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َ
أحمدُ ه ْ
وأش ُك ُره ،و ُأ ْثنِي
الحمدُ هلل الذي ع َّلم بالقلم ،ع َّلم
اإلنسان ما لم يعلمَ ،
محم ٍد وعلى آلِه وأصحابِه ،أ َّما بعدُ :
عليه
الخير ُك َّله ،و ُأ َص ِّلى و ُأ َس ِّلم على نب ِّينا َّ
َ
ِْ ِ ُ ِ ْ ُ
َّ ِ َ
والي مجلتُنا الفت َّية «مج َّلة
فإن م ْن ف ْض ِل اهلل تعالى على أه ِل العلم وط َّلبه ،أن ت َ
الت ِ
بخطوات ٍ
ٍ
ِ
ثابتة ،وتم ُّي ٍز ن َْو ِع ٍّي.
أعدادها
إصدار
النبوي»
ُّراث
ِّ
َ
يبة وإخــراجٍ متمي ٍز ،ومحتوى ٍ
قش ٍ
الثالث يصدُ ر يف ح َّل ٍة ِ
فريد،
وها هو العد ُد
ً
ِّ
ُ
ُ َ ْ ُ

ٍ
ٍ
لمخطوطات ترى النُّور َّ ِ
ُ
مر ٍة ،إلى
تحقيقات
تنو َع ْت موضوعا ُته ،ما بي َن
حيث َّ
ألول َّ
َ
َ
ِ
موضوعات ر ِص ٍ
ٍ
ين ِ
بالتعريف بالن ُّْس َخ ِة األصل َّي ِة ألَ َج ِّل الدَّ ِ
واو ِ
ينة ُي ْعنَى أحدُ ها
الحديث َّية
َ
وأر َف ِعها مكانًا ،وأعالها منزلةً ،وهو «الجامع الصحيح» لإلما ِم أبي ِ
عبد اهلل ال ُب ِ
خار ِّي،
ُ
َ
ْ

رحمه اهلل تعالى.

تحرير هذه المج َّل ِة المبار ِ
ِ
ِ
و َلئِ ْن َ
كة ابتدا ًء من هذا العدد ،فقدْ كان
برئاسة
تش َّـر ْف ُت
َ
ِ
المؤلفات المفيدة،
صاحب
َس َل ِفي فيها األستا َذ الدُّ كتور :ن َْجم بن عبد الرحمن َخ َلف،
َ
ِ
ف عن حملِها .والعزا ُء َّ
أن فضيلتَه
أض ُع ُ
والتحقيقات الماتِعة ،و َل َع ْم ِري إهنا ِتر َك ٌة ثقيل ٌة ْ
زال بينَنا نُفيدُ من ِ
وننتفع بتوجيهاتِهَ ،
ما َ
ذلك وبعدَ ه ما ُ
وقبل َ
األعزا ُء
يبذ ُله إخواين
علمه،
َّ
ُ
واص ُلون الس ِ
التحرير الذين يعم ُلون يف صم ٍ
ت ،وي ِ
ِ
اعات ال ِّط َ
وال يف سبي ِل إخراجِ
يف هيئة
ُ
َّ
َ ْ
َ

ِ
الم َسدَّ د
ص منهم فضيل َة
ورة التي َتر ْونَها ،و َأ ُخ ُّ
هذا ال َع َم ِل ُّ
مدير التحرير أخي ُ
بالص َ
ِ
الدُّ كتور :أشرف عبد المقصودَ ،
أعمارهم وأعمال ِ ِهم،
وبار َك يف
اهلل لهم جمي ًعاَ ،
فش َك َر ُ
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تحت ل ِ ِ
ِ
ِ
ٍ
َ
لسنَّتِه
واء س ِّي ِدنا
اه ْم
َ
وحش َـرنا وإ َّي ُ
محمد صلى اهلل عليه وسلم؛ لقا َء خدمتهم ُ
َّ
ِ
َّ
ودفاعهم عنها.
الشـري َفة،

ِ
ِ
احات العلم َّي ِة َل َي ِ
َ
َّ
المجاالت العلم َّي ِة التي َت ْصدُ ُر
تنو ًعا يف
الس
إن
جدُ ُّ
الجائل بنَ َظ ِره يف َّ
ِ
عن المؤس ِ
راسات الحديث َّي ِة
سات العلم َّية األكاديم َّية ،ومِ ْن
ذلكم ما يت َع َّل ُق منها بالدِّ
ْ
َّ
أخ َذ ْت على ِ
ِ
َ
بالسنَّة النبو َّية ،ولك َّن مج َّلتَنا هذه قدْ َ
عاتقها َ
مسائل
ص يف
التخ ُّص َ
المت َع ِّلقة ُّ
ِ
توفيق اهلل تعالى للقائمي َن عليها.
ظاهر من ُعنوانِها ،وهذا من ُح ْس ِن
محدَّ َدة ،وهو
ٌ

ٍ
ٍ
َ
تحقيقات،
اشتمل عليه من
موضوعات ،وما
فدُ و َن ُك ْم هذا العدد بما حوا ُه من
ِ
ِ
ِ
مشاركات الباحثي َن من أه ِل
التحرير نتط َّل ُع إلى
ونح ُن يف هيئة
االختصاص مِ ْن

ِ
ِ
ِ
وغيرهم مِ ْن ُع ُمو ِم الباحثي َن والدَّ ِار ِسين ،ون َْس َعدُ بن َْش ِـر أبحاثِهم
الجامعات،
أساتذة
ِ
إن شا َء اهلل ،كما ُي ْس ِعدُ نا َ
األعداد القادمةْ ،
قبل َ
ذلك تل ِّقي ملحوظاتِهم
وتحقيقاتِهم يف
ٍ
على ِّ
كل ما ُ
أبحاث ودراسات.
ننش ُـره من

ِ
ِ
وأخيراَّ :
والس ْي ِر هبا
االرتقاء هبذه المج َّل ِة
طموحنا ال َحدَّ له يف
فإن
َ
المباركةَّ ،
َ
ً
ِ
ِ
األبحاث ون َْش ِـرها ،ونح ُن سا ُع َ
بعيدً ا ،حتَّى ت ُك َ
ون
تحكيم
ون ُم ْعت ََمدَ ًة يف جامعاتِنا يف

ِ
ِ
بعزيمة الر ِ
ِ
يسه ُرون على هذا
ثم
وسنص ُل إليه
يف هذا،
جال الذين َ
ِّ
بتوفيق اهلل َّأو ًلَّ ،
الع ْل ِم يف المؤس ِ
ذلك مِن تعاو ِن أه ِل ِ
ِ
ِ
سات
العم ِل بإذن اهلل تعالى ،وال غنًى لنا بعدَ َ ْ ُ
َّ
ومراكز بحثي ٍة ،وكلي ٍ
ٍ
ات ،و َمعاهد.
جامعات،
العلم َّي ِة األكاديم َّي ِة مِ ْن
َ
َّ
َّ

والحمدُ هلل أو ًل ِ
محم ٍد،
ظاهرا وباطنًا ،وص َّلى اهلل وس َّلم على س ِّي ِدنا
وآخـ ًـرا،
َّ
َّ
ً
ِ
وص ْحبِه أجمعين.
وعلى آله َ

			

مكة المكرمة

الم َح َّرم 1440هـ .
غرة ُ
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قال رسول اهلل ﷺ :
إثما أن ُي َحدِّ ث بِك ُِّل َما َس ِمع»
« كفى بالمرء ً
رواه مسلم

َْ ٌ َْ ٌ
توثِيق وتريج

َّبوي
باب ُيعنى بمسائل تخريج الحديث الن ّ
ٌ

ِ
ِ
بتوثيق ُكت ِ
وسماعاتِها
الخاصة
والجهود
َّ
السنَّة َ
ُب ُّ
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ُ
َ ِّ َ ُ
َّ
اجل َمال يف ن ُ ْس َخ ِة َ
ات َ
خار ِّي
للب
»
يح
ح
الص
ِع
م
ا
«اجل
تلي
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ِّ ُّ َ ْ
َ
ِّ
خبط انلوي ِري  :دِراسة وحتقيق
حممد أمحد املعرصاين

1
ْ ُ
ُ َّ َ ِّ
حفظ اهللِ سنة نبِيه ﷺ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
المخطوطات بن َُسخٍ
يح»
كثيرة منها
تمتلئ خزائ ُن
الكتب التي
من
الصح ُ
«الجامع َّ
ُ
ُ
ِ
لإلمام ال ُب ِ
المخطوطات يف
تمتلئ هبا خزائ ُن
خار ِّي (ت 256هـ) ،وهذه الن َُّس ُخ التي
ُ
ِ
ِ
ِ
اهلل لإلما ِم
المشـرق
والمغرب من «الجامع الصحيح» تدُ ُّل على َمدَ ى ال َق ُبول الذي َو َض َع ُه ُ
ِ
ِ
ال ُب ِ
ِ
الصحيحِ  ،وتدُ ُّل كذلك على
خار ِّي ،رحمه اهلل ،و َمدَ ى
تقدير ُع َلماء األُ َّمة له وللجام ِع َّ
ِ ِ ِ
ِ
الج ِهيد
الج ْهد َ
شير هذه الن َُّس ُخ إلى ُ
ح ْفظ اهلل ُسنَّ َة نب ِّيه ﷺ وأهنا محفوظ ٌة إلى يوم الدِّ ين .و ُت ُ
ِ
ِ
ِ
والسالم.
النبي ،عليه َّ
الصال ُة َّ
الذي َب َذ َل ُه ُع َلما ُء الحديث يف العتناء ُ
بسنَّة ِّ
ِ
ِ
رسول اهلل
حديث
أكثر ما َب َذ ُلوا ،وما أصربَهم على َت َل ِّقي
ما
أعظم ما عان َْوا ،وما َ
َ
ﷺ وما أصربَهم على نَس ِ
خه باللي ِل وبالنَّهار.
ْ
ـك مِن هـ ِ
ٍ
آلخـ َـر ُي َج ِّر ُح َ
ـؤالء المخابي ِل الذين َي ْط ُل ُع َ
حين َ
ون
ون علينا مِ ْن
و َد ْعـ َ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ون اإلما َم ال ُب ِ
و َينْ ُقدُ َ
وار ِم
الصح َ
خار َّي وجام َعه َّ
يح استنا ًدا إلى ُع ُقول ِهم المخبولةْ ،

بالنظر إلى وج ِ
ِ
َ
برامج
وه ِهم ال َق ِمي َئ ِة يف
عينيك
بأقوال ِ ِه ْم و ُك ُتبِ ِه ْم يف قا ِع ال َب ْحر ،وال ُت ْؤ ِذ
ُ ُ
َ
َر ِدي َئ ٍة ُهنا أو ُهناك.
ِ ِ
َ
ورحــم اهلل َّ
ـادي
العلمة
جمال الدِّ ين القاسم َّي (ت 1332هـــ) الــذي ب َّي َن أيـ َ
الم َحدِّ ثِي َن البيضا َء على األُ َّمة فقال(((:
ُ

((( قواعد التحديث :ص .84 - 83
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ِ
حصي أيـ ِ
ِ
أن ي ِ
الهدْ َي
ـاد َي
المحدِّ ثينُ ،
وه ُم الذين عش ُقوا َ
َ
«م ْن أي َن للبلي ِغ ْ ُ
َ
َ
النبوي ُد َ
وح َضر ،وكا َبدُ وا ْ
الس َفر!
ألخ ِذه
ون العا َلمين ،فتت َّب ُعو ُه ممن َبدَ ا َ
َّ
أهوال َّ
ِ
تستدعي
الر ْمضاء ،و َق َط ُعوا عن ال ُع ْمران َفيايفَ
حارى تتل َّظى تل ِّظ َي َّ
فكم جا ُبوا َص َ
ِ
وو َعـ ْـوا ،ول ِ َع ْه ِد النَّ ْفر للت َف ُّقه يف الدِّ ين َر َع ْوا،
فحف ُظوا َ
اليأس و ُتـ َـر ِّو ُع األحشا َءَ ،
َ
ين صنْع الو َّض ِ
َ
وانتحال الم ْفت َِرين ،و َذ ُّبوا ال َك ِذ َب عن كَال ِم
اعين،
و َد َف ُعوا عن الدِّ ِ ُ َ َ
ِ
الرس ِ
كل ٍ
تح ِّري ِّ
راو ُموافِ ٍق ،فدَ َّونُوا ما سمعوه
الصادق [ﷺ] ،بما َم َّهدُ و ُه من َ
ول َّ
َّ ُ
ِِ ِ
ِ ِ
ِ
الر ْم ِي با ِّتبا ِع األهواء،
بجلِي ِل
فاس َت ْب َر ُءوا لدين ِه ْم َ
وتحكيم اآلراءْ ،
رارا عن َّ
بالسنَد ف ً
َّ
هذا ِالحتِياط ،ودربوا األُم َة ع َلى التثب ِ
ِ
توثيق ُع َرى ِالرتِباطُ ،ر ْح َ
ماك ال َّل ُه َّم،
ت يف
ُّ
ْ
َ َّ ُ
َّ
ِ
عرتاف بمآثِ ِرهم الحسن َِة أمر ِ
واجبُ ،
فال
وش ْك ُر َف ْضلِ ِه ْم ال َي ْق ُص ُر عنه إال َم ْن هو
ُ
َ
ٌ
ِ
قامت عليها
دعائم اإلسال ِم التي
القرآن
عن ِال ِّتباع ناكِب ،أ َف َل ْي َس ْت دواوينُهم بعدَ
ْ
َ
أخ ُذ ُهم بِ ِ
وحه ،و َأ ْعضا َد الدِّ ين التي َ
ناص َي ِة ما
بان منها َص ِر ُ
ُص ُر ُ
يحه؟ ال َج َر َم لوال ْ ْ
ِ
ِ
الم ْستَكِن َِّة التي ُر ِز َئ
السن َِّة َلنْثا َل ْت على
راثيم األباطي ِل ُ
الناس َج ُ
َد َّونُو ُه م ْن صحيحِ ُّ
هبا الدِّ ين يف عصر الو َّض ِ
اعي َن المنافقين ،الذين َد َخ ُلوا يف ِد ِ
ين اهلل للت َّْش ِويشَ ،فر َّد
َ
ُ
ِ
أشرقت
المحدِّ ثي َن َع ْن ُخرافاتِهم و َد ْأبِهم يف ال َّت ْفتِيش ،حتَّى
بتنقيب
اهلل َك ْيدَ ُه ْم
ْ
َ
ُ
وانبعثت ِ
ِ
البصائر
وتمز َق ْت عن
أش َّعتُها يف األقطار،
وس ِص َحاحِ األخبار،
ْ
َّ
ُش ُم ُ
ِ
اهلل تعالى َ
تلك األَ ْن ُف َس التي ن ََه َض ْت
الج َهالة ،و َأ ْغ ِش َي ُة َّ
ب َ
ُح ُج ُ
الض َللةَ ،فرح َم ُ
ِ
ِ
آثار ُه ْم من َّ
الل ِح ِقين .آمين».
عم ْن َأ ْح َيا َ
ورض َي َّ
لتأييد الدِّ ينَ ،

ال يف نُسخَ ِة «الج ِام ِع الص ِ
الجم ِ
ت ِ
حيحِ » لل ُب ِ
ي  :دراسة وتحقيق
َج ِّل َي ُ
ي بخَ ِّط الن َُّو ْيرِ ِّ
خار ِّ
َّ
َ
ْ
ات َ َ
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ْ
َّ
ُ َ ُ
انلُّ َوي ِر ُّي انلا ِسخ والغرام
حيح
ِ
باجلامع الص ِ

ِ
ُ
ُ
َ
ونفخ ُر -
نعتز به
العربي
الرتاث
يحف ُل
بذخائر ال ُت َعدُّ وال
المخطوط  -الذي ُّ
َ
ُّ
ِ
ِ
ُت ْح َصـى ،حتى ْ
المكتبات
بعض
حاو َل
اهلل َ
ُ
وإن َ
البعض إحصا َءها وعَدَّ ها .وقد اصط َفى ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ٍ
بعض،
بعضها على
على
فم َّي َز َ
بعض  -وهذا الصطفا ُء م ْن ُسنَن اهلل يف َخ ْلقه وك َْونه َ -
ٍ
الر ُس ِل على بعض.
بعضها على
فضل َ
بعض ،كما َّ
وفضل َ
َّ
بعض ُّ
ِ
المكتبات التي ُف ِّض َل ْت و ُم ِّي َز ْت مكتب ُة كُو ْپ ِري ِّلي((( ،الكائن ُة يف مدينة استانبول
ومن

الرتك َّية ،تلك المكتب ُة الحافل ُة
وصف(((!
بنفائس ال ُت َقدَّ ُر وال ُت َ
َ

ِ
ِ
نفائسها  :نُسخ ٌة من «الجامع الصحيح»((( لإلمام ال ُب ِ
وم ْن
خار ِّي (ت 256هـ)
شهاب الدِّ ِ
ِ
ِ
َ
بخ ِّط
األرب يف ُفنون األ َدب»،
ين الن َُّو ْي ِر ِّي (ت 733هـ)(((،
صاحب «هناية َ

وهو غني عن التعريف ،بيد أننا يجدُ ُر بنَا أن ن َْذك َُر عنه كلم ًة تتع َّل ُق بالن َِّس َ
اخة ،فقد كان،
ٌّ

((( تحتوي مكتب ُة كُو ْپ ِري ِّلي على ثالثة أقسام :األول :كتب فاضل أحمد باشا .الثاين :كتب حافظ أحمد باشا.
الثالث :كتب محمد عاصم بك ،وهم من كبار عائلة كُو ْپ ِري ِّلي يف عاصمة الخالفة يف الدولة العثمانية يف
ٍ
وو َق ُفوا
القرن الحادي عشر والثاين عشر والثالث عشر الهجري ،وقد َتو َّل ْوا عدَّ َة
مناصب سياس َّية ُع ْل َياَ ،
َ
مكتباتِهم على أهل ِ
الع ْلم .انظر :فهرس مخطوطات مكتبة كُو ْپ ِري ِّلي.11 - 1 /1 :

انظر :فهرس مخطوطات مكتبة كُو ْپ ِري ِّلي.17 - 14 /1 :
((( عن أهمية هذه المكتبة ْ
ِ
صفات الن ُّْس َخ ِة فقالوا« :نسخ ٌة ج ِّيدة
((( َر ْق ُمها يف المكتبة  .362وقد ذكر ُم ِعدُّ و فهرس مكتبة كُو ْپ ِري ِّلي
ٍ
َ
بخ ِّط ن َْسخٍ
مشكول ،يف  298ورقة ،بمقياس  )22.5 × 17( 32 × 23.5سم ،ومسطرهتا َ 35س ْط ًرا..
ٍ
ٍ
ِ
بعضها بتاريخ 530هـ ،وطبق ُة
ويف الهوامش
ٌ
تصحيحات وتعليقات ..ويف آخ ِرها قيو ُد قراءات منقولة ُ
ِ
الحافظ ِ
َسما ِع
الو ْقت
السماع على أبي َ
ابن عساكر على أبي عبد اهلل الفراوي يف سنة  ،530وطبق ُة َّ
ِ
ِ
ِ
السماع ألبي عبد اهلل الحسين بن الزبيدي وغيره على أبي
بِدَ ِار الوزير بن ُه َب ْي َرة يف سنة 552هـ ،وطبق ُة َّ
تص َّح َف ْت كلمة «بِدَ ِار» يف
الو ْقت يف سنة 553هـ» .فهرس مخطوطات مكتبة كُو ْپ ِري ِّلي .183 /1 :وقد َ
َ
أحدَ َ
كبيرا يف المعنى!
الفهرس إلى «نزار» ،مما ْ
ث َل ْب ًسا ً

للص َف ِدي،282 /1 :
((( تويف رحمه اهلل يف  21من شهر رمضان.
السعيد :ص  ،97أعيان العصـر َّ
ُ
الطالع َّ
والدُّ َرر الكامنة البن َح َجر ،197 /1 :والنجوم الزاهرة البن َتغْري َب ْردي .299 /9 :والن َُّو ْي ِر ُّي نسب ًة إلى
(نُويرة) مِن ُقرى محافظة بنِي سويف ِ ِ
السعيد :ص  ،96هامش َر ْقم ( .)3ون َُو ْي َرة
َ
َ ُ َْ
بصعيد مصـر .الطالع َّ
ْ َ
َ َْ
الص َحاح للرازي( :ن و ر) ،ص .710
مختار
َّار).
ن
(ال
تصغير
ِّ
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رحمه اهللِ ،
ناس ًخا ِ
ماه ًرا ،ذكَر صاح ُبه ُ
كمال الدِّ ين األُ ْد ُفـ ِـو ُّي((( (ت 748هـ) عنه أنه
ُب يف الن ِ
َّهار ال َّط ِوي ِل َث َ
َ
الث
الص َف ِد ُّي((( (ت 764هـ):
«وكان يكت ُ
كثيرا»((( .وقال َّ
« َكت َ
َب ً

الصفدي فقال(((َ :
ُب
كراريس»  .ونقل اب ُن َت ْغ ِري َب ْر ِدي (ت 874هـ) ما ذكره
«كان يكت ُ
ُّ
َ

يف ِّ
َّ
َ
ص
المنسوب»(((.
الخط
َب
كل يو ٍم
ثالث كَراريس» ،وذكر عنه ً
وتخص َ
َّ
َ
أيضا أنه « َكت َ
يف ن َْسخ (الجامع الصحيح) لإلمام ال ُب ِ
خار ِّي ،فقد ذكَر صاح ُبه ُ
كمال الدِّ ين األُ ْد ُف ِو ُّي
خاري) مر ٍ
ِ
ٍ
َب ال ُب ِ
ات ،ك َت َبه ثماين
الص َفد ُّي(((َ « :كت َ
مرات»((( .وقال َّ
أنه « َكت َ
َب (ال ُب ِ َّ َّ
خار َّي َّ
ٍ
ُب الن ُّْس َخ َة و ُيقابِ ُلها ،و َين ُق ُل ال ِّط َب َ
اق عليها و ُيج ِّلدُ ها و َيبِي ُعها
مرات» ،وقال(((« :وكان يكت ُ
َّ
ٍ
بسب ِع ِ
ٍ
ُ
الحافظ اب ُن حجر (ت 852هـ) يف ترجمة الن َُّو ْي ِر ِّي إنَّه
وبألف» .وقال
درهم
مئة
َ ْ
ِ
«ن ََس َخ من ال ُب ِ
ُب الن ُّْس َخ َة و ُيقابِ ُلها و َين ُق ُل ال ِّط َب َ
وايات
والر
خار ِّي ثماينَ ن َُسخٍ  ،وكان يكت ُ
اق ِّ
عليها ويبِيعها َبأ ْل ٍ
الصفدي ،فذكر عن الن َُّو ْي ِر ِّي
ف»((( ،وذكر اب ُن َت ْغ ِري َب ْر ِدي ن َْح َو ما قاله
ُّ
َ ُ
بخ ِّط ِه َبأ ْل ِ
كل ن ُْس َخ ٍة من ال ُب ِ
يبيع َّ
أنه َ
خار ِّي َ
ف ِد ْر َه ٍم»(.((1
«كان ُ

وهكذا ُع ِرف عن ِّ
الشهاب الن َُّو ْي ِر ِّي أنه كان َين َْس ُخ (الجامع الصحيح) ،و َي ْست َْر ِز ُق
ِ
خه هذا ،وال بدَّ أنه كان يع َلم حاج َة ِ
من نَس ِ
الحديث إلى ن َُسخٍ ُمت َقن ٍَة من (الجامع
طلبة
َْ ُ
ْ
ِ
ِ
ِ
والروايات التي على األصل الذي
َّ
السما ِع ِّ
الصحيح)؛ لذا كان يعتني بن َْسخِ طباق َّ
َين َْس ُخ منه ،كما َ
فعل يف هذه الن ُّْس َخ ِة التي نتحدَّ ُ
ث عنها.
ِ
السعيد :ص .97
صاح َبنا ،رحمه اهلل».
((( قال ُاأل ْد ُف ِو ُّي يف هناية ترجمتِه للنويري« :وكان
ُ
الطالع َّ

السعيد :ص  .96وانظر أيضا :أعيان العصـر.281 /1 :
(((
ُ
الطالع َّ
((( أعيان العصر.281 /1 :

((( النجوم الزاهرة.299 /9 :

((( نفس المصدر والجزء والصفحة.
السعيد :ص .96
(((
ُ
الطالع َّ

((( أعيان العصر.281 /1 :

((( نفس المصدر والجزء والصفحة.
((( الدرر الكامنة.197 /1 :

( ((1النجوم الزاهرة.299 /9 :

ال يف نُسخَ ِة «الج ِام ِع الص ِ
الجم ِ
ت ِ
حيحِ » لل ُب ِ
ي  :دراسة وتحقيق
َج ِّل َي ُ
ي بخَ ِّط الن َُّو ْيرِ ِّ
خار ِّ
َّ
َ
ْ
ات َ َ
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َّ ُ
َّْ
إشاكيلة تاريخِ النسخ

ٍ
لعشـر َب ِقي َن من ُجما َدى
فرغ الن َُّو ْي ِر ُّي من نِساخة هذه النسخة يف يوم السبت
خمسة وعشـرين وسب ِع ٍ
ٍ
مئة من الهجرة النبو َّية ،وذلك بمدينة القاهرة،
األو َلى عا َم
َ َ ْ
ُ
يقول الن َُّو ْي ِر ُّي يف هناية الن ُّْس َخة:

ِ
ِ
ين من ُجما َدى األو َلى
َ
«كان الفرا ُغ من كتابته يف يوم السبت المبارك لعشـرٍ((( َبق َ
ٍ
خمسة وعشرين وسب ِع ٍ
ٍ
أحسن اهللُ َت َق ِّضيها يف خيرٍ
وعافية ،وذلك بالقاهرة
مئة،
عا َم
َ
ِ
والسنَّة»(((.
المعز َِّّيةَ ،ع َم َرها اهللُ تعالى باإلسال ِم ُّ
ِ
ِ (((
يثير إشكالي ًة كبيرةً؛ َّ
ُ
ماعات التي
والس
كثيرا من البالغات
وهذا
َّ
ألن ً
التاريخ ُ
عشـر َة وسب ِع ٍ
هبوامش النُّس َخ ِة كُتِب ْت يف ِ
مئةْ .
أن ي ُك َ
هل ُيمكِ ُن ْ
خمس ْ
ون الن َُّو ْي ِر ُّي
سنة
َ
َ
ِ ْ
(خمسة) و(سب ِع ٍ
ٍ
مئة) ،في ُك ُ
ُ
تاريخ الن َّْسخِ (عا َم
ون
َس َها فزا َد كلمة (وعشـرين) بي َن
خمسة وسب ِع ٍ
ٍ
ٌ
وه َو
مئة)؟ هذا
تأويل بعيدٌ  ،إ ْذ َ
كيف ُي ْخطِ ُئ الن َُّو ْي ِر ُّي يف تاريخ الن َّْسخُ ،
ٍ
َ
َم ْن ُه َو يف َصنْ َعة الن َِّساخة؟ حتَّى ْ
أخطأ فإنَّه لن ُيخطِ َئ يف زيادة ْ
سنوات ،مِ َن
عش ِـر
وإن
ٍ
بداية ٍ
ِ
زيادة ٍ
ِ
ِ
جديدة ،كما يحدُ ُ
الممكن ْ
ث
سنة
وبخاص ٍة إذا كان يف
سنة،
أن ُيخطِ َئ يف
َّ
ٍ
كان يف بداية ٍ
ِ
السنَ َة السابق َة َس ْه ًوا ونِ ْسيانًا ،إذا َ
لبعضنا َ
سنة
اآلن حين ُي َؤ ِّر ُخ لشيء ف َي ْكت ُ
ُب َّ
جديدة ،بعدما َّ
َ
التاريخ ن ْف َسه.
ُب هذا
ظل سن ًة كامل ًة يكت ُ

َخ ُر َج من هذه اإلشكال َّية؛ َّ
ولك ْن َ
كان ال بدَّ لنا من هذا التأوي ِل كي ن ْ
كثيرا
ألن ً
ِ
(الجامع
نفسه سمع
تتعار ُض مع هذا التاريخ.
والسماعات
َ
ُّ
فالنويري ُ
َ
من البالغات َّ
((( يف األصل :لعشيران.
((( 296و.

ِ
بالقراءة ِ
السما ِع ْأو بِ ِهما َم ًعا على َّ
البالغات
الش ْيخ ،كما سيأيت يف ص  ،38وهذه
(((
ُ
البالغاتَ :ت ْقيِيدٌ
ُ
أو َّ
مالك ،وقد وص َل بالغاتهِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
تختلف عن البالغات التي ُ
الراويَ « :ب َلغَني» ،كما يف ُم َو َّطأ اإلما ِم
َ َ َ
يقول فيها َّ
أئم ِة الحديث.
ُ
بعض َّ
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عشـر َة وسب ِع ٍ
مئة ،وأبو ح َّي َ
خمس ْ
وعلي ب ُن
ان الن َّْح ِو ُّي (ت 745هـ)،
الصحيح) سن َة
َ
َ
ُّ
هوامش الن ِ
ِ ِ
ِ
َ
خمس
ُّسخة سن َة
جميع َبالغاتِهما على
يني (ت 750هـ) َك َت َبا
َ
َ
عثمان المارد ُّ
ِ
عشـر َة وسب ِع ٍ
ِ
ْ
وسماعاتِه
الناس (ت 734هـ) كتب
أيضا ،واب ُن س ِّي ِد
مئة ً
َ
جميع بالغاته َ
ِ
ِ
ثالث وعشـرين وسب ِع ٍ
ٍ
ماعات َ
مئةُّ .
قبل تاريخِ الن َّْسخ
والس
سن َة
َ
وكل هذه البالغات َّ
الذي كتبه النويري يف ِ
آخر الن ُّْس َخة.
ُّ

ِ
ولك ْن َأل ُيمكِ ُن ْ
أن يكون الن َُّو ْي ِر ُّي ن ََس َخ  -يف ن ُْس َختِه هذه  -ال َب
الغات التي كُتِ َب ْت
ِ
َ
ُ
الحافظ
قديما ،وقد ن َّب َه
قبل سنة 725هـ؟ وقد كان ُ
بعض أه ِل الحديث يفعلون هذا ً
(((
الكتاب فال َين ُق ُل َسما َعه إلى
«ثم إذا ن ََس َخ
اب ُن َّ
َ
الص َلح (ت 643هـ) على هذا فقال َّ :
ٍ
ٍ
ِ
ِ
ألحد ْ
شيء من
أن َين ُق َل َسما ًعا إلى
الم ْر ِض َية .وهكذا ال ينبغي
نُسخته َّإل بعد المقابلة ُ
ِ
الم ْر ِض َي ِة
بالمس ُموعِ؛ َك ْي َل َي ْغت ََّر
ْ
السما ِع ابتدا ًءَّ ،إل بعد المقابلة ُ
الن َُّسخ ْأو ُيثبِتَه فيها عندَ َّ
ِ
غير المقاب ِ
بتلك الن ُّْس َخ ِة ِ
لة؛ َّإل ْ
أحدٌ َ
غير ُمقا َب َل ٍة».
َ
أن ُي َب ِّي َن مع النَّ ْق ِل وعندَ ه ،ك َْو َن الن ُّْس َخة َ

ِ
ومعنى هذا َّ
َ
المنسوخِ منها،
ماعات التي على الن ُّْس َخ ِة
الس
أن
ُ
نس ُخ َّ
الناسخ قد َي َ
خط ِ
ِ
ُّ
خط الن َُّو ْي ِر ِّي ،وكذلك ُّ
خط أبي ح َّيان مم َّي ٌز عن ِّ
ولك َّن َّ
وخط
الناس
ابن س ِّيد
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َ
ماعات أبي ح َّي َ
ان
وس
يني .إذن َل ْم َين ُق ِل الن َُّو ْي ِر ُّي بالغات َ
علي بن عثمان المارد ِّ
ِّ
ِ
ِ
ِ
ِ
وسماعات ِ
ِ
ِ
َ
غيرهم مم ْن
يني
وابن س ِّيد الناس ،أو بالغات َ
وعلي بن عثمان المارد ِّ
ِّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وسماعاتهم م ْن ن َُسخهم إلى ن ُْس َخة الن َُّو ْي ِر ِّي.
ن َق ُلوا بالغاتهم َ

يف َت َص ُّوري َّ
ٌ
َ
نسخِ
تاريخ
تاريخ الن َّْسخِ الذي كتبه الن َُّو ْي ِر ُّي
أن
ٌ
صحيح ،ولكنه لم َي َ
ِ
ِ
ينس ُخونَها
السماعات المتقدِّ م َة على تاريخ الن َّْسخِ بنَ ْفسه ،وإنما جعل أصحا َبها أن ُف َسهم َ
َّ
ِ
دار بي َن الن َُّو ْي ِر ِّي وأبي ح َّي َ
ونستطيع ْ
يف نُسختِه التي نتحدَّ ُ
ان
ث عنها،
ُ
وارا َ
أن نتخ َّي َل ح ً
المار ِديني ِ ِ
ب منهم يف ِح ِ
ِ
وعلي ِ
واره معهم ْ
َ
أن ين ُق ُلوا
عثمان
بن
وابن س ِّيد الناس ،وأنه َط َل َ
ِّ
ِّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
المنسوخة سن َة
وسماعاتهم للجامع الصحيح من ن َُسخ ِه ْم إلى نُسخته هذه
ُ
بالغاتهم َ
خمس وعشرين وسب ِع ٍ
ٍ
مئة ،فوا َف ُقو ُه على طلبِه.
َ
الصالح  ،ص .389
((( مقدِّ مة ابن َّ
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َج ِّل َي ُ
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ٍ
ٍ
كان ال بدَّ لنا ْ
َ
جائز ً
واحد ،ويف
عصر
عقل؛ فقد كانوا يف
أن نتخ َّي َل هذا ،وهو
ٌ
ٍ
ٍ
واحد ،و ُع ْم ُر ُهم ُم ِ
تقار ٌب ،وال َي ْب ُعدُ ْ
وواضح أن الن َُّو ْي ِر َّي
أن ي ُكونُوا أصدقا َء،
بلد
ٌ

ِ
ِ
ِ
ِ
أن ت ُك َ
ُي ِريدُ ْ
هوامشها
ماعات على
والس
متفرد ًة ب َك ْون هذه البالغات َّ
ون نُسختُه هذه ِّ
بخ ِّط أصحابِها ،ولهذا جعل أبا ح َّي َ
َ
ُب بالغاتِه من نُسختِه يف ن ُْس َخة الن َُّو ْي ِر ِّي
ان يكت ُ
ِ
المار ِديني ،واب ُن س ِّي ِد الناسَ ،
َ َ َ
َ
نفسه
عثمان
علي ب ُن
هذه،
وفعل الن َُّو ْي ِر ُّي ُ
ُّ
وكذلك ف َعل ُّ
ِ ِ
ِ
َ
البالغات التي كت َبها أبو ح َّي َ
كما َف َع ُلوا ،ويؤ ِّيدُ هذا َّ
يني
ان
أن
وعلي ب ُن عثمان المارد ُّ
ُّ
بخ ٍّط جميلٍ ،مختلِ ٍ
ِ
ِ
هوامش هذه الن ُّْس َخ ِة ن ُِس َخ ْت َ
ف
الناس والن َُّو ْي ِر ُّي على
واب ُن س ِّي ِد

ِ
ِ ِ
ِ
ِ
البالغات ْ
أن
ب على
تما ًما عن ُخ ُطوط البالغات األخرى يف الن ُّْس َخة نفسها .و َي ْغ ُل ُ
بخ ٍّط ِ
ِ
ِ
ت ُك َ
ون َ
الناس وأبي
وابن س ِّي ِد
ماعات الن َُّو ْي ِر ِّي
وس
غير ُم ْع َتنًى به ،أ َّما
ُ
ُ
بالغات َ
المار ِديني ُهنا ِ
ِ
ان وعلي ِ
ٌ
َ
ح َّي َ
َب
فف َيها تأن ٌُّق
عثمان
بن
وجمال ،مما يدُ ُّل على أهنا لم ُت ْكت ْ
ِّ
ِّ
ِ
االستعجال م ِ
ِ
السما ِع التي ُر َّبما ي ُك ُ
بكتابة
صاح ًبا لمن َي ُقو ُم
ون
ُمباشر ًة يف َم
ُ ُ
جالس َّ
ِّ
والسما ِع فيها ،مما ي ُك ُ
الخط وجمالِه ،وأحيانًا كثير ًة
ون سب ًبا يف عدم تأن ُِّق
البال ِغ
َّ
ِّ
ُ
الخط لم ْن ُي ِريدُ قراء َته.
يكون سب ًبا يف عد ِم َم ْق ُروئِ َّي ِة هذا

ِ
وكأنِّي بالن َُّو ْي ِر ِّي قد َ
وسماعاتِه على هذه الن ُّْس َخ ِة بعدَ انتهائِه من
نقل بالغاته َ
ِ
ِ
نَس ِ
خها ،ثم َ
ب
«الجامع
يسمع
تذكَّر َم ْن كان
الصحيح» م ْن أصدقائه و ُمجايِلِيه ،ف َط َل َ
َ
َ
ُ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
منهم ْ
السابق َة على الن ُّْس َخة التي انتهى لت َِّوه م ْن ن َْسخها.
وسماعاتهم َّ
أن يكتبوا بالغاتهم َ
ُسخة أخرى على هذه الن ِ
نقل سماعاتِه من ن ٍ
ومما ُيؤ ِّكدُ َّ
ُّسخة ما
َ
أن الن َُّو ْي ِر َّي قد َ َ
ِ
ِ
ِ
التوفيق من اهلل؛ ب َق ْولِه(((:
وطلب
البسملة
افتتح به هذه النُّسخ َة بعدَ
َ

ِ ِ
ِ ِ
ِ
هاب الدِّ ِ
ين أبو الع َّب ِ
«أخربَنا َّ
اس أحمدُ ب ُن أبي
الم ْسندان الم َع َّمران ش ُ
الش ْيخان ُ
ار الصال ِ ِ
ِ ِ
بن بي ِ
ان ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ابن ِّ
ح ِّي،
الح َّج ِ َّ
الش ْحنَة َ
علي ِ َ َ
طالب بن أبي النِّ َعم ن ْع َم َة بن َح َسن بن ِّ
لماء ِس ُّت الو َز ِ
وسلِي َل ُة الع ِ
س الدِّ ِ
العالم َش ْم ِ
ِ
ين
محم ٍد َو ِز َير ُة ابن ُة الشيخِ اإلما ِم
راء ُأ ُّم
ُ
ُ
َّ
َ
((( 1ظ.
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بن المنَجى ال َّتن ِ
مة و ِج ِ
بن القاضي اإلما ِم َّ ِ
يه الدِّ ِ
ص ُع َم َر ِ
أبي َح ْف ٍ
ُوخ ِّي،
ين َأ ْس َعدَ ِ ُ َّ
العل َ
ِ
ِ
الدِّ م ْش ِقي ِ
بالمدرسة المنصور َّي ِة ُ
بالقاهرة
بخ ِّط بي َن ال َق ْص َـر ْي ِن
ان؛ قراء ًة عليهما وأنا َأ ْس َم ُع
َ َّ
عشـر َة وسب ِع ٍ
الم ِع ِّز َّي ِة يف ُجما َدى األو َلى مِ ْن ُش ُه ِ
ُ
مئةَ ،
خمس ْ
ور َسن َِة
الشيخ
قال :حدَّ ثنا
َ ْ
َ
ُ
بن يحيى ُّ ِ
ِ
ِ
ِ
شو ٍ
المبار ِك ِ
ـراج الدِّ ِ
ال
الح َس ْي ُن ب ُن
الز َب ْيد ُّي ،يف َّ
محمد ِ َ ْ َ
ين أبو عبد اهلل ُ
س ُ
بن َّ
َ
ون ،»...إلى ِ
بدم ْش َق ،بالجام ِع الم َظ َّف ِري بس ْفحِ جب ِل ِ
ٍ ِ
ِ
قاس ُي َ
آخ ِر
ََ
ِّ َ
ُ
سن َة ثالثي َن وس ِّت مئة َ
ِ
سنده إلى اإلما ِم ال َب ِ
خار ِّي ،رحمه اهلل.
خاري ،ويذكُر سن َة س ِ
ِ
ماعه
َ
فالن َُّو ْي ِر ُّي ُهنا َي ْذك ُُر سندَ ه المتَّص َل إلى اإلمام ال ُب ِ ِّ َ ُ

السماعِ ،وقد أفا َدنا َّ
للجامع الصحيح ،وهي سن ُة 715هـــ ،و َيذك ُُر َم َ
أن
كان هذا َّ
ِ
الشحن َِة (ت 730هـــ) ِ
ِ
يـــر َة((( (ت 716هـــ) قد
وسـ َّ
ـت ُ
الحافظين اب َن ِّ ْ
الــو َزراء َو ِز َ

ِ
حدَّ ثا بالجامع الص ِ
المنصور
المدرسة المنصور َّي ِة بالقاهرة ،وكان الملِ ُك
حيح يف
َّ
ُ

َق َل ُوون (ت 689هـ) ،قد َ
أنشأ هذه المدرس َة يف سنة 684هـ .وال ُ
تزال المدرس ُة
الم ِع ِّز ل ِ ِد ِ
ف
قديما بشار ِع
عر ُ
ً
ين اهلل ،الذي كان ُي َ
المنصوري ُة قائم ًة إلى اآلن يف شارع ُ

ِ
رارا.
َب ْي َن ال َق ْص َـر ْي ِن ،وقد ُز ْر ُتها م ً

أن ِس َّت الو َز ِ
ُّ
السما ِع على َّ
ُ
راء َو ِز َير َة قد حدَّ َث ْت بالجام ِع الصحيحِ
ويدل
ُ
تاريخ هذا َّ

ِ
ِ
ِ
إحدَ ى وتِ ْس ُع َ
لدت سنة
«و ْ
ون سنةً ،فإهنا ُ
يف المدرسة المنصورية بالقاهرة و ُع ْم ُرها ْ
ِ
التحديث ٍ
ِ
َ
شعبان سن َة
عشـر
أشه ٍر« ،يف ثامِ َن
وماتت بعدَ هذا
624هـ»(((،
ْ
بسنَة وثالثة ُ
َ
َ
َ
وكان تحدي ُثها يف ُجما َدى األو َلى سنة 715هـ.
716هـ»(((،

((( ذكر الحافظ اب ُن حجر َّ
ثت بدمشق ومصر» .الدرر الكامنة .129 /2 :وقد
أن ِس َّت الوزراء َو ِز َير َة «حدَّ ْ
ُ
مدارس أو مساجدَ أخرى يف القاهرة.
ثت يف
ثت تحديدً ا ،ور َّبما
تكون حدَّ ْ
ب َّي َن َسنَدُ الن َُّو ْي ِر ِّي ُهنا أين حدَّ ْ
َ
((( الدرر الكامنة.129 /2 :

((( نفس المصدر والجزء والصفحة.
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َ
ٌ
ثالث لتاريخِ الن َّْسخِ  ،وهو أنه قد ي ُك ُ
تأويل ٌ
ون الن َُّو ْي ِر ُّي قد وضع ن ُْس َختَه
وهناك
الخ ِ
تلك ِ
ِ ِ
ِ
مدار ِ
زانة أبو ح َّي َ
س القاهرة ،فا َّط َل َع عليها يف َ
ان واب ُن
إحدَ ى
هذه يف خزانة ْ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ماعات
بالغات أو َس
الحديث ممن لهم
وغيرهم من أه ِل
يني
ٌ
ٌ
ُ
س ِّيد الناس والمارد ُّ
ِ
ِ
سابق ٌة على «الجامع الصحيح» ،فكتب ٌّ
هوامش
وسماعاتِه على
كل منهم بالغاته َ
نُس َخ ِة النُّوي ِري ،مِن د ِ
ٍ
طلب منه ،وبالطبع كان الن َُّو ْي ِر ُّي قد كتب َسماعاتِه على
ون
ْ ُ
َ ْ ِّ
ْ
ِ
هوامش الن ُّْس َخ ِة َق ْب َلهم.
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4
َ
َْ ٌ
ٌ
ع يُون ِ ٌّ
فر
ِين ف ِريد

(ح ْر ِد المت ِْن) َّ
أن هذه الن ُّْس َخ َة هي الن ُّْس َخ ُة الخامس ُة التي يك ُت ُبها
ذكر الن َُّو ْي ِر ُّي يف َ
ټ َ

بخ ِّطه من (الجامع الصحيح)ُ ،
َ
يقول بعد أن ذكر أنه هو الذي ن ََس َخ هذه الن ُّْس َخةَُ ،مت ََحدِّ ًثا
«وهذه النُّس َخ ُة الخامس ُة َ ِ
ِ
عن ِ
ِ
الصحيحِ ألبي
بضمير الغائب(((:
نفسه
بخ ِّطه من الجام ِع َّ
ْ
َع ْب ِد اهلل ال ُب ِ
خار ِّي ،وهللِ الحمدُ والمنَّةُ».

أيضا مِن كَونِها منسوخ ًة من ن ِ
ِ
ُسخة «الجام ِع
ب هذه الن ُّْس َخ ُة أهم َّيتَها و َقدْ َرها ً
ْ ْ
تكتس ُ
الحافظ َشــر ِ
ِ
ف الدِّ ِ
الصحيحِ » التي َ
الح َس ْي ِن ال ُيونِين ِ ِّي (ت 701هـــ).
بخ ِّط
ين أبي ُ
َّ
َ
ِ
ِ ِ
وهي َغن ِ َّي ٌة عن التعريف،
هي د َّق ًة وتدقي ًقا و ُم َ
راجع ًة و ُمقا َبلةًَ .
هي ما َ
والنسخ ُة ال ُيونين َّي ُة َ
ِ
ِ
ِ
يب عنَّا ْ
َ
جمال الدِّ ين
أن ُنن َِّو َه بدَ ْو ِر اإلما ِم
َب عنها
الكثيرون من أه ِل الع ْلم ،وال َيغ ُ
إ ْذ َكت َ
ابن ٍ
ِ
مالك (ت 672هـ) ،رحمه اهلل ،يف إخراجِ هذه الن ُّْس َخ ِة ال ُيونِين ِ َّية.
ِ
ِ
كتابة الن ُّْس َخ ِة وذكَر أنه هو الذي ن ََس َخها َّ
انتهى الن َُّو ْي ِر ُّي من
وأن هذه
ټ وبعدَ أن َ

َ
الصحيحِ »  -قال(((:
هي الن ُّْس َخ ُة الخامس ُة التي َي ْك ُت ُبها من «الجام ِع َّ
الن ُّْسخ َة َ

ِ
المنقول منه والمقا َب ِل بهَ ،
بخ ِّط
«شاهدْ ُت على األصل المسموعِ ،وهو َأ ْص ُل
َ
الشيخِ َشر ِ
ِ
ف الدِّ ِ
الحسين ال ُيونِين ِ ِّي ما مِثا ُله:
ين أبي
َ
ِ
شيخنا شيخِ اإلسال ِم ُح َّج ِة ال َع َر ِ
ب،
وتصحيحا وإِ ْسما ًعا بي َن َيدَ ْي
َب َل ْغ ُت ُمقا َبل ًة
ً

ٍ
العل ِ
مال ِ ِ
بن َع ْب ِد اهلل ِ
محم ِد ِ
ِ
األدب ،اإلما ِم َّ
الطائي
مالك
بن
مة أبي َع ْب ِد اهلل
ك ِأز َّم ِة
َّ
ِّ
المجلس الحادي والسب ِعين ،وهو يراعي قراءيت وي ِ
ِ
الح ُظ
اهلل يف ُع ْم ِره ،يف
َّ ْ َ
َ ُ
ُ
الج َّياينِّ ،أ َمدَّ ُ
ِ
ُن ْطقي ،فما
وص َّح ْح ُت به عليه ،وما َذك ََر أنه
ور َّج َحه و َأ َم َر بإصالحه أصلحتُهَ ،
اختار ُه َ
َ
((( 296و.
((( 296و.
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َج ِّل َي ُ
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ِ
إعرابان((( أو ثالث ٌة [ َك َت ْب ُت عليهَ :م ًعا]((( َفأ ْع َم ْل ُت((( َ
ور َّج َح،
يجوز فيه
ُ
ذلك على ما َأ َم َر َ
ِ
ِ
ِ
ٍ َ ِ
ِ
القاسم
والحافظ أبي
يلي
وأنا ُأقابِ ُل بأص ِل الحافظ أبي َذ ٍّر والحافظ أبي َّ
محمد األص ِّ
والثالث والثالثين؛ فإنَّهما معدُ وم ِ
َ
َ
الثالث َ
الدمشقي ،ما َ
ان ،وبأص ٍل
عش َـر
خل الجز َء
َ
َْ َ
ِّ
ِ
ِ
مسمو ٍع على الشيخ أبي الو ْق ِ
ِ (((
ٍ
ِ
الحافظ ابن
بقراءة
ت
وغيره من
الس ْمعانِ ِّي
َ
منصور َّ
ِ
ِ
الح َّف ِ
ِ (((
الهاش ِم ُّي ال ُيونِين ِ ُّي،
محم ٍد
اظ وهو َو ْق ٌ
ُ
علي ب ُن َّ
ف بخانقاه ُّ
الس َم ْي َساط ِّي َ ...ك َت َب ُه ُّ
شاهدَ ه أحمدُ بن ِ
اب ِ
الوه ِ
محم ٍد ال َب ْك ِر ُّي ال َّت ْي ِم ُّي ال ُق َر ِش ُّي،
عبد َّ
ُ
اهلل عنهَ .ن َق َل ُه ك ََما َ ُ
بن َّ
عفا ُ
بمن ِِّه وك ََرمِه».
اهلل عنه و َل َط َ
ُع ِر َ
ف به َ
ف بالن َُّو ْي ِر ِّي ،عفا ُ

ِ
ِ
َفاسةٌ ،إضاف ًة إلى
وهذا كال ٌم ٌ
َفاس ًة ما َب ْعدَ ها ن َ
نفيسُ ،ي ْعطي لن ُْس َخة الن َُّو ْي ِر ِّي هذه ن َ
ِ ِ
ِ ِ ِ
ك َْونِه ًّ
مطلوب يف الن َُّّساخ جمي ًعا ،األمان ُة يف
أمر
ٌ
دال على أمانة ناسخها ود َّقته ،وهو ٌ
ٍ
ِ
يقول عن اإلما ِم ِ
الحافظ ال ُيونِينِي وهو ُ
النَّ ْقل والدِّ َّق ُة فيه .وتأ َّم ْل َ
ابن
قول
مالك« :وهو
ِّ
يراعي قِراءيت وي ِ
الح ُظ ُن ْط ِقي».
َ ُ
ُ

ٍ
ِ
لشيخه ِ
وتصحيحا وإِ ْسما ًعا
مالك يف َق ْولِهَ « :ب َل ْغ ُت ُمقا َبل ًة
ابن
وتأ َّم ْل ثنا َءه
ً
العل ِ
العرب ،مال ِ ِ
ِ
ك ِ
ِ
ِ
األدب ،اإلما ِم َّ
مة
أز َّم ِة
شيخنا شيخِ اإلسال ِم ُح َّج ِة
بي َن َيدَ ْي

إعرابان :يف األصل :اإلعرابان ،والتصويب مما ورد يف مقدِّ مة «الطبعة السلطانية» للجامع الص ِ
ِ
حيح،
(((
َّ
ُ
ِ
المطبوعة على «النسخة اليونينية» :ص .4
ِ
معقوفتين إضاف ٌة مما ورد يف مقدِّ مة «الطبعة السلطانية» :ص .4
((( ما بي َن

والتصويب مما ورد يف مقدِّ مة «الطبعة السلطانية» :ص .4
((( يف األصلَ :فأ ْع َل ْم ُت،
ُ

الس ْمعاين :الحافظ أبو َس ْعد ،عبدُ الكريم بن محمد بن
((( يف األصل :أبي ،وهو خطأ .والمرا ُد بابن منصور َّ
الس ْمعاين ،صاحب األنساب ،المتو َّفى سنة 562هـ.
منصور َّ

ِ
ِ
الس َل ِم ِّي ،من
علي بن محمد بن يحيى ُّ
الس َم ْي َساط َّية :منسوب ٌة إلى أبي القاسم ُّ
((( الخان َقا ُه ُّ
الس َم ْي َساط ِّيِّ ،
الشمالي للجامع األُم ِوي ،ال ِ
أكابر رؤساء دمشق ،تويف سنة 453هـ .و َت َق ُع عند الباب َّ
يفص ُل بينها وبين
َ ِّ
ِ
ِ
للذهبي:
الصوف َّية .س َير أعالم النبالء
غير الحائط .وكانت َو ْق ًفا على الفقراء
المتجردين من ُّ
ِّ
الجام ِع ُ
ِّ
 ،422 /20هامش َر ْقم ( ،)1والدَّ ِارس للنُّ َع ْي ِم ِّي ،161 - 151 /2 :و ُمنا َدمة األطالل لعبد القادر
َبدْ ران :ص .279 - 276
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ٍ
بن َع ْب ِد اهلل ِ
محم ِد ِ
اهلل يف ُع ْم ِره» .وهذا
مالك
بن
أبِي َع ْب ِد اهلل
َّ
الطائي الج َّياينِّ ،أ َمدَّ ُ
ِّ
ِ
تلميذه.
َمقا ُم الشيخِ عندَ
ِ
ِ ِ
ٍ
َّفاسة ما َب َل َغ ْت.
نفسها ُمقا َبل ٌة بخمسة أصول َب َل َغ ْت من الن َ
ونُسخ ُة ال ُيونين ِّي ُ

ِ ِ
ِ
األول ِ
بن عيسى (ت 553هـ)« ،وهو الذي
الو ْقت عبد َّ
َّأو ُلها :ن ُْس َخ ُة الحافظ أبي َ
ِ
أص ًل لن َ
ُسختِه»(((.
لسماعه ،واعت ََمدَ ه ْ
َج َع َل ُه ْ
أص ًل َ
ِ
الحافظ أبي َذ ٍّر َع ْب ِد ِ
وثانيهاُ :
الهر ِو ِّي (ت 434هـ).
أصل
بن أحمدَ َ

ِ
َ ِ
محم ٍد َع ْب ِد اهلل ِ
وثال ُثهاُ :
يلي (ت 392هـ).
بن
َ
أصل الحافظ أبي َّ
إبراهيم األص ِّ

ِ
ِ
الح َس ِن ِ
القاس ِم علي ِ
وراب ُعهاُ :
بن َع َساكِر الدِّ َم ْش ِق ِّي (ت
الحافظ أبِي
أصل
بن َ
ِّ

571هـ).

ٍ
ِ
وخامسهاُ :
المسموع على
الس ْم َعانِ ِّي (ت 562هـــ)،
ُ
أصل الحافظ أبي َس ْعد َّ
ُ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
الس ْم َعانِ ِّي(((.
الحافظ أبِي َ
الو ْقت بقراءة الحافظ أبِي َس ْعد َّ

ِ
ِ
ِ
ثم تأ َّم ْل َ
ُّ
قول
والر ْف َعة والمكانةَّ .
وكل أص ٍل م ْن هذه األصول له ما له من ال َقدْ ِر ِّ
ِ
النُّوي ِري الذي ن َق َله من أو ِل المج َّل ِ
دة األو َلى من ن ُْس َخ ِة
الحافظ ال ُيونِين ِ ِّي(((:
َّ
َ ْ ِّ
ُ
«وشاهدْ ُت على أو ِل المج َّل ِ
دة األو َلى من األص ِل المسمو ِع َ
بخ ِّط الشيخِ
َ
َّ

ٍ
ِ
ين ِ
جمال الدِّ ِ
مالك ما مِثا ُله:
بن

َس ِم ْع ُت ما َت َض َّمنَ ُه هذا المج َّلدُ من صحيحِ ال ُب ِ
خار ِّي ،رضي اهلل عنه ،بقراءة ُمسن ِ ِده
الحافظ المح ِّق ِق المت ِْق ِن َشر ِ
ِ
محم ِد ِ
الح َس ْي ِن علي ِ
ف الدِّ ِ
بن
الشيخِ اإلما ِم
ين أبِي((( ُ
بن َّ
َ
ِّ
((( روايات الجامع الصحيح ون َُس ُخه :د .جمعة فتحي عبد الحليم :ص .678

((( لمعرفة المزيد عن هذه األصول انظر :روايات الجامع الصحيح ون َُس ُخه :ص .681 - 678
((( 296و.

((( يف األصل :أبو.
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ٍ
ِ
جماعة من
بح ْض َـر ِة
ماع
أحمدَ ال ُيونانِ ِّي(((،
المذكور َ
الس ُ
ُ
اهلل عنه وعن َس َلفه .وكان َّ
رضي ُ
َ
ال ُف َض ِ
الء ناظِ ِري َن يف نُسخٍ م ْعتَم ٍد عليها ،ف ُك َّلما مر بِ ِهم َل ْف ٌظ ُذو إِ ْش ٍ
وضبِ َط
كال َب َّين ُْت أ ْم َر ُهُ ،
َ َّ ْ
َ ُ َ
ِ ِ
وإقامة ِد ٍ
ِ
ٍ
كان مِن ذلك مفت َِقرا((( إلى بس ِ
اللة
عبارة
ط
على ما ا ْقت ََضا ُه ع ْلمي بالعرب َّية ،وما َ ْ
ُ ً
َْ
ٍ
ِ
غيرناْ ،
َأ َّخ ْر ُت ال َكال َم عليه ،ل َي ُك َ
َب
إن شاء اهلل تعالى .و َكت َ
ون يف ُج ْزء جام ٍع َينتَف ُع به ُ
ِ
ٍ
محمدُ ب ُن َع ْب ِد اهلل ِ
محم ٍد وآلِه وأصحابِه».
بن مالك الج َّياينُّ ،والحمدُ هلل َ
وص َل َوا ُت ُه على َّ
َّ
۞ ثم ُ
يقول الن َُّو ْي ِر ُّي(((:

ِ
«وشاهدْ ُت على أو ِل المج َّل ِ
الثالثة َ
أيضا ما مِثا ُله:
دة
بخ ِّطه((( ً
َ
َّ

ِ
تض َّمنَ ُه هذا المج َّلدُ من صحيحِ ال ُب ِ
بقراءة ُم ْسن ِ ِده
خار ِّي ،رضي اهلل عنه،
َس ِم ْع ُت ما َ
الحافظ المت ِْق ِن َشر ِ
ِ
الح َس ْي ِن علي ِ
محم ِد ِ
ف الدِّ ِ
ِ
العالم
الشيخِ اإلما ِم
بن أحمدَ
ين أبِي ُ
بن َّ
َ
ِّ
جماعة من ال ُف َض ِ
ٍ
بح ُض ِ
َ
الء ناظِ ِري َن
ور
ال ُيونِين ِ ِّي ،رضي اهلل عنه وعن َس َل ِفه.
ماع ُ
الس ُ
وكان َّ
يف نُسخٍ م ْعتَم ٍد عليها ،ف ُك َّلما مر بِ ِهم َل ْف ٌظ ُذو إِ ْش ٍ
وضبِ َط على
وابُ ،
الص َ
كال َب َّين ُْت فيه َّ
َ َّ ْ
َ ُ َ
وإقامة ِد ٍ
ِ
ٍ
ما ا ْقت ََضاه ِع ْل ِمي بالعربية ،وما ا ْف َت َقر إلى بس ِ
اللة َأ َّخ ْر ُت أ ْم َر ُه إلى ُج ْز ٍء
عبارة
ط
َّ
ُ
َْ
َ
اه ٍد؛ لِي ُك َ ِ
فيه ال َكالم مما يحتاج ِ
َأستَوفِي ِ
وش ِ
نتفاع به عا ًّما وال َب ُ
إليه من نَظِ ٍير َ
يان تا ًّما،
َ
ُ ُ
ْ ْ
ون ال ُ
َ
ِ ِ
ٍ
إن شاء اهلل .و َكتَب محمدُ بن ِ
عبد اهلل ِ
ْ
محم ٍد وآلِهَ .ن َق َل ُه
َّ ُ
َ
بن مالك ،حامدً ا هلل و ُم َص ِّل ًيا على َّ

اهلل عنه».
مِ ْن َخ ِّط ِه ك ََما َ
شاهدَ ُه أحمدُ ال َب ْك ِر ُّي ،ع َفا ُ

ِ
ٍ
ٍ
ِ
وكال ُم ِ
لبعضهم ،تأ َّم ْل ثنا َءه
العلماء
تقدير
كثيرة ،منها:
بنفائس
مالك ملي ٌء
ابن
َ
ُ

أيضا؛ َّ
اسمها « ُيونَان» و« ُيونِين» .قال الفيروزآبادي
((( كذا يف األصل ،وهو
صواب ً
ٌ
ألن قرية الحافظ اليونيني ُ
ِ
ِ
ِ
بالض ِّم :قري ٌة ب َب ْع َل َب َّك» ،وزاد الزَّ بيد ُّي يف تاج العروس« :و ُي ُ
يف القاموس« :و ُيون ُ
أيضا،
قال فيهاُ :يوني ُن ً
َان َّ
ِ
ِ
ُ
محمد ..ال ُيونيني»ُ .ينظر :معجم البلدان
المعروف ،ومنها:
وهو
الحافظ َش َر ُ
ُ
علي بن َّ
ف الدِّ ين أبو الحسين ُّ
(ي َو َن).314 /36 ،
(ي َو َن) ،ص  ،1241وتاج العروسَ :
لياقوت ،453 /5 :والقاموس المحيطَ :

((( يف األصل :مفتقر ،وهو َس ْه ٌو من الن َُّو ْي ِر ِّي ،رحمه اهلل.
((( 296و.

أيَ :
بخ ِّط اإلمام ابن مالك ،رحمه اهلل.
((( ْ
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ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
االثنين:
الس َما َع ْي ِن
رغم ك َْونه م ْن تالميذه  -يف َّ
على الحافظ ال ُيونين ِّي َ -

محم ِد ِ
الح َس ْي ِن علي ِ
«الشيخ اإلمام الحافظ المح ِّقق المت ِْقن َش َرف الدِّ ِ
بن
ين أبِي ُ
بن َّ
ِّ
اهلل عنه وعن َس َل ِفه».
أحمدَ اليوناينِّ،
رضي ُ
َ
الح َس ْي ِن علي ِ
ثم« :الشيخ اإلمام العالم الحافظ المت ِْقن َش َرف الدِّ ِ
بن
ين أبِي ُ
ِّ
محم ِد ِ
اهلل عنه وعن َس َل ِفه».
بن أحمدَ ال ُيونِين ِ ِّي،
َّ
رضي ُ
َ
ِ
ٍ
العلماء ،يت َِّض ُح ذلك من َق ْو ِل ِ
الس َما َع ْي ِن:
تواض ُع
وفيه ُ
ابن مالك يف َّ

يقول ابن ٍ
ِ ِ
مالك
ُ
«وضبِ َط على ما اقتضا ُه ع ْلمي بالعرب َّية» ،وقد كان من الممكن أن َ ُ
جمل ًة أخرى تدُ ُّل على مكانتِه يف العربية وعلى َقدْ ِره يف ِ
الع ْل ِم هبا ،ولكنَّه آ َث َر هذه الجمل َة
ُ
َ
َ
التي َب ُعدَ ْت تما ًما عن ِّ
كل ما ُي َق ِّر ُبها من الكِ ْب ِر وال َف ْخ ِر بالنَّ ْفس.
ٍ
بح ُض ِ
َ
جماعة من
ور
اإليجاز
ثم ان ُظ ِر
َ
ماع ُ
الس ُ
واإلجمال الذي يف قوله« :وكان َّ
َّ
ال ُف َض ِ
َ
اإليجاز ُهنا َّ
اليونيني قد
الحافظ
ألن
الء ناظِ ِري َن يف ن َُسخٍ ُم ْعت ََم ٍد عليها» .ول َع َّل ُه آ َث َر
َ
َّ
ابن ٍ
قبل ِ
فص َل يف ِذك ِْر هذه الن َُّسخِ فيما َك َت َب ُه َ
مالك ُم َ
باشرةً.
َّ

ِ
ِ
وتأ َّم ْل إشار َته إلى كتابِه الذي َ
المباركة ،وهو
المجالس
ثمرات هذه
كان تألي ُفه من
َ
ِ
الصحيح)((( ،تأ َّم ْل َق ْو َله:
كتاب (شواهد التوضيحِ والتصريح لمشكالت الجام ِع َّ
ُ
ٍ
ِ ِ
ِ ِ ٍ
ٍ
ِ
مما
افتقر إلى َب ْسط عبارة وإقامة داللة َأ َّخ ْر ُت أ ْم َر ُه إلى ُج ْزء َأ ْست َْوفي فيه ال َكال َم َّ
«وما َ

ٍ
ِ
شرف الدِّ ين
مجالس إسما ِع (الجامع الصحيح) التي عقدها الحافظ
واحد وسبعين با ًبا ب َعدَ ِد
قسمه إلى
ُ
((( َّ
ِ
ٍ
اليونيني (ت 701هـ) ،يف دمشق سنة 666هـ ،فكأنه جعل ِّ
لكل مجلس با ًبا يف الكتاب .وقد ُطبع هذا
الكتاب يف الهند سنة 1319هـ = 1911م ،ثم ُطبِع يف القاهرة بتحقيق األستاذ محمد فؤاد عبد الباقي
ُ
مرات .ثم ُطبِع يف بغداد بتحقيق
(ت 1388هـ) ،سنة 1957م ،وقد ُص ِّو َر ْت هذه الطبع ُة يف بيروت عدَّ ة َّ

الدكتور طه محسن ،ط ،1سنة 1405هـ = 1985م ،ويف القاهرة ،ط1413 ،2هـ .ثم يف دمشق وبيروت
بتحقيق األستاذ عبد اهلل ِ
ناصير ،سنة 1432هـ = 2011م ،وهي طبع ٌة ن ََس َخ ْت ما قبلها من الطبعات؛

وقعت يف خطأ جسيم ،حيث
واعتمد مح ِّق ُقها على خمس ن َُسخٍ خ ِّط َّية للكتاب .بيدَ أن هذه الطبع َة قد
ْ
مالك على ِ
ابن ٍ
ُتبت سن ُة ِ
وفاة ِ
والداخلي للكتاب627 :هـ!! والصواب672 :هـ.
الخارجي
الغالف
ك ْ
ِّ
ِّ
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مالك ،رحمه اهلل ،م ِ
اه ٍد» .وقد كان ابن ٍ
يحتاج ِ
وش ِ
ِ
إليه مِ ْن نَظِ ٍير َ
الج ْز ِء
ح ًّقا يف
تأخير هذا ُ
ُ
ُ ُ
ُ
بعض م ِ
ٍ
ِ
السماع ،فقد َ
صاد ِره
راج َع ِة
كان يف حاجة إلى ُم َ
ِ َ
(الكتاب) الذي َوعَدَ به يف هذا َّ

والش ِ
حتَّى َي ِص َل كَال َم ُه بالن ِ
َّظائر َّ
واهد النحو َّي ِة التي تؤ ِّيدُ ه.

