكػ ػ ػ ػػو ،نقمػ ػ ػ ػػو عػ ػ ػ ػػف األلمانيػ ػ ػ ػػة :فػ ػ ػ ػػاركؽ بيضػ ػ ػ ػػكف ،كمػ ػ ػ ػػاؿ
دس ػ ػػكقي ،راجع ػ ػػو ككض ػ ػػع حكاش ػ ػػيو :م ػ ػػاركف عيس ػ ػػى الخ ػ ػػكرل ،الناش ػ ػػر :دار الجي ػ ػػؿ بي ػ ػػركت،
كدار األفاؽ الجديدة بيركت ،الطبعة الثامنة ُُّْق.
َِّ« .شػػػػمس العمػػػػكـ كدكاء كػػػػبلـ العػػػػرب مػػػػف الكمػػػػكـ» ،نشػ ػكاف ب ػػف س ػػعيد الحمي ػػرل اليمن ػػي
(ّٕٓىػ ػ ػ ػػ) ،تحقيػ ػ ػ ػؽ :د حس ػ ػ ػػيف ب ػ ػ ػػف عب ػ ػ ػػد ا﵀ العم ػ ػ ػػرم  -مطي ػ ػ ػػر ب ػ ػ ػػف عم ػ ػ ػػي اإلري ػ ػ ػػاني  -د
يكس ػ ػ ػػؼ محم ػ ػ ػػد عب ػ ػ ػػد ا﵀ ،الناش ػ ػ ػػر :دار الفك ػ ػ ػػر المعاص ػ ػ ػػر (بي ػ ػ ػػركت  -لبن ػ ػ ػػاف) ،دار الفك ػ ػ ػػر
(دمشؽ  -سكرية) ،الطبعة :األكلىَُِْ ،ىػ.
البػ ً ً
شػ ً
َّ ً
سػػػػػ ىند ال َّ
ػػػػر» ،مج ػ ػػد ال ػ ػػديف أب ػ ػػك الس ػ ػػعادات
ػػػػي ى
ػػػػافعي ٍ
ػػػػرح يم ٍ
ػػػػف األثيػ ٍ
شػ ٍ
ُِّ« .الشػػػػػافي فػ ٍ
المبػ ػػارؾ بػ ػػف محمػ ػػد بػ ػػف محمػ ػػد بػ ػػف محمػ ػػد ابػ ػػف عبػ ػػد الك ػ ػريـ الشػ ػػيباني الجػ ػػزرم ابػ ػػف األثيػ ػػر
(َٔٔىػ ػ ػػ) ،تحقيػ ػ ػؽ :أحم ػ ػػد ب ػ ػػف س ػ ػػميماف  -أب ػ ػػي تم ػ ػػيـ ىياس ػ ػػر ب ػ ػػف إبػ ػ ػراىيـ ،الناش ػ ػػر :ىمكتىبػ ػ ػ ىة

الر ٍشًد ،الرياض  -المممكة العربية السعكدية ،الطبعة :األكلىُِْٔ ،ىػ.
ُّ

ِِّ« .الشػػػػكارد ب مػػػػا تفػػػػرد بػػػػو بعػػػػض أئمػػػػة المغػػػػة» ،المؤلػ ػػؼ :رضػ ػػي الػ ػػديف الحسػ ػػف بػ ػػف
محم ػ ػ ػػد ب ػ ػ ػػف الحس ػ ػ ػػف القرش ػ ػ ػػي الص ػ ػ ػػغاني (َٓٔىػ ػ ػ ػػ) ،تحقي ػ ػ ػػؽ كتق ػ ػ ػػديـ :مص ػ ػ ػػطفى حج ػ ػ ػػازم،
الم ػ ػػدير الع ػ ػػاـ لممعجم ػ ػػات كاحي ػ ػػاء التػ ػ ػراث ،مجم ػ ػػع المغ ػ ػػة العربي ػ ػػة ،مراجع ػ ػػة :ال ػ ػػدكتكر محم ػ ػػد
ميػ ػػدم عػ ػػبلـ ،األمػ ػػيف العػ ػػاـ لمجمػ ػػع المغػ ػػة العربيػ ػػة ،الناشػ ػػر :الييئػ ػػة العامػ ػػة لشػ ػػئكف المطػ ػػابع
األميرية – القاىرة ،الطبعة :األكلىَُّْ ،ىػ.
ػصػ
ِّّ « .صػػػػػػبح األعشػػػػػػى فػػػػػػي صػػػػػػناعة اإلنشػػػػػػاء» ،أحمػ ػ ػػد بػ ػ ػػف عمػ ػ ػػي بػ ػ ػػف أحمػ ػ ػػد الف ػ ػ ػزارم
القمقشندم ثـ القاىرم (ُِٖىػ) ،الناشر :دار الكتب العممية ،بيركت.
ِّْ« .الصػػػحاح تػػػاج المغػػػة كصػػػحاح العربيػػػة» ،ألبػ ػي نص ػػر ،إس ػػماعيؿ ب ػػف حم ػػاد الج ػػكىرم
الفػ ػ ػػارابي (ّّٗى ػ ػ ػػ) ،تحقيػ ػ ػػؽ :أحمػ ػ ػػد عبػ ػ ػػد الغفػ ػ ػػكر عطػ ػ ػػار ،الناشػ ػ ػػر :دار العمػ ػ ػػـ لممبليػ ػ ػػيف –
بيركت ،الطبعة :الرابعة َُْٕىػ.
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ِّٓ« .الصػػػمة فػػػي تػػػاريخ أئمػػػة األنػػػدلس» ،ألبػ ػي القاس ػػـ ،خم ػػؼ ب ػػف عب ػػد المم ػػؾ ب ػػف بش ػػككاؿ
(ٖٕٓى ػ ػػ) ،عنػ ػػي بنش ػ ػره كصػ ػػححو ك ارجػ ػػع أصػ ػػمو :السػ ػػيد عػ ػػزت العطػ ػػار الحسػ ػػيني ،الناشػ ػػر:
مكتبة الخانجي ،الطبعة :الثانيةُّْٕ ،ىػ.
ِّٔ« .صػػػػيد األفكػػػػار فػػػػي األدب كاألخػػػػبلؽ كالحكػػػػـ كاألمثػػػػاؿ» ،لمقاض ػػي :حس ػػيف ب ػػف محم ػػد
الميػ ػػدم  -عضػ ػػك المحكمػ ػػة العميػ ػػا لمجميكريػ ػػة اليمنيػ ػػة ،الناشػ ػػر :يسػ ػػجؿ ىػ ػػذا الكتػ ػػاب بػ ػػك ازرة

الثقاف ػ ػػة ،ب ػ ػػدار الكت ػ ػػاب بػ ػ ػرقـ إي ػ ػػداع (ْْٗ) لسػ ػ ػنة ََِٗـ ،راجع ػ ػػو :األس ػ ػػتاذ العبلم ػ ػػة عب ػ ػػد

الحميد محمد الميدم ،مكتبة المحامي :أحمد بف محمد الميدم.
ِّٕ« .صػػػػحيح ابػػػػف خزيمػػػػة» ،ألب ػ ػي بكػ ػػر ،محمػ ػػد بػ ػػف إسػ ػػحاؽ بػ ػػف خزيمػ ػػة بػ ػػف المغي ػ ػرة بػ ػػف
ص ػ ػػالح ب ػ ػػف بك ػ ػػر الس ػ ػػممي النيس ػ ػػابكرم (ُُّىػ ػ ػػ) ،تحقيػ ػ ػؽ :د .محم ػ ػػد مص ػ ػػطفى األعظم ػ ػػي،
الناشر :المكتب اإلسبلمي – بيركت.
ِّٖ« .صػػػػػكرة األرض» ،المؤل ػ ػػؼ :محم ػ ػػد ب ػ ػػف حكق ػ ػػؿ البغ ػ ػػدادم المكص ػ ػػمي ،أب ػ ػػك القاس ػ ػػـ (ت:
بعد ّٕٔىػ) ،الناشر :دار صادر ،أفست ليدف ،بيركت ،عاـ النشرُّٖٗ :ـ.
ػضػ
محمػ ػ ػػد بػ ػ ػػف إسػ ػ ػػماعيؿ (ِٔٓى ػ ػ ػػ) ،تحقيػ ػ ػػؽ :محمػ ػ ػػكد
ُِّّٗ « .
الضػػػػػػعفاء َّ
الصػػػػػػغير» ،لمبخػ ػ ػػار ٌ
مٌ ،
إبراىيـ زايد ،دار الكعي ،حمبُّٔٗ ،ىػ.

ضػػػػػػػػػػعفاء الكبيػػػػػػػػػػر» ،لمعقيمػ ػ ػ ػ ػػي ،محمػ ػ ػ ػ ػػد بػ ػ ػ ػ ػػف عمػ ػ ػ ػ ػػرك بػ ػ ػ ػ ػػف مكسػ ػ ػ ػ ػػى بػ ػ ػ ػ ػػف حمػ ػ ػ ػ ػػاد
َِْ« .ال ُّ
(ِِّىػ ػ ػ ػ ػػ) ،تحقي ػ ػ ػ ػػؽ :عب ػ ػ ػ ػػدالمعطي أم ػ ػ ػ ػػيف قمعج ػ ػ ػ ػػي ،دار المكتب ػ ػ ػ ػػة العممي ػ ػ ػ ػػة ،بي ػ ػ ػ ػػركت،
الطبعة األكلىَُْْ ،ىػ.
الضػػػػػعفاء كالكػ َّ
م،
ػػػػذابيف كالمتػ
ُُِّْ « .
ى
ػػػػرككيف مػػػػػف ركاة األحاديػػػػػث» ،لئلمػ ػػاـ أبػ ػػي يزٍرعػ ػػة الػ ػ َّػراز ٌ
م كجيػػػػكده
يع ىبيػ ػػد ا﵀ بػ ػػف عبػ ػػدالكريـ (ِْٔى ػ ػػ) ،المطبػ ػػكع مػ ػػع كتػ ػػاب« :أبػػػػك زرعػػػػة الػ َّ
ػػػراز ٌ
الس َّنة َّ
النبكية» ،لسعدم الياشمي ،مكتبة ابف القيـ ،الطبعة الثانيةَُْٗ ،ىػ.
في ُّ

ػي (ٕٗٓىػ ػ ػػ) ،تحقي ػ ػػؽ:
َِِّْ « .
م ،عب ػ ػ َّ
الضػػػػػػعفاء كالمتػػػػػػرككيف» ،الب ػ ػػف الج ػ ػػكز ٌ
ػدالرحمف ب ػ ػػف عم ػ ػ ٌ
عبدا﵀ القاضي ،دار الكتب العممية ،بيركتَُْٔ ،ىػ.
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قطني ،عمػ ػػي بػ ػػف عمػ ػػر (ّٖٓى ػ ػػ) ،تحقيػ ػػؽ :مكفػ ػػؽ بػ ػػف
ُِّّْ « .
الضػػػػػعفاء كالمتػػػػػرككيف» ،لمػ ػ َّػدار ّْ
الرياض ،الطبعة األكلىَُْْ ،ىػ.
عبدالقادر ،مكتبة المعارؼٌ ،
َّ
ػائي ،أحمػ ػ ػػد بػ ػ ػػف يشػ ػ ػ ىػعيب (َّّى ػ ػ ػػ) ،تحقيػ ػ ػػؽ :محمػ ػ ػػكد
ُِّْْ « .
الضػػػػػػعفاء كالمتػػػػػػرككيف» ،لمنسػ ػ ػ ٌ
إبراىيـ زايد ،دار الكعي ،حمبُّٔٗ ،ىػ.
الضػػػػػعفاء» ،ألب ػ ػػي ين ىع ػ ػػيـ األص ػ ػػفياني ،أحم ػ ػػد ب ػ ػػف عب ػ ػػدا﵀ (َّْىػ ػ ػػ) ،تحقي ػ ػػؽ :ف ػ ػػاركؽ
ُِّْٓ « .
حمادة ،دار الثقافة ،الدار البيضاء ،الطبعة األكلىَُْٓ ،ىػ.

ِْٔ.

«ضػػػػػعيؼ أبػػػػػػي داكد  -األـ» ،لؤللب ػ ػػاني ،محم ػ ػػد ناص ػ ػػر ال ػ ػػديف األلب ػ ػػاني (َُِْىػ ػ ػػ)،

دار النشر  :مؤسسة غراس لمنشر ك التكزيع – الككيت ،الطبعة :األكلى ُِّْ -ىػ.
ِْٕ.

«ضػػػػعيؼ الجػػػػامع الصػػػػغير كزيادتػػػػو» ،ألبػ ػي عب ػػد ال ػػرحمف ،محم ػػد ناص ػػر ال ػػديف ،ب ػػف

الح ػ ػػاج ن ػ ػػكح ب ػ ػػف نج ػ ػػاتي ب ػ ػػف آدـ ،األش ػ ػػقكدرم األلب ػ ػػاني (َُِْىػ ػ ػػ) ،أش ػ ػػرؼ عم ػ ػػى طبع ػ ػػو:
زىير الشاكيش ،الناشر :المكتب اإلسبلمي ،الطبعة :المجددة كالمزيدة كالمنقحة
ِْٖ« .الضػػػػػكء البلمػػػػػع ألىػػػػػػػػؿ القػػػػػػػػرف التاسػػػػػػػػع» ،شمػ ػ ػ ػس الػ ػػديف أبػ ػػك الخػ ػ ػ ػير محم ػ ػ ػ ػد بػ ػػف
عب ػػد ال ػػرحمف ب ػػف محم ػػد ب ػػف أب ػػي بك ػػر ب ػػف عثم ػػاف ب ػػف محم ػػد الس ػػخاكم (َِٗىػ ػػ) ،الناش ػػر:
منشكرات دار مكتبة الحياة – بيركت.
ِْٗ « .الضػػػػػكء البلمػػػػػع المبػػػػػيف عػػػػػف منػػػػػاىج المحػػػػػدثيف» ،المؤل ػ ػػؼ :أحم ػ ػػد مح ػ ػػرـ الش ػ ػػيخ
ناجي ،الطبعة :الخامسة.
ػطػ
َِٓ« .طبقػػػػػػػات الحفػػػػػػػاظ» ،لمسػ ػ ػػيكطي ،عب ػ ػ ػػدالرحمف بػ ػ ػػف أب ػ ػ ػػي بكػ ػ ػػر (ُُٗىػ ػ ػ ػػ) ،دار الكت ػ ػ ػػب
العممية ،بيركت ،الطبعة األكلىَُّْ ،ىػ.
ُِٓ « .طبقػػػػػػات المحػػػػػػدثيف بأصػػػػػػبياف كالػػػػػػكارديف عمييػػػػػػػا» ،ألبػ ػ ػي محمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػد ،عب ػ ػػد ا﵀ بػ ػ ػػف
محمػ ػ ػػد بػ ػ ػػف جعفػ ػ ػػر بػ ػ ػػف حيػ ػ ػػاف األنصػ ػ ػػارم المعػ ػ ػػركؼ بػ ػ ػػأبًي الشػ ػ ػػيخ األصػ ػ ػػبياني (ّٗٔى ػ ػ ػػ)،
تحقيػ ػ ػؽ :عب ػ ػػد الغف ػ ػػكر عب ػ ػػد الح ػ ػػؽ حس ػ ػػيف البمكش ػ ػػي ،الناش ػ ػػر :مؤسس ػ ػػة الرس ػ ػػالة – بي ػ ػػركت،
الطبعة :الثانيةُُِْ ،ق.
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ِِٓ« .طبقػػػػػػػات عممػػػػػػػاء الحػػػػػػػديث» ،البػ ػ ػػف عبػ ػ ػػداليادم ،محمػ ػ ػػد بػ ػ ػػف أحمػ ػ ػػد بػ ػ ػػف عبػ ػ ػػداليادم
(ْْٕىػ ػ ػػ) ،تحقي ػ ػػؽ :أك ػ ػػرـ البكش ػ ػػي كابػ ػ ػراىيـ الزيب ػ ػػؽ ،مؤسس ػ ػػة الرس ػ ػػالة ،بي ػ ػػركت ،الطبع ػ ػػة
الثانيةَُْٕ ،ىػ.
ػػػػؼ أىػ ً
ً
ً
ً
ػػػػدليس»،
ػػػػفيف بالتٌػ
ػػػػؿ التٌقػ
لمدلِّسػػػػػيف» أك «تعريػ ي
كصػ ى
الم ي
ػػػػديس بمراتػػػػػب ى
ِّٓ« .طبقػػػػػات ا ي

البػ ػػف حجػ ػػر ،أحمػ ػػد بػ ػػف عمػ ػػي (ِٖٓى ػ ػػ) ،تحقيػ ػػؽ :عاصػ ػػـ بػ ػػف عبػ ػػدا﵀ القى ٍريػ ػػكتي ،مكتبػ ػػة

المنار ،عماف ،الطبعة األكلىَُّْ ،ىػ ػ

ِْٓ« .طبقػػػػػات الحنابمػػػػػة» ،ألبػ ػ ػي الحس ػ ػػيف ،اب ػ ػػف أب ػ ػػي يعم ػ ػػى ،محم ػ ػػد ب ػ ػػف محم ػ ػػد (ِٔٓىػ ػ ػػ)،
تحقيؽ :محمد حامد الفقي ،الناشر :دار المعرفة – بيركت.
لمحم ػ ػػد ب ػ ػػف س ػ ػػعدَِّ( ،ىػ ػ ػػ) ،تحقي ػ ػػؽ :محم ػ ػػد عب ػ ػػدالقادر عط ػ ػػا،
ِٓٓ« .الطَّبقػػػػػات الكبػػػػػرل»،
ٌ
دار الكتب العممية ،بيركت ،الطبعة األكلىَُُْ ،ىػ.