والح ْظ ِحرصه على َن ْف ِع الجمي ِع يف َقولِه« :لِي ُك َ ِ
ِ
نتفاع به عا ًّما وال َب ُ
يان تا ًّما».
ون ال ُ
َ
ْ
ْ َ ُ
ِ
وح ًّقا َ
لمشكالت الجام ِع الصحيح» بال ِ َغ النف ِع
كان كتا ُبه «شواهدُ التوضيحِ والتصـريح
َ
حيح» .ولو لم ي َقي ِد ابن ٍ
ِ
ِ
مالك هذا يف كتابه،
اإلفادة ل ُك ِّل َم ْن َيدْ ُر ُس
حافِ َل
ُ ِّ ُ
الص َ
«الجامع َّ
َ
مجالس
ضاع مع األيام ،إ ْذ كان سيستفيدُ من توجيهاتِه النحو َّي ِة الذين َح َض ُـروا
ُر َّبما
َ
َ
ٍ
قليلِ ،
بج ِ
كان عد ُدهم فإنَّه ٌ
وه ْم َم ْهما َ
آالف -
وار
َسما ِع «الجامع الصحيح» فقطُ .
ابن ٍ
ِ
ِ
كتاب ِ
مالك ،رحمه اهلل.
األلوف  -من
مئات
ور َّبما ُ
األجيال الذين َقر ُؤوا َ
ُ
ٍ
صفحة فيهاْ ،بل من ِّ
الجمال من ِّ
ُ
كل
كل
ذات َخ ٍّط جميلٍ ،يتبدَّ ى
ټ والن ُّْس َخ ُة ك ُّلها ُ
كل ٍ
ٍ
ٍ
حرف فيها ،بل من ِّ
كلمة فيها ،بل من ِّ
َس ْط ٍر فيهاْ ،بل مِ ْن ِّ
نقطة فيها!
كل
كل
ُ
الحروف التي َن َط َق هبا َف ُم
وهي
الجمال من ُح ُر وفِها،
وكيف ال يتبدَّ ى
ُ
َ
َ
ِ
رسول اهلل ﷺ؟!
ِ
ِ
ُ
الر ُس ُ
ُ
ول
كيف ال يتبدَّ ى
َ
الجميل الذي َأ ْر َشدَ
الجمال من ُح ُروفها وقائ ُلها هو َّ
ِ
َ
الجمال؟
ب
البشـري َة ك َّلها إلى اهلل الجمي ِل الذي ُيح ُّ

الحديث والسن َِّة ِ
ِ
ُ
الذي َن
الجمال من ُح ُروفِها وفيها أسما ُء أه ِل
كيف ال يتبدَّ ى
َ
ُّ
ِ
وج ِ
ُفوسهم؟! ْبل كانوا يتن َّف ُس َ
ُ
ون
أحاديث
مألت
ْ
رسول اهلل ﷺ أفئد َتهم َ
وار َحهم ون َ
و َي ْح َي ْو َن هبا!

ِ
ِ
ِ
أن ت ُك َ
وال بدَّ ْ
الباذخِ
الباه َر ِة،
والر ْو َع ِة
بالجمال
السن َِّة جمي ًعا ُم َع َّب َأ ًة
ون ُكت ُ
َّ
ُب ُّ
ِ
كيف ال وفِ َيها توجيها ُته ﷺ ألصحابِه
األثر الباقي
لرسول اهلل ﷺ ؟ َ
َ
وهي ُ
كيف ال َ
و ُأ َّمتِه مِ ْن َب ْع ِده؟
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َح ِدي ُث ُه َن ْقبِ ُس مِنْ ُه ا ْل َج َم ْال
َفنَ ْبت َِغي ا ْل َو ْص َل ُب َع ْيدَ ا ْل ِو َص ْال
ف َأ ْل ِ
ي ْل ِهمنَا بِ َأ ْل ِ
ِ
ِ
ف ا ْبتِ َه ْال
الز َو ْال
الص َباحِ َحتَّى َّ
م ْن َب ْس َمة َّ
ُ ُ
ول ِ ْلَسانِ ِ
َاق َأ ْن َف ِ
َت ْشت ُ
يد ا ْل َع َوالِي ا ْل َع َو ْال
اسي َط َو َال ال َّل َي ْال
َ َ
َي ْأ ِس ُر َق ْلبِي َب ْع ُض َه َذا ا ْل َج َل ْل
ْارتِ َح ْال
َف َأ ْنت َِشـي َف َل ُأ ِريدُ
ِ
إِ َلي َك يا َذا ا ْلمست ِ
ْ (((
الر َحال
َح َيل ا ْل ِم َث ْال
ْ
َ
َو َّج ْه ُت ُروحي َو َشدَ ْد ُت ِّ
ُ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٌ
ُ
ِّ
جمال ِح ِّس ٌّـي
األوراق فقط ،هذا
بعض
زخرفة
الخط أو
جمال
الجمال إ ًذا يف
ليس
َ
ِ
ِ
ُ
تتفر ُد به
الجمال
وغير العرب َّي ِة ،أ َّما
المخطوطات العرب َّي ِة
وجدُ يف
ُي َ
الحقيقي الذي َّ
ُّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
أوراق
تحتويه
يما
وبخاص ٍة
المخطوطات العرب َّي ُة -
ُ
ُ
َّ
مخطوطات الحديث وعلومه  -فف َ
ِ
ِ
ِ
ٌ
ٌ
المذكورة
األسماء
جمال ،ويف
جمال ،ويف ُح ُروفِها
المخطوطات؛ ففي كلماتِها
هذه
ِ
ٍ
ٌ
ٌ
جمال!
وأي
وح ُرو ُفها
فيها
جمال ُّ
جمال ،ويف المعاين التي تحم ُلها كلما ُتها ُ
ِ
ِ
ٍ
فما أسعدَ َ
علماء الحديث! حتَّى ْ
الحديث حين َير ْو َن َّ
وإن
عالم من
خط
أهل
كان َخ ُّطه غير جميلٍ ،أو غير م ْقر ٍ
ِ
َ
وصف!
وء ،فإنه يب َع ُث يف
وسعاد ًة ال ُت َ
القلب َف َر ًحا َ
ْ َ َ ُ
ُ َ
الخط سببا يف وجود الس ِ
كل ٍ
عادة به يف ِّ
ُ
ِّ
الخط وكات ُبه هو
صاحب
حالْ ،بل
جمال
فليس
ُ
ِّ ً
َ
َّ
ِ
السبب يف وجود هذه الس ِ
كيف ال
قلوب أه ِل
تمتلئ هبا
عادة التي
الحديث حي َن َير ْونَه! َ
ُ
َّ َ ُ
ُ
َّ
ِ
ُّ
محم ٍد ﷺ ؟
الخط ُ -مت َع ِّل ٌق َبأ ْس َع ِد
وهو  -أي
الخلق َّ

الحديث يسعدون أيما س ٍ
ِ
عادة حين َير ْو َن َّ
وينبغي التنبي ُه ُهنا على َّ
خط
أن ط َلب َة
َّ َ
ِ
ِ
الحافظ َّ
الحافظ ال ُيونِين ِ ِّي (ت 701هـ) ً -
الذ َهبِ ِّي (ت 748هـ) أو َخ َّط
مثل  -أو َخ َّط
ِ
ِ
ِ
الحافظ ِ
السعاد َة بالموضو ِع
السعادة َّ
ابن َح َج ٍر (ت 852هـ) ،و َين َْس ْو َن يف َغ ْم َرة هذه َّ
للمخطوط الذي بين ِ
ِ
ِ
الرئِ ِ
رسول اهلل ﷺ ! ف َع َل ْي ِه ْم َّأو ًل ْ
ُ
أن
أحاديث
أيديهم ،وهو
يس
َ
َّ
ِ
أن جعلهم مِن أه ِل الحديث ،ويسـر لهم رؤي َة هذه المخطوطاتِ
ِ
َي ْس َعدُ وا هبِداية اهلل لهم ْ
ْ
َّ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
الحديث الذين
رجال
أسماء
رسول اهلل ﷺ وعلى
أحاديث
تشتمل على
الحديث َّي ِة التي
ِ
ِ
أجيال األُ َّم ِة مِ ْن َب ْع ِد ِهم.
رسول اهلل ﷺ إلى
حم ُلوا ُسنَّ َة
ِ
لكاتب البحث ،وهي من بحر السريع.
((( األبيات
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ِ
وكما َّ
َ
فكذلك
ف،
وص ُ
وح َسعاد ًة ال ُت َ
والر َ
أن رؤي َة ُخ ُطوط المحدِّ ثي َن تمألُ النَّ ْف َس ُّ
وبخاص ٍة األسانيدُ العال َيةْ ،بل
وح َسعاد ًة ال ُت َحدُّ ،
َّ
والر َ
أسانيدُ المحدِّ ثي َن تمألُ النَّ ْف َس ُّ
ِ
السيوطِي (ت 911هـ) قد زعم َّ
َ
َّ
َ
الحديثِ ِّي
الجز ِء
الوةً،
إن
وذلك يف ْ
أن لها َح َ
الحافظ ُّ
َّ
الذي َ
جعل ُعنوانَه «ا ْل َفانِيد يف َح َل َو ِة األَ َسانِيد» ،و«ا ْل َفانِيدُ » كلم ٌة ُمعر َّب ٌة عن «پانيد»
(((
«الس َّك ُر
يوطي يف
ُ
الفارس َّية ،ومعناهاُّ :
األبيض ،ون َْو ٌع من الح ْل َوى»  .وقد جمع ُّ
الس ُّ
ِ
ِ
ِ
إسناد ٍّ
عشر حدي ًثا ،يف
يتو َّلدُ
كل منها لطيفةٌ ،وهذه ال َّلطيف ُة هي التي َ
هذا ُ
الج ْزء خمس َة َ
ِ
اإلسناد(((.
الو ُة
عنها َح َ
هوامش نُس ِ
ِ
ماعات التي ُي َس ِّج ُلها ُ
خهم
الحديث على
أهل
والس
وهذه
ُ
ُ
ِ َ
البالغات َّ
ِ
ِ
ِ
انتهاء س ِ
ِ
شيخهم الذي َقر ُؤوا أو
إسنادهم عن
للكتاب ُج ْز ًءا من
ماعهم
ستُصبِ ُح عند
َ
ِ
ِ
ِ
أصبحت
ماعات التي
والس
َس ِم ُعوا عليه
ْ
الكتاب ،وم ْن ُهنا َ
َ
سيتو َّلدُ عن هذه البالغات َّ
ِ
ُ
اإلسناد َ
السيوطي.
الحافظ
تلك الحالو ُة التي َذك ََرها
ُج ْز ًءا من
ُّ

اإلسناد ال ُتوجدُ إال بوج ِ
ِ
ِ
الو ِة األسانيد» َّ
ود
أن حالو َة
ُ ُ
َ
و ُيفهم من ُج ْزء «ا ْل َفانيد يف َح َ
ٍ
ٍ
أي
لطيفة ُ -ي َو ِّلدُ حالو ًة يف النَّ ْفس
مجر ًدا من ِّ
لطيفة فيه ،بيدَ أين أرى أن اإلسناد َن ْف َس ُه َّ -
ِ
ِ
وصورا وم ِ
ِ
أج ِل ْ
هؤالء الذين َض َّح ْوا
شاهدَ ال تنتهي ،عند من يتخ َّي ُل
أن
بأعمارهم م ْن ْ
ُ ًَ َ
ِ
َ
اس ٍم يف اإلسناد وراءه
َي ْس َم ُعوا
أحاديث رسول اهلل ﷺ وج َع ُلوها ُش ْغ َل ُهم الشاغل ،ف ُك ُّل ْ
يه وتعلِ ِ
الع ْل ِم وت َل ِّق ِ
مليئة بحب ِ
حياة ٍ
وب ،وقص ُة ٍ
وج ْه ٍد َد ُء ٍ
يمه الناس.
قص ُة كفاحٍ ُ
ُ ِّ
َّ
َّ

((( تأصيل ما ورد يف تاريخ الجربيت من الدخيل :د .أحمد السعيد سليمان :ص  .157ويف كتاب األلفاظ
المعربة ألَ ِّدي ِشير ،ص « :121ال َفانِيذ َّ
الحلوى ُيصن َُع من
نوع من
الفارسية
َ
معرب پانيد ،وهو ٌ
[بالذال]َّ :
َّ
ِ
ِ
ِ
وليس
ودقيق
الس َّكر
الم َّن الذي جا َء ذك ُْره يف القرآن الكريمَ ،
الشعير والت ُُّرن َْجبِين»« .والت ُُّرن َْجبِينَ :ط ٌّل ُي ْشبِ ُه َ
ُّ
ِ
ِ
َ
منه ،وهو إفرازٌ َص ْمغ ٌّي ُح ْل ٌو فوق النبات أ ْش َب ُه بال َع َسلُ ،م َع َّر ُب (ترنكبين)» .الكلمات الفارسية يف المعاجم
العربية لجهينة نصر علي :ص .89
انظر هذه اللطائف يف :ال َفانِيد يف حالوة األسانيد ،ضمن :ثالث رسائل يف الحديث لإلمام جالل الدين
((( ْ
السيوطي ،تحقيق :د .نافذ حسين حماد.
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ُ
ُ
الف ِّ
ال ِغ
والروايات العايلة

نوان «كتاب الجام ِع الص ِ
الغ ِ
ويف صفحة ِ
الف جا َء ال ُع ُ
حيح» َ
الس ِميك،
َّ
ُ
بخ ِّط الن َّْسخِ َّ
الغ ِ
ومة بال َّلو ِن األحمر .وقد ُذ ِّهب ْت صفح ُة ِ
ود المرس ِ
مجموعة من الــور ِ
ٍ
الف،
بي َن
َ
ْ
ُ
ُُ
ِ
ِ
ِ
الصفحة ،و َي َس ُار ِّ
ُ
كل
أسفل
الصفحة وثانيهما
مستطيلين ،أحدُ هما أ ْع َلى
و ُق ِّس َم ْت إلى
ٍ
مستطي ٍل دائر ٌة بِ ِ
ِ
ُ
والثالث
األو ُل
داخلِها َو ْر َد ٌة ُم َذ َّه َبةٌ .وبي َن
المستطيلين ثالث ُة أعمدةَّ ،
ِ
ِ
صغيران ِ ِ
ِ
َعم ِ
ودان
َب الن َُّو ْي ِر ُّي:
فارغان ،أ َّما ال َع ُمو ُد األَ ْو َس ُط فم َ
ساحتُه كبيرةٌ ،وفيه َكت َ
ُ
ِ
وأي ِامه،
َ
«المختصر المسنَد من ُأ ُمور رسول اهلل ﷺ ُ
وسنَنه َّ

َج ْم ُع اإلمام أبي عبد اهلل محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن األحنف
خاري رضي اهلل عنه؛
الج ْع ِف ِّي ال ُب
ِّ
ُ
ي عنه،
رواي ُة أبي عبد اهلل محمد بن يوسف بن َم َطر ال َف َر ْبرِ ِّ

الس َر ْخ ِس ِّي عنه،
ويه َّ
رواي ُة أبي َّ
محمد عبد اهلل بن أحمد بن َح ُّم َ

ِ
الداوودي عنه،
محمد بن الم َظ َّفر
ِّ
رواي ُة أبي َ
الح َسن عبد الرحمن بن َّ

ِ ِ
بن عيسى بن ُش َع ْي ٍ
األول ِ
ي عنه،
الهر ِو ِّ
الس ْج ِز ِّ
رواي ُة أبي الوقت َع ْبد َّ
ي َ
ب ِّ
ِ
محم ِد ِ
المبارك ِ
الحسين ِ
ِ
ي عنه،
بن
رواي ُة أبي عبد اهلل
بن يحيى ال ُّز َب ْيد ِّ
بن َّ
َ

ار الصالِ ِ
ٍ
اس أحمدَ ِ
ِ
الحسين ال ُيونِين ِ ِّي وأبي الع َّب ِ
ح ِّي
بن أبي
رواي ُة أبي
الح َّج ِ َّ
طالب َ
بن المنَجى ال َّتن ِ
راء أم محم ٍد و ِزيــر َة ِ
ت الــو َز ِ
ِ
ابنة ُع َم َر ِ
ُوخ ِّي
وس ِّ
بن أسعدَ ِ ُ َّ
ُ
َّ َ َ
ِّ
وغيرِهم عنه ،رحمهم اهللُ تعالى».

ِ
ٍ
وايات عدَّ ُة أختامٍ ،هي« :إنما ِّ
تكرر
لكل
الر
َ
امرئ ما نوى» ،وقد َّ
وتحت هذه ِّ
هذا الختم مرتين ،يف هذه الصفحة ،وت َكرر عدَّ َة مر ٍ
ِ
أوراق الن ُّْس َخ ِة .و َت ْح َت
ات يف
َّ
َّ
ُ َّ
ِ
ِ
ِ
أيضا َخت ٌْم َبو ْقف الك ِ
الوزير أبو الع َّباس
تاب فيه« :هذا مما وقف
الروايات ً
ُ
هذه ِّ

ال يف نُسخَ ِة «الج ِام ِع الص ِ
الجم ِ
ت ِ
حيحِ » لل ُب ِ
ي  :دراسة وتحقيق
َج ِّل َي ُ
ي بخَ ِّط الن َُّو ْيرِ ِّ
خار ِّ
َّ
َ
ْ
ات َ َ
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ِ
تكرر
أحمد ابن الوزير أبي عبد اهلل
محمد ُع ِر َ
اهلل ع َث َار ُه َما» .وقد َّ
َّ
ف بِ ُكو ْپ ِري ِّلي َأ َق َال ُ
ات يف صفحة ِ
هذا الختم أربع مر ٍ
الغالف ،وقد ُط ِم َس منه جز ٌء يف ِّ
مرة ،وقد
كل َّ
َ َّ
ُ
ُ
اليسار مِ ْن َو ْج ِه الورقة
الهامش
المرات األربعة .وقد ُختِم
ُ
ُ
استكملت قراء َته من َّ
ِ
أيضاُ ،
وبالختم َ
ُ
اليسار مِ ْن َو ْج ِه الورقة ،87
الهامش
وختِ َم به
 48هبذا الختم
اآلخ ِر ً
ُ
ُ
ُ
اليسار مِ ْن َو ْج ِه الورقة
والهامش
والهامش األعلى مِ ْن َو ْج ِه الورقة ،167 ،128
ُ
ُ
ُ
األسفل مِ ْن َظ ْه ِر الورقة .295
والهامش
،244 ،205

بخ ِّط ال ُّث ُلث« :بِرس ِم ِ
ِ
َب الن َُّو ْي ِر ُّي َ
الخزان َِة
ويف المستطي ِل الذي بأسف ِل الصفحة َكت َ
َ ْ
ِ ِ
العالِي ِة المو َل ِوي ِة السي ِدي ِة المالِكِي ِة ْ ِ ِ
اهلل بِدَ َوا ِم َمالِكِ َها».
المخدُ وم َّية َّ
َّ
َ َ َ ْ َّ َّ ِّ َّ
الصاحبِ َّية َع َم َرها ُ

ِ
الخ ِ
هبذه ِ
ولعل المراد ِ
َّ
المدرسة الصاحب َّي ِة التي أنشأها بالقاهرة
زانة ِخزان ُة
َ
ِ
ِ
المعروف با ْب ِن ُش ْك ٍر (ت
علي
ب
ُ
الصاح ُ
َّ
ُ
الوزير َصف ُّي الدِّ ين أبو محمد عبدُ اهلل ب ُن ٍّ
(((
اهلل
622هـ) ،وكانت َو ْق ًفا على المالك َّية  .ولك ْن ُي َع ِّك ُر على هذا جمل ُة « َع َم َرها ُ
أن مال ِ َكها َ
بدَ َوا ِم مالِكِها» ،التي ُت ِفيدُ َّ
كان ح ًّيا حي َن ن ُِس َخ ْت هذه الن ُّْس َخةُ ،وهو ما
ِ
احب ِ
الص ِ
َب يف
ابن ُش ْك ٍر ،كما ُي َع ِّك ُر على هذا أن الن َُّو ْي ِر َّي َكت َ
يتعار ُض مع تاريخِ وفاة َّ
َ
«ح ْرد المتن»َ « :ك َت َب ُه لِنَ ْف ِسه»(((.
َ

ِ
الخ ِ
هبذه ِ
ون المراد ِ
أن ي ُك َ
و ُأ َر ِّج ُح ْ
المدرسة الصاحب َّي ِة البهائ َّية ،التي
زانة ِخزان َة
ُ
ِ
يم ِ
محم ِد ِ
بن َسلِ ِ
بن ِحنَّا (ت 677هـ)،
علي ب ُن
أنشأها
الصاح ُ
الوزير َّ
َّ
ُ
ب هبا ُء الدِّ ين ُّ
يف سنة أرب ٍع وخمسين ِ
وس ِّت مئة((( ،وقد َّ
ون فيها و َي ُل َ
ظل أوال ُده وأحفا ُده ُيدَ ِّر ُس َ
ون
َ
ِ ِ
أن ُي َ
يجوز ْ
يتعار ُض هذا مع
أمرها ،ومِ ْن ُهنا
ُ
اهلل بدَ َوا ِم مالكها» ،وال َ
َ
قال عنهاَ « :ع َم َرها ُ
يقول المقريزي عن ِخ ِ
وفاة م ِ
سن َِة ِ
زانة ُك ُتبِها(((« :وكان لها ِخزان ُة ُكت ٍ
نشئِهاُ .
ُب جليلةٌ».
ُّ
ُ
َ
((( المواعظ واالعتبار للمقريزي.477 - 476 /2 /4 :
((( 296و.

((( انظر عن المدرسة الص ِ
احبِ َّية البهائ َّية :المواعظ واالعتبار.476 - 473 /2 /4 :
َّ
ْ

((( نفسه.476 /2 /4 :
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عشر َة وأوائ ِل ِ
ِ
ِ
ِ
سبع ْ
سنة ثماين عشر َة
ولك َّن هذه المدرس َة ُهد َم ْت «يف ُأ ْخ َريات سنة َ
ِ
وثمان ٍ
ِ
المدرسة مِ ْن َق ْو ِل
مئة»((( .و َي ْظ َه ُر َقدْ ُر هذه
المقريزي عنها(((« :وكانت مِ ْن
ِّ
طلبة ِ
مدرسة بمصر يتنا َفس الناس مِن ِ
ٍ
ِ
الع ْل ِم يف ال َّتن َُّز ِل هبا،
مدارس الدُّ نْيا ،وأ ْع َظ َم
أج ِّل
َ
ُ ْ
ُ
َ
احن َ
َ
ُون يف ُس ْكنَى ُبيوتِها».
ويتش َ
الزاوية اليسـرى أ ْع َلى الصفحة كُتِب[« :يف نَـ]ـوب ِة علي األَب َش ِ
ِ
اد ِّي الما[لِكِ ِّي]
ويف
ٍّ ْ
َْ
ُْ َ
بالصال ِ ِ
ح َّية بمصـر»(((َّ .
ولعل المرا َد بـ «الصالحية» :المدرس ُة الصالحي ُة((( بالقاهرة،
َّ
ُ
الصالح ن َْج ُم الدِّ ين أ ُّيوب (ت 647هـ) يف سنة 641هـ.
الملك
التي أنشأها
ُ

كُتِ َب ْت الن ُّْس َخ ُة ك ُّلها بال َق َلم األَ ْس َود ،عدَ ا أسما َء ُكت ِ
الصحيح»؛ فقد
ُب «الجامع َّ
ِ
ِ
امتألت الحواشي ُبر ُم ِ
ٍ
ِ
وكثير
الحافظ ال ُيونِين ِ ِّي
وز
الس ِميك .وقد
كُتِ َب ْت بال َق َل ِم
األحمر َّ
األحمر الس ِميك ،ثم أعاد ِ
الفوائد الحديثية .وكُتِب ِ
ِ
عليه الن َُّو ْي ِر ُّي
األبواب بال َق َل ِم
ت
من
َ
ُ
َ
َّ
َّ
ِ َّ
فوق ِ
ِ
ِ
الباب َ
الباء
بال َق َل ِم األَ ْس َود .و َي َض ُع الن َُّو ْي ِر ُّي َر ْق َم
الثانية مِ ْن كلمة «باب».

ِ
ِ
ِ ََِ
ِّ
وبالهوامش
بخط الن َُّو ْي ِر ِّي،
وهي
وقد ك ْ
ُتبت ُ
بعض الهوامش بالقلم األحمرَ ،
ٍ
مواضع
ما َيدُ ُّل على ُمقا َب َل ِة هذه الن ُّْس َخ ِة باألَ ْص ِل الذي ن ُِق َل ْت عنه ،يف
كثيرة ،منها
َ
(((
السما ِع َف َص َّح ِص َّح َت ُه ،والحمدُ هلل» ،و َق ْو ُله(((:
َق ْو ُل الن َُّو ْي ِر ِّي َ « :ب َل ْغ ُت ُمقا َب َل ًة َبأ ْص ِل َّ
«ب َل ْغ ُت مقاب َل ًة ْ ِ
مر ًة ثاني ًة(((َ « :ب َل ْغ ُت ُمقا َب َل ًة َبأ ْص ِل
ُ َ
َ
مر ًة ثاني ًة َف َص َّح» ،و َق ْو ُله َّ
بأصله َّ
ِ
(((
السما ِع
السما ِع َف َص َّح ص َّح َت ُه ،والحمدُ هلل» ،و َق ْو ُله َّ
َّ
مر ًة ثالث ًة َ « :ب َل ْغ ُت ُمقا َب َل ًة َبأ ْص ِل َّ
فص َّح ِص َّح َت ُه ،والحمدُ هلل».
َ
((( نفس المصدر والمج َّلد ِ
والق ْسم والصفحة.
َ
ِ
والمج َّلد والق ْسم والصفحة.
((( نفس المصدر
َ
قص أطرافِها.
ضاع من المخطوطة ،بسبب ِّ
((( ما بين معقوفتين َ

((( انظر عن المدرسة الصالحية :المواعظ واالعتبار.494 - 485 /2 /4 :
((( 10و .الهامش اليمين من أسفلٍّ ،
بخط مائل.

((( 15ظ .الهامش األسفلٍّ ،
بخط مائل.

((( 19و .الهامش اليسار من أسفلٍّ ،
بخط مائل.

((( 95ظ .الهامش اليمين من أعلىٍّ ،
بخط مائل مقلوب.

ال يف نُسخَ ِة «الج ِام ِع الص ِ
الجم ِ
ت ِ
حيحِ » لل ُب ِ
ي  :دراسة وتحقيق
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ْ
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6
َ
ٌ
َ
ُّ ْ َ ُ ْ ُ
ُ ُ
النسخة وف ِه ِرسها ..جال بل حدود

۞ الن ُّْس َخ ُة مكتوب ٌة َ
الض ْبط َّ
بالش ْكل.
بخ ِّط الن َّْسخِ  ،وبِها نظا ُم التعقيبة ،وبِها شي ٌء من َّ
ِ
ِ
وقد كُتِ َب ْت أسما ُء ِ
الس ِميك ،وكُتِ َب ْت
كتب «الجامع الصحيح» يف
الفهرس بال َق َل ِم األَ ْس َود َّ

ِ
األبواب بال َق َل ِم األَ ْس َود.
كلم ُة «باب» بال َق َل ِم األحمر ،وكُتِ َب ْت عناوي ُن

ٍ
ِ
ٍ
ثمان وتسعي َن ومِ َئتَي ورقةُّ ،
صفحتان،
ورقة
كل
۞ وتحتوي هذه الن ُّْس َخ ُة على
ْ
ِ
ِ
ٍ
الس ِ
ويف ِّ
َ
طور ثالثون كلم ًة
وثالثون َس ْط ًرا،
صفحة خمس ٌة
كل
ِّ
ومتوس ُط عدد كلمات ُّ

يف ِّ
كل َس ْط ٍر.

كتاب جام ِع الصحيحِ ال ُب ِ
ِ
ِ
َ
خاري
«فهرست
الفهرس فقال:
عنوان
َب الن َُّو ْي ِر ُّي
ُ
۞ َكت َ
والح ِ
ِ
وردت يف ُعنوان كِتاب
ظ التا َء يف كلمة «فهرست» ،كما
عليه رحم ُة الباري».
ْ
الح ِ
الفه ِرست ،ثم ِ
ِ
ِ
محمد ِ
إسحاق الن َِّد ِ
َ
ظ اإلضاف َة بي َن
بن
َّ
يم (ت 380هـ) ،أ ْعنيْ ْ :
َّ
ف الص ِ
ِ
ُ ِ
حيحِ
«جامع الصحيح»،
حيث ُحذ َف ْت «ال» من «الجامع» ،ثم الح ْظ َو ْص َ َّ
ِ
خاري ُهنا ِص َف ٌة فيها معنى ِ
الس ْج َع بي َن
والح ْظ
الم ْلكِ َّية،
بـ«البخاري» ،فال ُب ِ ُّ
أخيرا َّ
ً

ِ
ِ
يب عنَّا َّ
الفهرس َ
بخ ِّط الن َّْسخِ
اس َم
أن الن َُّو ْي ِر َّي َكت َ
«البخاري» و«الباري» .وال َيغ ُ
َب ْ

ِ
الس َماكَة.
بال َق َلم
األحمر المائ ِل إلى َّ

ِ
ِ
وقد َضب َطها هكذا « َفه ِرس ِ
َ
ت»! فوضع َ
الهاء ُس ُكونًا،
وفوق
الفاء فتحةً،
فوق
َ
ْ ْ
فوق ِ
ِ
الس ِ
تح ٍة َ
َ
الفاء
ين ُس ُكونًا،
الر ِاء ك َْس َـرةً،
َ
َ
وو ْض ُع َف َ
وتحت التَّاء ك َْس َـرةًَ .
وفوق ِّ
وتحت َّ
تحت الت ِ
ِ
َ
َّاء َل ْي َس له َو ْج ٌه يف
وكذلك َو ْض ُع ك َْس َـر ٍة
معاج ِم ال ُّل َغة،
لض ْبطِها يف
ُمخال ِ ٌ
َ
ف َ
محذ ٍ
ألن «فِ ْه ِر ْست» َخ َب ٌر لمبتدأٍ ُ
ال ُّل َغة؛ َّ
تقديره «هذا».
وف
ُ

ٍ
ٍ
ِ
الفهر ِ
۞ وجا َء ُع ُ
الو ْر ِد الجميل،
مليء
س َو ْس َط مستطي ٍل ُز ْخ ُرفِ ٍّي
نوان
بأشكال من َ
ِذي ال َّل ْو ِن َّ
الذ َهبِ ِّي.
۞ تبد ُأ هذه الن ُّْس َخ ُة ِبف ْه ِر ٍ
َ
وثالثون
ست عشـر َة ورقةً ،فيها إِ ْحدَ ى
يتكو ُن من َّ
س َّ
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ٍ
ِ
ِ
ترقيم «الجامع الصحيح»ُّ ،
خاص َ
الفهرس
صفحة من
وكل
قبل
ترقيم
صفحةًَ ،ل ُه
ٌّ
ٌ
ٍ
ِ
قر ُأ َع ْر ِض ًّيا ال ُطول ِ ًّيا .فتجدُ ً -
«كتاب اإليمان»
مثل -
َ
وهي ُت َ
تحتوي على خمسة أعمدةَ ،
والباب َر ْقم
الباب َر ْقم ( )1على رأس ال َع ُمود الثاين،
األول ،وتجدُ
َ
َ
على رأس ال َع ُمود َّ

والباب َر ْقم
والباب َر ْقم ( )3على رأس ال َع ُمود الرابع،
( )2على رأس ال َع ُمود الثالث،
َ
َ

األول ،وهكذا.
( )4على رأس ال َع ُمود الخامس،
والباب َر ْقم ( )5على رأس ال َع ُمود َّ
َ

ُب «الجامع الصحيح» مِ ْن َّأول «كتاب اإليمان» ،إلى
۞ وقد َف ْه َر َس الن َُّو ْي ِر ُّي ُكت َ

ِ
ٍ
ٍ
تحت ِّ
كتاب يف
كل
كتاب يف «الجامع الصحيح» وهو «كتاب التوحيد» ،فوضع
آخ ِر
َ
ِ
الفهرس َر ْق َم صفحتِه يف هذه الن ُّْس َخة .ومعنى هذا أن الن َُّو ْي ِر َّي لم َي ْذك ُْر «كتاب َبدْ ِء
هذا
ِ
الفهرس.
الو ْحي» يف هذا الفهرس! وال أدري سب ًبا ل َعدَ م ِذك ِْره يف
َ

ِ
أح ِد ُكت ِ
الصحيحِ » يف هذه الن ُّْس َخ ِة فال ُبدَّ ْ
أن َتن ُظ َر يف
فإذا
َ
ُب «الجام ِع َّ
أردت قراء َة َ
ث أو َع ٍ
ون بح ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
الفهر ِ
س َّأو ًل؛ حتَّى َت ِص َل إلى َطلِ َبتِ َك ُم َ
تقليب
ناء يف
هذا
باشرةً ،م ْن ُد َ ْ
ِ
أوراق الن ُّْس َخة.

مستمرا من َّأول «الجامع الصحيح»
ترقيما
األبواب؛ فقد َو َض َع لها الن َُّو ْي ِر ُّي
۞ أ َّما
ُ
ًّ
ً
لألبواب مع ِ
ِ
كل ٍ
ِ
بداية ِّ
أي َّ
كتاب من «الجامع
ترقيما جديدً ا
أن الن َُّو ْي ِر َّي ال يبد ُأ
إلى آخ ِرهْ ،
ً

ِ
السال ُمُ :بنِي اإلسال ُم على َخ ْم ٍ
ِ َ
س»،
بدأت
الصحيح».
ُ
النبي عليه َّ
َ
األبواب بباب «ق ْول ِّ
وانتهت ِ
الباب َر ْق ُم 3453؛
الباب َر ْق ُم (،)1
ْ
المر َسلِي َن» ،وهو ُ
وهو ُ
«وس َل ٌم على ْ
بباب َ
وثالثة ٍ
ِ
ثالثة وخمسين وأرب ِع ٍ
ٍ
ِ
الفهر َس ب َق ْولِه« :والحمدُ هلل
آالف .وقد َخت ََم الن َُّو ْي ِر ُّي
مئة
َ
بخ ِّط ال ُّث ُل ِ
َر ِّب العالمين» َ
ث الجميل.

ال يف نُسخَ ِة «الج ِام ِع الص ِ
الجم ِ
ت ِ
حيحِ » لل ُب ِ
ي  :دراسة وتحقيق
َج ِّل َي ُ
ي بخَ ِّط الن َُّو ْيرِ ِّ
خار ِّ
َّ
َ
ْ
ات َ َ
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ُ
َّ ُ ِّ َ ُ
ُ
السماع والطباق واجلمال املوصول
ماعات وطِب ٍ
ٍ
أيضا ما يف ِ
ٍ
ومِ ْن َج ِ
اقات
آخ ِرها من َس
قديمة ن َق َلها
مال هذه الن ُّْس َخ ِة ً
َ
ِ
ِّ
الحافظ ال ُيونِين ِ ِّي ،وهي:
هاب الن َُّو ْي ِر ُّي من ن ُْس َخ ِة
الش ُ
ابن عساكر على أبي عبد اهلل ال ُفر ِاوي يف ِ
ِ
الحافظ ِ
ِ
وخمس مئة»(((.
سنة ثالثي َن
ماع
َ ِّ
«س ُ
َ -1
« -2طبق ُة السما ِع على أبِي الو ْق ِ
ت بِ ِ
ِ
ِ
الوزير ِ
ِ
وخمس
اثنتين وخمسي َن
ابن ُه َب ْي َر َة يف سنة
دار
َ
َّ
مئة»(((.

ٍ
وغيره على أبي الو ْق ِ
الزبيدي ِ
ثالث
ت يف سنة
« -3طبق ُة َسما ِع أبي عبد اهلل الحسين بن
َ
ِّ
ِ
وخمسين
وخمس مئة»(((.

ِ
« -4نسخ ُة َخ ِّط ِ
ِ
وخمس مئة»(((.
الحطيئة يف سنة سب ٍع وخمسين
ابن

ِ ِ
ِ
وخمس مئة»(((.
المقدسي سن َة تس ٍع وتسعين
الغني
ِّ
« -5طبق ُة َسما ِع الحافظ عبد ِّ
الحافظ ِ
ِ
الغني ،رحمه اهلل تعالى»(((.
عبد
« -6نسخ ُة َخ ِّط
ِّ

األرياحي ،رحمه اهلل تعالى ،يف سنة تس ٍع وتسعين
« -7نسخ ُة َخ ِّط أبي عبد اهلل
ِّ
ِ
وخمس مئة»(((.

ِ
ين ِ
ِ
الحافظ َزكِي الدِّ ِ
ِ
ِ
الس َل ِم ِّي
المنذ ِر ِّي ع َلى أبي
العظيم
عبد
« -8طبق ُة َسما ِع
القاسم ُّ
ِّ

((( 296ظ.

((( 296ظ 297 -و.
((( 297و.
((( 297و.

((( 297ظ.
((( 297ظ.
((( 297ظ.
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يف سنة أرب ٍع ِ
وس ِّت مئة»(((.

عشر ِ
أيضا يف سنة ٍ
ِ
وس ِّت مئة»(((.
« -9طبق ٌة ثاني ٌة ع َلى أبي
الس َل ِم ِّي ً
القاسم ُّ

ابن م ِ
ِ
الع ٍ
َ
ثالث عشر َة
البغدادي يف سنة
ب
ِّ
السما ِع على الحافظ ِ ُ
« -10طبق ُة َّ
ِ
وس ِّت مئة»(((.

ِ
ِ
ِ
ٍ
أسماء أه ِل
جمال ناب ٍع من
باقات من
ماعات وال ِّط
الس
وال يخ َفى ما يف هذه َّ
ِ
ِ
الحديث يط ُل ُبون اإلسنا َد المت َِّصلَّ ،
وح َّفاظِهْ ،
فإن األسانيدَ يف
وإن كان علما ُء
الحديث ُ
هة وال ِّل ِ
ول بين أهلِها؛ يع ِّز ُز قِيم َة ال َّت َل ِّقي والمشا َف ِ
ٌ
قاء بي َن
حقيقتِها إنَّما هي
َُ
جمال َم ْو ُص ٌ َ
َ
ُع َل ِ
ِ
ِ
ِ
وطلبة ِ
ِ
المذكورة إلى
باقات
ماعات وال ِّط
الس
ويحتاج
الع ْلم.
ماء األُ َّمة
ُ
ُ
تحقيق هذه َّ
ِ
ٍ
اهلل له.
بحث مستق ٍّلَ ،ي َّس َرنا ُ

((( 297ظ.
((( 297ظ.
((( 298و.

ال يف نُسخَ ِة «الج ِام ِع الص ِ
الجم ِ
ت ِ
حيحِ » لل ُب ِ
ي  :دراسة وتحقيق
َج ِّل َي ُ
ي بخَ ِّط الن َُّو ْيرِ ِّ
خار ِّ
َّ
َ
ْ
ات َ َ
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ٌ َ ٌ
ٌ َ
ينته!
بالاغت وسمااعت وجال ال ِ

ٍ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
ِ
تحتاج إلى
كثيرة جدًّ ا،
ماعات
وس
ُ
وم ْن َجمال هذه الن ُّْس َخة ما فيها من بالغات َ
ِ
ماعات أسما َء ٍ
الحديث
كثير من أه ِل
والس
فصلة ،و َت ْح ِم ُل هذه
ُ
ُ
دراسة ُم َّ
البالغات َّ
والسنَّة ،مما َيــدُ ُّل على َّ
وس ِم َعها َخ ْل ٌق ال ُي ْح َص ْو َن من أه ِل
أن هذه الن ُّْس َخ َة قر َأها َ
ُّ
ناس ِ
الحديث .وهذا مِن َف ْض ِل اهللِ على ِ
هاب الدِّ ِ
خها ِش ِ
ين الن َُّو ْي ِر ِّي.
ْ
ِ ِ
ِ
القارئ ِ
الح ْظ ُت َّ
المعتاد ْ
أن
ُب
ومِ َن
ُ
ماع لن ْفسه ،لكنِّي َ
والس َ
الس ُ
أن َيكت َ
امع ال َبال َغ َّ
أو َّ
ين العراقي هو الذي يكتُب لت ِ
الحافظ َز ْي َن الدِّ ِ
ِ
َ
هوامش هذه الن ُّْس َخ ِة
َالميذه هذا ال َبال َغ يف
َ ُ
َّ
ِ
التي بين ِ
ِ
أيديناُ ،
ُ
الحافظ
يقول
هوامش هذه الن ُّْس َخة:
رارا يف
َ
تكرر م ً
العراقي يف َبال ٍغ َّ
ُّ

ِ
ِ
َّ ِ ِ
هاب الدِّ ين
علي
راج الدِّ ين ُع َم ُر ب ُن
علي ،وش ُ
« َب َل َغ س ُ
الحلبي قراء ًة َّ
ُّ
محمد بن ٍّ
ٍ ِ
أحمدُ ب ُن َّ ِ ِ
الر ِح ِ
الح َس ْي ِن» .و َأ َرى
يم ب ُن ُ
عليَ .ك َت َب ُه َع ْبدُ َّ
محمد بن أبي بكر النِّيني َسما ًعا َّ
ِ
للقارئ والسام ِع معا ،وهو تقدير من َشي ِ
َّ
العراقي ،و َف ْر ٌق
الحافظ
خهما
تقديرا
أن يف هذا
ْ
ً
ٌ
ِ َّ
ً
ِّ
ِ
ماع لنَ ْف ِسه ْ
كبير بي َن ْ
األخير
وأن َيك ُت َب ُه َل ُه َش ْي ُخه! ففي
ُب
والس َ
ُ
أن َيكت َ
الطالب ال َبال َغ َّ
ٌ
الشيخ لت ِ
ٍ
َشهاد ٌة و َت ْزكِ َي ٌة ِ
َالميذه.
وزياد ُة
توثيق من َّ ْ

ٍ
ث عنه ،و َد ْع َك من ِّ
ُ
الجمال الحقيقي ،الذي نتحدَّ ُ
جمال مزعو ٍم َ
آخر!
كل
وهذا هو
ُّ
ِ
ِ
الحافظ َز ْي ِن الدِّ ِ
َ
السما ِع ِّ
أجمل ْ
ين أبي ال َف ْض ِل
بخط
فما
أن َت َرى وتقر َأ َبال ًغا بالقراءة أو َّ
بخط ابنِه الحافظ َولِي الدِّ ِ
العراقي (ت 806هـ) أو ِّ
العراقي (ت 826هـ)!
ين أبِي ُز ْر َع َة
ِّ
ِّ
ِّ
ِ
العلمة َأثِ ِير الدِّ ِ
َ
ين أبي َح َّي َ
ِّ
أجمل ْ
بخط َّ
ان
السما ِع
وما
أن َت َرى وتقر َأ َبال ًغا بالقراءة أو َّ
ِ
ِ
ِ
َ
أجمل ْ
السما ِع يف
الن َّْح ِو ِّي (ت 745هـ)! ما
أن َت َرى وتقر َأ مئات ال َبالغات بالقراءة أو َّ
الحديث ،وأمس ُكوها ِ
ِ
ٍ ِ
ٍ
بأيد ِ
المباركة ،و َن َظ ُروا
يهم
وأس َم َعها ُع َلما ُء
َ
ْ َ
ن ُْس َخة واحدة َسم َعها ْ
ِ
ٍ
فيها بِعي ٍ
ِ
رسول اهلل ﷺ !
لحديث
شتاقة
ون ُم
ُُ
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ِ
طالب
ناصحا
البالغات فقال
وقد ن َّبه َبدْ ُر الدِّ ين ال َغ ِّز ُّي (ت 984هـ) على أهم َّية هذه
َ
ً
ِ
ِ
ِ
تاب على َّ
المقابلة ع َّل َم على َم ْو ِض ِع ُو ُقوفِه بـ « َب َل َغ»ْ ،أو
الش ْيخِ أو يف
الع ْل ِم(((« :إذا َص َّح َح الك َ
ِ
« َب َل ْغ ُت» ،أو « َب َل َغ ال َع ْر ُض» ،أو ِ
فإن َ
ذلك مما ُي ِفيدُ َم ْعنا ُهْ .
كان َ
غير َ
الحديث
ذلك يف َسما ِع

أو الثاين» ،إلى ِ
ِ
األو ِل ِ
آخ ِرها؛ ف ُي َع ِّي ُن عَدَ َدها ،فإنَّه ُم ِفيدٌ جدًّ ا».
َبَ « :ب َل َغ يف الميعاد َّ
َكت َ

ِ
لم ُي َف ِّص ْل َبدْ ُر الدِّ ِ
ً
إجمال ،و َت َر َك أ ْم َر تفصيلِها
أجم َلها
ين ال َغ ِّز ُّي هذه اإلفادةَ ،وإنَّما َ
ألمثالِنا المساكِين.

ِ
كتابة ِ
الحديث قديما إلى ِ
ِ
الخطيب :وإِ ْن َ
كان
البالغات« ،قال
هذه
وقد ُو ِّج َه طلب ُة
ُ
ً
ِ
ِ ٍ
السما ِع يف ك ُِّل َم ْجلِ ٍ
س َ
علم َة ال َب َلغِ( .وينبغي
ماع يف
مجالس عدَّ ة َكت َ
َ
الس ُ
َب عندَ انتهاء َّ
َّ
ذلك (بِ َخ ِّط ثِ َق ٍة معر ِ
أن ي ُك َ
ْ
ون) َ
وف ا ْل َخ ِّط ،وال َب ْأ َس) عليه (عندَ هذاَ ،بأ ْن ال ُي َص ِّح َح
َ ُْ

الشيخِ َخ َّطه بالتَّص ِ
ِ
ٍ
َّ
حيحِ ( .وال َب ْأ َس َأ ْن
ْ
َاج حينئذ إلى كتابة َّ ْ
الش ْي ُخ عليه)َ ،أ ْي ال َي ْحت ُ
ُ
ُب َس َما َع ُه بِ َخ ِّط َن ْف ِس ِه إِ َذا َ
ات)»(((.
كان ثِ َق ًة ك ََما َف َع َل ُه ال ِّث َق ُ
َي ْكت َ

ِ
ِ
ِ
ُ
وأرى َّ
اإلجــازة مِـ ْن ُش ُيوخِ
الحصول على
نحو
البالغات
أن هذه
مراحل َ
َ
ِ
الحديث؛ ألهنا ُتؤدي يف ِ
ِ
الش ْيخ يف الكِ ِ
والسام ِع من َّ
تاب
إجازة
آخ ِرها إلى
ِّ
القارئ َّ
ِ
ِ
ِ
المقروء ِ
ِ
الصنْ َع ِة َّ
الطالب على
أن قــراء َة
أو المسموعِ ،فم َن المعروف عندَ أه ِل َّ
الشيخ ِبق ِ
ِ
راءة ِ
ِ
َّ
غيره - ،مِ ْن أنوا ِع
ماع
الطالب على َّ ْ
وس َ
الش ْيخ وهو ساك ٌت َي ْس َم ُعَ ،
ُ ِ
ً
والقارئ
وتأريخا له،
التح ُّم ِل
تحم ِل الحديث(((؛ لذا ُت َعدُّ هذه
ُ
البالغات َت ْوثي ًقا لهذا َ
ُّ
باإلجازة إِ ْثر ِال ِ
ِ
ِ
والسامع ينتظِ ِ
أن َي ْح َظى ٌّ
ران ْ
القراءة وهذا
نتهاء مِ ْن هذه
منهما
كل ُ
َّ ُ
َ
ِ
اإلجازة  -كما ُ
ُ
الس َل ِف ُّي (ت 576هـ)َ « :-د َوا ُم ما قدْ ُر ِو َي
يقول
السماعِ ،ويف
الحافظ ِّ
َّ
((( الدُّ ُّر الن َِّضيد يف أ َدب المفيد والمستفيد :ص .459 - 458
((( تدريب الراوي للسيوطي.522 /1 :

ِ
ِ
وانظر
الصلَح :ص ،361 - 312
انظر معرفة كيفية َسماع الحديث
وتحملِه وصفة َض ْبطه يف :مقدِّ مة ابن َّ
ْ
ُّ
((( ْ
تح ُّمل الحديث يف :قواعد التحديث :ص .348 - 342
أقسام َ

ال يف نُسخَ ِة «الج ِام ِع الص ِ
الجم ِ
ت ِ
حيحِ » لل ُب ِ
ي  :دراسة وتحقيق
َج ِّل َي ُ
ي بخَ ِّط الن َُّو ْيرِ ِّ
خار ِّ
َّ
َ
ْ
ات َ َ
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ِ
ِ
أثر ،وب َقاو ُة((( بهائِ ِه وصفائِ ِه وبهجتِ ِه ِ
اإلجازة
وضيائِ ِه»((( ،وعن أهم َّية
وص َّح م ْن ٍ َ َ
َ
َْ َ
َ
َ
وضرورتِها ُ
ُ
الس َل ِف ُّي(((:
يقول
الحافظ ِّ
كبير ،وم َؤ َّل ٍ
«وال يتَصور أن يب َقى ك ُُّل مصن ٍ
ٍ
َ
صغير،
كذلك
ف
َّف  -قدْ ُصن َ
ُ َ
َْ
ِّف ُ ٍ -
ُ َ َّ ُ
ِ
ِ
المنْ َف ِصلِ ،وال َينْ َقطِ ُع من ُه شي ٌء
المت َِّصلِ ،على
قديم الدَّ ْه ِر ُ
السما ِع ُ
على َو ْجــه َّ
عاة ،فيحتَاج عندَ وج ِ
اظ الو ِ
ت الرو ِاة و َف ْق ِد الح َّف ِ
بمو ِ
ِ
استعمال َس َب ٍ
ب
ود ذلك إلى
ُ ُ
ُ ْ ُ
ُ
ُ
ُّ َ
َْ
ِ ِِ
ِِ
ِ ِ
فالو ُص ُ
ول إ ًذا إلى
فيه َبقا ُء الت َّْأليف ،و َي ْقضي بدَ َوامه ،وال ُي َؤ ِّدي َب ْعدُ إلى انْعدَ امهُ ،
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ ِ
يم ِ
المر ِو َّي ِة يف
السن َِن ْ
يم؛ إذ الم ْق ُصو ُد به إِ ْح َكا ُم ُّ
ور ْفدٌ َجس ٌ
ِروا َيته باإلجازة فيه َن ْف ٌع عظ ٌ
ِ
ِ
األَ ْحكا ِم َّ
اإليثار».
اآلثار على َأ َت ِّم
الش ْر ِع َّي ِة وإِ ْحيا ُء

ِ
ِ
البالغات ٌ
دليل على َّ
وس ِم ُعوا
وهذه
ُ
أن أصحا َبها  -م ْن أه ِل الحديث َ -قر ُؤوا َ
ِ ِ
ِ
بالسن َِد المت َِّص ِل إلى مؤ ِّل ِفيها.
تاب الذي ن ُِس َخ ْت هذه
ُ
الك َ
البالغات على هوامشهَّ - ،

ِ
ٍ
طريق من ُط ُر ِق َد ْر ِ
«الس ْرد ،وهو ْ
أن َي ْت ُل َو
الحديث ،وهو
س
تشير إلى
ُ
طريق َّ
وهي ُ
ِ
ُب هذا ال َفن ،مِن د ِ
ون َت َع ُّر ٍ
القارئ كتا ًبا مِ ْن ُكت ِ
َّ
لمباحثِ ِه ال ُّل َغ ِو َّي ِة
ض
الم ْس ِم ُع أو
ُ
ِّ ْ ُ
الش ْي ُخ ُ
ِ
ِ
وأسماء الر ِ
جال ون َْح ِوها»(((.
والف ْق ِه َّية،
ِّ

ـار ِ
أثر من آثـ ِ
الق ْس ِم الثاين مِ ْن أقسام األَ ْخـ ِـذ والت ََّح ُّم ِل التي
وهذه
ُ
البالغات ٌ

ِ
ِ
ِ
ُ
وه َما
معاجم اللغة :النَّ َظر،
اوة»َ :بقاء ،ولك َّن معناها يف
((( ر َّبما يريدُ
والح ْفظُ ،
الس َلف ُّي من كلمة « َب َق َ
الحافظ ِّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
فيكونَ :ن َظ ُر َبهائه ..إلخ ،أو :ح ْف ُظ َبهائه ..إلخ ،هو
أيضا،
رادان مِ ْن
ُم
مجالس َسما ِع الحديث وإجازته ً
ِ
الم ْح َكم البن سيدَ ْه والقاموس المحيط للفيروزآباديَ « :ب َقا ُه
المعنى الذي تقتضيه معاين اللغة .جاء يف ُ
ِ
ِ
ِ
الم ْح َكم:
او َت َك َما َل َك :أي ْ
اوةًَ :ن َظ َر إِ َل ْيه ،و َقا ُلوا :ا ْب ُق ْه َب ْق َو َت َك َما َل َك ،و َب َق َ
بِ َع ْينه َب َق َ
اح َف ْظ ُه ح ْف َظ َك َما َل َك»ُ .
(ب ق و)  ،363 /6والقاموس المحيطَ ( :ب َقا ُه) ،ص  .1263وأرى َّ
أيضا من كلمة
أن «البقاء» ُيرا ُد ً
فيكون «بقاء ب ِ
ِ
الحديث النَّب ِوي وبقاء صفائهِ
ِ
ُ
اوة»؛ َّ
هاء
الشيء المراد ِح ْف ُظه،
ألن الحفظ ُيرا ُد به بقا ُء
ُ َ
َ ِّ
« َب َق َ
ُ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الس َلف ِّي ،رحمه اهلل.
و َب ْه َجته وضيائه» هو المراد من قول الحافظ ِّ
ِ
والمجيز :ص .33
المجاز ُ
((( كتاب الوجيز يف ذكْر ُ
((( نفس المصدر :ص .34 - 33
((( قواعد التحديث :ص .399

38

املحرم  1440ـه

ُ
الص َلح (ت 643هـ) حين قال(((« :القراء ُة على َّ
الش ْيخ :وأك َث ُر
َذك ََرها
الحافظ اب ُن َّ
ُ
القارئ َي ْع ِر ُض على َّ
الش ْيخِ ما َي ْق َر ُؤ ُه كما
حيث إِ َّن
المحدِّ ثي َن ُي َس ُّمونَها ( َع ْر ًضا) مِ ْن
َ
ُ

ُي ْع َر ُض ا ْل ُق ْر ُ
وأنت َت ْس َم ُع،
غير َك
أنت
َ
كنت َ
الم ْق ِرئ .وسوا ٌء َ
َ
القارئْ ،أو قر َأ ُ
آن على ُ
قرأت مِ ْن كِ ٍ
تابْ ،أو مِ ْن ِح ْفظِ َكْ ،أو َ
كان َّ
الش ْي ُخ َي ْح َف ُظ ما ُي ْق َر ُأ عليهْ ،أو ال َي ْح َف ُظ ُه
ْأو
َ
َلكِ ْن ُي ْم ِس ُك َأ ْص َل ُه ُه َو ْأو ثِ َق ٌة َغ ْي ُر ُه».
آثر ُت ْ
أن ِّ
تعريف «البالغ» إلى هذا الموطِن؛ َّأما «ال َبال ُغ» يف ال ُّلغَة فهو:
أؤخ َر
َ
وقد ْ
(((
اهلل سبحانهَ ﴿ :ه َذا َب َل ٌغ لِلن ِ
«ال َّت ْبلِ ُ
َّاس ﴾(((.
يغ»  ،قال ُ

فارس (ت 395هـ)(((« :ا ْلباء واللَّم وا ْل َغين َأص ٌل و ِ
ٍ
ُ
وه َو ا ْل ُو ُص ُ
يقول اب ُن
ول
احدٌ ُ
ْ ُ ْ َ
ُ
َ ُ
إلى َّ
الش ْي ِء».
ِ
بالقراءة ِ
أن ن ُق َ
ولَّ :
ونستطيع ْ
السما ِع ْأو بِ ِهما َم ًعا
إن البال َغ
اصطالحاَ :ت ْقيِيدٌ
ً
ُ
أو َّ

الشيخ .و َلع َّلنا َن ْلمح ِص َل ًة بين المعنَى ال ُّل َغ ِوي ِ
صطالحي ،ف ُك ٌّل منهما فيه
وال
ِّ
َ
َ ُ
َ
على َّ ْ
ِّ
ٍ
ِ
ُ
ُ
ُو ُص ٌ
الموصول إليه يف ِالصطالحِ
اللغة ُم َت َعدِّ ٌد ،أ َّما
والموصول إليه يف
شيء ما،
ول إلى
ِ
ِ
اإلسناد الم َو ِّص ِل إلى رس ِ
ول اهلل ﷺ ُ
فهو َر ُس ُ
الحديث يب َت ُغ َ
ول اهلل ﷺ
ون ِص َل َة
فأهل
َ ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
الو ُص َ
باإلسناد إلى
ول
بالغات العلو ِم
وهي غاي ٌة شريفة .ويف
األخرى َي ُرو ُم طلب ُة الع ْل ِم ُ
َ
مؤ ِّل ِ
ِ
ف
يقر ُؤونَه ْأو َي ْس َم ُعونَه.
الكتاب الذي َ

ُب م ْص َط َلحِ الحديث ،ولكنِّي لم ِ
كنت َأ َو ُّد ْ
أجدْ
وقد ُ
أقر َأ تعري ًفا للبالغ يف ُكت ِ ُ
أن َ
ِ
عر َفهْ ،أو ب َّي َن أهم َّيتَه بالتفصيل ،حتَّى ُن ْع َفى مِ ْن َم ُؤون َِة هذا
 فيما ا َّط َل ْع ُت عليه َ -م ْن َِّ
التعريف وال َبيان.
أيضا :اإللماع للقاضي ِع َياض :ص .70
الص َلح  ،ص  .319 - 318وانظر ً
((( مقدِّ مة ابن َّ
((( المعجم الوجيز( :ب ل غ) ،ص .61
((( سورة إبراهيم :اآلية .52

((( مقاييس اللغة( :ب ل غ).301 /1 ،

ال يف نُسخَ ِة «الج ِام ِع الص ِ
الجم ِ
ت ِ
حيحِ » لل ُب ِ
ي  :دراسة وتحقيق
َج ِّل َي ُ
ي بخَ ِّط الن َُّو ْيرِ ِّ
خار ِّ
َّ
َ
ْ
ات َ َ
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9
ُ
ْ َْ َ َ َ َ ً َ ً
حتقيق مئ ٍة واثن عش بالغ وسماع

ِ
وتحقيق ٍ
ِ
مئة وا ْثن َْي َ
وأكتفي ُهنا بن َْسخِ
البالغات
وسما ًعا من هذه
عش َر َبال ًغا َ
ِ
ِ
اعات ،مر َّتب ًة و ْف َق ور ِ
والسم ِ
ِ
ماعات
والس
هوامش الن ُّْس َخة،
ودها يف
وجدير بالبالغات َّ
ٌ
َُ َ ُ ُ
َّ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
وغيرهم ْ
الناس وأبي ح َّي َ
التي َ
جم ُع
ان
وابن س ِّيد
بخ ِّط الن َُّو ْي ِر ِّي
جم َع م ًعاْ ،
أي ُت َ
أن ُت َ
تجر ِ
الناس م ًعا ُم َر َّت َب ًة بعدَ ِ
بالغات ِ
ِ
ِ
بالغات
هوامش الن ُّْس َخة ،وكذلك
يدها مِ ْن
ابن س ِّي ِد
ُ
ُ
ٍ
أبي ح َّي َ
والرتتيب سن َُؤ ِّج ُله
الجمع
ان ..إلخ ،ولك َّن هذا
لدراسة ُم َف َّص َل ٍة عن هذه
َ
َ
ِ
ِ
ماعاتْ ،
والس
إن شا َء اهلل:
البالغات َّ
َ «١-١ب َل َغ قراء ًة يف الجامع األزهــر((( يف سنة إحدى وعشـرين وثماين مئة على اإلمام
شمس الدِّ ين الب ِ
وص ِيري(((»(((.
ُ
األول((( بالقلعة(((»(((.
َ «٢-٢ب َل َغ محمد بن س ِّيد الناس ال َي ْع ُم ِر ُّي((( قراء ًة يف َّ

((( الجامع األزهر :بناه َج ْو َه ٌر ِّ ِ ِّ
انظر
غني عن التعريفْ .
الصقل ُّي (ت 381هـ) بالقاهرة سنة 361هـ ،وهو ٌّ
عنه :المواعظ واالعتبار ،107 - 90 /1 /4 :واألزهر وما حوله من اآلثار للدكتور عبد الرحمن زكي.

((( شمس الدين البوصيري :محمد بن إبراهيم ،الشافعي ،تويف سنة 824هـ .إنباء الغ ُْمر.263 /3 :
((( 8و .الهامش اليسارَّ .
السماع هو أحمدُ ب ُن ال ُك ُلو َتاتِي (ت 835هـ) ،فهو الذي سمع
ولعل
َ
كاتب هذا َّ
«الجامع الصحيح» على شمس الدين البوصيري ،كما س َي ِر ُد يف َسما ٍع َ
آخ َر له.

((( ابن س ِّيد الناسَ :فت ُْح الدِّ ين أبو ال َفتْح محمد بن محمد بن محمد بن أحمد ،ابن س ِّيد الناس ال َي ْع ُم ِر ُّي ،كان
ِ
ِ
الص َف ِد ُّي كثيرا من مراسالتِه معه يف كتابه «ألحان الس ِ
واجع» ،تويف سنة
الص َفد ِّيَ ،أ ْو َر َد َّ
للصالح َّ
َصدي ًقا َّ
َّ
ُ َ
ً
734هـ .فوات الوفيات ،292 - 287 /3 :ألحان الس ِ
واجع.180 - 151 /2 :
َّ
توثيق ِ
مجلس السماع ،وأحيانا ي ْذكَر يف «البالغ» وأحيانا ال ي ْذكَرِ ،
ِ
ِ
جالس
عدد َم
وذك ُْره ُي ِفيدُ يف
((( هذا َر ْق ُم
ُ
ُ
ِ َّ
ِ
ٍ
َب باألرقام ،كما سيأيت يف كثير من البالغات
مكتوب بالحروف،
السما ِع وبيانها .وهو ُهنا
وكثيرا ما ُيكت ُ
ٌ
ً
َّ
والسماعات.
َّ

صالح الدِّ ِ
ُ
األيوبي (ت 589هـ)،
ين
الناصر
الملك
((( القلعة :المرا ُد «قلعة الجبل» ،وهي التي بدأ بنا َءها
ُ
ُ
ُّ
وسير ُد ِذك ُْرها يف ٍ
ِ
انظر عن بنائها :المواعظ واالعتبار.648 - 644 /3 :
السماعاتْ .
كثير من َّ
((( 8و .الهامش األسفل.
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ِ
ُ ِ
ولي
َ «٣-٣ب َل َغ أحمدُ ب ُن ال ُك ُلو َتاتِ ِّي((( قراء ًة على العالمة الحافظ َ
أقضـى القضاة شيخنا ِّ
(((
ِ
ِ
ِ
الشافعي
الدِّ ين أبي ُز ْر َع َة
األمير
بمنزل
الكبير َي ْش َبك(((»(((.
ِّ

(((
ِ ِ
وشهاب
علي،
علي
ـراج الدِّ ين
ُ
َ «٤-٤ب َل َغ سـ ُ
ُ
الحلبي قــراء ًة َّ
ُّ
عمر ب ُن محمد بن ٍّ
ِ (((
ٍ
َّ ِ ِ
الدِّ ين أحمدُ ب ُن
الر ِحيم ب ُن
علي .كتبه عبدُ َّ
محمد بن أبي بكر النِّيني َسما ًعا َّ

الحسين(((»(((.

أقضـى ال ُق ِ
ضاة ن ِ
ُور
َ «٥-٥ب َل َغ أحمد بن ال ُك ُلو َتاتِي الحنفي قراء ًة يف ((( 1على العالمة َ
القاهري
األصلِ،
((( أحمد بن ال ُك ُلو َتاتِي:
ُّ
الكرماينُّ ْ
ُ
شهاب الدِّ ين أبو ال َفتْح أحمد بن عثمان بن محمدْ ،
ف بال ُك ُلو َتاتِي ،نسب ًة إلى عمل ال ُك ُلو َتات ،وهي َقالنِ ُس كانت َت ْل َب ُسها الجنو ُد يف
عر ُ
الم َحدِّ ثُ ،ي َ
الحنفيُ ،
ُّ
ِ
ِ
ُ
وشيوخه فيه ن َْح ٌو من ذلك .تويف سنة
مرةً،
ن
ِّي
ت
س
من
أكثر
خاري
ب
ال
صحيح
قرأ
ة.
ي
َس
ك
الجر
الدولة
عهد
َ ُ
ْ َّ
َ َّ
ِّ َ
835هـ .المنهل الصايف ،388 /1 :والضوء الالمع ،380 - 378 /1 :والطبقات ِ
لتقي الدين
َّ
السن َّية ِّ
ال َغزِّ ي.392 - 391 /1 :

ولي الدين أبو زُ ْرعَة العراقي :أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين ،قاضي القضاة ،ابن قاضي القضاة
((( ُّ
زين الدين العراقي ،تويف سنة 826هـ .الدَّ ليل الشايف البن َتغْري َب ْرديَ ،53 /1 :
وشذرات الذهب البن

العماد.252 - 251 /9 :

((( األمير الكبير َي ْش َبكَ :ي ْش َبك بن عبد اهلل ،األمير الكبير الساقي األعرج الظاهري ،تويف سنة 831هـ .إنباء
الغ ُْمر.417 /3 :

((( 9و .الهامش اليمين من أسفل.
ِ ِ
المزَ ِّلق ،تويف سنة 841هـ .التحفة اللطيفة يف
(((
علي
ُ
الحلبي ،المعروف بابن ُ
سراج الدِّ ين ُ
ُّ
عمر ب ُن محمد بن ٍّ
تاريخ المدينة الشريفة للسخاوي.354 /2 :
بن أبي ٍ
محم ِد ِ
بكر النِّينِي ،الدِّ َم ْش ِقي َّ
ف بِا ْب ِن ع َْو ٍن ،تويف سنة 841هـ.
(((
الشافِ ِعيُ ،ي ْع َر ُ
ُ
شهاب الدِّ ين أحمدُ ب ُن َّ
الضوء الالمع.102 /2 :

الر ِحيم ب ُن الحسين :هو الحافظ زي ُن الدِّ ين أبو الفضل العراقي ثم المصري ،الشافعي ،حافظ
((( عبدُ َّ

العصر ،تويف سنة 806هـ .إنباء الغ ُْمر ،279 - 275 /2 :والدليل الشايفَ ،409 /1 :
وشذرات الذهب:

.88 - 87 /9

((( 12و .الهامش اليمين من أعلى.

ِ
السماع ،وقد سبق ُ
بيان مجيئِه بالحروف ،وباألرقا ِم كما ُهنا.
((( هذا َر ْق ُم
مجلس َّ

ال يف نُسخَ ِة «الج ِام ِع الص ِ
الجم ِ
ت ِ
حيحِ » لل ُب ِ
ي  :دراسة وتحقيق
َج ِّل َي ُ
ي بخَ ِّط الن َُّو ْيرِ ِّ
خار ِّ
َّ
َ
ْ
ات َ َ
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علي ال َقرايف((( الحنفي خارج باب َز ِوي َل َة(((»(((.
الدِّ ين ّ

ِ
ُ ِ
ِ
ِ
َ «٦-٦ب َل َغ أحمد بن ال ُك ُلو َتاتِي الحنفي قراء ًة على َّ
علي
العلمة قاضـي القضاة عالء الدِّ ين ّ
بن محمود الحنبلي((( ِ
بمنزلِه بالقاهرة يف َج ْم ٍع من أهل العلم»(((.
المار ِديني((( قراء ًة من أصلِه يف األول بالجام ِع الن ِ
ِ
َ
َ َ
َّاص ِـر ِّي
عثمان
علي ب ُن
َّ
ْ
ُّ
َ «٧-٧بلغ ُّ

(((

بمصر»(((.