ِٔٓ« .طبقػػػػػػات الشػػػػػػافعية الكبػػػػػػرل» ،تػ ػ ػػاج الػ ػ ػػديف عبػ ػ ػػد الكىػ ػ ػػاب بػ ػ ػػف تقػ ػ ػػي الػ ػ ػػديف السػ ػ ػػبكي
(ُٕٕى ػ ػ ػػ) ،تحقي ػ ػ ػؽ :د .محمػ ػ ػػكد محمػ ػ ػػد الطنػ ػ ػػاحي د .عبػ ػ ػػد الفتػ ػ ػػاح محمػ ػ ػػد الحمػ ػ ػػك ،الناشػ ػ ػػر:
ىجر لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،الطبعة :الثانيةُُّْ ،ىػ.
ِٕٓ« .طبقػػػػات الشػػػػافعييف» ،ألب ػ ػي الفػ ػػداء ،إسػ ػػماعيؿ بػ ػػف عمػ ػػر بػ ػػف كثيػ ػػر القرشػ ػػي البصػ ػػرم
ثػ ػ ػػـ الدمشػ ػ ػػقي (ْٕٕى ػ ػ ػػ) ،تحقيػ ػ ػػؽ :د أحمػ ػ ػػد عمػ ػ ػػر ىاشػ ػ ػػـ ،د محمػ ػ ػػد زيػ ػ ػػنيـ محمػ ػ ػػد عػ ػ ػػزب،
الناشر :مكتبة الثقافة الدينية ،تاريخ النشرُُّْ :ىػ.
ِٖٓ« .طبقػػػػات الفقيػػػػاء الشػػػػافعية» ،الب ػػف الص ػػبلح ،عثم ػػاف ب ػػف عب ػػد ال ػػرحمف ،أب ػػك عم ػػرك،
تقػ ػ ػػي الػ ػ ػػديف المعػ ػ ػػركؼ بػ ػ ػػابف الصػ ػ ػػبلح (ّْٔى ػ ػ ػػ) ،تحقي ػ ػ ػؽ :محيػ ػ ػػي الػ ػ ػػديف عمػ ػ ػػي نجيػ ػ ػػب،
الناشر :دار البشائر اإلسبلمية – بيركت ،الطبعة :األكلىُِٗٗ ،ـ.
ِٗٓ« .طبقػػػػات النسػػػػابيف» ،لبك ػػر ب ػػف عب ػػد ا﵀ أب ػػك زي ػػد ب ػػف محم ػػد ب ػػف عب ػػد ا﵀ ب ػػف بك ػػر ب ػػف
عثمػ ػ ػػاف بػ ػ ػػف يحيػ ػ ػػى بػ ػ ػػف غييػ ػ ػػب بػ ػ ػػف محمػ ػ ػػد (ُِْٗى ػ ػ ػػ) ،الناشػ ػ ػػر :دار الرشػ ػ ػػد ،الريػ ػ ػػاض،
الطبعة :األكلى َُْٕ ،ىػ.
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َِٔ« .طبقػػػػات النحػػػػكييف كالمغػػػػكييف (سمسػػػػمة ذخػػػػائر العػػػػرب َٓ)» ،ألبػ ػي بك ػػر ،محم ػػد ب ػػف
الحس ػ ػػف ب ػ ػػف عبي ػ ػػد ا﵀ ب ػ ػػف م ػ ػػذحج الزبي ػ ػػدم األندلس ػ ػػي اإلش ػ ػػبيمي (ّٕٗىػ ػ ػػ) ،تحقيػ ػ ػؽ :محم ػ ػػد
أبك الفضؿ إبراىيـ ،الطبعة :الثانية ،الناشر :دار المعارؼ.
السػ ػمىفي ،أحم ػػد ب ػػف محم ػػد (ٕٔٓىػ ػػ) ،م ػػف أص ػػكؿ:
ُِٔ« .الطيكريػػػػات» ،انتخ ػػاب :أب ػػك ط ػػاىر ّْ
أب ػ ػػك الحس ػ ػػيف المب ػ ػػارؾ بػ ػ ػف عب ػ ػػدالجبار الص ػ ػػيرفي الطي ػ ػػكرم (ََٓىػ ػ ػػ) ،تحقي ػ ػػؽ :دس ػ ػػماف
معالي ،عباس الحسف ،مكتبة أضكاء السمؼ ،الرياض ،الطبعة األكلىُِْٓ ،ىػ.
ػعػ
ِِٔ« .عجالػػػة المبتػػػدم كفضػػػالة المنتيػػػي فػػػي النسػػػب» ،ألبػ ػي بك ػػر ،محم ػػد ب ػػف مكس ػػى ب ػػف
عثم ػػاف الح ػػازمي اليم ػػداني ،زي ػػف ال ػػديف (ْٖٓىػ ػػ) ،حقق ػػو كعم ػػؽ عمي ػػو كفي ػػرس ل ػػو :عب ػػد ا﵀
كن ػ ػ ػػكف ،الناش ػ ػ ػػر :الييئ ػ ػ ػػة العام ػ ػ ػػة لش ػ ػ ػػؤكف المط ػ ػ ػػابع األميري ػ ػ ػػة ،الق ػ ػ ػػاىرة ،الطبع ػ ػ ػػة :الثاني ػ ػ ػػة،
ُّّٗىػ.
محمػ ػػد (ِّٕى ػ ػػ) ،تحقيػ ػػؽ :فريػ ػػؽ
ِّٔ« .عمػػػػػؿ الحػػػػػديث» ،البػ ػػف أبػ ػػي حػ ػػاتـ ،عبػ ػ َّ
ػدالرحمف بػ ػػف ٌ
الج ىريسي ،الطبعة األكلىُِْٕ ،ىػ.
الح ىميّْد كخالد ي
مف الباحثيف ،بإشراؼ :سعد ي

ً
محمػ ػػد
محمػ ػػد بػ ػػف أحمػ ػػد (ْٖٕى ػ ػػ) ،تحقيػ ػػؽٌ :
ِْٔ« .الع ىبػػػػر فػػػػي خبػػػػر مػػػػف ىغ ىبػػػػر» ،لم ػ ػ ٌذىبيٌ ،
بسيكني زغمكؿ ،دار الكتب العممية ،بيركت ،الطبعة األكلىَُْٓ ،ىػ.

محم ػػد ب ػػف عيس ػػى (ِٕٗىػ ػػ) ،ترتي ػػب :أب ػػك طال ػػب القاض ػػي،
ِٓٔ« .العمػػػػؿ الكبيػػػػر» ،لمترم ػ ٌ
ػذمٌ ،
السػ ػػامرائي كآخػ ػػركف ،عػ ػػالـ الكتػ ػػب ،بيػ ػػركت ،كمكتبػ ػػة َّ
النيضػ ػػة العربيػ ػػة،
تحقيػ ػػؽ :صػ ػػبحي َّ
ٌ
طبعة األكلىَُْٗ ،ىػ.
ال ٌ
ػي
م ،عب ػ ػ َّ
ِٔٔ« .العمػػػػػؿ المتناىيػػػػػة فػػػػػي األحاديػػػػػث الكاىيػػػػػة» ،الب ػ ػػف الج ػ ػػكز ٌ
ػدالرحمف ب ػ ػػف عم ػ ػ ٌ
(ٕٗٓى ػ ػػ) ،تحقيػ ػػؽ :إرشػ ػػاد الحػ ػػؽ األثػ ػػرم ،إدارة العمػ ػػكـ األثريػ ػػة ،فيصػ ػػؿ آبػ ػػاد ،باكسػ ػػتاف،
الطبعة الثانيةَُُْ ،ىػ.
َّ
َّ
قطني ،عم ػ ػػي ب ػ ػػف عم ػ ػػر (ّٖٓىػ ػ ػػ)،
ِٕٔ« .العمػػػػػػؿ الػػػػػػكاردة فػػػػػػي األحاديػػػػػػث النبكيػػػػػػة» ،لم ػ ػػدار ٌ
َّمفي ،الطبعة األكلىَُْٓ ،ىػ.
تحقيؽ :محفكظ َّ
الرحمف زيف ا﵀ الس ٌ
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الرجػػػػػاؿ» ،ألحمػ ػػد بػ ػػف حنبػ ػػؿ (ُِْى ػ ػػ) ،ركايػ ػػة ابنػ ػػو عبػ ػػدا﵀ ،تحقيػ ػػؽ:
ِٖٔ« .العمػػػػؿ كمعرفػػػػػة ِّ
الريػ ػ ػ ػػاض ،الطبعػ ػ ػ ػػة
ػي ا﵀ عبػ ػ ػ ػػاس ،المكتػ ػ ػ ػػب اإلسػ ػ ػ ػػبلمي ،كدار الخػ ػ ػ ػػاني ،بيػ ػ ػ ػػركتّْ ،
كصػ ػ ػ ػ ٌ
األكلىَُْٖ ،ىػ.
ِٗٔ.

الرجػػػػػػاؿ» ،ألحم ػ ػػد ب ػ ػػف حنب ػ ػػؿ (ُِْىػ ػ ػػ) ،ركاي ػ ػػة الم ػ ػػركذم كغي ػ ػ ػره،
«العمػػػػػػؿ كمعرفػػػػػػة ِّ

تحقيػ ػ ػ ػػؽ :صػ ػ ػ ػػبحي البػ ػ ػ ػػدرم السػ ػ ػ ػػامرائي ،الناشػ ػ ػ ػػر :مكتبػ ػ ػ ػػة المعػ ػ ػ ػػارؼ– الريػ ػ ػ ػػاض ،الطبعػ ػ ػ ػػة:
األكلىَُْٗ ،ىػ.
َِٕ« .العمػػػػػػؿ» ،الب ػ ػػف الم ػ ػػديني ،عم ػ ػػي ب ػ ػػف عب ػ ػػد ا﵀ ب ػ ػػف جعف ػ ػػر الس ػ ػػعدم ب ػ ػػالكالء المػ ػ ػػديني،
البص ػ ػػرم ،أب ػ ػػك الحس ػ ػػف (ِّْىػ ػ ػػ) ،تحقيػ ػ ػؽ :محم ػ ػػد مص ػ ػػطفى األعظم ػ ػػي ،الناش ػ ػػر :المكت ػ ػػب
اإلسبلمي – بيركت ،الطبعة :الثانيةَُٖٗ ،ـ.
ض ػ ػ ػ ػ ًؿ،
ُِٕ« .عمػػػػػؿ األحاديػػػػػث فػػػػػي كتػػػػػاب الصػػػػػحيح المسػػػػػػػمـ بػػػػػف الحجػػػػػػػػػاج» ،ألىيبػ ػ ػي الفى ٍ
ً
الجػ ػػاركًدمُّ ،اليػ ػػرًكمَُّّ ،
الجػ ػ ي ً
الش ػ ػ ًي ٍي يد (ُّٕى ػ ػػ)،
الح ىسػ ػ ٍػي ًف أ ٍ
ىح ىمػ ػ ىػد بػ ػ ًػف يم ىح َّمػ ػػد ى
يم ىح َّمػ ػ يػد بػ ػ يػف أىبًػ ػػي ي
ىى
ػارٍكد ى ي ٍ
تحقيؽ :عمي بف حسف الحمبي ،الناشر :دار اليجرة لمنشر كالتكزيع – الرياض.
ػػػػػرض كدراسػػػػػػة» ،المؤلػ ػ ػػؼ :د .صػ ػ ػػبحي إب ػ ػ ػراىيـ
ِِٕ« .عمػػػػػػكـ الحػػػػػػديث كمصػػػػػػطمحو  -عػ ه
الصػ ػ ػػالح (َُْٕى ػ ػ ػػ) ،الناشػ ػ ػػر :دار العمػ ػ ػػـ لممبليػ ػ ػػيف ،بيػ ػ ػػركت – لبنػ ػ ػػاف ،الطبعػ ػ ػػة :الخامسػ ػ ػػة

عشرُْٖٗ ،ـ.
ِّٕ« .عمػػػػػػػـ الجػػػػػػػرح كالتعػػػػػػػديؿ» ،المؤلػ ػ ػػؼ :عبػ ػ ػػد المػ ػ ػػنعـ السػ ػ ػػيد نجػ ػ ػػـ ،الناشػ ػ ػػر :الجامعػ ػ ػػة
اإلس ػ ػػبلمية بالمدين ػ ػػة المن ػ ػػكرة ،الطبع ػ ػػة :الس ػ ػػنة الثاني ػ ػػة عشػ ػ ػرة  -الع ػ ػػدد األكؿ  -مح ػ ػػرـ ص ػ ػػفر
ربيع أكؿ ََُْىػ.
ِْٕ « .عػػػكف المعبػػػكد شػػػرح سػػػنف أبػػػي داكد ،كمعػػػو حاشػػػية ابػػػف القػػػيـ :تيػػػذيب سػػػنف أبػػػي
داكد كايضػػػػاح عممػػػػو كمشػػػػكبلتو» ،لمحم ػػد أش ػػرؼ ب ػػف أمي ػػر ب ػػف عم ػػي ب ػػف حي ػػدر ،أب ػػك عب ػػد
الػ ػ ػ ػػرحمف ،شػ ػ ػ ػػرؼ الحػ ػ ػ ػػؽ ،الصػ ػ ػ ػػديقي ،العظػ ػ ػ ػػيـ آبػ ػ ػ ػػادم (ُِّٗى ػ ػ ػ ػػ) ،الناشػ ػ ػ ػػر :دار الكتػ ػ ػ ػػب
العممية – بيركت ،الطبعة :الثانيةُُْٓ ،ىػ.
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ِٕٓ« .العػػػػػػيف» ،ألبػ ػ ػي عبػ ػ ػػد الػ ػ ػػرحمف ،الخمي ػ ػػؿ بػ ػ ػػف أحمػ ػ ػػد بػ ػ ػػف عم ػ ػػرك بػ ػ ػػف تمػ ػ ػػيـ الفراىيػ ػ ػػدم
البص ػ ػ ػػرم (َُٕىػ ػ ػ ػػ) ،تحقيػ ػ ػ ػؽ :د مي ػ ػ ػػدم المخزكم ػ ػ ػػي ،د إبػ ػ ػ ػراىيـ الس ػ ػ ػػامرائي ،الناش ػ ػ ػػر :دار
كمكتبة اليبلؿ.
ِٕٔ« .عيػػػػػكف األنبػػػػػاء فػػػػػي طبقػػػػػات األطبػػػػػاء» ،ألحم ػ ػػد ب ػ ػػف القاس ػ ػػـ ب ػ ػػف خميف ػ ػػة ب ػ ػػف ي ػ ػػكنس
الخزرجػ ػػي مكفػ ػػؽ الػ ػػديف ،أبػ ػػك العبػ ػػاس ابػ ػػف أبػ ػػي أصػ ػػيبعة (ٖٔٔى ػ ػػ) ،تحقي ػ ػؽ :الػ ػػدكتكر ن ػ ػزار
رضا ،الناشر :دار مكتبة الحياة – بيركت.
ػغػ
ِٕٕ« .غايػػػػػػػػػة ِّ
محمػ ػ ػ ػػد
النيايػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػي طبقػػػػػػػػػات القيػ َّ
ػػػػػػػػراء» ،البػ ػ ػ ػػف ى
محمػ ػ ػ ػػد بػ ػ ػ ػػف ٌ
الجػ ػ ػ ػ ىػزرمٌّْ ،
(ّّٖىػ) ،تحقيؽ :ج .برجستراسر ،مكتبة ابف تيمية ،القاىرة.

ِٖٕ « .غػػػكامض األسػػػماء المبيمػػػة الكاقعػػػة فػػػي متػػػكف األحاديػػػث المسػػػندة» ،ألبػ ػي القاس ػػـ،
خمػ ػػؼ بػ ػػف عبػ ػػد الممػ ػػؾ بػ ػػف مسػ ػػعكد بػ ػػف بشػ ػػككاؿ الخزرجػ ػػي األنصػ ػػارم األندلسػ ػػي (ٖٕٓى ػ ػػ)،
تحقي ػ ػ ػؽ :د .عػ ػ ػػز الػ ػ ػػديف عمػ ػ ػػي السػ ػ ػػيد  ،محمػ ػ ػػد كمػ ػ ػػاؿ الػ ػ ػػديف عػ ػ ػػز الػ ػ ػػديف ،الناشػ ػ ػػر :عػ ػ ػػالـ
الكتب– بيركت ،الطبعة :األكلىَُْٕ ،ق.
ػؼػ
م» ،الب ػ ػ ػ ػػف حج ػ ػ ػ ػػر ،أحم ػ ػ ػ ػػد ب ػ ػ ػ ػػف عم ػ ػ ػ ػػي
م بشػػػػػػػػػرح صػػػػػػػػػحيح البخػػػػػػػػػار ٌ
ِٕٗ« .فػػػػػػػػػتح البػػػػػػػػػار ٌ
كم ًحػ ػ ُّ
محمػ ػػد
ػب ال ػ ٌػديف الخطيػ ػػب ،ت ػ ػرقيـٌ :
(ِٖٓىػ ػػ) ،تحقيػ ػػؽ كتعميػ ػػؽ :عب ػػدالعزيز بػ ػػف بػ ػػاز ،ي
فؤاد عبدالباقي ،دار المعرفة ،بيركتُّٕٗ ،ىػ.