ِ
بقراءة الشيخ ن ِ
األول
ُور الدِّ ين الهاشمي((( بالمدرسة
َ «٨-٨ب َل ْغ ُت َسما ًعا يف المجلس َّ
َّ
َ
علي بن عبد اهلل المصري ،الحنفي .تويف سنة 816هـ .إنباء الغ ُْمر،27 /3 :
((( ن ُ
علي الق َرايف :لعله ّ
ُور الدِّ ين ّ
والضوء الالمع.254 /5 :

((( ز َِوي َلة :بفتح الزاي ،وكسر الواو ،وياء َمدِّ َّية ،وفتح الالم .معجم البلدان ،160 - 159 /3 :وينطِ ُقها

تقي الدِّ ين المقريزي عن «باب زَ ِوي َلة» يف المواعظ
العا َّم ُة -
والخاص ُة ً
َّ
أيضا  -بكسر الزاي .وقد تحدَّ ث ُّ

واالعتبار ،271 - 267 /2 :وعن «حارة زَ ِوي َلة».10 /3 :
((( 12و .الهامش اليسار.

ِ
علي بن محمود بن أبي بكر الحموي ،المعروف
علي بن محمود الحنبلي :أبو الحسن ّ
((( عال ُء الدِّ ين ّ
بابن ُمغْلي ،قاضي قضاة الحنابلة يف الديار المصرية .تويف سنة 828هـ .إنباء الغ ُْمر،358 - 357 /3 :
والدليل الشايفَ ،482 - 481 /1 :
وشذرات الذهب.269 - 268 /9 :

((( 14ظ .الهامش اليسار.
المعروف بع ِ
ِ ِ
الء الدِّ ين ِ
َ
ابن الت ُّْركُماين الحنفي ،تويف سنة 750هـ .الدرر الكامنة:
يني:
ُ َ
علي ب ُن عثمان المارد ُّ
((( ُّ
.85 - 84 /3

ِ
ُ
الملك الناصر محمد بن قالوون (ت 741هـ) يف سنة
الناص ِـر ُّي :هو جامع قلعة الجبل ،أنشأه
الجامع
(((
ُ
718هـ  .المواعظ واالعتبار .318 - 313 /1 /4 :وال ُ
الجامع موجو ًدا إلى اليوم.
يزال هذا
ُ

((( 15و .الهامش اليسار.

الح َسن ،المعروف بن ِ
ين الهاشمي :هو علي ب ُن ِ
ُور الدِّ ِ
بن علي ِ
جابر ِ
ُور الدِّ ِ
ين
الهاشمي
وسى ،أبو َ
بن ُم َ
((( ن ُ
ِّ
ِّ
ُّ
ُّ
ِ
ال َي َمنِي ،كان َ
الحديث بالمدرسة المنصورية بالقاهرة ،تويف سنة 725هـ .أعيان العصر- 322 /3 :
شيخ
 ،327والدرر الكامنة.36 - 35 /3 :
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بخ ِّط بين ال َقصـري ِن((( بالقاهرة ِ
(((
المع ِّز َّية ،وذلك يف يوم األربعاء الرابع
المنصور َّية
ُ َْ َ ْ َ ْ
مئة .وكتبه أحمدُ بن ِ
عشـر َة وسب ِع ٍ
خمس ْ
الوهاب بن
من ُجما َدى األُو َلى سن َة
عبد َّ
ُ
َ

التيمي
البكري
محمد
ف بالن َُّو ْي ِر ِّي»(((.
القرشيُ ،ع ِر َ
ُّ
ُّ
ُّ

األول على س ِّي ِدنا قاضي القضاة هباء الدين
َ «٩-٩ب َل َغ عبدُ الرحيم بن الحسين قراء ًة يف َّ
بلغت إعاد ًة عليه»(((.
أبي البقاء((( ،ثم
ُ

ِ ِ
علي،
علي
َ «١٠١٠ب َل َغ
وشهاب الدِّ ين أحمدُ
ُ
ُ
سراج الدِّ ين ُ
الحلبي قراء ًة َّ
ُّ
عمر ب ُن محمد بن ٍّ
بن أبي ٍ ِ
محم ِد ِ
الر ِحيم ب ُن الحسين»(((.
بكر النِّيني َسما ًعا .كتبه عبدُ َّ
ب ُن َّ

((( المدرسة المنصورية :أنشأها الملك المنصور قالوون (ت 689هـ) ،بالقاهرة ،سنة 684هـ،
ِ
ف اليو َم بجامع قالوون ،وال ُ
تزال
عر ُ
وكان ال ُيدَ ِّر ُس فيها َّإل َ
أج ُّل الفقهاء المعتربين .وهي التي ُت َ
شارع بين القصـرين ساب ًقا .المواعظ واالعتبار:
قائم ًة إلى اآلن يف شارع المعزِّ لدين اهلل ،وهو
ُ
 ،524 - 513 /2 /4والنجوم الزاهرة البن تغري بردي ،327 - 325 /7 :هامش َر ْقم (،)2

 ،168 /8هامش َر ْقم (.)1

ِ
ِ
ِ
القصرين :قال عنه تقي الدِّ ين المقريزي« :هذا ُ
وه َما
أخطاط
الخ ُّط أع َْم ُر
((( ُخ ُّط بي َن
القاهرة وأنْزَ ُههاُ ..
ُّ
ِ
ِ
ُ
والس ُ
الم َت َع ْل ِو َي ُة الذين ا َّدع َْوا أهنم
ملوك
عم َرهما
طريق العا َّمة
تقابالن بينهما
قصران ُم
ُ
مصر ُ
َ
وقَّ ،
ُّ
ُ
الحي من المدينَة .المعجم الوجيز( :خ
والخ ُّطَ :م ْو ِض ُع
َع َل ِو َّية» .المواعظ واالعتبار.82 - 81 /3 :
ِّ
ط ط) ،ص .203
ٍّ
بخط مائل.
((( 15و .الهامش األسفل،

ِ
ِ
ِ
الس ْبكِي .كان قاضي قضاة الشافعية
((( هبا ُء الدِّ ين أبو البقاء :هو
علي ُّ
َّ
محمدُ ب ُن عبد ال َب ِّر بن يحيى بن ٍّ
بمصر ،وهو ا بن عَم قاضي ال ُق ِ
ُ
الس ْبكي
ضاة تاجِ الدِّ ين عبد َّ
ْ
تقي الدِّ ين ُّ
ِّ
الوهاب ابن قاضي القضاة ِّ
(ت 771هـ) ،تويف بدمشق سنة 777هـ .الدرر الكامنة.491 - 490 /3 :

((( 15و .الهامش اليمين.

((( 15و .الهامش اليمين من أعلى .ومعنى ذلك أن الحافظ زين الدين العراقي (ت 806هـ) َس ِم َع
غيره.
هذه الن ُّْس َخ َة و َأ ْس َم َعها َ

ال يف نُسخَ ِة «الج ِام ِع الص ِ
الجم ِ
ت ِ
حيحِ » لل ُب ِ
ي  :دراسة وتحقيق
َج ِّل َي ُ
ي بخَ ِّط الن َُّو ْيرِ ِّ
خار ِّ
َّ
َ
ْ
ات َ َ
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«١١١١ب َل َغ أحمد ابن العراقي((( قراء ًة على ِ
والده ِ
َّ
الخشاب((( يف  2سنة .(((»778
وابن
َ

ِ
الش ِهير ِ
ُ
باإل ْب ِشيطِ ِّي((( قراء ًة يف المجلس الخامس
«١٢١٢ثم َب َل َغ
سليمان ب ُن عبد الناصر َّ ُ
على س ِّيدنا الشيخ َز ْي ِن الدِّ ين عبد الرحيم العراقي»(((.

َ «١٣١٣ب َل َغ أحمد بن ال ُك ُلو َتاتِي قراء ًة يف  2بمنزل األمير الكبير َي ْش َبك على َّ
العلمة
أقضـى ال ُق ِ
ضاة ولي الدِّ ين أبي ُز ْر َع َة ِ
العراقي
ابن
الشافعي»(((.
الح َّجة َ
الحافظ ُ
ِّ
ِّ
ِّ

َ «١٤١٤ب َل َغ أحمد بن ال ُك ُلو َتاتِي قراء ًة بخانقاه شيخو((( يف .(((»2

َ «١٥١٥ب َل َغ أحمد بن عثمان الحنفي((( قراء ًة يف  2على ُم ْفتي المسلمين أ ْق َضـى ال ُقضاة
ِ
علي ال َقرايف الحنفي»(.((1
نُور الدِّ ين ّ

سبقت ترجمتُه.
ولي الدِّ ين العراقي ،تويف سنة 826هـ.
ْ
((( أحمد ابن العراقي :هو الحافظ أبو زُ ْر َع َة ُّ

َّ
َّ
َّ
الخشاب
الخشاب الشافعي ،المعروف بابن
علي بن ع َُمر بن
الخشاب :شمس الدين
((( ابن
َّ
محمد بن ّ
المصري ،تويف سنة 789هـ .ذيل التقييد ،312 - 311 /1 :وإنباء الغ ُْمر ،344 /1 :والدرر الكامنة:
.78 /4

((( 15و .الهامش اليمين من أعلى.
ِ
ِ
سليمان بن ِ
(((
عبد الناصر اإل ْب ِشيطِ ُّي :صدر الدين ،الشافعي .م ْن كراماته أنه كان يجي ُء لحضور الشيخون َّية،
ُ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
للر َم ْي َلة ف ُت َق ْمق ُم مما ترا ُه هناك ،ثم ترج ُع عند فراغ
أحدٌ  ،فت َْذ َه ُ
ف َين ِْز ُل عن َب ْغ َلته ،و ُي ْرس ُلها ليس معها َ
ب ُّ
ِ
ٍ
زيادة وال َن ْق ٍ
الدَّ ْر ِ
تصغير َر ْم َلة ،تويف
تحت قلعة الجبل بالقاهرة ،وهي
والر َم ْي َلةُ :خ ٌّط
س َسوا ًء َبل
َ
ُ
صُّ .
ِ
اإل ْب ِشيطِ ُّي يف سنة 811هـ .ذيل التقييد ألبي الط ِّيب الفاسي ،384 - 383 /2 :وإنباء الغ ُْمر،409 /2 :
َ
وشذرات الذهب.137 - 136 /9 :

((( 15ظ .الهامش اليمين من أعلى.

((( 20ظ .الهامش اليمين من أعلى.

((( خانقاه َش ْيخُ و أو َش ْيخُ ون :أنشأها األمير الكبير سيف الدين َش ْي ُخون بن عبد اهلل ال ُع َم ِر ُّي (ت 758هـ)،
مخصصة للصالة فقط،
ست وخمسي َن وسب ِع مئة .وال تزال باقي ًة إلى اليوم ،إال أهنا
بالقاهرة ،يف سنة ٍّ
َّ
باس ِم جامع شيخون القبلي ،بشارع شيخون ِبق ْسم الخليفة بالقاهرة .المواعظ واالعتبار- 760 /2 /4 :
ْ
 .764والنجوم الزاهرة ،131 /7 :هامش َر ْقم ( ،303 /10 ،)6هامش َر ْقم (.)2

((( 20ظ .الهامش اليسار من أعلى.

ِ
المار ِديني األصل ،المعروف بابن الرتكماين
تاج الدين أحمد بن عثمان بن إبراهيم
((( أحمد بن عثمان :هو ُ
الحنفي القاضي ،أخو العالمة عالء الدين ابن الرتكماين .تويف سنة 744هـ .الدرر الكامنة.198 /1 :

(21 ((1ظ .الهامش األسفلٍّ ،
بخط مائل.
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«١٦١٦ب َل َغ محمد بن محمد بن سيد الناس قراء ًة يف الثاين بالبس ِ
تان ال َك ِريمي((( ،وهلل
ِّ
َ
ُْ
الحمدُ »(((.

ِ
بقراءة محمد بن عبد اهلل بن َظ ِه َيرة((( على الشيخ ن َْجم
ماع يف الثاين
الس ُ
َ «١٧١٧ب َل َغ َّ
الدِّ ين بن َر ِزين(((»(((.

ِ ِ
وشهاب الدِّ ين
علي،
علي
َ «١٨١٨ب َل َغ
ُ
ُ
سراج الدِّ ين ُ
الحلبي قراء ًة َّ
ُّ
عمر ب ُن محمد بن ٍّ
بن أبي ٍ ِ
محم ِد ِ
الر ِحيم ب ُن الحسين»(((.
أحمدُ ب ُن
بكر النِّيني َسما ًعا .كتبه عبدُ َّ
َّ
ِ
«١٩١٩ب َل ْغ ُت قراء ًة على ِ
حافظ اإلسالم الشيخ َز ْي ِن الدِّ ِ
العراقي»(((.
ين
شيخنا
َ
ِّ

ِ
بقراءة الشيخ ن ِ
ُور الدِّ ِ
الهاشمي بالمدرسة
ين
َ «٢٠٢٠ب َل ْغ ُت َسما ًعا يف المجلس الثاين
ِّ
بخ ِّط بين ال َقصـري ِن بالقاهرة ِ
المع ِّز َّية ،وذلك يف يوم الخميس خامس
المنصورية ُ َ ْ َ
ْ َْ
جمادى األولى سنة خمس عشـرة وسبع مئة .و َكتَب أحمدُ بن ِ
الوهاب ِ
بن
عبد َّ
ُ
َ
ُ َ
محم ٍد ال َب ْك ِر ُّي ال َّت ْي ِم ُّي ال ُق َر ِش ُّي»(((.
َّ

ِ
ِ
المقريزي يف «المواعظ واالعتبار» إلى
أشار
ُّ
((( ال ُب ْستان ال َكرِيمي :لم أص ْل إلى تحديد هذا ال ُب ْستان ،وقد َ
ٍ
ِ
شيء بعد قراءتِها .وال أدري هل لهذا البس ِ
بساتين القاهرة ،لكن لم ِ
بالخانقاه الكريم َّي ِة
تان عَالق ٌة
أص ْل إلى
ْ
ُْ
ِ
ِ
ِ
بال َق ِ
أن له عَالق ًة بالمدرسة الكريم َّية بال ُقدْ ِ
رافة بمصرْ ،أو َّ
س الشريف أ ْم ال؟

((( 25و .الهامش اليسار.

((( محمد بن عبد اهلل بن َظ ِه َيرة :جمال الدين أبو حامد ،المخزومي الم ِّكي الشافعي ،محدِّ ث م َّكة .تويف
سنة 817هـ .إنباء الغ ُْمر .46 - 45 /3 :والضوء الالمعَ ،83 /8 :
وشذرات الذهب.186 - 185 /9 :

المصري ،ن َْج ُم
الحموي األصلِ،
((( ن َْج ُم الدِّ ين ب ُن َر ِزين :عبد الرحيم بن عبد الوهاب بن عبد الكريم،
ُّ
ُّ
الدِّ ِ
ين أبو محمد ابن َر ِزين .تويف سنة 791هـ .ذيل التقييد ،17 - 16 /3 :و إنباء الغ ُْمر،386 /1 :
والدرر الكامنة.358 - 357 /2 :

((( 25و .الهامش اليسار.
((( 25و .الهامش اليسار.

((( 25ظ .الهامش اليمين.

((( 25ظ .الهامش األسفلٍّ ،
بخط مائل.

ال يف نُسخَ ِة «الج ِام ِع الص ِ
الجم ِ
ت ِ
حيحِ » لل ُب ِ
ي  :دراسة وتحقيق
َج ِّل َي ُ
ي بخَ ِّط الن َُّو ْيرِ ِّ
خار ِّ
َّ
َ
ْ
ات َ َ
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َ «٢١٢١ب َل ْغ ُت قراء ًة والجماع ُة َسما ًعا يف  3سنة  .787أحمد األُ ْش ُموين(((»(((.

ُ
إبراهيم
عثمان ب ُن
َ «٢٢٢٢ب َل َغ
الربماوي((( قراء ًة يف  2على شيخ اإلسالم أبي الفضل
ُّ
َ
ِ
(((
فسم َع ُه جماعةٌ» .
العراقيَ ،
ِّ
ِ
ُُ َ
َ َ
علي بن
َ «٢٣٢٣بلغ أحمد بن الكلوتاتي قراء ًة على العالمة قاضي القضاة عالء الدين ّ
ِ
(((
محمود الحنبلي ِ
بمنزله بالقاهرة» .

ُ
الحافظ أبو ُز ْر َع َة ب ُن شيخِ اإلسالم أبي الفضل
َ «٢٤٢٤ب َل َغ
الفقير
العراقي قراء ًة والعبدُ
ُ
ِّ
إلى اهلل أبو المعالي ي ْلب َغا السال ِ ِ
(((
ُ
عثمان الهادي
ـم ُّي((( وابنُه أبو الخير((( وكات ُبه
َ ُ
َّ
ِ
َسما ًعا على الشيخ المسند عالء الدين بن محمد بن أبي المجد الدمشقي((( يف 3

((( أحمد ُاأل ْش ُموين :هو شهاب الدين أحمد بن محمد بن منصور ُاأل ْش ُموين الحنفي النحوي ،كان صدي ًقا
لتقي الدين المقريزي (ت 845هـ) ،قال المقريزي« :ص ِ
ح ْب ُت ُه ِسنِي َن» ،تويف سنة 809هـ .المنهل الصايف
َ
ِّ
الوعاة للسيوطي ،369 /1 :والطبقات السنية.92 /2 :
البن تغري بردي ،113 /2 :و ُبغية ُ
((( 25ظ .الهامش األسفلٍّ ،
بخط مائل.
إبراهيم البِ ْر َم ِ
ُ
ُ
إبراهيم بن أحمد ،أبو محمد ،الشافعي .كان َ
شيخ
عثمان ب ُن
او ُّيَ :ف ْخر الدِّ ين
عثمان ب ُن
(((
َ
َ
ُ
ُ
ق َّراء مدرسة الظاهر َب ْرقوق .تويف سنة 816هـ .إنباء الغ ُْمر ،26 /3 :والدليل الشايف ،438 /1 :والضوء
الالمع.123 /5 :

((( 26ظ .الهامش اليمين من أعلى.

((( 27ظ .الهامش اليمين.
ِ
ِ
ِ
ِ
الحنفي
سيف الدين
السالـم ُّي،
ُ
السالـم ُّي :هو األمير الوزير أبو المعالي عبد اهلل َي ْل ُبغَا َّ
((( أبو المعالي َي ْل ُبغَا َّ
ُّ
تقي الدِّ ين المقريزي  -يف المواعظ واالعتبار ويف ُد َرر ال ُع ُقود الفريدة  -أنه كان
ذكر
الظاهري،
الصويف
ُّ
ُّ
ُّ
ِ
بخ ِّطه ال ِّط َب َ
ماع الحديث معنا مدَّ ة ،وكتب َ
اق»َّ ،
ول ُه السلطان الملك
صدي ًقا له ،قال ابن حجر« :الزَ َم َس َ
الخانقاه الص َل ِحية ،يف ثامن عشـر جمادى ِ
ِ
اآلخ َرة سن َة سب ٍع وتسعين
الظاهر َب ْر ُقوق (ت 801هـ) َن َظ َر
َ ُ َ
َ
َّ
َّ
ِ
وسب ِع ٍ
صائم يف السابع عشر من ُجما َدى اآلخرة سنة 811هـ .المواعظ واالعتبار/4 :
مئةُ .قتِل َخنْ ًقا وهو
ٌ
 ،730 /2 /4 ،163 - 159 /1وإنباء الغ ُْمرَ ،418 - 417 /2 :
وشذرات الذهب.142 /9 :
الص ِغير ومتى َي ِص ُّح َسماعُه يف :اإللماع :ص  ،67 - 62ومقدِّ مة
((( راجع أقوال المحدِّ ثين يف ُح ْكم إسماع َّ
الص َلح :ص .315 - 312
ابن َّ
ِ
وواضح من «البالغ» أنه كان كات ًبا
اطلعت عليه من مصادر.
((( عثمان الهادي :لم أص ْل إلى ترجمته فيما
ُ
ٌ
لألمير ي ْلبغَا السال ِ ِ
ـم ِّي.
َ ُ
َّ

علي
محمد بن أبي
الم ْجد :عالء الدين أبو الحسن علي بن
((( عال ُء الدِّ ين ب ُن
َّ
محمد بن أبي َ
َّ
المجد بن ّ
خطيب َعي ِن َثرماء .استدعاه إلى ّالقاهرة األمير ي ْلبغَا السال ِ ِ
الدمشقي ،مسن ِ
ِ
ِ
للسماع
؛
ي
ـم
بابن
ف
عر
ي
الشام،
د
ُ َ ُ
ُ
ُّ َّ
َّ
ْ ْ َ
ُ َ
ُ ْ
ِ
ِ
ِ
الص َل ِح َّية) بالقاهرة بقراءة قاضي
الس َعداء (الخانقاه َّ
الصح َ
عليهَ ،فأ ْس َم َع َّ
يح يف جم ٍع حاف ٍل بخانقاه سعيد ُّ
الفار ْس ُك ِ
وري يف سنة تسع
علي َ
ولي الدين أبي زُ ْر َع َة العراقي ،والشيخِ زَ ْين الدِّ ين عبد الرحمن بن ّ
القضاة ِّ
َ
وتسعين وسبع مئة ،ثم أ ْس َم َع ُه بالقلعة .تويف يف سنة 800هـ .ذيل التقييد ،185 - 183 /3 :وإنباء الغ ُْمر:
َ ،28 - 27 /2
وشذرات الذهب.623 - 622 /8 :
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بالخانقاه الصالحية(((»(((.

ِ
ُ
الثالث
المجلس
َ «٢٥٢٥ب َل ْغ ُت قراء ًة مِ ْن َأ ْصلِ ِه يف الميعاد الثاين وهو
بقلعة الج َب ِل يف
ُ
لص َفر سنة خمس عشرة وسبع مئة .كتبه أبو ح َّيان(((»(((.
السابع والعشرين َ

السماع يف الميعاد الثاين»(((.
َ «٢٦٢٦ب َل َغ أحمد بن أبي الفرج قراء ًة من أصل َّ

((( الخانقا ُه الصالح َّية :هي خانقاه سعيد السعداء ،أنشأها السلطان صالح الدين يوسف بن أيوب (ت
وو َق َفها
589هـ) ،بالقاهرة سنة 569هـ ،برسم الفقراء الصوفية الواردين من البالد الخارجة عن مصـرَ ،
ف اآلن بجامع سعيد السعداء بشارع الجمالية
عليهم ،وال تزال قائم ًة إلى اليوم ،لكنها
عر ُ
ْ
صارت مسجدً اُ ،ي َ
بالقاهرة .المواعظ واالعتبار ،732 - 727 /2 /4 :والنجوم الزاهرة 148 /8 :هامش َر ْقم (.)1

((( 28ظ .الهامش اليمين.

َ
ناطي،
علي بن يوسف بن َح َّيان،
((( أبو َح َّيان :اإلمام ُ
األندلسي الغ َْر ُّ
ُّ
أثير الدِّ ين أبو َح َّيان محمد بن يوسف بن ّ
ِ
ِ
ن َْح ِو ُّي
الو َف َيات/4 :
عصـره و ُلغ َِو ُّيه و ُم َف ِّس ُـره و ُم َحدِّ ُثه و ُم ْق ِرئُه و ُمؤَ ِّر ُخه و َأدي ُبه .تويف سنة 745هـ .فوات َ

 ،79 - 71والدُّ َرر الكامنةَ ،310 - 302 /4 :
وشذرات الذهب.254 - 251 /8 :
ِ
يثير هذا البال ُغ ،وكذلك ُّ
ِّ
ً
تساؤل
بخط أبي ح َّيان
البالغات التي
كل
((( 31ظ .الهامش اليمين من أعلىُ .
ِ
ُم ِه ًّما ،وهو :هل كان أبو ح َّيان يف هذه البالغات طال ًبا للحديث أم َش ْي ًخا من ُشيوخه؟ فأبو ح َّيان
وقت هذا البال ِغ كان واحدً ا ِ
ِ
أي َّ
وستِّي َن عا ًما! يف رأيي أنه قد يكون يف
أن ع ُْم َره َ
ُولد يف سنة 654هـْ ،
ِ
عصره يف ذلك الحينْ ،بل إنه كان قد
الستِّين ،وكان َع َل ًما من أعالم
موقف الشيخ؛ ألنه كان قد جاوز ِّ

تصدَّ ر لتدريس الحديث يف المدرسة المنصورية التي أنشأها الملك المنصور قالوون يف القاهرة.
َ
ِ
ٍ
الش ُ
وهذا ُيؤ ِّدي بنا إلى تساؤل َ
آخر ،وهو :هل كان ُّ
ُب
يوخ يقرؤون
الكتاب ويكتبون بأن ُفسهم ،كما يكت ُ
َ
ِ
ٍ
وتنقيب يف بالغات ٍ
ٍ
ُ
المسنَدَ ة.
يحتاج إلى بحث
أمر
تالميذهمَ :ب َلغ ُ
ُ
كثير من ال ُكتُب ْ
ْت قراءةً..؟ وهذا ٌ

ولكني ُأ َر ِّج ُح أنه كان يف هذه البالغات ك ِّلها يف موقف التلميذ الذي يريدُ ُع ُل َّو اإلسناد ،وأرى َّ
أن َش ْي َخ ُه
شهاب الدِّ ين أبو الع َّباس اب ُن ِّ
الدمشقي (ت 730هـ) ،وكان قد
الش ْحنَة
الرحال ُة الم َع َّم ُر
المسنِدُ
ُ
َّ
ُهنا هو ْ
ُّ
َ
ِ
ٍ
دمشق إلى القاهرة بطلب من األمير سيف الدِّ ين أ ْرغُون الناصري (ت 731هـ) ،نائب مصر،
أتى من
َ
ِ
ِ
ِ
فازدحم عليه ُ
بارا ،يطلبون ُع ُل َّو اإلسناد؛ َّ
ألن اب َن ِّ
الش ْحنَة كان يف ذلك الحين ،أي
غارا وك ً
أهل العلم ص ً
سيف الدِّ ين َأ ْرغُون الناصري قد تو َّلى نياب َة
األمير
جاوزَ التسعي َن من عمره .وكان
ُ
يف سنة 715هـ ،قد َ
ُ
مصر يف ربيع ِ
اآلخر سنة 712هـ ،ولما أتى اب ُن ِّ
سيف الدِّ ين َأ ْرغُون
األمير
الش ْحنَة إلى مصر ،سمع عليه
ُ
ُ
صحيح ال ُب ِ
خار ِّي ،وكتب ن ُْس َخ ًة منه َ
بخ ِّطه بعدما َس ِم َعه .انظر عن األمير سيف الدِّ ين َأ ْرغُون :المختصر
َ
يف أخبار البشر ألبي الفداء ،102 /4 :ومسالك األبصار البن َف ْضل اهلل ال ُع َم ِري ،508 /27 :وتاريخ
الو ْر ِدي ،271 /2 :وأعيان العصر.405 /1 :
ابن َ

((( 31ظ .الهامش اليمين من أعلى.

ال يف نُسخَ ِة «الج ِام ِع الص ِ
الجم ِ
ت ِ
حيحِ » لل ُب ِ
ي  :دراسة وتحقيق
َج ِّل َي ُ
ي بخَ ِّط الن َُّو ْيرِ ِّ
خار ِّ
َّ
َ
ْ
ات َ َ
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«٢٧٢٧ب َل َغ أحمد بن عثمان الحنفي قراء ًة يف  3على مفتي المسلمين أ ْق َضـى ال ُق ِ
ضاة ن ِ
ُور
َ
الدِّ ِ
خارج ِ
يـ[ـن] ال َقرايف الحنفي
باب َز ِو[ي َلةَ]»(((.
َ

محمد بن س ِّيد الناس ال َي ْع ُم ِر ُّي»(((.
َ «٢٨٢٨ب َل ْغ ُت قراء ًة يف الثالث بال َق ْل َعةَّ .

العل ِ
ِ
ِ
األمير َي ْش َبك على َّ
بمنزل
َ «٢٩٢٩ب َل َغ أحمد بن ال ُك ُلو َتاتِي الحنفي قراء ًة يف 3
مة
ُ ِ
ِ
الحافظ ُ ِ ْ
العراقي
ولي الدِّ ين أبي ُز ْر َع َة
الشافعي»(((.
ِّ
ِّ
الح َّجة أق َضى القضاة ِّ
َ «٣٠٣٠ب َل َغ أحمد األُشموين قراء ًة والجماع ُة َسما ًعا يف  4سنة  787على الحافظ عبد
الرحيم»(((.

َ «٣١٣١ب َل َغ أحمدُ ب ُن ال ُك ُلو َتاتِي قراء ًة يف سنة إحدى وعشـرين وثماين مئة بجامع األزهر
ِ
على الشيخ اإلمام
شمس الدِّ ين البوصيري»(((.

ِ
عالء الدِّ ين بن َخطِ ِ
يب َع ْي ِن َث ْرما َء((( ،بقراءة
ماع على الشيخ المسنِد
الس ُ
َ «٣٢٣٢ب َل َغ َّ
السالمي
فس ِم َعه جماع ٌة منهم أبو المعالي عبدُ اهلل
الحافظ أبي ُز ْر َع َة
العراقي يف َ 4
ُّ
ِّ
ُ
وعثمان الهادي»(((.

َ «٣٣٣٣ب َل َغ أحمد األُشموين قراء ًة على شيخنا َّ
العلمة زين الدين عبد الرحيم العراقي
مر ًة ثانية يف .(((»6
َّ

َت
ص
َ
أطراف المخطوط ،فضاع ْ
أحدُ هم على بعض الحروف حين َق َّ
جار َ
((( 32و .الهامش اليسار .وقد َ
ِ
ِ
بعض الحروف من بعض الكلمات ،كما ُهنا ،حيث ضاعت الن ُ
ُّون من كلمة «الدِّ ين» ،وضاعت اليا ُء
ُ
ِ
ِ
َ
ضاعت كلم ُة «عَل ّي» بعد كلمة «الدِّ ين»!
والال ُم والتا ُء المربوط ُة من كلمة «زَ ويلة»! وربما
ْ
((( 32ظ .الهامش اليمين.

((( 32ظ .الهامش اليمين.

((( 35ظ .الهامش اليمين من أسفل.

((( 36و .الهامش اليسار من أعلىٍّ ،
بخط مائل.

((( َع ْي ُن َث ْرماء :قرية يف غُو َطة دمشق .معجم البلدان.177 /4 ،76 /2 :
((( 38و .الهامش اليسار.

(((  39ظ .الهامش اليمين من أسفل.
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ِ
بقراءة الشيخ فتحِ الدِّ ين أبي ال َفتْح بن َس ِّي ِد
َ «٣٤٣٤ب َل ْغ ُت َسما ًعا يف المجلس الثالث
ِ
الناس ال َي ْع ُم ِر ِّي بالمدرسة المنصورية ُ
المع ِّز َّية،
بخ ِّط َب ْي َن ال َق ْص َـر ْي ِن بالقاهرة
وذلك يف يوم الجمعة السادس من ُجما َدى األولى سنة خمس عشـرة وسبع
مئة .و َكتَب أحمدُ بن ِ
الوهاب ِ
ف
بن
عبد
محم ٍد ال َب ْك ِر ُّي ال َّت ْي ِم ُّي ال ُق َر ِش ُّيُ ،ع ِر َ
َّ
ُ
َ
َّ
بالن َُّو ْي ِر ِّي » (((.

ُ
الثالث ب َق ْل َع ِة الج َبلَ .ك َت َب ُه
أصلِه يف المجلس الرابع وهو الميعا ُد
َ «٣٥٣٥ب َل ْغ ُت قراء ًة من ْ
أ ُبو َح َّيان .وذلك يف الثامن والعشرين من صفر سنة خمس عشرة وسبع مئة»(((.

«٣٦٣٦ب َل َغ أحمد بن عثمان الحنفي قراءة يف  4على م ْفتِي المسلمين أ ْق َضـى ال ُق َض ِ
اة ن ِ
ُور
َ
ُ
الحنفي»(((.
علي ال َق َرايفِّ
ِّ
الدِّ ين ٍّ

العلمة قاضـي ال ُق ِ
َ «٣٧٣٧ب َل َغ أحمد بن ال ُك ُلو َتاتِي قراء ًة على العالم َّ
ضاة عالء الدين
علـي بن محمود الحنبلي بِ َمن ِْزل ِ ِه((( بالقاهرة»(((.
ّ
بالز َمامِ َّية((( يف  7على العالمة الحافظ أقضى القضاة
َ «٣٨٣٨ب َل َغ أحمد بن عثمان قراء ًة ِّ
ولي الدِّ ين أبي ُز ْر َع َة
الشافعي»(((.
ِّ
ِّ

((( 41و .الهامش اليسار من أعلى.

((( 42و .الهامش اليسار من أسفل.

((( 42و .الهامش اليسار من أسفل.
ٍ
ٍ
دراسة ُ
منذ ن ََس َخها ِّ
النويري
هاب
تحتاج إلى
شيء من رحلة هذه الن ُّْس َخ ِة التي
((( َتدُ ُّل كلم ُة «بمنزله» على
ُّ
الش ُ
ُ
استقر ْت يف مكتبة كوپريلي باستانبول.
بالقاهرة إلى أن
َّ

((( 43و .الهامش اليمين من أعلى.
ومي (ت 810هـ) ،بالقاهرة ،يف سنة سب ٍع
((( المدرس ُة الز َِّم ِام َّية :بناها
األمير ال َّطواشي زَ ْي ُن الدِّ ين ُم ْقبِل ُّ
ُ
الر ُّ
ٍ
ٍ
الحافظ زَ ْي َن الدِّ ِ
َ
العراقي (ت
الر ِحيم
حديث َّقر َر فيه
ب فيها َد ْر َس
وتسعين وسب ِع مئة ،ور َّت َ
ين عبدَ َّ
َّ
806هـ) .المواعظ واالعتبار.584 /2 /4 :

((( 44و .أعلى الصفحة ٍّ
بخط مقلوب.

ال يف نُسخَ ِة «الج ِام ِع الص ِ
الجم ِ
ت ِ
حيحِ » لل ُب ِ
ي  :دراسة وتحقيق
َج ِّل َي ُ
ي بخَ ِّط الن َُّو ْيرِ ِّ
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َّ
َ
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َ «٣٩٣٩ب َل َغ َسما ًعا يف  3على الربهان الشامي((( بقراءة ال َف ْخ ِر
الربماوي((( أبو المعالي
ِّ
ي ْلب َغا السال ِ ِ
ـم ُّي وابنه أبو الخير محمد يف  4وآخرون ،يف  15رجب سنة  798بجامع
َ ُ
َّ
(((
محمد بن ُم ْفلِح ال َي َمنِي(((»(((.
األقمر بالقاهرة .كتبه َّ

َ «٤٠٤٠ب َل ْغ ُت قراء ًة يف المجلس الخامس بقلعة الج َبل بتاريخ التاسع عشر لصفر سنة
أصلِه .كتبه أبو ح َّيان»(((.
خمس عشرة وسبع مئة .كتبه أبو ح َّيان .والقراء ُة من ْ

َ «٤١٤١ب َل َغ أحمد األُشموين قراء ًة على الشيخ اإلمام َّ
العلمة زين الدين عبد الرحيم
مر ًة ثاني ًة يف .(((»7
العراقي َّ

َ «٤٢٤٢ب َل َغ أحمد بن ال ُك ُلو َتاتِي قراء ًة على العالم َّ
علي
العلمة قاضي القضاة عالء الدِّ ين ّ
الشامي :هو أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن عبد الواحد بن عبد المؤمن ال َّتن ِ
ُ
الربهان َّ
ُوخي ال َب ْعلي ثم
(((
ِ
الدمشقيُ ،
المعروف بالربهان الشاميُ ،
شيخ اإلقراء و ُم ْسندُ القاهرة .انقطع بالجامع
نزيل القاهرة،
ُ
والكثير من
البخاري
صحيح
األقمر ،وهو مِ ْن ُشيوخ الحافظ ابن حجر (ت 852هـ) ،قرأ عليه اب ُن حجر
ِّ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
واألجزاء .تويف سنة 800هـ وقد جاوز التسعين .غاية النهاية البن الجزري،8 - 7 /1 :
الكبار
الكتب

وإنباء الغ ُْمر ،23 - 22 /2 :والدرر الكامنة.12 - 11 /1 :
ِ
محمد البِ ْر ِ
((( ال َف ْخ ُر البِ ْر ِ
ماو ُّي ،كان َ
شيخ
ماويُ :ع ْثمان بن إبراهيم بن أحمد بن عبد ال َّلطيفَ ،ف ْخ ُر الدِّ ين أ ُبو َّ
ال ُق َّراء بمدرسة الملك الظاهر َب ْر ُقوق ،تويف سنة 816هـ .النجوم الزاهرة ،122 /14 :والضوء الالمع:
.123 /5

ُ
الملك
الجامع األقمرَ :بنا ُه الخليفة الفاطمي اآلمِر بأحكام اهلل (ت 524هـ) يف سنة 519هـ ،وجدَّ ده
(((
ُ
ِ
المذكور يف
المي (ت 811هـ)،
األمير
الظاهر بيربس (ت 676هـ) ،ثم جدَّ ده
ُ
الوزير َي ْل ُبغَا ب ُن عبد اهلل َّ
ُ
ُ
الس ُّ
ٍ
السماعات يف هذه النسخة من (الجامع الصحيح) - ،يف شهر رجب سن َة تس ٍع وتسعي َن وسب ِع
كثير من َّ
ٍ
(الجامع األقمر) موجو ًدا إلى اآلنُ ،تقا ُم فيه
مئة .المواعظ واالعتبار .156 - 150 /1 /4 :وما زال
ُ
لوات ،وهو يف شارع ِ
المعزِّ لدين اهلل (شارع بين القصـرين ساب ًقا) .ووجو ُد النسخة يف (الجامع
الص ُ
َّ
ِ
نازلِ
ومدارسها و َم ِ
ِ
األقمر) بالقاهرة جز ٌء من رحلتها الشـريفة التي ظ َّل ْت تتن َّق ُل فيها بين مساجد القاهرة
وصلت إلى مكتبة كُو ْپ ِري ِّلي.
ُع َلمائِها حتى
ْ

اطلعت عليه من مصادر.
محمد بن ُم ْفلِح ال َي َمنِي :لم أجد له ترجم ًة فيما
ُ
((( َّ

((( 45ظ .الهامش األسفل من الصفحةٍّ ،
بخط مائل .ويف هذه الورقة (45ظ 46 -و) ثماني ُة بالغات.
((( 46ظ .الهامش اليمينٍّ ،
بخط مقلوب.
((( 47ظ .الهامش اليمينٍّ ،
بخط مقلوب.
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بن محمود الحنبلي بمنزله»(((.

ِ
محمدُ ب ُن س ِّي ِد
الناس ال َي ْع ُم ِر ُّي قراء ًة يف الرابع بالقلعة يف حادي عشـر شوال
َ «٤٣٤٣ب َل َغ َّ
سنة ثالث وعشرين ،والحمدُ هلل»(((.

ِ ِ
َ
عثمان
َ «٤٤٤٤ب َل َغ أحمدُ ب ُن
اله ْي َث ِم ِّي(((»(((.
علي َ
الحنفي قراء ًة يف  7على الحافظ نُور الدِّ ين ٍّ
ُّ

ِ ِ
َ
َ َ
يني قراء ًة من أصله يف الثاين بقلعة الج َبل المحروسة»(((.
علي ب ُن عثمان المارد ُّ
َ «٤٥٤٥بلغ ُّ
َ «٤٦٤٦ب َل َغ أحمد بن أبي ال َف َرج((( قراء ًة من األصل المسموع منه يف الثالث»(((.

ُ
ْ
بالز َمامِ َّية على َّ
ولي
َ «٤٧٤٧ب َل َغ أحمد بن عثمان قراء ًة ِّ
العلمة الحافظ أق َضـى القضاة ِّ
الدِّ ِ
الشافعي»(((.
ين أبي ُز ْر َع َة
ِّ

َ «٤٨٤٨ب َل ْغ ُت إلى ُهنا َسما ًعا من الميعاد الرابع بالمدرسة المنصورية بقراءة الشيخ َفتْح
الدِّ ين أبي ال َفتْح بن س ِّيد الناس ال َي ْع ُم ِر ِّي ،وذلك يف يوم السبت السابع من ُجما َدى
عشـر َة وسب ِع مئة .وكتب أحمدُ بن ِ
اب ِ
الوه ِ
خمس ْ
محم ٍد
بن
األو َلــى سنة
عبد َّ
ُ
َ
َّ
ف بالن َُّو ْي ِر ِّي»(((.
ال َب ْك ِر ُّي ال َّت ْي ِم ُّي ال ُق َر ِش ُّـيُ ،ع ِر َ
((( 47ظ .الهامش اليمين.

((( 47ظ .الهامش اليمين.
ِ
ِ
المصري
علي بن أبي بكر بن سليمان ،الحافظ نُور الدِّ ين اله ْي َث ِم ُّي،
ُّ
علي اله ْي َثم ُّي :أبو َ
((( ن ُ
الح َسن ّ
ُور الدِّ ين ٌّ
الشافعي ،تويف سنة 807هـ .إنباء الغ ُْمر ،310 - 309 /2 :والدليل الشايفَ ،446 /1 :
وشذرات الذهب:
ُّ
.106 - 105 /9

((( 47ظ .الهامش اليمين.
((( 49و .الهامش اليسار.

((( أحمد بن أبي ال َف َرج :شهاب الدين أحمد بن أبي ال َف َرج الحلبي ،ابن البابا ،الحافظ ،الشافعي .تويف سنة
744هـ .النجوم الزاهرة.108 /10 :

((( 49و .الهامش اليسار من أسفل.
((( 47ظ .الهامش األسفل.
((( 51ظ .الهامش اليمين.

ال يف نُسخَ ِة «الج ِام ِع الص ِ
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َ
ْ
ات َ َ

51

ِ
بقراءة محمد بن
ماع يف الرابع على الشيخ ن َْجم الدِّ ين ابن َر ِز ين،
الس ُ
َ «٤٩٤٩ب َل َغ َّ
عبد اهلل بن َظ ِه َير ة الم ِّك ِّي بمصر»(((.
ِ
َ «٥٠٥٠ب َل ْغ ُت َسما ًعا يف َتتِ َّمة المجلس الرابع بقراءة عالء الدين
المار ِديني ،بالمدرسة
بخ ِّط بين ال َقصـري ِن بالقاهرة ِ
المع ِّز َّية ،وذلك يف يوم السبت السابع من
المنصورية ُ َ ْ َ
ْ َْ
عشـر َة وسب ِع ٍ
خمس ْ
الوهاب بن
ُجما َدى األولى((( سن َة
مئة .وكتبه أحمد بن عبد َّ
َ
ِ
ِ
اهلل عنه»(((.
محمد ال َب ْك ِر ُّي ال َّت ْيم ُّي ال ُق َرش ُّـي ،عفا ُ
ِ ِ
ِ
َ
َ َ
ري
يني قــراء ًة من أصله يف الثالث بالجامع الناص ِّ
علي ب ُن عثمان المارد ُّ
َ «٥١٥١بلغ ُّ
بمصر»(((.

ضاة ب ِ
حيم بن الحسي ِن قراء ًة على سيدنا قاضي ال ُق ِ
هاء الدِّ ين أبي
ِّ
الر ِ ُ ُ َ ْ
َ
َ «٥٢٥٢ب َل َغ عبدُ َّ
ال َب َقاء»(((.

ِ
َ َ
علي بن عثمان
المار ِديني قراء ًة من أصله»(((.
َ «٥٣٥٣بلغ ّ

َ «٥٤٥٤ب َل َغ أحمد األُ ْش ُموين قراء ًة على اإلمام الشيخ زين الدين عبد الرحيم العراقي
يف .(((»7

َ «٥٥٥٥ب َل َغ أحمد بن عثمان الحنفي قراء ًة يف التاسع على الحافظ ن ِ
ُور الدِّ ِ
اله ْي َث ِم ِّي»(((.
ين َ
((( 53و .الهامش اليسار.

ٍ
ٍ
ماع َ
بخ ِّطه يف نفس هذا
مر قبل أس ُط ٍر قليلة َس ٌ
((( معنى ذلك أن الن َُّو ْي ِر َّي كتب َس َما َع ْي ِن يف يو ٍم واحد ،فقد َّ
ِ
ِ
ِ
بقراءة ِ
َ
المار ِديني.
بقراءة عالء الدِّ ين
فكان
ماع
التاريخ ،ولكنه كان
الس ُ
ابن س ِّيد الناس ال َي ْع ُم ِر ِّي ،أما هذا َّ
((( 55ظ .الهامش اليمين.
((( 55ظ .الهامش اليمين.
((( 55ظ .الهامش اليمين.

((( 56ظ .أقصى الهامش اليمين ،على أطراف الورقة.

((( 60ظ .الهامش اليمين من أعلى ،على أطراف الورقة.
((( 61و .الهامش اليمين من أسفل ،على أطراف الورقة.
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مر ًة ثانيةً»(((.
َ «٥٦٥٦ب َل َغ أحمد األُشموين قراء ًة َّ

ماع يف الميعاد الخامس بقراءة محمد بن عبد اهلل بن َظ ِه َيرة على الشيخ
الس ُ
َ «٥٧٥٧ب َل َغ َّ
ن َْجم الدِّ ين بن َر ِزين بمصر»(((.

«٥٨٥٨ب َل َغ أحمد بن عثمان الحنفي قراء ًة يف  2على م ْفتي المسلمين أ ْق َضـى ال ُق ِ
ضاة ن ِ
ُور
َ
ُ
الحنفي»(((.
علي ال َقرايفِّ
ِّ
الدِّ ين ّ

ِ
ِ
عالء الدِّ ين
َ «٥٩٥٩ب َل َغ أحمد بن العراقي قراء ًة على الشيخ
خطيب َث ْرما َء ،وأبو المعالي
عبد اهلل ي ْلب َغا السال ِ ِ
ـم ُّي ،وابنه أبو الخير ،والجماع ُة َسما ًعا يف السابع»(((.
َ ُ
َّ
َ «٦٠٦٠ب َل َغ أحمد بن ال ُك ُلو َتاتِي قراء ًة يف السادس على جمال الدين بن عالء الدِّ ين
خارج القاهرة»(((.
الحنبلي ،وسمع الجماع ُة
َ

خامس
أصلِه بقلعة الج َبل بتاريخ يوم االثنين
َ «٦١٦١ب َل ْغ ُت قراء ًة يف المجلس السابع من ْ
َ
عشـر َة وسب ِع ٍ
خمس ْ
مئة .كتبه أبو َح َّيان»(((.
األو ِل من سنة
َ
ربي ٍع َّ

ِ
ُ ِ
ِ
َ «٦٢٦٢ب َل َغ أحمد بن ال ُك ُلو َتاتِي قراء ًة على َّ
علي بن
العلمة قاضـي القضاة عالء الدِّ ين ِّ
محمود الحنبلي ِ
بمنزلِه بالقاهرة»(((.

ِ
َ َ
علي بن عثمان
المار ِديني قـــراء ًة من أصله يف الثالث بقلعة الج َبل
َ «٦٣٦٣ب ـلــغ ّ
المحروسة»(((.
((( 62ظ .الهامش اليمين من أسفلٍّ ،
بخط مقلوب.
((( 62ظ .الهامش اليمين من أسفلٍّ ،
بخط مقلوب.
((( 63و .الهامش اليسار من أعلى.

((( 64و .الهامش اليمين من أعلىٍّ ،
بخط مائل.
((( 64و .الهامش اليمين من أعلى.

((( 64ظ .الهامش اليمين من أعلى.
((( 65و .الهامش اليمين من أعلى.
((( 65و .الهامش اليمين من أعلى.
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«٦٤٦٤ب َل ْغ ُت قراء ًة يف الخامس بالبس ِ
تان ال َك ِريمي .كتب محمد بن س ِّيد الناس»(((.
َ
ُْ
َ «٦٥٦٥ب َل َغ قراء ًة بجام ِع األزهر يف سنة إحدى وعشـرين وثماين مئة»(((.
َ «٦٦٦٦ب َل ْغ ُت قراء ًة والجماع ُة َسما ًعا على َّ
العراقي يف
العلمة أبي الفضل عبد الرحيم
ِّ
ٍ
 ،6وهو من باب «من أعطاه اهلل مِ ْن ِ
مسألة» إلى ُهنا .كتبه أحمد األُشموين سنة
غير
.(((»787

َ «٦٧٦٧ب َل َغ أحمد بن ال ُك ُلو َتاتِي قراء ًة بخانقاه َش ْي ُخون يف سنة إحدى وعشـرين وثماين
مئة»(((.

ِ
ِ
َ
اله ْي َث ِم ِّي يف
عثمان
َ «٦٨٦٨ب َل َغ أحمدُ ب ُن
علي َ
الحنفي قراء ًة على الحافظ نُور الدِّ ين ٍّ
ُّ
العاشر ،وسمع الجماعةُ»(((.

ِ
ُ ِ
ِ
َ «٦٩٦٩ب َل َغ أحمد بن ال ُك ُلو َتاتِي قراء ًة على العالم َّ
علي
العلمة قاضـي القضاة عالء الدِّ ين ِّ
بن محمود الحنبلي ِ
بمنزلِه بالقاهرة»(((.
ِّ

ُ ِ
ْ
َ «٧٠٧٠ب َل َغ أحمد بن ال ُك ُلو َتاتِي قراء ًة على َّ
ولي
العلمة الحافظ ُ
الح َّجة أق َضـى القضاة ِّ
الدِّ ين أبي ُز ْر َع َة ِ
ابن العراقي الشافعي»(((.
َ «٧١٧١ب َل َغ أحمد األُشموين قراء ًة والجماع ُة َسما ًعا يف  7سنة .(((»788

((( 65و .الهامش اليمين.
((( 66و .الهامش اليمين.

((( 66ظ .الهامش األسفلٍّ ،
بخط مائل.
((( 67و .الهامش اليسار.

((( 67ظ .الهامش اليمين.

((( 69و .الهامش اليمين من أعلى.
((( 69ظ .الهامش اليمين.

((( 69ظ .الهامش األسفل.
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َ «٧٢٧٢ب َل َغ أحمد األُشموين قراء ًة عليه يف .(((»8

ُ
ُ
المرة الثالثة»(((.
الشيخ
«٧٣٧٣ثم َب َل َغ
ُ
علي يف َّ
شهاب الدِّ ين األشموين قراء ًة َّ

العل مة الحافظ أ ْق َضـى ال ُق ِ
بالز َمامِ َّية على َّ
ضاة
َ «٧٤٧٤ب َل َغ أحمد بن عثمان قراء ًة ِّ
الشافعي »(((.
ولي الدِّ ين أبي ُز ْر َع َة
ِّ
ِّ

ِ
الفار ْس ُك ِ
ِ
عالء الدِّ ين ِ
الرحمن
بن
ور ُّي((( قراء ًة يف الثامن على الشيخ
َ «٧٥٧٥ب َل َغ عبدُ
َ
َخطِ ِ
المي ،وابنُه أبو الخير ،والجماع ُة َسما ًعا»(((.
يب َث ْر َما َء ،وأبو المعالي عبدُ اهلل َّ
الس ُّ
ِ ِ
ِ
َ
َ َ
ري
أصلِه يف الرابع بالجامع الناص ِّ
يني قــراء ًة من ْ
علي ب ُن عثمان المارد ُّ
َ «٧٦٧٦بلغ ُّ
بمصر»(((.
َّ
الخشاب سنة .(((»778
َ «٧٧٧٧ب َل َغ أحمد بن العراقي قراء ًة يف  8على والده وابن

ُ
ـ[ـضلِ]
عثمان بن إبراهيم
َ «٧٨٧٨ب َل َغ
الربماوي قِ َرا[ َءةً] يف  7على شيخِ اإلسال ِم أبي ال َف ْ
ُّ
ٍ
وآخ ُر َ
فس ِم َع ُهَ ...
ون»(((.
العراقي َع ْو ًدا على َبدْ ءَ ...
ِّ
َ «٧٩٧٩ب َل َغ أحمد بن ال ُك ُلو َتاتِي قراء ًة يف  7على ُم ْفتي المسلمين أ ْق َضـى ال ُقضاة ن ِ
ُور
((( 70و .الهامش األعلى.

((( 70و .الهامش اليسار من أعلى.
((( 71ظ .الهامش اليمين.

الفار ْس ُك ِ
ُ ِ
ِ َ
وري
علي بن َخ َلف
َ
((( عبدُ َّ
الر ْح َمن الف َار ْسكور ُّي :زَ ْي ُن الدِّ ين أبو المعالي عبد الرحمن بن ّ
ِ
ِ
ِ
أحدُ ُف َضالء َّ
در ًسا يف المدرسة المنصورية التي أنشأها المنصور قالوون ،قال
المصريَ ،
ّ
الشافع َّية ،كان ُم ِّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
وسم َع بقرا َءتي» .مات يف سنة 808هـ .إنباء الغ ُْمر:
عنه اب ُن حجر:
وسم ْع ُت بقرا َءته َ
«وكان َي َو ُّدني و َأ َو ُّد ُهَ ،
 ،339 - 338 /2والمنهل الصايف ،195 - 194 /7 :والدليل الشايف.402 /1 :

((( 71ظ .الهامش األسفل.

((( 72و .الهامش اليمين من أسفل.
((( 73و .الهامش األسفل.

((( 73و .الهامش اليسار من أسفل .وما بين معقوفتين ضاع مع أطراف الن ُّْس َخة.

ال يف نُسخَ ِة «الج ِام ِع الص ِ
الجم ِ
ت ِ
حيحِ » لل ُب ِ
ي  :دراسة وتحقيق
َج ِّل َي ُ
ي بخَ ِّط الن َُّو ْيرِ ِّ
خار ِّ
َّ
َ
ْ
ات َ َ
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الحنفي»(((.
علي ال َقرايفِّ
ِّ
الدِّ ين ٍّ

ِ
بقراءة محمد بن عبد اهلل بن َظ ِه َير ة على الشيخ
ماع يف السادس
الس ُ
َ «٨٠٨٠ب َل َغ َّ
وس ِم ُع الجماعةُ»(((.
ن َْجم الدِّ ين بن َر ِز ين بمصر َ

ِ
ِ
سابع ربي ٍع
بقلعة الج َب ِل يف المجلس التاسع يوم األربعاء
أصلِه
َ
َ «٨١٨١ب َل ْغ ُت قراء ًة م ْن ْ
عشـر َة وسب ِع ٍ
خمس ْ
مئة .كتبه أبو َح َّيان»(((.
األو ِل سن َة
َ
َّ

ِ ِ
ِ
َ
َ َ
ري
يني قراء ًة من ْ
أصلِه يف الخامس بالجامع الناص ِّ
علي ب ُن عثمان المارد ُّ
َ «٨٢٨٢بلغ ُّ
بمصر»(((.

عثمان ِ
َ
بن ال ُك ُلو َتاتِي بخانقاه َش ْي ُخو»(((.
َ «٨٣٨٣ب َل َغ أحمدُ ب ُن

ِ
ِ
ِ
محمد ِ
َب محمدُ ب ُن
بن س ِّي ِد
َ «٨٤٨٤ب َل ْغ ُت قراء ًة يف السادس بال ُب ْستان ال َك ِريم ِّي .و َكت َ
ِ
ِ
والمنَّةُ»(((.
الناس ال َي ْع ُم ِر ُّي ،وهلل الحمدُ

َ «٨٥٨٥ب َل َغ أحمدُ ب ُن ال ُك ُلو َتاتِي قراء ًة يف الثامن خارج القاهرة على الشيخ جمال الدين
عبد اهلل بن عالء الدين الحنبلي ،وسمع الجماعة»(((.

َ «٨٦٨٦ب َل ْغ ُت قراء ًة من األصل المسموع منه يف الخامس .كتبه أحمدُ ب ُن أبي ال َف َرج»(((.

ُ ِ
ْ
َ «٨٧٨٧ب َل َغ أحمدُ ب ُن ال ُك ُلو َتاتِي قراء ًة على َّ
ولي
العلمة الحافظ ُ
الح َّجة أق َضـى القضاة ِّ

((( 73و .الهامش األسفل.

((( 75ظ .الهامش األسفل.
((( 87و .الهامش اليسار.

((( 87ظ .الهامش اليمين.
((( 87ظ .الهامش اليمين.

((( 88ظ .الهامش اليمين من أعلى.
((( 88ظ .الهامش اليمين من أعلى.
((( 88ظ .الهامش األعلى.
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الشافعي سن َة تس ٍع وثماين مئة»(((.
العراقي
الدِّ ين أبي ُز ْر َع َة بن
ِّ
ِّ

بقراءة الشيخ ِ
ِ
عالء الدِّ ين ابن ِ
المار ِديني بالمدرسة
السادس
َ «٨٨٨٨ب َل ْغ ُت َسما ًعا يف المجلس َّ
ِ
المنصورية ُ
المع ِّز َّية ،وذلك يف يوم االثنين التاسع
بخ ِّط َب ْي َن ال َق ْص َـر ْي ِن بالقاهرة
مئة .وكتب أحمدُ بن ِ
عشـر َة وسب ِع ٍ
خمس ْ
الوهاب بن
من ُجما َدى األُو َلى سن َة
عبد َّ
ُ
َ
ف بالن َُّو ْي ِر ِّي»(((.
التيمي
البكري
محمد
القرشيُ ،ع ِر َ
ُّ
ُّ
ُّ

ِ َِ
َْ
يمي ،وهلل الحمدُ  .كتب محمد بن محمد بن
َ «٨٩٨٩بلغ ُت قراء ًة يف السابع بال ُب ْستان الكر ِّ
س ِّيد الناس أبو الفتح ال َي ْع ُم ِر ُّي»(((.

ِ
ِ
جمال الدين
القاهرة على الشيخ
خارج
َ «٩٠٩٠ب َل َغ أحمد بن ال ُك ُلو َتاتِي قراء ًة يف التاسع
َ
ِ
ِ
وس ِم َع الجماعةُ»(((.
ين
عالء
ابن
الدِّ
الحنبليَ ،
ِّ
ِ
ِ
أصلِه
بقلعة الج َب ِل يف المجلس العاشر يوم الخميس من ربيع
َ «٩١٩١ب َل ْغ ُت قراء ًة م ْن ْ
عشـر َة وسب ِع ٍ
خمس ْ
مئة .كتبه أبو َح َّيان»(((.
األول سن َة
َ

ِ
الفار ْس ُك ِ
ِ
ور ُّي قراء ًة يف الحادي عشر على َّ
عالء الدِّ ين
الش ْيخ
َ «٩٢٩٢ب َل َغ عبدُ
الرحمن َ
يب َثرماء ،وأبو المعالي عبدُ اهلل السال ِ ِ
ِ
ِ
ِ
الخير ،والجماع ُة
ـم ُّي ،وابنُه أبو
َّ
ابن َخط ِ ْ َ
َسما ًعا»(((.

ِ
ِ
َ «٩٣٩٣ب َل ْغ ُت َسما ًعا يف
الس ْبكِ ِّي((( بالمدرسة
تقي الدِّ ين ُّ
المجلس َّ
الساب ِع بقراءة الشيخ ِّ
((( 93ظ .الهامش اليمين من أسفلٍّ ،
بخط مقلوب.
((( 93ظ .الهامش اليمين من أعلى.

((( 96و .الهامش اليسار من أعلىٍّ ،
بخط مقلوب.
((( 96و .الهامش اليسار.

((( 97و .الهامش اليسار من أعلى.

((( 101ظ .الهامش اليمين من أعلى.
ِ
ِ
ِ
((( تقي الدِّ ِ
الشافعي ،تويف سنة 756هـ .الدرر الكامنة:
علي،
الس ْبك ُّي :أبو َ
ين ُّ
ُّ
علي ب ُن عبد الكايف بن ٍّ
الح َسن ُّ
ُّ
َ ،71 - 63 /3
وشذرات الذهب.310 - 308 /8 :

ال يف نُسخَ ِة «الج ِام ِع الص ِ
الجم ِ
ت ِ
حيحِ » لل ُب ِ
ي  :دراسة وتحقيق
َج ِّل َي ُ
ي بخَ ِّط الن َُّو ْيرِ ِّ
خار ِّ
َّ
َ
ْ
ات َ َ
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ِ
ِ
المنصورية ُ
الثالثاء العاشر
المع ِّز َّية ،وذلك يف يوم
بخ ِّط َب ْي َن ال َق ْص َـر ْي ِن بالقاهرة
مئة .و َك َتبه أحمدُ بن ِ
عشـر َة وسب ِع ٍ
الوهاب ِ
خمس ْ
بن
من ُجما َدى األو َلى سن َة
عبد َّ
ُ
َ
َ
ِ
ِ
ٍ
اهلل عنه»(((.
َّ
محمد ال َب ْك ِر ُّي ال َّت ْيم ُّي ال ُق َرش ُّي ،ع َفا ُ
ِ
ِ
َ
اهلل لمالِكِها،
وذلك يف
َ «٩٤٩٤ب َل َغ أحمدُ ب ُن أبي ال َف َرج قراء ًة م ْن ْ
أص ِل هذه الن ُّْس َخة ،غفر ُ
الميعاد الس ِ
ِ
اد ِ
س ،وهلل الحمدُ والمنَّة»(((.
َّ

ِ
إبراهيم البِ ْر َم ِ
ِ
ُ
حافظ
او ُّي قراء ًة يف  8على
عثمان ب ُن
َ «٩٥٩٥ب َل َغ
العصر شيخِ اإلسال ِم أبي
َ
الفضل العراقي بالمدرسة ِّ ِ
فس ِم َع ُه جماعةٌ»(((.
الز َمام َّيةَ ،
ِّ
ِ
الفار ْس ُك ِ
ِ
عالء الدِّ ين ِ
ور ُّي قراء ًة يف السابع عشر على َّ
الش ْيخ
ابن
َ «٩٦٩٦ب َل َغ عبدُ
الرحمن َ
ِ
يب َثرماء((( ،وأبو المعالي عبدُ اهلل السال ِ ِ
ِ
محمدٌ  ،والجماع ُة
ـم ُّي ،وابنُه أبو
َخط ِ ْ َ
الخير َّ
َّ
َسما ًعا»(((.
الحافظ ِ
ِ
العل ِ
«٩٧٩٧ب َل ْغ ُت قراء ًة يف هذه النُّس َخ ِة على َشي ِ
هباء الدِّ ِ
خنا َّ
الش ْيخِ اإلما ِم َّ
مة
ين
ْ
َ
ْ
ِ
بن أبِي َب ْك ِر ِ
محم ِد ِ
عبد اهلل ِ
المكي ال ُق َر ِش ِّي ال ُع ْثماينِّ
بن َخلِي ٍل
الشافعي((( ،بِ َخ ْل َوتِه
بن َّ
ِّ
ِّ

((( 108و .الهامش اليسار.

((( 112و .الهامش اليسار من أسفل.
((( 118و .الهامش اليسار.

ِ
الفارسكوري «ثرما» ،بالمث َّلثة ،وكان يك ُت ُبها من ُ
قبل مهمل ًة من النُّ َقط .وهي يف
الرحمن
((( كتب عبدُ
ُّ
«شذرات الذهب» يف ترجمة عالء الدين ابن خطيب َثرماء« :ترما» ،بالمثن ِ
َ
َّاة الفوق َّية ،مقصورةً ،وهي ُهنا
ُ
ْ َ
ِ
قديما على ُن ْطقها مقصورةًْ ،أو َّ
أن َق ْص َرها
ً
والسماعات مقصورة ،ول َع َّل ُهم اعتادوا ً
أيضا يف جميع البالغات َّ
ِ
ناتِ ٌج عن الن َُّّساخ الذين يرتكون الهمز َة يف آخ ِر الكلمة.

((( 153و .الهامش اليسار من أسفل مع ٍ
جزء من الهامش األسفل.
ين اب ُن خليلٍ :اإلما ُم هبا ُء الدِّ ِ
((( َبها ُء الدِّ ِ
محم ٍد عبدُ اهلل بن محمد بن أبي بكر بن خليل ال ُق َر ِش ُّي
ين أبو
َّ
ان ،رضي اهلل عنه  -الشافعي ،المقرئُ المحدِّ ث ،كان يؤثرِ
ُثمان ِ
بن ع َّف َ
الم ِّكي ال ُع ْثماينُّ  -نسب ًة إلى ع َ
ُ ُ
ُ
ُّ
ُّ
ِ
ِ
ِ
ِ
والخ ُم َ
ُ
الحديث،
والمنصورية يف
القلعة
بتدريس
ول ،قال عنه اب ُن الم َل ِّقن (ت 804هـ)َ « :أعا َد
نقطاع
ِال
َ
ٍ
ِ
ُ
ُ
بس ْطحِ
«نزيل الجام ِع الحاكِ ِم ِّي بالقاهرة..
الحافظ اب ُن حجر:
وغيرهما» .وقال عنه
َ
وانقطع يف َخ ْل َوة َ
الجام ِع الحاكِ ِم ِّي» .تويف سنة 777هـ .أعيان العصر ،721 - 720 /2 :وطبقات األولياء :ص ،557
وإنباء الغ ُْمر ،115 - 114 /1 :والدرر الكامنة.177 /2 :
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كاة» إلى ِ
الز ِ
ِ
«و ُج ِ
آخ ِر هذا ال ُك َّر ِ
ِ
مجالس
اس يف
بس ْطحِ جام ِع
وب َّ
َ
الحاكم((( ،م ْن ُ
َ
وستِّين وسب ِع ٍ
شهر ص َف ٍر سن َة ِس ٍّت ِ
كثيرة ِ
ٍ
ِ
مئة .و َك َت َب ُه
الخميس
آخ ُرها َي ْو ُم
َ َ ْ
التاسع من ِ َ
ُ
الشرابِ ِ
محمد بن ُع َمر َّ
يشي(((»(((.
َّ

ِ
(((
َ «٩٨٩٨ب َل ْغ ُت َسما ًعا يف المجلس السادس عشر على َّ
العلمة إبراهيم الشامي
بقراءة

ِ
محمد وآخرون ،يف َس ْلخ رجب لسنة
الس ْم َسار((( ،وابني
َّ
شهاب الدِّ ين أحمد بن َّ
 .798كتبه عبدُ اهلل ي ْلب َغا السال ِ ِ
الظاهري»(((.
الحنفي الم َلكِ ُّي
ـم ُّي...
ُّ
َ ُ
َّ
ُّ
ِ
ِ
َ «٩٩٩٩ب َل ْغ ُت َسما ًعا على َّ
شهاب الدِّ ين أحمد بن
بقراءة
العلمة إبراهيم الشامي
شعبان سنة  .798كتبه ي ْلب َغا السال ِ ِ
َ
ـم ُّي...
محمد وآخرون ،يف
الس ْم َسار ،وابني
َ ُ
َّ
َّ
َّ
الحنفي»(((.
ُّ

((( جامع الحاكم :أسسه العزيزُ باهلل نِزَ ار (ت 386هـ) بن ِ
المعزِّ لدين اهلل َم َعدّ (ت 365هـ) ،ثم أكمله ابنُه
َّ َ
ِ
الحاكم بأمر اهلل (ت 411هـ) ،وهو ثاين جامع ُبني بالقاهرة بعد الجامع األزهر .ويف عام 703هـ جدَّ َده
ُ
ِ
ْ
دروسا أربع ًة إلقراء الفقه على مذاهب
ب فيه
األمير ُر ْك ُن الدِّ ين َب ْي َب ْر ُس
ور َّت َ
ً
الجاشنَك ُير (ت 709هـ)َ ،
ُ
ِ
ِ
ِ
ٍ
النبوي ،وكان ل ُك ِّل َد ْرس ُمدَ ِّر ٌس وعدَّ ٌة كثير ٌة من الطلبة .وكان فيه
األئمة األربعة ،و َد ْر ًسا إلقراء الحديث
ِّ
َّ
ِ
ب لدَ ْر ِ
ُ
الحافظ سعدُ الدِّ ين
الحديث
س
ً
أخرى .وكان الذي ُر ِّت َ
أيضا َد ْر ٌس للن َّْحو و َد ْر ٌس للقراءات و ُد ُر ٌ
وس َ

ِ
الحارثي (ت 711هـ) ،ولدَ ْر ِ
جامع الحاكم
تعرض
مسعود
ُ
أثير الدِّ ين أبو َح َّيان (ت 745هـ)َّ .
س الن َّْح ِو ُ
ُّ
للتخريب عدَّ َة مر ٍ
ات ،وكان
مهجورا ،إلى أن قامت طائف ُة ال ُب ْه َرة  -من الشيعة اإلسماعيلية  -بإعادة بنائِه
ً
َّ
ِ
وتجديده وافتُتِ َح للصالة يف عام 1980م .المواعظ واالعتبار 126 - 107 /1 /4 :وهوامشها.
الشرابِ ِ
الشرابِ ِ
يشي :تاج الدين أبو الفتح محمد بن عمر بن أبي بكر بن محمد َّ
محمد بن ع َُمر َّ
يشي ،تويف
((( َّ
سنة 839هـ .إنباء الغ ُْمر ،35 /4 :والضوء الالمعَ ،242 - 241 /8 :
وشذرات الذهب.338 /9 :

((( 177ظ .الهامش اليمين من أسفل.