ػدالرحمف
محم ػ ػ ػ ػد بػ ػ ػ ػػف عبػ ػ ػ ػ َّ
ػخاكمَّ ،
َِٖ « .فػػػػػػػػتح المغيػػػػػػػػث بشػػػػػػػػرح ألفيػػػػػػػػة الحػػػػػػػػديث» ،لمسػ ػ ػ ػ ٌ

(َِٗىػ ػ ػ ػػ) ،تحقي ػ ػ ػػؽ :عم ػ ػ ػػي حس ػ ػ ػػيف عم ػ ػ ػػي ،مكتب ػ ػ ػػة الس ػ ػ ػػنة ،مص ػ ػ ػػر ،الطبع ػ ػ ػػة األكل ػ ػ ػػى،

ُِْْىػ.
ُِٖ« .فػػػػتح البػػػػاقي بشػػػػرح ألفيػػػػة العراقػػػػي» ،ل ػ ػزيف الػ ػػديف أبػ ػػي يحيػ ػػى زكريػ ػػا بػ ػػف محمػ ػػد بػ ػػف
زكري ػ ػ ػػا األنص ػ ػ ػػارم الس ػ ػ ػػنيكي (ِٔٗىػ ػ ػ ػػ) ،تحقيػ ػ ػ ػؽ :عب ػ ػ ػػد المطي ػ ػ ػػؼ ىم ػ ػ ػػيـ  -م ػ ػ ػػاىر الفح ػ ػ ػػؿ،
الناشر :دار الكتب العممية ،الطبعة :الطبعة األكلىُِِْ ،ىػ.
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ِِٖ« .فػػػتح البػػػاب فػػػي الكنػػػى كاأللقػػػاب» ،ألبػ ػي عب ػػد ا﵀ ،محم ػػد ب ػػف إس ػػحاؽ ب ػػف محم ػػد ب ػػف
يحي ػ ػػى ب ػ ػػف ىم ٍن ػ ػ ىػده العب ػ ػػدم (ّٓٗىػ ػ ػػ) ،تحقيػ ػ ػؽ :أب ػ ػػك قتيب ػ ػػة نظ ػ ػػر محم ػ ػػد الفاري ػ ػػابي ،الناش ػ ػػر:
مكتبة الككثر  -السعكدية – الرياض ،الطبعة :األكلىُُْٕ ،ق.
اة" :بالم ً
ػػػم ً
اإلمػ ً
ػػػاـ َّ
ػػػاكل ً
ػػػكرًة"» ،ألبػ ػي زكري ػػا ،محي ػػي ال ػػديف
المسػ َّ
ى ى
النػ ى
ِّٖ« .فىتَّػ ى
سػػػػائؿ الم ٍنثػ ى
ػػػكىك ًم ي
العطٌػ ػ ػػار،
يحيػ ػ ػػى بػ ػ ػػف شػ ػ ػػرؼ النػ ػ ػػككم (ٕٔٔى ػ ػ ػػ) ،ترتيػ ػ ػ ي
ػب :تمميػ ػ ػػذه الشػ ػ ػػيخ ىعػ ػ ػ ىػبلء الػ ػ ػ ّْػديف بػ ػ ػػف ى
تحقيػ ػ ػ ػػؽ ً
ً
الحجػ ػ ػ ػػار ،الناشػ ػ ػ ػػر :ىد يار البشػ ػ ػ ػ ً
محمػ ػ ػ ػػد َّ
اعػ ػ ػ ػػة ىكالنشػ ػ ػ ػ ىػر
كتعميػ ػ ػ ػػؽَّ :
لمطب ى
ػائر اإلسػ ػ ػ ػػبلميَّة ى

ادسةُُْٕ ،ىػ.
الس ى
كالتكزيع ،ىبيركت – لبناف ،الطبعة :ى

ِْٖ« .فتػػػػكح مصػػػػر كالمغػػػػرب» ،المؤلػ ػػؼ :عبػ ػػد الػ ػػرحمف بػ ػػف عبػ ػػد ا﵀ بػ ػػف عبػ ػػد الحكػ ػػـ ،أبػ ػػك
القاسـ المصرم (ِٕٓىػ) ،الناشر :مكتبة الثقافة الدينية ،عاـ النشرُُْٓ :ىػ.
ِٖٓ« .فػػػػػيض القػػػػػدير شػػػػػرح الجػػػػػامع الصػػػػػغير» ،لممن ػ ػػاكم ،عب ػ ػػدالرؤكؼ ب ػ ػػف ت ػ ػػاج الع ػ ػػارفيف
اب ػ ػػف عم ػ ػػي ب ػ ػػف زي ػ ػػف العاب ػ ػػديف (َُُّىػ ػ ػػ) ،المكتب ػ ػػة التجاري ػ ػػة الكب ػ ػػرل ،مص ػ ػػر ،الطبع ػ ػػة:
األكلىُّٓٔ ،ىػ.
ً
محمػ ػ ػػد
السػػػػػػػمطانية كالػػػػػػػدكؿ اإلسػػػػػػػبلمية» ،البػ ػ ػػف
الطقطقػ ػ ػػيَّ ،
ِٖٔ« .الفخػػػػػػػرم فػػػػػػػي اآلداب ٌ
عمي ابف طباطبإَٗ( ،ىػ) ،دار صادر ،بيركت.
ابف ٌ

ِٕٖ« .الفػػػػردكس بمػػػػأثكر الخطػػػػاب» ،ألب ػػي ش ػػجاع ،ش ػػيركيو ب ػػف ش ػػيردار ب ػػف ش ػػيرك ي ػػو ب ػػف
ػديممي اليمػ ػػذاني (َٗٓى ػ ػػ) ،تحقي ػ ػؽ :السػ ػػعيد بػ ػػف بسػ ػػيكني زغمػ ػػكؿ،
فناخسػ ػػرك ،أبػ ػػك شػ ػػجاع الػ ػ
ٌ
الناشر :دار الكتب العممية – بيركت ،الطبعة :األكلىَُْٔ ،ىػ.
ِٖٖ« .الفصػػػػؿ فػػػػي الممػػػػؿ كاألىػػػػكاء كالنحػػػػؿ» ،البػ ػػف حػ ػػزـ ،أبػ ػػك محمػ ػػد عمػ ػػي بػ ػػف أحمػ ػػد بػ ػػف
س ػ ػ ػػعيد ب ػ ػ ػػف ح ػ ػ ػػزـ األندلس ػ ػ ػػي القرطب ػ ػ ػػي الظػ ػ ػ ػاىرم (ْٔٓىػ ػ ػ ػػ) ،الناش ػ ػ ػػر :مكتب ػ ػ ػػة الخ ػ ػ ػػانجي –
القاىرة.
ِٖٗ« .الفكائػػػػػػد المجمكعػػػػػػة فػػػػػػي األحاديػػػػػػث المكضػػػػػػكعة» ،لمحمػ ػ ػػد بػ ػ ػػف عمػ ػ ػػي بػ ػ ػػف محمػ ػ ػػد
الش ػ ػ ػػككاني ،تحقي ػ ػ ػػؽ :عب ػ ػ ػػدالرحمف ب ػ ػ ػػف يحي ػ ػ ػػى المعمم ػ ػ ػػي اليم ػ ػ ػػاني ،دار الكت ػ ػ ػػب العممي ػ ػ ػػة،
بيركت.
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َِٗ« .الفكائػػػػػد» ،ألب ػ ػي القاس ػ ػػـ ،تم ػ ػػاـ ب ػ ػػف محمػ ػػد ب ػ ػػف عب ػ ػػد ا﵀ ب ػ ػػف جعفػ ػػر ب ػ ػػف عب ػ ػػد ا﵀ ب ػ ػػف
الجنيػ ػ ػػد البجمػ ػ ػػي ال ػ ػ ػرازم ثػ ػ ػػـ الدمشػ ػ ػػقي (ُْْى ػ ػ ػػ) ،تحقي ػ ػ ػؽ :حمػ ػ ػػدم عبػ ػ ػػد المجيػ ػ ػػد السػ ػ ػػمفي،
الناشر :مكتبة الرشد – الرياض ،الطبعة :األكلىُُِْ ،ىػ.
ً
ػكراؽ البغ ػ ػػدادم المعتزل ػ ػػي
ُِٗ« .الف ٍي ًرسػػػػػت» ،ألبػ ػ ػي الف ػ ػػرج محم ػ ػػد ب ػ ػػف إس ػ ػػحاؽ ب ػ ػػف محم ػ ػػد ال ػ ػ ٌ
الشػ ػػيعي المعػ ػػركؼ بػ ػػابف النػ ػػديـ (ّْٖى ػ ػػ) ،تحقي ػ ػؽ :إب ػ ػراىيـ رمضػ ػػاف ،الناشػ ػػر :دار المعرفػ ػػة
بيركت – لبناف ،الطبعة :الثانية ُُْٕى ػ.
ِِٗ« .فيرسػػػػػة ابػػػػػف خيػػػػػر اإلشػػػػػبيمي» ،ألبػ ػػك بكػ ػػر ،محمػ ػػد بػ ػػف خيػ ػػر بػ ػػف عمػ ػػر بػ ػػف خميفػ ػػة
الممتػ ػػكني األمػ ػػكم اإلشػ ػػبيمي (ٕٓٓى ػ ػػ) ،تحقي ػ ػؽ :محمػ ػػد ف ػ ػؤاد منصػ ػػكر ،الناشػ ػػر :دار الكتػ ػػب
العممية  -بيركت /لبناف ،الطبعة :الطبعة األكلىُُْٗ ،ىػ.
ِّٗ« .فػػػكات الكفيػػػات» ،محم ػػد ب ػػف ش ػػاكر ب ػػف أحم ػػد ب ػػف عب ػػد ال ػػرحمف ب ػػف ش ػػاكر ب ػػف ى ػػاركف
ب ػ ػ ػػف ش ػ ػ ػػاكر الممق ػ ػ ػػب بص ػ ػ ػػبلح ال ػ ػ ػػديف (ْٕٔىػ ػ ػ ػػ) ،تحقيػ ػ ػ ػؽ :إحس ػ ػ ػػاف عب ػ ػ ػػاس ،الناش ػ ػ ػػر :دار
صادر – بيركت ،الجزءُّٕٗ – ُ :ـ ،الجزءُْٕٗ -ْ ،ّ ،ِ :ـ.
ِْٗ« .فػػػػػف التحريػػػػػر العربػػػػػي ضػػػػػكابطو كأنماطػػػػػو» ،محم ػ ػػد ص ػ ػػالح الش ػ ػػنطي ،الناش ػ ػػر  :دار
األندلس لمنشر كالتكزيع  -السعكدية  /حائؿ ،الطبعة  :الخامسة ُِِْ ىػ.
ػؽػ
ِٓٗ« .القػػػػػامكس المحػػػػػيط» ،لمفيػ ػػركز آبػ ػػادم ،محمػ ػػد بػ ػػف يعقػ ػػكب (ُٕٖى ػ ػػ) ،تحقيػ ػػؽ :مكتػ ػػب
قسكس ػ ػ ػػي ،مؤسس ػ ػ ػػة
تحقيػ ػ ػػؽ التػ ػ ػ ػراث فػ ػ ػػي مؤسس ػ ػ ػػة الرس ػ ػ ػػالة ،بإش ػ ػ ػراؼ :محم ػ ػ ػػد نعػ ػ ػػيـ العر ي

الرسالة لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،بيركت ،الطبعة الثامنةُِْٔ ،ىػ.

ديكرن ػ ػ ػػت (ُُٖٗـ) ،تق ػ ػ ػػديـ:
ديكرن ػ ػ ػػت = كيمي ػ ػ ػػاـ ج ػ ػ ػػيمس ىا
ِٔٗ« .قصػػػػػػػة الحضػػػػػػػارة» ،لػ ػ ػ ػ ًكؿ ىا
محم ػ ػػكد كآخػ ػ ػريف ،الناش ػ ػػر:
ال ػ ػػدكتكر محي ػ ػػي ال ػ ػ ٌػديف ى
ص ػ ػػابر ،ترجم ػ ػػة :ال ػ ػػدكتكر زك ػ ػػي نجي ػ ػػب ي
دار الجيػ ػ ػػؿ ،بيػ ػ ػػركت  -لبنػ ػ ػػاف ،المنظمػ ػ ػػة العربيػ ػ ػػة لمتربيػ ػ ػػة كالثقافػ ػ ػػة كالعمػ ػ ػػكـ ،تػ ػ ػػكنس ،عػ ػ ػػاـ

النشرَُْٖ :ىػ.
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الشػ ً
ػػػديع فػػػػي َّ ً
ً
الح ًبيػ ً
ػػػب َّ
يع» ،لمسػ ػػخاكم ،شػ ػػمس الػ ػػديف أبػ ػػك
ػػػف ً
الصػػػػبلة ىعمىػػػػى ى
ِٕٗ« .القىػػػػك يؿ ى
البػ ي
الخير محمد بف عبد الرحمف السخاكم (َِٗىػ) ،الناشر :دار الرياف لمتراث.

ِٖٗ« .قكاعػػػػد التحػػػػديث مػػػػف فنػػػػكف مصػػػػطمح الحػػػػديث» ،المؤلػ ػػؼ :محمػ ػػد جمػ ػػاؿ الػ ػػديف بػ ػػف
محمػ ػ ػػد سػ ػ ػػعيد بػ ػ ػػف قاسػ ػ ػػـ الحػ ػ ػػبلؽ القاسػ ػ ػػمي (ُِّّى ػ ػ ػػ) ،الناشػ ػ ػػر :دار الكتػ ػ ػػب العمميػ ػ ػػة -
بيركت-لبناف.
ِٗٗ« .قكاعػػػػػػد العمػػػػػػؿ كقػػػػػػرائف التػػػػػػرجيح» ،المؤل ػ ػػؼ :ع ػ ػػادؿ ب ػ ػػف عب ػ ػػد الش ػ ػػككر ب ػ ػػف عب ػ ػػاس
الزرقي ،الناشر :دار المحدث لمنشر كالتكزيع ،الطبعة :األكلىُِْٓ ،ىػ.
ػؾػ
ََّ « .كشػػػػػػؼ األسػػػػػػتار عػػػػػػف زكائػػػػػػد البػػػػػػزار» ،لمييثم ػ ػػي ،ن ػ ػػكر ال ػ ػػديف عم ػ ػػي ب ػ ػػف أب ػ ػػي بك ػ ػػر
ابػ ػػف سػ ػػميماف (َٕٖى ػ ػػ) ،تحقيػ ػػؽ :حبيػ ػػب الػ ػػرحمف األعظمػ ػػي ،الناشػ ػػر :مؤسسػ ػػة الرسػ ػػالة،
بيركت ،الطبعة األكلىُّٗٗ ،ىػ.

َُّ« .كشػػػؼ الظُّنػػػكف عػػػف أسػػػامي الكتػػػب كالفينيػػػكف» ،لح ػػاجي خميف ػػة ،مص ػػطفى ب ػػف عب ػػدا﵀
(َُٕٔىػ) ،دار إحياء التراث العربي ،بيركت.

َّ
محم ػػد ب ػػف أحم ػػد
َِّ« .الكاشػػػؼ فػػػي معرفػػػة مػػػف لػػػو ركايػػػ هة فػػػي الكتػػػب ٌ
ىبيٌ ،
السػػػتة» ،لم ػػذ ٌ
محم ػ ػ ػ ػػد الخطي ػ ػ ػ ػػب ،دار القبم ػ ػ ػ ػػة لمثٌقاف ػ ػ ػ ػػة
محم ػ ػ ػ ػػد َّ
عكام ػ ػ ػ ػػة ،كأحم ػ ػ ػ ػػد ٌ
(ْٖٕىػ ػ ػ ػ ػػ) ،تحقي ػ ػ ػ ػػؽٌ :
اإلسبلمية ،كمؤسسة عمكـ القرآف ،يج ٌدة ،الطبعة األكلىُُّْ ،ىػ.

َّّ« .الكامػػػػػػػؿ فػػػػػػػي التػػػػػػػاريخ» ،الب ػ ػ ػػف األثي ػ ػ ػػر الجػ ػ ػػزرم ،عم ػ ػ ػػي ب ػ ػ ػػف أبػ ػ ػػي الك ػ ػ ػػرـ الش ػ ػ ػػيباني
(َّٔىػ ػ ػ ػػ) ،ص ػ ػ ػػححو :محم ػ ػ ػػد يكس ػ ػ ػػؼ ال ػ ػ ػػدقاؽ ،دار الكت ػ ػ ػػب العممي ػ ػ ػػة ،بي ػ ػ ػػركت ،الطبع ػ ػ ػػة

األكلىَُْٕ ،ىػ.

الرجػػػػػػاؿ» ،البػ ػ ػػف ىعػ ػ ػ ًػدم ،عبػ ػ ػػدا﵀ بػ ػ ػػف ىعػ ػ ػ ًػدم (تّٔٓ :ى ػ ػ ػػ)،
ضػػػػػػعفاء ِّ
َّْ« .الكامػػػػػػؿ فػػػػػػي ي
تحقيػ ػ ػػؽ :سػ ػ ػػييؿ زٌكػ ػ ػػار ،يحيػ ػ ػػى مختػ ػ ػػار غػ ػ ػ َّػزاكم ،دار الفكػ ػ ػػر ،بيػ ػ ػػركت ،الطبعػ ػ ػػة الثالثػ ػ ػػة،
َُْٗىػ.

َّٓ« .الكتػػػػاب المصػػػػنؼ فػػػػي األحاديػػػػث كاآلثػػػػار» ،ألبػ ػي بكػ ػر بػ ػػف أب ػػي ش ػػيبة ،عب ػػد ا﵀ بػ ػػف
محم ػ ػػد ب ػ ػػف إبػ ػ ػراىيـ ب ػ ػػف عثم ػ ػػاف ب ػ ػػف خكاس ػ ػػتي العبس ػ ػػي (ِّٓىػ ػ ػػ) ،تحقيػ ػ ػؽ :كم ػ ػػاؿ يكس ػ ػػؼ

الحكت ،الناشر :مكتبة الرشد – الرياض ،الطبعة :األكلىَُْٗ ،ق.
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َّٔ « .الكتػػػػػاب العربػػػػػي منػػػػػذ نشػػػػػأتو حتػػػػػى عصػػػػػر الطباعػػػػػة» ،ت ػ ػػأليؼ :ي ػ ػػكىنس بيدرس ػ ػػف،
ترجمػ ػػة الػ ػػدكتكر :حيػ ػػدر غيبػ ػػة ،الناشػ ػػر :األمػ ػػالي لمطباعػ ػػة كالنشػ ػػر كالتكزيػ ػػع-دمشػ ػػؽ-الطبعػ ػػة

األكلىَََِـ.

ػػػؼ ً
عمػػػػف يرًمػػػػي بكضػػػػع الحػػػػديث» ،لبرى ػػاف ال ػػديف الحمب ػػي ،المع ػػركؼ بػ ػ ػ
َّٕ« .الكشػ ي ى
الحثيػػػػث ٌ
ً
ائي ،عػ ػػالـ
محمػ ػػدُْٖ( ،ى ػ ػػ) ،تحقيػ ػػؽ :صػ ػػبحي َّ
سػ ػػبط ابػ ػػف ا ى
ػي ،إب ػ ػراىيـ بػ ػػف ٌ
السػ ػ ي
ػام ٌر ٌ
لع ىجمػ ػ ٌ
الكتب كمكتب َّ
النيضة العربية ،بيركت ،الطبعة األكلىَُْٕ ،ىػ.

ًَّٖ « .
ػدادم ،أحم ػ ػػد ب ػ ػػف عم ػ ػػي (تّْٔ :ىػ ػ ػػ)،
الكفايػػػػػ ية فػػػػػي ًع ٍمػػػػػـ ِّ
الركايػػػػػة» ،لمخطي ػ ػػب البغ ػ ػ ٌ
تحقيػ ػ ػػؽ :أبػ ػ ػػك عبػ ػ ػػدا﵀ السػ ػ ػػكرقي كاب ػ ػ ػراىيـ حمػ ػ ػػدم المػ ػ ػػدني ،المكتبػ ػ ػػة العمميػ ػ ػػة ،المدينػ ػ ػػة

المنكرة.
َّٗ« .الكميػػػػات معجػػػػـ فػػػػي المصػػػػطمحات كالفػػػػركؽ المغكيػػػػة» ،ألبػ ػػي البقػ ػػاء الكفػ ػػكم ،أيػ ػػكب
اب ػ ػػف مكس ػ ػػى (َُْٗىػ ػ ػػ) ،تحقي ػ ػػؽ :ع ػ ػػدناف دركي ػ ػػش كمحم ػ ػػد المص ػ ػػرم ،مؤسس ػ ػػة الرس ػ ػػالة
لمنشر كالتكزيع ،بيركت ،الطبعة الثانيةُُْٗ ،ىػ.

َُّ« .ال يك ىنػػػػػػى كاألسػػػػػػماء» ،لمس ػ ػػمـ ب ػ ػػف الحج ػ ػػاج النيس ػ ػػابكرم (ُِٔىػ ػ ػػ) ،تحقي ػ ػػؽ :عب ػ ػػدالرحيـ
محم ػ ػػد أحم ػ ػػد القش ػ ػػقرم ،عم ػ ػػادة البح ػ ػػث العمم ػ ػػي بالجامع ػ ػػة اإلس ػ ػػبلمية ،المدين ػ ػػة المن ػ ػػكرة،
الطبعة األكلىَُْْ ،ىػ.

ُُّ« .الككاكػػػػػب النيػػػػػرات فػػػػػي معرفػػػػػة مػػػػػف اختمػػػػػػػػط مػػػػػف الػػػػػركاة الثقػػػػػات» ،البػ ػػف الكيػ ػ ػ ػ ػ ػاؿ،
برك ػػات ب ػػف أحم ػػد ب ػػف محم ػػد الخطي ػػبِٗٗ( ،ىػ ػػ) ،تحقي ػػؽ :عب ػػد القي ػػكـ عب ػػد رب النب ػػي،
دار المأمكف ،بيركت ،الطبعة األكلىُُٖٗ،ـ.

ُِّ« .كتػػػػاب الػػػػكالة ككتػػػػاب القضػػػػاة» ،ألب ػ ػي عمػ ػػر ،محم ػ ػد ب ػػف يكسػ ػػؼ بػ ػػف يعقػ ػػكب الكنػ ػػدم
المصػ ػػرم (ت :بعػ ػػد ّٓٓى ػ ػػ) ،تحقيػ ػػؽ :محمػ ػػد حسػ ػػف محمػ ػػد حسػ ػػف إسػ ػػماعيؿ ،كأحمػ ػػد فريػ ػػد

المزيدم ،الناشر :دار الكتب العممية ،بيركت – لبناف ،الطبعة :األكلىُِْْ ،ىػ.

ػي ب ػ يػف
ؼ ال ػ ّْػد ٍي ًف ،ىعًم ػ ُّ
ُّّ « .كتػػػػاب األربعػػػػيف المرتبػػػػة عمػػػػى طبقػػػػات األربعػػػػيف» ،المؤل ػػؼ :ىش ػ ىػر ي
ًً
الم ىف َّ
ػي (ُُٔى ػ ػػ) ،تحقي ػ ػؽ:
الم ٍقًد ًس ػ ُّ
ض ػ ًػؿ بػ ػ ًػف ىعًم ػ ّْ
ػي بػ ػ ًػف يم ىفػ ػ ّْػرًج ب ػ ًػف ىحػ ػػاتـ بػ ػ ًػف ىح ىس ػ ًػف بػ ػ ًػف ىج ٍع ىفػ ػ وػر ى
ي
محمد سالـ بف محمد بف جمعاف العبادم ،الناشر :أضكاء السمؼ ،الطبعة :األكلى.

ُّْ« .كتػػػػػاب األفعػػػػػاؿ» ،الب ػ ػػف القط ػ ػػاع ،عم ػ ػػي ب ػ ػػف جعف ػ ػػر ب ػ ػػف عم ػ ػػي الس ػ ػػعدم ،أب ػ ػػك القاس ػ ػػـ،
المع ػ ػ ػػركؼ ب ػ ػ ػػابف ال ىق َّ
ط ػ ػ ػػاع الص ػ ػ ػػقمي (ُٓٓىػ ػ ػ ػػ) ،الناش ػ ػ ػػر :ع ػ ػ ػػالـ الكت ػ ػ ػػب ،الطبع ػ ػ ػػة :األكل ػ ػ ػػى
َُّْىػ.
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ُّٓ« .كيػػػػؼ يبنػػػػي طالػػػػب العمػػػػـ مكتبتػػػػو؟!» ،المؤلػ ػػؼ :عبػ ػػد الكري ػ ػ ػ ػـ بػ ػػف عبػ ػػد ا﵀ بػ ػػف عبػ ػػد
الػ ػػرحمف بػ ػػف حمػ ػػد الخضػ ػػير ،دركس مفرغػ ػػة مػ ػػف مكقػ ػػع الشػ ػػيخ الخضػ ػػير ،كىػ ػػي عبػ ػػارة عػ ػػف

دركس في خمسة أشرطة.

ػؿػ
ُّٔ« .لػػػػب المبػػػػاب فػػػػي تحريػػػػر األنسػػػػاب» ،لمسػ ػػيكطي ،عبػ ػػد الػ ػػرحمف بػ ػػف أبػ ػػي بكػ ػػر ،جػ ػػبلؿ
الديف السيكطي (ُُٗىػ)  ،الناشر :دار صادر – بيركت.

ػػػػػاف العػػػػػػرب» الب ػ ػػف منظ ػ ػػكر ،محم ػ ػػد ب ػ ػػف مك ػ ػػرـ (ُُٕىػ ػ ػػ) ،دار ص ػ ػػادر ،بي ػ ػػركت،
ُّٕ« .لسػ ي
الطبعة الثالثةُُْْ ،ىػ.
ُّٖ« .لسػػػػػػػاف الميػػػػػػػزاف» ،البػ ػ ػػف حج ػ ػ ػر ،أحمػ ػ ػػد بػ ػ ػػف عمػ ػ ػػي (ِٖٓى ػ ػ ػػ) ،تحقيػ ػ ػػؽ :عبػ ػ ػػدالفتاح
أبك يغ ٌدة ،مكتب المطبكعات اإلسبلمية ،الطبعة األكلىُِّْ ،ىػ.

ػدالرحمف ب ػ ػػف أب ػ ػػي
ُّٗ« .الآللػػػػػ المصػػػػػنكعة فػػػػػي األحاديػػػػػث المكضػػػػػكعة»ُّ ،
لمس ػ ػػيكطي ،عب ػ ػ َّ
بكر (ُُٗىػ) ،دار المعرفة ،بيركت.

َِّ « .لقطػػػػة العجػػػػبلف ممػػػػا تمػػػػس إلػػػػى معرفتػػػػو حاجػػػػة اإلنسػػػػاف» ،ألب ػ ػي الطيػ ػػب ،محمػ ػػد
صػ ػػديؽ خػ ػػاف بػ ػػف حسػ ػػف بػ ػػف عمػ ػػي ابػ ػػف لطػ ػػؼ ا﵀ الحسػ ػػيني البخػ ػػارم ً
القَّنػ ػػكجي (َُّٕى ػ ػػ)،
الناشر :دار الكتب العممية  -بيركت -لبناف ،الطبعة :األكلىَُْٓ ،ق.

محمػ ػػد
ُِّ« .المٌبػػػػاب فػػػػي تيػػػػذيب األنسػػػػاب» ،البػ ػػف األثيػ ػػر ى
الجػ ػ ىػزر ٌ
م ،عمػ ػػي بػ ػػف أبػ ػػي الكػ ػػرـ ٌ
(َّٔىػ) ،دار صادر ،بيركت.
ػـػ
ِِّ« .المحمدكف مف الشعراء كأشعارىـ» ،المؤلؼ :جماؿ الديف أبك الحسف عمي بف يكسؼ
القفطي (ْٔٔىػ) ،حققو كقدـ لو ككضع فيارسو :حسف معمرم ،راجعو كعارضو بنسخو
المؤلؼ :حمد الجاسر ،الناشر :دار اليمامة ،عاـ النشرَُّٗ :ىػ.
ِّّ« .مجمػػػػة لغػػػػة العػػػػرب العراقيػػػػة  -مجمػػػػة شػػػػيرية أدبيػػػػة عمميػػػػة تاريخيػػػػة» ،صػ ػػاحب
امتيازى ػ ػ ػ ػػا :أىنً ٍس ػ ػ ػ ػػتاس م ػ ػ ػ ػػارم األلي ػ ػ ػ ػػاكم ال ىك ٍرًمم ػ ػ ػ ػػي ،بط ػ ػ ػ ػػرس ب ػ ػ ػ ػػف جبرائي ػ ػ ػ ػػؿ يكس ػ ػ ػ ػػؼ ع ػ ػ ػ ػ ٌػكاد

(ُّٔٔىػ ػ ػ ػ ػػ) ،الم ػ ػ ػ ػػدير المس ػ ػ ػ ػػؤكؿ :ك ػ ػ ػ ػػاظـ ال ػ ػ ػ ػػدجيمي ،الناش ػ ػ ػ ػػر :ك ازرة األع ػ ػ ػ ػػبلـ ،الجميكري ػ ػ ػ ػػة

العراقية  -مديرية الثقافة العامة ،تـ طبعيا :بػ مطبعة اآلداب ،بغداد.
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ِّْ« .مجمػػػػع الزكائػػػػد كمنبػػػػع الفكائػػػػد» ،ألب ػ ػي الحس ػػف ،نػ ػػكر ال ػػديف عمػ ػػي ب ػػف أبػ ػػي بك ػػر بػ ػػف
سػ ػ ػػميماف الييثمػ ػ ػػي (َٕٖىػ ػ ػ ػػ) ،تحقي ػ ػ ػؽ :حس ػ ػ ػػاـ الػ ػ ػػديف القدسػ ػ ػػي ،الناش ػ ػ ػػر :مكتبػ ػ ػػة القدس ػ ػ ػػي،
القاىرة ،عاـ النشرُُْْ :ق.
ِّٓ « .مجمػػػع بحػػػار األنػػػكار فػػػي غرائػػػب التنزيػػػؿ كلطػػػائؼ األخبػػػار» ،لجم ػػاؿ ال ػػديف ،محم ػػد
ط ػ ػػاىر ب ػ ػػف عم ػ ػػي الص ػ ػػديقي الين ػ ػػدم الفىتَّنً ػ ػػي الكج ارت ػ ػػي (ٖٔٗىػ ػ ػػ) ،الناش ػ ػػر :مطبع ػ ػػة مجم ػ ػػس
دائرة المعارؼ العثمانية ،الطبعة :الثالثةُّٖٕ ،ىػ.
ِّٔ« .مختػػػػػار الصػػػػػحاح» ،لم ػ ػرازم ،محمػ ػػد بػ ػػف أبػ ػػي بكػ ػػر بػ ػػف عبػ ػػدالقادر (ٔٔٔى ػ ػػ) ،تحقيػ ػػؽ:
يكس ػ ػػؼ الش ػ ػػيخ محم ػ ػػد ،المكتب ػ ػػة العصػ ػ ػرية ،ال ػ ػػدار النمكذجي ػ ػػة ،بي ػ ػػركت ،ص ػ ػػيدا ،الطبع ػ ػػة
الخامسةَُِْ ،ىػ.
ِّٕ« .مدرسػػػػة الحػػػػديث فػػػػي مصػػػػر» ،المؤل ػػؼ :محم ػػد رش ػػاد خميف ػػة ،الناش ػػر :الييئ ػػة العام ػػة
لشئكف المطابع األميرية بالقاىرة.
ِّٖ« .مسػػػػالؾ األبصػػػػار فػػػػي ممالػػػػؾ األمصػػػػار» ،المؤلػ ػػؼ :أحمػ ػػد بػ ػػف يحيػ ػػى بػ ػػف فضػ ػػؿ ا﵀
القرشػ ػػي العػ ػػدكم العم ػ ػػرم ،شػ ػػياب ال ػ ػػديف (ْٕٗى ػ ػػ) ،الناش ػ ػػر :المجمػ ػػع الثق ػ ػػافي ،أبػ ػػك ظب ػ ػػي،
الطبعة :األكلىُِّْ ،ىػ.
ِّٗ« .مسػػػػند اإلمػػػػاـ أحمػػػػد بػػػػف حنبػػػػؿ» ،ألب ػ ػي عبػ ػػد ا﵀ ،أحم ػ ػد بػ ػػف محمػ ػػد بػ ػػف حنبػ ػػؿ بػ ػػف
ىػ ػػبلؿ بػ ػػف أسػ ػػد الشػ ػػيباني (ُِْى ػ ػػ) ،تحقي ػ ػؽ :شػ ػػعيب األرنػ ػػؤكط  -عػ ػػادؿ مرشػ ػػد ،كآخػ ػػركف،
إشػ ػ ػ ػراؼ :د عبػ ػ ػ ػػد ا﵀ ب ػ ػ ػػف عبػ ػ ػ ػػد المحس ػ ػ ػػف التركػ ػ ػ ػػي ،الناش ػ ػ ػػر :مؤسسػ ػ ػ ػػة الرس ػ ػ ػػالة ،الطبعػ ػ ػ ػػة:
األكلىُُِْ ،ىػ.
َّّ « .مسػػػػػند الػػػػػدارمي المعػػػػػركؼ بػػػػػػ (سػػػػػنف الػػػػػدارمي)» ،ألب ػ ػي محمػ ػػد ،عبػ ػػد ا﵀ بػ ػػف عبػ ػػد
الػ ػػرحمف ب ػ ػف الفضػ ػػؿ بػ ػػف ىبي ػ ػراـ بػ ػػف عبػ ػػد الصػ ػػمد الػ ػػدارمي ،التميمػ ػػي الس ػ ػمرقندم (ِٓٓى ػ ػػ)،

تحقي ػ ػ ػػؽ :حس ػ ػ ػػيف س ػ ػ ػػميـ أس ػ ػ ػػد ال ػ ػ ػػداراني ،الناش ػ ػ ػػر :دار المغن ػ ػ ػػي لمنش ػ ػ ػػر كالتكزي ػ ػ ػػع ،المممك ػ ػ ػػة

العربية السعكدية ،الطبعة :األكلىُُِْ ،ىػ.
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ُّّ« .مسػػػػػػند الشػػػػػػياب» ،ألب ػ ػ ػي عبػ ػ ػػد ا﵀ ،محمػ ػ ػػد بػ ػ ػػف سػ ػ ػػبلمة بػ ػ ػػف جعفػ ػ ػػر بػ ػ ػػف عمػ ػ ػػي بػ ػ ػػف
حكم ػ ػ ػػكف القض ػ ػ ػػاعي المص ػ ػ ػػرم (ْْٓىػ ػ ػ ػػ) ،تحقي ػ ػ ػ ػؽ :حم ػ ػ ػػدم ب ػ ػ ػػف عب ػ ػ ػػد المجي ػ ػ ػػد السػ ػ ػ ػػمفي،
الناشر :مؤسسة الرسالة – بيركت ،الطبعة :الثانيةَُْٕ ،ىػ.
محم ػػد بػ ػػف حبػ ػػاف (ّْٓىػ ػػ) ،حققػ ػػو ككثقػ ػػو
ػػػاىير عممػػػػاء األمصػػػػار» ،البػ ػػف ٌ
حبػ ػػافٌ ،
ِّّ« .مشػ ي

كعمػ ػ ػػؽ عميػ ػ ػػو :مػ ػ ػػرزكؽ عمػ ػ ػػى اب ػ ػ ػراىيـ ،الناشػ ػ ػػر :دار الكفػ ػ ػػاء لمطباعػ ػ ػػة كالنشػ ػ ػػر كالتكزيػ ػ ػػع –

المنصكرة ،الطبعة :األكلى ُُُْىػ.
ّّّ« .مصػػػػػػباح ُّ
م ،أحمػ ػ ػػد بػ ػ ػػف أبػ ػ ػػي بكػ ػ ػػر
الزجاجػػػػػػة فػػػػػػي زكائػػػػػػد ابػػػػػػف ماجػػػػػػو» ،ي
لمبكصػ ػ ػػير ٌ
الكشناكم ،دار العربية ،بيركتَُّْ ،ىػ.
محمد
ٌ
(َْٖىػ) ،تحقيؽٌ :