سبقت ترجمتُه.
((( إبراهيم الشامي :هو الربهان الشامي (ت 800هـ)،
ْ

الس ْم َسار :أحمد بن صالح بن محمد ،المعروف ِ
ذكر اب ُن حجر
الس ْم َسارَ .
بابن ِّ
((( شهاب الدِّ ين أحمد بن ِّ
ِ
أنه «الزَ م السال ِ ِ
ـم َّي فقر َأ له بنَ ْفسه على جم ٍع من ُّ
الشيوخ عدَّ ًة من ال ُكتُب» .تويف سنة 840هـ .إنباء الغ ُْمر:
َ َّ
.55 - 54 /4
((( 222و .الهامش اليسار.

((( 255و .الهامش اليسار.

ال يف نُسخَ ِة «الج ِام ِع الص ِ
الجم ِ
ت ِ
حيحِ » لل ُب ِ
ي  :دراسة وتحقيق
َج ِّل َي ُ
ي بخَ ِّط الن َُّو ْيرِ ِّ
خار ِّ
َّ
َ
ْ
ات َ َ
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«١٠١٠٠ب َل ْغ ُت قراء ًة يف المجلس الموفِي عشرين بالبس ِ
ِ
الناس
محمدُ ب ُن س ِّي ِد
تان .كتبه
َ
َّ
َ ُْ
ُ
أبو الفتح ال َي ْع ُم ِر ُّي ،وهلل الحمدُ والمنَّة»(((.

ِ
الفار ْس ُك ِ
ِ
ور ُّي قراء ًة يف الحادي والثالثين على َّ
عالء
الش ْيخ
َ «١٠١٠١ب َل َغ عبدُ
الرحمن َ
الدِّ ين ِ ِ
يب َثرماء((( ،وأبو المعالي ي ْلب َغا السال ِ ِ
ِ
محمدٌ ،
الخير
ـم ُّي ،وابنُه أبو
َ ُ
ابن َخط ِ ْ َ
َّ
َّ
والجماع ُة َسما ًعا»(((.

«١٠١٠٢ب َل َغ أحمدُ بن العراقي قراء ًة يف  31على ِ
والده ِ
َّ
الخشاب»(((.
وابن
ُ
َ

ِ
الثالثة على الشيخِ اإلما ِم العل ِ
(((
المر ِة
َّمة َز ْي ِن
َ «١٠١٠٣ب َل َغ أحمد بن منصور قراء ًة يف َّ
ِ
ِ
ِ
الر ِح ِ
اثنين وأربعي َن
واآلخ َرة ،يف
اهلل إليه يف الدُّ نْيا
يم
الدِّ ين عبد َّ
العراقيَ ،أ ْح َس َن ُ
ِّ
خمس وثمانين وسب ِع ٍ
مجلسا ِ
ِ
ٍ
َ
مئة
رمضان سن َة
سابع عشـري َن
االثنين
آخ ُرها يو ُم
َ
َ
ً
ِ
ِ
بقلعة الج َب ِل
المحروسة بالجامعِ ،والحمدُ هلل َو ْحدَ ه»(((.

ِ
ِ
ٍ
محم ِد ِ
المر ِة
منصور األشموينُّ
بن
َ «١٠١٠٤ب َل َغ أحمدُ ب ُن
الخامسة
الحنفي [ق َرا] َء ًة يف َّ
َّ
ُّ
مة أبي الفض ِل العراقي [يف] ست ٍَّة وثالثين مجلسا ِ
العل ِ
ِ
الحافظ اإلما ِم َّ
آخ ُرها
على
َ
ً
ِّ
ست وثمانين وسب ِع ٍ
ِ
َي ْو ُم
مئة .أحمد األُشموين»(((.
الخميس سن َة ٍّ
َ

ِ
ِ
المر ِة
السادسة((( على العلَّمة
الحافظ
َ «١٠١٠٥ب َل َغ أحمدُ األُشموين قراء ًة والجماع ُة يف َّ
((( 263و .الهامش اليسار من أعلى.

وكثيرا ما يك ُت ُبها مهمل ًة من النُّ َقط.
الفارسكوري «ثرما» ،بالمث َّلثة،
((( كتب عبدُ الرحمن
ُّ
ً
((( 263و .الهامش اليسار.

((( 263ظ .الهامش اليمين.

ِ
ِ
ونادرا ما ُ
يقول
باس ِم (أحمد األشموين)،
رارا.
ً
وأكثر بالغاته ْ
ُ
تكر َر ْت بالغا ُته م ً
((( هو أحمد األشموين الذي َّ
(أحمد بن منصور) ،أو (أحمد بن منصور األشموين) ،أو (أحمد بن محمد بن منصور األُشموين).
((( 296و .الهامش األعلىٍّ ،
بخط مقلوب.

ِ
ِ
أطراف الن ُّْس َخة.
ضاعت مِ ْن
معقوفتين
والحروف التي بي َن
((( 296و .الهامش األعلى.
ُ
ْ

ِ
ست مر ٍ
((( ُيثبِ ُت هذا البال ُغ َّ
ات على
صحيح
أن أحمد األشموين (ت 809هـ) ،قد قرأ
الحافظ زَ ْي ِن
ِّ
َ
البخاري َّ َّ
الدِّ ِ
العراقي (ت 806هـ).
ين
ِّ
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ٍ
أبي الفضل َزي ِن الدِّ ِ ِ
يم ِ
الر ِح ِ
واحد وثالثي َن مجلِ ًسا
العراقي [يف]
الح َس ْي ِن
بن ُ
ْ
ين عبد َّ
ِّ

سن َة .(((»787

عثمان ابن ال ُك ُلو َتاتِي الحنفي قراء ًة لجمي ِع الكِ ِ
َ
تاب على شيخِ
َ «١٠١٠٦ب َل َغ أحمدُ ب ُن
ُّ
ِ
الحافظ َز ْي ِن الدِّ ِ
ين
اإلسال ِم
العراقي»(((.
ِّ
ِ َِ
َْ
يمي يف تاس ِع ِع ْش ِـري
«١٠١٠٧و َبلغ ُت قراء ًة يف المجلس الثالث والعشـرين بال ُب ْستان الكر ِّ
ربي ٍع ِ
ِ
خمس ْ
عشـر َة على
اآلخ ِر سن َة
الشيخين((( ،وهلل الحمدُ  .ثم َب َل ْغ ُت قراء ًة يف
َ
(((
المرة الثانية على الشيخ أبي الع َّباس ِ
ابن ِّ
خاص ًة يف المجلس الحادي
الش ْحنَة
َّ
َّ
ٍ
ٍ
َ
رمضان سن َة ثالث وعشرين وسب ِع مئة بالقلعة .وكتب محمد بن
والعشرين يف ثالث

محم ٍد
اهلل على س ِّيدنا
َّ
محمد بن س ِّيد الناس أبو الفتح ال َي ْع ُم ِر ُّي .الحمدُ هلل وص َّلى ُ
تسليما»(((.
وآلِه وس َّلم
ً

بمصـر
الناصري
أصلِه يف المجلس الثامن عشـر با ْلـ[ـجامعِ]
ِّ
َ «١٠١٠٨ب َل ْغ ُت قراء ًة من ْ
َ
ِ
ِ
اآلخــرة عام خمسة عشـر وسبع
المحروسة يف السادس عشـر من ُجما[ َدى]
ِ
الـ[ـج َبلِ]
بقلعة
أيضا
مئة .ثم
ُ
بلغت قراء ًة من أصله يف المجلس الثامن عشـر ً
َ
ِ
ِ
َ
ْ
عثمان
علي ب ُن
المحروسة يف السادس من شهر رجب من العام المذ[كُور] .كتبه ُّ
ِ ِ
يني حامِدً ا هلل و ُم ِص ِّل ًيا»(((.
المارد ُّ
((( 296و .الهامش األعلى.

((( 296و .الهامش األسفل.

واآلخر ِس ُّت الوزَ ِ
ِ
ِ
الر َح َل ُة اب ُن ِّ
راء
الش ْحنَة (ت 730هـ) ،اآلتي ُة ترجمتُه،
أحدُ هذين
ُ
((( َ
َ ُ
المسندُ ُّ
الشيخين ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
استفدت هذا م ْن َسنَد الن َُّو ْير ِّي المذكور يف َّأول الن ُّْس َخة.
بنت ع َُم َر ،أ ُّم عبد اهلل (ت 716هـ) ،وقد
ُ
َو ِز َير ُة ُ
وس َّت الوزَ ِ
الشحنَة ِ
ٍ
آخ َر ِ
وقد أفا َدنا هذا «ال َبال ُغ» َّ
مكان َ
غير
راء َو ِز َير َة حدَّ ثا بالجامع الصحيح يف
ُ
أن اب َن ِّ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
وردت يف َسماع الن َُّو ْير ِّي يف َّأول الن ُّْس َخة ويف كثير من البالغات يف هوامشها
المدرسة المنصورية  -التي
ْ
 ويف العام ِأيضا ،وهو عام 715هـ.
نفسه ً
الش ْحنَة :هو أحمد بن نعمة بن حسن البقاعي الدمشقي ،المعروف بابن ِّ
((( أبو الع َّباس ابن ِّ
الش ْحنَة ،حدَّ ث
ِ
بصحيحِ ال ُب ِ
ِ
َّ
وبعلبك وحمص
وحما َة
وغيرها .تويف سنة 730هـ  .وقد
مر ًة بالقاهرة َ
خار ِّي بِ ْض ًعا وسبعي َن َّ
جاوز المئة .أعيان العصـر ،407 - 405 /1 :الدليل الشايف.94 /1 :

((( 296و .الهامش اليسار.

ِ
أطراف الن ُّْس َخة.
ضاعت حي َن ُق َّص ْت
معقوفتين
والحروف التي بي َن
((( 296و .الهامش اليسار.
ُ
ُ
ْ

ال يف نُسخَ ِة «الج ِام ِع الص ِ
الجم ِ
ت ِ
حيحِ » لل ُب ِ
ي  :دراسة وتحقيق
َج ِّل َي ُ
ي بخَ ِّط الن َُّو ْيرِ ِّ
خار ِّ
َّ
َ
ْ
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ِ
ِ
ِ (((
ِ
بقراءة الشيخ َفتْحِ
الحادي والعشري َن على الشيخين
المجلس
َ «١٠١٠٩ب َل ْغ ُت َسما ًعا يف
ِ
ِ
ين أبي الفتحِ ِ
الدِّ ِ
ِ
المنصورية ُ
بخ ِّط َب ْي َن ال َق ْص َـر ْي ِن
بالمدرسة
الناس ال َي ْع ُم ِر ِّي
بن َس ِّي ِد
ِ
بالقاهرة ِ
الرابع والعشري َن من ُجما َدى األو َلى سن َة
الثالثاء
المع ِّز َّية ،وذلك يف يوم
َ
مئة .و َكتَب أحمدُ بن ِ
عشـر َة وسب ِع ٍ
الوهاب ِ
خمس ْ
محم ٍد ال َب ْك ِر ُّي ال َّت ْي ِم ُّي
بن
عبد َّ
ُ
َ
َ
َّ
ِ
اهلل عنه»(((.
ال ُق َرش ُّي ،ع َفا ُ

َ «١١١١٠ب َل ْغ ُت قراء ًة لجميع الصحيح على الحافظ شيخ اإلسالم أبي الفضل
العراقي يف
ِّ
ٍ
َ
وأجاز .كتبه
رمضان المع َّظ ِم ...سنة 799
أحد وعشـري َن مجلِ ًسا ،يف ثاين ِع ْش ِـري
َ
بن أحمدَ البِ ْر َم ِ
إبراهيم ِ
ُ
عثمان ب ُن
او ُّي»(((.
َ

ِ
المج َّر ُد من العالمات ،يف الميعاد التاس ِع والعشـري َن
أصلِه وهو َ
َ «١١١١١ب َل ْغ ُت قراء ًة م ْن ْ
ث ب ِقين مِن ربي ٍع األو ِل سن َة خمس عشـر َة وسب ِع ٍ
ِِ ٍ
مئة .كتبه أبو ح َّيان»(((.
َ
َّ
َي ْو َم الثالثاء ل َث َل َ َ ْ

خاري على مشايخي الع َل ِ
ماء :الشيخِ
قرأت
«١١١١٢الحمدُ هلل َو ْحدَ ُه،
ُ
ُ
جميع صحيحِ ال ُب ِ ِّ
َ
َ
ِ
ِ
َ ِّ (((
ِ
ين ِ
ِسراجِ الدِّ ِ
َاسي((( ،والشيخِ َز ْي ِن الدِّ ِ
ين
ابن ُ
الملقن  ،والشيخِ ُب ْرهان الدِّ ين األ ْبن ِّ

الشحنَة (ت 730هـ) ِ
ِ
ِ
ماع ما ذه ْبنا إليه مِ ْن َّ
وس ُّت
أن المرا َد
المسندان الم َع َّمران اب ُن ِّ ْ
الس ُ
بالشيخين ْ
((( ُيؤ ِّكدُ هذا َّ
الوزَ ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
ُ
السنَد المذكور يف
وتاريخه هو
فكاتب هذا «البالغِ» هو الن َُّو ْير ُّي ن ْف ُسه،
راء َو ِز َير ُة (ت 716هـ)،
ُ
ُ
تاريخ َّ
ِ
ِ
ِ
وض ُح َّ
مجالس َسما ِع «الجامع الصحيح» التي َسم َعها الن َُّو ْي ِر ُّي واب ُن س ِّيد الناس كانت
أن
بداية الن ُّْس َخة .كما ُي ِّ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
والسماعات المذكورة يف آخر الن ُّْس َخة.
واحدً ا وعشرين
مجلسا .و ُيستَفا ُد هذا من البالغات َّ
ً

((( 296و .الهامش اليسار من أعلى.

((( 296و .الهامش اليسار من أعلى.

((( 296و .الهامش اليسار.
ِ
راج الدِّ ِ
ْ
ين اب ُن ُ َ ِّ
المعروف
المصري،
ثم
األنصاري
علي بن أحمد،
ُ
ُّ
ُّ
((( س ُ
األندلسي َّ
ُّ
الملقن :أبو َحفص ع َُم ُر بن ّ
الم َل ِّقن ،تويف سنة 804هـ .إنباء الغ ُْمر ،219 - 216 /2 :والضوء الالمع،105 - 100 /6 :
با ْب ِن ُ
َ
وشذرات الذهب.73 - 71 /9 :
برهان الدين أبو إسحاق وأبو محمد األبن ِ
ين األبن ِ
ُ
((( ُب ْر ُ
َاس ُّي
َاس ُّي :إبراهيم بن موسى بن أيوب،
ْ
هان الدِّ ِ ْ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
أكثر
المصري
ُّ
الس َعداء ُمدَّ ةً ،وكان ُ
الشافعي ،أحدُ أعيان شيوخ الشافعية بالقاهرةَ .ول َي َم ْش َي َخ َة سعيد ُّ
ُّ
ِ
ِ
ِ
فضالء الطلبة بالقاهرة من تالمذته ،وكان أ َب َّر مشايخِ
مصر بالطلبة ،تويف سنة 802هـ .إنباء الغ ُْمر/2 :
َ
 ،112والضوء الالمعَ ،175 - 172 /1 :
وشذرات الذهب.27 ،12 /9 :
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ِ
العراقي ،وقاضي ال ُق ِ
ين ال َكركِي الشافعي((( ،وقاضي ال ُق ِ
عماد الدِّ ِ
ضاة َش ْم ِ
ضاة
س
ِّ
َ ِّ
ِّ
ابن الدَّ ي ِري الحنفي((( ،وقاضي ال ُق ِ
ِ
جالل الدِّ ِ
الدِّ ِ
ضاة
ين ال ُب ْل ِقين ِ ِّي((( ،وقاضي
ين ِ ْ
ِّ
ضاة ِ
ال ُق ِ
وس ِم ْعتُه على الشيخ سراجِ الدِّ ِ
عالء الدِّ ين ابن ُم ْغلِي
ين ال ُب ْل ِقين ِ ِّي(((،
الحنبليَ .
ِّ
وقرأت أك َث َر ُه على الشيخ ن ِ
ِ
ُور الدِّ ِ
ور ِة
وقرأت مِ ْن َّأولِه إلى
اله ْي َث ِم ِّي،
ُ
ُ
ين َ
تفسير ُس َ
ِ
الكتاب على َشي ِ
باس إلى ِ
ِ
ِ
كتاب ال ِّل ِ
حافظ ال َع ْص ِر
خي َش ْيخِ اإلسال ِم
آخ ِر
َم ْر َي َم ،ومِ ْن
ْ
س الدِّ ِ
ين ِ
َولِي الدِّ ِ
ابن العراقي ،وقرأ ُته َع ْو ًدا على َبدْ ٍء على الشيخِ َش ْم ِ
ين ال َغ َّراقِ ِّي(((،
ِّ
ِّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
س الدِّ ِ
وكذا على الشيخِ َش ْم ِ
وسم ْعتُه
ين ال ُبوصير ِّي ،وقرأ ُته على َمشاي َخ ُم ْسندي َنَ ،
َب
أيضا على َمشايِ َخ ُم ْسن ِ ِدي َنَ ،ي ْك ُث ُر َت ْعدا ُد ُه ْم؛ ما َين ِ ُ
ً
يف على أربعي َن َش ْي ًخا((( ،و َكت َ
ِ
لي به جماع ٌة مِ ْن َمشايِخِ َّ
َب
عشر َش ْي ًخا ،وهلل
الشامِ؛ خمس َة
الحمدُ والمنَّةُ .و َكت َ
ْ
َ

عبد اهللِ
بن ِ
العبدُ الفقير إلى ر ِّبه الر ِ
محم ِد ِ
مان ِ
اجي َع ْف َو ُه و َم ْغ ِف َر َت ُه أحمدُ ب ُن ُع ْث َ
بن
َّ
َّ
ُ
الحنفي ،الشهير بِاب ِن ال ُك ُلو َتاتِي ،سامحه اهلل و َغ َفر له ولِوالِدَ ي ِه ولِم َشايِ ِ
خه ولجمي ِع
َ ْ
ُ ْ
َ
َ
َ َ ُ ُ
ِّ
ُّ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
(((
محمد وآله. »...
المسلمين ،ال َّل ُه َّم َص ِّل ع َلى َس ِّيد َخ ْلقه َّ

ِ
عماد الدِّ ِ
ين ال َك َركِي :أحمد بن عيسى بن موسى ،أبو عيسى ،قاضي ال ُقضاة ،تويف سنة 801هـ .إنباء
(((
الغ ُْمر ،62 - 60 /2 :والمنهل الصايف ،55 - 54 /2 :والضوء الالمع.61 - 60 /2 :

ين ِ
س الدِّ ِ
((( َش ْم ِ
ابن الدَّ ْي ِري :محمد بن سعد بن محمد بن عبد اهلل ،المقدسي الحنفي ،تويف سنة 827هـ.
إنباء الغ ُْمر ،340 - 339 /3 :والضوء الالمعَ ،90 - 88 /8 :
وشذرات الذهب.265 - 264 /9 :
ِ ِ
ُ
ُ
جالل الدِّ ين أبو ال َف ْضل
رسالن بن نصير ،قاضي القضاة،
(((
جالل الدِّ ين ال ُب ْلقين ُّي :عبد الرحمن بن ع َُمر بن ْ
ِ
ِ
ِ
الشافعي .تويف سنة 824هـ .إنباء الغ ُْمر،260 - 259 /3 :
اب ُن شيخِ اإلسالم سراجِ الدِّ ين ،ال ُب ْلقين ُّي
ُّ
المنهل الصايف ،203 - 197 /7 :والضوء الالمع.113 - 106 /4 :
ِ ِ
رسالن بن نصير ،قاضي القضاة ،سراج الدِّ ين أبو َح ْفص .تويف سنة 805هـ.
(((
ُ
سراج الدِّ ين ال ُب ْلقين ُّي :ع َُمر بن ْ
إنباء الغ ُْمر ،247 - 245 /2 :والضوء الالمعَ ،90 - 85 /6 :
وشذرات الذهب.81 - 80 /9 :
شمس الدِّ ين الغ ََّراقِي ،تويف سنة 816هـ .إنباء الغ ُْمر:
شمس الدِّ ين الغ ََّراقِي :محمد بن أحمد بن خليل،
(((
ُ
ُ
 ،31 /3والضوء الالمعَ ،308 - 307 /6 :
وشذرات الذهب.181 /9 :
الجملةَ « :ت َكم ُلوا على َخمس ٍ
ِ
ِ
ـ[ـة و] خمسي َن َش ْي ًخا».
ب يف الهامش اليمين من الورقة ُمقابِ َل هذه
((( كُت َ
ْ َ
َّ
((( 298ظ .متن الصفحة من أسفل.

ال يف نُسخَ ِة «الج ِام ِع الص ِ
الجم ِ
ت ِ
حيحِ » لل ُب ِ
ي  :دراسة وتحقيق
َج ِّل َي ُ
ي بخَ ِّط الن َُّو ْيرِ ِّ
خار ِّ
َّ
َ
ْ
ات َ َ
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ِ
السما ِع ك ُّلها ال ُتم ِّث ُل إال ُج ْز ًءا ً
الغات التي
قليل من ال َب
هذه ال َب
ُ
الغات بالقراءة أو َّ
ِ
الحديث هبا،
َت ْز َخ ُر هبا هذه الن ُّْس َخ ُة من «الجامع الصحيح» ،مما َيدُ ُّل على اعتناء أه ِل
ِ
يستطيع أن ِ
ف أين كانت هذه الن ُّْس َخ ُة يف مصرُ ،
منذ كتبها
الغات
والمتت ِّب ُع لهذه ال َب
يعر َ
ُ

ِ
السما ِع م ًعا،
ويستطيع كذلك أن يتب َّي َن الذين كانوا يف
الن َُّو ْي ِر ُّي ،رحمه اهلل،
ُ
مجالس َّ
ويستطيع أن
ومتى َس ِم ُعوا «الجامع الصحيح» ،وعلى َم ْن َس ِم ُعوه ،وأي َن َس ِم ُعوه،
ُ
ِ
ف من خالل هذه
المجالس التي َس ِم ُعوا «الجامع الصحيح» فيها.
يعرف عد َد
ويتعر َ
َّ
ِ
ِ
الرتاجم ،كما
بعضهم يف ُكتُب
ال َب
الغات على كثيري َن من أهل الحديثُ ،ر َّبما لم ُيذك َْر ُ

أهنا ُتب ِّي ُن كثيري َن من المشايخ الذين َت َصدَّ ُروا للتحديث ،وكثيري َن من التالميذ الذين
ِ
ِ
بعض ال ُكت ِ
المسنَدَ ِة ،مما َ
الرتاجم.
ُب
َت َل َّق ْوا عنهم َ
أخ َّل ْت ب َب ْعضه ُكت ُ
ُب ْ

لش ِ
ِ
ِ
الحديث ُ
والس
البالغات
و ُتب ِّي ُن لنا هذه
يوخهم،
طلبة
ماعات َمدَ ى تبجي ِل
ُ
ُ
َّ
السماع ،ف َك َما َّ
طالب
أن
َ
و َمــدَ ى أ َدبِهم معهم حين يك ُت ُبون أسما َءهم يف البالغ أو َّ
ِ
أن ُي َع ِّظ َم َش ْي َخ ُه يف ِخطابِهْ ،
ب ْ
وأن ُي َكنِّ َي ُه إذا ت َك َّلم معه وال ُي َس ِّميه(((،
الحديث ُمطا َل ٌ
يتحدَّ ُ
َفأ ْو َلى به ْ
ُب عنه َبال ًغا أو َسما ًعا أو َي ْذك ُُره يف
ث عنه أو َي ْكت ُ
أن يف َع َل هذا حي َن َ
ِ
الطالب مع َشي ِ
كتاب له ،أو ِ
ِ
غير ذلك .ويف ِ
ٍ
ٌ
جمال يف النَّ ْفس ويف
تعظيمه له
خه ويف
أدب
ْ
ٍ
الس ُلوك ويف ُ
جمال!
وأي
الخ ُلقُّ ،
ُّ

ِ
َ
َ
الناس وأبا ح َّي َ
الحافظ
وو َلدَ ُه
والحافظ
ان
أكا ُد َأرى الن َُّو ْي ِر َّي واب َن س ِّي ِد
العراقي َ
َّ
ولي الدِّ ِ
ِ
ين العراقيَّ ،
هوامش هذه الن ُّْس َخ ِة - ،أكا ُد
ماعات يف
وس
وكل َم ْن له
ٌ
ٌ
بالغات َ
َّ
َّ
وصاروا ُش ُي ً
عليهم
وخا ُي َت َل َّقى
العمر،
أراهم ب َع ْي ِن قلبي ينظرون إليها بعدما تقدَّ م هبم
ُ
ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
ون أ َّيا َم ال َّط َل ِ
ويتذك َُّر َ
بَ ،
ماعات ويت ََذك َُّر َ
ون
والس
الع ْل ُم ،وهم يتأ َّم ُلون هذه البالغات َّ
ِ
يح» ،وي ُعو ُد َ
ون َ
بخيال ِ ِهم إلى
المجالس التي قرؤوا أو سمعوا فيها
الصح َ
«الجامع َّ
َ
َ

معرض حديثه عن آداب طالب الحديث مع ِ
الس ْم َعانِي (ت 562هـ) يف ِ
شيخه يف مجالس االستمالء:
((( قال َّ
ُّ
ٍ
ِ
أن َ
راج َعه يف شيء ع َّظ َمه يف خطابِه ،مثل ْ
العالم
يقول له :أيها األستا ُذ أو أيها
خاطب
«وإذا
الم ْمل َي أو َ
ُ
َ
ُ
الطالب ُ
ِ
ِ
ُ
الحافظ ،ونحو ذلك ..و ُي َكنِّيه يف خطابِه وال ُي َس ِّميه» .أدب اإلمالء واالستمالء :ص .155 - 154
أو أيها
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ِ
ِ
ِ
ِ
لحظات ال َّت َل ِّقي و ُم ْت َع ِة القراءة على َّ
الحصول عليها مباشرةً.
ومتعة
الش ْيخ،
اإلجازة ُب َع ْيدَ
ون أدنَى م ٍ
وأخيرا ُ ِ
ِ
ِ
بالغةَّ :
القراءة
بالغات
إن دراس َة هذه الن ُّْس َخ ِة ،ودراس َة
أقول م ْن ُد ِ ْ ُ
ً
ِ
كتاب ٍ
ٍ
ُ
المتواضع.
البحث
كبير ،وال َي ْك ِفيها هذا
تحتاج إلى
والسما ِع التي يف هوامِ ِشها
ُ
َّ

َ
المر ُج ُّو ْ
خالصا َلو ْج ِهه الكريم ،و ُم َق ِّر ًبا إليه وإلى
البحث
أن يج َع َل هذا
ً
واهلل تعالى هو ْ
ُ
ِ
شفاعة نب ِّي ِه محم ٍد ﷺ َي ْوم الدِّ ين ،إنه سبحانه أكْرم األكرمِين ،وغاي ُة ِ
والسائِلِين.
الراجي َن َّ
َّ
َ
َ ُ
َ
َّ

صفح ُة ِ
الغالف من (الجامع الصحيح) ِّ
ويظه ُر التم ُّل ُ
بخط ِّ
ك يف الزاوية
ي،
َ
الشهاب الن َُّو ْيرِ ِّ
ِ
ال ُي ْس َرى م ْن أعلى.

ال يف نُسخَ ِة «الج ِام ِع الص ِ
الجم ِ
ت ِ
حيحِ » لل ُب ِ
ي  :دراسة وتحقيق
َج ِّل َي ُ
ي بخَ ِّط الن َُّو ْيرِ ِّ
خار ِّ
َّ
َ
ْ
ات َ َ

بداية فهرس (الجامع الصحيح) لإلمام ال ُب ِ
الش ِ
ي ِّ
بخط ِّ
ي.
هاب الن َُّو ْيرِ ِّ
خار ِّ
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انتهاء النَّسخ ،وكثير من السم ِ
ِ
اعات التي تُب ِّي ُن انتها َء
تاريخ
َو ْج ُه الورقة  ،296وفيه
ُ
َّ َ
ٌ
ْ
ِ
ِ
وي ُ
ِ
يِ ،
ِ
الناس ،وأحمدَ األُ ْش ُمون ِّي،
وابن س ِّيد
و
َّح
ن
ال
ان
ي
ح
أبي
ماعات
قرأ فيه َس
ُ
ْ ِّ
َ َّ
َّ
الس َماعُ ،
ٍ
المار ِ
ِ
يني ،وغيرِهمِّ ،
بخط ِّ
واحد منهم.
كل
د
بن
وعلي
ِّ عثمانَ
ِّ

ال يف نُسخَ ِة «الج ِام ِع الص ِ
الجم ِ
ت ِ
حيحِ » لل ُب ِ
ي  :دراسة وتحقيق
َج ِّل َي ُ
ي بخَ ِّط الن َُّو ْيرِ ِّ
خار ِّ
َّ
َ
ْ
ات َ َ

الشرابِ ِ
جز ٌء من ظهرِ الورقة  ،177وفيه بال ٌغ ِّ
بخط محمد بن عمر َّ
يشي (ت 839هـ)،
ِ
ْ
ه
ت
و
ل
777هـ)
(ت
خليل
ابن
الدين
يذكُر فيه أنه بلغ قراء ًة على الشيخ بهاء
بس ْطحِ
بخَ
َ
َ
جام ِع الحاكِم ،سنة 766هـ.

جامع بخَ ِّط ِش ِ
هاب الدِّ ِ
ين ال ُك ُلوتَاتِي (ت 835هـ)
جز ٌء من ظهرِ الورقة  ،298وفيه بال ٌغ
ٌ
عن كثيرٍ من مشايخه.

الش ِ
بالسما ِع بخَ ِّط ِّ
ي (ت 733هـ) سنة
هاب الن َُّو ْيرِ ِّ
جز ٌء من وجه الورقة  ،222وفيه بال ٌغ َّ
بالسما ِع ِّ
السالِ ِم ِّي (ت 811هـ) سنة 798هـ.
715هـ،وبال ٌغ َ
بخط األمير عبد اهلل َي ْل ُبغَا َّ
آخ ُر َّ
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املصادر واملراجع

ِ ِ ِ ِ
الس ْم َعانِي (ت 562هـ)،
ُ ١- ١
أدب اإلمالء وال ْست ْمالء :أبو َس ْعد عبد الكريم بن محمد بن منصور َّ
شرح ومراجعة :سعيد محمد اللحام ،منشورات دار ومكتبة الهالل ،بيروت ،ط1409 ،1هـ =
1989م.

٢- ٢األزهر وما حوله من اآلثار :د .عبد الرحمن زكي ،الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر ،وزارة
الثقافة ،القاهرة1390 ،هـ = 1970م.

ُ
ُ ٣- ٣
الص َف ِد ُّي (ت 764هـ) ،ح َّققه:
وأعوان الن َّْصـر:
أعيان ال َع ْصـر
صالح الدِّ ين َخلِيل بن َأ ْي َبك َّ
ُ
الدكتور علي أبو زيد وآخرون ،قدم له :مازن عبد القادر المبارك ،مطبوعات مركز جمعة الماجد
للثقافة والرتاث بدُ َب ّي؛ دار الفكر ،دمشق  -سورية؛ دار الفكر المعاصر ،بيروت  -لبنان ،ط،1
1418هـ = 1998م.

ألحان الس ِ
ِ
الص َف ِد ُّي (ت 764هـ)،
٤- ٤
والمراجع:
واجع بي َن
صالح الدِّ ين َخلِيل بن َأ ْي َبك َّ
ُ
البادئ ُ
ُ َّ
ِ
ُعن َي بتحقيقه :إبراهيم صالح ،دار البشائر ،دمشق ،ط1425 ،1هـ = 2004م.
٥- ٥األلفاظ الفارسية
المعربةَ :أ ِّدي ِشير (ت 1333هـ = 1915م) ،دار العرب للبستاين ،القاهرة،
َّ
مصورة عن الطبعة األولى يف بيروت سنة 1908م ،ط1988 - 1987 ،2م.
طبعة
َّ

ِ
السماع :القاضي ِع َياض ،أبو الفضل ِع َياض بن موسى
٦- ٦
ُ
الرواية وتقييد َّ
اإللماع إلى معرفة أصول ِّ
ِ
ِ
الس ْبتي (ت 544هـ) ،تحقيق :السيد أحمد صقر ،دار الرتاث ،القاهرة؛
بن ع َياض ال َي ْح ُصبِي َّ
المكتبة العتيقة ،تونس ،ط1398 ،2هـ = 1978م.

َ ِ
ِ
ُ
علي بن محمد ابن َح َجر العسقالين (ت
٧- ٧إنْبا ُء الغ ْمر بأنْباء ال ُع ْمر :شهاب الدين أحمد بن ّ
852هـ) ،تحقيق :د .حسن َح َب ِشي ،وزارة األوقاف ،المجلس األعلى للشئون اإلسالمية  -لجنة
إحياء الرتاث اإلسالمي ،القاهرة1419 - 1389 ،هـ = 1998 - 1969م.
الوعاة يف طبقات ال ُّلغو ِّيين والنُّحاة :جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت
ُ ٨- ٨بغية ُ
911هـ) ،تحقيق د .علي محمد عمر ،مكتبة الخانجي ،القاهرة ،ط1426 ،1هـ = 2005م.

الزبِيدي (ت 1250هـ) ،ج ،36تحقيق:
٩- ٩تاج ال َع ُروس من جواهر القاموس:
محمد ُم ْر َت َضى َّ
َّ
عبد الكريم ال َع َزباوي ،راجعه الدكتور :ضاحي عبد الباقي ،والدكتور :خالد عبد الكريم جمعة،
المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب ،الكويت ،ط1422 ،1هـ = 2001م.
١٠-١٠تاريخ ابن الوردي :أبو حفص زين الدين عمر بن مظ َّفر بن عمر ،ابن الوردي (ت 749هـ)،
دار الكتب العلمية ،بيروت  -لبنان ،ط1417 ،1هـ = 1996م.

ال يف نُسخَ ِة «الج ِام ِع الص ِ
الجم ِ
ت ِ
حيحِ » لل ُب ِ
ي  :دراسة وتحقيق
َج ِّل َي ُ
ي بخَ ِّط الن َُّو ْيرِ ِّ
خار ِّ
َّ
َ
ْ
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الج َب ْرتِي من الدَّ ِخيل :د .أحمد السعيد سليمان ،دار المعارف،
١١-١١تأصيل ما ورد يف تاريخ َ
القاهرة1979 ،م.

١٢-١٢الت ُّْح َفة ال َّلطِيفة يف تاريخ المدينة الشريفة :شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن
السخاوي (ت 902هـ) ،دار الكتب العلمية ،بيروت  -لبنان ،ط1414 ،1هـ = 1993م.
محمد َّ

الر ِ
ِ
تقريب النَّواوي :الحافظ جالل الدين السيوطي (ت 911هـ) ،ح َّققه:
اوي يف شرح
١٣-١٣
ُ
تدريب َّ
أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي ،مكتبة الكوثر ،الرياض ،ط1415 ،2هـ.

الدمشقي (ت 927هـ)ُ ،عن ِ َي بنشره
١٤-١٤الدارس يف تاريخ المدارس :عبد القادر بن محمد النُّ َع ْي ِم ُّي
ُّ
مصورة عن طبعة المجمع العلمي العربي المطبوعة يف دمشق
وتحقيقه :جعفر الحسني ،طبع ٌة
َّ
سنة 1367هـ = 1948م1370 ،هـ = 1951م ،مكتبة الثقافة الدينية ،القاهرة1988 ،م.

١٥-١٥الدُّ ُّر الن َِّضيد يف أدب المفيد والمستفيد :أبو الربكات َبدْ ر الدين محمد بن محمد ال َغ ِّز ُّي (ت
َ
إسحاق
984هـ) ،حققه وضبطه وعلق عليه :أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري ،قدَّ م له :أبو
الح َو ْين ِ ُّي ،مكتبة التوعية اإلسالمية ،الجيزة  -مصر ،ط1430 ،2هـ = 2009م.
ُ

علي بن محمد ابن َح َجر العسقالين
١٦-١٦الدُّ َرر الكامنة يف أعيان المئة الثامنة :شهاب الدين أحمد بن ّ
(ت 852هـ) ،مطبعة دائرة المعارف ،حيدر آباد الدكن  -الهند1349 ،هـ.

١٧-١٧الدَّ ليل الشايف على المنهل الصايف :جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن تغري بردي (ت

874هـ) ،تحقيق وتقديم :فهيم محمد شلتوت ،سلسلة (من الرتاث اإلسالمي) ،الكتاب الحادي
المكرمة،
والعشرون ،جامعة أم القرى ،مركز البحث العلمي وإحياء الرتاث اإلسالمي ،م َّكة
َّ
1983م.

ِ ِ
تقي الدِّ ين أبو الط ِّيب الفاسي ،محمد بن أحمد
َ ١٨-١٨ذ ْي ُل التقييد لم ْع ِر َفة ُر َواة ُّ
السنَن والمسانيدُّ :
الح َسني الم ِّكي (ت 832هـ) ،تحقيق :محمد صالح بن عبد العزيز المراد ،جامعة أم القرى،
َ
مركز إحياء الرتاث اإلسالمي ،مكة
المكرمة ١٤١٨ - ١٤١١،هـ =١٩٩٧ - ١٩٩٠م.
َّ

روايات الجامع الصحيح ون َُس ُخه ..دراسة نظرية تطبيقية :الدكتور جمعة فتحي عبد الحليم،
١٩-١٩
ُ
دار الفالح للبحث العلمي وتحقيق الرتاث ،ال َف ُّيوم  -مصر ،بالتعاون مع دار ابن حزم ،بيروت -
لبنان ،إصدارات وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ،قطر ،ط1434 ،1هـ = 2013م.

ِ ٢٠-٢٠س َير أعالم النبالء :شمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمان بن قا ْيماز َّ
الذ َهبِي (ت

748هـ) ،تحقيق :مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب األرناؤوط ،مؤسسة الرسالة،
بيروت ،ط1405 ،3هـ = 1985م.

َ ٢١-٢١
الحي بن أحمد بن محمد
شذرات الذهب يف أخبار من ذهب :شهاب الدين أبو ال َف َلح عبد
ّ
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ِ
وخرج أحاديثه :عبد القادر األرناؤوط،
ابن العماد الحنبلي (1089هـ) ،أشرف على تحقيقه َّ
ح َّققه وعلق عليه :محمود األرناؤوط ،دار ابن كثير ،دمشق ،بيروت ،ط1413 ،1هـ = 1993م.

٢٢-٢٢شواهد التوضيح والتصريح لمشكالت الجامع الصحيح :أبو عبد اهلل جمال الدين محمد بن
مالك األندلسي (ت 672هـ) ،تحقيق :عبد اهلل ِ
ناصير ،مراجعة :اللجنة العلمية يف دار ال َكمال
َّحدة ،دار البشائر اإلسالمية ،بيروت  -لبنان؛ دار ال َكمال المت ِ
المت ِ
َّحدة ،دمشق  -سورية؛ ط،1
1432هـ = 2011م.

٢٣-٢٣الضوء الالمع ألهل القرن التاسع :شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد
السخاوي (ت 902هـ) ،منشورات دار مكتبة الحياة ،بيروت ،د.ت.
َّ

٢٤-٢٤الطالع السعيد الجامع أسماء نجباء الصعيد :أبو الفضل كمال الدين جعفر بن ثعلب األُ ْد ُف ِو ُّي
ِ
الحاج ِري ،الهيئة المصرية العامة
(ت 748هـــ) ،تحقيق :سعد محمد حسن ،مراجعة د .طه
للكتاب ،القاهرة ،ط2001 ،2م.

ْ
الم َل ِّقن (ت
علي بن أحمد
٢٥-٢٥
ُ
ّ
المصري ،اب ُن ُ
طبقات األولياء :سراج الدِّ ين أبو َحفص ُع َمر بن ّ
ُور الدِّ ين شريبة ،مكتبة الخانجي ،القاهرة ،ط1393 ،1هـ = 1973م.
وخرجه :ن ُ
804هـ) ،ح َّققه َّ

ِ
تقي الدِّ ين بن عبد القادر التميمي ال َغ ِّزي المصري الحنفي
٢٦-٢٦
ُ
الطبقات السن َّية يف تراجم الحنف َّيةّ :
الرياض ،ط1403 ،1هـ =
الرفاعيِّ ،
(ت 1005هـ) ،تحقيق :د .عبد الفتَّاح محمد الح ْلو ،دار ِّ
1983م.

٢٧-٢٧غاي ُة النِّهاية يف طبقات ال ُق َّراء :شمس الدين أبو الخير محمد بن محمد بن يوسف بن الجزري
ِ
ِ
اس ْر ( Gotthelf Bergstrasserت 1352هـــ =
(ت 833هـــ)ُ ،عن َي بنشره :ج .بِ ْرج ْست َْر َّ
صورة عن الطبعة األولى الصادرة يف سنة
1933م) ،دار الكتب العلمية ،بيروت  -لبنان ،طُ ( 3م َّ
1352هـ = 1933م)1402 ،هـ = 1982م.

ِ
ِ
يوطي
٢٨-٢٨ا ْل َفانيد يف حالوة األسانيد ،ضمن :ثالث رسائل يف الحديث لإلمام جالل الدِّ ين ُّ
الس ِّ
(ت 911هـ) ،تحقيق :د .نافذ حسين حماد ،دار الوفاء ،المنصورة  -مصر ،ط1424 ،1هـ =
2003م.

٢٩-٢٩فهرس مخطوطات مكتبة كوپريلي :إعداد :د .رمضان ششن ،جواد إيزكي ،جميل آقپكار،
تقديم :د .أكمل الدين إحسان أوغلي ،منظمة المؤتمر اإلسالمي ،مركز األبحاث للتاريخ
والفنون والثقافة اإلسالمية باستانبول ،استانبول1406 ،هـ = 1986م.

الو َف َيات :محمد بن شاكر ال ُكتبي (ت 764هـ) ،تحقيق الدكتور :إحسان عباس ،دار
٣٠-٣٠فوات َ
صادر ،بيروت1974 - 1973 ،م.

ال يف نُسخَ ِة «الج ِام ِع الص ِ
الجم ِ
ت ِ
حيحِ » لل ُب ِ
ي  :دراسة وتحقيق
َج ِّل َي ُ
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َ
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٣١-٣١القاموس المحيط :مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي (ت 817هـ) ،تحقيق :مركز
الرسالة،
مؤسسة ِّ
الرسالة للدراسات وتحقيق الــراث ،بإشراف :محمد نعيم العرقسوسيَّ ،
ِّ
بيروت  -لبنان ،ط1433 ،3هـ = 2012م.
ِ
ِ
القاس ِمي (ت 1332هـ)،
فنون مصطلحِ الحديث :محمد جمال الدين
٣٢-٣٢قواعدُ التحديث من

قدَّ م له :الشيخ عبد القادر األرنؤوط ،ح َّققه وع َّلق عليه :مصطفى شيخ مصطفى ،مؤسسة الرسالة
ناشرون ،بيروت  -لبنان ،ط1425 ،1هـ = 2004م.
٣٣-٣٣كتاب الوجيز يف ِذكْر المجاز والم ِ
جيز :تخريج الحافظ أبي طاهر أحمد بن محمد بن أحمد
ُ
ُ
ِ
وخرج أحادي َثه :د.
الس َلفي األصبهاين ثم اإلسكندري (ت 576هـ) ،ع َّلق عليه وح َّقق ن ُُص َ
وصه َّ
ِّ
المنورة  -المملكة العربية
عبد الغفور عبد الحق حسين ُب ّر الب ُلوشي ،مكتبة دار اإليمان ،المدينة
َّ
السعودية ،ط1414 ،1هـ = 1994م.

علي ،دار طالس ،دمشق ،ط2003 ،1م.
٣٤-٣٤
ُ
الكلمات الفارس َّية يف المعاجم العرب َّيةُ :ج َه ْينَة ن َْصر ّ
ُ
علي بن إسماعيل األندلسي ،ابن ِسيدَ ْه (458هـ)،
الم ْح َكم
والمحيط األ ْع َظم :أبو َ
ُ ٣٥-٣٥
الح َسن ّ
أشرف عليها :د .عبد الفتاح
الس َّقا وآخرين ،طبعة جديدة من َّقحة و ُم َف ْه َرسة
َ
تحقيق :مصطفى َّ
الح ْفيان ،معهد المخطوطات العربية ،القاهرة ،ط1424 ،2هـ = 2003م.
السيد سليم ،د .فيصل َ
الر ِازي (ت بعد 666هـ)ُ ،عن ِ َي
٣٦-٣٦
مختار ِّ
الص َحاحَ :ز ْي ُن الدِّ ين محمد بن أبي بكر بن عبد القادر َّ
ُ
ِ
وصححه الشيخ :حمزة فتح اهلل ،المطبعة األميرية،
برتتيبه :محمود خاطر ،وراجعه وضبطه
َّ
مصر ،ط1323 ،1هـ = 1905م.
علي بن محمود ،الملك المؤ َّيد،
٣٧-٣٧المختصر يف أخبار البشر :أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن ّ
صاحب َحماة (ت 732هـ) ،المطبعة الحسينية المصرية ،مصر ،ط1325 ،1هـ.
٣٨-٣٨مسالك األبصار يف ممالك األمصار :شهاب الدين أحمد بن يحيى بن َف ْضل اهلل ال ُع َم ِري (ت
749هـ) ،تحقيق عبد اهلل بن يحيى السريحي وآخرين ،منشورات المجمع الثقايف ،أبو ظبي ،ط،1
1427 - 1424هـ = 2006 - 2003م.
ِ
الحم ِو ُّي (ت 626هـ) ،دار صادر،
٣٩-٣٩معجم البلدان :شهاب الدين أبو عبد اهلل
ُ
ياقوت ب ُن عبد اهلل َ
بيروت  -لبنان ،ط1995 ،2م.
٤٠-٤٠المعجم الوجيز :مجمع اللغة العربية ،القاهرةُ ،طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع األميرية،
1418هـ = 1997م.

مقاييس اللغة :أبو الحسين أحمد بن فارس (ت 395هـ) ،بتحقيق وشرح :عبد السالم
٤١-٤١
ُ
محمد هــارون ،شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده ،القاهرة ،ط،3
1400هـ = 1980م.

72

املحرم  1440ـه

الصالح عبد الرحمن بن موسى
تقي الدِّ ين أبو َع ْمرو ،عثمان ابن َّ
٤٢-٤٢مقدِّ مة ابن َّ
الصالحُّ :
الش ْه َر ُز ِ
َّ
الصالح ،تحقيق :د .عائشة عبد الرحمن (بنت
وري (ت 643هـــ) ،المعروف بابن َّ
الشاطئ) ،سلسلة ذخائر العرب ،العدد  ،64دار المعارف ،القاهرة1989 ،م.

ِ
ِ َ
علي بن عبد القادر المقريزي
تقي الدين أحمد بن ّ
٤٣-٤٣المواعظ واالعتبار يف ذكْر الخطط واآلثارّ :

(ت 845هـ) ،قابله بأصوله وأعدَّ ه للنشر :أيمن فؤاد س ِّيد ،مؤسسة الفرقان للرتاث اإلسالمي،
مركز دراسات المخطوطات اإلسالمية ،ط1434 ،2هـ = 2013م.

العربي
المج َم ُع
ُ ٤٤-٤٤منا َدم ُة األطالل و ُمسا َمر ُة الخيال :الشيخ عبد القادر َبدْ ران (ت 1346هـ)،
ْ
ُّ
للتأليف والدراسات والرتجمة ،دمشق ،بيروت1406 ،هـ = 1986م.

ُ
المنهل الصايف والمستو َفى بعد الوايف :جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن َت ْغري َب ْردي
٤٥-٤٥
األَ َتابِكِ ُّي (ت 874هـ) ،ح َّققه ووضع حواشيه :دكتور محمد محمد أمين وآخرين ،تقديم :دكتور
سعيد عبد الفتاح عاشور ،دار الكتب المصرية؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب ،القاهرة1375 ،
1427 -هـ = 2006 - 1956م.

ِ
ِ
مصر والقاهرة :جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن َت ْغري َب ْردي
ملوك
الزاهرة يف
٤٦-٤٦الن ُُّجوم
َ
ِ
صورة عن طبعة دار الكتب
األَ َتابِك ُّي (ت 874هـ) ،الهيئة العامة لقصور الثقافة ،القاهرة ،طبعة ُم َّ
المصرية2008 ،م.
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نسخة « صحيح البخاري » األصل َّية
وأشهر رواياته

صالح فتحي َه َلل

¢
تمهيد

الحمد هلل رب العالمين ،له الحمد يف األولى واآلخرة ،وله الثناء الجميل ،والصالة
اللهم وس ِّلم ِ
والسالم على المبعوث رحمة للعالمينِّ ،
اللهم
وارض
وبارك عليه،
صل
َ
َّ
َّ
ٍ
بإحسان إلى يوم الدين.
عن آله وصحبه الطيبين الطاهرين ،وعلى َمن تبعهم
وبعد:

فقد انماز «صحيح البخاري» يف انتقاله وتداوله يف األمة ووصولِه إليها؛ بالسير
ِ
وارتِحالِه بين طريقتَي النَّ ْقل المعروفتين:
عرب العصور سما ًعا وكتابةًَ ،ف َج َم َع يف ح ِّله ْ
ٍ
وو َجدَ ْت ٌّ
حصره،
ألحد
كل منهما مِن العناية والرعاية ما ال يمكن
الس َماعية والكتابيةَ ،
ُ
َّ

الوقوف على أكثره .
أو
ُ

لكل ٍ
أضحت ِّ
وما ذاك إِ َّل ِّ
بلد رواية،
لتفشي «صحيح البخاري» يف البلدان ،حتى
ْ
ولكل ٍ
ِّ
قطر ن ُْس َخة ،يتمدَّ ح هبا على غيره مِن األقطار.

وس ْل أقاصي األرض هنا وهناك ،عن أصول الجياين وابن عساكر وابن خير
َ
واليونيني والبقاعي وابن سعادة والقسطالين وغيرها مِن الن َُّسخ األصول والفروع.

وس ِل الناس عن آالف المجالس التي ُع ِقدَ ْت يف سائر البلدان لسماع «صحيح
َ
كابر ،م ْذ وضعه البخاري أول ٍ
مرة ،وحتى يوم الناس هذا.
ُّ
كابرا عن ٍ ُ
البخاري» ً
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بل س ْلهم عن عشرات النسخ الخطية التي كتبها أئمة وعلماء َّ
أجلء بخطوطهم

ٍ
ٍ
ٍ
ولغة
وفقه
حديث
عرب األزمان ،وعلى اختالف اهتماماهتم وانتساهبم للعلوم ،ما بين
أو غيرها مِن علوم اإلسالم.

الم َحدِّ ثين ُ
وش َّراح «الصحيح» ،وستأيت اإلشار ُة
وقد أشرنا آن ًفا إلى أسماء بعض ُ
ٍ
مالك مجالس الحافظ اليونيني ،وقصة
كذلك إلى حضور سيبويه عصره :اإلمام ابن

كتاب « شواهد التوضيح » .

كما تحتفظ المكتبة األزهرية بالقاهرة بقطعة مِن «صحيح البخاري» بخط الفيروز

آبادي اإلمام اللغوي الشهير صاحب «القاموس» .

الناس جمي ًعا على سماع «الصحيح» ،وكتابته بأيديهم ،ومِن َث َّم انتشرت
فقد حرص ُ

نُسخ الكتاب ،و َف َش ْت رواياته.

ِ
(((
لمن خلفهم ما يقوله ،كما نرتك
وكتب يف ذلك جماع ٌة من الفضالء  ،وتركوا َ

أشرت إليه آن ًفا مِن صعوبة حصر مفردات العناية هبذا الكتاب
نحن ما يقال خلفنا؛ لما
ُ

المبارك ،يف هذه األمة المباركة.

إِ ْذ َحظِي «صحيح البخاري» برواة ال حصر لهم ،نقلوه منذ اللحظة األولى عن َط ِّي ِ
ب

ِّ
الذكْر :اإلمام البخاري.

متواتر
ومِن َث َّم قال اإلمام النووي « :اعلم َأ َّن (صحيح البخاري رحمه اهلل تعالى)
ٌ

((( منهم" :روايات ونسخ الجامع الصحيح" إعداد د .محمد بن عبد الكريم بن عبيد" .روايات الجامع

"كتاب َج ْبر ،وهو التاريخ المختصر للجامع
الصحيح ونسخه" تأليف د .جمعة فتحي عبد الحليم.
ُ
ٌ
تأريخ لصحيح البخاري وبيان اتصاله إلينا مِن أصله " المؤ ِّلف  :أبو هاشم
الصحيح المسند المختصر،
بي.
حافظ بن جرب بن ضيف اهلل ال ُع َت ْي ّ
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اخرتت الكالم على روايتين فقط مِن تلك الروايات ،وهما :رواية ال َف َر ْب ِر ِّي،
وقد
ُ

ورواية ابن َم ْع ِق ٍل الن ََّس ِف ِّي.

وقسمت ذلك كله إلى:
ُ

ٍ
تمهيد :فيه الكالم عن البخاري وما َحظِي به يف انتقاله.

ومبحثين :أولهما :عن رواية ال َف َر ْب ِر ِّي  .وثانيهما :عن رواية ابن َم ْع ِق ٍل الن ََّس ِف ِّي.

وأخيرا :خاتمة فيها نتائج البحث وتوصياته.
ً

ً
سائل اهلل عز وجل السداد والرشاد والقبول ،وراج ًيا أهل العلم النصيحة فيه.
صالح فتحي َه َلل
1439 /8 /8

ب
((( اختُلِف يف ضبط فاء الفربري ،فكسرها جماعةٌ،
وفتحها آخرون ،ومنهم َم ْن َذك ََر الوجهين م ًعا .و َذ َه َ
َ
ِ
ب اب ُن ُر َش ْي ٍد إلى تصحيحه .وينظر يف ذلك كله" :اإلكمال"
يبي إلى َأ َّن الفتح أشهر ،و َذ َه َ
الحازمي والتُّج ُّ
ُّ
البن ماكوال (" ،)84 /7مشارق األنوار" (" ،)169 /2مطالع األنوار" (" ،)294 /5األنساب" للسمعاين
(" ،)170 /10األماكن أو ما اتفق لفظه وافرتق مسماه مِن األمكنة" للحازمي (ص" ،)738 /النهاية
يف غريب الحديث" (" ،)422 /3معجم البلدان" لياقوت (" ،)245 /4اللباب يف هتذيب األنساب"

(" ،)418 /2تكملة اإلكمال" البن نقطة (" ،)547 /4التلخيص شرح الجامع الصحيح للنووي" (/1
ِ
يبي" (ص" ،)78 /سير أعالم النبالء" ()12 /15
" ،)238وفيات األعيان" (" ،)290 /4برنامج التُّج ِّ
و"تاريخ اإلسالم" للذهبي (" ،)376 /7إفادة النصيح" البن ُر َش ْيد (ص" ،)11 /الوايف بالوفيات" (/5

" ،)160توضيح المشتبه" (" ،)70 /7تبصير المنتبه" (" ،)1101 /3تاج العروس" (.)311 /13

((( "التلخيص شرح الجامع الصحيح للبخاري" (.)190 /1
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المبحث األول

ي عن البخاري
رواية ال َف َر ْبرِ ِّ

ولئن كانت رواية ال َف َر ْب ِر ِّي هي أشهر الروايات عن البخاري؛ فلم تكن هي الوحيدة،
ألوف كثيرة ،حصرهم ال َف َر ْب ِر ُّي بتسعين ألف رجلٍ.
وإِنَّما شاركها يف الرواية عن البخاري ٌ

فقد ور َد عن محمد بن يوسف ال َف َر ْب ِر ِّي « َأنَّه كان يقولَ :س ِم َع كتاب (الصحيح)
لمحمد بن إسماعيل تسعون ألف رجلٍ ،فما َب ِق َي أحدٌ َي ْروي عنه غيري»(((.
وإلى ذلك ذهب اب ُن خلكان فقال يف ترجمة الفربري « :وهو آخر َمن روى

(الجامع الصحيح) عن البخاري»(((.

وكذلك قال الخليلي « :والذين َر َو وا عنه الجامع :إبراهيم بن َم ْع ِقلٍ،
و َمهيب بن سليم ،ومنصور بن محمد ،ومحمد بن يوسف ال َف َر ْب ِر ُّي  ،وهو آخر
َمن روى عنه (الجامع)»(((.

لكن ذهب آخرون إلى َأ َّن ال َب ْز َد ِو َّي هو آخر َمن حدَّ ث بالكتاب عن البخاري.

فقال اب ُن ماكوال « :أبو طلحة منصور بن محمد بن علي بن َق ِرينة بن سويد
الدّ هقان الن ََّس ِفي الـ َبـ ْـز ِد ُّي ،مِن أهل َبـ ْـز َدةَ ،حــدَّ َ
ث عن محمد بن إسماعيل بكتاب
ُّ
(الجامع الصحيح) وهو آخر َمن َحدَّ ث به عنه ،وكان ثقةًُ ،تو ِّفي سنة تس ٍع وعشرين
وثالث مئة » اهـ.

((( "تاريخ مدينة السالم" للخطيب (" ،)328 /2تقييد المهمل" للجياين (" ،)15 /1طبقات الحنابلة" البن
أبي يعلى (" ،)250 /2تاريخ دمشق" البن عساكر (" ،)74 /52جزء فيه خمسة أحاديث عن األئمة
الخمسة" البن بلبان (ص" ،)30 /جامع األصول" البن األثير (" ،)186 /1هتذيب الكمال" للمزي

(" ،)443 /24سير أعالم النبالء" (" ،)12 /15( )469 ،398 /12إفادة النصيح" البن رشيد (ص/
" ،)18تحفة األخباري" البن ناصر الدين (ص.)188 /

((( "وفيات األعيان" (.)290 /4

((( "اإلرشاد" للخليلي (.)959 /3
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(الصحيح)
ومِن َث َّم قال الذهبيَ « :و ُي ْر َوى  -ولم َي ِص َّح َ -أ َّن ال َف َر ْب ِر َّي قالَ :س ِم َع
َ
مِن البخاري تسعون ألف رجل ،ما بقي َأ َحدٌ َي ْر ِو ْيه غيري.
قلت((( :قد رواه بعد ال َف َر ْب ِر ِّي :أبو طلحة منصور بن محمد ال َب ْز َد ِو ُّي الن ََّس ِف ُّي،
ُ

وبقي إلى سنة تسع وعشرين وثالث مئة »(((.

وهذا هو سبب قول الذهبي « :ولم يصح »؛ أي لم يصح ما حكاه ال َف َر ْب ِر ُّي.

و َف ِه َم مح ِّققو طبعة دار التأصيل  -وفقهم اهلل َ -أنَّه أراد نفي صحة اإلسناد إلى
ِ
صححوا ذلك بدليله(((.
ال َف َر ْب ِر ِّي ،ومن َث َّم َّ

لكن الظاهر َأنَّه َعنَى بعدم الصحة هنا االعرتاض على ما قاله ال َف َر ْب ِر ُّي ال المنازعة
ِ
الذهبي كال َم ال َف َر ْب ِر ِّي برواية ال َب ْز َد ِو ِّي ،فهو ينازع يف
ب
يف صحة ذلك إليه ،ومن َث َّم ت َع َّق َ
ُّ
صحة الرأي ال يف صحة اإلسناد إلى القائل.
وقال ابن حجر « :قد أسلفنا َّ
أن الناس كتبوا عنه((( على باب الفريابي ،وهو أمرد،

وما زالوا يكتبون عنه ويستفيدون منه إلى ْ
أن مات ،وإنَّما نذكر ها هنا ُرواة كُتبه ،ثم
وقعت لنا روايتُه عنه يف المسانيد واألجزاء.
مم ْن
ْ
مشاهير الحفاظ َّ

فأشه ُرهم بالرواية عنه :ال َف َر ْب ِر ُّي محمد بن يوسف بن مطر بن صالح ،روى عنه
َ
(الجامع الصحيح) وكتاب َ
(خ ْلق أفعال العباد) ،وغير ذلك ،وروايتُه للصحيح أتم
الروايات.

وحماد بن شاكر روى عنه الصحيح إِ َّل أورا ًقا مِن آخره؛ رواها باإلجازة.
وكذلك إبراهيم بن َم ْع ِق ٍل الن ََّس ِف ُّي الحافظ.
و َم ِهيب بن ُسليم.

((( والكالم للذهبي.

((( "سير أعالم النبالء" (.)12 /15

((( مقدمة ُم َح ِّققي " صحيح البخاري " طبعة دار التأصيل (.)70 - 68 /1
البخاري.
((( يعني:
َّ
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وأبــو طلحة منصور بن محمد بن علي ال ـ َبـ ْـز َد ِو ُّي ،وهو آخر َمـ ْن كان يروي

(الصحيح) عن البخاري مو ًتا؛ قاله اب ُن ماكوال واب ُن نقطة وغيرهما ،و َأ ْط َلق جعفر
البخاري ،وليس جيدً ا؛ َّ
المستغفري الحافظ أنَّه آخر َمن حدَّ َ
ألن الحسين بن
ث عن
ِّ
ُّ

إسماعيل المحاملي عاش بعده مدةً ،وكان عنده عن البخاري جملة أحاديث.

(س ِمع الجامع مِن محمد بن إسماعيل
وأما قول محمد بن يوسف ال َف َر ْب ِر ِّيَ :
تسعون أل ًفا لم َي ْب َق منهم غيري)؛ فلع َّله لم يشعر ببقاء ال َب ْز َد ِو ِّي المذكور» إلخ(((.
وقال يف موض ٍع آخر « :تقدَّ م ِذكْر (الجامع الصحيح) ،و َذك ََر ال َف َر ْب ِر ُّي َأنَّه َس ِمعه
منه((( تسعون أل ًفا وأنَّه لم يبق َم ْن يرويه غيره ،و َأ ْط َل َق ذلك بنا ًء على ما يف ِع ْلمه ،وقد
َّ
تأخر بعده بتسع سنين أبو طلحة منصور بن محمد بن علي بن َق ِرينة((( ال َب ْز َد ِو ُّي ،وكانت
وفاته سنة تسع وعشرين وثالث مئةَ ،ذك ََر ذلك مِن كونه روى (الجامع الصحيح) عن

البخاري :أبو نصر ابن ماكوال وغيره»(((.

فقد مات ال َف َر ْب ِر ُّي سنة  320بينما بقي ال َب ْز َد ِو ُّي بعده إلى سنة .329

((( "تغليق التعليق" (.)436 - 435 /5

مصحفة ،وتقدَّ م يف مصادر التخريج « :معه" وهي أشبه.
((( كذا يف مطبوع "هدي الساري" ،ولعلها
َّ

((( كانت يف مطبوع "الهدي" " :قريبة" بموحدة ،والصواب ما أثبتُّه ،ويف "المشتبه" و"توضيحه"(:)209 /7
" قال :و َق ِرينة بنون :منصور بن محمد بن علي بن َق ِرينة الن ََّسفي ال َبزْ َد ِو ُّي ،آخر َمن روى (الصحيح) عن
البخاري ،قال ابن نقطة :كذا نقلتُه مضبو ًطا مِن ِّ
خط ابن ماكوال ،ولكن ضبطه المستغفري يف (تاريخ

ن ََسف) وغيرهُ :مزَ ْينَة بميم وزاي وهذا أصح .قلت :لم يقل ابن نقطة كما حكاه المصنف عنه بقوله:
قال؛ وإنما لفظ ابن نقطة بعد ْ
منصورا المذكور و َذك ََر وفا َته أنَّها يف سنة تسع وعشرين وثالث
أن نسب
ً
ِ
مئة فقال( :نقلتُه مضبو ًطا مِن ِّ
خط ابن ماكوال من باب ُمزَ ْينة ،وههنا أولى به ،ثم رأيتُه بعد ذلك يف كتاب
(تاريخ ن ََسف) تصنيف جعفر بن محمد المستغفري ،نسخة صحيحة :منصور بن محمد بن علي بن
ٍ
نسخة بصحيح البخاري ،ولكن اعتمدنا على قول األمير
ُمزَ ْينة بضم الميم وفتح الزاي ،وكذلك رأيتُه يف
وضبطه ،والظاهر أنه بالميم ،واهلل عز وجل أعلم) ،هذا قول ابن نقطة بحروفه" .وينظر " :التقييد" البن
نقطة ( )259 - 258 /2 ،9 /1ط :الهند (ص )808 ،139 /ط :قطر " ،تاريخ اإلسالم" للذهبي (/7

" ،)583توضيح المشتبه"(" ،)451 - 450 /1إرشاد الساري" للقسطالين (.)39 /1

((( "هدي الساري" (ص.)491 /
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والذي يظهر لي َأ َّن ال َف َر ْب ِر َّي لم يقصد مطلق َمن روى « الصحيح » عن البخاري،
وإنَّما َقصدَ من حضر معه سماع « الصحيح » ،يف ٍ
بلد بعينها ،فقد َس ِم َع ال َف َر ْب ِر ُّي الكتاب
َ
َ َ

مِن البخاري أكثر مِن مرة كما سيأيت.

آالف الناس.
وكانت مجالس البخاري عامر ًة بالحضور ،يحضرها
ُ

وغيره « :كان أهل المعرفة مِن أهل البصرة َي ْعدُ ون
وقد قال حاشد بن إسماعيل ُ

شاب ،حتى يغلبوه على نفسه ،و ُيجلسونه يف بعض
خلفه يف طلب الحديث وهو
ٌّ
يكتب عنه .قال :وكان أبو عبداهلل عند ذلك
ممن
الطريق ،فيجتمع عليه
ٌ
ُ
أكثرهم َّ
ألوف ُ
شا ًّبا لم يخرج وجهه(((» (((.