ّّْ « .مصػػػػدر المعمكمػػػػات مػػػػف عصػػػػر المخطػػػػكط إلػػػػى عصػػػػر األنترنػػػػت» ،ال ػػدكتكر :ع ػػامر
إب ػ ػراىيـ قنػ ػػديمجي ،كال ػ ػدكتكر :ربحػ ػػي مصػ ػػطفى عميػ ػػاف ،كالػ ػػدكتكرة :إيمػ ػػاف فاضػ ػػؿ السػ ػػمرائي،
الناشر :دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،الطبعة األكلى َُِْق.
ّّٓ« .المزىػػػػر فػػػػي عمػػػػكـ المغػػػػة كأنكاعيػػػػا» ،لمس ػػيكطي ،عب ػػد ال ػػرحمف ب ػػف أب ػػي بك ػػر ،ج ػػبلؿ
ال ػ ػػديف الس ػ ػػيكطي (ُُٗىػ ػ ػػ) ،تحقيػ ػ ػؽ :فػ ػ ػؤاد عم ػ ػػي منص ػ ػػكر ،الناش ػ ػػر :دار الكتػ ػ ػب العممي ػ ػػة –
بيركت ،الطبعة :األكلىُُْٖ ،ق.
ّّٔ« .معجػػػػـ ابػػػػػف األعرابػػػػػي» ،ألب ػ ػي سػ ػػعيد بػ ػػف األع اربػ ػػي ،أحمػ ػػد بػ ػػف محمػ ػػد بػ ػػف زيػ ػػاد بػ ػػف
بشػ ػػر البصػ ػػرم الصػ ػػكفي (َّْى ػ ػػ) ،تحقيػ ػػؽ كتخ ػ ػريج :عبػ ػػد المحسػ ػػف بػ ػػف إب ػ ػراىيـ بػ ػػف أحمػ ػػد
الحسػ ػ ػ ػػيني ،الناشػ ػ ػ ػػر :دار ابػ ػ ػ ػػف الجػ ػ ػ ػػكزم ،المممكػ ػ ػ ػػة العربيػ ػ ػ ػػة السػ ػ ػ ػػعكدية ،الطبعػ ػ ػ ػػة :األكلػ ػ ػ ػػى،
ُُْٖىػ.
ّّٕ« .معجػػػػـ الشػػػػيكخ» ،لثقػ ػػة الػ ػػديف ،أبػ ػػك القاسػ ػػـ عمػ ػػي بػ ػػف الحسػ ػػف بػ ػػف ىبػ ػػة ا﵀ المعػ ػػركؼ
بػ ػ ػػابف عسػ ػ ػػاكر (ُٕٓى ػ ػ ػػ) ،تحقي ػ ػ ػؽ :الػ ػ ػػدكتكرة كفػ ػ ػػاء تقػ ػ ػػي الػ ػ ػػديف ،الناشػ ػ ػػر :دار البشػ ػ ػػائر –
دمشؽ ،الطبعة :األكلى ُُِْىػ.
ػكم ،يػ ػ ػػاقكت بػ ػ ػػف عبػ ػ ػػدا﵀ِٔٔ( ،ى ػ ػ ػػ) ،دار صػ ػ ػػادر ،بيػ ػ ػػركت،
البمػػػػػػداف» ،ل ى
عجػػػػػػـ ي
ّّٖ « .يم ى
مح ىمػ ػ ػ ٌ
ُّٕٗىػ.
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عجػػػػـ الصػػػػحابة» ،البػ ػػف قػ ػػانع ،عبػ ػػدالباقي بػ ػػف قػ ػػانع بػ ػػف مػ ػػرزكؽ (ُّٓى ػ ػػ) ،تحقيػ ػػؽ:
ّّٗ « .يم ى

صػ ػػبلح بػ ػػف سػ ػػالـ المص ػ ػراتي ،مكتبػ ػػة الغربػ ػػاء األثريػ ػػة ،المدينػ ػػة المنػ ػػكرة ،الطبعػ ػػة األكلػ ػػى،

ُُْٖىػ.
عجػػػػػـ الصػػػػػحابة» ،لمبغ ػ ػػكم ،عب ػ ػػدا﵀ ب ػ ػػف محم ػ ػػد ب ػ ػػف عب ػ ػػدالعزيز (ُّٕىػ ػ ػػ) ،تحقي ػ ػػؽ:
َّْ « .يم ى
محم ػ ػ ػػد األم ػ ػ ػػيف ب ػ ػ ػػف محم ػ ػ ػػد الجكن ػ ػ ػػي ،مكتب ػ ػ ػػة دار البيػ ػ ػ ػاف ،الككي ػ ػ ػػت ،الطبع ػ ػ ػػة األكل ػ ػ ػػى،

ُُِْىػ.
عبدالسػ ػػبلـ ىػ ػػاركف،
عجػػػػػـ مقػػػػػاييس المغػػػػػة» ،ألحمػ ػػد بػ ػػف فػ ػػارس (ّٓٗى ػ ػػ) ،تحقيػ ػػؽ:
َّ
ُّْ « .يم ى
دار الفكر ،طبعة ُّٗٗىػ.

ِّْ« .معجػػػػـ المغػػػػة العربيػػػػة المعاصػػػػرة» ،د .أحم ػػد مخت ػػار عب ػػد الحمي ػػد عم ػػر (تُِْْىػ ػػ)
بمساعدة فريؽ عمؿ ،الناشر :عالـ الكتب ،الطبعة :األكلىُِْٗ ،ىػ.
ّّْ « .معجػػػػػـ األدبػػػػػاء ب إرشػػػػػاد األريػػػػػب إلػػػػػى معرفػػػػػة األديػػػػػب» ،ألبػ ػ ػي عب ػ ػػد ا﵀ ،ش ػ ػػياب
يػ ػ ػػاقكت بػ ػ ػػف عبػ ػ ػػد ا﵀ الركمػ ػ ػػي الحمػ ػ ػػكم (ِٔٔى ػ ػ ػػ) ،تحقي ػ ػ ػؽ :إحسػ ػ ػػاف عبػ ػ ػػاس ،الناشػ ػ ػػر :دار
الغرب اإلسبلمي ،بيركت ،الطبعة :األكلىُُْْ ،ق.
ّْْ« .معجػػػػـ الفػػػػركؽ المغكيػػػػة» ،أب ػػك ى ػػبلؿ ،الحس ػػف ب ػػف عب ػػد ا﵀ ب ػػف س ػػيؿ ب ػػف س ػػعيد ب ػػف
يحيػ ػػى بػ ػػف مي ػ ػراف العسػ ػػكرم (ت :نحػ ػػكّٓٗى ػ ػػ) ،تحقي ػ ػؽ :الشػ ػػيخ بيػ ػػت ا﵀ بيػ ػػات ،كمؤسسػ ػػة
النشػ ػػر اإلسػ ػػبلمي ،الناشػ ػػر :مؤسسػ ػػة النشػ ػػر اإلسػ ػػبلمي التابعػ ػػة لجماعػ ػػة المدرسػ ػػيف بػ ػ ػ «قػ ػػـ»،
الطبعة :األكلىُُِْ ،ىػ.
ّْٓ« .معجػػػػـ الشػػػػيكخ» ،ألب ػ ػي الحسػ ػػيف ،محمػ ػػد بػ ػػف أحمػ ػػد بػ ػػف عبػ ػػد الػ ػػرحمف بػ ػػف يحيػ ػػى بػ ػػف
يج ىم ٍيػ ػ ػػع الغسػ ػ ػػاني الصػ ػ ػػيداكم (َِْى ػ ػ ػػ) ،تحقي ػ ػ ػؽ :د .عمػ ػ ػػر عبػ ػ ػػد السػ ػ ػػبلـ تػ ػ ػػدمرم ،الناشػ ػ ػػر:
مؤسسة الرسالة ،دار اإليماف -بيركت ،طرابمس ،الطبعة :األكلىَُْٓ ،ق.

ّْٔ« .معجػػػػـ حفػػػػاظ القػػػػرآف عبػػػػر التػػػػاريخ» ،المؤلػ ػػؼ :محمػ ػػد محمػ ػػد محمػ ػػد سػ ػػالـ محيسػ ػػف
(ُِِْىػ) ،الناشر :دار الجيؿ – بيركت ،الطبعة :األكلىُُِْ ،ىػ.
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ّْٕ« .المحكػػػػـ كالمحػػػػػيط األعظػػػػػـ» ،ألب ػ ػي الحسػ ػػف ،عمػ ػػي بػ ػػف إسػ ػػماعيؿ بػ ػػف سػ ػػيده المرسػ ػػي
(ْٖٓق) ،تحقيػ ػ ػ ػ ػؽ :عب ػ ػ ػ ػػد الحمي ػ ػ ػ ػػد ىن ػ ػ ػ ػػداكم ،الناش ػ ػ ػ ػػر :دار الكت ػ ػ ػ ػػب العممي ػ ػ ػ ػػة – بي ػ ػ ػ ػػركت،
الطبعة :األكلىُُِْ ،ق.
ّْٖ« .مسػػػػند أبػػػػي يعمػػػػى» ،ألبػ ػي يعم ػػى ،أحم ػػد ب ػػف عم ػػي ب ػػف المثين ػػى ب ػػف يحي ػػى ب ػػف عيس ػػى
بػ ػ ػ ػف ى ػ ػ ػػبلؿ التميم ػ ػ ػػي ،المكص ػ ػ ػػمي (َّٕىػ ػ ػ ػػ) ،تحقيػ ػ ػ ػؽ :حس ػ ػ ػػيف س ػ ػ ػػميـ أس ػ ػ ػػد ،الناش ػ ػ ػػر :دار
المأمكف لمتراث – دمشؽ ،الطبعة :األكلىَُْْ ،ق.
ّْٗ« .مشػػػػػيخة القزكينػػػػػي» ،المؤل ػ ػػؼ :عم ػ ػػر ب ػ ػػف عم ػ ػػي ب ػ ػػف عم ػ ػػر القزكين ػ ػػي ،أب ػ ػػك حف ػ ػػص،
س ػ ػ ػراج الػ ػ ػػديف (َٕٓى ػ ػ ػػ) ،تحقي ػ ػ ػؽ :الػ ػ ػػدكتكر عػ ػ ػػامر حسػ ػ ػػف صػ ػ ػػبرم ،الناشػ ػ ػػر :دار البشػ ػ ػػائر
اإلسبلمية ،الطبعة :األكلى ُِْٔىػ.
َّٓ« .مشػػػػيخة ابػػػػف البخػػػػارم» ،أحمػ ػػد بػ ػػف محمػ ػػد بػ ػػف عبػ ػػد ا﵀ ،أبػ ػػك العبػ ػػاس ،جمػ ػػاؿ الػ ػػديف
ابػ ػ ػػف الظػ ػ ػػاىرم ،الحنفػ ػ ػػي (ٔٗٔى ػ ػ ػػ) ،تحقي ػ ػ ػؽ :د .عػ ػ ػػكض عتقػ ػ ػػي سػ ػ ػػعد الحػ ػ ػػازمي ،الناشػ ػ ػػر:
دار عالـ الفؤاد -مكة /السعكدية ،الطبعة :األكلىُُْٗ ،ىػ.
ً
ػي ،أحمػ ػ ػ ػػد بػ ػ ػ ػػف عب ػ ػ ػ ػدا﵀ (ُِٔى ػ ػ ػ ػػ) ،تحقيػ ػ ػ ػػؽ :عبػ ػ ػ ػػدالعميـ
ُّٓ« .معرفػػػػػػػػة الثقػػػػػػػػػات» ،لمع ٍجمػ ػ ػ ػ ٌ
تكم ،مكتبة َّ
الدار ،المدينة َّ
النبكية ،الطبعة األكلىَُْٓ ،ىػ.
عبدالعظيـ ى
الب ٍس ٌ
الرجػػػػػػػػػاؿ» ،ليحي ػ ػ ػ ػػى ب ػ ػ ػ ػػف مع ػ ػ ػ ػػيف (ِّّىػ ػ ػ ػ ػػ) ،ركاي ػ ػ ػ ػػة اب ػ ػ ػ ػػف مح ػ ػ ػ ػػرز ،أحم ػ ػ ػ ػػد
ِّٓ« .معرفػػػػػػػػػة ِّ
القصارَُْٓ ،ىػ.
محمد كامؿ
ٌ
محمد ،تحقيؽٌ :
ابف ٌ
الح ىسػ ػ ػ ػػيف (ْٖٓى ػ ػ ػ ػػ) ،تحقيػ ػ ػ ػػؽ:
ػي ،أحمػ ػ ػ ػػد بػ ػ ػ ػػف ي
ّّٓ « .معرفػػػػػػػػػة السػػػػػػػػػنف كاآلثػػػػػػػػػار» ،لمبييقػ ػ ػ ػ ٌ
عبػ ػ ػػدالمعطي أمػ ػ ػػيف قمعجػ ػ ػػي ،جامعػ ػ ػػة الد ارسػ ػ ػػات اإلسػ ػ ػػبلمية (كراتشػ ػ ػػي  -باكسػ ػ ػػتاف) ،دار
قتيب ػ ػ ػػة (دمش ػ ػ ػػؽ -بي ػ ػ ػػركت) ،دار ال ػ ػ ػػكعي (حم ػ ػ ػػب  -دمش ػ ػ ػػؽ) ،دار الكف ػ ػ ػػاء (المنص ػ ػ ػػكرة -
القاىرة) ،الطبعة األكلىُُِْ ،ىػ.
ػبياني ،أحم ػ ػ ػػد ب ػ ػ ػػف عب ػ ػ ػػدا﵀ (تَّْ :ىػ ػ ػ ػػ)،
ّْٓ« .معرفػػػػػػػة َّ
الصػػػػػػػحابة» ،ألب ػ ػ ػػي ين ىع ػ ػ ػػيـ األص ػ ػ ػ ٌ
الريػ ػ ػػاض ،الطبعػ ػ ػػة األكلػ ػ ػػى،
م ،دار الػ ػ ػػكطف لمنشػ ػ ػػرّْ ،
تحقيػ ػ ػػؽ :عػ ػ ػػادؿ بػ ػ ػػف يكسػ ػ ػػؼ العػ ػ ػ ٌػزاز ٌ
ُُْٗىػ.
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ّٓٓ« .معرفػػػػػػػػػ ية أنػػػػػػػػػكاع عمػ ً
ػدالرحمف
ػػػػػػػػـ الحػػػػػػػػػديث» ،الب ػ ػ ػ ػػف َّ
الص ػ ػ ػ ػػبلح ،عثم ػ ػ ػ ػػاف ب ػ ػ ػ ػػف عب ػ ػ ػ ػ َّ
(ّْٔىػ ػ ػػ) ،المع ػ ػػركؼ ب ػ ػ ػ "مقدم ػ ػػة اب ػ ػػف الص ػ ػػبلح" ،المحق ػ ػػؽ :عب ػ ػػد المطي ػ ػػؼ اليم ػ ػػيـ  -م ػ ػػاىر
ياس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيف الفح ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ ،الناش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر :دار الكت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػب العممي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ،الطبع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة :األكل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى ،س ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػنة
النشرُِّْ:ىػ ََِِ/ـ ،عدد األجزاء.ُ :
ّٔٓ« .معرفػػػػػة التػػػػػذكرة فػػػػػي األحاديػػػػػث المكضػػػػػكعة» ،الب ػ ػػف القيسػ ػ ػراني ،محم ػ ػػد ب ػ ػػف ط ػ ػػاىر
ابػ ػ ػػف عمػ ػ ػػي بػ ػ ػػف أحمػ ػ ػػد (َٕٓى ػ ػ ػػ) ،تحقيػ ػ ػػؽ :عمػ ػ ػػاد الػ ػ ػػديف أحمػ ػ ػػد حيػ ػ ػػدر ،مؤسسػ ػ ػػة الكتػ ػ ػػب
الثقافية ،بيركت ،الطبعة األكلىَُْٔ ،ىػ.
ً
ً
الحديث» ،لمحاكـ َّ
محمد بف عبدا﵀ (َْٓىػ) ،تحقيؽ :السيد
النيسابيكرمّْ،
عمكـ
ّٕٓ« .معرف ية
َّ

معظـ حسيف ،دار الكتب العممية ،بيركت ،الطبعة الثانيةُّٕٗ ،ىػ ،عف طبعة دائرة

المعارؼ العثمانية بحيدر آباد الدكف.
ّٖٓ« .مغاني األخيار في شرح أسامي رجاؿ معاني اآلثار» ،ألبي محمد ،محمكد بف أحمد بف
مكسى بف أحمد بف حسيف الغيتابى الحنفى بدر الديف العينى (ٖٓٓىػ) ،تحقيؽ :محمد حسف
محمد حسف إسماعيؿ ،الناشر :دار الكتب العممية ،بيركت – لبناف ،الطبعة :األكلىُِْٕ ،ىػ.
ّٗٓ« .مصادر الشعر الجاىمي» ،ناصر الديف األسد ،الناشر :دار المعارؼ بمصر ،الطبعة:
الطبعة السابعة ُٖٖٗـ.
َّٔ« .مقدمة ابف خمدكف» ،لعبد الرحمف بف محمد بف خمدكف ،مطبعة الشرقية ،القاىرة-
مصرُِّٕ ،ىػ.
ُّٔ« .مقدمة في أصكؿ الحديث» ،المؤلؼ :عبد الحؽ بف سيؼ الديف بف سعد ا﵀ البخارم
الدىمكم الحنفي (َُِٓىػ) ،تحقيؽ :سمماف الحسيني الندكم ،الناشر :دار البشائر اإلسبلمية -
بيركت – لبناف ،الطبعة :الثانيةَُْٔ ،ىػ.
ِّٔ« .مرآة الجناف كعبرة اليقظاف في معرفة ما يعتبر مف حكادث الزماف» ،ألبي محمد ،عفيؼ
الديف عبد ا﵀ بف أسعد بف عمي بف سميماف اليافعي (ٖٕٔىػ) ،كضع حكاشيو :خميؿ المنصكر،
الناشر :دار الكتب العممية ،بيركت – لبناف ،الطبعة :األكلىُُْٕ ،ىػ.
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ّّٔ« .مف سؤاالت أبي بكر أحمد بف محمد بف ىان

األثرـ (ِّٕىػ) ،ألبي عبداهلل أحمد

ابف محمد بف حنبؿ» ،ألحمد بف محمد بف حنبؿ (ُِْىػ) ،تحقيؽ :عامر حسف صبرم،
دار البشائر اإلسبلمية ،بيركت ،الطبعة األكلىُِْٓ ،ىػ.
الرجاؿ» ،ركاية أبي خالػ ػ ػد َّ
الدقٌػ ػ ػاؽ،
ّْٔ« .مف كبلـ أبي زكريا يحيى بف معيف (ِّّىػ) في ِّ
محمد نكر سيؼ ،دار المأمكف لمتراث،
يزيد بف اليى ٍيثـ بف طى ٍيماف (ِْٖىػ) ،تحقيؽ :أحمد ٌ

دمشؽََُْ ،ىػ.

ّٓٔ« .مف تاريخ النحك العربي» ،المؤلؼ :سعيد بف محمد بف أحمد األفغاني (ُُْٕىػ)،
الناشر :مكتبة الفبلح.
ّٔٔ« .منيج النقد في عمكـ الحديث» ،لنكر الديف محمد عتر ،دار الفكر ،دمشؽ ،الطبعة
الثالثةُُْٖ ،ىػ.
َّ
محمد
ّٕٔ« .ميزاف االعتداؿ في نقد ِّ
محمد بف أحمد (ْٖٕىػ) ،تحقيؽ :عمي ٌ
ىبيٌ ،
الرجاؿ» ،لمذ ٌ
البجاكم ،دار المعرفة ،بيركت.
ٌ
الكراقيف في الحضارة العربية اإلسبلمية» ،المؤلؼ :الدكتكر خيرا﵀
الكراقػػػة ك ٌ
ّٖٔ« .مكسكعة ٌ
سعيد ،مؤسسة االنتشار العربي –بيركت -لبناف ،الطبعة األكلى (َُُِـ).
ّٗٔ« .مكسكعة أقكاؿ أبي الحسف الدارقطني في رجاؿ الحديث كعممو» ،تأليؼ :مجمكعة مف
المؤلفيف (الدكتكر محمد ميدم المسممي  -أشرؼ منصكر عبد الرحمف  -عصاـ عبد اليادم

محمكد  -أحمد عبد الرزاؽ عيد  -أيمف إبراىيـ الزاممي  -محمكد محمد خميؿ) ،الطبعة:

األكلىََُِ ،ـ ،الناشر :عالـ الكتب لمنشر كالتكزيع  -بيركت ،لبناف.

َّٕ« .المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» ،ألبي العباس ،أحمد بف محمد بف عمي
الفيكمي ثـ الحمكم( ،ت :نحكَٕٕىػ) ،الناشر :المكتبة العممية – بيركت.

ُّٕ« .الم ىً
ختًمؼب األنساب المتفقة في الخط المتماثمة في النقط» ،البف القيسراني،
الم ى
ؤتمؼ ك ي
ي
محمد بف طاىر بف عمي (َٕٓىػ) ،تحقيؽ :كماؿ يكسؼ الحكت ،دار الكتب العممية،
بيركت ،الطبعة :األكلىُُُْ ،ىػ.

ؤتًمؼ كالم ىً
طني ،عمي بف عمر (ّٖٓىػ) ،تحقيؽ :مكفؽ
الم ى
ي
ِّٕ « .ي
ختمؼ» ،لمدارق ٌ
اإلسبلمي ،بيركت ،الطبعة األكلىَُْٔ ،ىػ.
ابف عبدالقادر ،دار الغرب
ٌ
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محمد صادؽ
ّّٕ« .المتفؽ كالمفترؽ» ،لمخطيب
ٌ
عمي (ّْٔىػ) ،تحقيؽٌ :
البغدادم ،أحمد بف ٌ
الحامدم ،دار القادرم ،الطبعة األكلىُُْٕ ،ىػ.
محمد بف حباف
حباف،
ّْٕ« .المجركحك ىف مف المحدِّثيف ك ُّ
الضعفاء كالمترككيف» ،البف ٌ
ٌ
(ّْٓىػ) ،تحقيؽ :محمكد إبراىيـ زايد ،دار المعرفة ،بيركت ،طبعة ُُِْىػ.
ّٕٓ« .المجتبى مف السنف ب السنف الصغرل لمنسائي» ،ألبي عبد الرحم ػ ػ ػف ،أحمػ ػ ػ ػ ػد بف
شعيب بف عمي الخراساني ،النسائي (َّّىػ) ،تحقيؽ :عبد الفتاح أبك غدة ،الناشر :مكتب

المطبكعات اإلسبلمية– حمب ،الطبعة :الثانية ،ُٖٗٔ–َُْٔ ،عدد األجزاء ٖ( ٗ:كمجمد

لمفيارس).

عبدالرحمف
م ،الحسف بف
َّ
الراكم كالكاعي»َّ ،
المحدِّث الفاصؿ بيف َّ
رم ًز ٌ
لمراميي ي
ّٕٔ « .ي
عجاج الخطيب ،دار الفكر ،بيركت ،الطبعة الثالثة،
الدكتكر
(َّٔىػ) ،تحقيؽٌ :
محمد ٌ
ٌ
َُْْىػ.
الم ىحمَّى باآلثار» ،البف حزـ ،عمي بف أحمد بف سعيد بف حزـ (ْٔٓىػ) ،دار الفكر،
ّٕٕ « .ي
بيركت.
ّٖٕ« .المختمطكف» ،لمعبلئي ،خميؿ بف كيكمدم (ُٕٔىػ) ،تحقيؽ :رفعت فكزم عبدالمطمب
كعمي عبدالباسط مزيد ،مكتبة الخانجي ،القاىرة ،الطبعة األكلىُُْٕ ،ىػ.
ّٕٗ« .المختمػػػػػؼ فػػػػػييـ» ،الب ػ ػػف ش ػ ػػاىيف ،عمػ ػػر ب ػ ػػف ش ػ ػػاىيف (ّٖٓىػ ػ ػػ) ،تحقي ػ ػػؽ :عب ػ ػػدالرحيـ
بف محمد بف أحمد القشقرم ،مكتبة الرشد ،الرياض ،الطبعة األكلىَُِْ ،ىػ.
َّٖ« .المػػػػػدخؿ فػػػػػي فػػػػػف التحريػػػػػر الصػػػػػحفي» ،عب ػ ػػد المطي ػ ػػؼ محم ػ ػػكد حمػ ػ ػزة (َُّٗىػ ػ ػػ)،
الناشر :الييئة المصرية العامة لمكتاب ،الطبعة :الخامسة.
ُّٖ« .المػػػػػدخؿ» ،ألبػ ػ ػي عب ػ ػػد ا﵀ ،محم ػ ػػد ب ػ ػػف محم ػ ػػد ب ػ ػػف محم ػ ػػد العب ػ ػػدرم الفاس ػ ػػي الم ػ ػػالكي
الشيير بابف الحاج (ّٕٕىػ) ،الناشر :دار التراث( .بدكف سنة نشر).
ِّٖ« .مختصػػػػر تػػػػاريخ دمشػػػػؽ البػػػػف عسػػػػاكر» ،محمػ ػػد بػ ػػف مكػ ػػرـ بػ ػػف عمػ ػػى ،أبػ ػػك الفضػ ػػؿ،
جم ػ ػ ػػاؿ ال ػ ػ ػػديف اب ػ ػ ػػف منظ ػ ػ ػػكر االنص ػ ػ ػػارم الركيفعػ ػ ػ ػي اإلفريق ػ ػ ػػي (ُُٕىػ ػ ػ ػػ) ،تحقيػ ػ ػ ػؽ :ركحي ػ ػ ػػة
النح ػ ػ ػػاس ،ري ػ ػ ػػاض عب ػ ػ ػػد الحمي ػ ػ ػػد مػ ػ ػ ػراد ،محم ػ ػ ػػد مطي ػ ػ ػػع ،دار النش ػ ػ ػػر :دار الفك ػ ػ ػػر لمطباع ػ ػ ػػة
كالتكزيع كالنشر ،دمشؽ – سكريا ،الطبعة :األكلىَُِْ ،ىػ.
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محمد (ِّٕىػ) ،تحقيؽ :شكر ا﵀ نعمة ا﵀
ّّٖ« .المراسيؿ» ،البف أبي حاتـ،
َّ
عبدالرحمف بف ٌ
الرسالة ،بيركت ،طبعة ُّٕٗىػ.
قكجاني ،مؤسسة ّْ

ً
حيحيف» ،لمحاكـ َّ
محمد بف عبدا﵀ (َْٓىػ) ،تحقيؽ:
م،
الص
َّ
ستدرؾ عمى َّ
النيسابيكر ٌ
الم ى
ّْٖ « .ي
مصطفى عبدالقادر عطا ،دار الكتب العممية ،بيركت ،الطبعة األكلىُُُْ،ىػ.

المسمى بػ:
ّٖٓ« .المسند الصحيح المختصر بنقؿ العدؿ عف العدؿ إلى رسكؿ اهلل ،»
َّ
«صحيح مسمـ» ،لمسمـ بف الحجاج النيسابكرم (ُِٔىػ) ،تحقيؽ :محمد فؤاد عبدالباقي،
دار إحياء التراث العربي ،بيركت.
ّٖٔ« .المعجـ الكسيط» ،مجمع المغة العربية بالقاىرة ،مكتبة الشركؽ الدكلية ،الطبعة الرابعة،
ُِْٓىػ.
ّٕٖ« .المعجـ األكسط» ،ألبي القاسـ الطبراني ،سميماف بف أحمد بف أيكب بف مطير المخمي
الشامئَّ( ،ىػ) ،تحقيؽ :طارؽ بف عكض ا﵀ بف محمد  ،عبد المحسف بف إبراىيـ
الحسيني ،الناشر :دار الحرميف – القاىرة.
ّٖٖ« .المعجـ الصغير لركاة اإلماـ ابف جرير الطبرم» ،ألكرـ بف محمد زيادة الفالكجي األثرم،
تقديـ :عمي حسف عبد الحميد األثرم ،الناشر :الدار األثرية ،األردف  -دار ابف عفاف ،القاىرة.
ّٖٗ« .المعجـ في مشتبو أسامي المحدثيف» ،ألبي الفضؿ ،عبيد ا﵀ بف عبد ا﵀ بف أحمد بف
يكسؼ اليركم (َْٓىػ) ،تحقيؽ :نظر محمد الفاريابي ،الناشر :مكتبة الرشد – الرياض،
الطبعة :األكلىُُُْ ،ق.
َّٗ« .المعجب في تمخيص أخبار المغرب مف لدف فتح األندلس إلى آخر عصر المكحديف»،
عبد الكاحد بف عمي التميمي المراكشي ،محيي الديف (ْٕٔىػ) ،تحقيؽ :الدكتكر صبلح الديف
اليكارم ،الناشر :المكتبة العصرية ،صيدا-بيركت ،الطبعة :األكلىُِْٔ ،ىػ.
ُّٗ« .المعرفة كالتاريخ» ،لمفسكم ،يعقكب بف سفياف بف جكاف الفارسي الفسكم ،أبك يكسؼ
(ِٕٕىػ) ،تحقيؽ :أكرـ ضياء العمرم ،الناشر :مؤسسة الرسالة ،بيركت ،الطبعة :الثانية،
َُُْىػ.
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ِّٗ« .المعيد في أدب المفيد كالمستفيد» ،اختصره مف كتاب الدر النضيد لمبدر الغزم :الشيخ
عبد الباسط بف مكسى بف محمد العممكم (ُٖٗق) ،كقؼ عمى طبعو :أحمد عبيد ،الناشر:
المكتبة العربية في دمشؽ ،الطبعة األكلى ُّْٗق.
ّّٗ« .المعيف في طبقات المحدثيف» ،لمذىبي ،شمس الديف أبك عبد ا﵀ محمد بف أحمد بف
عثماف بف قى ٍايماز الذىبي (ْٖٕىػ) ،تحقيؽ :د .ىماـ عبد الرحيـ سعيد ،الناشر :دار الفرقاف -

عماف – األردف ،الطبعة :األكلىَُْْ ،ىػ.

ّْٗ« .المغرب» ،المؤلؼ :ناصر بف عبد السيد أبى المكارـ ابف عمى ،أبك الفتح ،برىاف الديف
ل (َُٔىػ) ،الناشر :دار الكتاب العربي( ،بدكف طبعة كبدكف تاريخ).
المطى ّْرًز ٌ
الخكارزمي ي
َّ
محمد بف أحمد (ْٖٕىػ) ،تحقيؽ :نكر الديف عتر ،إدارة
ّٓٗ« .المغني في َّ
الضعفاء» ،لمذىبيٌ ،
إحياء التراث بدكلة قطر.

ّٔٗ« .المصنؼ» ،ألبي بكر ،عبد الرزاؽ بف ىماـ بف نافع الحميرم اليماني الصنعاني
(ُُِىػ) ،تحقيؽ :حبيب الرحمف األعظمي ،الناشر :المجمس العممي -اليند ،يطمب مف:
المكتب اإلسبلمي– بيركت ،الطبعة :الثانيةَُّْ ،ق.
ّٕٗ« .المفردات في غريب القرآف» ،ألبي القاسـ ،الحسيف بف محمد المعركؼ بالراغب
األصفيانى (َِٓىػ) ،تحقيؽ :صفكاف عدناف الداكدم ،الناشر :دار القمـ ،الدار الشامية -
دمشؽ بيركت ،الطبعة :األكلىُُِْ ،ىػ.
ّٖٗ« .المقتنى في سرد الكنى»َّ ،
محمد بف أحمد (ْٖٕىػ) ،تحقيؽ :محمد صالح
لمذىبي،
ٌ

عبدالعزيز المراد ،المجمس العممي بالجامعة اإلسبلمية ،المدينة المنكرة ،الطبعة األكلى،

َُْٖىػ.
الخطي ً
ً
ّٗٗ« .الم ى ً َّ
َّة» ،ألبي الكفاء ،نصر ابف الشيخ
لمم ى
األصكؿ ى
طا ًب ًع المصريَّة في ي
طالعي النصرية ى
ى
الشافعي (ُُِٗىػ) ،تحقيؽ
نصر يكنس الكفائي اليكريني األحمدم األزىرم األشعرم الحنفي
ٌ
كتعميؽ :الدكتكر طو عبد المقصكد ،الناشر :مكتبة السنة ،القاىرة ،الطبعة :األكلىُِْٔ ،ق.
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ََْ« .المنار المنيؼ في الصحيح كالضعيؼ» ،البف القيـ ،محمد بف أبي بكر بف أيكب بف
سعد شمس الديف ابف قيـ الجكزية (ُٕٓىػ) ،تحقيؽ :عبد الفتاح أبك غدة ،الناشر :مكتبة
المطبكعات اإلسبلمية ،حمب ،الطبعة :األكلىَُّٗ ،ق.
َُْ« .المنتظـ في تاريخ األمـ كالممكؾ» ،البف الجكزم ،عبدالرحمف بف عمي بف محمد
(ٕٗٓىػ) ،تحقيؽ :محمد عبدالقادر عطا كمصطفى عبدالقادر عطا ،دار الكتب العممية،
بيركت ،الطبعة األكلىُُِْ ،ىػ.
َِْ« .المنتخب مف عمؿ الخبلؿ» ،البف قدامة ،أبك محمد مكفؽ الديف عبد ا﵀ بف أحمد بف
محمد بف قدامة الجماعيمي المقدسي ثـ الدمشقي الحنبمي ،الشيير بابف قدامة المقدسي
(َِٔىػ) ،تحقيؽ :أبي معاذ طارؽ بف عكض ا﵀ بف محمد ،الناشر :دار الراية لمنشر
كالتكزيع.
ً
َّْ« .المنتخب مف كتاب السياؽ لتاريخ نيسابكر» ،لتىًق ُّي ّْ
بف
الد ٍي ًف ،أ يىبك ًإ ٍس ىحػ ػ ػ ى
اؽ ًإ ٍب ىراى ٍيػ ػ ػ يـ ي
العرًاق ُّي ،الص ً ً ً
و ً
ىح ىم ىد ً
بف األ ٍىزىى ًر ً
يم ىح َّمًد ً
الح ٍنىبًم ُّي (ُْٔىػ) ،تحقيؽ :خالد
بف أ ٍ
َّرٍيف ٍين ُّي ،ى
بف يم ىح َّمد ى
حيدر ،الناشر :دار الفكر لمطباعة كالنشر التكزيع ،سنة النشر ُُْْىػ.

َْْ« .المنتخب مف معجـ شيكخ السمعاني» ،عبد الكريـ بف محمد بف منصكر التميمي
السمعاني المركزم ،أبك سعد (ِٔٓىػ) ،دراسة كتحقيؽ :مكفؽ بف عبد ا﵀ بف عبد القادر،
الناشر :دار عالـ الكتب ،الرياض ،الطبعة :األكلىُُْٕ ،ىػ.
َْٓ« .المنيؿ الصافي كالمستيكفي بعد الكافي» ،ألبي المحاسف ،يكسؼ بف تغرم بػ ػردم
الظاىرم الحنفي ،أبك المحاسف ،جماؿ الديف (ْٕٖىػ) ،حققو ككضع حكاشيو :دكتكر محمد
محمد أميف ،تقديـ :دكتكر سعيد عبد الفتاح عاشكر ،الناشر :الييئة المصرية العامة لمكتاب.
َْٔ« .المنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج» ،ألبي زكريا ،محيي الديف يحيى بف شرؼ
النككم (ٕٔٔىػ) ،الناشر :دار إحياء التراث العربي – بيركت ،الطبعة :الثانيةُِّٗ ،ق.
َْٕ« .مقاتؿ الطالبييف» ،ألبي الفرج األصبياني (ّٔٓىػ) ،عمي بف الحس ػيف بف محمد بف
الييثـ المركاني األمكم القرشي ،المحقؽ :السيد أحمد صقر ،الناشر :دار المعرفة ،بيركت.
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َْٖ« .مكانة اإلجازة عند المحدثيف بيف اإلفراط كالتفريط الحاصميف فييا مف بعض
المعاصريف» ،المؤلؼ المشرؼ :خالد بف مرغكب بف أميف ،الناشر :دار األمة -جدة ،الطبعة:
األكلىَُّْ ،ىػ.
َْٗ« .المكاعظ كاالعتبار بذكر الخطط كاآلثار» ،أبك العب ػ ػاس الحسيني العبيدم ،أحم ػ ػ ػ ػد بف
عمي بف عبد القادر ، ،تقي الديف المقريزم (ْٖٓىػ) ،الناشر :دار الكتب العممية ،بيركت.
َُْ« .المكضكعات» ،البف الجكزم ،عبدالرحمف بف عمي (ٕٗٓىػ) ،ضبط كتقديـ كتحقيؽ:
عبدالرحمف محمد عثماف ،المكتبة السمفية بالمدينة المنكرة ،الطبعة األكلى ُّٖٔ ،ىػ.