وكذا ور َد َّ
القباب على فرسخٍ
بت له
أن اإلمام البخاري عندما « َق ِد َم ُب َخ َارى ن ُِص ْ
ُ
مذكور إِ َّل وقد استقب َله ،ونُثِ َر عليه
مِن البلد ،واستقب َله عام ُة أهل البلد ،حتى لم َي ْب َق
ٌ
والس َّكر الكثير»(((.
الدنانير والدَّ راهم ُّ

فال يب ُعد  -والحالة هذه مِن الكثرة ْ -
مجلسا بعينه،
أن يكون مرا ُد ال َف َر ْب ِر ِّي بلدً ا أو
ً
أو َمن َس ِم َع أو َح َض َر معه مجالس سماع « الصحيح » ،ال مطلق َمن َس ِمع «الصحيح
مِن البخاري» .

البخاري لم يتوقف عن التحديث بكتابه ،ولم يصحبه ال َف َر ْب ِر ُّي يف
ويؤ ِّيدُ هذا َأ َّن
َّ
ٍ
شيء
كل رحالته حتى يحصر َمن َس ِمع منه « الصحيح » ،فال َف َر ْب ِر ّي هبذا يتكلم عن
حض َر ُه وعاينه بنفسه.
يعلمهَ ،

وهذا ُّ
البخاري جدًّ ا.
يدل على كثرة َمن َس ِمع « الصحيح » مِن
ِّ

((( يعني :لم تن ُبت لحيته بعدُ .

((( "تاريخ مدينة السالم" (" ،)324 /2طبقات الحنابلة" البن أبي يعلى (" ،)256 /2تاريخ دمشق" (/52
" ،)62سير أعالم النبالء" (.)408 /12

((( "تقييد المهمل" (.)42 /1
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وقد َذك ََر اب ُن حجر طائف ًة مِ َّم ْن روى عن البخاري إلى ْ
أن قال « :والحسين بن إسماعيل
المحاملي ،وهو آخر َم ْن حدَّ َ
ث عنه ببغداد ،و ُأ َم ٌم ال ُي َص ْون ،يكفي ِمن التنبيه عىل كثرهتم
حكاي ُة ال َف َر ْبر ِِّي المتقدمة أنَّه َس ِمع معه (الصحيح) مِن البخاري تسعون أل ًفا»(((.

اتصلت لنا روايته
ممن
ْ
وقال ابن حجر يف موض ٍع آخر « :ومِن رواة (الجامع) ً
أيضا َّ
باإلجازة :إبراهيم بن معقل النسفي ،وفا َت ُه منه قطع ٌة مِن آخره ،رواها باإلجازة.
وكذلك حماد بن شاكر الن ََّس ِو ُّي.

بالسماع يف هذه األعصار وما قبلها :هي رواية محمد بن
والرواية التي
ْ
اتصلت َّ

يوسف بن مطر بن صالح بن بشر ال َف َر ْب ِر ِّي»(((.

البخاري أكثر مِ ْن مرة؛ فقال الكالباذي « :وكان
وقد سمعه ال َف َر ْب ِر ُّي وحده مِن
ِّ

خارى يف سنة .(((»252
سماعه محمد بن إسماعيل مرتين ،مرة ب َف َر ْب َر سنة  248ومرة بِ ُب َ

الذهبي يف ترجمة ال َف َر ْب ِر ِّي « :سمعه منه ب َف َر ْب َر مرتين»((( ،ولم يذكر
بينما قال
ُّ

ُب َخ َارى.

وهاتان المرتان وردتا يف إسناد البِقاعي يف بدء نسخته الخ ِّطية مِن « صحيح
البخاري » (ق /2 /أ) دون ِذكْر موضع السماع.

ٍ
ِ
ُ
ثالث وخمسين
أيضا سنة
تأريخ
لكن ور َد عن ال َف َر ْب ِر ِّي
سماعه مِن البخاري ً

ومئتين ،وروى غنجار عنه سنة  55 ،54 ،53ومئتين.
((( "تغليق التعليق" (.)439 /5

((( "هدي الساري" (ص.)492 – 491 /

((( "رجال البخاري" للكالباذي ( ،)24 /1وكذا رواه الج َّياينُّ يف "تقييد المهمل" ( ،)64 /1وابن خير

يف "الفهرس"(ص ،132 /ط :الغرب) ،وابن رشيد يف "إفادة النصيح" (ص )16 /بأسانيدهم إلى
الكالباذي .لكن وقع عند ابن خير « :ومرة ببخارى" ولم يذكر تاريخها.

((( "سير أعالم النبالء" (.)10 /15
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كذا رواه اإلمام اب ُن نقطة((( بإسناده إلى أبي عبداهلل محمد بن أحمد الغنجار يف

علي إسماعيل بن محمد بن أحمد بن حاجب –
«تاريخ ُب َ
خارى» قال :سمعت أبا ٍّ

سمعت (الجامع
سمعت محمد بن يوسف بن َم َطر((( يقول« :
يعني :ال ُك َشاين – يقول:
ُ
ُ
ٍ
ثالث
الصحيح) مِن أبي عبد اهلل محمد بن إسماعيل ب َف َر ْب َر يف ثالث سنين ،يف سنة
ٍ
وخمس وخمسين ومئتين».
وخمسين ،وأرب ٍع وخمسين،
الكتاب مِن البخاري يف ثالث سنين :يف
وس ِمع ال َف َر ْب ِر ُّي
َ
وكذا قال السمعاينَ « :

سنة ثالث ،وأربع ،وخمس وخمسين ومئتين»(((.

وأما تأريخه سماعه سنة  53فقد وقع ذلك عند الجياين وابن خير.

ِ
ِ
وسماه (الجامع
علي َ
الج َّيان ُّي « :فأ َّما كتاب أبي عبد اهلل البخاري َّ -
فقال اإلمام أبو ٍّ
ِ
وسنَنِه وأ َّيامِه)  -مِن رواية أبي َز ْي ٍد محمد بن أحمد
المختصر م ْن أمور رسول اهلل ﷺ ُ
الم ْر َو ِز ِّي ،مِن طريق أبي الحسن ال َقابِ ِس ِّي :فقرأ ُته على أبي القاسم حاتم بن محمد بن
َ
ٍ
ِ
ِ
ٍ
يمي ،المعروف بابن ال َّط َرا ُب ْلس ِّيَ ،م َّرات ،أو ُلها :يف سنة أرب ٍع
عبد الرحمن بن حاتم التَّم ِّ
وأربعين وأربع ٍ
مئة ،قال :أخربين به أبو الحسن علي بن محمد بن أبي ٍ
بكر ال َقابِ ِس ُّي،
ثالث وأربع ٍ
ٍ
الفقيه ،قراء ًة عليه بالقيروان وأنا أسمع ،سنة
مئة ،قال :نا أبو َز ْي ٍد محمد بن
ثالث وخمسين وثالث ٍ
ٍ
مئة ،قال :نا أبو عبداهلل محمد بن
الم ْر َو ِز ُّي ،بمكة ،سنة
أحمد َ
يوسف بن َم َطر بن صالح بن بِ ْش ٍر ال َف َر ْب ِر ُّي ،ب َف َر ْب َر ،يف ذي القعدة سنة ثماين عشرة وثالث
ٍ
الج ْع ِف ُّي البخاري رحمه اهلل ،سنة
مئة ،قال :نا أبو عبداهلل محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ُ
ٍ
ثالث وخمسين ومئتين»(((.

الس َكن :فحدَّ ثني هبا ُ
شيخنا أبو الحسن
وكذلك قال ابن خير « :وأما رواية ابن َّ
يونس بن محمد بن ُم ِغيث ،رحمه اهلل ،قراء ًة منِّي عليه ،قال :حدثني هبا القاضي أبو
((( "التقييد" (ص )292 – 291 /ط :قطر.
((( ال َف َر ْب ِر ّي.

((( "األنساب" (.)171 /10

((( "تقييد المهمل" (.)59 /1
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ِ
َّ
الج َّياين ،قال:
علي َ
يمي ،سما ًعا عليه بقراءة أبي ٍّ
ُع َمر أحمد بن محمد ابن الحذاء التَّم ُّ
الج َهن ِ ُّي ،قراء ًة عليه سنة أرب ٍع وتسعين
حدثنا هبا أبو محمد عبداهلل بن محمد بن أسد ُ
الس َكن ،الحافظ ،يف منزله بمصر،
علي سعيد بن عثمان بن َّ
وثالث مئة ،قال :حدثنا أبو ٍّ

سنة ثالث وأربعين وثالث مئة ،قال :حدثنا محمد بن يوسف بن َم َطر بن صالح بن
ِ
خارى ،قال :حدثنا أبو عبداهلل محمد بن إسماعيل بن
بِ ْش ٍر ال َف َر ْب ِر ُّي ،ب َف َر ْب َر من ناحية ُب َ
ٍ
ثالث وخمسين ومئتين»(((.
الج ْع ِف ُّي البخاري ،سنة
إبراهيم ُ
ٍ
ثالث وخمسين ومئتين.
فأرخها سنة
َّ

َ ِ
وكذلك ذكره اب ُن ٍ
يلي.
خير ً
أيضا يف إسناده برواية األص ِّ

َ ِ
يلي :فحدثني هبا الشيخ الفقيه أبو القاسم
فقال اإلمام ابن خير « :وأما رواية األص ِّ
ُ
والشيخ الفقيه أبو الحسن يونس بن
أحمد بن محمد بن َب ِق ٍّي ،رحمه اهلل ،قراء ًة منِّي عليه،
ِ
ٍ
لجملة منه ومناول ًة منه لي
محمد بن ُم ِغيث ،رحمه اهلل ،سما ًعا
لجميعه .قاال جمي ًعا(((:
حدَّ ثنا هبا الفقيه أبو عبداهلل محمد بن َف َرجَ ،م ْو َلى محمد بن يحيى ال َب ْكري ،المعروف
سمعت جميعه عليه ،وأما ابن م ِغ ٍ
يث فقال :حدَّ ثنا به
بابن ال َّط َّلع - ،أما اب ُن َب ِق ٍّي فقال:
ُ
َ
ُ ُ
ِ
لسائره  ،-قال:
قراء ًة منه علينا ألكثر الكتاب وإجاز ًة
سمعت جمي َعه على الفقيه أبي
ُ
ٍ
ثالث وعشرين وأربع
الم َعافِ ِر ِّي ،يف سنة
عبداهلل محمد بن عبداهلل بن سعيد بن عابد َ
ِ
سمعت جمي َعها على الفقيه أبي
الص َّراف ،قال:
ُ
مئة ،بقراءة محمد بن محمد بن َبش ٍير َّ
ٍ
ٍ
َ ِ
ثالث وثمانين وثالث مئة ،قال :قرأ ُتها على
يلي ،سن َة
محمد عبداهلل بن إبراهيم األص ِّ
ٍ
ثالث وخمسين وثالث مئة ،قال أبو
الم ْر َو ِز ِّي ،بمكة ،سنة
أبي َز ْيد محمد بن أحمد َ
َ ِ
أيضا ببغداد يف شهر صفر سنة تس ٍع وخمسين
يلي :وسمعتُها على أبي َز ْي ٍد ً
محمد األص ُّ
المصنَّف ،قال أبو
بعضها حتى ك َُمل
بعضها
ُ
وقرأت أنا َ
وثالث مئة؛ قر َأ أبو َز ْي ٍد َ
ُ
جميع ُ
عبداهلل محمد بن يوسف ال َف َر ْب ِر ُّي ب َف َر ْب َر سنة ثمان عشرة وثالث مئة ،قال :حدثنا أبو

((( "الفهرس" (ص )132 /ط :الغرب.
((( ابن ب ِقي ،وابن م ِغ ٍ
يث.
ُ ُ
ُ َ ٍّ
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ٍ
ثالث وخمسين ومئتين»(((.
عبداهلل محمد بن إسماعيل البخاري سنة
ِ
الوهم أو الخطأ ،مما ُّ
ُ
يدل
احتمال
متفرقة يص ُعب معها
وهذه مواضع وأسانيد ِّ

على صحة هذا التاريخ سنة .253

يضاف إلى ذلك ورود هذا التاريخ لدى الجياين ثم ابن خير ،وقد َر َو َيا بإسنا َد ْي ِهما
إلى الكالباذي قوله :إِ َّن ال َف َر ْب ِر َّي قد َس ِم َع مِن البخاري مرتين ،إحداهما ب َف َر ْب َر سنة
خارى سنة  .252وقد تقدَّ م ذلك ك ُّله.
 ،248والثانية ب ُب َ

ومِ ْن َث َّم قال الحافظ أبو محمد عبد المؤمن الدمياطي « :قال ال َف َر ْب ِر ُّي :أنا اإلمام

أبو عبداهلل محمد بن أبي الحسن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري بالجامع
ٍ
ثالث وخمسين ومئتين ،فعلى هذا يكون سما ُعه للكتاب ثالث
الصحيح ،يف سنة

ٍ
مرات ،واهلل أعلم»(((.

وهذا هو الظاهر ،ويظهر أنَّه ِ
آخ ُر ما وقع لل َف َر ْب ِر ِّي مِن سماع الكتاب مِن البخاري،
ولع َّله حين قال:
سمعت الكتاب مرتين ،لم يكن قد َس ِمع هذه الثالثة ،فن ُِق َل عنه ذلك،
ُ
أيضا.
فلما َس ِمع الثالثة ن ُِق َل ْت عنه ً
ِ
وابن ٍ
َ ِ
الج َّيانِي ِ
ِّ ْ
َ
خير يف
ويلزم من ذلك كله أن تكون رواي ُة الف َر ْبر ِّي عا َّمةً ،ون ُْسختَا َ ِّ
هذه الرواية خاصةً؛ مِن ِ
آخ ِر ما ُس ِمع على
البخاري رحمه اهللُ ،قبيل وفاته سنة .256
ِّ
ْ
َّ
ومِ ْن َث َّم قال الشيخ أحمد السلوم ،وفقه اهلل « :ويستفاد مِن هذه النصوص َّ
أن

أي أنه كان ُي َحدِّ ث بعد
البخاري كان ُم ْقبِ ًل على رواية كتابه إلى ُقبيل وفاته سنة 256؛ ْ
حصلت له مع محمد بن يحيى ُّ
الذ ْهلِ ِّي ،والشغب الذي صار عليه منه ومِ ْن
الفتنة التي
ْ
ِ
خارى سنة  252قبل وفاته بأربع سنين.
لما َقد َم عليهم ُب َ
حزبهَّ ،
((( المصدر السابق (ص.)133 /

قرأت ِّ
بخط
نصه " :حاشية:
ُ
((( يف حاشية "إفادة النصيح" البن رشيد ،مخطوط اإلسكوريال (ق /5 /أ) ما ُّ
شيخنا الحافظ أبي محمد عبد المؤمن الدمياطي :قال ال َف َر ْب ِر ُّي " إلى آخر ما نقلناه.
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وهذا النص العزيز مِ ْن رواية ال ُك َشاينِّ عن ال َف َر ْب ِر ِّي ُي َص ِّحح ما وقع يف (فهرست
ِ
ِ
الس َكن الحافظ قال :نا
علي سعيد بن عثمان بن َّ
ابن خير) يف َس ْوق إسناد رواية أبي ٍّ
محمد بن يوسف بن َم َطر بن صالح بن بِ ْش ٍر ب َف َر ْب َر ،مِن ناحية بخارى ،قال :نا أبوعبداهلل
صحيح ال غبار
الج ْع ِف ُّي البخاري سنة  253اهـ .فهذا
ٌ
محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ُ
للغساين.
عليه ,وكذلك وقع مثله َّ
نفق على ٍ
ُ
كثير مِن مشايخنا يف تاريخ سماع ال َف َر ْب ِر ِّي
فل ُي َص َّح ْح هذا
الخطأ الذي َ
البخاري.
صحيح
ِّ
َ

ورواية ال َف َر ْب ِر ِّي أشهر الروايات ،وأحسنها سو ًقا ،وأكملها عدّ ة ،ولها طرق كثيرة
عن ال َف َر ْب ِر ِّي» اهـ(((.
مطلب  :الرواة عن الفربري:

كثير جدًّ ا جدًّ ا عن الفربري ،حتى َت َوا َت َر عنه كما قال اب ُن ُر َش ْي ٍد(((.
ثم رواه َخ ْل ٌق ٌ
واقتصر ابن نقطة((( على ِذكْر ٍ
ستة مِنهم.
ُ

ِ
الستَّة المشاهير عنه.
وكذلك
ْ
وقعت روايتُه إلى الجياين م ْن طريق ِّ

فقال الجياينُِّ « :
فم ْن ذلك ما جاء يف كتاب أبي عبداهلل محمد بن إسماعيل
البخاري رحمه اهلل ،رواية أبي عبداهلل محمد بن يوسف ال َف َر ْب ِر ِّي ،والنَّ َق َل ُة إلينا عنه:
ِ
السكن.
 -1أبو َعل ٍّي سعيد بن عثمان بن َّ

 -2وأبو زيد محمد بن أحمد المروزي.

 -3وأبو أحمد محمد بن محمد بن يوسف الجرجاين.

الم ْست َْملِ ُّي.
 - 4وأبو إسحاق إبراهيم بن أحمد ُ

((( مقدمة تحقيق "المختصر النصيح" البن أبي ُص ْف َرة (.)48 – 47 /1

((( وسيأيت نص كالمه بعد قليل ُقبيل ختام الكالم على رواية ال َف َر ْب ِر ِّي ،إِ ْن شاء اهلل تعالى.
((( "التقييد" (.)131 /1

نسخة «صحيح البخاري» األصل َّية وأشهر رواياته

85

الح ُّمويِ ُّي.
 - 5وأبو محمد عبداهلل بن أحمد َ

 - 6وأبو الهيثم محمد بن مكي ال ُك ْش ِم َيهن ِ ُّي» اهـ(((.

خالئق منهم:
النووي « :ورواه عن ال َف َر ْب ِر ِّي
بينما قال
ُ
ُّ

الح ُّمويِ ُّي.
 - 1أبو محمد َ
الم ْر َو ِز ُّي.
 – 2وأبو زيد َ

الم ْست َْملِ ُّي.
 – 3وأبو إسحاق ُ

 – 4وأبو سعيد أحمد بن محمد.

الج ْر َجانِ ُّي.
علي بن أحمد بن عبد العزيز ُ
 – 5وأبو الحسن ُّ

 -6وأبو الهيثم محمد بن م ِّك ٍّي ال ُك ْش ِم َيهن ِ ُّي.

 – 7وأبو بكر إسماعيل بن محمد بن أحمد بن حاجب ال ُك َشانِ ُّي.

 – 8ومحمد بن أحمد بن َم ّت – بفتح الميم وتشديد التاء المثناة فوق -
وآخرون.

ٍ
ثم رواه عن ِّ
جماعات ،واشتهر يف بالدنا عن :أبي الوقت،
واحد مِن هؤالء
كل
ٌ
ٍ
ِ
جماعة مِ ْن
الح ُّمويِ ِّي ،عن ال َف َر ْب ِر ِّي ،عن البخاري .ورويناه عن
عن الــدَّ اود ِّي ،عن َ
أصحاب أبي الوقت» اهـ(((.

وقال ابن ُر َش ْي ٍدَ « :ر َوى عن ال َف َر ْب ِر ِّي العد ُد الكثير» و َذك ََر اب ُن ُرشيد سبع ًة منهم
غيرهم مِ ْن أعالم
ثم قال « :هؤالء َّ
السبعة مشاهير أصحاب ال َف َر ْب ِر ِّي ،ووراءهم ُ
وأغفال » اهـ(((.

((( "تقييد المهمل" (.)566 - 565 /2

((( "التلخيص شرح الجامع الصحيح للبخاري" (.)192 – 190 /1
((( "إفادة النصيح" (ص.)23 – 21 /
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والمقصود اإلشارة إلى كثرة رواة الكتاب عن البخاري ً
أول ،ثم عن ال َف َر ْب ِر ِّي،

جرا.
وهلم َّ

قال السمعاين « :وأول َمن روى هذا الكتاب عنه((( :أبو زيد ال َف َ
اشانِ ُّي ،وآخرهم
علي إسماعيل بن محمد بن أحمد ابن صاحب الكِ َسائِ ِّي»(((.
رواي ًة عنه :أبو ٍّ
ً
واستمدت
استقر ْت يف بطون الصفحات،
طويل حتى
ولم تلبث رواي ُة ال َف َر ْب ِر ِّي
ْ
َّ
وح ِف َظ ْت ِح ْف ًظا.
قو ًة إلى قوهتا ،بإضافة الكتاب إلى السماع ،ف ُق ِّيدَ ْت تقييدً اُ ،
ٍ
مرحلة مبكرة جدًّ ا ،بدأ ال َف َر ْب ِر ُّي فيها ُيراجع َ
أصل البخاري،
وبدأ هذا معها يف

و ُيراجع تالمذ ُته أصو َله هو.

اله َر ِو ُّي
وقد قال اإلمام أبو الوليد الباجي « :وقد أخربنا أبو َذ ٍّر عبد بن أحمد َ
ِ
كتاب
انتس ْخ ُت
َ
الم ْست َْمل ُّي إبراهيم بن أحمد قالَ :
الحافظ رحمه اهلل ،ثنا أبو إسحاق ُ
البخاري مِن أصلِه ،كان عند محمد بن يوسف ال َف َر ْب ِر ِّي»(((.

ومِن َث َّم قال ابن ُر َش ْي ٍدَ « :س ِمع أبو إسحاق((( مِن أبي عبداهلل ال َف َر ْب ِر ِّي (صحيح
وحدَّ َ
ث به عنه ،و َن َقل أبو إسحاق َف ْر َع ُه مِن أصل البخاري»((( .وقال يف
البخاري) َ
موض ٍع آخر « :وكان عنده ُ
البخاري ،ومنه نقل
أصل
أصحاب ال َف َر ْب ِر ِّي»(((.
ُ
ِّ
وكذلك قال اب ُن حجر يف كال ٍم له « :وهذا يؤيد ما تقدَّ م مِن النقل عن أبي َذ ٍّر
اله َر ِو ِّي َّ
أن أصل البخاري كان عند ال َف َر ْب ِر ِّي»(((.
َ

((( أي عن ال َف َر ْب ِر ِّي.

((( "األنساب" (.)171 /10

((( "التعديل والتجريح" ( 311 - 310 /1ط :السعودية) ( 287 /1ط :المغرب).
الم ْست َْملِ ّي.
((( ُ
((( "إفادة النصيح" (ص.)25 /
((( السابق (ص.)19 /

((( "فتح الباري" (.)300 /4
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وهذا تأكيدٌ آخر – بعد تأكيد ابن رشيد  -على وجود أصل البخاري لدى ال َف َر ْب ِر ِّي،
وس ِمعوها
وا ِّطالع غير ال َف َر ْب ِر ِّي عليه ،و َن ْقلهم منه ،ومعارضتهم نُسخهم التي نسخوها َ
مِن رواية ال َف َر ْب ِر ِّي هبذا األصل البخاري.

يد إلى ٍ
وهبذه النَّ ْق َلة انتقلت األصول مِن ٍ
كابر إلى ٍ
يد ،ومِن ٍ
فس ِم َع ونقل
كابرَ ،
ِ
ِ
َ
ونقل مِن أص ِل
الم ْست َْملِ ُّي مِن ال َف َر ْب ِر ِّي،
ال َف َر ْب ِر ُّي عن البخاري وأصله ،ثم َسم َع ُ
البخاري الذي كان عند ال َف َر ْب ِر ِّي آنذاك.

ٍ
الج َهن ِ ُّي ،فروى « الصحيح » عن
وكذلك جاء أبو محمد عبداهلل بن محمد بن َأ َسد ُ
ثالث وأربعين وثالث ٍ
ٍ
مئة ،قال :نا
الس َكن البغدادي ،سنة
علي سعيد بن عثمان بن َّ
أبي ٍّ
محمد بن يوسف ال َف َر ْب ِر ُّي ،قال :نا أبو عبداهلل البخاري.

ٍ
ِ
ٍ
واحد من
مجلس
الح َّذاء يف
وسمع اإلمامان أبو ُع َمر ابن عبد الرب وأبو ُع َمر ابن َ
َ
ٍ
ٍ
الج َّياين رواية ِ
ابن
الح َّذاء روى اإلمام َ
أبي محمد ابن َأ َسد ،وعن ابن عبد الرب وابن َ
ٍ
ِ
محمد ابن َأ َس ٍد التي بخ ِّطه عن
بنسخة أبي
وعار ْض ُت كتابي
الج َّيانِ ُّي« :
الس َكن ،وقال َ
َ
َّ
علي ابن السكن»(((.
أبي ٍّ

ِ
نسخة راويها
وعارض كتابه وقا َب َله على
فس ِمع الجياينُّ رواي ًة أخرى عن ال َف َر ْب ِر ِّي،
َ
َ
ِ ٍ
الس َكن عن ال َف َر ْب ِر ِّي.
ابن أسد بخ ِّطه عن ابن َّ

ٍ َ ِ
َ
يلي ،عن أبي َز ْي ٍد محمد بن أحمد ،وأبي
وث َّمة رواية ثالثة يرويها أبو محمد األص ُّ
أحمد محمد بن محمد ِ
بن َم ِّك ِّي ،كالهما عن ال َف َر ْب ِر ِّي ،عن البخاري.
ِ
َ ِ
الج َّياينُّ هذه النسخة عن َ
شيخ ْيه
يلي نسخته بخ ِّطه ،وقد َسمع اإلمام َ
وكتب األص ُّ
ِ ِ
ِ
الت ِ
الج َّياين:
ُّجيبِ ِّي
وابن س َراج ،كالهما عن األَصيلِ ِّي ،ولم يكتف بالسماع ،بل قال َ
وعارضت كتابي من أوله إلى آخره بن ُْس َخة أبي محمد األصيلي التي بخطه»(((.
«
ُ
((( "تقييد المهمل" (.)60 /1

((( المصدر السابق (.)60- 59 /1
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مطلب :انتقال األصول ،وتجدُّ د الخطوط:
ويدخل ٌ
ُ
أصل يف أص ٍل آخر ،وينتقل ٌّ
وكتاب إلى
خط إلى َخ ٍّط،
وتستمر األيا ُم،
ٌ
ُّ

ٍ
كتاب ،وبذا تتجدَّ د األصولً ،
أصل تلو أصلٍ ،وتتواصل فيما بينها.

الص َغاينُّ َ
أصل ال َف َر ْب ِر ِّي وعليه ُّ
خط ال َف َر ْب ِر ِّي،
وتمر األيام والليالي ،ويرى اإلمام َّ
ُّ
ِ
الص َغاينِّ تلك ،ويحتفي هبا يف «فتح الباري»،
ومن َث َّم يرى اب ُن حجر العسقالين نسخة َّ
وينقل عنها يف مواضع كثيرة جدًّ ا.

الص َغانِ ِّي
صح َحها العالمة أبو محمد ابن َّ
و ُي َس ِّميها اب ُن حجر بـ «النسخة البغدادية التي َّ
أن س ِمعها مِن أصحاب أبي الوقت ،وقاب َلها على ِ
َ
وجعل لها
عدة نسخٍ ،
ال ُّلغوي ،بعد ْ َ َ
َ
ٌ
ساقط مِن النسخ
الص َغانِ ُّي يف الهامش :هذا الحديث
عالمات» ،ويقول اب ُن حجر « :وقال َّ
ِ
البخاري وعليها خ ُّطه»(((.
صاحب
َت على ال َف َر ْب ِر ِّي
ك ِّلها إِ َّل يف النسخة التي ُق ِرئ ْ
ِّ

الص َغانِ ِّي التي َذك ََر أنَّه قا َب َلها على
وقال يف موض ٍع آخر « :وكذا َ
ثبت يف نسخة َّ
ِ
نسخة ال َف َر ْب ِر ِّي التي َ
بخ ِّطه»(((.
ويأيت الحافظ البارع شرف الدين ال ُيونِين ِ ُّي رحمه اهلل ،فيحمل لواء ضبط رواية
ٍ
أصول موثوقات ،ون َُسخٍ عاليات((( ،إِ ْذ ضبطه
«الجامع الصحيح» فيضبطه ويقابله على

اله َر ِو ِّي ،وبأص ٍل مسمو ٍع
كما قال القسطالينُّ « :بأص ٍل مسمو ٍع على الحافظ أبي َذ ٍّر َ
على األَ ِصيلِ ِّي ،وبأص ِل الحافظ ُم َؤ ِّرخ الشام أبي القاسم ابن عساكر ،وبأص ٍل مسمو ٍع
على أبي الوقت ،وهو ٌ ِ
الس َم ْي َساطِ ِّي،
أصل من أصول مسموعاته يف وقف خانكاه ُّ
بقراءة الحافظ أبي سعيد عبد الكريم بن محمد بن منصور السمعاين ،بحضرة سيبويه
وقته ،اإلمام جمال الدين ابن مالك ،بدمشق ..مع حضور َأ ْص َل ْي َس َما َع ِي الحافظ أبي

((( "فتح الباري" (.)153 /1

((( المصدر السابق (.)542 /1
((( ينظر " :النسخة اليونينية مِن صحيح البخاري" للعالمة أحمد محمد شاكر رحمه اهلل ،وهو ٌ
قديم
مقال
ٌ
وأخيرا
للشيخُ ،أ ِعيد نشره يف مقدمة أكثر مِن طبعة لـ « الصحيح » ،منها طبعة دار التأصيل (،)157 /1
ً
أعاد نشره الشيخ أشرف عبد المقصود  -وفقه اهلل  -يف "مجلة الرتاث النبوي" العدد األول والثاين (ص/
السماع الواقع يف كتاب القسطالين.
 ،)166وقد ن َّبه فيه الشيخ أحمد شاكر على خطأ كتابة تاريخ َّ
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ٍ
محمد المقدسي وقف السميساطي ..فاهلل ُيثيبه على قصده ،ويجزل له مِن المكرمات
الناس عليه
جوائز ِر ْف ِده((( ،فلقد أبدع فيما َر َقم ،وأتقن فيما حرر و َأ ْح َك َم ،ولقد َع َّول
ُ

يف روايات الجامع ،لمزيد اعتنائه وضبطه ومقابلته على األصول المذكورة ،وكثرة
ممارسته له ،حتى إِ َّن الحافظ شمس الدين الذهبي حكى عنه أنَّه قابله يف سنة واحدة

ِ
ِ
للمتُون
إحدى عشرة مرة ،ولكونه م َّمن ُوصــف بالمعرفة الكثيرة ،والحفظ التام ُ
حضر عند المقابلة المذكورة إذا َم َّر مِن األلفاظ
واألسانيد؛ كان الجمال اب ُن مالك لما
َ
اليونيني :هل الرواي ُة فيه كذلك؟ فإِ ْن
ما َيت ََرا َءى َأنَّه مخالف لقوانين العربية قال للشرف
ِّ
الم َس َّمى
أجاب بأنَّه منها؛ َش َر َع اب ُن مالك يف توجيهها حسب إمكانه ،ومِن َث َّم
َ
وضع كتا َبه ُ
بـ (شواهد التوضيح)» ،ثم َذك ََر القسطالينُّ أنَّه قد وقف «على فرو ٍع مقا َب َل ٍة على هذا

المنسوب لإلمام المحدِّ ث شمس الدين محمد بن أحمد
الفرع
األصل األصيل» ،منها
ُ
ُ
الغزولي ،وقد وصفه القسطالينُّ بقوله « :الفرع الجليل الذي لع َّله َ
فاق أص َله» ،ومِن َث َّم
اعتمدت يف كتابة متن البخاري يف
اعتمدَ القسطالينُّ على هذا الفرع ،فقال « :فلهذا
ُ

ذاكرا
شرحي هذا عليه،
ُ
ورجعت يف شكل جميع الحديث وضبطه إسنا ًدا ومتنًا إليهً ،
المهمات» ،ولم يكن القسطالينُّ
جميع ما فيه مِن الروايات ،وما يف حواشيه مِن الفوائد
َ
َّ
فلما وقف على الجزء األول منه ورأى
قد وقف على أصل
اليونيني ،وهو يف جزأينَّ ،
ِّ

قابلت متن شرحي هذا
عليه تعليق ًة لإلمام ابن مالك ،نقلها القسطالينُّ ثم قال « :وقد
ُ
إسنا ًدا وحدي ًثا على هذا الجزء المذكور مِن أوله إلى آخره ،حر ًفا حر ًفا ،وحكيتُه كما
وانتهت مقابلتي له يف العشر األخير مِن المحرم سنة سبع عشرة
رأيتُه حسب طاقتي،
ْ

وتسع مئة ،نفع اهلل تعالى به ،ثم قابلتُه عليه مر ًة أخرى» ،ولما َو َجد القسطالينُّ الجزء
َ
فقابلت عليه متن شرحي هذا
أيضا ،وقال« :
اآلخر مِن أصل
ُ
اليونيني ،قام بمقابلته ً
ِّ

وس ْقي ال َّل َبن والقول ّ
الر ْفد :العطاء"
وكل شيء"؛ قاله الخليل ،وقال ابن دريدِّ : :
"الر ْفد :المعون ُة بالعطاء َ
((( ِّ
ِ
وأر َفدْ ُته؛ إذا عاونتُه على أموره" .قال ابن فارسَ " :ر َفدَ  :الراء والفاء والدال ٌ
َ
أصل
ور َفدْ ُت
الرجل ْ
قالَ " :
ِ
ِ
ِ
مصدر َر َفدَ ُه َي ْرفدُ ُه؛ إذا أعطا ُه،
اه َر ُة بالعطاء
فالر ْفدُ
والم َظ َ
واحدٌ ُم َّط ِر ٌد ُمنْ َق ٌ
ُ
وغيرهَّ ،
اس ،وهو المعاونة ُ
الر ْفدُ "".العين"(" ،)25 -24 /8جمهرة اللغة" (" ،)634 /2مقاييس اللغة" (.)421 /2
واالسم ِّ
ُ
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ِ
جميعه حسب الطاقة ،وهلل الحمدُ » اهـ(((.
فكملت مقابلتي عليه
ْ

ثم شاء اهلل عز وجل وله الحمد والفضل ِ
والمنَّة ْ
أن يتم طبع «صحيح البخاري»
على فر ٍع ُم ِه ٍّم((( عن هذا األصل األصيل الخاص بالحافظ اإلمــام شرف الدين
عت نسخ ُة القسطالين مع شرحه « الصحيح »ُّ ،
وكل ذلك اآلن مشهور
اليونيني ،كما ُطبِ ْ
متداول يف أيدي الناس ،فالحمد هلل رب العالمين.

وتوالت ِ
الفروع العالية ،والن َُّسخ الخطية،
فظهرت
المنَ ُن اإللهية ،والعطايا الربانية،
ْ
ُ

الواحدة تلو األخرى ،مثل نسخة البقاعي التي انتشرت اآلن يف أيدي طلبة العلم ،وقام

الشيخ نظام يعقوبي بنشرها َّ
مؤخ ًرا ،فشكر اهلل صنيعه وأجزل له األجر والمثوبة.

وقد وصفها الحافظ اب ُن حجر العسقالين يف ترجمة البقاعي ،فمدحها و َع َّظمها،
فقال ابن حجر « :إسماعيل بن علي بن محمد البِ َق ِ
اع ُّي ،ثم الدِّ مشقي ،النَّاسخ ،كان
ُ
ُ
وينصحهم ،و ُي َع ِّظ ُمهم،
ويميل إلى معتقدهم،
يشتغل بالعلم ،ويصحب الحنابلة
ُ
كتب بخ ِّطه
الناس ،مع الدِّ ين والخير ،وله َن ْظ ٌم َح َس ٌن أنشدين منه بدمشق ،وقد َ
ِّب َ
و ُي َكت ُ
ِ
ٍ
ٍ
اليسير مِن
معدومة النَّظيرَ ،سلِ َم ْت مِن الحريق إِ َّل
واحدة
مجلدة
(صحيح البخاري) يف
َ
ً
مثقال» اهـ(((.
حواشيها َفبِي َع ْت بأزيد مِن عشرين
وقال الشيخ نظام اليعقوبي يف تصديره عليها (ص « :)5/وهي نسخة مضبوطة
بالشكل شبه الكامل ،قد ُل ِّون َْت عناوين الكتب واألبواب باللون األحمر ،وقد ُح ِّل َي ْت

ُ
هوامشها بصنوف اإليضاحات واالستدراكات والتصويبات ،وشرح غامض الكلمات،
ِ
ِ
حصره ،و َي ِق ُّل عند الكثير ضب ُطه ،ويف كل ذلك
ب
وذك ِْر الرائق من المنظومات ،فيما َي ْص ُع ُ
ُ
يذكر َم ْر ِجعه فيه يف الغالب؛ ومِن ذلك ما َذك ََر ُه مِن نظم شيخه ابن الموصلي لـ (مطالع
((( "إرشاد الساري" (.)41 - 40 /1

حر ْر ُته يف «تحرير األصل المعتمد يف (الطبعة
((( وهو فرع العالمة "عبد اهلل بن سالم البصري" ،كما َّ
السلطانية) من (صحيح البخاري)» ،الناشر :معهد المخطوطات العربية ،المكتبة اإللكرتونية المح َّكمة،
بحوث تراثنا ( ،)3السنة األولى1439 ،هـ 2018 -م ،رقم توثيق األلكسو :ط.2018 / 05 / 009 /

((( "إنباء الغمر بأنباء العمر"البن حجر العسقالين ( ،)273 /2المحقق :د حسن حبشي ،الناشر :لجنة إحياء
الرتاث اإلسالمي بالمجلس األعلى للشئون اإلسالمية ،القاهرة 1415هـ = 1994م.
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األنوار) ،وكذا كان يذكر َن ْظ َمه يف غالب األحيان ،وقد نقل مِن كالم ابن األثير يف (النهاية
يف غريب الحديث) ،ثم مِن كالم القاضي عياض يف (مشارق األنوار) جمل ًة وافر ًة يف

ٍ
َّ
كثيرة مِن َخ ِّط اإلمام اليونيني رحمه اهلل .ثم إِ َّن قيمة
وحشاه بنقول
هوامش الكتاب.
ِ
ٍ
وأص ِّحها على
النسخة تظهر يف اعتماد ناسخها على نسخة أصلية من أوثق نُسخ البخاري َ
ُ
الناسخ رحمه اهلل ً
نقل عن األصل:
اإلطالق ،ومِن هذه الن َُّسخ التي َذك ََرها
 – 1نسخة أبي صادق مرشد بن يحيى بن القاسم المديني ثم المصري ،والتي

وقفها بجامع عمرو بن العاص بمصر.

 -2نسخة الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه اهلل.

الس َم ْي َساطِي» اهـ.
 -3نسخة خانقاه ُّ

وال يقف األمر على دمشق والقاهرة وغيرها مِن بلدان المشرق ،فام ِمن ٍ
بلد أو
ُ
ٍ
«صحيح البخاري» إِ َّل وبا َد َر أه ُله بكتابته وانتساخه ،ومقابلته ومعارضته
مكان دخله
ُ
بأدق وأوثق األصول ،وسامعه عىل أكابر أهل العلمِ ،
ٍ
أصل هلمُ ،يولونه
ومن َث َّم اختاذ
عنايتهم ورعايتهم ،كما هو حال المغاربة مع نسخة ابن سعادة.
ِ
فاستم ْع ِ
ِ
ٍ
ٌ
البن ُر َش ْي ٍد
يرات،
أندلس ،فهناك
صوب
وانطلق
واركب ال ُف ْل َك
ْ
أصول ُمن ِ ٌ
َ

وهو يتحدَّ ث عن أبي عبداهلل ابن منظور ،فيقول « :محمد بن أحمد بن عيسى بن محمد
بن منظور بن عبداهلل ابن منظور القيسي اإلشبيلي ،مِن بيوهتا النبيهة ،يكنى أبا عبداهلل،

َر ِ
ٌ
فاضلَ ،ح َسن الضبط ،اعتمدَ ه األندلس ُّيون ،و َع َّولوا عليه يف (صحيح البخاري)،
اوي ٌة

رواية((( أبي َذ ٍّر ،لصحبته له ،ومجاورته معه ،حتى كتب (الجامع الصحيح) للبخاري،
وعار َض فر َعه بأصله ،وفر َغ مِن نَس ِ
خه بمكة ،يف رجب مِن سنة إحدى وثالثين وأربع
ْ
َ
علي بن محمود» ،قال « :وكانت رحلته
مئة ،وقاب َله مع أبي عبداهلل َّ
الوراق محمد بن ِّ
ٍ
حجتين
ثمان وعشرين وأربع مئة،
إلى المشرق مِن إشبيلية بلده يف شعبان سنة
وحج َّ
َّ

((( يف المطبوع " :راوية"  -خطأ ،والذي يف مخطوط اإلسكوريال (ق /13 /أ) " :رواوية" وضرب على
الواو الثانية فصارت كالدائرة ،لتصبح الكلمة"رواية".
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ِ
شرفها اهلل – على
سنتي ثالثين وإحدى وثالثين ،فسم َع (صحيح البخاري) بمكة – َّ
محرم ،وانتهى يف سماعه يف
أبي َذ ٍّر َ
اله َر ِو ِّي عند باب الندوة ،سنة إحدى وثالثين يف َّ
ٍ
بعض مِن كتاب األَ ْي َمان والنُّذور» ،قال « :قال أبو عبداهلل ابن
هذه المرة األولى إلى
أيضا مر ًة ثانية وأنا أسمع ،والشيخ أبو َذ ٍّر ينظر يف أصله ،وأنا ُأ ْصلِ ُح
منظور :و ُق ِرئ عليه ً

السماع الثاين الذي كمل
يف كتابي يف المسجد الحرام عند باب الندوة ،كان ابتداء هذا َّ
جميع الكتاب يف شهر شوال مِن سنة إحدى وثالثين المذكورة ،وتمامه يف ذي
فيه
ُ

القعدة منها ..وانصرف إلى األندلس فدخل إشبيلية سنة أربع وثالثين» ،إلى ْ
أن قال
ابن ر َش ٍ
ث عنه ِ
يد « :حدَّ َ
الج َّل ُة مِن األندلسيين ،وأج ُّلهم:
ُ
أبو الحسن ُش َر ْيح ابن محمد.

والقاضي أبو القاسم أحمد بن محمد ابن منظور.

وأبــو محمد عبد الرحمن بن عبداهلل بن محمد بن عثمان الت ِ
ُّجيبِ ُّي ال َق ْيظِ ُّي
ِ
ِ
وسم َعه
بم َّل َطش ،وكتب عنه (صحيح البخاري) ،وقر َأ ُه مرةً،
الس َر ُق ْسط ُّي المعروف َ
َّ

أخرى بقراءة أبي محمد ابن العربي.

ِ
ِ
ُ
ـح َّب ًسا بجامع
وكان
أصل ال َق ْيظ ِّي هذا من األصــول المعتمدة يف األندلس ُم َ
ِ
طهرها اهلل مِن دنس الكفر ،وأعادها اهلل دار إسالم  ،-وهذا
العدَ ّبس من إشبيلية – َّ
ُ
ضابط األندلسيين يف وقته أبو بكر اب ُن
األصل – جربه اهلل – مِن األصول التي اعتمدها
بخط أبيه ٍ
ٍ
وعار َض كتابه الحافل به ،الذي ِّ
خير ،رحمهما اهلل ،وفيه كان سماعي
خير،
َ

وسماع ُبن ََّي محمد – هداه اهلل – مع الجماعة ،على شيخنا الفقيه الفاضل العدل أبي
ُ
أيضا أص َله الذي ِّ
ُ
بخط أبيه رحمه اهلل،
فارس – أبقاه اهلل ،-
والشيخ أبو فارس يمسك ً
وفيه َس ِمع على شيخه أبي مروان رحمه اهلل» اهـ(((.
((( "إفادة النصيح" (ص.)50- 46 /

نسخة «صحيح البخاري» األصل َّية وأشهر رواياته

93

ٍ
أصول عديدة ،وكم عدد الذين َس ِمعوا وكتبوا وحضروا،
فانظر والدة أص ٍل مِن

ومنزلتهم وجاللتهم ،وإمامتهم يف الدين؟

ٌ
أصول راسيات ،وعالمات ظاهرات ،على ما َو َه َب ُه اهلل عز وجل لهذه األمة
فهذه
عامة ،وللبخاري خاصة ،مِن ِح ْف ٍ
ظ ،على مدار الليالي واأليام ،فالحمد هلل رب العالمين.

ِ
الج ْمع بين سماع
وبذا
ْ
انمازت نسخ ُة ال َف َر ْب ِر ِّي عن البخاري بمزايا عديدة ،منها َ
كابرا عن ٍ
وصلت كذلك
كابر ،كما
األكابر وخطوطهم،
ْ
ْ
السماع ً
فوصلت لنا عن طريق َّ
ٍ
ِّ
بالخط والكتابةً ،
ً
نسخة.
أصل عن أصلٍ ،ونسخ ًة عن
نقل

ِ
وغيرها مما لم أذكره يف هذا الموضع؛ فقد صارت هي عمد َة
ولهذه المزايا
المسلمين اليوم يف َت َل ِّقي «صحيح البخاري».
ومِن َث َّم قال ابن ُر َش ْيد « :محمد بن يوسف بن َم َطر بن صالح بن بِ ْش ٍر ال َف َر ْب ِر ُّي:

وح ْب ُل ُهم
الثقة األمين ،وسيل ُة المسلمين إلى رسول اهلل ﷺ ،يف كتاب البخاريَ ،
المتين»((( .قال « :وأبو عبداهلل ال َف َر ْب ِر ُّي هذا ُعمدة المسلمين يف كتاب البخاري،
وشهر ُته ُم ْغني ٌة عن التعريف بحاله ،و ْلن ِ
مختصرا – َ
قول بعض العلماء يف
ُور ْد يف ذلك -
ً
الثناء عليه ،نف ًعا ل ُغ ْم ٍر((( جاهلٍ ،و َد ْف ًعا لذي ِغ ْم ٍر((( على أهل اإلسالم متجاهل»(((،
مشهور» ،وعن أبي
ونقل ابن رشيد عن اإلمام أبي الوليد الباجي قال « :وال َف َر ْب ِر ُّي :ثق ٌة
ٌ
بكر السمعاين قال « :كان ثق ًة َو ِر ًعا» ،وعن أبي محمد الرشاطي قال « :وعلى ال َف َر ْب ِر ِّي

بمن جع َله المسلمون
العمد ُة يف رواية كتاب البخاري» ،ثم قال ابن رشيد « :فما ظن َُّك َ
(((
وبارك فيه حتى انفر َد
اهلل تعالى يف ُع ْم ِر أبي عبداهلل ال َف َر ْب ِر ِّي َ
عمد َتهم؟»  .قال « :و َمدَّ ُ
لذ ِ
برواية (الصحيح) زمانًا؛ َ
هاب ُرواتِهُ ،فر ِح َل إليه يف روايته عنه ،و ُتنُوفِ َس يف سماعه
((( المصدر السابق (ص.)10 /

خراب".
ودار غامرةٌ:
األمور ،وجم ُعه:
((( يف "العين" ( " :)416 /4والغ ُْم ُرَ :من لم ُي َج ِّرب
ٌ
أغمارٌ ،
ٌ
َ
ِ
ِ
((( قال الفيومي يف "المصباح المنير" ( « :)453 /2غ م ر :الغ ْم ُر الح ْقدُ وزنًا ومعنًى».
((( "إفادة النصيح" (ص.)14 /

((( المصدر السابق (ص.)15 /
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منه»((( .قال « :والطريق المعروف اليوم إلى البخاري يف مشارق األرض ومغارهبا با ِّت ِ
صال
الناس؛ لكمالها و ُق ْربِها ُ
وشهرة رجالها ،وكان
السماعُ :
طريق ال َف َر ْب ِر ِّي ،وعلى روايته اعتمدَ ُ
أصل البخاري ،ومنه نقل أصحاب ال َفرب ِري ،فكان ذلك حج ًة له عاضدةًِ ،
عنده ُ
وبصدْ قِه
ُ َّ
ُ َ ْ ِّ
ِّ
الكتاب مِن((( ال َف َر ْب ِر ِّي؛ بل زاد ،حتى كأنَّما عناه ُ
شاهدةً ،ثم توا َتر
القائل[ :الطويل]
ُ
لم َيدَ ْع ل ِ َـي ِريب ًة
َت َوا َت َر حتَّى ْ

ب
َو َل ْم َي ُك َع َّما َخ َّبروا ُم َت َع َّق ُ

المحجة،
الحجة ،ووضحت
اإلجماع عليهَ ،ف َل ِز َمت
َف َت َط َّو َق به المسلمون ،وانعقد
َّ
َّ
ُ
أيضا عن البخاري مِن المعروفين :أبو إسحاق إبراهيم بن َم ْع ِق ِل بن
والحمد هلل .ورواه ً
الح َّجاج الن ََّس ِف ُّي»(((.
َ

وروا َيتَا ال َف َر ْب ِر ِّي والن ََّس ِف ِّي هما أشهر الروايات عن البخاري ،بل لم يدخل
ٍ
غيرهما.
واألندلس إلى زمن القاضي
المغرب
َ
َ
عياض ُ

فقد قال عياض « :وأما الكتاب الجامع المسند الصحيح المختصر مِن آثار
المولد والمنشأِ
ِ
البخاري،
رسول اهلل ﷺ ،لإلمام أبي عبداهلل محمد بن إسماعيل
ِّ
ِ
الج ْع ِفي الن ََّس ِ
َ
ب بالوالء؛ فقد
وصل إلينا مِن رواية أبي عبداهلل محمد بن
والــدَّ ارِّ ُ ،
ِ
الروايات مِن طريقه ،ومِن رواية إبراهيم بن َم ْع ِق ٍل الن ََّس ِف ِّي ،عن
وأكثر
يوسف ال َف َر ْب ِر ِّي،
ُ
ِ
واألندلس
المغرب
الطريقين عنه ،وال دخل
البخاري ،ولم يصل إلينا مِن غير هذين
َ
َ
الم ْست َْملِ ِّي
إِ َّل عنهما ،على كثرة ُر َواة البخاري عنه لكتابه ،فقد َر َو ْينا عن أبي إسحاق ُ
َأنَّه قال عن أبي عبداهلل ال َف َر ْب ِر ِّي َأنَّه كان ُ
يقول :روى (الصحيح) عن أبي عبداهلل تسعون
ألف رجل ما بقي منهم غيري»(((.
ولنذكر شي ًئا عن رواية الن ََّس ِف ِّي.
فح ْس ُبنا ما مضى يف كالمنا عن رواية ال َف َر ْب ِر ِّي،
َ
ْ

((( المصدر السابق (ص.)17 /

((( كذا يف المطبوع ،وكذا يف مخطوط اإلسكوريال (ق /7 /ب).
((( السابق (ص.)19 - 18 /

((( "مشارق األنوار" (.)9 /1
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المبحث الثاين
البخاري
رواية ابن َم ْع ِق ٍل الن ََّس ِف ِّي عن
ِّ

وقعت هذه الرواية لإلمام الخطابي ،وعليه ال ُعمدة يف معرفتها ،العتماده
وقد
ْ
عليها يف شرحه للبخاري ،قبل ْ
للج َّيانِ ِّي.
أن ينتقل اللوا ُء بعد ذلك َ
الم ْشكِ َل مِن
فقد قال
الخطابي يف مقدمة «أعالم الحديث» « :وقد َتأ َّم ْل ُت ُ
ُّ
بعضها قد وقع ِذ ْكـ ُـره يف كتاب
والم ْس َت ْف َس َر منها؛
أحاديث هذا الكتاب
ُ
فوجدت َ
ُ
فسره مِن
(معالم السنن) مع الشرح له واإلشباع يف تفسيره ،ورأيتُني لو طويتُها فيما ُأ ِّ
هذا الكتاب
صفحا  -اعتما ًدا منِّي على ما َأ ْو َد ْعتُه ذلك الكتاب
وضربت عن ِذكْرها
ُ
ً
بحق هذا الكتاب ،فقد يقع هذا عند َمن ال يقع عنده
كنت قد
أخللت ِّ
ُ
مِن ِذكْرها ُ -
ذاك ،وقد يرغب يف أحدهما َمن ال يرغب يف اآلخر ،ولو َأعَدْ ُت فيه ِذكْر جميع ما
وعر ْض ُت الناظر فيه
كنت قد َه َّج ُ
وقع يف ذلك التصنيف؛ ُ
نت هذا الكتاب بالتكرارَّ ،
فرأيت األصوب ْ
شرحه وبيانُه هناك،
أن ال ُأ ْخلِ َيها مِن ِذكْر بعض ما تقدَّ م
ل ِ ْل َمالل،
ُ
ُ
اإليجاز فيه ،مع إضافتي إليه ما عسى ْ
ِّ
يتيسر يف بعض تلك األحاديث مِن
متوخ ًيا
َ
أن َّ
ٍ
فائدة و َت ْوكِيد معنًى ،زياد ًة على ما يف ذلك الكتاب ،ليكون ِع َو ًضا عن الفائت
تجديد

وجربًا للناقص منه ،ثم إنِّي أشرح بمشيئة اهلل الكال َم يف سائر األحاديث التي لم يقع
ِذك ُْرها يف (معالم السنن) وأوفيها ح َّقها مِن الشرح والبيان» اهـ(((.
وض َّمنَه كله
ومفا ُد كالم الخطابي َأنَّه لم َيدَ ْع شي ًئا مِن كتاب البخاري ،بل َذك ََره َ
شرحه يف كتابه اآلخر
بعضه مستو ًفى،
واختصر َ
ضمن كتابه ،فشرح َ
بعضه الذي سبق له ُ
َ

«معالم السنن».

الخطابي « :وأما استنا ُد هذا الكتاب وسما ُعه؛ فإِنَّا لم َن ْل َح ْق مِن
إلى أن قال
ُّ
ِ
مات
وس ِمعوا منه؛ ل ِ ِقدَ ِم موتِه ،فإِنَّه َ
أصحاب محمد بن إسماعيل الذين شاهدوه َ
ست وخمسين ومئتين.
رحمه اهلل  -على ما َب َل َغنَا  -سنة ٍّ

((( "أعالم الحديث" (.)105 – 104 /1
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وقد َس ِم ْعنا معظم هذا الكتاب مِن رواية إبراهيم بن َم ْع ِق ٍل الن ََّس ِفي ،حدَّ َثنَا ُه
َخ َلف بن محمد َ
الخ َّيام قال :حدثنا إبراهيم بن َم ْع ِقلٍ ،عنه.
ِ (((
أحاديث مِن ِ
َ
سائر الكتاب إِ َّ
َسم ْعنا
آخره مِن طريق محمد بن يوسف ال َف َر ْب ِر ِّي،
ل
َ
حدَّ َثنِيه محمد بن خالد بن الحسن قال :حدثنا ال َف َر ْب ِر ُّي ،عنه.

مواضع اختالف الرواية يف تلك األحاديث إذا انتهينا إليها ْ
إن
ونحن ُن َب ِّي ُن
َ

شاء اهلل » اهـ(((.

فقد أشار الخطابي إلى َّ
ثم َة اختالف يف الرواية سيتولى هو اإلشارة إليه يف
أن َّ
ُّ
مواضعه.فكان مِن ذلك قوله على حديث «األعمال بالنيات» « :هكذا وقع يف
ورجعت إلى نسخ أصحابنا
ذهب شطره،
رواية إبراهيم بن َم ْع ِق ٍل عنه ،مخرو ًما ،قد
ُ
َ

(فمن كانت هجرته إلى اهلل وإلى رسوله؛
فوجد ُتها كلها ناقصة ،لم ُي ْذكر فيها قولهَ :

فلست
أيضا،
ُ
فهجر ُته إلى اهلل وإلى رسوله) .وكذلك وجد ُته يف رواية الفربري ً
أدري كيف وقع هذا اإلغفال ،ومِن جهة َمن عرض مِن ُر َواته؟ وقد َذك ََر ُه محمد بن
ِ
الح َم ْي ِد ِّي فجاء به ُمستو ًفى»(((.
إسماعيل يف هذا الكتاب يف غير موضع من طريق ُ

ٍ
حديث آخر « :وهذا الحديث وما يتلوه من طريق حفص بن ميسرة من
وقال على

رواية
الفربري ليس من رواية ابن معقل»(((.
ِّ

أيضا « :وهذا من رواية الفربري ،ليس عن ابن معقل»(((.
وقال ً

اجة هكذا رواه يف هذا الحديث مِن هذا الطريق،
وقال ً
أيضا « :وقولهَ :ق َّر الدَّ َج َ

((( كذا يف مطبوع "األعالم" ،ولعل صوابهِ :
"وسَ ْعنا".
((( المصدر السابق (.)106 – 105 /1

((( السابق (.)108 /1
((( السابق (.)528 /1

((( السابق (.)1367 /2
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فلست ُأ ْب ِعد ْ
أن يكون الصواب مِن الرواية:
وقد رواه فيما تقدَّ َم( :كما ُت َق ُّر القارورة)،
ُ

الز َجاجة) ليالئم معناه معنى القارورة يف الحديث اآلخر.
( َق َّر ُّ

صوت الدجاج ،مِن َقر ِ
ْ
ت الدجاج ُة
صحت الرواية يف (الدَّ جاجة)؛ فمعناه
ُ
وإن َّ
َّ
َت ِق ُّر َق ًّرا و َق ِر ًيرا وقد َق َّر ْت:
قطعت صو َتها؛ كقول الشاعر((([ :الطويل]
ْ
ْ
اج الهوى َق ْر َق ِر ُير ها
وإن َق ْر َق َر ْت َه َ

ورواه ال َف َر ْب ِر ُّي ،عن أبي عبداهلل( :قِ ُّر الدَّ جاجة) بكسر القاف؛ كأنَّه حكاي ُة
صوهتا » اهـ(((.

وهذه النصوص جميعها ُّ
تدل على َّ
أن الخطابي إنَّما يسوق « الصحيح » يف كتابه
مِن رواية ابن َم ْع ِقلٍ ،ثم يقارن بينها وبين رواية ال َف َر ْب ِر ِّي ،ويذكر ما يقع بينهما مِن
ٍ
اختالف يف الرواية.

و َأ َّنــه كذلك ربما راجع ن َُسخ أصحابه الخاصة برواية ِ
ابن َم ْع ِقلٍ ،بدليل قوله
ذهب شطره،
السابق « :هكذا وقع يف روايــة إبراهيم بن َم ْع ِق ٍل عنه ،مخرو ًما ،قد
َ
ورجعت إلى نسخ أصحابنا فوجد ُتها كلها ناقصة» ،أي ن َُسخهم مِن رواية ِ
ابن َم ْع ِقلٍ؛
ُ
بدليل ِذكْره رواية ال َف َر ْب ِر ِّي عقب كالمه هذا ،والكالم يعود إلى أقرب مذكور سابق
وهو رواية ِ
ابن َم ْع ِقلٍ.

يهودي يف طعام أهل الجنة « :إِ َدا ُم ُه ْم َب َال ٌم ون ٌ
ُون،
وقال الخطابي تعلي ًقا على قول
ٍّ
قالوا :وما هذا؟ قالَ :ث ْو ٌر ون ٌ
ُون ،يأكل مِن زيادة كبدهما سبعون أل ًفا» ،قال الخطابي:
« هكذا َر َو ْو ُه لنا ،و َت َأ َّم ْل ُت الن َُّس َخ المسموعة مِن أبي عبداهلل مِن طريق حماد بن شاكر
ٍ
وإبراهيم بن َم ْع ِق ٍل وال َف َر ْب ِر ِّي ،فإذا ك ُّلها متفق ٌة على ٍ
نحو
واحد باالم ونون»(((.

((( َذك ََر ُه الخطابي يف كتابه اآلخر "غريب الحديث" ( .)611 /1وكذا َذك ََره يف "العين" (،)22 /5 ،214 /1
و"تاج العروس" (.)181 /21 ،399 /13

((( "أعالم الحديث" (.)2218 – 2217 /3
((( السابق (.)2266 /3
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وهذا يفيد َّ
أن الخطابي لم يكن يعتمد على روايته للكتاب سما ًعا فقط؛ بل كان
أيضا ،بل كان يملك ً
نسخا مِن
يملك ن َُس ًخا مكتوبة مِن هذه الروايات عن البخاري ً
للخطابي الرواي ُة عنهم يف
البخاري مِ َّمن لم تقع
تلك التي ُس ِم َع ْت على بعض تالمذة
ِّ
ِّ
هذا الكتاب ،كما هو الحال يف نسخة حماد بن شاكر ،التي أشار إليها هناُ ،
حيث لم
يذكر الخطابي – يف كالمه السابق  -فيما َس ِمعه واعتمد عليه يف شرحه سوى روا َيتَي
ابن َم ْع ِق ٍل وال َف َر ْب ِر ِّي.

بل لم يذكر الخطابي رواية ابن شاكر سوى يف هذا الموضع اليتيم ،لم َأ َر له

غيره يف كتابه.

الخطابي على تلك األحرف التي لم يسمعها مِن طريق ال َف َر ْب ِر ِّي؛ فقال
ون َّبه
ُّ
ِ
ً
مما لم أسمعه مِن طريق ال َف َر ْب ِر ِّي :باب قول النبي ﷺ :
مثل « :ومن كتاب الفتنَّ ،
أمورا ُتنكِ ُروهنا)»((( ،فذكر الخطابي أربعة أحاديث حتى وصل إلى
(ست ََر ْون بعدي ً
َ
«كتاب األحكام»(((.
فهذا يعني أنَّه لم يأخذ هذه األربعة مِن طريق ال َف َر ْب ِر ِّي سما ًعا ،وإِ ْن كانت لديه مِن

ٍ
البخاري سما ًعا.
طرق أخرى عن
ِّ

ومِن ٍ
الخطابي على الفوات المذكور يف رواية ابن َم ْع ِقلٍ.
جهة أخرى فقد ن َّبه
ُّ

انتهت رواية إبراهيم بن
قلت :إلى ها هنا
فقال
ْ
الخطابي « :ومِن (كتاب التفسير)ُ ،
ُّ
ِ
ِ
الح َسن قال( :باب ما جاء
َم ْعقلٍ .وحدثنا بما بعده من الكتاب((( محمد بن خالد بن َ
يف فاتحة الكتاب) حدثنا محمد بن يوسف ال َف َر ْب ِر ُّي قال :حدثنا محمد بن إسماعيل
وخ َب ًرا إلى ْ
فذكر ثالثين حدي ًثا َ
أن وصل إلى «كتاب فضائل القرآن»(((.
قال»(((.
َ

((( السابق (.)2327 /4
((( السابق (.)2333 /4

((( يعني " :كتاب التفسير" ال " الجامع الصحيح".
((( السابق (.)1796 - 1795 /3
((( السابق (.)1860 /3
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وظاهر كالمه َأ َّن هذا الفوات يف رواية إبراهيم بن َم ْع ِق ٍل ينتهي بنهاية كتاب
«التفسير»((( ،ثم تعود رواية ابن َم ْع ِق ٍل ثانية مِن أول «كتاب فضائل القرآن» ،ويؤ ِّيد
ٍ
الحق تعلي ًقا على قول اليهودي المذكور آن ًفا :
أيضا :قول الخطابي يف موض ٍع
ذلك ً

«هكذا َر َو ْو ُه لنا ،و َت َأ َّم ْل ُت الن َُّس َخ المسموعة مِن أبي عبداهلل مِن طريق حماد بن شاكر
وإبراهيم بن َم ْع ِق ٍل وال َف َر ْب ِر ِّي» إلخ(((.
ومما ُّ
يدل على َّ
أن رواية إبراهيم بن َم ْع ِق ٍل لم تنته عند «كتاب التفسير»:

َ
ور َو ْينَا عن أبي الفضل صالح بن محمد بن
علي الج َّياينُّ قالَ « :
ما ذ َكـ َـر ُه أبو ٍّ
شاذان األصبهاين ،عن إبراهيم بن َم ْع ِقلٍ؛ َّ
آخر الديوان((( ،مِن
أن
َّ
البخاري أجاز له َ
أول كتاب األحكام ،إلى آخر ما رواه الن ََّس ِف ُّي((( من (الجامع)؛ َأل َّن يف رواية إبراهيم
ٍ
َ
أوراق مِن آخر الديوان عن رواية ال َف َر ْب ِر ِّي ،قدْ َع َّل ْم ُت على الموضع يف
نقصان
الن ََّس ِف ِّي
كتابي((( ،وذلك يف (باب قوله تعالىُ ﴿ :ي ِريدُ َ
ون َأ ْن ُي َبدِّ ُلوا كَال َم اهللِ﴾ [الفتح.) ]15 :
ِ ِ
آخرها بعض حديث عائشة يف اإلفكَ ،ذك ََر
روى الن ََّسف ُّي من هذا الباب تسع َة أحاديثُ ،
ٍ
التاسع مِن أحاديث البابَ ،خ َّر َج ُه عن َح َّجاجٍ
كلمات استشهدَ هبا ،وهو
البخاري
منه
ُ
ُّ
ِ
عن الن َُّم ْي ِر ِّي عن ُيون َُس ِ
ور َوى ال َف َر ْب ِر ُّي
عن ُّ
الز ْه ِر ِّي بإسناده عن شيوخه عن عائشةََ .
الزناد عن األعرج عن أبي هريرة
زائدً ا عليه مِن أول حديث ُق َت ْي َبة عن ُم ِغيرة عن أبي ِّ
وها) إلى آخر ما رواه ال َف َر ْب ِر ُّي
النبي ﷺ( :إِ َذا َأ َرا َد َع ْب ِدي َأ ْن َي ْع َم َل َس ِّيئ ًة فال َت ْك ُت ُب َ
عن ِّ
((( خال ًفا لما َف ِه َمه د .جمعة فتحي عبد الحليم يف كتابه "روايات الجامع الصحيح ون َُسخه" (ص،)141 /
ِ
انتهت إلى هذا الحدِّ  ،وليس كذلك كما ُّ
وغيره.
الخطابي
يدل عليه كال ُم
مِن كون روايته قد
ْ
ِّ

((( "أعالم الحديث" (.)2266 /3

((( يعني " :صحيح البخاري".
((( يعني :ابن َم ْع ِقلٍ.
((( يعني :مِن نسخته مِن "صحيح البخاري".
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ِ
ٍ
أوراق مِن كتابي»(((.
تسع
عن البخاري من الدِّ يوان ،وهو ُ

وقعت له
ومما يجدر ِذك ُْره َأ َّن رواية ابن َم ْع ِق ٍل لم تقع للج َّياين مسموعةً ،إنما
ْ

باإلجازة.

مواضع مِن رواية أبي إسحاق
أيضا على
صرح بذلك فقال « :وقد َن َّب ْهنَا ً
َ
وقد َّ
وانتقلت إلينا
إبراهيم بن َم ْع ِق ِل بن الحجاج الن ََّس ِف ِّي ،عن أبي عبداهلل البخاري،
ْ
هذه الرواية على جهة اإلجازة ،مِن قِ َب ِل أبي صالحٍ َخ َلف بن محمد بن إسماعيل
َ
الخ َّيام البخاري.

ومِن قِ َبل أبي الفضل صالح بن محمد بن شاذان األصبهاين ،عنه»((( .أي عن ِ
ابن

َم ْع ِق ٍل عن البخاري.

وكالم الجياين يف هذا الموضع ُي َف ِّسر قوله يف أول كتابه « :وما كان يف كتابي مِن
ِ
الح َّجاج الن ََّس ِف ِّي عن البخاري :فأخربين هبا أبو
رواية أبي إسحاق إبراهيم بن َم ْعق ِل بن َ
الج َذامِ ُّي ،قال :نا أبو الفضل أحمد بن أبي عمران
العاصي َح َكم بن محمد بن َح َكم ُ
الهروي ،بمكة سنة اثنتين وثمانين وثالث ٍ
وأجاز لي
بعضه
مئة ،قال لي:
ُ
َ
سمعت َ
سائره ،قال :نا أبو صالح َخ َلف بن محمد بن إسماعيل البخاري((( ،قال :نا إبراهيم بن
َ
َم ْع ِق ٍل الن ََّس ِف ُّي ،قال :نا أبو عبداهلل البخاري»(((.