ُُْ« .المكقظة في عمـ مصطمح الحديث» ،لمذىبي ،محمد بف أحمد بف عثماف (ْٖٕىػ)،

اعتنى بو :عبدالفتاح أبك يغ ٌدة ،مكتبة المطبكعات اإلسبلمية ،حمب ،الطبعة الثانية،

ُُِْىػ.

ُِْ« .المكسكعة الفقيية الككيتية» ،صادر عف :ك ازرة األكقاؼ كالشئكف اإلسبلمية – الككيت،
الطبعة( :مف َُْْق ُِْٕ -ىػ) ،األجزاء ُ  :ِّ -الطبعة الثانية ،دار السبلسؿ –

الككيت ،األجزاء ِْ  :ّٖ -الطبعة األكلى ،مطابع دار الصفكة – مصر ،األجزاء ّٗ -

ْٓ :الطبعة الثانية ،طبع الك ازرة.

ػفػ
ُّْ« .نزىة األلباب في األلقاب» ،البف حجر ،أحمد بف عمي (ِٖٓىػ) ،مكتبة الرشد ،الرياض،
الطبعة األكلىَُْٗ ،ىػ.

النظر في تكضيح ينخبة ً
ُْْ« .نزىة َّ
الف ىكر في مصطمح أىؿ األ ثر» ،البف حجر ،أحمد
ى
ابف عمي (ِٖٓىػ) ،تحقيؽ :عبدا﵀ بف ضيؼ ا﵀ الرحيمي ،مطبعة سفير ،الرياض،
الطبعة :األكلىُِِْ ،ىػ.

الكراقيف في التاريخ اإلسبلمي» ،الدكتكر :رمضاف
ُْٓ« .نظرة عامة عمى الكتاب كالمكتبات ك ٌ
ششف ،جامعة مرمرة – إستانبكؿ ،المصدر  :مجمة التاريخ العربي ،العدد  ،ِّ:خريؼ ََِْ.
ُْٔ« .نياية االغتباط بمف رمي مف الركاة باالختبلط» ،لعبلء الديف عمي رضا ،دار الحديث،
القاىرة ،الطبعة األكلى ُٖٖٗـ.
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ُْٕ« .نيؿ األكطار شرح منتقى األخبار مف أحاديث سيد األبرار» ،لمشككاني ،محمد بف عمي
ابف محمد (َُِٓىػ) ،تحقيؽ :عصاـ الديف الصبابطي ،دار الحديث ،القاىرة ،الطبعة
األكلىُُّْ ،ىػ.
ُْٖ« .النجكـ الزاىرة في ممكؾ مصر كالقاىرة» ،البف تغرم بردم جماؿ الديف أبك المحاسف
يكسؼ بف تغرم بردم بف عبدا﵀ الظاىرم الحنفي (ْٕٖىػ) ،ك ازرة الثقافة كاإلرشاد القكمي،
دار الكتب ،مصر.
ُُّْٗ « .
الصبلح» ،البف حجر ،أحمد بف عمي (ِٖٓىػ) ،تحقيؽ :ربيع بف
النكت عمى كتاب ابف َّ
دخمي ،مكتبة الفرقاف ،الطبعة الثانيةُِْْ ،ىػ.
ىادم ى
الم ٌ
َِْ« .النكت عمى مقدمة ابف الصبلح» ،لمزركشي ،محمد بف عبد ا﵀ بف بيادر (ْٕٗىػ)،
تحقيؽ :زيف العابديف بف محمد ببل فريج،

أضكاء السمؼ ،الرياض ،الطبعة األكلى،

ُُْٗىػ.
ُِْ« .النكت الكفية بما في شرح األلفية» ،لمبقاعي ،برىاف الديف إبراىيـ بف عمر
(ٖٖٓىػ) ،تحقيؽ :ماىر ياسيف الفحؿ ،مكتبة الرشد ناشركف ،الطبعة األكلىُِْٖ ،ىػ.
ِِْ« .نياية األرب في فنكف األدب» ،أحمد بف عبد الكىاب بف محمد بف عبد الدائـ القرشي
التيمي البكرم ،شياب الديف النكيرم (ّّٕىػ) ،الناشر :دار الكتب كالكثائؽ القكمية ،القاىرة،
الطبعة :األكلىُِّْ ،ىػ.
ِِّّْ « .
محمد
الج ىزرم ،المبارؾ بف
َّ
النياية في غريب الحديث كاألثر» ،البف األثير ى
(َٔٔىػ) ،تحقيؽ :طاىر أحمد الزاكم كمحمكد محمد الطناحي ،المكتبة العممية ،بيركت،

ُّٗٗىػ.
ِْْ.

«نكادر األصكؿ في أحاديث الرسكؿ  ،»لمترمذم ،محمد بف عمي بف الحسف بف بشر،

أبك عبد ا﵀ ،الحكيـ الترمذم (ت :نحك َِّىػ) ،تحقيؽ :عبد الرحمف عميرة ،الناشر :دار
الجيؿ – بيركت.
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ِْٓ« .ىدم السارم مقدمة فتح البارم» ،البف حجر ،أحمد بف عمي بف حجر العسقبلني،
الطبعة األكلىَُْٕ ،ق ،دار الرياف لمتراث.
ػكػ
صفدم ،خميؿ بف أيبؾ (ْٕٔىػ) ،تحقيؽ :أحمد األرنؤكط ،كتركي
بالكفيات» ،لم
ِْٔ« .الكافي
ٌ
ٌ
بي ،بيركت ،الطبعة األكلىَُِْ ،ىػ.
مصطفى ،دار إحياء التراث العر ٌ

ِْٕ« .كفيات األعياف كأنباء أبناء الزماف» ،ألبي العباس ،شمس الديف أحمد بف محمد بف
إبراىيـ بف أبي بكر ابف خمكاف البرمكي اإلربمي (ُٖٔىػ) ،تحقيؽ :إحساف عباس ،الناشر :دار
صادر – بيركت ،الطبعة :الجزء - ُ :الطبعة ،ََُٗ ،َ :الجزء - ِ :الطبعة،ََُٗ ،َ :
الجزء - ّ :الطبعة ،ََُٗ ،َ :الجزء - ْ :الطبعة ،ُُٕٗ ،ُ :الجزء - ٓ :الطبعة،ُ :
ُْٗٗ ،الجزء - ٔ :الطبعة ،ََُٗ ،َ :الجزء - ٕ :الطبعةُْٗٗ ،ُ :ـ.
ِْٖ« .كفيات قكـ مف المصرييف كنفر سكاىػػػـ مف سنة ّٕٓ» ،ألبي إسح ػ ػاؽ اٍل ىحَّبػ ػ ػ ػاؿ،
إبراىيـ بف سعيد النعماني  -بالكالء  -المصرمِْٖ( ،ىػ) ،تحقيؽ :محمكد بف محمد الحداد،

الناشر :دار العاصمة – الرياض ،الطبعة :األكلى.َُْٖ ،
ِْٗ« .الكسيط في عمكـ كمصطمح الحديث» ،لمحمد بف محمد بف سكيمـ أبك شيبة
(ُّْىػ) ،دار الفكر العربي.
َّْ« .كراقك بغداد في العصر العباسي» ،لمدكتكر :خيرا﵀ سعيد ،الناشر :مركز الممؾ فيصؿ
لمبحكث كالدراسات اإلسبلمية َُِْق.
الكراقكف في االسبلـ» ،المؤلؼ :حبيب زيات ،مف مجمة المشرؽ ُْٕٗ،
الكراقة ك ٌ
ٌُّْ « .
الناشر :المطبعة الكاثكليكية-بيركت -لبناف.

ِّْ« .يحي بف معيف ككتابو التاريخ دراسة كترتيب كتحقيؽ» ،المؤلؼ :يحي بف معيف أبك زكريا
 أحمد محمد نكر سيؼ ،الناشر :جامعة الممؾ عبد العزيز ،سنة النشر،ُٕٗٗ – ُّٗٗ :عدد المجمدات ،ْ :الطبعة :األكلى.
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ثانيا :المقاالت عمى المكاقع اإللكتركنية:
ن
ّّْ « .اسػػػتمرار مينػػػة التجميػػػد رغػػػـ المػػػد التقنػػػي ،حمػػػزة بكفييػػػد»( ،مق ػػاؿ) .ص ػػحيفة الي ػػكـ،
ال ػ ػ ػػدماـ -الس ػ ػ ػػعكدية ،الع ػ ػ ػػدد (ُُُِِ) ،الثبلث ػ ػ ػػاء المكاف ػ ػ ػػؽ ِِ أغس ػ ػ ػػطس ََِٔ .المكق ػ ػ ػػع
االلكتركنئُِْْٖٔhttp://www.alyaum.com/article/ :
ّْْ « .دكر النشػػػر كأىميتيػػػا فػػػي تكجيػػػو أفػػػراد المجتمػػػع نحػػػك االعتػػػزاز بالمغػػػة العربيػػػة»-
الػ ػ ػ ػػدكتكر مػ ػ ػ ػػأمكف ج ػ ػ ػ ػرار -الخمػ ػ ػ ػػيس ٖ محػ ػ ػ ػػرـ ُّْْىػ ػ ػ ػ ػ -المكافػ ػ ػ ػػؽ ِِ تش ػ ػ ػ ػريف الثػ ػ ػ ػػاني
َُِِـ ،المكقع اإللكتركني.https://www.google.ps/ur :
ّْٓ« .المؤلؼ كالتأليؼ كدكر النشر كالطباعة كالتكزيع ،نسيـ نجد»( ،مقاؿ) .المكقع
االلكتركني ُٕ ، َٕٖhttp://www.naseemnajd.com/w/?p= :أبريؿََِٗ ،ـ.

ّْٔ« .مفيكـ النشر كالناشر» (مقاؿ) .دار الحكمةَُُِ ،ـ .المكقع االلكتركني:
http://www.hikmahouse.com/index.php?option=com_content&view=arti
=ُٖ:homme-news&Itemid=ُ&catid=َْ-ْْ-َٕ-َٗ-َّ-َُٖ:َُُِcle&id
ّْٕ« .متى بدأت مينة التجميد في العراؽ»( .مقاؿ) .أحرار العراؽَُِّ/ٓ/ّ .ـ .المكقع
االلكتركني#ُُّْٔٓٓhttp://www.faceiraq.com/inews.php?id= :
ػكراقيف م ػ ػ ػػف "خ ػ ػ ػػط الي ػ ػ ػػد" إل ػ ػ ػػى "انس ػ ػ ػػخ كالص ػ ػ ػػؽ"( ،مق ػ ػ ػػاؿ) ،ص ػ ػ ػػحيفة الري ػ ػ ػػاض
ّْٖ .زم ػ ػ ػػف ال ػ ػ ػ ٌ
اإللكتركني ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ،الع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدد (ُّٓٓٔ) ْ ،ابري ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ َُِّـ ،المكق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػع االلكتركن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي:
.ِِّٖٓٓhttp://www.alriyadh.com/
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ح
الكراقكف
الباب األكؿ :الكراقة ك ٌ
تمييد :كتابة الحديث النَّبكم كتدكينو

ِ

الكراقيف كتعريفات ذات عبلقة
الكراقة ك ٌ
الفصؿ األكؿ :تعريؼ ٌ

ٖ

الكراقيف
الكراقة ك ٌ
المبحث األكؿ :تعريؼ ٌ

ٗ

طبلحا
الكراقيف لغة كاص ن
الكراقة ك ٌ
المطمب األكؿ :تعريؼ ٌ

ٗ

الكراقيف لغة
الكراقة ك ٌ
 -أكنال :تعريؼ ٌ

ٗ

اصطبلحا
الكراقة كالك ٌارقيف
ن
ن
ثانيا :تعريؼ ٌ

ٗ

المطمب الثاني :العبلقة بيف التعريفيف المغكم كاالصطبلحي

َُ

المبحث الثاني :تعريفات ذات عبلقة

ُُ

اصطبلحا
المطمب األكؿ :تعريؼ اإلمبلء كالمستمميف لغة ك
ن

ُُ
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 -أكنال :تعريؼ اإلمبلء كالمستمميف لغةن

ُُ

اصطبلحا
ثانيا :تعريؼ اإلمبلء كالمستمميف
ن
ن

ُُ

النسخ ك ُّ
المطمب الثاني :تعريؼ َّ
صطبلحا
النساخ لغة كا
ن

ُِ

النسخ ك ُّ
 أكنال :تعريؼ َّالنساخ لغة

ُِ

النسخ ك ُّ
ثانيا :تعريؼ َّ
اصطبلحا
النساخ
ن
ن

ُِ

الكراقيف
الكراقة كأسكاؽ ٌ
الفصؿ الثاني :تاريخ ٌ

ُْ

الكراقة
المبحث األكؿ :تاريخ ٌ

ُٓ

المطمب األكؿ :مرحمة ما قبؿ صناعة الكرؽ

ُٓ

المطمب الثاني :مرحمة ما بعد صناعة الكرؽ

ُٕ

الكراقيف
المبحث الثاني :أسكاؽ ٌ

ُِ

اصطبلحا
المطمب األكؿ :تعريؼ األسكاؽ لغة ك
ن

ُِ

 -أكنال :األسكاؽ لغة

ُِ

اصطبلحا
ثانيا :األسكاؽ
ن
ن

ُِ

المطمب الثاني :أىمية األسكاؽ كتخصصاتيا

ُِ

الكراقيف كأماكنيا
المطمب الثالث :أسكاؽ ٌ

ِِ

الكراقيف في بغداد
 -أكنال :سكؽ ٌ

ِْ

الكراقيف في الشاـ
ن
ثانيا :سكؽ ٌ

ِٔ

الكراقيف في الجزائر
 -ثالثنا :سكؽ ٌ

ِٔ

الكراقيف في مصر
 رنابعا :سكؽ ٌ

ِٕ

خامسا :سكؽ الكٌراقيف في األندلس
ن

ِٖ
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الكراقيف كتخصصاتيـ
الفصؿ الثالث :أصناؼ ٌ

ِٗ

الكراقيف
المبحث األكؿ :أصناؼ ٌ

َّ

المطمب األكؿُّ :
النساخ

ُّ

المطمب الثاني :باعة الكرؽ كسائر أدكات الكتابة

ّٓ

 -أكنال :األقبلـ

ّٓ

اءة البراية)
ن
ثانيا( :اٍل ىب ىر ى

ّٕ

 ثالثناَّ :الد ىكاة

ّٗ

ابعا :الحبر
 -رن

ُْ

المطمب الثالث :المجمدكف

ْْ

"الداللكف"
المطمب الرابع :باعة الكتب ٌ

ْٔ

الكراقيف
المبحث الثاني :تخصصات ٌ

َٓ

كراقك الحديث
المطمب األكؿٌ :

ُٓ

الكراقكف العمماء
المطمب الثانيٌ :

ُٓ

الكراقكف األدباء
المطمب الثالثٌ :

ِٓ

الكراقكف الشعراء
المطمب الرابعٌ :

ٓٓ

المطمب الخامس :كراقك التاريخ

ٔٓ

الكراقكف القضاة
المطمب السادسٌ :

ٕٓ

الكراقكف الكزراء
المطمب السابعٌ :

ٗٓ

ً
الكراقػ ػ ػػات
المطمب الثامف :النسػػاء ٌ

َٔ

الكراقيف كآدابيـ
الفصؿ الرابع :منيج ٌ
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ّٔ
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الكراقيف
المبحث األكؿ :منيج ٌ

ْٔ

المطمب األكؿ :الجانب المعرفي الثقافي

ٓٔ

 -أكنال :اإلمبلء كمجالس اإلمبلء

ٓٔ

النسخ
ثانيا :التخصص في ى
ن

َٕ

 -ثالثنا :النسخ كالمقابمة

ّٕ

ُ -المخطكط كاألصؿ

ْٕ

ِ -الترخيص في النسخ

ٕٓ

ّ -القراءة عمى المؤلؼ

ٕٔ

ْ -اإلجازة مف المؤلؼ

ٖٕ

ٓ -السماح بالتداكؿ

ٕٗ

بعا :التثبت كاالحتياط في النسخ
 -ار ن

َٖ

 خامسا :إعجاـ المستىع ًجـ ًكشك يؿ المشكؿ في الممتبس مف الكبلـ
يٍ ٍ
ن

َٖ
ِٖ

المطمب الثاني :الجانب الفني اإلبداعي
الكراؽ بكتابة البسممة ،ثـ الدعاء في بداية الكتاب
 أك نال :التزاـ ٌ

ِٖ

ثانيا :كتابة "أما بعد" بعد البسممة كالدعاء
ن

ّٖ

 -ثالثنا :تصدير الكتب كما يقع فييا

ْٖ

ابعا :جكدة الخط
 -رن

ْٖ

خامسا :كتابة التاريخ
ن

ٖٓ

سادسا :المقابمة بالكتاب األصمي كنسخو
ن

ٖٔ

ػابعا :كضػػع إشػػارات لمػػا ثبػػت صػػحتو أك خطػػأه عنػػده بعػػد مقابمػػة كضػػبط
 سػ نالكتاب
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ٕٖ