((( "تقييد المهمل" ( .)62 /1واختصر كالمه هذا القاضي عياض ،فقال « :إِ َّ
ل َأ َّن الن ََّس ِف َّي فاته مِن آخر
الكتاب شي ٌء مِن كتاب األحكام ،إلى باب قوله تعالىُ ﴿ :ي ِريدُ َ
ون َأ ْن ُي َبدِّ ُلوا كَال َم اهللِ ﴾ فإِنَّه إجاز ٌة مِن
البخاري للن ََّس ِف ِّي ،ثم ما بعده لم يكن يف رواية الن ََّس ِف ِّي إلى آخر الكتاب ،وذلك نحو عشرة أوراق ،لم َي ْر ِو
ِّ
ِ
ِ
ِ
َ
الكتاب ،آخ ُرها :طرف من حديث اإلفك" اهـ.
أحاديث َّأو َل
منها إِ َّل تسع َة

((( "تقييد المهمل" (.)566 /2

بالخيام ،وهو الذي يخيط ِ
الخ َيم .ترجم له الذهبي يف كتا َب ْيه " :التاريخ" ()194/8
((( وهو المعروف َ َّ
و"الس َير" (.)204 ،70 /16
ِّ

((( "تقييد المهمل" (.)61 /1
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ِ
ذكر يف موض ٍع
فلم يذكر الجياين يف أول كتابه كيفية تل ِّقيه رواية ابن َم ْعقلٍ ،لكنَّه َ
ٍ ِ
فسر المراد بقوله يف أول كتابه « :فأخربين
الحق من كتابه أنَّه قد تل َّقاها باإلجازة ،وهذا ُي ِّ

عما
هبا أبو العاصي» أي أخربه هبا إجازة ،وبعض العلماء يستخدم اإلخبار يف التعبير َّ
أخذه إجازةً.

وذهب جماع ٌة إلى إطالق (حدَّ ثنا) و(أخربنا) يف
ويف هذا يقول القاضي عياض« :
َ
ٍ
وجماعة مِن المتقدمين ،وقد أشرنا إلى َمن َس َّوى
وحكِي ذلك عن ابن جريج
اإلجازةُ ،
والسماع على ما تقدَّ م((( ،وحكى أبو العباس ابن بكر المالكي يف
بينهما وبين القراءة َّ
كتاب (الوجازة) أنَّه مذهب ٍ
مالك وأه ِل المدينة.
ُ

ٍ
مالك؛ فإنَّه إذا جعل المناولة سما ًعا كالقراءة كما تقدم فيما
وح ٌّق ما قال عن
َ

صح فيه (حدثنا) و(أخربنا) ،فإذا ُروعي كما قدَّ منا معنى الن ْقل واإلذن
روينا عنه َق ْب ُل؛ َّ

والسماع والعرض والمناولة للحديث يف جهة اإلقرار
فيه وأنَّه ال فرق بين القراءة َّ

ب استواء العبارة عنه بما شاء.
واالعرتاف
بصحته و َف ْهم التحديث به؛ َو َج َ
َّ

ذهب إلى تجويز ذلك مِن أربــاب األصــول :الجويني؛ لكن قال( :ليس
وقد
َ

حدَّ ثني وأخــرين مطل ًقا يف اإلجــازة خل ًفا؛ لكن ليست عندي عبارة مرضية الئقة
فالو ْج ُه ال َب ْو ُح باإلجازة)(((.
والص ْون َ
بالتح ُّفظ َّ

غيره من األصوليين جملةً.
َ
ومنع إطالق (حدَّ ثنا) يف اإلجازة ُ

((( أي عند القاضي عياض.

((( وعبارة الجويني يف "الربهان" ( " :)415/1ومما يتعلق بتتميم الكالم يف هذاَّ :
أن الذي مستنده اإلجازة
غيره بما روا ُه على هذه الجهة ،ولكن الالئق به ْ
أن يذكر جه َة تل ِّقيه اإلجازة؛ َّ
فإن
يعمل بما يتل َّقا ُه ،ويعمل ُ
أدفع ل َّل ْب ِ
فإن قال :حدَّ ثني ٌ
للر ْيبْ .
محضا
فالن ،أو أخربين مطل ًقا؛
ُ
فلست أرى ذلك َخ ْل ًفا ً
ذلك ُ
س ،وأرفع َّ

لتح ُّقق الثقة .وقد تقدَّ م َّ
أن نفس لفظ الشيخ ليس شر ًطا ،وليس قو ُله (حدَّ ثني) يف اإلجازة عبارة مرضية
مواضعات ير ِّتبوهنا ويقولون يف بعضها:
والتصون ،فالوجه البوح باإلجازة .وللمحدِّ ثين
الئقة بالتح ُّفظ
ٌ
ُّ
ٍ
ِ
ِّ
ولكل طائفة يف
وليست على حقائق ،وليسوا ممنوعين من اصطالحهم،
أخربين ،ويف بعضها :حدَّ ثني،
ْ

عبارات ُم ْص َط َل َحةٌ" اهـ.
الف ِّن الذي تعا َط ْوه
ٌ
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أيضا( :أخربنا).
ور ِوي عنه ً
وقال شعب ُة يف اإلجازة مرةً :تقول( :أنبأنا)ُ ،

واختار أبو حاتم الرازي ْ
أن تقول يف اإلجازة بالمشافهة( :أجاز لي) ،وفيما كتب
إليه( :كتب إِ َل َّـي).
فالن َّ
ٌ
وذهب أبو سليمان الخطابي إلى ْ
أن فالنًا
أن يقول يف اإلجــازة( :أخربنا

حدَّ ثه) ليبين هبذا أنه إجازة.

بعضهم .وح ُّقه ْ
يتفهم به المراد ،وال ا ْعتِيد هذا
وأنكر هذا ُ
أن ينكر ،فال معنى له َّ

اصطالحا.
الوضع يف المسألة لغ ًة وال عر ًفا وال
ً

وذكر أبو محمد ابن َخ َّلد يف كتابه (الفاصل) َ
مثل هذا عن بعض أهل الظاهر.

فالن)؛ َّ
إن فالنًا قال :حدَّ ثنا ٌ
قال( :وال َت ُق ْلَّ :
ألن هذا ُينبئ عن السماع.

مثل األول ،وكالم من اصطلح فيما يريده مع ِ
اجتمع ُ
وهذا ُ
أهل
نفسه؛ إِ َّل لو
َ
ُ َ
ِ
لإلجازة؛ لما ُأنْكِر» اهـ(((.
الصنعة على هذا الوضع ليجعلوه ً
فصل و َع َل ًما

والمقصود اإلشارة إلى َت َل ِّقي الج َّياين رواي َة ِ
ابن َم ْع ِق ٍل إجازةً ،وليس سما ًعا كما

كتاب أبي عبداهلل البخاري -
هو الحال بالنسبة لبق َّية الروايات ،فقد قال فيها « :فأ َّما
ُ
وسماه (الجامع المختصر مِن أمور رسول اهلل ﷺ وسنَنِه وأيامِه)  -مِن رواية أبي ٍ
زيد
َّ
ُ
الم ْر َو ِز ِّي ،مِن طريق أبي الحسن القابسي:
محمد بن أحمد َ

فقرأ ُته على أبي القاسم حاتم بن محمد بن عبد الرحمن بن ٍ
التميمي المعروف
حاتم
ِّ
ات ،أو ُلها يف سنة أرب ٍع وأربعين وأربع ٍ
بابن ال َّطراب ْل ِسي ،مر ٍ
مئة ،قال :أخربين به أبو الحسن
َّ
َ ُ ِّ َّ
ٍ
علي بن محمد بن أبي ٍ
ثالث
أسمع سنة
القابسي الفقيه ،قراء ًة عليه بالقيروان وأنا
بكر
ُ
ُّ
ٍ
ٍ
ٍ
ثالث وخمسين وثالث
الم ْر َو ِز ُّي ،بمكة سنة
وأربع مئة ،قال :نا أبو زيد محمد بن أحمد َ
ٍ
مئة ،قال :نا أبو عبداهلل محمد بن يوسف بن مطر بن صالح بن بِ ْش ٍر ال َف َر ْب ِر ُّي ،ب َف َر ْب َر يف ذي
القعدة سنة ثماين عشرة وثالث ٍ
مئة ،قال :نا أبو عبداهلل محمد بن إسماعيل بن إبراهيم
((( "اإللماع" (ص.)129 – 128 /
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ٍ
ثالث وخمسين ومئتين(((.
الج ْع ِف ُّي البخاري رحمه اهلل ،سنة
ُ

وأما روايتُنا فيه مِن طريق أبي محمد عبداهلل بن إبراهيم األَ ِصيلِ ِّي:

شاكر عبد الواحد بن محمد بن موهب الت ِ
ٍ
ُّجيبِ ُّي المعروف بال َق ْب ِر ِّي،
فحدَّ ثنا هبا أبو

والقاضي أبو القاسم سراج بن عبداهلل بن سراجٍ  .قاال :نا أبو محمد عبداهلل بن إبراهيم
ٍ
جعفر األَ ِصيلِي ،قال :نا أبو ٍ
ٍ
ثالث وخمسين،
زيد ،بمكة سنة
بن محمد بن عبداهلل بن
ُّ
وببغداد سنة تس ٍع وخمسين وثالث ٍ
أيضا على أبي أحمد
مئة .و َقـ َـر َأ ُه أبو محمد((( ً
محمد بن محمد بن يوسف بن م ِّكي الجرجاين .قال أبو ٍ
زيد محمد بن أحمد ،وأبو
ٍّ
أحمد محمد بن محمد بن م ِّكي ،جمي ًعا :نا أبو عبد اهلل محمد بن يوسف بن ٍ
مطر
ال َف َر ْب ِر ُّي ،نا البخاري.
ٍ
ِ
بنسخة أبي
وعار ْض ُت كتابي مِن َّأوله إلى آخره
محمد األَ ِصيلِ ِّي التي بخ ِّطه(((.
َ

ِ
البغدادي  -سكن مصر -
سعيد بن عثمان
علي ابن السكن
ُ
ِّ
وقرأت رواي َة أبي ٍّ

الح َّذاء.
على القاضي أبي ُعمر أحمد بن محمد بن يحيى المعروف بابن َ

أيضا  -أبو ُعمر يوسف بن عبداهلل بن محمد بن عبد الرب الن ََّم ِر ُّي،
وأخربين هبا – ً

إجازةً.

ٍ
الج َهني ،بقرطبة  -وكان ثق ًة
قاال جمي ًعا :نا أبو محمد عبداهلل بن محمد بن أسد ُ
ضاب ًطا  -سن َة أرب ٍع وتسعين وثالث ٍ
مئة ،قال :نا أبو علي سعيد بن عثمان بن السكن

ثالث وأربعين وثالث ٍ
ٍ
مئة ،قال :نا محمد بن
البغدادي الحافظ ،يف منزله بمصر سنة
يوسف ال َف َر ْب ِر ُّي ،قال :نا أبو عبداهلل البخاري.

((( والمعروف َّ
أن ال َف َر ْب ِر َّي َس ِم َع مِن البخاري سنة  ،248وسنة  ،252فتكون هذه المرة سنة  253هي المرة
الثالثة ،وقد مضى ُ
بيان ذلك يف الكالم على رواية ال َف َر ْب ِر ِّي.
((( عبداهلل بن إبراهيم ِ
األصيلِ ُّي.
ُور َض ْت على أصل ِ
((( وهذه إحدى مزايا نسخة أبي علي الج َّياين مِن " الصحيح" كوهنا قد ع ِ
األصيلِ ِّي بخ ِّطه.
ٍّ
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ٍ
ٍ
واحد مِن
مجلس
الح َّذاء يف
وكان سماع شيخنا أبي ُعمر الن ََّم ِر ِّي وأبي ُعمر ابن َ
أبي محمد ابن ٍ
أسد.

بنسخة أبي محمد ابن ٍ
ِ
أسد التي بخ ِّطه عن أبي
وعار ْض ُت كتابي
قال أبو َعلِ ٍّي(((:
َ

ِ
الس َكن(((.
َعلي ابن َّ

اله َر ِو ِّي الحافظ:
أما رواية أبي َذ ٍّر َع ْبد بن أحمد بن محمد بن عبداهلل َ

فأخربين هبا أبو العباس أحمد بن عمر بن أنس ال ُع ْذ ِر ُّي ،مناول ًة مِن َي ِده إلى يدي،
ثمان وأربع ٍ
وقال لي :سمعتُه مرارا ي ْقر ُأ على أبي َذر ،بمكة ،أو ُلها((( يف سنة ٍ
مئة ،قال:
ٍّ
ً ُ َ
الس ْر َخ ِس ُّي((( ،هبراة ،وأبو إسحاق
أخربين أبو محمد عبداهلل بن أحمد بن َح ُّمو َي َة َّ
الم ْست َِملِ ُّي ب َب ْلخٍ  -وكان مِن الثقات
إبراهيم بن أحمد بن إبراهيم بن أحمد بن داود ُ
المتقنين رحمه اهلل  ،-وأبو الهيثم محمد بن المكي بن ُز َرا ٍع ال ُك ْش ِم َيهن ِ ُّي هبا قراء ًة عليه
يف المحرم سنة تس ٍع وثمانين وثالث ٍ
مئة.
قالوا :نا محمد بن يوسف ال َف َر ْب ِر ُّي ،نا البخاري» اهـ(((.

صرح الجياينُّ يف هذه األسانيد بما ُّ
يدل على سماعه صراحةً ،عدا اإلسناد
فقد َّ
األخير فقد قال فيه « :فأخربين هبا أبو العباس أحمد بن عمر بن أنس ال ُع ْذ ِر ُّي ،مناول ًة
((( الج َّياين.

((( وهذه مز َّي ٌة أخرى لنسخة الجياين مِن « الصحيح ».
((( أي أول هذه المرات.

((( قال ياقوت الحموي يف "معجم البلدان" (َ " :)208 /3س ْر َخس :بفتح َّأوله ،وسكون ثانيه ،وفتح الخاء
واألول أكثر".
المعجمة ،وآخره سين مهملة ،ويقالَ :س َر ْخس ،بالتحريك،
َّ
قال الذهبي يف "تاريخ اإلسالم" ( « :)520 /8سمع سنة ست عشرة وثالث مئة مِن ال َف َر ْب ِر ِّي (صحيح
ٍ
البخاري)" إلى َأ ْن قال الذهبي « :وله (جز ٌء) مفيدٌ  ،عَدَّ فيه أبواب (الصحيح) ،وعَدَّ ما يف ِّ
كتاب مِن
كل
ٍ
شيء ُي ْر َوى يف سنة
األحاديث ،فأور َد ذلك الشيخ محيي الدين يف مقدمة ما شرح مِن (الصحيح) .و َأ ْع َلى
ُ
وقعت لنا
الح ُّمويِ ِّي هذا،
ثالث وعشرين وسبع مئة
الكتب المذكور ُة مِن طريقه".
ْ
ُ
حديث َ
((( "تقييد المهمل" (.)61 – 59 /1
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ِ ِ
فصرح هنا بعدم السماع ،وأنَّه إِنَّما تل َّقاه مناول ًة ال سما ًعا ،وقال
من َيده إلى يدي»َّ ،
يف أول اإلسناد « :أخربين» ،ف ُي ْشبِه أن يكون قو ُله يف إسناده إلى َم ْع ِق ٍل كقوله يف هذا
اإلسناد ،إجاز ًة ومناولةً ،وليس سما ًعا.

وقد س ِمع الجياينُّ رواية ال َفرب ِري مِن غير ٍ
وجه ،فال يضيره َأ ْن ُي ْكثِر مِن الطرق بعد
َ ْ ِّ
َ
ذلك إليها ،مناول ًة كانت أو غير ذلك ،تأكيدً ا للسماعَ ،
وتش ُّر ًفا بالرواية ،واحتيا ًطا مِن
للسنَّة عامة ،ولكتاب البخاري خاصة ،ثم
وقوع الغلط والسهو ،ومزيد عناية ،خدم ًة ُّ
إبرازا لمكانة الجياين وسعة مرو َّياته ،وشمولها لهذه األسانيد العديدة ،بأكثر مِن طريق
ً
التحمل.
مِن ُط ُرق
ُّ
الفارق بين ما تل َّقاه الجياينُّ سما ًعا ،وما تل َّقاه إجاز ًة مثل رواية ِ
ُ
وبذا يظهر
ابن َم ْع ِقلٍ.

علي الجياينُّ يف بعض المواضع إلى النَّ ْقل عن رواية ابن
ولذا ربما احتاج أبو ٍّ

للخطابي مسموعةً.
وقعت
َم ْع ِق ٍل بواسطة الخطابي(((؛ إ ْذ قد
ْ
ِّ

وما َذك ََر ُه الجياينُّ مِن نقصان رواية ابن َم ْع ِق ٍل مِن آخرها؛ قد وافقه عليه اب ُن حجر.
وقعت للجياينِّ.
وقعت البن حجر إجاز ًة كما
وكانت رواية ابن َم ْع ِق ٍل قد
ْ
ْ

اتصلت لنا روايتُه
أيضا ممن
ْ
فقال اب ُن حجر العسقالينُّ « :ومِن ُرواة الجامع ً

باإلجازة إبراهيم بن معقل
النسفي ،وفا َت ُه منه قطع ٌة من آخره رواها باإلجازة»(((.
ُّ

وكما نقل الجياينُّ عن رواية ابن َم ْع ِق ٍل أحيانًا بواسطة الخطابي ،فكذلك نقل

اب ُن حجر عنها أحيانًا بواسطة الجياين((( ،لك ْن قال ابن حجر يف نفس الموضع بعد
قليل « :ثم
راجعت رواية النسفي »(((.
ُ

((( المصدر السابق (.)361 /2

((( "هدي الساري" (ص.)491 /
((( "فتح الباري" (.)473 /2
((( السابق (.)474 /2
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واب ُن حجر إنما يرويها مِن طريق الجياين كما سيأيت ،لكنَّه قد رجع إلى «تقييد»
ِ
ِ
الح َّجاج الن ََّس ِف ِّي ،وكان
الجياين ً
أيضا ،وقال « :ومن طريق إبراهيم بن َم ْعق ِل بن َ
مِن الحفاظ ،وله تصانيف ،وكانت وفا ُته سنة أربع وتسعين ومئتين ،وكان فا َت ُه مِن

ٌ
علي الجياين يف
أوراق رواها باإلجازة عن
(الجامع)
ِّ
البخاريَ ،ن َّبه على ذلك أبو ٍّ
(تقييد المهمل)»(((.

عياضا يف موض ٍع
ب
ً
وكذلك نقل اب ُن حجر عنها بواسطة عياض((( ،لكنه َت َع َّق َ

آخر ،و َد َّل ْت عبار ُته على رجوعه إليها مباشر ًة((( ،كما َد َّل كال ُمه يف مواضع أخرى على
مراجعته لها كذلك(((.

مطلب  :يف ترتيب النسخة :
ضمنها شرحه على رواية ابن
السابق
الخطابي
وكال ُم
ُ
ٌ
صريح يف سياقته نسخته التي َّ
ِّ

َم ْع ِقلٍ ،مع بيان االختالف بينها وبين رواية ال َف َر ْب ِر ِّي يف مواضعه ،واستدراك الزيادات
التي يف رواية ال َف َر ْب ِر ِّي ،على حسب ترتيب البخاري لكتابه.

أطراف
الخطابي بذلك يف تعليقه على بعض األحاديث قال « :قد وقع
صرح
ٌ
وقد َّ
ُّ
مِن هذا الحديث يف مواضع متفرقة مِن هذا الكتاب ،على حسب ترتيب ُم َصن ِِّفه،
وذكرت معانيها يف مواضعها»(((.
ُ

ِ
القول فيما َت َي َّسر مِن تفسير
وكذلك قال الخطابي يف هناية كتابه « :هذا ُمنْت ََهى

أحاديث (الجامع الصحيح) ،وقد اختصرنا الكال َم يف عا َّمتها إِ َّل يف مواضع لم نجد
((( السابق (.)5 /1

((( السابق (.)216 /3
((( السابق (.)613 /3

((( ُينظر على سبيل المثال :المصدر السابق (.)145 ،139 ،134 ،125 ،102 ،65 /4( )624 /3
((( "أعالم الحديث" (.)1479 /3
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ووجدت صاحب الكتاب لم
مِن إشباع القول فيها ُبدًّ ا؛ إلشكالها و ُغموض معانيها,
ُ
ِ
ضم
ُير ِّتب ما
َ
الم َصنَّفة يف أبواب الفقه والعلم ,ف َي ُّ
وضع فيه من األحاديث ترتيب الكتب ُ
َّ
فوقع
كل نو ٍع منه إلى الفقه ويضعه يف بابه وال يخلطه بغيره ,كما فع َله أبو داود يف كتابه,
َ
ِ
لرسمه»(((.
كال ُمنا يف تفسيرها على حسب ذلك؛ ا ِّتبا ًعا لمذهبه وح ْف ًظا ْ

حسبما وصله ،خاصة مِن رواية
صريح يف التزام الخطابي
وهذا
َ
ٌ
ترتيب البخاريْ ،
الن ََّس ِف ِّي ،التي اعتمدها يف كتابه ً
أصل له ،وقاب َلها برواية ال َف َر ْب ِر ِّي ،وأشار لالختالفات
َ
واستدرك مِن رواية ال َف َر ْب ِر ِّي ما فات رواي َة الن ََّس ِف ِّي.
فيما بينهما،

ِ
ٍ
ضمنها الخطابي
وقد
ُ
وقفت على اختالف يف الرتتيب بين رواية ابن َم ْعق ٍل التي َّ
كتابه ،وبين رواية ال َف َر ْب ِر ِّي المشهورة المتداولة يف الناس اليوم مِن « الصحيح » المطبوعة
ٍ
ٍ
ً
راسخات ،ون َُسخٍ
موثوقات(((.
بأصول
على نسخة الحافظ ال ُيونِين ِ ِّي التي قا َب َلها
ويمكننا اإلشار ُة إلى أرقام بعض األحاديث الدا َّلة على هذا االختالف.

َ
علي بن أبي طالب رضي اهلل عنه ( ،)2375وأتبعه
ذكر
فقد َ
الخطابي حديث ِّ
ُّ
ِ
بحديث أبي هريرة رضي اهلل عنه ( ،)2371ثم بحديث ابن عباس رضي اهلل عنهما

( ،)2370ثم حديث أنس رضي اهلل عنه ( ،)2376ثم حديث أبي هريرة رضي اهلل
عنه (.)2393

وظاهر مِن تسلسل األرقام مدى االختالف بين ما يف كتاب الخطابي ،وما هو
ٌ
متداول يف نسخة ال َف َر ْب ِر ِّي المتداولة بين الناس.
االختالف سري ًعا مِن بداية كتاب الخطابيُ ،
حيث ذكر الحديث (،1
وقد ظهر هذا
ُ

.)25 ،22 ،19 ،18 ،12 ،10 ،9 ،7 ،3 ،1536 ،2
((( السابق (.)2358 /4

((( وقد مضى الكالم على هذه النسخة يف أثناء الكالم على رواية ال َف َر ْب ِر ِّي.
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ويف كتاب الصالة ً
مثل :حديث (،367 ،361 ،359 ،358 ،349 ،347

.)372 ،368

التيمم ضربةً ،بينما الحديث ( )349يف فرض
ويالحظ أن الحديث ( )347يف ُّ
أيضا ،لك ْن ليس
الصالة ،ولم َي ِر ْد عند الخطابي فيما بينهما الحديث ( )348يف ال َّت َي ُّمم ً
ِ
التيمم.
فيه « :عليك َّ
بالصعيد فإِنَّه يكفيك» ولم يذكر صفة ُّ
ولم يذكر األحاديث بين الرقمين ( )358 – 349مِن رواية ال َف َر ْب ِر ِّي وهي أبواب
وأحاديث مهمة يف باهبا.
ويف كتاب الزكاة :حديث (.)1416 ،1410 ،1407 ،1405 ،1403 ،1402

ويالحظ هنا َّ
أن الحديث ( )1403يف رواية ال َف َر ْب ِر ِّي مِن حديث أبي هريرة
ِ
فيم ْن َكن ََز ً
حديث
مال ولم ُي َؤ ِّد زكاته ،وكذلك الحديث ( )1404مِن
رضي اهلل عنهَ ،
ِ
ِ
األمر نفسه ،بينما الحديث ( « :)1405ليس فيما دون
ابن ُع َمر رضي اهلل عنهما ،يف
ٍ
فيم ْن لم ُي َؤ ِّد زكا َة َكن ِْزه.
خمس أواق صدقة» ،بينما الحديث (َ )1406

وهذه األحاديث التي لم يوردها الخطابي يف كتابه «أعالم الحديث» ً
نقل عن
رواية الن ََّس ِف ِّي؛ لم نجد أكثرها يف «سنن أبي داود» ومِن َث َّم لم َت ِر ْد يف «معالم السنن»
للخطابي ،فال ُيمكن الظ ُّن بإسقاط الخطابي لها مِن شرح البخاري ل َت َقدُّ مِها يف كتابه
السنَن» ،ألهنا لم تسبق يف «المعالم» ً
أصل ،فانتفى بذلك هذا الظن الذي
اآلخر «معالم ُّ
بعضهم.
قد يقع فيه ُ

وإِنَّما التزم الخطابي بنقل نسخة النَّس ِفي كما هي ،دون تصر ٍ
ف يف متنها ،إسنا ًدا
ُّ
َ ِّ
ُّ
ِ
ومتنًاً ،
الخطابي فيما نقلناه عنه آن ًفا.
صرح بذلك
ور ْسمه كما َّ
عمل برتتيب البخاري َ
ُّ
ِ
تصرف يف ترتيب النسخة ،وأن
لك ْن قد ُيفهم من بعض كالم الخطابي َأنَّه قد َّ
ِ
تصرفه ال مِن روايته.
االختالف الحاصل يف ترتيبها من ُّ
ُ
حيث قال الخطابي يف كالمه على حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما ( )25مرفو ًعا:
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« ُأمِر ُت ْ ِ
ُ
رسول اهلل»الحديث،
الناس حتى َي ْش َهدُ وا َأ ْن ال إِ َله إِ َّل اهلل و َأ َّن محمدً ا
أن ُأ َقات َل َ
ْ
ٍ
ٍ
زيادة ونقصان ،وك ُّلها ِصحاح.
بألفاظ مختلفة مِن
قال الخطابي « :قد ُر ِوي هذا الحديث

اجتِه أبا ٍ
ُ
بكر يف قتال مانعي
منها:
حديث أبي هريرة الذي رواه عن ُعمر يف ُم َح َّ
ِ
ِ
َّاس حتَّى يقولوا ال إله إِ َّل اهلل ،فإِذا قالوها َع َص ُموا
الزكاة وهو قولهُ ( :أم ْر ُت َأ ْن ُأ َقات َل الن َ
ٌ
مختصر ،ليس فيه ِذك ُْر الصالة والزكاة.
حديث
منِّي دما َءهم وأموا َلهم إِ َّل بح ِّقها) ،وهو
ٌ
الناس حتى يشهدوا ْ
حديث أنس ،عن النبي ﷺ قالُ « :أمِ ْر ُت ْ
ُ
أن
ومنها:
أن ُأ َقاتل َ
ِّ
وأن يأكلوا ذبيحتَناْ ،
وأن َي ْس َت ْقبِ ُلوا قِ ْب َلتَناْ ،
وأن محمدً ا عبدُ ه ورسو ُلهْ ،
ال إله إِ َّل اهللَّ ،
وأن

دماؤهم وأموا ُلهم إِ َّل بح ِّقها».
ُي َص ُّلوا صال َتنا ،فإذا فعلوا َح ُر َم ْت علينا ُ
ُ
حديث ابن ُعمر هذا ،وقد زاد فيه ِذكْر الزكاة.
ومنها:

ِ
ِ
كتاب الزكاة مِن هذا الكتاب(((،
بأسانيدها يف
اجتمعت هذه األحاديث
وقد
ْ
وجوهها على اختالفِها؛ ألَ َّن ذلك الموضع كان َأم َل َك تِب ِ
يان
ور َّت ْبت َُها هناك ،و َب َّين ُْت
َ
ْ
ْ
َ
ِ
ِ
القول فيها»(((.
وجوهها ،وإشبا ِع
فقد ُيفهم مِن قوله عن اجتماع األحاديث المذكورة بأسانيدها يف كتاب الزكاة مِن

وقعت عند
اجتمعت كذلك كما ساقها البخاري ،أو أهنا كذلك
هذا الكتاب؛ أهنا قد
ْ
ْ

البخاري مجموع ًة يف الموضع المذكور ،فناسب ذلك بياهنا هناك ،وليس كذلك.

بل لم يذكر الخطابي هناك ً
نقل عن نسخة البخاري سوى حديث أبي هريرة
رضي اهلل عنه ( )1400 - 1399مواف ًقا بذلك لما هو معروف يف نسخة ال َف َر ْب ِر ِّي
المتداولة بين الناس ،ثم تك َّلم عليه الخطابي ،وأشار لحديث ٍ
أنس وغيره يف أثناء

كالمه على معنى حديث أبي هريرة رضي اهلل عنه ،لكن لم يورد األحاديث ،ولم
ُي َر ِّتبها هناك بأسانيدها ً
نقل عن البخاري كما يتبادر للذهن مِن كالمه السابق ،وإنما
((( يعني " :صحيح البخاري".

((( المصدر السابق (.)158 – 157 /1
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ُ
َاج إليه مِن بيان هذه األمور معرف ُة القصة فيها ،كيف كانت؟
قال« :
وأول ما ُي َحت ُ
فنحتاج مِن أجل ذلك إلى ِذكْر الروايات وتت ُّبع ُط ُرق
جرت؟
وصور ُة األمر كيف
ْ
ُ
ف الحقيق ُة منها ،ونحن فاعلون لذلك بمشيئة اهلل وعونه»((( .ثم
النَّ ْقل فيها ،ل ِ َت َت َك َّش َ

بدأ الخطابي بإيراد روايات القصة بأسانيده هوُ ،م َر َّتب ًة ُم َف َّصلة ،إلى ْ
أن قال بعدها« :
ٍ
طريق صحيح ،عن
اختالف يسير ال يتغ َّير له المعنى ،ثم إِنَّا قد روينا مِن
ويف األلفاظ
ٌ
ٍ
اختصارَ ،
فذك ََر فيه الصالة والزكاة»((( ،وساق الخطابي أسانيده
أبي هريرة ،مِن غير
بذلك مِن طريق ابن خزيمة ،وغيره ،وتك َّلم على الحديث.

فظهر مِن خالل ذلك كله مرا ُده بكالمه السابق عن ترتيب الروايات ،وأنه إِنَّما
َ
َعنَى بذلك ما سيقوم به هو مِن جمع الروايات وتفصيلها وشرح معانيها يف أثناء شرحه

للحديث الذي أورده البخاري ،وأنه لم يقصد بذلك ترتيب أحاديث البخاري ،وإنما
قصد ترتيب أحاديث الباب بأسانيدها وألفاظها التي سيقوم هو بجمعها يف أثناء شرح
حديث أبي هريرة رضي اهلل عنه ،الذي أور َده البخاري يف «صحيحه».

ور ْسم البخاري.
والعمدة يف ذلك على كالم الخطابي الصريح ،يف التزامه برتتيب َ

ذكر َّ
أن
وكالم الخطابي – كما أسلفناه  -يف مقدمة كتابه؛
ظاهر يف ذلك كله ،فقد َ
ٌ
جماع ًة مِن إخوانه سألوه بعدما َف َر َغ مِن «معالم السنن» ْ
أن يشرح لهم «كتاب (الجامع
الصحيح) ألبي عبداهلل محمد بن إسماعيل البخاري»((( ،فتو َّقف عن اإلجابة إلى
ِ
ب ذلك ،لجاللة ْ
شأن «صحيح البخاري» ،ولما
ما التمسوه من ذلك ،واست َْص َع َ
يشتمل عليه « الصحيح » «مِن صعاب األحاديث وعضل األخبار يف أنواع العلوم
المختلفة التي قد َخ َل عن أكثرها كتاب (المعالم)»((( ،لكنَّه َذك ََر مِن األسباب ما

((( المصدر السابق (.)734 /1

((( السابق (.)738 /1
((( السابق (.)101 /1

((( السابق (.)102 – 101 /1

نسخة «صحيح البخاري» األصل َّية وأشهر رواياته

111

ِ
الم ْشكِل مِن أحاديث
بم ْي ُسور ذلك «من تفسير ُ
يدفعه إلجابتهم ،ورأى أن يجيبهم َ
(((
الم ْشكِ َل مِن أحاديث هذا الكتاب
هذا الكتاب و َفتْق معانيها»  ،قال « :وقد َتأ َّم ْل ُت ُ
فوجدت بعضها قد وقع ِذك ُْره يف كتاب (معالم السنن) مع الشرح
والم ْس َت ْف َس َر منها؛
ُ
ُ
وضربت عن
له واإلشباع يف تفسيره ،ورأيتُني لو طويتُها فيما ُأ َف ِّسره مِن هذا الكتاب
ُ
أخللت
كنت قد
ِذك ِْرها
ُ
صفحا اعتما ًدا منِّي على ما أودعتُه ذلك الكتاب مِن ِذك ِْرها ُ
ً

األصوب ْ
بحق هذا الكتاب»إلى ْ
أن ال أخليها مِن ِذكْر بعض ما تقدم
فرأيت
أن قال« :
ِّ
ُ
َ

شرحه وبيانه هناك ِّ
اإليجاز فيه»(((.
متوخ ًيا
َ

الم ْشكِل فقط ،ورأى ْ
أن يشرح
فهو يتكلم عن جملة أحاديث الكتاب كله ،وليس ُ

شرحه.
شرحه يف «المعالم» ،ويوجزه فيما سبق له ُ
كل ذلك ،ف ُي ْشبِع القول فيما لم يسبق له ُ
لكنَّه لم يذكر أي تصر ٍ
ف له يف مادة رواية ِ
ابن َم ْع ِق ٍل الن ََّس ِف ِّي؛ بل حافظ عليها
ُّ
ٍ
ٍ
واختالف يف ترتيب أحاديثها عن
نقص
وقعت له ،على ما فيها مِن
ونقلها ورواها كما
ْ
رواية ال َف َر ْب ِر ِّي األشهر واألكمل واألتم رواية وسيا ًقا.

فإِ ْن يكن األمر كذلك؛ فالظاهر َأ َّن رواية الن ََّس ِف ِّي كانت اإلخراج األول للبخاري،
وقد ظل ي َؤ ِّلف فيه ست عشرة سنة((( ،وكان مِن عادة البخاري ْ ِ
النظر يف كتبه،
يم
ُ
َ
أن ُيد َ
(((
بم ْس َت ْغ َر ٍ
ب ْ
أن
ويراجع فيها ،وقد َذك ََر أنَّه قد صن َ
َّف «تاريخه» ثالث مرات  ،فليس ُ
ٍ
اإلخراج األول،
مرات ،فيسمع الن ََّس ِف ُّي
البخاري « الصحيح » كذلك على
ُيخرج
َ
ُّ
الظاهر كما سبق.
ويرويه ،و ُينْ َقل عنه؛ بل هذا هو
ُ
((( السابق (.)104 /1
((( السابق ،نفسه.

((( "تاريخ مدينة السالم" (" ،)333/2هتذيب األسماء واللغات" (" ،)74 /1هتذيب الكمال" (448/24
 " ،)449جز ٌء فيه ترجمة البخاري" (ص )41 /و"تاريخ اإلسالم" ( )143 /6و"سير أعالم النبالء"للذهبي (" ،)405 /12طبقات الشافعية الكربى" للسبكي (.)221 /2

((( "تاريخ مدينة السالم" (" ،)325 /2تقييد المهمل" (" ،)13 /1تاريخ دمشق" (" ،)75 /52هتذيب
الكمال" (.)440 /24
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بينما تبقى رواي ُة ال َف َر ْب ِر ِّي؛ هي الرواية األخيرة والكاملة والتامة عن البخاري،
فقد َّ
سماع ال َف َر ْب ِر ِّي مِن
ظل ال َف َر ْب ِر ُّي يروي عن البخاري حتى ُق َب ْيل وفاته ،ونقلنا آن ًفا
َ
البخاري يف المرة األخيرة سنة  255أي ُقبيل وفاة البخاري سنة  ،256فرواية ال َف َر ْب ِر ِّي

قط ًعا هي الرواية الكاملة والنهائية عن البخاري.

صارت روايتُه عمدة المسلمين
ولهذه األسباب وغيرها مما َو َه َب ُه اهلل لل َف َر ْب ِر ِّي؛
ْ
يف رواية «صحيح البخاري» ،دون غيرها مِن الروايات.
مطلب  :االعتماد على الجياين الح ًقا دون الخطابي يف «رواية الن ََّس ِف ِّي»:

ِ
ووصلت نسخ ُة ِ ِ
َ
فانتقل
الج َّيانِ ِّي،
ومرت األيام،
ْ
ابن َم ْعق ٍل الن ََّسف ِّي إلى اإلمام َ
َّ
الخطابي إليه ،وصار هو عمدة الالحقين عليه ،يف َن ْقل رواية الن ََّس ِف ِّي.
اللوا ُء مِن
ِّ
ٍ
واحد فقط،
الخطابي يف كتابه سوى يف موض ٍع
نفسه لما َذك ََره
بل لم يرجع الجياينُّ ُ
ُّ
(((
لم َأ َر له يف «التقييد»
غيره.
َ
وعلى رواية الجياينِّ:

علي ال َغ َّسانِ ُّي
اعتمد اب ُن عطية فقال « :قال لي أبي رضي اهلل عنه :وأخربين أبو ٍّ
ِ
البخاري.
الح َّجاج الن ََّس ِف ِّي عن
ِّ
رحمه اهلل برواية أبي إسحاق إبراهيم بن َم ْعق ِل بن َ

قال((( :حدثني((( أبو العاصي َح َكم بن محمد بن َح َكم ،قال :حدثنا أبو الفضل أحمد

بم َّكة ،قال :حدثنا أبو صالح َخ َلف بن محمد بن إسماعيل
بن أبي عمران َ
اله َر ِو ُّيَ ،
َ
الخ َّيام ،عن إبراهيم بن َم ْع ِقلٍ ،عن البخاري»(((.
((( "أعالم الحديث" للخطابي (" ،)454 /1تقييد المهمل" للجياين (.)361 /2
ِ
الج َّيانِ ُّي.
علي الغ ََّسان ُّي َ
((( أبو ٍّ
((( ويف نسخة " :حدثنا" كما أشار محقق "الفهرس" يف حاشيته.
((( "فهرس ابن عطية" (ص.)67 /
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وابن خير:

قال « :وأما رواية الن ََّس ِف ِّي :فحدثني هبا الشيخ أبو بكر محمد بن أحمد بن طاهر
ال َق ْي ِس ُّي رحمه اهلل ،قال :حدثنا أبو َعلِ ٍّي حسين بن محمد بن أحمد ال َغ َّسانِ ُّي ،قال حدثني
الج َذامِ ُّي ،إجاز ًة((( ،قال :حدثنا أبو الفضل
هبا أبو العاصي َح َكم بن محمد بن َح َك ٍم ُ
سائره ،قال:
بعضه
اله َر ِو ُّي ،بمكة سنة ،382
ُ
َ
سمعت َ
أحمد بن أبي عمران َ
وأجاز لي َ

حدثنا أبو صالح َخ َلف بن محمد بن إسماعيل َ
الخ َّيا ُم البخاري ،قال :حدثنا إبراهيم
ِ
الح َّجاج الن ََّس ِف ُّي ،قال :حدثنا البخاري.
بن َم ْعقل بن َ
ِ (((
ور َو ْينَا عن أبي الفضل صالح بن محمد بن شاذان األصبهاين،
قال أبو َعل ٍّي َ :
عن أبي إسحاق إبراهيم بن َم ْع ِق ٍل الن ََّس ِفي؛ َّ
أجاز له آخر الدِّ يوان ،مِن أول
أن
البخاري َ
َّ
ِّ
ِ
كتاب األحكام ،إلى آخر ما رواه الن ََّس ِفي عن البخاري ،من الديوان؛ َّ
ألن يف رواية
ُّ
ِ
ِ
ِ
ٍ
نحوا من تس ِع أوراق من نسختي،
محمد بن يوسف ال َف َر ْب ِر ِّي زياد ًة على رواية الن ََّسف ِّي ً
وقد َأ ْع َل ْم ُت على الموضع مِن كتابي.
ِ
رواية أبي َذ ٍّر:
قال أبو َعلِ ٍّي :وهذه الروايات ك ُّلها متقاربة ،وأقرب الروايات إلى
ٍ
الم ْر َو ِز ِّي»(((.
رواية أبي الحسن القابسي عن أبي زيد َ
أيضا :رواه القاضي عياض(((.
ومِن هذا الوجه ً
واب ُن حجر(((.
والروداينُّ(((.

((( وهذا ُيؤَ كِّد ما ذهبنا إليه آن ًفا هبذا الخصوص ،قبل رؤية هذا الموضع ،فالحمد هلل رب العالمين.
((( الجياين.

((( "فهرس ابن خير" (ص 135 – 134 /ط :الغرب) (ص 84 /ط :العلمية).
((( "مشارق األنوار" (.)10 /1

((( "المعجم المفهرس" (ص" ،)27 /فتح الباري" (.)7 /1
((( "صلة الخلف بموصول السلف" (ص.)49 /
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ِ
علي الجياين بإسناده المذكور له آن ًفا ،عن شيخه أبي
جمي ًعا من طريق أبي ٍّ
ِ
الخ َّيام ،عن ِ
اله َر ِو ِّي ،عن َخ َلف َ
ابن َم ْع ِق ٍل عن
الج َذام ِّي ،عن أبي الفضل َ
العاصي ُ
البخاري ،به.
وله رواية أخرى عن ابن َم ْع ِق ٍل الن ََّس ِف ِّي:

ور َو ْينَا عن أبي الفضل صالح بن محمد بن شاذان
َذك ََرها الجياينُّ آن ًفا يف قولهَ « :
األصبهاين ،عن أبي إسحاق إبراهيم بن َم ْع ِق ٍل الن ََّس ِفي؛ َّ
أجاز له آخر
البخاري
أن
َ
َّ
ِّ
ِ
الدِّ يوان ،مِن أول كتاب األحكام ،إلى آخر ما رواه الن ََّس ِف ُّي عن
البخاري ،من الديوان».
ِّ
وقعت هذه الرواية الثانية ألبي القاسم َأ ْص َبغ بن قاسم بن َأ ْص َبغ.
وقد
ْ

فقد قال اب ُن ال َف َر ِض ِّي يف ترجمته « :ورحل إلى المشرق فسمع بمكة :مِن أبي
جعفر العقيلي ،وابن األعرابي ،ومِن أبي محمد صالح بن محمد األصبهاينَ ،س ِمع منه

كتاب محمد بن إسماعيل البخاري ،حدَّ َثه به عن أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن
َم ْع ِق ٍل الن ََّس ِف ِّي – مِن أهل ن ََسف – عن البخاري»(((.

وهبذا الطريق ُي َت َع َّقب على قول الشيخ الفاضل محقق كتاب ابن أبي ُص ْف َرة « :وقد
ٍ
ٍ
واحد وهو :أبو الفضل َخ َلف بن محمد بن إسماعيل
طريق
اتصلت رواي ُة الن ََّس ِف ِّي مِن
ْ
َ
الخ َّيام البخاري»(((.
أيضا بروايته مِن طريق أبي صالحٍ َ
الخ َّيام عن ابن َم ْع ِقلٍ.
على َأنَّه لم ينفرد الجياين ً

أيضا لإلمام الحاكم أبــي عبداهلل الحافظ صاحب
فقد
ْ
وقعت هــذه الــروايــة ً

فوقعت للحاكم عن أبي صالحٍ َ
الخ َّيام مباشرةً.
«المستدرك» وشيخ اإلمام البيهقي،
ْ
((( "تاريخ علماء األندلس" البن الفرضي (.)96 /1
((( "المختصر النصيح" مقدمة المحقق (.)40 /1
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وقفت على أربعة مواضع ِمن هذا الوجه:
وقد
ُ

الح َم ْي ِد ُّيَ ،حدَّ َثنَا ُس ْف َي ُ
انَ ،ق َالَ :حدَّ ُثونِي
أولها :ما رواه البخاري((( قالَ :حدَّ َثنَا ُ
الز ْه ِريَ ،عن محم ِد ب ِن جبي ِر ب ِن م ْط ِع ٍمَ ،عن َأبِ ِ
يه َر ِض َي اهلل َعنْ ُهَ ،ق َالَ :س ِم ْع ُت النَّبِ َّي
ْ
َع ِن ُّ ِّ
ْ ُ َ َّ ْ ُ َ ْ ْ ُ
ِ
ب بِال ُّط ِ
الم ْغ ِر ِ
ورَ ،ف َل َّما َب َل َغ َه ِذ ِه اآل َيةََ ﴿ :أ ْم ُخلِ ُقوا مِ ْن َغ ْي ِر َش ْي ٍء َأ ْم ُه ُم
ﷺ « َي ْق َر ُأ في َ
ونَ ،أم َخ َل ُقوا السمو ِ
َ ِ
ال ُيوقِن َ
ات َواألَ ْر َض َب ْل َ
ُونَ ،أ ْم ِعنْدَ ُه ْم َخ َزائِ ُن َر ِّب َك َأ ْم ُه ُم
َّ َ َ
الخال ُق َ ْ
ون ﴾ »َ ،ق َال :كَا َد َق ْلبِي َأ ْن َيطِ َيرَ .ق َال ُس ْف َي ُ
الم َس ْيطِ ُر َ
الز ْه ِر َّي
انَ :ف َأ َّما َأنَاَ ،فإِن ََّما َس ِم ْع ُت ُّ
ُ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
الم ْغ ِر ِ
ُي َحدِّ ُ
ب
ثَ ،ع ْن ُم َح َّمد ْب ِن ُج َب ْي ِر ْب ِن ُم ْطع ٍمَ ،ع ْن َأبِيهَ ،سم ْع ُت النَّبِ َّي ﷺ « َي ْق َر ُأ في َ
بِال ُّطور» َو َل ْم َأ ْس َم ْع ُه َزا َد ا َّل ِذي َقا ُلوا لِي.
فهذا الحديث قد رواه الحاكم أبو عبداهلل الحافظ وقال :زادين أبو صالحٍ عن
إبراهيم بن َم ْع ِق ٍل عن محمد بن إسماعيل البخاري ،فذكره نحوه.
كذا قال البيهقي((( :أخربَناه أبو عبداهلل الحافظ ،فذكره.

الموضع الثاين :قال البخاري(((َ :و َق َال َأ ْح َمدُ ْب ُن َشبِ ٍ
يبَ :حدَّ َثنَا َأبِيَ ،ع ْن ُيون َُس،
ِ
ِ
َق َال ا ْب ُن ِش َه ٍ
اهلل نِ َسا َء
ابَ :ع ْن ُعـ ْـر َوةََ ،ع ْن َعائ َش َة َرض َي اهلل َعن َْهاَ ،قا َل ْتَ « :ي ْر َح ُم ُ
ِ ِ
ِ
ن﴾ [النور]31 :
﴿و ْل َي ْض ِر ْب َن بِ ُخ ُم ِره َّن َع َلى ُج ُيوبِ ِه َّ
اهللَ :
ُ
الم َهاج َرات األُ َو َلَ ،ل َّـما َأن َْز َل ُ

َش َّق ْق َن ُم ُرو َط ُه َّن َف ْ
اخت ََم ْر َن بِ َها ».

ِ ِ
الحافِ ُظَ ،أ ْخ َب َرنِي َأبو َصالِحٍ ،
وقد أخرجه البيهقي((( قالَ :أخ َبرنا َأبو َعبد اهلل َ
ِ
ِ
ِ
حمدُ بن َشبِ ٍ
يب،
يم بن َم ْعقلٍَ ،حدَّ ثنا ُم َح َّمدُ بن إِسماع َيلَ ،ق َالَ :ق َال َأ َ
َأخ َبرنا إِ َبراه ُ

فذكره بإسناده.

((( " صحيح البخاري " (.)4854

((( "األسماء والصفات" (.)834 /270 /2
((( " صحيح البخاري " (.)4758

((( "السنن الكبير" ( )13637طبعة :دار هجر.
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الموضع الثالث :وقال اإلمام البخاري(((َ :حدَّ َثنَا ُم َقدَّ ُم ْب ُن ُم َح َّم ِد ْب ِن َي ْح َيىَ ،حدَّ َثنَا
َعمي ال َق ِ
اس ُم ْب ُن َي ْح َيىَ ،ع ْن ُع َب ْي ِد اهللِ َ -و َقدْ َس ِم َع مِنْ ُه َ ،-ع ْن نَافِعٍَ ،ع ِن ا ْب ِن ُع َم َر َر ِض َي
ِّ
ِ ِ
ِ
ِ
ان رس ِ
ول اهللِ ﷺَ ،ف َأ َم َر بِ ِه َما
اهلل َعن ُْه َماَ « :أ َّن َر ُج ًل َر َمى ا ْم َر َأ َت ُه َفا ْن َت َفى م ْن َو َلد َها في َز َم َ ُ
ِ
ول اهللِ ﷺ َف َتالَ َعنَا ،كَما َق َال اهللُ ،ثم َق َضى بِ ِ ِ
َر ُس ُ
الم َتال َِعنَ ْي ِن».
َ
الو َلد ل ْل َم ْر َأةَ ،و َف َّر َق َب ْي َن ُ
ُ َّ
َ
ِ ِ
الحافِ ُظَ ،أ ْخ َب َرنِي َأبو َصالِحٍ ،
وقد أخرجه اإلمام البيهقي(((َ :و َأخ َبرنا َأبو َعبد اهلل َ
ِ
ِ
يم بن َم ْع ِقلٍَ ،حدَّ ثنا ُم َح َّمدُ بن إِ
سماع َيلَ ،حدَّ َثنِي ُم َقدَّ ُم بن ُم َح َّم ٍد ،بإسناده.
َأخ َب َرنا إِ َبراه ُ

ِ
أيضا قالَ :حدَّ َثنَا إِ ْس َح ُ
يم،
الموضع الرابع :رواه اإلمام البخاري((( ً
اق ْب ُن إِ ْب َراه َ
َأ ْخ َب َرنَا ُم َح َّمدُ ْب ُن بِ ْش ٍرَ ،حدَّ َثنَا َع ْبدُ ال َع ِز ِيز ْب ُن ُع َم َر ْب ِن َع ْب ِد ال َع ِز ِيزَ ،ق َالَ :حدَّ َثنِي نَافِ ٌعَ ،ع ِن
ِ
ِ
يم َ
الم ِدين َِة َي ْو َمئِ ٍذ َل َخ ْم َس َة
الخ ْم ِرَ ،وإِ َّن في َ
اهلل َعن ُْه َماَ ،ق َال « :ن ََز َل َت ْح ِر ُ
ا ْب ِن ُع َم َر َرض َي ُ
َأ ْش ِرب ٍة ما فِيها َشراب ِ
العن ِ
َب».
َ َ َ َ ُ
ِ ِ
الحافِ ُظَ ،أ ْخ َب َرنِي َأبو َصالِحٍ -
وقد رواه اإلمام البيهقي((( قالَ :أخ َبرنا َأبو َعبد اهلل َ
ِ
يعنِيَ :خ َل َ ِ
ِ
يم بن َم ْع ِقلٍَ ،حدَّ ثنا ُم َح َّمدُ بن إِ
سماع َيلَ ،حدَّ َثنِي
َْ
ف الخ َيا َم َ ،-حدَّ ثنا إِ َبراه ُ
ِ
إِ ْس َح ُ
يم ،فذكره بإسناده.
اق بن إِ َبراه َ

(((  :صحيح البخاري " (.)4748
((( "السنن الكبير" (.)15429

((( " صحيح البخاري " (.)4616
((( "السنن الكبير" (.)17434
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خاتمة

فيها نتائج البحث وتوصياته
وقد ظهرت لي من خالل البحث عدة نتائج وتوصيات؛ أهمها:
أول :اتصال الرواية من البخاري حتى عصرنا هذا ،سما ًعا وكتابةً ،وانتقال كتابه
ً

ً
عرب العصور،
محمول يف صدور الرجال ،على اختالف مشارهبم ومنازلهم العلمية،

مشفو ًعا ذلك بخطوط أكابرهم.

َ
والخ ِّطيُ ،م ْذ وض َع ُه البخاري
ثان ًيا :انماز «صحيح البخاري» باالتصال الكتابي

وحتى عصرنا الحالي ،بما يمكن ْ
ُطلق عليه «اإلسناد الكتابي – أو َ
الخ ِّطي –
أن ن َ
ِ
ِ
الناس،
لصحيح البخاري» ،فقد كتبه البخاري ،ومن َخ ِّطه َن َق َل ُه ال َف َر ْب ِر ُّي ،وم ْن َث َّم َتتَا َب َع ُ
حق عن َخ ِّط السابِق ،وبذا َتجدَّ د ٌّ ِ
وولِدَ ٌ
ينقل َّ
أصل مِن أصلٍ.
الل ُ
خط من َخ ٍّطُ ،
َ َ
َّ

ثال ًثا :مرور «صحيح البخاري» بعشرات المقا َبالت والتصحيحات المتتالية،
التخصصات العلمية ،حرصوا على كتابته بأيديهم،
على يد علماء أجالء ،مِ ْن مختلِف
ُّ
ِ
ِ
حق رعايته ،ثم وضعوا حو َله
ور َعـ ْـوا َض ْب َطه
وتدقيق ألفاظِه َّ
َ
وسماعه و َت ْسميعهَ ،
ُم َصنَّفاهتم الكاشفة عن معانيه ،وضبط حروفه ،حر ًفا حر ًفاً ،
فضل عن أبوابه ورجاله
جرا.
وأسانيده،
وهلم ًّ
َّ

راب ًعا :ورغم ما أسلفناه فما يزال «صحيح البخاري» بحاجة لمزيد مِن الدراسات

الكاشفة عن جوانبه المختلفة ،رواي ًة ودرايةً ،وما يزال البحث العلمي بحاجة لجمع
ٍ
مزيد مِن األصول النفيسة التي تظهر تبا ًعا ،ودراستها ،وإمعان النظر فيها ،واالستفادة

من خطوط كبار العلماء ،يف جوانب «الصحيح» المختلفة ،وهنا ينبغي اإلشادة

بعض الهيئات والمؤسسات ودور النشر يف خدمة هذا
بالجهود الجبارة التي بذلتها ُ
صالح األعمال.
الكتاب المبارك ،أجزل اهلل مثوبتهم جمي ًعا وتق َّبل منَّا ومنهم
َ
والحمد هلل رب العالمين.
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المصادر والمراجع
١-١إرشاد الساري إلى شرح صحيح البخاري ،تأليف العالمة شهاب الدين أحمد بن محمد الخطيب
القسطالين ،الناشر :المطبعة األميرية ببوالق ،مصر ،الطبعة :السابعة1323 ،هـ.

٢-٢اإلرشــاد يف معرفة علماء الحديث ،المؤلف :أبو يعلى الخليل بن عبد اهلل بن أحمد الخليلي

القزويني ،المحقق :د .محمد سعيد بن عمر إدريس ،الناشر :مكتبة الرشد ،الرياض ،السعودية،

الطبعة األولى1409 ،هـ = 1989م.

٣-٣األسماء والصفات ،المؤلف :أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي ،المحقق :عبد اهلل بن محمد
الحاشدي ،الناشر :مكتبة السوادي ،جدة ،السعودية ،الطبعة :األولى1413 ،هـ = 1993م.

٤-٤أعالم الحديث يف شرح صحيح البخاري ،المؤلف :أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي،

المحقق :د .محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود ،الناشر :جامعة أم القرى ،مكة المكرمة،

الطبعة :األولى1409 ،هـ = 1988م.

٥-٥إفادة النصيح يف التعريف بسند الجامع الصحيح ،المؤلف :محب الدين أبو عبد اهلل محمد بن
عمر بن محمد ابن رشيد السبتي الفهري األندلسي ،المحقق :د .محمد الحبيب ابن الخوجة،
الناشر :الدار التونسية للنشر.

٦-٦إفادة النصيح يف التعريف بسند الجامع الصحيح ،البن رشيد ،مخطوط اإلسكوريال.
٧-٧اإللماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع ،المؤلف :القاضي عياض بن موسى اليحصبي،
المحقق :السيد أحمد صقر ،الناشران :دار الرتاث ،القاهرة؛ والمكتبة العتيقة ،تونس ،الطبعة

األولى1389 ،هـ = 1970م.

٨-٨األماكن أو ما اتفق لفظه وافرتق مسماه من األمكنة ،المؤلف :اإلمام الحافظ محمد بن موسى

الحازمي ،أعدَّ ه للنشر :حمد الجاسر ،الناشر :دار اليمامة للبحث والنشر ،السعودية ،الطبعة

األولى1415 ،هـ.

٩-٩إنباء الغ ُْمر بأنباء ال ُع ْمر ،المؤلف :أحمد بن علي ابن حجر العسقالين ،المحقق :د .حسن حبشي،
الناشر :لجنة إحياء الرتاث اإلسالمي بالمجلس األعلى للشئون اإلسالمية ،القاهرة 1415هـ =

1994م.

١٠١٠األنساب ،المؤلف :عبد الكريم بن محمد السمعاين ،المحقق :عبد الرحمن بن يحيى المعلمي،
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الناشر :دائرة المعارف العثمانية ،الهند ،الطبعة األولى1382 ،هـ = 1962م.
١١١١الربهان يف أصول الفقه ،المؤلف :إمام الحرمين عبد الملك بن عبد اهلل بن يوسف الجويني،

المحقق :الدكتور عبد العظيم محمود الديب ،الناشر :دار الوفاء بالمنصورة ،الطبعة الرابعة،

1418هـ.

١٢١٢تاج العروس ،المؤلف :محمد مرتضى الزَّ بيدي ،المحقق :مجموعة من المحققين ،الناشر:
وزارة اإلعالم بالكويت.

وو َف َيات المشاهير واألعالم :لشمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن
١٣١٣تاريخ اإلسالم َ
عواد معروف ،نشر :دار الغرب
عثمان بن َقا ْيماز الذهبي (ت 748هـ) ،تحقيق :الدكتور بشار َّ
اإلسالمي ،ط  2003 ،1م.

١٤١٤تاريخ العلماء والرواة للعلم باألندلس ،المؤلف :أبو الوليد عبد اهلل بن محمد األزدي المعروف
بابن الفرضي ،المحقق :السيد عزت العطار الحسيني ،الطبعة :الثانية1408 ،هـ = 1988م.

١٥١٥تاريخ صحيح البخاري = كتاب جرب.
١٦١٦تاريخ مدينة السالم (= تاريخ بغداد) ،المؤلف :أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب
البغدادي ،المحقق :د .بشار عواد معروف ،الناشر :دار الغرب اإلسالمي ،بيروت ،الطبعة

األولى1422 ،هـ =  2001م.

١٧١٧تاريخ مدينة دمشق ،المؤلف :أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة اهلل ،المعروف بابن عساكر،
المحقق :عمرو بن غرامة العمروي ،الناشر :دار الفكر ،بيروت1415 ،هـ = 1995م.

١٨١٨تجريد أسانيد الكتب المشهورة ،واألجزاء المنثورة ،البن حجر العسقالين = المعجم المفهرس
البن حجر.

١٩١٩تحفة األخباري برتجمة البخاري ،البن ناصر الدين ،المحقق :محمد بن ناصر العجمي ،الناشر:
دار البشائر اإلسالمية ،بيروت ،لبنان ،الطبعة األولى1413 ،هـ = 1993م.

٢٠٢٠تحفة األخباري برتجمة البخاري ،البن ناصر الدين ،مخطوط وزارة األوقاف ،الكويت.
٢١٢١التعديل والتجريح لمن خرج عنه البخاري يف الجامع الصحيح ،المؤلف :أبو الوليد سليمان بن
خلف الباجي ،المحقق :أحمد لبزار ،الناشر :وزارة األوقاف ،المغرب.
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٢٢٢٢التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري يف الجامع الصحيح ،المؤلف :أبو الوليد
سليمان بن خلف الباجي ،المحقق :د .أبو لبابة حسين ،الناشر :دار اللواء للنشر والتوزيع،
الرياض ،السعودية ،الطبعة األولى1406 ،هـ = 1986م.

٢٣٢٣تغليق التعليق على صحيح البخاري ،المؤلف :أحمد بن علي ابن حجر العسقالين ،المحقق:
سعيد عبد الرحمن موسى القزيف ،الناشران :المكتب اإلسالمي ،بيروت ،ودار عمار ،األردن،

الطبعة األولى1405 ،هـ = 1985م.

٢٤٢٤تقييد المهمل وتمييز المشكل ،المؤلف :أبو علي الحسين بن محمد الغساين الجياين،

المحققان :علي العمران ،ومحمد عزيز شمس ،الناشر :دار عالم الفوائد ،السعودية ،الطبعة

األولى1421 ،هـ = 2000م.

٢٥٢٥التقييد لمعرفة الرواة والسنن والمسانيد ،المؤلف :أبو بكر محمد بن عبد الغني ،الشهير بابن
نقطة ،الناشر :دائرة المعارف العثمانية ،الهند ،الطبعة األولى1403 ،هـ = 1983م.

٢٦٢٦التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد ،المؤلف :محمد بن عبد الغني الحنبلي ،المعروف بأبي

بكر ابن نقطة ،المحقق :شريف بن صالح التشادي ،الناشر :وزارة األوقاف ،قطر ،الطبعة األولى،

1435هـ = 2014م.

٢٧٢٧تكملة اإلكمال ،للحافظ أبي بكر محمد بن عبد الغني البغدادي الحنبلي المعروف بابن نقطة،
المحقق :د .عبد القيوم عبد رب النبي ،الناشر :جامعة أم القرى ،مكة المكرمة ،الطبعة األولى،

1411هـ = 1991م.

٢٨٢٨التلخيص شرح الجامع الصحيح للبخاري ،المؤلف :اإلمام محيي الدين أبو زكريا يحيى بن

شرف النووي ،المحقق :أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي ،الناشر :دار طيبة للنشر والتوزيع ،الرياض،

السعودية ،الطبعة األولى1429 ،هـ = 2008م.

٢٩٢٩هتذيب األسماء واللغات ،المؤلف :أبو زكريا محيي الدين بن شرف النووي ،عنيت بنشره :إدارة
الطباعة المنيرية ،وقامت بتصويره :دار الكتب العلمية ،بيروت.

٣٠٣٠هتذيب الكمال يف أسماء الرجال :للحافظ جمال الدين أبي الحجاج يوسف بن الزكي المزي
(ت742ﻫ) ،تحقيق :د .بشار عواد معروف ،نشر :مؤسسة الرسالة ،بيروت ط 1405 ،2ﻫ =

1985م.
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٣١٣١توضيح المشتبه يف ضبط أسماء الــرواة وأنساهبم وألقاهبم وكناهم ،المؤلف :شمس الدين
محمد بن عبد اهلل بن محمد القيسي ،المعروف بابن ناصر الدين الدمشقي ،المحقق :محمد نعيم

العرقسوسي ،الناشر :مؤسسة الرسالة ،بيروت ،الطبعة األولى1993 ،م.

٣٢٣٢جامع األصول يف أحاديث الرسول صلى اهلل عليه وسلم ،المؤلف :مجد الدين أبو السعادات
المبارك بن محمد المعروف بابن األثير الجزري ،المحقق :عبد القادر األرناؤوط ،الناشرون:
مكتبة الحلواين ،مطبعة المالح ،مكتبة دار البيان1389 ،هـ = 1969م.

٣٣٣٣جز ٌء فيه ترجمة البخاري ،لإلمام الحافظ أبي عبد اهلل محمد بن أحمد الذهبي ،المحقق :أبو

هاشم إبراهيم بن منصور الهاشمي األمير ،الناشر :مؤسسة الريان ،بيروت ،لبنان ،الطبعة األولى،

1423هـ = 2002م.

خرجها من مسموعاته :الحافظ عالء الدين أبو
٣٤٣٤جز ٌء فيه خمسة أحاديث عن األئمة الخمسةَّ ،
القاسم علي بن بلبان ،رواية :عبد المؤمن بن عبد الحق ،المحقق :رياض حسين الطائي ،الناشر:

دار المغني ،الرياض ،السعودية ،الطبعة األولى1425 ،هـ = 2004م.

٣٥٣٥جمهرة اللغة ،المؤلف :أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد ،المحقق :د .رمزي منير بعلبكي،
الناشر :دار العلم للماليين ،بيروت ،الطبعة األولى1987 ،م.

٣٦٣٦رجال صحيح البخاري ،المسمى :الهداية واإلرشاد يف معرفة أهل الثقة والسداد الذين أخرج

لهم البخاري يف جامعه ،المؤلف :أبو نصر أحمد بن محمد الكالباذي ،المحقق :عبد اهلل الليثي،
الناشر :دار المعرفة ،بيروت ،الطبعة األولى1407 ،هـ = 1987م.

٣٧٣٧روايات الجامع الصحيح ونسخه ،تأليف :د .جمعة فتحي عبد الحليم ،الناشر :دار الفالح
للبحث العلمي ،ضمن إصدارات وزارة األوقاف القطرية ،الطبعة األولى1434 ،هـ = 2013م.

٣٨٣٨روايات ونسخ الجامع الصحيح ،إعداد د .محمد بن عبد الكريم بن عبيد ،الناشر :دار إمام
الدعوة ،الرياض ،السعودية ،الطبعة األولى 1426هـ.

٣٩٣٩السنن الكبير ،المؤلف :أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي ،المحقق :مركز هجر
للبحوث والدراسات ،الناشر :دار هجر ،القاهرة ،الطبعة األولى1432 ،هـ =  2011م.

٤٠٤٠سير أعالم النبالء :ألبي عبد اهلل محمد بن أحمد الذهبي (ت748ﻫ) تحقيق :مجموعة من
الباحثين بإشراف شعيب األرنؤوط ،نشر :مؤسسة الرسالة ،بيروت ،ط1402 ،2ﻫ = 1982م.
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٤١٤١صحيح البخاري = الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اهلل  وسننه وأيامه،
محمد بن إسماعيل البخاري (ت 256هـ) ،المحقق :محمد زهير بن ناصر الناصر ،الناشر :دار
طوق النجاة (مصورة عن السلطانية) ،الطبعة األولى1422 ،هـ.

٤٢٤٢صحيح البخاري ،المؤلف :أبو عبد اهلل محمد بن إسماعيل البخاري (ت 256هـ) ،الناشر :مركز
البحوث وتقنية المعلومات ،دار التأصيل ،الطبعة األولى1433 ،هـ = 2012م.

٤٣٤٣صحيح البخاري ،نسخة البقاعي ،مخطوط كوبريلي ،تركيا.
٤٤٤٤صحيح البخاري ،نسخة ابن سالم البصري ،مخطوط تركيا.
٤٥٤٥صحيح البخاري ،نسخة القيصري ،مخطوط تركيا.
٤٦٤٦صلة الخلف بموصول السلف ،المؤلف :محمد بن سليمان الــروداين ،المحقق :د .محمد
حجي ،الناشر :دار الغرب ،بيروت ،الطبعة األولى1408 ،هـ = 1988م.

٤٧٤٧طبقات الحنابلة ،المؤلف :القاضي :أبو الحسين محمد بن أبي يعلى الفراء البغدادي الحنبلي،
المحقق :د .عبد الرحمن بن سليمان العثيمين ،الناشر :األمانة العامة لالحتفال بمرور مئة عام
على تأسيس المملكة العربية السعودية1419 ،هـ = 1999م.

٤٨٤٨طبقات الشافعية الكربى ،المؤلف :تاج الدين أبو نصر عبدالوهاب بن علي بن عبد الكايف

السبكي ،المحققان :محمود محمد الطناحي ،وعبد الفتاح محمد الحلو ،الناشر :دار إحياء

الكتب العربية ،القاهرة.

٤٩٤٩عمدة القاري شرح صحيح البخاري ،للشيخ اإلمام بدر الدين أبي محمد محمود بن أحمد
مصورا عن الطبعة المنيرية.
العيني ،الناشر :دار الفكر،
ً

٥٠٥٠العين ،المؤلف :أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي ،المحققان :د .مهدي المخزومي،
د .إبراهيم السامرائي ،الناشر :مكتبة الهالل.

٥١٥١غريب الحديث ،المؤلف :أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق الحربي ،المحقق :د .سليمان إبراهيم
محمد العايد ،الناشر :جامعة أم القرى ،مكة المكرمة ،الطبعة :األولى1405 ،هـ.

٥٢٥٢غريب الحديث ،المؤلف :أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي ،المحقق :عبد

الكريم إبراهيم العزباوي ،الناشر :جامعة أم القرى ،مكة المكرمة ،الطبعة الثانية1422 ،هـ =

2001م.
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٥٣٥٣فتح الباري بشرح صحيح البخاري ،المؤلف :أحمد بن علي ابن حجر العسقالين ،قرأه وأشرف
محب الدين
عليه :الشيخ ابن باز ،ر َّقم أبوابه :محمد فؤاد عبد الباقي ،أخرجه وأشرف على طبعه:
ُّ
الخطيب ،الناشر :المكتبة السلفية ،القاهرة.

٥٤٥٤فهرس ابن عط َّية ،المؤلف :أبو محمد عبد الحق بن عطية المحاربي األندلسي ،المحققان:
محمد أبو األجفان ،ومحمد الزاهي ،الناشر :دار الغرب اإلسالمي ،بيروت ،الطبعة الثانية،

1983م.

٥٥٥٥فهرسة ابن خير اإلشبيلي ،المحققان :د .بشار عواد ،محمود بشار عواد ،الناشر :دار الغرب
اإلسالمي ،تونس ،الطبعة األولى2009 ،م.

٥٦٥٦فهرسة ابن خير اإلشبيلي ،المؤلف :أبو بكر محمد بن خير بن عمر األموي ،المحقق :محمد
فؤاد منصور ،الناشر :دار الكتب العلمية ،بيروت ،الطبعة األولى1419 ،هـ = 1998م.

ٌ
تأريخ لصحيح البخاري
كتاب َج ْبر ،وهو التاريخ المختصر للجامع الصحيح المسند المختصر،
ُ ٥٧٥٧
ِ
ِّ
بي ،الناشر :مركز
وبيان اتصاله إلينا من أصله ،المؤلف :أبو هاشم حافظ بن جرب بن ضيف اهلل ال ُع َت ْي ّ
البحوث وتقنية المعلومات ،دار التأصيل ،القاهرة1439 ،هـ.
٥٨٥٨المختصر النصيح يف هتذيب الكتاب الجامع الصحيح ،المؤلف :المهلب بن أبي صفرة،
المحقق :د .أحمد بن فارس السلوم ،الناشران :دار التوحيد ،ودار أهل السنة ،الرياض ،السعودية،

الطبعة األولى1430 ،هـ = 2009م.

٥٩٥٩مشارق األنوار على صحاح اآلثار ،المؤلف :القاضي أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبي،
الناشران :المكتبة العتيقة ،تونس ،دار الرتاث ،القاهرة.

٦٠٦٠المصباح المنير يف غريب الشرح الكبير للرافعي ،المؤلف :أحمد بن محمد الفيومي بن علي،
الناشر :المحقق :د .عبد العظيم الشناوي ،الناشر :دار المعارف ،القاهرة ،الطبعة الثانية.

السنَن وهو شرح سنن أبي داود ،المؤلف :أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي ،المحقق:
٦١٦١معالم ُّ
محمد راغب الطباخ ،الناشر :المطبعة العلمية ،حلب ،الطبعة األولى 1352هـ = 1934م.

٦٢٦٢معجم البلدان ،المؤلف :شهاب الدين ياقوت بن عبد اهلل الحموي ،الناشر :دار صادر ،بيروت،
1397هـ = 1977م.
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٦٣٦٣المعجم المفهرس = تجريد أسانيد الكتب المشهورة ،للحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد
بن محمد بن علي بن حجر العسقالين ،تحقيق :محمد شكور محمود الحاجي أمرير المياديني،
الناشر :مؤسسة الرسالة ،بيروت ،الطبعة األولى1418 ،هـ = 1998م.

٦٤٦٤معجم مقاييس اللغة ،المؤلف :أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا ،المحقق :عبد السالم
محمد هارون ،الناشر :دار الفكر ،بيروت1399 ،هـ = 1979م.

٦٥٦٥النسخة اليونينية من صحيح البخاري ،مقال للعالمة أحمد محمد شاكر ،تحقيق أشرف عبد
المقصود  ،مجلة «الرتاث النبوي» العدد األول والثاين  ،السنة األولى 1439هـ = 2017م .

َ ٦٦٦٦هدْ ُي الساري مقدمة فتح الباري بشرح صحيح البخاري ،المؤلف :أحمد بن علي ابن حجر
محب الدين الخطيب ،المكتبة السلفية ،القاهرة.
العسقالين ،قام بإخراجه:
ُّ

ات األعيان وأنباء أبناء الزمان ،المؤلف :أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي
َ ٦٧٦٧و َف َي ُ
بكر بن خ ِّلكان ،المحقق :د .إحسان عباس ،الناشر :دار صادر ،بيروت1398 ،هـ = 1978م.
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ٌ
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مع توثيقه وأين ح َّطت رحاله اآلن يف مكتبات العالم
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األُ ُصول الخط َّية الحديث َّية بالمغرب واألندلس
أنموذجا
« مسند الشهاب للقضاعي »
ً
دراسة تحليلية
د .نور الدِّ ين الحميدي

¢

الحمد هلل ،والصالة والسالم على رسول اهلل ،وعلى آله وصحبه ومن وااله.
أما بعد :
فقد اعتنى المغاربة واألندلسيون بسماع كتب السنة ودواوينها ،وحرصوا على
ب نُس ِ
خها وح ِّفها بضروب من الضبط والتصحيح ،در ًءا لعوارض التصحيف
َج ْل ِ َ
ِ
ِ
الناشئة عن السهو والغفلة ،خاصة الكتب الستة ،التي عليها مدار األحكام
والتحريف

وقيام الشرائع،فكانت منها أصول خطية معدودة ،نواصيها ب َعلِي ُر َت ِ
ب اإلتقان معقودة،
ِّ
ٍ
ِ
حاضرة بالعناية والت ََّح ِّفي
الحديث و َن َق َلتِه ممدودة،ومن كل
وإليها أيــادي َط َل َب ِة
السماع واإلقراء واالنتساخ ،وتنافس الحفاظ يف اعتمادها
مقصودة،فصارت عمد ًة يف َّ
واالنتساخ منها ،وتغا َل ْوا يف تملكها لمن استطاع إليها سبيال ،وتبوأت من مراتب

الصحة واإلتقان محال بحيث صار غيرها عالة عليها ،ولعل أشهر هذه األصول
ُ
الخطي لـ« صحيح البخاري »البن سعادة المرسي ،والذي ا ْعتُن ِ َي
األصل
الحديثية؛
ُّ
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به دراسة وطبعا دون غيره يف العقود األخيرة((( ،ونتغ َّيى بدرس هذا الموضوع ،أن
(((
ٍ
بأصول
تفر ُدوا
جار ُوا المشارقة فيه ،بل َّ
نربز شفوف المغاربة يف هذا الشأن ،وأهنم َ
ِ
وصحةً ،فإن احتفى المشرقيون بالنسخة اليونينية من
يع ُّز مثلها عند المشارقة نفاس ًة
َّ

« صحيح البخاري »  ،ونسخة الخطيب البغدادي من « السنن ألبي داود » ،فإن
المغاربة شاءوهم بنسخة ابن سعادة من « الصحيح » ،ونسخة الحافظ أبي عل ٍّيالج َّياين

من « السنن ألبي داود »كما سيأيت بيانه بنوع تفصيل ،وألخص كون هذا الموضوع
ِ
ِ
ِ
وإجالة الفكر يف جمع َش َعثِه ،يف التالي:
لـم ُم َت َف ِّرقِه،
َقمنٌبإسالة الح ْبر يف ِّ
أ_ إظهار حرص المغاربة واألندلسيين على ضبط ن َُسخِ كتب الحديث ،مثل

الكتب الستة وغيرها من دواوين السنة النبوية ،التي جلبوها من المشرق ،ونبوغهم
يف هذا الباب.

ب _ الكشف عن األعالم والحفاظ الذين ق َّيدُ وا سماعاهتم وإجازاهتم على تلك

األصول الحديثية ،وبيان أسانيدهم يف تلك الكتب ،وال يخفى القيمة التاريخية لتلكم
السماعات والتقييدات.

ج _ تت ُّبع رحلة تلك األصول الحديثية جغرافيا؛ ابتدا ًء من موطن النسخ  -والذي

يكون بالمشرق أو باألندلس أو المغرب  -مرورا بالحواضر التي كان إسماع الكتاب
فيها ،ومكتبات العلماء التي حلت بها عن طريق التملكات ،انتها ًء بالمكتبة التي استقر

بها ،وذلك من خالل السماعات أو قيود االنتساخ واالستفادة والتملك.

وح َف َظتِه ،مما يبدي لنا جانبا من
د_الوقوف على خطوط مشاهير أعالم األندلس َ

شخصيتهم العلمية.

خصه العالمة عبد الحي الكتاين بتأليف مفرد سماه( :التنويه واإلشادة بمقام رواية ابن سعادة) ،وطبع
((( َّ
المستشرق ليفي بروفنصال السفر الثاين منها بفرنسا ،وكتبت حولها عدة أبحاث.

(((

إطالق اصطالح المغاربة ،أقصد به المغرب اإلسالمي بما يندرج تحته جغرافيا؛ المغرب األدنى

واألوسط واألقصى واألندلس.
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ه_ السعي إلخراج وتحقيق تلك الكتب الحديثية اعتمادا على هذه األصول

المغربية واألندلسية ،إلظهار مدى عناية علمائنا بتصحيح أصولهم وشفوفهم يف هذا
الباب ،وذكر ما تميزت به هذه األصول المغربية واألندلسية عن األصول المشرقية

ضبطا ورسما وشكال.

وشرحا ،كتاب «
اهتم هبا المغاربة روايـ ًة ون َْس ًخا
ومن الكتب الحديثية التي
ً
َّ

القضاعي المصري (تـ:
مسند الشهاب »((( ألبي عبداهلل محمد بن جعفر بن سالمة
ِّ
ِ
ِ
بنسخِ هذا الكتاب الحديثي،
البحث
454هـ) ،ومعقدُ هذا
ُ
الكشف عن عناية المغاربة ْ
والذي يتمثل يف أصل خطي عتيق نفيس ،ن ُِس َخ بخط إمام أندلسي ِج ْهبِذ ؛ هو أبو بكر
ِ
الطليطلي (تـ466:هـ) رحل للمشرق ،ونسخ الكتاب
الح ْج ِري
ُج َماه ُر بن عبد الرحمن َ
ُّ
وتحمله عن مؤ ِّلفه وعليه خ ُّطه ،وقد تدبجت هذه النسخة العتيقة بخطوط
وضبطه،
َّ
جملة من كبار علماء األندلس والمغرب سماعا وتملكا ومقابلة عليها ،من أشهرهم:

الحافظ اب ُن َب ْش ُكوال ،والحافظ أبو عمرو ابن دحية السبتي ،والحافظ ابن ُرشيد

السبتي ،فأحطتُها هبذه الدراسة التحليلية،متحر ًيا إبداء مكامن النفاسة فيها واستشفاف
أمارات الجودة والضبط منها ،فقسمت الدراسة على النحو التالي:

مقدمة :خصصتها لبيان أهمية موضوع األصول الحديثية باألندلس والمغرب،

الحاضة على االعتناء به.
والدواعي
َّ

الفصل األول :ضمنته المقصود باصطالح « األصول الخطية الحديثية » ،وبعض

األصول التي اعتنى الباحثون هبا يف العصر الحالي ،وجملة من األصول الحديثية
األندلسية والمغربية التي تستحق الدراسة والتتبع ،مثل :أصل سنن الرتمذي ألبي

الحسن ابن كوثر الغرناطي ،وأصل المسلسالت البن الجوزي التي كانت بمراكش،
ِ
خرج المؤلف أسانيده ،فصار
تأليف
((( وأنبه على أن أصل
القضاعي لـ"الشهاب" كان ً
خلوا من اإلسناد ،ثم َّ
ِّ
اسمه « مسند الشهاب ».
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وأصل ابن أسد القرطبي من سنن النسائي ،وأصل ابن عفير اإلشبيلي من صحيح
مسلم ،وإشادات العلماء هبذه األصول ،ومكانتها عند علماء المغرب واألندلس جيال

بعد جيل.

الفصل الثاين :الوصف الكوديكولوجي لألصل الخطي « مسند الشهاب »(((،

وتتبع رحلة األصل من المشرق إلى األندلس والمغرب ،إلى أن استقر بالمكتبة
آلت ن َْه ًبا إلى دير اإلسكوريال بمدريد.
الزيدانية التي ْ

ثم إيــراد أسماء العلماء الذين تملكوا هذه النسخة.ثم أسماء العلماء الذين

انتسخوا نسخا لهم باالعتماد على هذه النسخة .ثم أسماء العلماء الذين أسمعوا

هذه النسخة وسمعوها ورووا الكتاب من طريقها .مع وجوه أخرى من عناية علماء
األندلس والمغرب هبذا األصل.

الفصل الثالث :صور خطوط العلماء على األصل ،مع نبذة يسيرة عنهم.
خاتمة :اشتملت على خالصات هذا البحث ،مع اإلشارة إلى أهمية االعتناء

بموضوع األصول الحديثية ،ومحاولة إخراج تلك الكتب الحديثية محققة على هذه
األصول األندلسية والمغربية.

((( وال أغفل التنبيه على اعتناء المغاربة واألندلسيين بـ" الشهاب" و "مسنده" اعتنا ًء خاصا فاقوا به المشارقة،
حيث عارضوه بتواليف على منواله ،ونظموا أشعارا يف مدحه واحتفوا بسماعه وروايته ،وهذا حري
ببحث مستقل ،ال يتسع له هذا البحث.
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الفصل األول

اصطالح األصول الخطية الحديثية

ونماذج من األصول الخطية الحديثية المفتقرة للعناية والدرس
إن إطالق األصل على النسخ الخطية ،يتوجه إلى النسخة الخطية التي بخط

المؤلف أو التي كانت من تصحيحه ،وعليها يكون سماع تالمذته ومنها ينتسخون

نسخهم ،فتتفرع عن أصل المؤلف نسخ عدة تشتهر وتنتشر ،وأما المراد باألصول
الخطية الحديثية يف هذا البحث ،فهو :ما نسخه أعــام المغرب من كتب السنة
للمتقدمين أو ألشياخهم ،ثم صارت عمدة عند المغاربة يف الرواية والنساخة.والنسخة

الحديثية العتيقة بمجردها ال تصير أصال إال بأربعة شروط هي كالتالي:

أ_ كوهنا لعالم مشهور بجودة الضبط وصحة السماع ،وأن تكون مقابل ًة على

بالسماع عليه ،كما هو مقرر عند أهل العلم بالرواية والنقل ،ويف
أصل شيخه
ومطرزة َّ
َّ

التقي الروايةُ ،ما لم ُيقابِ ْل بأصل شيخه
ذلك قال القاضي عياض « :وال يحل للمسلم ِّ
ٍ
ووثِ َق بمقابلتها باألصل.((( »...،
أو نُسخة تح َّق َق َ
السماع والرواية ،من جملة من مشاهير الحفاظ واألعالم على
ب_ اعتمادها يف َّ

مر القرون.

ِ
مقابلة
ج_ حرص العلماء وأهل الرواية على اتخاذها ُت َك َأ ًة يف االنتساخ منها ،أو

نُس ِ
خ ِهم عليها.
َ

د_ سعي األعالم والحفاظ يف تملكها وحيازهتا يف خزائنهم الموصوفة بالنفاسة

والندرة.

وهذا يستفاد من كالم الحافظ ِ
ابن مرزوق التلمساين الخطيب ،عند وصفه لبعض

((( (اإللماع ،ص.)159 :

132

املحرم  1440ـه

أصل ِ
وتص َّي َر إلي ُ
ابن أسد الذي
األصول التي تص َّي ْ
رت إليه ،حيث قال يف إحداهاَ « :
َّ

أص ُل سما ِع ِ
ابن موهب عن ابن عبد الرب ،وأعال ِم األندلس وعليه
قرأه على حمزة ،وهو ْ

خ ُطو ُطهم ،ونقصني منه سفر  -جربه اهلل .» -

(((

استقر ْت على مِ ْلكي نسخ ٌة ِّ
بخط ال َك ُروخي المذكور،
وقال يف أصل آخر « :وقد
َّ

وه َبها ألبي الحسن ِ
الغرناطي ،وهي األصل الذي اعتمده أهل
ابن كوثر
وهي التي َ
ِّ
ِ
(((
ُ
مشايخ ِهم ».
الم ْع َت َب ِرين من
المغرب ،وخصوصا أهل األندلس ،وعليه
خطوط ُ

فهاتان العبارتان من ابن مرزوق الخطيب -وسيأيت من عبارات أهل العلم ما

يماثلها  ،-تدالن على ما سبق ذكره من شروط العتبار النسخة الخطية أصال وعمدة

عند أهل قطر من األقطار ،وإال فمجرد كون النسخة الخطية عتيقة ومصححة ومسندة

ُ
ال ُيص ِّي ُرها ً
أجيال العلماء بذلك القطر
أصل عند الحفاظ والعلماء ،إال إذا توارد عليها
اعتنا ًء واحتفا ًء.و ُأل ِ ُّم بنماذج من األصول الخطية لكتب السنة بالمغرب واألندلس،
تنبيها على عناية األوائل هبذا الموضوع الذي ُغ ِفل عنه بحثا وتفتيشا ودرسا عند
المعاصرين ،فأفتتح بالكتب الستة ،وأقدِّ م الصحيحين منها:
ټ فأما « صحيح البخاري »:
الر َحلة أبي
أ_ فمن أصوله الخطية المعتمدة عند المغاربة ،أصل الفقيه الحافظ ُّ

عبداهلل محمد بن أحمد بن عيسى ابن منظور القيسي ،اإلشبيلي (تـ469:هـ)((( ،وابن

منظور اإلشبيلي أحد أشهر رواة صحيح البخاري عن أبي ذر الهروي نزيل مكة،
حجتين ،األولى سنة 430 :هـ ،والثانية سنة:
شدَّ الرحال للحج سنة428 :هـ،
وحج َّ
َّ

((( (واسطة العقد الثمين ،ص.)122:
((( (واسطة العقد الثمين ،ص.)176:

((( ُتنظر ترجمته يف (الصلة )520/1،البن بشكوال.
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431هـ ،وكان سماعه على أبي ذر الهروي يف حجته الثانية عند باب الندوة من البيت

الحرام ،حيث انتسخ عن أصل أبي ذر نسخ ًة من الصحيح ،ثم أخذ يقابل نسخته
بأصل أبي ذر عند السماع ،وهو يصلح نسخته ويصححها إلى أن انتهى السماع(((،

ثم أصبحت هذه النسخة أصل المغاربة وعمدة األندلسيين ،وعنها يقول الحافظ اب ُن
رشيد السبتي « :وكان أصل [القيسي]((( هذا من األصول المعتمدة يف األندلس،
مح َّب ًسا بجامع ال َعدَ َّبس من إشبيلية ».

(((

وقال عنه يف موطن آخر « :باألصل العتيق أصل أبي عبداهلل محمد بن أحمد بن

عيسى ابن منظور القيسي الذي عليه اعتماد األندلسيين ».

(((

علو ِ
قدر هذا األصل ،أن الحافظ أبا بكر اب َن خير قابل به نسخته
ومما يظهر َّ

نص على ذلك اب ُن ُرشيد فقال « :وهذا األصل  -جربه اهلل
من «صحيح البخاري»َّ ،
-من األصول التي اعتمدها ضابط األندلسيين يف وقته أبو بكر ابن خير ،وعارض

كتابه الحافل به ».

(((

ومما يظهر نفاسة هذا األصل ،أنه ُح ِّبس بجامع العدبس بإشبيلية ،فصار بذلك قبل ًة

لطلبة اإلسناد وحملة الحديث لكي يعتمدوه يف االنتساخ وتصحيح نسخهم عليه ،وقد

نبه شيخ شيوخنا العالمة محمد المنوين رحمه اهلل على بعض النسخ الخطية المتفرعة
ِ
وصحبه
((( استفدته من (الصلة ،)520/1،حيث قال اب ُن َبشكوال « :ولقي بمكة :أبا ذر عبد بن أحمد،
وجاور معه مدة ،وكتب عنه الجامع الصحيح للبخاري ،وغير ما شيء» .ومن (إفادة النصيح ،ص.)47:

((( يف (إفادة النصيح ،ص( :)49:القيظي) ،وراجعت النسخة الخطية ،فوجدته كذلك ،وهو يوهم أن
األصل لتلميذ ِ
ابن منظور ،أبي محمد التجيبي السرقسطي ،وليس البن منظور ،والذي يدفع هذا الوهم،
أن اب َن ُرشيد سيبينه يف (ص ،)109:كما أن اب َن ُرشيد يف (ص )47:سينقل حاشية البن خيرُ ،تفيد أنه رمزَ

وهم من الناسخ يقينًا.
لنسخة ابن منظور بحرف (ظ) ،فإثبات (القيظي) ٌ

((( (إفادة النصيح ،ص.)49:

((( (إفادة النصيح ،ص.)109:
((( (إفادة النصيح ،ص.)50:
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عن هذا األصل ،وهي قليلة ،كما أفاد أن هذا األصل يف ُح ْكم ال َفقد والضياع.

(((

ب_ أصل أبي بكر ابن خير اإلشبيلي (تـ575:هـ)((( من « صحيح البخاري » ؛
ويكفي يف بيان جاللة أصول الحافظ ابن خير عامةًُ ،
قول ابنِاألبار عنه « :وكانت كتبه-

أي ابن خير  -يف غاية الصحة واإلتقان ،لكثرة ما عاناها ،وعالج تصحيحها بحسن

خطه ،وجودة تقييده وضبطه ،ويف ذلك قطع دهره وأنفق حياته ،فلحق بالمتقدمين،
وأربى على المتأخرين ،وأدى ذلك إلى المغاالة فيها بعد وفاته ،حتى بلغت أثماهنا

الغاية ،ولم يكن له نظير يف هذا الشأن ».

(((

أخرب الحافظ اب ُن ُرشيد عن نشأة هذا األصل ،فقال « :وهذا األصل -إشارة

ألصل ابن منظور  -جربه اهلل من األصول التي اعتمدها ضابط األندلسيين يف وقته أبو
بكر ابن خير ،وعارض كتابه الحافل به الذي بخط أبيه خير ،رحمهما اهلل».

(((

فهذا األصل من انتساخ والد ابن خير ،ويف هذا نكتة تربوية ُتبدي مدى حرص

اآلباء على توجيه أبنائهم للعلم وطلبه بانتساخ الكتب لهم ،وهذه البذرة التي غرسها
ِ
وارفة الظاللَ ،جن ِ َّي ِة الثمار  -كما سنقف عليه ،-
خير البنه محمد ،ستتفرع عن شجرة
ٌ
ف ِ
ابن ُرشيد ألصل ابن خير بـ"الحافل" يدل على مقامه يف الصحة والضبط وبيان
وو ْص ُ
َ
فروق األصول المعتمدة ،إذ اب ُن خير قا َبل نسختَه على أصول عديدة كما أفاده كال ُم
ابن ُرشيد ،و ُيعزز اب ُن ُرشيد احتفاءه بأصل ِ
ِ
ابن خير بمدح وثناء يبلغ الغاية ،فيقول« :

السماع يف األصل العتيق الذي يعز نظيره ،وهو أصل الراوية المحدث الضابط
وكان َّ

المتقن أبي بكر ابن خير الذي بخط أبيه رحمهما اهلل ،ومعاناة أبي بكر باألصل العتيق،

أصل أبي عبداهلل ابن منظور القيسي ،الذي عليه اعتماد األندلسيين ،وأتقنه الضابط أبو
((( ُينظر (قبس من عطاء المخطوط المغربي 95/1،و.)124
((( ُتنظر ترجمته يف (التكملة )49/2،البن األبار.
((( (التكملة )50/2،البن األبار.

((( (إفادة النصيح ،ص.)50-49:
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بكر اب ُن خير إتقانا ال مزيد عليه ،وقابله باألصل المذكور مرات».

(((

فهذا األصــل ،أحاطه صاحبه من العناية واالهتمام بما جعله حريا باالقتناء

والحيازة ،حيث لم يمكث بموطن نشأته إشبيلية طويال ،حتى ُغ ِّر َب عنها إلى سبتة من
َب ِّر ال ُعدوة ،حيث اغتنمه الحافظ المتقن أبو الحسن الشاري (تـ649:هـ)((( ِع ْل ًقا نفيسا
ومِلكا ثمينا ضمن خزانته العامرة ،وهو الذي وصفه اب ُن األبار بقوله « :واقتنى من

الدفاتر والدواوين شيئا عظيما ونافس فيها وغالى يف أثماهنا وربما رحل يف ذلك حتى
(((
ني بطريقة الرواية
حصل منها علي ما أعجز أهل بلده»  ،وعنه قال اب ُن رشيد « :و ُع َ

ب منه ذو األموال
واقتناء األعالق ال ِّثمان ،ونافس فيها ،وبذل فيها األثمان ما َي ْع َج ُ

الطائلة ،وكانت له يف ذلك همة عالية حتى ربما رحل يف تحصيلها فيما بلغنا ،وكثيرا
ما ُتلفى الكتب النفيسة من كل فن بخطه عليها ِ
بالملك والمطالعة ،وح َّبس منها جملة
وافرة نافعة بالمدرسة التي ابتناها بسبتة».

(((

الرعيني،
ونص على تملك أبي الحسن
ِّ
َّ
الشاري لهذا األصل ،تلميذه أبو الحسن ُّ

فقال « :قرأت عليه  -أي أبي الحسن الشاري  -بالجامع األعظم بسبتة كتاب الجامع
علي حين القراءة أصل أبي بكر ابن خير  -رواية أبي
الصحيح للبخاري ،...،وأمسك َّ

ذر  -بخط أبيه رحمهما اهلل ،وبمعاناة أبي بكر وتصحيحه».

(((

ونص على ذلك الحافظ اب ُن ُرشيد ،فقال « :سمع عليه جميع الجامع الصحيح
َّ

السماع يف األصل العتيق الذي
الرعيني ،...وكان َّ
للبخاري بقراءة الكاتب أبي الحسن ُّ

يعز نظيره ،وهو أصل أبي بكر ابن خير».

(((

((( (إفادة النصيح ،ص.)109:

ُتنظر ترجمته يف (التكملة.)251/3،

(((
((( (التكملة.)252/3،
((( (إفادة النصيح ،ص.)105:
((( (برنامجه ،ص.)75:
((( (إفادة النصيح ،ص )109:باختصار.
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ثم انتقل هذا األصل  -على األرجح  -إلى مِلك الحافظ ِ
ابن ُرشيد السبتي،

السماع على شيخه أبي فارس الجزيري السبتي (تـ701:هـ)،
والذي سيعتمده يف َّ

والذي احتفى بإسناده يف الصحيح بتأليف مستقل هو « إفادة النصيح »  ،ولم أجزم
بتملك ِ
ابن ُرشيد السبتي لألصل؛ ألن عبارته غير صريحة يف ذلك ،فقد قال « :وفيه

كان سماعي وسماع ابني محمد  -هداه اهلل  -مع الجماعة على شيخنا الفقيه الفاضل
العدل أبي فارس».

(((

وقال ،.. « :ويف هذا األصل نفسه كان سماعنا على الشيخ أبي فارس وفيه كانت

القراءة».

(((

َ
السماع بالخزانة
األصل من خزانة أبي الحسن
فلعله استعار
ِّ
الشاري أو كان َّ
ِ
السبتي غير مقطوع هبا،
انتقال األص ِل البن ُرشيد
الشاري أصو َله ،فمسألة
حيث ح َّبس
ُّ
ِّ
وهو ممن ْاشت ُِه َر بحيازة نفائس األصول الحديثية.
ومما ُيحزن له أن هذا األصل ،ال ذكر له يف كتب الفهارس والمعاجم والحديث

بعد الحافظ ِ
النكبات التي حلت بسبتة ،وما جرى
صنعت به
ابن ُرشيد ،وال ندري ماذا
ُ
ْ
عليه من تصاريف األيام ِ
وغ َير الزمن ،وال ندري عن نسخة خطية متفرعة عن هذا
فات شيخ
األصلُ ،تنبئ بشيء من جودة ضبطه ودقة إتقانه ،وهو من األصول التي َ
مشايخنا العالمة محمد المنوين  -رحمه اهلل ِ -ذك ُْرها يف بحثه النفيس عن روايات

البخاري وأصوله بالمغرب((( ،وهو على شرطه ،وتبقى اإلحاطة هلل تعالى.
((( (إفادة النصيح ،ص.)50-49:
((( (إفادة النصيح ،ص.)109:

(((

نشره بعنوان (صحيح اإلمام البخاري يف الدراسات المغربية ،من خالل رواته األولين ،ورواياته،

وأصوله) ،نُشر ضمن مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق ،ج ،2مجلد ،49سنة1974 :م ،وذ َّيل عليه بذيل
نشره بمجلة دعوة الحق ،س ،17ع( 3-2مزدوج) سنة1975 :م ،وهذه المقاالت وغيرها ضمها كتاب

(قبس من عطاء المخطوط المغربي).
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ج_ أصل أبي القاسم ابن ورد التميمي ألمريي (تـ540:هـ)(((؛ وهذا األصل

اعتمد فيه صاحبه على روايــة القابسي لـ« الصحيح » ،كما يخربنا عن ذلك أبو

السماع حفيدي يحيى بن أبي عبداهلل
الحسن الشاري ،فقال ،... « :ويف مجلس َّ

محمد بن محمد ال َب َط ْرين ،وهو ممسك األصل المح َّبس بمدرسة سبتة أصل أبي
ِ
ب له من أصل أبي القاسم المه َّلب بن أبي صفرة،
القاسم أحمد ابن ورد الذي كُت َ

وهو رواية القابسي».

(((

الشاري مظاهر بذاخة وجاللة أصل أبي القاسم ِ
ابن ورد يف
وقد ب َّين أبو الحسن
ُّ

الوجوه التالية:

أ_ أنه ُمنْت ََس ٌخ من أصل أحد كبار حفاظ ألمرية ،بل كبار حفاظ األندلس ،المهلب

بن أبي صفرة (تـ436:هـ) ،الذي أحيا كتاب البخاري باألندلس كما قال ابن سهل
القاضي((( ،وهوتلميذ مباشر ألبي الحسن القابسي ،رحل إليه للسماع منه بالقيروان،
ٌ
منتسخ من أصل القابسي.
فأصله إ ًذا

علي الجياين((( ،عندما رحل إلى قرطبة
ب_ تصحيحه ألصله بأص ِل الحافظ أبي ٍّ

يف رحلته الثانية سنة 497 :أو 498هـ ،وسمع عليه البخاري وناوله إياه حينها ،وال
علي الجياين ،حازت من
شك أن نسخة قوبلت على أصل الحافظ المتقن الضابط أبي ٍّ

أهلها لتكون قمينة بالصون والحفظ؛ ألن أصل الحافظ الجياين
الشرف والفضل ما َّ
جامع بين شتى روايات البخاري المشهورة باألندلس ،مع بيان فوارقها والتنبيه على
ُ
علي ٍالجياين « :ألن
اختالفها والزيادات والنواقص التي فيها ،يدل على ذلك ،قول أبي ّ

((( ُتنظر ترجمته يف (الصلة )84/1،البن بشكوال ،و(معجم أصحاب الصديف )23/1،البن األبار.
((( (إفادة النصيح.)110،

((( (ترتيب المدارك.)36/8،

((( أفاده أبو الحسن الشاري كما يف (إفادة النصيح ،ص.)110:
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نحوا من تسع أوراق من
يف رواية محمد بن يوسف ال َف َر ْب ِر ِّي زيادة على رواية النسفي ً

نسختي وقد أعلمت على الموضع من كتابي».

(((

وال شك أن اب َن ورد استفاد من تلك ال ُّط َرروالتعليقات الكاشفة عن الفروق بين

روايات البخاري يف أصله.

تصحيح ُه ألصله على أصل أبي محمد ابن عتاب القرطبي (تـ531:هـ)
ج_
ُ

(((

وأصل ِ
وناوله إياه((( ،الذي بخط والده الحافظ أبي عبداهلل ِ
ُ
ابن عتاب
ابن عتَّاب،

هذا ُمنْت ََس ٌخ من أصل األصيلي ،فهو تلميذه ولزيمه ،وكان قصدُ ِ
ابن ورد من مقابلة

نسخته بأص ٍل من رواية األصيلي إثبات الفروق التي بينه وبين رواية القابسي التي

ُبن ِ َي عليها أص ُل ُه ،و ُيخربُ اب ُن ورد عن ذلك بقوله « :ومن كتاب أبي محمد ابن
عتاب اتفقت رواية األصيلي ،فإن أبا عبداهلل ابن عتاب كتبها من أصل األصيلي
الذي بخطه وقابلها به».

(((

د_ قراءة أصله على شيخه الفقيه أبي القاسم أصبغ بن محمد األزدي القرطبي

(تـ505:هـ)((( ،أخرب بذلك أبو الحسن الشاري فقال « :وهو رواية القابسي وقراءة ِ
ابن
ورد على أبي القاسم أصبغ بن محمد األزدي».

(((

ِ
أص ِل الحافظ المتقن اإلمامأبي الحسن طاهر ِ
بن ُم َف ِّوز
هـ_ مقابل ُة أصلِه على ْ

((( (الفهرسة ،ص )84:البن خير ،وهناك نقل آخر يدل على ذلك ال أطيل بذكره.
((( ُتنظر ترجمته يف (الصلة ،ص.)332:

نفسه كما يف (إفادة النصيح ،ص.)110:
((( أفاده أبو الحسن الشاري وأبو القاسم اب ُن ورد ُ
((( (إفادة النصيح ،ص.)110:
((( (الصلة ،ص.)110:

((( (إفادة النصيح ،ص.)110:
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الشاطبي (تـ484:هـ)((( ،يف سنة501 :هـ((( ،وعلى األرجح أن اب َن ورد رحل إلى

شاطبة للمقابلة على أصل ِ
رف عنه من اإلمامة يف الحديث رواية
ابن ُم َف ِّوز لما ُع َ

وصنعة ،عند أحد ذرية ابن ُم َف ِّوز الذين اشتهروا بالعلم والرواية ،وهذا يدل على أن
َ

مشهورا و ُم ْح َت ًفى به و َم ْقصو ًدا لضبط النسخ عليه.
أصل ابن ُم َف ِّوز كان
ً

طوف أبو القاسم اب ُن ورد بأصله بين حواضر األندلس ،حتى يصححه
فتأمل كيف َّ

على األصول العتيقة والنفيسة ،وال يبعد أن يكون اب ُن ورد ألمريي قابل أصله  -من

رواية القابسي  -على أصل ابن الغرديس الفاسي-رواية أبي ذر -قبل أن يرحل لقرطبة

ليقابله على أصلي الجياينِّ ِ
وابن عتَّاب ،حيث كانت رحلته لسجلماسة سنة 493 :أو
ْ
نحوها((( ،فيكون أصل ِ
ابن ورد مقا َبال على هذه الرواية ،وهذا أوردته على االحتمال

ال الجزم .وال أغفل التنبيه على أن اب َن ورد التميمي من ُش َّراح البخاري إن لم يكن

من أجلهم ،حيث ذكر الحافظ
الذهبي أن شرحه قد يكون يف مئتي مجلد((( ،وقد وقف
ُّ
على مجلد منه ،وممن نقل من شرحه الحافظ اب ُن دحية ،فقال « :وقد أوضح ذلك

عالم أهل زمانه القاضي أبو القاسم اب ُن َو ْرديف « شرحه لصحيح البخاري» بأوضح
ُ

البيان ،حدثني عنه جماعة ،منهم :عالم المغرب قاضي القضاة أبو موسى عيسى بن

عمران »((( ،ولعل هذا يكشف لنا سب ًبا من أسباب عنايته بتصحيح أصله من صحيح

البخاري ،إذ شرح مثل هذا الكتاب ال يتأتى إال على نسخة مصححة مضبوطة على
األصول العتيقة والمتضمنة للروايات المختلفة.

((( (الصلة ،ص ،)235:وهناك سفر من هذا األصل محفوظ بخزانة جامع القرويين ،تحت رقم ،94 :وهو
ِ
حر ٌّي بالدراسة.

(((
((( (معجم أصحاب الصديف ،ص.)24:
((( (تاريخ اإلسالم.)725/11،
((( (التنوير ،ق/224أ).

نص عليه أبو الحسن الشاري كما يف (إفادة النصيح ،ص.)110:
َّ
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أصل ِ
فلما كان ُ
ابن ورد على هذا المثال من الجاللة ودقة الضبط واإلتقان ،اعتُن ِ َي
ِ
ِ
فر به
يم ُحرقة التغريب عن ألمرية ،حيث َظ َ
بتحصيله وتم ُّلكه بعد وفاة صاحبه ،فس َ
الحافظ أبو الحسن الشاري وح َّبسهبمكتبة مدرسته العامرة بسبتة((( ،وكان ُمعتَمدً ا يف

مجالس إسماعه بسبتة ،ومنها المجلس الذي تقدم اإلشارة إليه والذي حضره أعيان
الطلبة والحفاظ منهم أبو الحسن الرعيني وأبو فارس الجزيري السبتي سنة638 :هـ،
ومما يؤسف له أن خرب هذا األصل مجهول بعد هذا التاريخ ،كما ال يعرف فرع عن هذا

األصل ،وضياع مثل هذه الذخائر التي قضى أصحا ُبها يف تصحيحها وضبطها واقتنائها

ٌ
وخسران ال عوض له.
وحفظها ،أعمارهم وأموالهم وجهودهم ُرزء ال ُس ُل َّو عنه،

وهناك أصول كثيرة لصحيح البخاري ،ليس هذا موطن التفصيل يف ذكرها ،منها

أصل أبي عمر الطلمنكي من رواية ابن السكن ،وأصل أصبغ بن راشد األندلسي،

وأصل أبي علي الصديف ،وأصل أبي الوليد ابن الدباغ ،وأصل ابن سعادة وهو مشهور،
وأصل أبي ذر الهروي ِ
نفس ِه الذي اقتناه األمير المرابطي ميمون بن ياسين ولم يشتهر،

ُّ
وجل هذه األصول ُيلتقط عنها إفادات وإشارات يف كتب المعاجم والرتاجم ،وبعضها

ال زالت فروع عنها محفوظة بالخزائن.
ټ ومن أصول « صحيح مسلم » :

أ_ أصل أبي القاسم ابن عفير األموي اإلشبيلي تويف قبل  580هـــ((( بيسير،

نص على
وقد تعانى تصحيحها ومقابلتها شيخه وقرينه أبو بكر ابن خير اإلشبيليَّ ،

ذلك العالمة عبد القادر بن علي الفاسي يف إجازته لولده ،حيث قال « :وأما صحيح
مسلم ففي النسخة التي بخط الكاتب أبي القاسم ابن عفير األموي ،وتو َّلى مقابلتها

وتصحيحها الحافظ الضابط المتقن أبو بكر محمد ابن خير األموي اإلشبيلي ،ويف
((( (إفادة النصيح ،ص.)110:

((( ُتنظر ترجمته يف (التكملة.)30/3،
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المنتسخة منها وهي مثل المتقدمة يف المقابلة والصحة».

(((

نص ما ختم به الحافظ أبو بكر اب ُن خير هذه النسخة عند انتهائه من
وأسوق َّ

تصحيحها « :كمل جميع الديوان ،والحمد هلل رب العالمين ،وصلى اهلل على محمد
خاتم النبيين وعلى جميع النبيين والمرسلين وسالم عليه وعليهم يف اآلخرين .وكتبه
بخط يده الشيخ األديب الكاتب أبو القاسم عبد الرحمن بن عبداهلل بن ُعفير األموي،
و َّف َقه اهلل وسدَّ َده ،وفرغ منه يف شعبان المبارك من سنة ثالث وسبعين وخمس مئة.

وتو َّلى معارضة هذا الديوان وتصحيحه وتقييده بأصل كتابه محمد بن خير بن

عمر بن خليفة المقرئ ،عفا اهلل تعالى عنه ،وغفر ذنوبه ،وعارض كتابه بأصول ثالثة

علي حسين بن
معارضة بكتاب الشيخ الفاضل الفقيه المحدث الراوية الحافل أبي ٍّ

محمد بن أحمد الغساين ثم الجياين رضي اهلل.»...

(((

وال زال هذا األصل محفوظا -بفضل اهلل تعالى -بخزانة جامع القرويين الزاخرة،

مفصلة ،وهناك أصول أخرى لصحيح مسلم تحتاج للبحث عن
وهي حرية بدراسة َّ
إفادات عنها ،منها أصل أبي العباس العذري الدالئي ،وأصل أبي عمر ابن الحذاء،
وأصل ابن خير اإلشبيلي.

الس ِ
ج ْستاين» :
ټ ومن أصول « سنن أبي داود ِّ
علي الجياين؛ وهذا األصل يعد من عجائب
أ_ أصل الحافظ اإلمام المتقن أبي ٍّ

األصول الحديثية لهذا الكتاب ،ولعله أصح أصل للسنن على وجه البسيطة ،حيث
((( (ل/1ب) عن نسخة مؤسسة مكتبة الملك عبد العزيز بالبيضاء ،وممن َّنوه هبذا األصل العالمة عبد
الحي الكتاين يف (فهرس الفهارس).

((( عن نسخة خطية من صحيح مسلم بخط العالمة الفضيلي الشبيهي الزرهوين (ج ،8ل/196أ) محفوظة

بخزانة جامع الملك سعود بالرياض رقم ،)4.213( :متفرعة عن فرع لنسخة ابن عفير بخط ابن الرثوث
الطمس والخرم.
التطواين؛ ألن النسخة المصورة من نسخة ابن ُعفير طال األوراق األخيرة منها
ُ
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جمع فيه الجياين بين جميع روايات السنن مع بيان الفوارق بينها وزوائدها ونواقصها،

وتفصيل القول عن هذا األصل ليس هذا محله ،فخربه طويل الذيل ،وأكتفي بقول

وقرأت عليه  -أي على ابن العواد القرطبي  -يف داره جميع
القاضي عياض عنه« :
ُ

علي أصل شيخنا أبي
كتاب المصنف ألبي داودالسجستاين يف « السنن»  ،وهو يمسك َّ

علي الحسين بن محمد الجياين الذي أتقنه».

(((

ب_ وأصل أبي سعيد ابن األعرابي البصري ،ثم المكي (تـ340:هـ)((( ،تلميذ

أبي داود وأحد رواة السنن عنه ،هذا األصل النفيس ،ال ندري عن خربه الكثير،

حيث لم نقف على من نقله من مكة إلى األندلس ،وكيف كان تن ُّق ُله تم ُّل ًكا عند علماء
األندلس ،إلى أن استقر به المطاف يف مِلك الفقيه اإلمام أبي الحسن يونس بن محمد

بن مغيث القرطبي (تـ532:هـ)((( ،والذي سيحدِّ ث به أبا بكر اب َن خير مناولة ،وقد

أخرب بذلك اب ُن خير ،فقال « :وحدثني هبا أيضا الشيخ أبو الحسن يونس بن محمد بن

مغيث رحمه اهلل مناولة منه لي يف أصل كتابه وكان بخط ابن األعرابي رحمه اهلل».

(((

وهناك أصول عديدة لسنن أبي داود ،ويف غاية القدم والجاللة ،تستفاد من كتب

الفهارس والرتاجم ،دالة على عناية خاصة أوالها المغاربة واألندلسيون هبذا الكتاب،
أعرض عن ذكرها اختصارا.

ټ ومن أصول «السنن أو الجامع» ألبي عيسى الترمذي :
أ_ أصل الحافظ الوزير أبي حفص الهوزين اإلشبيلي (تـ460:هـ)(((؛ ومما ُيبدي
((( (الغنية ،ص.)217:

((( ُتنظر ترجمته يف (سير أعالم النبالء.)410/15،
((( ُتنظر ترجمته يف (الصلة ،ص.)650:
((( (الفهرسة ،ص.)88:

((( ُتنظر ترجمته يف (الصلة ،ص ،)381:وأخرب اب ُن سعيد الغرناطي يف (المغرب )239/1،أن له الفضل يف

نشر سنن الرتمذي بالمغرب ،وهذا ال يعني أنه أول من أدخل الكتاب لألندلس.
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سمو هذا األصل أن الهوزينَّ قابله على أصل شيخه أبي بكر الشهرزوري بمكة سنة:
َّ
445هـ((( ،وهو ممن كان يتصدى إلسماع سنن الرتمذي بالبيت الحرام ،وجلبه إلى
إشبيلية ،ثم انتقل هذا األصل إلى مِ ْل ِ
ك ابنه الوزير أبي القاسم الهوزين (تـ512:هـ)(((،

نص
ثم انتقل هذا األصل إلى الحافظ أبي محمد ابن يربوع اإلشبيلي (تـ522:هـ) ،حيث َّ
اب ُن خير على أن اب َن يربوع أخذه من أبي القاسم الهوزين ،واألخذ هنا يحتمل اإلهداء

واالبتياع ،وعلى األرجح أن هذا األصل بقي ُم َح َّب ًسا بإحدى الخزائن أو المساجد

بإشبيلية  -وال أستبعد أن يكون مح َّب ًسا على خزانة جامع ال َعدَ َّبس  ،-حيث سيعتمده

السماع والرواية أبو عبداهلل محمد بن عبد الرزاق الكلبي اإلشبيلي (تـ563:هـ)(((،
يف َّ

وكذا المحدث أبو بكر ابن َريــدان القرطبي ثم اإلشبيلي (تـــ566:هـــ)((( ،وعنهما

يتحمله أبو بكر ابن خير اإلشبيلي بالمناولة((( ،مما ُي ْظ ِهر االتكاء على هذا األصل
النفيس يف اإلقراء واإلسماع.

ب_ أصل أبي الحسن ابن كوثر الغرناطي (تـ 589هـ)((( ،و ُي َعدُّ هذا األصل عمدة

األندلسيين والمغاربة يف القرن السادس الهجري وما يليه ،وكأن اعتما َد هذا األصل
ف به ناسخه
أدى إلهمال األصول األخرى العتيقة ،لما تم َّيز به من دقة الضبط وما ُو ِص َ

من الت ََّه ُّمم بضبط سنن الرتمذي رواية ونسخا ،وناسخ هذا األصل هوالحافظ المسند
أبو الفتح ال َك ُروخي البغدادي ،ثم المكي مجاور ًة و َمما ًتا(تـ548 :هـ)((( ،كان يتع َّيش
بانتساخ جامع الرتمذي ،وهو أحد أشهر رواة السنن.

((( لم أقف على ترجمته بعد البحث ،وقد أغفله التقي الفاسي يف (العقد الثمين).
((( ُتنظر ترجمته يف (الصلة ،ص.)137:
((( ُتنظر ترجمته يف (الصلة ،ص.)560:

((( ُتنظر ترجمته يف (الصلة ،ص.)172:
((( (الفهرسة ،ص.)99:
((( ُتنظر ترجمته يف (التكملة.)217/3،
((( ُتنظر ترجمته يف (تاريخ اإلسالم.)832/11،
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وأما عن خرب هذا األصل ،فإن أبا العباس اب َن كوثر الغرناطي ،رحل للحج رفقة

ابن ِ ِه أبي الحسن ،سنة546 :ه ،وكان سماعه لسنن الرتمذي  -هو وابنه  -على أبي

الفتح الكروخي سنة547 :هـ بمكة((( ،على أص ٍل انتسخه له أبو الفتح الكروخي
اشرتاها منه على األرجح ،واستقر أبو العباس صحب َة ابن ِ ِه يف طريق عودته بمصر مد ًة

ِ
وح َّفاظها ،وتويف أبو العباس بالمشرق على األرجح ،وتصدَّ ى
يأخذان عن أعالمها ُ

إلسماع سنن الرتمذي بمصر((( ،ثم دخل ابنُ ُه أبوالحسن(((غرناطة سنة556 :هـ(((،
ِ
لعلو سنده ولالنتساخ منه لصحة
وأدخل معه أصلهمن الرتمذي ،ف ُقصدَ للسماع عليه ِّ

وسمو قدرها اعتما ُد أعيان ُح َّفاظ األندلس
أصله ،ومما يجلي جاللة هذه النسخة
َّ
السماع عليها ،وهم قطب رحى الرواية باألندلس ،ومنهم :الفقيه المحدث أبو
يف َّ

بكر محمد بن عمر ابن واجب القيسي البلنسي (تـ583 :هـ)(((،وكان سماعه سنة:

571هـ ،وممن سمع عليه هذا الكتاب المؤرخ المسند ،أبو جعفر ابن عميرة الضبي

المرسي (تـ599:هـ) ،صاحب (بغية الملتمس) ،والمقرئ أبو الحسن ابن أبي قوة
((( كما ُأثبت على الورقة األولى من األصل الخطي ،المشتملة على سماع أبي العباس وابنه على الكروخي،
السماع بخط المحدث أبي الحجاج يوسف بن عبد الرحمن األنصاري األندلسي ،ال ُيعرف عنه
وهذا َّ

شيء سوى ما ورد يف هذا السماع ،وعليه اعتمد ابن الحاج التجيبي يف ترجمته ،والتي نقلها اب ُن األبار يف
(التكملة ،)208/4،والنسخة محفوظة بالمكتبة الوطنية بباريس ،كما سيأيت بيانه.

السماع الوحيد على أبي العباس يف األصل.
((( يدل على ذلك سماع مثبت على األصل الخطي ،وهو َّ

((( لم ينص اب ُن األبار يف ترجمة أبي العباس أو ترجمة ابنه على عودة أبي العباس ابن كوثر إلى األندلس،

كما لم يتعرض لتاريخ وفاته ،فأرجح أنه تويف يف مدة استقراره بالمشرق ،واكتفى اب ُن األبار بذكر رجوع

أبي الحسن وتصدره لإلسماع دون والده ،والسماعات األندلسية التي على أصل ابن كوثر المحفوظ،
ليس فيها ذكر ألبي العباس ،مما يرجح كون وفاته بالمشرق ،ويعزز هذا أن النسخة اشتهرت بنسبتها ألبي
الحسن عند األندلسيين والمغاربة دون أبي العباس ،مما يرجح أنه ورثها عن أبيه عند وفاته يف الرحلة،
فن ُِس َب ْت إليه؛ ألنه من أدخلها وأشاعها ،وأنبه على أن هناك سماعا واحدا على أبي العباس بمصر.

((( أفاده اب ُن األبار يف (التكملة ،)217/2،وأول سماع على أبي الحسن ابن كوثر مؤرخ هبذا التاريخ ،كما
هو مثبت على النسخة.

((( ُتنظر ترجمته يف (التكملة.)59/2،
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األزدي الداين (تـ608:هـ)((( ،وكان سماعه سنة572 :هـ ،واإلمام الحافظ المتقن

أبو سليمان داود بن سليمان ابن حوط اهلل البلنسي (621ه)((( ،أحد أركان الرواية
باألندلس يف القرن  7هـ ،وكان سماعه بعد سنة570 :هـ ((( ،وكذا أخوه أبو محمد،
ومن أركان الرواية يف هذا العصر أبو محمد ابن القرطبي الغرناطي (تـ611 :هـ)(((،

وكان سماعه سنة588 :هـ ،ووصف اب ُن القرطبي هذا األصل بـ"األم العتيقة" ،وهناك

والح َّفاظ ُأعرض عنهم اختصارا.
غيرهم من األعالم ُ

وممن اعتمد هذه النسخة يف االنتساخ منها والمقابلة عليها ،الحافظ اب ُن ُرشيد

السبتي ،حيث جاء على ورقة العنوان منها بخطه « :أكمله نقال ومقابلة محمد بن
رشيد ،أرشده اهلل ،داع ًيا لمالكه وشاكرا ،والحمد هلل».

ولم يخرج هذا األصل النفيس عن بيت ِ
ابن كوثر ،حيث سينتقل البن أبي الحسن،

أبي إسحاق ابن كوثر المحاربي ،والذي سيسمع الكتاب على تلميذ والده أبي محمد
ابن اليسر الغرناطي (تـ620:هـ)((( ،وأبو إسحاق ال نعرف عنه كبير شيء سوى أنه

لم يتهيأ له سماع هذا الكتاب عن والده ،فسمعه عن تلميذه ولزيمه المتقدم ،وتاريخ
السماع حسب ما يظهر سنة614 :هـ ،والظاهر أن هذا األصل انتقل إلى مِلك اإلمام
َّ

الحافظ أبي الحسن ابن سهل الغرناطي (تـ640:هـ)((( ،أحد أعيان غرناطة وأعالمها،
ناو َلنِيه الفقيه
حيث يقول الحافظ اب ُن أبي األحوص الغرناطي ُع ِر َ
ف بابن الناظر « :وقد َ

العالم الخطيب أبو الحسن سهل بن مالك ،يف أصل أبي الفتح الكروخي بخطه ،الذي
((( ُتنظر ترجمته يف (التكملة.)225/3،
((( ُتنظر ترجمته يف (التكملة.)257/1،

السماع غير واضح ،واسم ابن حوط اهلل تبينته بعد طول نظر واستعانة بمصادر ترجمته.
((( ُّ
نص َّ
((( ُتنظر ترجمته يف (التكملة.)286/2،

((( ُتنظر ترجمته يف (تاريخ اإلسالم.)613/13،
((( ُتنظر ترجمته يف (تاريخ اإلسالم.)317/14،
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أعطاه ألبي الحسن ابن كوثر». (((.

مع التنبيه على أن هذه العبارة ليست صريحة يف تم ُّلك ِ
ابن سهل الغرناطي لهذا

ُ
تحتملن يكون مح َّب ًسا على إحدى جوامع غرناطة ل َي ُع َّم النفع به ،واب ُن سهل
األصل ،إذ

من تالميذ أبي الحسن ابن كوثر ،وال ندري بعد هذه اإلشارة المحتملة لحيازة ابن سهل
لهذا األصل إلى من انتقل ،إال أن األصل لم يخرج عن حاضرة غرناطة ،حيث أفادنا

اب ُن ُرشيد يف آخر النسخة عند هناية انتساخه منه بقوله « :نقل جمي َعه لنفسه وعارض
به ،والحمد هلل حمد الشاكرين ،وصلواته على محمد خاتم النبيين ،محمدُ بن عمر بن

محمد بن عمر بن محمد بن ُرشيد الفهري ،أرشده اهلل ،وذلك بحضرة غرناطة ،حماها
ٍ
اهلل تعالى»((( ،وقد عارض كتا َبه على هذا األصل َ
مرات كما أفاده.
ثالث
نص تقدَّ م َس ْو ُقه أن األصل كان مملوكا ألحدهم ،ولم يذكر لنا ابن ُرشيد
وأفاد يف ٍّ

مالك النسخة يف قيد االنتساخ السابق ،وقد كان تاريخ ورود ِ
ابن ُرشيد على غرناطة سنة:

692هـ((( ،واستقر هبا محدِّ ًثا وخطي ًبا ،ففي هذه السنة ونحوها كان األصل قاب ًعا بغرناطة.
ثم نقف على انتقال هذا األصل إلى مِلك الحافظ ابن مرزوق التلمساين الخطيب

(تـ781:هـ) ،وال نقف كيف تأ َّتى له حيازة هذا األصل النفيس ،إال أن الذي نعلمه أن
عزيز الجانب،
اب َن مرزوق انتقل لغرناطة سنة 748 :ومكث هبا إلى سنة754 :هـ(((َ ،

ومدرسا بمدرستها ،وال شك أن يف هذه
ُم َك َّر َم اإلقامةُ ،مت ََر ِّسما بخطبة جامع غرناطة،
ً

ُ
فضمها إلى خزانته العامرة
تحصيل هذه الذخيرة الثمينة،
الفرتة ،هتيأ البن مرزوق
َّ
ِّ
بخط ال َك ُروخي
استقر ْت على مِ ْلكي نسخ ٌة
صرح بذلك فقال « :وقد
َّ
بتلمسان،وقد َّ
وه َبها ألبي الحسن ِ
الغرناطي ،وهي األصل الذي اعتمده
ابن كوثر
المذكور ،وهي التي َ
ِّ
((( (واسطة العقد الثمين ،ص.)122:
((( (ل/273أ).

((( (اإلحاطة.)103/3،
((( (اإلحاطة.)76/3،
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ِ
ُ
مشايخ ِهم ،وهلل
الم ْع َت َب ِرين من
أهل المغرب ،وخصوصا أهل األندلس ،وعليه
خطوط ُ
المنة والفضل».

(((

ـص على ذلك يف موطن آخــر ،فقال « :وهو األصــل الــذي قدمت أنه استقر
ونـ َّ

عندي».

(((

فأصل أبي الحسن ابن كوثر بقي يف موطن استقراره َم ُحو ًطا بالحفظ والعناية،

مقصودا لالنتساخ منه والرواية ،إلى أواســط القرن الثامن الهجري ،حيث سامه
الحافظ اب ُن مرزوق التغريب والتبعيد إلى تلمسان .وهناك احتمال أن األصل ناله ما

نال صاحبه اب َن مرزوق من نواكب الطرد والنفي إلى تونس ثم إلى مصر ،حيث مات
و ُدفِن ،ومما يوهم تقوية هذا االحتمال أن ورقتين ألحقتا بالمخطوط وهما غريبتان

عنه وليستا منه َج ْز ًما ،هبما سماع لسنن الرتمذي على ثالثة أشياخ دمشقيين بدمشق
السماع كان على هذا األصل بعيدٌ ،
يف الجامع األموي سنة788 :هـ ،ولكن الجزم بأن َّ
السماع إشارة إلى هذا األصل ،كما لم يرد يف خوارج النص وتقييداته
فلم يأت يف َّ

و ُط َرره ما يدل على انتقال هذا األصل إلى دمشق ،فأكاد أجزم أن هاتين الورقتين
ُأ ِ
لص َقتَا باألصل ،ولعل مفهرسي الخزانة الباريسية أو غيرهم ألحقوها باألصل ظنًّا

منهم أهنا تتناسب مع موضوع الكتاب ،على ٍّ
كل فنَ ْفيِي لهذا االحتمال ال أقطع به.

ـح أن األصل مكث بإحدى خزائن الجزائر ،قبل أن يتم نق ُله إلى خزانة
ِّ
وأرجـ ُ

خاتم المكتبة الملكية ،ثم نُقل إلى المكتبة الوطنية
أحد ملوك فرنسا ،إذ الكتاب عليه
ُ
بباريس تحت رعاية ِ
الف ِرنجة ليظل شاهدً ا على مجد أندلسي أثيل ،وتاريخ حافل بين
مكة ومصر وغرناطة ثم تلمسان.

وهناك أصول كثيرة لسنن الرتمذي ،منها أصل الصديف وأصل ابن َم َس َّرة القرطبي

وأصل أبي بكر ابن العربي ،ويطول المقام بالخوض فيها.
((( (واسطة العقد الثمين ،ص.)122:
((( (واسطة العقد الثمين ،ص.)125:
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ټ أصول « السنن الكبرى» ألبي عبد الرحمن النسائي :
إذ المغاربة لم يعتنوا بالسنن الصغرى رواية وتحمال ،فمن طالع فهرسة ابن خير

والحجري وابن عطيةوالتجيبي السبتي ال يجد للسنن الصغرى ذكرا يف المرويات

المغربية ،والعلة يف ذلك ظاهرة إذ السنن الصغرى مختصرة من الكربى ،فاستعاضوا

وبرنامجي التجيبي والواديآشي من
عنها بالكربى ،ومن طالع (واسطة العقد الثمين)
ْ
المتأخرين يلفي أن أسانيدهم يف السنن الصغرى مشرقية وليست مغربية.

أ_ أصل أبي محمد ابن أسد الجهني الطليطلي ،ثم القرطبي (تـ395:هـ)((( ،وهو

من روايته عن حمزة الكناين المصري عن النسائي ،ومما يكشفعن نفاسة هذا األصل،

قول تلميذه ِ
َ
رأيت
ابن مغيث القرطبي،... « :ما
أضبط لكتبه وروايته منه ،وال أشدَّ
ُ

تح ُّف ًظا هبا ورعاي ًة لها».

(((

وقد اطلع الحافظ اب ُن عبد الرب  -وهو تلميذ ابن أسد – على هذا األصل ،وكان

عمدته يف إسماع الكتاب بعد وفاة صاحبه ،كما يفيد كالم ابن مرزوق الخطيب اآليت.

وممن اطلع عليها واعتمدها الحافظ أبو علي الجياين ،والذي سيقارهنا بأصل األصيلي،
فيقول « :ويف نسخة أبي محمد بن أسد ،عن حمزة أسماء لم تقع يف رواية أبي محمد

األصيلي عنه ،منها :مناقب الصحابة أربعة أجزاء ،وكتاب النعوت جزء ،وكتاب البيعة
جزء ،وكتاب ثواب القرآن جزء ،والتعبير جزء ،والتفسير خمسة أجزاء ».

(((

وعبارة ِ
ابن مرزوق اآلتية ،قد تحتمل أن هذا األصل أصبح ملكا للحافظ أبي الحسن

تم نق ُله إلى ألمرية من
ابن موهب ألمريي (تـ532:هـ) ،ف ُيحكم إن َّ
صح هذا أن األصل َّ
قرطبة ،ولكن الذي نتيقنه أن هذا األصلَ ،ب ِق َي محفوظا إلى أواخر القرن الثامن الهجري
((( ُتنظر ترجمته يف (الصلة ،ص.)240:
((( (الصلة ،ص.)241:

((( (فهرسة ابن خير ،ص.)95:
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ٍ
نقص فيه ،حيث آل إلى خزانة ابن مرزوق بتلمسان ،مع عدم علمنا بتقلبات األصل
على
إلي
وتنقالته بين حواضر األندلس والمغرب ،وأخرب بذلك اب ُن مرزوق فقالَ « :
وتص َّي َر َّ
أص ُل سما ِع ِ
أصل ِ
ُ
ابن موهب عن ابن عبد الرب،
ابن أسد الذي قرأه على حمزة ،وهو ْ

وأعالم األندلس وعليه خطوطهم ،ونقصني منه سفر  -جربه اهلل – »(((.

وكالم ابن مرزوق ينبئ بأن هذا األصل حافل بسماعات وتقييدات أعالم األندلس

وحفاظها ،ولكننا ال نعلم عن وجــوده شيئا وال وجود فرع عنه.ومن أصول السنن
الكربى ،أصل ابن األحمر أحد رواهتا عن النسائي ،وأكتفي بما تقدم.

أج ِّل دواوين السنة التي احتفى المغاربة بأصولها ،كتاب الموطأ لإلمام
ومن َ

مالك رضي اهلل عنه ،وأعرضت عن ذكر نماذج من أصوله لكثرهتا وتعددها ،وبعضها
مما تم دراسته يف طبعات متعددة للموطأ ،واعتناء المغاربة بأصول الموطأ الخطية مما
ال ُيحتاج للشرح واالستدالل.

وأما األصول الخطية للكتب الحديثية األخرى ،مثل مسند البزار ومصنف ابن

أبي شيبة والسنن للدارقطني وكتب تراجم الرواة وتواريخ المحدثين وكتب المصطلح
واألجزاء ،فللمغاربة فيها أصول خطية حظيت بال َقبول واالحتفاء غربا وشرقا ،وقد
وصلتنا من هذه األصول ما يجدر دراسته وبحثه ،وأختم بأصل خطي لـ « مسلسالت

ابن الجوزي»((( ،هذا األصل نسخه أبو علي الجنزي ببغداد سنة581 :هـ ،وقرأه على

ابن الجوزي وعليه خطه ،انتقل بعد مدة يسيرة إلى مراكش ،بخزانة الموحدين على

األرجح ،حيث اطلع عليه الحافظ أبو محمد ابن حوط اهلل البلنسي(تـ612:هـ) وكتب

نصه « :نقل منه :عبداهلل بن سليمان بن داود بن حوط اهلل األنصاري ،وفقه اهلل،
عليه ما ُّ
بمراكش حرسها اهلل» .ثم لم يلبث هذا األصل إال يسيرا حتى نجده مستقرا بجنوب
األندلس بمالقة حيث وقف عليه أبو بكر الطنجالي يف أواخر القرن الثامن الهجري،

((( نسختُه محفوظة يف المكتبة الظاهرية بدمشق ضمن مجاميع العمرية رقم.)37( :
((( (واسطة العقد الثمين ،ص.)176:
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فقال « :وكذلك نقل منه :أبو بكر محمد بن محمد بن أحمد بن يوسف بن أحمد

بن عمر بن يوسف الهاشمي الطنجاليبمالقة حرسها اهلل ،وناولني هذه النسخة شيخنا
(بياض باألصل)(((» .وهو يروي هذا األصل عن شيخه أبي جعفر الطنجالي ،حيث

قال:حدثني شيخي أبو جعفر الطنجالي عن الحاج الراوية أبي عبداهلل ابن اليتيم عن

أبي الفرج (الجوزي)

(((

قاله العبد الفقير إلى اهلل الغني ( :)..أبو بكر محمد بن محمد بن أحمد بن يوسف

بن أحمد بن عمر الهاشمي».

والغريب أن هذا األصل سيعود من حيث أتى ،فيحل بدمشق من بالد الشام ،إذ
نجد العالمة ابن ِ
الم ْبرد (تـ909:هـ) ،يعتمد عليه يف السماع ،ويف غضون هذا التطواف
َ
بت دوننا ،بحيث ال
شرقا وغربا أخبار وتقلبات ُط ِو َي ْت عنا وأسماء رجال وعلماء ُغ ِّي ْ

ندري عنها وعنهم شيئا.

((( يقصد َ
نص عليه يف الورقة األولى.
شيخه أبا جعفر الطنجالي ،كما َّ
((( غير واضحة باألصل ،ولكن يقتضيها سياق النسب.
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الفصل الثاين

وصف األصل الخطي لـ « مسند ِّ
الشهاب »

وتتبع رحلته وما عليه من سماعات وتقييدات
ټ وصف األصل الخطي:
أفتتح الحديث عن هذا األصل الحديثي لكتاب «مسند الشهاب» للقضاعي

بالوصف الكوديكولوجي ،مع تساهل يف إطالق هذا االصطالح على هذا الوصف،
إذ إنني أستند على مصورة باألبيض واألسود يف الوصف ،بحيث ال تتيح لي وصف

كل تفاصيل األصل الخطي ،ولكن أفرغت ُجهدي لتحصيل المراد.