المكضكع
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ثامنػا :معالجػة الزيػادة كالخطػأ فػي الكتػاب بمػا يكضػح ذلػؾ ،مػع الحػذر مػف
ن
تسكيد الكتاب

ٕٖ

تاسعا :الفصؿ بيف الكبلـ ،كاختصار بعض األلفاظ
ن

ٖٖ

عاشرا :صؼ الكتب عمى الرفكؼ
ن

ٖٗ
َٗ

المطمب الثالث :الجانب األدبي األخبلقي
 -أكنال :التنبو إلى أدب شراء الكتب كعاريَّتيا

َٗ

ثانيا :التنبو إلى أدب التعامؿ مع الكتب كاالستفادة منيا
ن

َٗ

 -ثالثنا :الطيارة كاستقباؿ القبمة قيىبيؿ البدء في الكتابة

ُٗ

ابعا :الحرص عمى تعظيـ اسـ ا﵀  ،كالصبلة كالسبلـ عمى النبي 
 -رن

ِٗ

 خامسا :كتابة (ر ًض ىي ا﵀ي ىع ٍنوي) بعد ذكر الصحابي ،ك(رحمو ا﵀) بعد ذكر
ن
ى
مف سكاىـ مف أىؿ الفضؿ

ّٗ

سادسا :كراىة فصؿ مضاؼ (اسـ ا﵀) كعبد ا﵀ أك عبد الرحمف:
ن

ّٗ

الكراقيف
المبحث الثاني :آداب ٌ

ْٗ

المطمب األكؿ :اآلداب كاألخبلؽ المحمكدة

ٓٗ

ال :النية
 -أك ن

ٓٗ

ثانيا :معرفة مضمكف الكرؽ قبؿ النسخ كالتجميد
ن

ٔٗ

 -ثالثنا :مراقبة ا﵀  في العمؿ

ٕٗ

ابعا :كضكح الخط عند النسخ
 -رن

ٖٗ

خامسا :استخداـ الحبر المناسب بما يكافؽ كؿ نكع مف الكرؽ
ن

ٗٗ
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 -ساد نسا :استحباب الكضكء قبؿ الكتابة

ََُ

سابعا :النصح في النسخ
ن

ََُ

ثامنا :التمسؾ برأم الجماعة في نسخ الختمة
ن

َُِ

تاسعا :تطبيؽ اآلداب العامة
ن

َُْ

المطمب الثاني :األخبلؽ المذمكمة

َُٓ

 -أكنال :التعاطي مع الغش

َُٓ

ثانيا :عدـ كشؼ العكرة
ن

َُٔ

 -ثالثنا :خمط أصناؼ الكرؽ

َُٔ

ابعا :نسخ العمكـ غير الشرعية
 -رن

َُٕ

خامسا :نسخ األمكر الكاذبة أك الحكايات المضحكة كشبييا
ن

َُٕ

سادسا :النسخ لمظالميف
ن

َُٖ

سابعا :المماطمة
ن

َُٗ

ثامناَّ :
النسخ في المسجد
ن

َُٗ

تاسعا :االستمرار بالعمؿ برغـ سماع األذاف كدخكؿ كقت الصبلة
ن

َُُ

شرا :استعماؿ دكاة الذىب كالفضة
 -عا ن

َُُ

الكراقة كبديميا المعاصر
الفصؿ الخامس :صعكبة مينة ٌ

ُُِ

الكراقة
المبحث األكؿ :صعكبة مينة ٌ

ُُّ

المطمب األكؿ :معاناة استقطاب الزبائف

ُُْ
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المطمب الثاني :معاناة تكاليؼ الحكاـ

ُُٓ

المطمب الثالث :معاناة إعالة األسرة

ُُٔ

المطمب الرابع :معاناة صعكبة المينة كمشقتيا

ُُٕ

المطمب الخامس :المعاناة مف سكء الخط

ُُٖ

الكراؽ بضكابط الدخكؿ عمى الكزراء
المطمب السادس :معاناة التزاـ ٌ

ُُٗ

الكراقيف
المطمب السابع :معاناة العداكة الشخصية بيف ٌ

َُِ

المطمب الثامف :معاناة االنشغاؿ المستمر بالعمؿ

ُُِ

النسخ
المطمب التاسع :التذلؿ لآلخريف مف أجؿ ى

ُِِ

الكراؽ مع زكجتو
المطمب العاشر :معاناة ٌ

ُِِ

الكراقة المعاصر
المبحث 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

ُِّ

لمكراقيف
المطمب السابع :الفضؿ في نشر الكتب بالطرؽ الحديثة يرجع ٌ

ُّّ

َّ
الكراقيف كأثرىـ في الحديث "دراسة تطبيقية بذكر نماذج"
الباب الثاني :أعبلـ ٌ
الكراقيف في البمداف كتأثرىـ كتأثيرىـ في الحياة الثقافية
تمييد :انتشار ٌ

ُّٔ

الكراقيف كنماذج مف أحاديثيـ
الفصؿ األكؿ :أعبلـ ٌ

ُّْ
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المكضكع
الكراقيف مف أىؿ الجزيرة العربية
المبحث األكؿ :أعبلـ ٌ

الصفحة
ُْْ

ً
الكراؽ
 -األكؿ :أ يىبك بكر اٍلقرشي ٌ

ُْٓ

 -الثاني :أبك القاسـ اٍلقيىرًش ٌي

ُْٖ

 -الثالث :أبك ىب ٍكر اٍل ىم ّْك ٌي

َُٓ

شي
 الرابع :أبك ىالح ىسف القيىر ٌ

ُِٓ

الم ًجير اٍلقيىرًش ٌي
 -الخامس :أبك عبد ا﵀ ابف ي

ُْٓ

 -السادس :أ يىبك الحسف القرشي

ُْٓ

م ىم ٍكالى يى ٍـ
 -السابع :أبك العبلء ،األ ىيم ًك ُّ

ُٔٓ

 -الثامف :أبك عبد ا﵀ اٍل ىم ّْك ٌي

ُُٔ

 -التاسع :أ يىبك القاسـ الم ٌك ٌي

ُّٔ

الكراقيف مف أىؿ العرؽ
المبحث الثاني :أعبلـ ٌ

ُٔٔ

الكراؽ
 -األكؿ :أ يىبك يعمى البغدادم ٌ

ُٔٔ

الكراؽ
 -الثاني :أبك نصر البغدادم ٌ

ُٖٔ

ُّ
ؤم
 -الثالث :أبك عمي المؤلي ٌ

ُٕٓ

الكراؽ
 -الرابع :أبك جعفر البغدادم ٌ

ُٖٕ

 -الخامس :أبك الحسف الككفي

ُٕٗ

 -السادس :أبك بكر البغدادم ،يمقب يغ ٍندر

ُُٖ

 -السابع :أبك مسمـ البغدادم المستممي

ُٖٔ

الكراؽ اٍل يككًف ُّي
 -الثامف :يم ىس ًاكهر ٌ

ُٖٗ

 -التاسع :أبك ياسر البصرم المستممي

ُِٗ
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المكضكع

الصفحة

الكراؽ
 -العاشر :أبك ىع ٍمرك ٌ

ُٔٗ

الكراؽ
 -الحادم عشر :أبك الحسف بف لؤلؤ ٌ

ُٗٗ

الكراقيف مف أىؿ الشاـ
المبحث الثالث :أعبلـ ٌ
الم ّْ
الكراؽ
ؤدب ٌ
ميمي ي
 -األكؿ :أبك الحسف التٌ ٌ

الشر ً
ً ً
ُّ
كطي
بلبيٌ ،
مشقي ،ي
الد ٌ
 -الثاني :أ يىبك اٍل ىقاسـ الك ٌ

َِِ
َِّ
َِٖ

 -الثالث :أ يىبك بً ٍش ًر ٍب يف ًد ىين وار

ُِّ

قدسي
 الرابع :أ يىبك اٍل ىعبَّاس ىالم ٌ

ُِِ

الكرؽ
 -الخامس :أبك عمي بف أبي الطيب ٌا

ُِِ

ُّكفي
 -السادس :أبك الحسف الص ٌ

ِِّ

عبلء ّْ
الديف الكاتب
 السابع :الرئيسي

ِِٕ

الكراؽ المستممي
 -الثامف :أبك يعقكب ٌ

ِِٖ
َِْ

الكراقيف مف أىؿ مصر
المبحث الرابع :أعبلـ ٌ
 -األكؿ :أبك الحسف الفى ًارًس ٌي

ُِْ

الص ٍنيىاجي
 -الثاني :أبك عمي ُّ

ِْْ

اني
 الثالث :أبك محمد ىالق ٍي ىس ىر ٌ

ِْٕ

 -الرابع :أبك الحسف المصرم

ِْٕ

 -الخامس :أبك محمد حبيب بف أبى حبيب

َِٓ

ً
م
الم ىراد ٌ
 -السادس :أبك األسكد ي

ِْٓ

القبَّاني
 -السابع :أبك محمد المصرم ،أثير الديف ى

ِٕٓ

 -الثامف :عبد المطيؼ بف محمد

ُِٔ
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المكضكع

الصفحة

الن ً
 التاسع :أبك إسحاؽ إبراىيـ بف محمد َّاسخ

ُِٔ

 -العاشر :محمد بف محمد بف أبي الطاىر

ِّٔ

الكراقيف مف أىؿ األندلس
المبحث الخامس :أعبلـ ٌ

ِْٔ

َّقًم ٌي
 -األكؿ :أبك الفضؿ الص ى

ِٔٔ

 -الثاني :أبك القاسـ ابف الحجاـ القي ٍرطيبً ٌي

ِٗٔ

 -الثالث :أبك الفضؿ يمف بف محمد

ِِٕ

الكراؽ
الم ٍنذر ُّ
م األندلي ُّ
سي ٌ
عمي ي
 -الرابع :أبك ى

ِِٕ

سي الكاتب
 -الخامس :أبك العباس األندلي ٌ

ِّٕ

 السادس :أبك محمد ٍ ًالكراؽ
الم ٍربيطر ٌ
م ٌ
األن ىدليس ٌي ي

ِْٕ

الكراؽ األندلسي
 -السابع :أبك عمر ٌ

ِْٕ

الكراؽ
 -الثامف :ىس ٍيؿ بف يمحمد ٌ

ِٕٓ

 -التاسع :يحيى بف ىى ٌماـ الس ىَّرقي ٍس ًط ٌي

ِٕٔ

الكراقيف مف أىؿ خراساف
المبحث السادس :أعبلـ ٌ

ِٕٕ

الكراؽ
 -األكؿ :أبك الحسف ٌ

ِٕٗ

سعيًد ّْ
م
الد ىين ىكًر ٌ
 -الثاني :أ يىبك ى

ِِٖ

الق ًارئ
 -الثالث :أبك العباس ى

ِٖٓ

العطَّار
 -الرابع :أبك بكر ى

ِٖٔ

 -الخامس :أبك الفضؿ األمكم مكالىـ

ِٖٖ

ً
يطي
 -السادس :أبك محمد السَّم ٌ

ِِٗ

ني
 السابع :أبك نصر َّالصبَّاغ األصبيا ٌ

ِٕٗ
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المكضكع

الصفحة
ِٗٗ

 الثامف :أبك منصكر األصبيانيالكراقيف اإليجابي في الحديث
الفصؿ الثاني :أثر ٌ

َّّ

المبحث األكؿ :التكريؽ كاإلمبلء

َّْ

المبحث الثاني :الحفظ كالضبط

َّٕ

المبحث الثالث :النسخ كالنشر

َُّ

المبحث الرابع :المقابمة كالمعارضة

ُّّ

المبحث الخامس :االستدراؾ كالتصحيح

ُّٕ

المبحث السادس :التحمؿ كاألداء كالتصنيؼ

ُّٖ

المبحث السابع :تتبع األخبار كتكثيقيا

ِِّ

الركاة كاألحاديث
المبحث الثامف :سؤاالت األئمة كنقؿ أحكاميـ عمى ُّ

ِّٕ

المبحث التاسع :صيانة جيكد العمماء كآثارىـ العممية

َّّ

المبحث العاشر :اختبار حفظ نقمة الحديث كضبطيـ

ّّْ

الكراقيف لؤلحاديث المقبكلة
المبحث الحادم عشر :ركاية ٌ

ّّٖ

الكراقيف السمبي في الحديث
الفصؿ الثالث :أثر ٌ

َّْ

المبحث األكؿ :التَّصحيؼ كالتَّحريؼ

ُّْ

المبحث الثاني :التخميط كالبعد عف الضبط

ّْٔ

المبحث الثالث :اإلدخاؿ عمى الشيكخ كافساد أحاديثيـ

ّْٗ

المبحث الرابع :التحديث عف الضعفاء كركاية المناكير

ّّٓ

المبحث الخامس :الخطأ كالكىـ في األحاديث

ّٓٓ

المبحث السادس :الكذب كالكضع في الحديث

ّٔٓ
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المكضكع

الصفحة

المبحث السابع :سرقة األحاديث كالكتب

َّٔ

المبحث الثامف :كتماف العمـ عف بعض طبلبو

ّْٔ

الكراقيف لؤلحاديث المردكدة
المبحث التاسع :ركاية ٌ

ّٖٔ

الخاتمة

ُّٕ

 -أكنال :النتائج

ِّٕ

ثانيا :التكصيات
ن

ّْٕ
ّٕٓ

الفيارس العامة
 -أكالنً :ف ٍيرست اآليات القرآنية

ّٕٔ

ثانياً :ف ٍيرست األحاديث َّ
النبكية الشريفة
ن

ّٖٕ

 -ثالثنا :فيرست األماكف كالبمداف

ِّٖ

ابعا :فيرست غريب المغة كاأللفاظ
 -رن

ّٖٔ

خامسا :فيرست األعبلـ المترجـ ليـ
ن

ِّٗ

سادساً :ف ٍيرست المصادر كالمراجع
ن

ُْٗ

سابعا :فيرست المحتكيات
ن

ْٕٓ

ممخص الرسالة بالمغتيف العربية كاإلنجميزية

ْٕٖ

أكنال :ممخص الرسالة بالمغة العربية

ْٖٖ

ثانيا :ممخص الرسالة بالمغة اإلنجميزية " "Abstract
ن

ْٖٗ

315

ٍِرص اٌطصاٌح تاٌٍغرني اٌعطتٍح ًاإلجنٍٍزٌح

أًًٌاٍِ 0رص اٌطصاٌح تاٌٍغح اٌعطتٍح
الحمد ﵀ ّْ
َّبلـ عمى أشرؼ الخمؽ أجمعيف سيدنا محمد  ،كعمى
ي
رب العالميف ،كالصَّبلةي كالس ي
آلو كصحبو أجمعيف ،كمف تبعيـ بإحساف إلى يكـ الديف.

أما ىب ٍع يد:
َّ

الكراقيف في
فيذا
ه
بحث ي
الكراقكف كأثرىـ في الحديث» ،تناكؿ في الباحث أثر ٌ
بعنكافٌ « :
الحديث؛ سكاء األثر إيجابي أك سمبي.
مقد و
البحث إلى ّْ
مة كبابيف ،في الباب األكؿ خمسة فصكؿ كفي الباب الثاني ثبلثة
كلقد قسمت
ي

فصكؿ ،كخاتمة.

ً
أىداؼ البحث،
اعث
المقدمة :فقد تناكؿ فييا
أما
ِّ
َّ
الباحث أىميةى المكضكًع كبك ى
ي
اختياره ،ك ى
ً
الدر ً
كمنيج البحث ،ك ّْ
البحث.
كخطَّةى
اسات السَّابقة ،ي
ى

الكراقكف ،كقد اشتمؿ ىذا الباب عمى
األكؿ :فقد تناكؿ فيو
أما الباب َّ
ك َّ
ي
الكراقة ك ٌ
الباحث ،عف ٌ
تمييد كخمسة فصكؿ :أما التمييد :فقد كاف عف كتابة الحديث َّ
النبكم كتدكينو ،كقد قسمو

الكراقيف كتعريفات ذات عبلقة،
الكراقة ك ٌ
الباحث إلى خمسة فصكؿ ،الفصؿ األكؿ :تعريؼ ٌ
الكراقيف كتخصصاتيـ،
الكراقيف ،الفصؿ الثالث :أصناؼ ٌ
الكراقة كأسكاؽ ٌ
الفصؿ الثاني :تاريخ ٌ
الكراقة كبديميا المعاصر.
الكراقيف كآدابيـ ،الفصؿ الخامس :صعكبة مينة ٌ
الفصؿ الرابع :منيج ٌ
الكراقيف كأثرىـ في الحديث "دراسة تطبيقية
كأما الباب الثاني :فقد تناكؿ فيو
ي
الباحث ،أعبلـ ٌ
بذكر نماذج" ،كيشتمؿ عمى تمييد كثبلثة فصكؿ :أما التمييد :فقد تناكؿ في الباحث انتشار

الكراقيف في البمداف كتأثرىـ كتأثيرىـ في الحياة الثقافية فييا ،كقد قسمو الباحث إلى ثبلثة
ٌ
الكراقيف
الكراقيف كنماذج مف أحاديثيـ ،الفصؿ الثاني :أثر ٌ
فصكؿ ،الفصؿ األكؿ :أعبلـ ٌ
الكراقيف السمبي في الحديث.
اإليجابي في الحديث ،الفصؿ الثالث :أثر ٌ
أىـ نتائج البحث ،كتكصيات الباحث.
احث َّ
ك َّ
أما الخاتم ية :فقد استعرض فييا الب ي
كالحمد هلل رب العالميف
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" Abstract"  ٍِرص اٌطصاٌح تاٌٍغح اإلجنٍٍزٌح0ثأًٍا
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.
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