فاألصل الخطي محفوظ بدير اإلسكوريال قرب مدريد تحت رقم،)1592( :

سطرا ،خطه
سطرا و20
عدد أوراقه  121ورقة ،ترتاوح سطور صفحاته بين 17
ً
ً
خط نسخي سريع مهمل اإلعجام والشكل ،تلوح على رسم حروفه مالمح الخط

األندلسي ،وهو على نسق الخطوط التي تكتب هبا األجزاء الحديثية العتيقة ،كتبت

عناوين األبواب بخط عريض ،تمييزا لها عن األحاديث ،وختمت األحاديث بدائرة

منقوطة بالوسط إشارة إلى مقابلة الكتاب بأصله على طريقة المحدِّ ثين.

والكتاب ُم َج َّز ٌأ إلى أربعة عشر جزءا على تجزئة أصل المؤلف أبي عبداهلل
وح ِف َظ ْت ثمانية أجزاء هي المقصودة
القضاعي ،ضاعت منها األجزاء الستة األولىُ ،
ِ
جزء منها يف كراس يتكون من ثِنْتَي عشرة ورقة،وكلها مد َّبجة
هبذه الدراسة ،كل

السماع والقراءة والتملك ،تواطأت على كل جزء من أجزائها ،على عادة
بتقييدات َّ

المحدثين يف الضبط وتأكيد السماع ،حتى ال تتطرق إلى المحدث الظنة والتهمة بعدم

السماع على جزء من األجزاء ،أو
سماعه لجزء من أجزاء الكتاب بإغفاله إلثبات َّ
السماع بآخر الكتاب دون أجزائه.
باستغنائه بتقييد َّ
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إال أن الصفحة األخيرة المشتملة على هناية الكتاب وحرد المتنَ ،تق َّطعت كما

أخرب ملحقها و ُمر ِّممها ،والظاهر أنه الحافظ اب ُن بشكوال؛ فخ ُّطها شبي ٌه بخطه على

الص ْف َح من الورقة التي
الكتاب ،وقد أخرب ُمر ِّممها بذلك ،فقال« :
ُ
نسخت هذا َّ

المشاور أبي بكر
ت َق َّط َع ْت آخر هذا الديوان بخط الفقيه الجليل المالكي السني
َ
جماهر بن عبد الرحمن بن جماهر الحجري التي كان فيها سماعه ،ويف الورقة

أنه كتب جميع الديوان بفسطاط مصر بخط يده يف دار قيصر ،فتم جميع الديوان
ليلة األربعاء الثني عشر يوما خلون من شهر جمادى ِ
اآلخرة الذي من سنة ثالث
َ
ً

وخمسين وأربع مئة ،وكتبه من كتاب القاضي أبي عبداهلل القضاعي رضي اهلل عنه،

فص َّح بحمد اهلل وعونه .وفيه انتهت المعارضة بكتاب القاضي
وبه قابل الجميعَ ،
أبي عبداهلل ،من أول الديوان إلى آخره جهدي ،فصح جميعه بحمد اهلل وعونه،

وصلى اهلل على محمد وعلى آله وسلم تسليما ،نقلته من خطه حرفا بحرف».
ټ رحلة األصل الخطي :

ابتدأت قصة هذا األصل برحلة الحافظ أبي بكر جماهر الحجري إلى الحج من
ْ

وصاح َبه يف هذه الرحلة اب ُن أخيه محمد
معقد تميمته طليطلة مفتتح سنة452 :هـ،
َ

بن محمد الحجري ،فبل َغا مكة المكرمة يف آخر هذه السنة ،حيث سيؤديان مناسك
الحج ثم يقفالن آيِ َب ْين إلى األندلس ،ويف اجتياز جماهر بن عبد الرحمن الحجري

قدرا:
على مصر نلفيه
متهم ًما باألخذ عن أعالمها وحفاظها ،ومن َ
أج ِّلهم وأعالهم ً
ِّ
الحافظ أبو عبداهلل القضاعي المصري (تـــ 454:هـ) ،حيث استقر بفسطاط مصر

لينتسخ كتب القضاعي ويسمعها عليه ،ومن بينها كتاب « مسند الشهاب »الذي أقام
على نسخه بدار قيصر من فسطاط مصر ،فانتهى منه يف الثالث عشر من جمادى الثانية

من سنة453 :هـ ،فانتهض بعدها من غير إبطاء لقراءته على مؤلفه يف نفس الشهر،

السماع ضاعت فيما ضاع من األجزاء األُ َول لألصل ،وأول سماع
ولكن تقييدات َّ
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يطالعنا فيما َب ِق َي من األصل ،كان من العشر األخيرة من شهر رجب من سنة453 :هـ
السماع كان بجامع
بفسطاط مصر  -قرب القاهرة  ،-وتفيد السماعات أن مكان َّ

السماع لصاحبه أبي بكر جماهر بن عبد الرحمن
مصر العتيق(((ُّ ،
ونص أحدها « :بلغ َّ

بن جماهر ،وسمعه معه خلف بن محمد اإلشبيلي [ ،]...وأبو القاسم عياش بن سعيد
بن عياش بن الهيثم القضاعي اإلشبيلي يف الجامع العتيق بمصر يف شهر شعبان سنة
ثالث وخمسين وأربع مئة ،على القاضي أبي عبداهلل محمد بن سالمة بن جعفر بن
علي القضاعي وصح».

(((

وقد مكث جماهر ما ينيف على أربعة أشهر لسماع الكتاب على مؤلفه ،إذ نقف

على آخر سماع يف أواخر شهر شوال من نفس السنة ،وهذا يكشف مدى حرص
السماع والرواية ،وتحمل حرقة الغربة من أجل الرواية والسماع ،ولم
ُج َماهر على َّ
يمنع تخلل شهر رمضان هذه المدة عن ترك مجالس السماع ،إذ نقف على سماعه

للكتاب يف مجالس عدة يف شهر الصيام ،وال شك ُمقام جماهر بمصر طال حتى هتيأ له
انتساخ مؤلفات القضاعي وروايتها عنه ،ومن الكتب التي تم التنصيص على سماعها

من القضاعي كتاب «الشهاب» وكتاب «الفوائد». (((.

ثم عاد جماهر بأصله من « مسند الشهاب »إلى طليطلة يف سنة454 :هـ على

األرجح ،إذ أول سماع على جماهر الحجري بطليطلة كان سنة455 :ه ،كما هو ُم ْث َب ٌت

باألصل ،ومكث هذا األصل بطليطلة ُيسمع على صاحبه إلى أن وافته المنية سنة:
السماع كان على املؤلف بتاج اجلوامع ،فظننته
السماع الذي يف (ل/75أ) ،أن َّ
((( ورد يف َّ
ِ
مشكورا على أن اتج اجلوامع هو نفسه
املصحح
جامعا آخر غري اجلامع العتيق ،إىل أن نبَّهين
ّ
ً
اجلامع العتيق.
((( (ل/51أ).
((( (الصلة ،ص.)132:
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466هـ((( ،ثم انتقل األصل إلى ِ
ابن أخيه محمد بن محمد ابن جماهر  -وهو يرويه

(((
تم لي
عن مؤلفه مباشرة  -على األرجح حيث نجد سماعا عليه ُيقرأ منه التاليَّ « :

جمي ُعه سما ًعا من الفقيه أبي بكر محمد بن محمد ابن جماهر بلفظه (يف).»...

(((

وال يبعد أن يكون هذا األصل استقر عنده إلى وفاته سنة488 :ه ،وطليطلة حينها

تحت حكم النصارى ،ثم بعدها انتقل هذا األصل إلى أحد أعالم طليطلة ،وهو:
أبو عامر محمد بن أحمد بن إسماعيل الطليطلي ،وهو الذي س ُيدْ ِخ ُل هذا األصل

ُ
تلميذه اب ُن
إلى قرطبة موطن استقراره ،وس ُي ْس َمع عليه هبا ،وعن أبي عامر يقول

بشكوال«:وكان معتن ًيا بلقاء الشيوخ ،جام ًعا للكتب واألصول ،وكانت عنده جملة

كثيرة من أصول علماء طليطلة وفوائدهم».

(((

ٍ
ٌ
ُ
أعالق من أصول
أصول ،عنده
صاحب
تلميذه القاضي عياض « :وكان
وقال عنه
َ

شيوخ بلده،وكان عار ًفا برجال بلده وأخبارهم».

(((

وعلى األرجح أن هذا األصل َّ
ظل يف ملك أبي عامر الطليطلي إلى وفاته

بقرطبة سنة523 :هـ ،وأول سماع على أبي عامر يف هذا األصل كان بقرطبة يف

سنة512 :هـ ((( ،وآخر سماع كان سنة522 :هـ((( ،أيقبل وفاته بسنة.

وممن ُسمع عليه هذا األصل من أقران أبي عامر ،أبو الحسن ابن عفيف الطليطلي
((( (الصلة ،ص.)132:

نص اب ُن بشكوال على إقامته بمصر مدة للسماع على أبي عبداهلل القضاعي وغيرهُ ،ينظر (الصلة،
((( فقد َّ
ص ،)531:وقال « :وسمع بمصر :على أبي عبداهلل القضاعي كثيرا».

((( (ل/123ب).

((( (الصلة ،ص.)548:
((( (الغنية ،ص.)37:
((( (ل/3ب).

((( (ل/3ب).
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(تـ521:هـ)((( حيث سمعه عليه اب ُن بشكوال سنة518 :هـ((( ،وإنما تنكب اب ُن بشكوال

عن سماعه على أبي عامر لكالم يف روايته أفضى لرتك الناس الرواية عنه((( ،وهذا يفيد

بالسماع من غيره باعتماد أصله يف مجالس الرواية.
أن أبا عامر كان يأذن َّ

َ
السماع على قاضي الجماعة بقرطبة أبي عبداهلل ابن
ثم نلفي
األصل ُي ْعت ََمدُ يف َّ

مجلس بجامع قرطبة،
السماع عليه سنة524:هـ((( ،وكان له
ٌ
الحاج التُّجيبي ،وكان َّ
مما قد يفيد أن هذا األصل ُح ِّب َس على جامع قرطبة أو كان مِل ًكا ألحد أعالمها،
السماع بقرطبة نحوا من خمسين عاما كما يدل
ويغيب هذا األصل عن مجالس َّ

خلو األصل من السماعات وتقييدات االنتساخ واإلجازة بعد التاريخ اآلنف،
عليه ُّ
إلى أن يرحل الحافظ أبو سليمان داود بن سليمان ابن حوط اهلل البلنسي (تـ:
621هـ) من بلنسية إلى قرطبة ،فيالزم اب َن بشكوالويعتمد يف سماع كتاب « مسند

الشهاب » منه على هذه النسخة العتيقة ،وكان ذلك سنة576 :هـ ،والتحق يف السنة

التالية أبو محمد ابن حوط اهلل البلنسي بأخيه أبي سليمان ليشاركه يف األخذ عن ِ
ابن

بشكوال ،وممن حضر مجلس السماع؛ أبو عمرو ابن دحية الكلبي السبتي ،وذلك

سنة577 :هـ ((( بقرطبة ،كما تقدم التنبي ُه عليه ،وآخر سماع على ِ
ابن بشكوال كان

يف سنة578 :هـ  -وهي سنة وفاته – بحضور موسى بن ملول الزودي وأبي عمرو
ابن دحية وأبي عبداهلل ابن عبد الودود.

الم ْث َبت َِة على األصل ،منذ قدوم جماهر من
السماع تقف سلسلة السماعات ُ
وهبذا َّ
مصر ،فال نقف على ٍ
ذكر للسماع باالعتماد على هذا األصل بعد سنة578 :ه ،كما
((( ُتنظر ترجمته يف (الصلة ،ص.)334:
((( (الصلة ،ص.)549:
((( (الصلة ،ص.)548:
((( (ل/39أ).

((( (ل/63ب).
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ُطويت عنا أخبار تن ُّقل هذا األصل من قرطبة ،ومن أخرجه منها وأين َّ
حل بحواضر
األندلس ،إلى أن يدخل يف مِلك الحافظ ِ
ابن ُرشيد السبتي بمكتبته العامرة بسبتة ،فهذا
الشوط الذي قضاه األصل زمانا ومكانا من قرطبة إلى سبتة ال ندري عنه شيئا لألسف.
الحجري دخل سبتة واستقر هبا ،ولكن قبل
وهناك أصل آخر للحافظ جماهر
ِّ

أصله من « مسند الشهاب » ،وهو أصله من كتاب «اإلخوان» البن األعرابي ،فهو كان
مع أصل مسند الشهاب من ممتلكات أبي عامر الطليطلي المتقدم ،وقد سمع الكتاب

عليه القاضي عياض بقرطبة على أصل جماهر ،ثم لم يلبث هذا األصل إال يسيرا حتى
(((
قت بعد
تفر ْ
دخل يف ملك القاضي عياض بسبتة  ،مما يدل على أن أصول أبي عامر َّ
موته سنة523 :هـ َش َذر َم َذر ،و ُتنُوفِ َسفي اقتنائها وتحصيلها.

السبتي جلب معه أصل « مسند الشهاب » مع غيره من
والظاهر أن اب َن ُرشيد
َّ
أصوله ِ
العتاق إلى فاس ،حيث استقر فيها آخر عمره ودفن هبا ،ثم آوت إلى خزانة
المولى َزيدان السعدي شأهنا شأن كثير من نفائس خزائن العلماء بفاس ،وقد كانت

صفوة من نفائسها مما يحمله معهاألمير يف حله وترحاله ،إلى أن هنبت يف القصة

المشهورة حوالي سنة1022 :هـــ((( ،وينقلها الناهبون إلى دير اإلسكوريال قرب
مدريد بإسبانيا ،فآب ُ
أصل جماهر الحجريإلى األندلس وهي دار كفر وإشراك ،بعد
أن خرج منها وهي دار إسالم وإيمان.
السماع :
ټ تقييدات َّ
السماع هبذا األصل إلى قسمين؛ سماعات مثبتة على كل جزء
يمكن تقسيم طباق َّ

وردت يف أجزاء دون أخرى ،وهناك
من أجزاء الكتاب األربعة عشر ،وهناك سماعات
ْ
((( (الغنية ،ص.)37:

((( ُينظر خرب القصة يف (تاريخ المكتبات اإلسالمية ،ص )208:لعبد الحي الكتاين ،و(دور الكتاب يف ماضي
المغرب ،ص )86:للعالمة محمد المنوين.
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سماع واحد ورد بآخر جزء متضمن التنصيص على سماع جميع أجزاء الكتاب،
وسأبدأ بالسماعات األولى زمن ًّيا ،مع االقتصار على ذكر تاريخها وأهم من حضر

مجلس السماع.

السماع على المؤلف أبي عبداهلل القضاعي المصري:
َّ -1
ونص ُه:
السماع بخط المؤلف بورقة العنوانُّ ،
أول تقييد يطالعنا ،هو قيد تصحيح َّ

علي هذا الجزء من أوله إلى آخره الشيخ أبو بكر جماهر بن عبد الرحمن الفقيه
«قرأ َّ
حرسه اهلل ،وكتب محمد بن سالمة بن جعفر يف رجب سنة ثالث وخمسين وأربع
مئة»((( .وهذا القيد مثبت على جميع أجزاء الكتاب.

السماع من أوله
السماع على المؤلفُّ ،
ونصه « :بلغ َّ
وهذا مثال على قيد مجلس َّ

إلى آخره لصاحبه الفقيه الجليل أبي بكر جماهر بن عبد الرحمن بن جماهر األندلسي
بقراءته على القاضي األجل أبي عبداهلل محمد بن سالمة بن جعفر بن علي القضاعي،
أدام اهلل نعمته ،وسمعه معه أبو الحسن علي بن الحسن بن إبراهيم العاقولي ،وأبو
القاسم عبد الرحمن بن محمد المخزومي النحاس [ ،]....وجعفر بن علي بن

الحسن المالكي ،وعياش بن سعيد بن عياش بن الهيثم القضاعي ،وذلك يف العشر
األخير من رجب سنة ثالث وخمسين وأربع مئة».

(((

المدَ َّونِين يف هذا
السماع الموالية ،حضور أعالم آخرين غير ُ
ويتبين يف تقييدات َّ
ِ
السماع لصاحبه أبي بكر جماهر
السماع ،وتخ ُّل ُ
الم ْث َبتين فيه ،ومثال ذلك « :بلغ َّ
ف بعض ُ
بن عبد الرحمن بن جماهر ،وسمعه معه خلف بن محمد اإلشبيلي ،و[ ،]...وأبو القاسم
عياش بن سعيد بن عباش بن الهيثم القضاعي اإلشبيلي يف الجامع العتيق بمصر يف شهر

شعبان سنة ثالث وخمسين وأربع مئة على القاضي أبي عبداهلل محمد بن سالمة بن
((( (ل/3ب).
((( (ل/15أ).
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وص َّح » .
جعفر بن علي القضاعي َ

(((

وورد يف أحد السماعاتأن مجلس القراءة على القضاعي انعقد بمكان قضائه

ِّ
األجل أبي
السماع على القاضي
وحكمه من الجامع العتيق ،وذلك حيث قال « :بلغ
ُ
مجلس ح ِ
كمه
عبداهلل محمد بن سالمة بن جعفر بن علي القضاعي ،أدام اهلل نعمته ،يف
ِ ُ
وقضائه بمصر بتاج الجوامع.»...

(((

ماع على أحد أجزاء الكتاب بحضور جماهر وعياش اإلشبيلي فقط،
الس ُ
ويأيت َّ

ونصه « :بلغ
تنص على إمساك المؤلف بأصله حين السماعُّ ،
وهو قيد فيه إضافة ُّ

السماع بقراءيت على القاضي أبي عبداهلل ،رضي اهلل عنه ،وسمعه عياش بن سعيد بن
َّ
عياش اإلشبيلي يف الجامع العتيق بمصر يف شهر رمضان سنة ثالث وخمسين وأربع
مئة ،والقاضي ي ِ
مس ُك كتا َبه بيده».
ُ

(((

ويالحظ أن من الحضور الذين التزموا جميع مجالس سماع الكتاب ،ولم يتخلفوا

عن واحد منها؛ عياش بن سعيد بن عياش اإلشبيلي األصل ،المصري االستقرار ،وهذا
ال َع َلم ال نعرف عنه كبير شيء ،سوى أن والده رحل من الحج إلى إشبيلية ثم استقر

بمصر((( ،وهو من شيوخ جماهر الحجري ،وهذه السماعات ُتنبئ بنزر عن ترجمته.

ومما ال ُيغفل كذلك أن اب َن أخي جماهر؛ محمد بن محمد بن جماهر ،ال ذكر له يف

ِ
عم ُه أبا بكر يف رحلته وسمع
الم ْث َبتَة على األصل ،مع أنه رافق َّ
السماع ُ
جميع تقييدات َّ

ِ
عم ِه بطليطلة.
من
السماع على ِّ
القضاعي يف هذه الرحلة ،وسيأيت ذك ُْره يف َّ
ِّ
((( (ل/51أ).

((( (ل/75أ).

((( (ل/86ب).

((( ُتنظر ترجمته يف (الصلة ،ص.)217:
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السماع على صاحب األصل أبي بكر جماهر الحجري الطليطلي:
َّ -2
السماع عليه حين رجوعه إلى منبت غرسه طليطلة ،وكان القارئ عليه يف هذه
وكان َّ

المجالس هو عبد الجبار بن هدبة بن مالك [السهلي]؛ لم أهتد لرتجمته بعد البحث،
السماع بخطه ،وقد استمرت مجالس سماع الكتاب ما يزيد على شهرين،
وهو كاتب َّ
حيث يطالعنا أول مجلس يف الجزء الخامس يف شهر ذي الحجة من سنة455 :هـ،

بينما مجلس سماع الجزء األخير كان يف شهر محرم من سنة456 :هـ ،وقد أتت طباق

السماع على
السماع يف جميع األجزاء ً
خلوا من ذكر مكان السماع ،بل درج كاتب َّ
َّ
إثبات أسماء الحضور دون ذكر ما يميزهم من الن َِّس ِ
ب واألنساب ،ويقتضب أسماءهم
اقتضابا شديدا ،بحيث لم أهتد لرتاجمهم ،سوى ِ
ابن أخي جماهر ،محمد بن محمد

ابن جماهر ،وقد تقدم ذكره .وال شك أن هذه الطباق تفيدنا يف بيان طبيعة المجالس

السماع على أصولهم ،وهي
العلمية بطليطلة ،وكذا عن طريقة المغاربة يف كتابة تقاييد َّ
قليلة اإلفادة كما تقدم ،وهذان نموذجان من تلكم السماعات:

« قرأ جميع هذا الكتاب على الفقيه أبي بكر جماهر بن عبد الرحمن بن جماهر،

رضي اهلل عنه،يف ذي الحجة عام خمسة وخمسين وأربع مئة ،عبد الجبار بن هدبة بن

مالك ،وشاهد سماعه :عبد الرحمن بن عبداهلل ،وأحمد بن محمد ،وهشام بن فرج،
وخلف بن موسى بن [أبين] ،ومحمد بن [سعيد] ،وأحمد بن منتيل ،وتياح بن سعيد،

وأحمد بن عيسى ،وسليمان بن أحمد بن حارث ،وأحمد بن علي ،ومسعود بن سليمان،

وجماعة سواهم ،وسمعوا يف التاريخ.

وسمعه[ :عمر] بن محمد ،وعيسى بن الحسن ،وعبد الرحمن بن أحمد بن

الشاط معهم ،وأجازه ما فاته يف الثاين».

(((

والثاين نصه « :قرأ جميع هذا الكتاب عبد الجبار بن هدبة بن مالك [السهلي]،
((( (ل/27أ).
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على الفقيه أبي بكر جماهر بن عبد الرحمن بن جماهر ،رضي اهلل عنه ،يف المحرم
عام خمسة وخمسين وأربع مئة ،وحضر سماعه :هشام بن فرج ،وعبد الرحمن بن

عبداهلل ،وأحمد بن محمد ،وخلف بن موسى بن أبين ،وسعيد بن محمد،وفتح بن
يونس ،ومحمد بن يحيى ،وتياح بن سعيد ،وجماعة سواهم ،سمعوا يف التاريخ».

(((

السماع على محمد بن محمد ابن جماهر:
َّ -3
الورقة األخيرة والمتضمنة للسماع على محمد بن محمد بن جماهر ،لم تسعفنا

السماع كامال لرداءة التصوير ،وهذا ما أمكنني قراءته من السماع « :تم لي
بنص َّ
جمي ُعه سماعا على الفقيه أبي بكر محمد بن محمد ابن جماهر بلفظه يف [ ]....ست

وثمانين وأربع مئة ،وحملناه عن[.» ]....

(((

السماع يفيد أن محمد بن محمد ابن جماهر ،كان مقصودا للسماع والرواية
وهذا َّ

بطليطلة.

السماع على أبي عامر الطليطلي (تـ523:هـ):
َّ -4

السماع على أبي عامر الطليطلي الذي آل إليه األصل ونقله إلى
ويالحظ يف َّ

السماع العامة ،بحيث يحضرها طلبة العلم ،بل السامعون
قرطبة ،أنه لم يكن بمجالس َّ

عليه هم آحاد األعالم ،كل واحد سمع الكتاب عليه على حدة ،وسماعاهتم مقيدة على
السماع على أبي عامر حسب األعالم الذين سمعوا منه،
جميع أجزاء الكتاب ،وأرتب َّ
مبتدئًا بأقدمهم سما ًعا:

األول:عبداهلل بن إبراهيم بن إسماعيل بن معزول األَ ْل ِش ُّي ،وكان سماعه على أبي
عامر سنة512 :هـ ،وهذا ال َع َلم األندلسي الذي رحل من مدينة َأ ْلش قرب غرناطة
السماع ُتنبئ
إلى قرطبة للرواية والسماع ،لم أجد له ترجمة بعد البحث ،وتقييدات َّ
((( (ل/63ب).

((( (ل/123ب).
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السماع أن سماعه كان يف
بأنه كان من أهل الطلب والتحصيل ،والذي تفيده تقييدات َّ
ٍ
ٍ
بالسماع على أبي عامر يف جميع المجالس
شهر واحد ،وهو شهر رمضان ،وسيتفرد َّ

سوى المجلس األخير ،حيث يحضره الفقيه أبو عبداهلل محمد بن سوار بن موسى

أقف على ترجمته بعد البحث ،وهذان نموذجان من سماعاته:
الحميري ،لم ْ

«قرأ جمي َعه على الفقيه القاضي أبي عامر محمد بن أحمد بن إسماعيل  -أيده اهلل

 :عبدُ اهلل بن إبراهيم بن إسماعيل بن معزول األلشي،يف شهر رمضان المعظم سنةثنتي عشرة وخمس مئة ،والحمد هلل حق حمده ،وصالته على محمد نبيه وعبده».

(((

«قرأ جمي َعه على الفقيه القاضي أبي عامر محمد بن أحمد بن إسماعيل:عبدُ اهلل

بن إبراهيم بن معزول األلشي ،وسمع الفقيه أبو عبداهلل محمد بن سوار بن موسى
الحميري ،يف رمضان سنة ثنتي عشرة وخمس مئة».

(((

الثاين :أحمد بن محمد بن أيوب بن يحيى بن خطاب القيسي ،وكان تاريخ

سماعه للكتاب يف شهر شوال سنة514 :هـ ،إال أن سماعه غير مثبت على جميع
األجــزاء ،بل بعضها فقط ،ويف بعضها التصريح بسماع جميع الديوان على أبي

عامر ،وهذا ال َع َلم الذي يظهر أنه من أهل العلم والرواية ،لم أقف على ترجمته

بالسماع على أبي عامر إال يف مجلسين؛ حيث يشاركه يف
بعد التنقيب ،وقد استفرد َّ
السماع الفقيه اإلمام أبو محمد عبداهلل بن يوسف المعروف بابن القطان ،والذي
َّ

نصا من سماعه األخير":قرأ جمي َعه على
ال نعرف عن ترجمته شيئا كذلك ،وأورد ًّ
ِّ
األجل القاضي أبي عامر محمد بن أحمد بن إسماعيل :أحمدُ بن محمد بن
الفقيه

أيوب بن يحيى بن خطاب القيسي ،وذلك يف شوال سنة أربع عشرة وخمس مئة،
ولطيف ص ِ
ِ
نعه ،وسمعه [ ]....أبو محمد عبداهلل بن
خالصا بمنِّه
جعله اهلل لوجهه
ُ
ً

المؤرخ».
يوسف المعروف بابن القطان يف التاريخ
َّ
((( (ل/27ب).

((( (ل/111ب).
((( (ل/87ب).

(((
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أقف على ترجمته
الثالث :محمد بن حفصون،هذا ال َع َلم من العلماء األغفال ،لم ْ

بعد التفتيش ،وكان سما ُعه على أبي عامر يف شهر رجب سنة514 :هـ ،ولم يقيد سماعه
على كل األجزاء ،بل يف بعضها فقط ،وحضر سماعه يف بعض األجزاء اإلمام الفقيه أبو

الوليد إسماعيل بن يوسف بن [ناتر] وكناه يف مجلس آخر بأبي القاسم ،وال ندري عن
أقف عليه يف كتب الرتاجم ،وهذان نص ِ
ان من سماعات ِ
ابن
هذا العالم شيئا ،فإين لم ْ
َّ

ِّ
األجل
حفصون ،حيث قال يف األول « :قرأ محمدُ بنُحفصون هذا الجز َء على الفقيه
القاضي أبي عامر  -نضر اهلل وجهه  ،-يف رجب سنة أربع عشرة وخمس مئة».

(((

ِّ
األجل القاضي أبي
وقال يف الثاين « :قرأ محمدُ بنُحفصون هذا الجز َء على الفقيه

عامر محمد بن أحمد بن إسماعيل  -نضر اهلل وجهه  ،-وسمعه بقراءته الفقي ُه اإلما ُم

أبو الوليد إسماعيل بن يوسف بن [ناتر] ،يف رجب سنة أربع عشرة وخمس مئة».

(((

الرابع :إبراهيم بن أحمد بن محمد بن وصول الهاشمي ،وكان سماعه على أبي

تصدُّ ر أبي عامر لإلقراء
عامر سنة522 :هـ ،أي قبل وفاته بسنة ،مما يدل على طول َ
والتحديث ،وإبراهيم ابن وصول الهاشمي هذا ال نعرف عنه كبير شيء ،سوى ما

ورد يف هذه السماعات المفيدة بكونه من أهل العلم والتحصيل،ويشرتك سماع ِ
ابن
ِ
مثبتين على جميع أجزاء الكتاب،
وصول الهاشمي مع ابن معزول األلشي يف كوهنما

سماع ابن وصول للكتاب على أبي عامر نحوا من ثالثة أشهر ،حيث
وقد استمر
ُ
ِ
شهر ْي
ابتدأ يف شهر ُجما َدى األولى ،وتوقف
ُ
السماع يف ُجما َدى اآلخرة ،ليكمله يف َ

السماع يف جميع األجزاء دون أن يشاركه أحدٌ ،
رجب وشعبان ،مع استفراده بمجلس َّ
نص من أسمعته
وقد قرن سماعه للكتاب بمعارضة نسخته على هذا األصل ،وهذا ٌّ

ِّ
األجل أبي عامر محمد بن أحمد بن
على األصل « :قرأ جمي َعه على الفقيه القاضي
إبراهيم ب ُن أحمد بن محمد بن وصول
إسماعيل -رضي اهلل عنه  -وعارض به كتابه:
ُ

((( (ل/15ب).

((( (ل/63ب).
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الهاشمي ،بحمد اهلل وعونه ،يف عقب جمادى األولى سنة ثنتين وعشرين وخمس مئة،

وصلى اهلل على محمد وعلى آله وسلم».

(((

السماع من أبي عامر باالعتماد على هذا األصل،
فهؤالء أربعة أعالم تواطؤوا على َّ

بعض أهل العلم والحديث ،وهؤالء األعالم لوال ُ
السماع
وقد حضر سما َع ُهم ُ
طباق َّ
لخلو كتب
ف عنهم شيء،
التي قيدوها بأيديهم على هذا األصل ،لما ُع ِر ُفوا ولما ُع ِر َ
ِّ

ِ
الرتاجم والتواريخ من تراجمهم حسب ما أفاده البحث والتنقير ،وال زالت األندلس

تنثال علينا بأعالمها ورجالها الذين ُأ ْغفلوا بما يدل على ُع ْظم من طالهم اإلهمال
ب منه أن الحافظ ابن َبشكوال
واإلغفال من األندلسيين والمغاربة .والذي ُيت َع َّج ُ

ب هذا األصل أزيد من خمسين سنة  -بل دخل يف
مؤرخ األندلس وحافظها
صاح َ
َ

حيازته على األرجح  -ال شك أنه عاين أسماء هؤالء األعالم وطالع سماعاهتم ،ومع

ذلك فإنه لم يأت على ذكرهم يف «صلته» .

السماع على أبي الحسن ابن عفيف الطليطلي (تـ521:هـ):
َّ -5

(((

وكان القارئ عليه الحافظ الناقد أبو القاسم ابن بشكوال القرطبي (تـ578:هـ)،

وذلك سنة518 :هـ ،حيث اكتفى اب ُن بشكوال بتقييد سماع جميع الكتاب ،دون تقييده

ونصه « :كمل لخلف بن عبد الملك بن بشكوال [ ]..هذا
لسماع كل جزء على حدةُّ ،
الديوان قراء ًة على الشيخ الصالح أبي الحسن عبد الرحمن بن عبداهلل يف سنة ثمان
عشرة وخمس مئة ،والحمد هلل كثيرا».

(((

ويطالعنا هذا القيد يف أول ورقة من الكتاب « :قرأ ُته على أبي الحسن رحمه اهلل»(((،

ويظهر أن صاحب هذا القيد هو اب ُن بشكوال ،وكان تسطيره له بعد وفاة شيخه.
((( (ل/3ب).

((( ُتنظر ترجمته يف (الصلة ،ص.)334:
((( (ل/111ب).
((( (ل/3ب).
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ومجو ٍد على
وينص اب ُن بشكوال على أن هذا الكتاب يرويه سماعا بخط ُمتَأن ٍِّق
َّ
ُّ

آخر جزء منه ،فقال « :سماع لخلف بن عبد الملك بن بشكوال ،نفعه اهلل به».

(((

وكثرة تقييدات ِ
ابن بشكوال على هذا األصل ،قد ُتفيد أنه صار من ممتلكاته كما

الطليطلي من شيوخ ابن بشكوال،
سيأيت اإليماء إليه .وقد تقدم التنبي ُه على أن أبا عامر
َّ

ولكن لضعفه يف الرواية عدَ َل اب ُن بشكوال عن الرواية عنه؛ ولهذا حرص على سماع

هذا الكتاب باعتماد هذا األصل على أبي الحسن ابن عفيف الطليطلي ،وهو من
ٍ
تالميذ جماهر الحجري كذلك ،لكنه كان ً
ضعف يف ضبطه ،بخالف
عدل وثق ًة على
أبي عامر الذي ُيفهم من كالم ِ
ابن بشكوال أن عدالته مجروحة.

السماع على أبي عبداهلل محمد بن خلف ابن الحاج التجيبي القرطبي
َّ -6

(تـ529:هـ):

(((

كان أبو عبداهلل ابن الحاج التجيبي قاضي الجماعة بقرطبة ،وأحد كبار أعياهنا،

وال شك أن مجلس سماعه سيكون مقصودا من الطلبة وحملة اآلثــار ،وعلى

األرجح أن مجالس سماع « مسند الشهاب » كانت بجامع قرطبة حيث كان درسه

وتحديثه،وجامع قرطبة حينها قبلة العلماء ووجهة الحفاظ والمحدثين ،وهذا ما
َ
خلوها من ِذكْر مكان السماع،
السماع باألندلس والمغرب؛وهو ُّ
يؤاخذ على طباق َّ

السماع فكان سنة524 :هـ،وال ريب أن
بخالف العادة عند المشارقة ،وأما تاريخ َّ

المق َّيدة يف
السماع كان ًّ
غاصا باألعيان وكبار الحفاظ ،كما ُتنبئ به أسماؤهم ُ
مجلس َّ
الطباق ،وهذا إيراد لمثال من تلكم السماعات:

« يقول محمد بن أحمد بن عبد الرحمن اللخمي المعروف بابن األصيلي:

ِّ
المشاور الحافظ األكمل القاضي الزاهد األعدل أبو
األجل
قرأت على الفقيه
ُ
َ
((( (ل/111ب).
((( (ل/111ب).
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عبداهلل ابن الحاج  -رضي اهلل عنه  -وسمعه بقراءيت ،الفقيهان أبو عبداهلل وأبو

ِّ
األجل المشاور أبي الحسن عيسى بن أصبغ األزدي  -رضي اهلل
الوليد ابنا الفقيه
عنه  ،-والوزير أبو عامر أحمد بن ربيع ،وأبو العباس وأبو بكر عبد الكريم بن

غليب،وأبو الحسن سعد بن خلف بن سعيد ،وأبو الحسن يحيى محمد بن يحيى،
وأبو الحكم عبد الرحمن بن عبد الملك بن غشليان ،وغيرهم ،والحمد هلل حق

حمده ،والصالة على محمد خيرته من خلقه وسلم»((( .

السماع وقــارئ الكتاب محمد بن أحمد بن عبد الرحمن
ونبدأ بكاتب َّ

المعروف بابن األصيلي ،والظاهر أنه قرطبي ،وخطه خط نسخي مغربي واضح،

ُ
اإلغفال من األعالم ،وهو
لم أهتد إلى ترجمته بعد البحث ،وقد يكون ممن طاله
القارئ والمق ِّيد للسماع يف جميع المجالس ،مما ُّ
يدل على مكانته لدى شيخه ابن
نص
الحاج القاضي ،وإنما اقتصر اب ُن األصيلي على بعض الحاضرين ،وإال فقد َّ

السماع
على حضور غيرهم ممن يطول
ُ
السماع بذكرهم ،وقد جرت العادة يف طبقة َّ
ِ
ف ببعض
عند المتقدمين
عر ُ
االقتصار على األعيان والمشاهير وأبناء الوجهاء ،و ُأ ِّ
ُ
من ورد ِذك ُْرهم يف هذا السماع:
أ_ أبو الوليد ابن الفقيه أبي الحسن عيسى بن أصبغ األزدي ،وهي أسرة قرطب َّية

علم َّية ُعرفت فيما بعدُ بابن المناصف ،ولد أبو الوليد هذا سنة502 :ه ظنًّا ،أي كان

حين عقد هذا المجلس ابن ثنتي وعشرين سنة .وبه يكنى والده عيسى ،مما يدل على

أنه االبن األكرب ،وتويف بإشبيلية سنة580 :هـ .

(((

ب_ أخوه أبو عبداهلل محمد بن أصبغ األزدي ،لم أهتد لرتجمته بعد طول البحث،

ولعلي لم أهتد لمظنتها ،ذكره اب ُن األبار يف ترجمة والده ،فقال « :وكان له ابنان محمد
((( (ل/111ب).

((( ُتنظر ترجمته يف (التكملة )10/4،وهي مقتضبة.
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وأبو الوليد من أهل العناية والرواية» (((.وحفيده هو أبو عبداهلل ابن المناصف صاحب
المنظومات الشهيرة.

شخصه إال أن يكون ،أبو
ج_ أما الوزيرأبو عامر أحمد بن ربيع ،فلم يتبين لي
ُ

عامر ابن ربيع األشعري القرطبي (تـ549:هـ)((( ،إال أنه لم يوصف بتو ِّلي الوزارة
يف ترجمته.

د  -أبو بكر وأبو محمد عبد الكريم بن ُغليب القرطبي((( ،لم ُتذكر سنة وفاته،

بقي يف «برنامجه»
وترجمته مقتضبة يف مظاهنا ،ترجم له اب ُن األبار وأبو القاسم ابن ٍّ

وابن فرتون الفاسي وابن الزبير الغرناطي ،وكلهم أغفلوا روايتَه ْ
وأخ َذه عن أبي عبداهلل
ابن الحاج التجيبي ،وهو من شيوخه ِ
الج َّلة ،وإنما استفدنا هذه اإلفادة من جهة هذا
السماع الجليل.
َّ

هـ  -أبو الحسن سعد بن خلف بن سعيد القرطبي المقرئ (تـ542:هـ)((( ،وكان
من أعيان قرطبة وأئمتها يف زمنه ،وكان يحرص على حضور ابنِه يف هذه المجالس،

ولم أقف على ترجمة ابنِه.

و  -أبو الحسن يحيى بن محمد بن يحيى ،الراجح أنه :أبو بكر يحيى بن

محمد بن يحيى ابن َريدان الفهري القرطبي (تـ566:هـ)((( ،إنما تعددت كناه،

وهو من مشاهير األعالم والعلماء.

ز  -أبو الحكم عبد الرحمن بن عبد الملك غشليان السرقسطي ،ثم القرطبي
((( ُتنظر ترجمته يف (التكملة.)10/4،
((( ُتنظر ترجمته يف (التكملة.)55/1،

((( ُتنظر ترجمته يف (التكملة ،)134/3،و(صلة الصلة.)213/3،

((( ُتنظر ترجمته يف (التكملة ،)106/4،و(تاريخ اإلسالم.)805/11،
((( ُتنظر ترجمته يف (التكملة.)172/4،
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(تـ541:هـ)((( ،وهو من أعالم الرواية والعلم يف زمنه ،ولم يعرض اب ُن بشكوال يف
السماع بأنه تتلمذ ألبي عبداهلل ابن الحاج التجيبي.
ترجمته لمشيخته ،وأفادنا هذا
ُ

ِ
مجالس هذا السماع ،وتق َّيد اسمه يف الطباق:
أغلب
ومن األعالم الذين حضروا
َ

حـ  -أبو جعفر أحمد ابن نُميل األنصاري المرسي ،ثم القرطبي((( ،ترجم له اب ُن

عبد الملك ترجمة مقتضبة ،ولم يذكر أبا عبداهلل اب َن الحاج ضمن مشايخه ،وهذا ما

استفدناه من هذا السماع.

مجالس سماع هذه األجزاء على أبي عبداهلل ابن الحاج التجيبي
استغرقت
وقد
ْ
ُ

أزيدَ من أربعة أشهر ،حيث ُأ ِّر َخ مجلس الجزء الثاين منها يف شهر محرم المعظم من
سنة524 :هـ و ُأ ِّر َخ آخر مجلس يف  11من شهر ربيع األول من نفس السنة ،وال شك

أن األجزاء المفقودة من الكتاب كان ابتدا ُء سماعها قبل التاريخ المحفوظ بشهر أو
شهرين ،مما يدل على أن مجالس سماع الكتاب استمرت لمدة ستة أشهر ،وهبذه
الطباق نستفيدُ لمح ًة عن مجالس العلم بقرطبة ومن كان يحضرها من أهلها وأعالمها.
السماع على أبي القاسم ابن بشكوال القرطبي (تـ578:هـ):
َّ -7
غاب اعتما ُد هذا األصل يف مجالس السماع ،نحوا من ثالثة وخمسين عاما،

إلى أن رحل الحافظ المتقن أبو سليمان داود بن سليمان ابن حوط اهلل البلنسي

(((
السماع عليه ،ومن
فأكثر
َ
(621هـ) إلى قرطبة ،حيث الزم اب َن بشكوال لمدة سنتينَ ،

الكتاب ،وكان سماعه سنة576 :هـ ،والزمه إلى سنة577 :هـ،
بين ما سمعه منه هذا
ُ

السماع ال نلفيه يف ترجمته من المصادر ،حيث لم يعينوا
وهذا ما استفدناه من طباق َّ

السماع على ابن
وسنَت َْي مالزمته البن بشكوال ،وكان رفي ُقه يف َّ
تاريخ رحلته لقرطبة َ
((( ُتنظر ترجمته يف (الصلة،ص.)336:

((( ُتنظر ترجمته يف (الذيل والتكملة  -السفر األول  543،-و ،)597كأنه المرتجم يف (الصلة ،ص.)84:
((( ُتنظر ترجمته يف (التكملة.)257/1،
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نص إلحدى
بشكوال أبا جعفر أحمد بن محمد بن فرح((( ،ولم أهتد لرتجمته ،وهذا ٌّ

سماعاته « :قرأ هذا الجز َء وما قبله من األجزاء على الشيخ [اإلمام المحدث]
الناقد أبي القاسم ابن بشكوال  -رضي اهلل عنه  ،-داو ُد ب ُن سليمان بن داود بن

عبد الرحمن ،وسمع بقراءته :أبو جعفر أحمد بن محمد بن فرح ،يف شوال سنة

ست وسبعين وخمس مئة ،والحمد هلل وحده».

(((

ثم بعد ذلك التحق هبما للسماع على ِ
ابن بشكوال أخوه :أبو محمد ابن

اللغوي أبو عمرو
حوط اهلل (تـ612:هـ)((( ،يف سنة577 :هـ ،وانضم إليهم الحافظ
ُّ
اب ُن دحية الكلبي (تـ634:هـ)((( ،والحافظ المقرئ أبو بكر غالب بن عبد الرحمن

مجلس سما ٍع يف غاية االحتفال ومنتهى
الشراط القرطبي (تـــ 600:هـــ)((( ،وهذا
ُ
َ
المجو ِدين،
أعيان الحفاظ ،وصفو َة المتأدبين النحاة ،وج َّلةَال َق َر َأة
ضم
ِّ
الجالل ،فقد َّ
واسم واحد
فيكفي هذا األصل فخرا وشرفا انتظام هذه األسماء يف سلك طروسه،
ُ

نص هذا
المنيفة ،وأسوق َّ
منهم يرفع من قدر األصول والنسخ المز َّينة بأسمائهم ُ
جميع هذا الجزء ،على الفقيه المحدث الحافظ الثقة الناقد
السماع الباذخ « :قرأ
َ
َّ

أبي القاسم خلف بن بشكوال األنصاري  -رضي اهلل عنه  :-الفقيه أبو بكر غالب بن
الشيخ الفقيه المقرئ أبي القاسم عبد الرحمن بن محمد بن غالب األنصاري ،وسمعه

بقراءته :الشيخ الفقيه األستاذ المقرئ أبو محمد عبداهلل بن سليمان بن حوط اهلل
األنصاري ،وقرأه أخوه قبل هذا التاريخ؛ الفقيه األستاذ أبو سليمان داود بن سليمان

المرتجم يف (الذيل والتكملة  -السفر األول ،-ص )644:يف سطر ،ونص ترجمته :أحمد بن
((( أظنه ُ
محمد بن فرج بن الحسن بن عيسى األنصار أبو جعفر ،روى عن أبي القاسم ابن بشكوال ،بينما الوارد

يف السماعات :فرح بالحاء المهملة.

((( (ل/51ب).

((( ُتنظر ترجمته يف (التكملة.)288/2،

((( ُتنظر ترجمته يف (تاريخ اإلسالم.)147/14،
((( ُتنظر ترجمته يف (التكملة.)52/4،
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ُ
عثمان ب ُن حسن بن علي الدِّ ْحيِي  -عفا اهلل
كاتب القراءة،
المذكور ،وسمع جمي َعه
ُ

تعالى عنه  ،-وذلك يف صفر عام سبعة وسبعين وخمس مئة ،والحمد هلل وحده كثيرا،

وصلى اهلل على سيدنا محمد [.»]...

(((

السماع على ِ
ابن بشكوال يف هذا األصل إلى سنة وفاته ،سنة578 :هـ،
وبقي
ُ
َ

والزمه يف هذه المدة الحافظ الالفظ أبو عمرو اب ُن دحية السبتي ،مما يدل على مكثه

السماع األخير المثبت
بقرطبة مدة طويلة للرواية والتحصيل ،وهذا مما استفدناه من َّ

ترميما بعد تمزقها « :قرأ [جميع] مسند الشهاب
على الورقة األخيرة الملحقة باألصل
ً

ِّ
األجل المحدِّ ث العدل أبي القاسم ابن بشكوال
للقضاعي ،على الشيخ الحافظ الفقيه

 -رضي اهلل عنه  :-موسى بن ملول بن عبداهلل الزودي سوى جزأين ،فإنه سمعهما

بقراءة الفقيه أبي عمرو عثمان بن حسن الكلبي ،وسمع جميعه الفقيه أبو عبداهلل بن

عبد الودود وفق اهلل جميعهم وسددهم ،يف السابع عشر من ربيع األول عام ثمانية

وسبعين وخمس مئة ،والحمد هلل وحده».(((.

الم َش َّمة  ،-ال ُيعرف
وموسى بن َم ُّلول بن عبداهلل َّ
الز ْودي  -أو َّ
الص ْودي بالصاد ُ

السماع أفادنا بتاريخ سماعه
من ترجمته سوى أنه يروي عن ابن بشكوال ،وهذا َّ
عن ابن بشكوال ،وتاريخ طروئه على األندلس من بر العدوة ،وبعض أقرانه الذين

صحبوه يف األخذ عن ابن بشكوال ،وكون مسند الشهاب من مروياته ،وأبو عبداهلل
(((
السماع يف
ابن عبد الودود  ،له ترجمة يف غاية االختصار ،يمكن أن ُيفاد من هذا َّ

ترجمته على نحو ما ذكر ُته يف رفيقه.

والسماع المس َّطرة على هذا األصل،
فهذا آخر ما أمكن تت ُّب ُعه من تقييدات القراءة َّ

((( (ل/63أ).

((( (ل/123أ).

((( الظاهر أنه هو الذي ذكره اب ُن عبد الملك ،فقال :محمد بن عبد الودود األنصاري القرطبي أبو عبداهلل،
روى عن أبي الحسن ابن الفقاص ،وأبوي القاسم :ابن بشكوال وابن الطيلسان ،ويف هذا نظرُ ،ينظر
(الذيل والتكملة  -السفر الرابع ،-ص ،)458:وهي ترجمة مقتضبة جدا.
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ِ
والرتاج ِم َّية،
بذلت وسعي يف استنطاقها واإلفادة منها ،إلظهار قيمتها التاريخية
وقد
ُ

اكتنز ْته من اإلفادات واإلشارات بما ُّ
مصدر َث ٌّر
يدل على أهنا
ُ
بعضا مما َ
واستجليت ً
ٌ
للتعريف بالحركة العلمية يف حواضر األندلس ،والتعرف على أعالمها ممن ال ذكر
لهم يف كتب التواريخ والرجال.

ټ تقييدات االنتساخ والمعارضة على األصل :
نس َخ نسخته من كتاب « مسند الشهاب » عن هذا
أعني بقيود االنتساخ؛ من َ

األصل ،وصححها عليه ،وأما قيود التصحيح والمعارضة على هذا األصل ،فمن

صرح بتصحيح نسخته ومعارضتها على هذا األصل من األعالم ،وال يلزم من ذلك
َّ
أن تكون نسختُه منتسخ ًة من هذا األصل ،وأشرع يف إيراد من اعتمد هذا األصل يف
االنتساخ والمقابلة.

۞ عبداهلل بن عبد العزيز بن أبي الخصال الغافقي القرطبي.

(((

عبداهلل ابن أبي الخصال هــذا ،ال نعرف عنه كبير شــيء ،وهو من أســرة علم

ووجاهة ،وقد كان تاريخ نسخه لألجزاء الموجودة من الكتاب يف العشر األول من
جمادى ِ
المكرم
اآلخــرة سنة523 :هـــ ،وانتهى من نسخه ومقابلته يف شهر شعبان
ُ َ
َّ
من نفس السنة ،مما ُّ
يدل على أنه استغرق يف انتساخ الكتاب ً
كامل أربعة أشهر مع

نص
مقابلته وتصحيحه ،وقيد انتساخه ومقابلته مثبتة على جميع أجزاء الكتاب ،وهذا ُّ
َ
وقابل به عبدُ اهلل بن عبد العزيز بن أبي الخصال الغافقي،
إحداها « :انتسخ جمي َعه
وذلك يف العشر األول من جمادى اآلخرة الذي من سنة ثالث وعشرين وخمس مئة،

وصلى اهلل على محمد وآله وسلم».

(((

((( عبداهلل هذاَ ،ر َّج ْح ُت أنه اب ٌن لعبد العزيز بن أبي الخصال القرطبي ،ترجم له اب ُن األبار يف سطر يف

وجدت ترجمتَه يف (صلة الصلة )179/3،البن الزبير ،ذكر أنه تويف سنة:
(التكملة ،)93/3،ولكن لما
ُ
قريب الطبقة من عبداهلل ،فيستحيل أن يكون عبد العزيز المشار إليه والده ،وزاد اب ُن الزبير
588هـ ،فهو
ُ
ِ
يف نسبه :عبد العزيز بن عبداهلل ،فقد يكون ممن ُقلب اسمه على ُب ْعد هذا االحتمال.

((( (ل/3ب).
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۞ أبو إسحاق إبراهيم بن يحيى بن إبراهيم ابن األمين الطليطلي ،ثم القرطبي

(تـ544:هـ)(((:

الطليطلي الوحيد الذي نلفيه يعتمد هذا
وهو أحد أعيان الحفاظ يف زمنه ،وهو
ُّ
األصل يف االنتساخ ،ونص ِ
إبراهيم بن يحيى بن إبراهيم
قيد انتساخه بخطه « :نسخه
ُّ
ُ

وقا َب َله ».

(((

ولو وقفنا على األجزاء األولى من الكتاب ،ألفادت كثيرا حول تاريخ انتساخ
ابن األمين من هذا األصل ،وال شك أن اعتماد ِ
ِ
ابن األمين  -وهو من الحفظ واإلتقان
بمنزلة عالية  -يكشف عن علو هذا األصل المتأ ِّثل يف ِ
القدَ م والنفاسة.
ِّ
ابن بشكوال القرطبي (تـ578:هـ):
۞ اإلمام الحافظ أبو القاسم ُ
وهو ممن عارض نسخته على هذا األصل ،ودأب على إثبات قيد المقابلة على
كل جزء بحدته ،وأورد ن ََّص ْي ِن من هذه القيود ،األول « :عارض به اب ُن بشكوال

نصه « :عارض به ابنُبشكوال كتا َبه ،والحمد هلل
كتا َبه ،والحمد هلل وحده »((( ،والثاين ُّ
رج ُح أهنا كانت حين قراءته
كثيرا » (((.ولم يؤرخ اب ُن بشكوال لتاريخ معارضته ،و ُأ ِّ
لألصل على ابن عفيف ال ُّط َل ْي ُطلِ ِّي سنة518 :هـ أو قريبة من هذا التاريخ.
۞ إبراهيم بن أحمد بن محمد بن وصول الهاشمي:

وكانت معارضته لنسخته على األصــل حين قراءته للكتاب على أبي عامر
ِ
التنصيص على معارضته نسختَه
القراءة
ال ُّط َل ْي ُطلِ ِّي سنة522 :هـ ،وقد
تضمن تقييدُ
َ
َّ
ِّ
األجل أبي عامر
باألصل حين القراءة حيث قال « :قرأ جمي َعه على الفقيه القاضي
((( ُتنظر ترجمته يف (الصلة ،ص ،)101 :و(معجم أصحاب الصديف ،ص.)63:

((( (ل/39ب) ،هذا االسم ال يمكن حمله إال على ابن األمين الطليطلي وإن جاء مهمال ،لقرائن عدة.
((( (ل/15ب).
((( (ل/51ب).
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إبراهيم ب ُن
محمد بن أحمد بن إسماعيل  -رضي اهلل عنه ،-وعارض به كتا َبه:
ُ
أحمد بن محمد بن وصول الهاشمي ،بحمد اهلل وعونه ،يف عقب جمادى األولى

سنة ثنتين وعشرين وخمس مئة ،وصلى اهلل على محمد وعلى آله وسلم » .

(((

وجاء هذا ُم ْث َبتًا على جميع أجزاء الكتاب ،وسبق التنبي ُه على أن إبراهيم ابن

وصول الهاشمي ال نعرف عن ترجمته شي ًئا.
تقييدات التم ُّلك :
ټ
ُ

۞ تم ُّلك أبي بكر جماهر الحجري ال ُّط َل ْي ُط ِل ِّي (تـ466هـ):
أول من تم َّلك هذه النسخة ،هو ناسخها وجالبها من مصر أبو بكر جماهر

الحجري ال ُّط َل ْي ُطلِ ُّي ،وهذا ال ُيحتاج يف بيانه إلى التطويل.

۞ تم ُّلك ِ
ابن أخيه أبي بكر محمد بن محمد بن جماهر الحجري (تـ488:هـ):
بالسماع الوارد
أستأنس يف كون هذا األصل انتقل ألبي بكر محمد الحجريَّ ،

ِ
الكشف عن
تيس َر
ُ
يف الورقة األخيرة ،والمؤرخ بسنة486 :هـ ،وقد تقدم ذك ُْره ،ولو َّ

ألسعفت يف البحث.
األجزاء األولى لألصل
ْ

۞ تم ُّلك أبي عامرٍال ُّط َل ْي ُط ِل ِّي (تـ523:هـ):
آلت إليه طائف ٌة من أصول جماهر الحجري ،من بينها أص ُله من كتاب
والذي ْ

"اإلخوان" البن األعرابي والــذي تص َّير إلى القاضي عياض كما سبق إيــرا ُده،

السماع الكثيرة على أبي عامر قاطع ٌة بحيازته لهذا األصل ،وقد سبق
ُ
وتقييدات َّ

ُ
َس ْو ُقها .وال ندري بعد أبي عامر أين َّ
رج ُح أنه دخل يف
حل هذا
األصل ،إال أنني ُأ ِّ
((( (ل/3ب).
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مِ ْل ِ
ك بعض األعــام(((؛ َّ
ألن تن ُّقل أصل "اإلخوان" البن األعرابي من قرطبة إلى

عت بعد وفاته ،إال أن هذا األصل
توز ْ
سبتة يف وقت قصير ،يفيدُ أن خزانة أبي عامر َّ
بقي قاب ًعا بمدينة قرطبة ،بخالف غيره مما ُغ ِّرب عنها.
۞ تم ُّلك أبي القاسم ابن بشكوال (تـ578:هـ):
السماع لمدة
مما ُي َق ِّوي أن هذا األصل صار لملك ابن بشكوال ،اعتما ُده يف مجالس َّ

الثالث سنوات األخيرة من عمره وهي 76 :و77و 78وخمس مئة ،فأرى أن هذا األصل

ال يتهيأ له أن يعتمده يف مجالس تحديثه إال بدخوله يف ملكه،وكذا تقييدُ ه لكون هذا الكتاب
سما ًعا له هبذه العبارة يف آخر أجزائه « :سماع لخلف بن عبد الملك بن بشكوال،

َ
المسموع عليه.
األصل
نفعه اهلل به » ،(((.وعادة هذه العبارات تكون لمن يتم َّلك
َ

ويطالعنا هذا القيدُ يف أول ورقة من الكتاب « :قرأ ُته على أبي الحسن

رحمه اهلل»((( ،مما يدل على أن هذا األصل آل إليه بعد حوالي خمسين عا ًما
من سماعه على شيخه أبي الحسن ابن عفيف الطليطلي ،وكما سلف فما ضاع
من الكتاب لو وجد ألفاد يف كثير مما أورده على االحتمال.
۞ تم ُّلك الحافظ ِ
ابن ُرشيد السبتي (تـ721:هـ):

تقدم أن آخر ِذك ٍْر لهذا األصل بقرطبة كان سنة578 :هـ ،وال ندري بعدها كيف
حل ِعل ًقا ثمينا بيد الحافظ ِ
صروف الدهر وعوادي الزمن إلى أن َّ
ابن ُرشيد
ق َّلبته
ُ
ِ
وخطوط
الم َو َّشى بخط المؤلف
السبتي الذي يدري َّ
حق الدراية أن هذا األصل ُ
وح َّفاظِها مما ُيتنا َفس فيه و ُيتَغالى يف اقتنائه ،فنجد التنصيص على
أعال ِم األندلس ُ
((( وسبق التنبيه على احتمال تحبيسه بجامع قرطبة.

((( (ل/111ب).

(((

(ل/3ب).
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تم ُّلك ِ
ابن ُرشيد السبتي على كل جزء بحدته من أجزاء المجموع بصيغة تملكه
الشهيرة والموجودة على بعض أعالق اإلسكوريال ،وهي « :لمحمد بن ُرشيد

أرشده اهلل تعالى».

وعلى األرجح أن هذا األصل مما نقله المؤلف من نفائس أصوله،إلى فاس

حيث ارتسم ببعض الوظائف هناك إلى ْ
أن وافته المنية هبا.

۞ تم ُّلك السلطان زيدان بن الناصر السعدي (تـ1037:هـ):
لم يرد يف األصل التنصيص على تم ُّلك السلطان زيدان كما هو شأن كثير من

مخطوطات اإلسكوريال((( ،ولكن الراجح أن هذا األصل صار إليه ،ثم انتقل هنبا إلى

اإلسكوريال ضمن ما نقل من نفائسه ونوادره التي كان يحملها يف تنقالته و َتطوافه،
تفسيرا للقرآن الكريم ،وله
وقد كان السلطان زيدان من أهل العلم والدراية ،أ َّلف
ً

ومجاذبات مع بعض أهل العلم يف عصره.
محاورا ٌت
ٌ

(((

وبانتهاء رحلة هذا األصل العتيق إلى دير اإلسكوريال ،تنتهي رحلتُنا مع

ً
وتحليل  ،وهذه من غرائب المفارقات
هذا المخطوط َو ْص ًفا و ك َْش ًفا وقــراء ًة

ُ
األصل من حيث خرج بعد سنوات طويلة من التجوال بحواضر
أن يعود هذا

المغرب األقصى.

((( من قيود تملكه ما جاء على الورقة األولى من مخطوط برقم « :)788( :الحمد هلل؛ تملك هذا المجموع
عبداهلل :زيدان بن أحمد بن محمد بن محمد أمراء المؤمنين والخطباء على المسلمين».

((( ُينظر (االستقصا.)71-70/6،

« األُ ُص ُ
ول الخط َّية الحديث َّية بالمغرب واألندلس :مسند ِّ
أنموذجا »
الشهاب لل ُقضاعي
ً

175

الفصل الثالث
صور خطوط العلماء على األصل

(((

وس هذا األصل بخطوطهم،
وهذا مسر ٌد بصور من خطوط األعالم الذي ز َّينوا ُط ُر َ

عرف خطو ُطهم إال
التي تح ِّليها تحلية الدرر واآلل بجيد الحسناء،
ُ
وبعضهم ممن ال ُت َ

الوقوف على الخط عن شخصية العالم
من جهة هذا األصل ،وال يخفى ما يفيده
ُ
ومالمح تكوينه ،وهذا مسر ٌد لهم بد ًءا باألقدم.

۞ خط الحافظ اإلمام أبي عبداهلل القضاعي المصري (تـ454:هـ).

خطه بتقييد تصحيح القراءة عليه (ل/3ب)

۞ خط الحافظ الفقيه أبي بكر جماهر الحجري الطليطلي (تـ466 :هـ).

خطه بانتساخ نص مسند السماع ،وهو خط سريع مهمل (ل/4أ)

((( لم ألتزم بذكر نبذة عن األعالم أصحاب الخطوط؛ ألن المقام يطول بذلك ،وبعضهم من المشاهير
وتقدم التنبيه على مصادر ترجمتهم ،وبعضهم من األَغْفال ،كما تقدمت اإلشارة إليه.
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السماع على الورقة األولى لكل جزء ،وهو خط جميل مجود (ل/3ب).
خطه المشرقي بإثبات َّ

۞ خط عبد الجبار بن هدبة بن مالك النعلي  -تلميذ لجماهر .-

خطه بتقييد القراءة (ل/27أ)

۞ خط عبد اهلل بن إبراهيم ابن معزول األلشي كان حيا سنة512 :هـ.

خطه بقيد القراءة على أبي عامر الطيلطلي (ل/27ب)

۞ خط أحمد بن محمد بن أيوب بن يحيى بن خطاب القيسي كان حيا سنة514 :هـ .

خطه بقيد القراءة على أبي عامر (ل/87ب)
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۞ خط محمد بن حفصون كان حيا سنة514 :هـ.

خطه بقيد القراءة على أبي عامر

۞ خط إبراهيم بن أحمد بن محمد بن وصول الهاشمي كان حيا سنة522 :هـ.

خطه بقيد القراءة على أبي عامر (ل/87ب)

۞ خط عبد اهلل بن عبد العزيز بن أبي الخصال القرطبي كان حيا سنة523 :هـ.

خطه بتقييد انتساخه من األصل ومقابلته به(ل/15ب)

۞ خط محمد بن أحمد بن عبد الرحمن اللخمي المعروف بابن األصيلي كان حيا سنة524 :هـ.

خطه بقيد القراءة على ابن الحاج التجيبي (ل/39أ)
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۞ خط الحافظ أبي سحاق ابن األمين الطليطلي (تـ544:هـ)

خطه باالنتساخ من هذا األصل والمقابلة عليه (ل/39ب)

۞ خط الحافظ اإلمام أبي القاسم ابن بشكوال (تـ578:هـ)

خطه بقيد المعارضة على األصل (ل/15ب)

خطه بقراءته للكتاب كامال على ابن عفيف الطليطلي (ل/111ب)

خطه بقيد روايته للكتاب سماعا ،ولعله كان يف آخر عمره ،فخطه حسن مجود (ل/111ب)
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۞ خط أبي سليمان ابن حوط اهلل البلنسي (تـ621:هـ)

خطه بقيد القراءة على ابن بشكوال (ل/15ب)

أنموذج آخر (ل/27ب)

۞ خط أبي عمرو ابن دحية السبتي (تـ634:هـ)

خطه بقيد القراءة على ابن بشكوال (ل/63أ)

۞ خط موسى بن ملول بن عبد اهلل الزودي  -تلميذ البن بشكوال .-

أرجح أن قيد القراءة األخير على ابن بشكوال بخط يده ،وهذه صورته (ل/123ب)
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۞ خط الحافظ ابن رشيد السبتي (تـ721:هـ)

خطه بقيد تملك النسخة (ل/15ب)

هذا ما تم استخراجه من خطوط العلماء األعالم والحفاظ الكبار على هذا
األصل ،وهذا ٍ
جليلَّ ،
ٌ
كاف يف بيان أن هذا األصل ٌ
احتل الــذروة من النفاسة
باذخ

والعتاقة.
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خاتمة
جمة عن بعض األعالم
إن كان هذا األصل الحديثي جا َد بإفادات تاريخية وعلمية َّ

وبعض الحواضر باألندلس ،فال شك أن العناية بغيره من األصول الحديثية ستكشف

عن جانب مهمل من تاريخ المغرب واألندلس بحواضرهما وأعالمهما ومجالس
ِ
ُ
البحث المعقو ُد لدرس هذا األصل و َف ْليِه يف التالي:
توصل إليه
العلم فيهما ،و ُأ ْجمل ما َّ
_1الوقوف على نبذة من رحلة اإلمام ُجماهر الحجري إلى الحج ،وتاريخ دخوله
ُ
لمصر وسماعه على القضاعي ومن حضر معه السماع ،وهذا ال ِذك َْر له يف ترجمته.

ٍ
ومغاربة رحلوا لقرطبة من مدن شتى للسماع
التعرف على أعال ٍم أندلسيين
ُّ _2
ِ
والصالت
الرتاجم
على شيوخها باالعتماد على هذا األصل ،وال ِذك َْر لهم يف كتب
ِّ
والربامج والمعاجم وغيرها ،أو ِ
تراجمهم يف غاية االختصار.
 _3تعيين تاريخ ارتحال الحافظ أبي سليمان ابن حوط اهلل البلنسي لقرطبة ومدة

مالزمته البن بشكوال ،مع تعيين تاريخ سماع أخيه الحافظ أبي محمد والحافظ أبي
عمرو ابن دحية على ابن بشكوال.

السماع بقرطبة ،من خالل السماعات التي
 _4تسطير صورة ناطقة بحال مجالس َّ

وغيرهم.
ق َّيدَ ها ابنُاألصيلي ،وهي
مجالس كان يحضرها الوزرا ُء والعلما ُء ِّ
ُ
غار ُ
والص ُ

عرف خطو ُطهم إال بالوقوف
_5
ُ
الكشف عن خطوط ث َّلة من العلماء ممن لم ُت َ

على هذا األصل.

إيجازه من نتائج هذه الدراسة ،والتي تحض الدارسين
أهم ما يمكن
ُ
فهذا ُّ
ٍ
والباحثين على ِ
عناية باألصول الحديثية بالمغرب واألندلس ،لكوهنا منب ًعا َث ًّرا
مزيد

تم إغفا ُله من تاريخنا المجيدْ ،
فإن كان المشارقة أ ْبدَ ُوا العناية بأصولهم الحديثية
لما َّ

السماع والقراءة واإلجازة وغيرها ،فإن المغاربة لم
وما اشتملت عليه من تقييدات َّ
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يحتفوا هبذا الشأن على ٍ
نحو يخدم تراثهم ورجالهم .كما ينبغي أن يتمثل هذا االعتنا ُء
يف إخراجِ تلكم األصول العتيقة المتقنة مح َّققة؛ ل ُي ِفيد منها ُ
أهل العلم والتحصيل،
ويظهر بذلك عناي ُة المغاربة بنُس ِ
وض ْب ًطا
خهم من الكتب الحديثية بشتى أنواعها ن َْس ًخا َ
َ
َ
ِ
ُ
األصول التي من روايتهم وضبطهم عن رواية
وإظهار ما تم َّي َز ْت به تلكم
وروايةً،

المشارقة وضبطِ
ُ
هم.وأسأل اهلل تعالى أن يتجاوز عما اشتمل عليه هذا الجهدُ من نقص
ِ
والصالة والسال ِم على ِ
خير المرسلين،
وأختم بالحمد هلل رب العالمين،
وقصور،
ُ

وعلى آله وصحبه أجمعين.
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المصادر والمراجع
(١-١اإلحاطة يف أخبار غرناطة) للسان الدين ابن الخطيب ،ط :دار الكتب العلمية سنة1424 :هـ.
(٢-٢االستقصا بتاريخ المغرب األقصا) ألبي العباس الناصري ،تحقيق جعفر الناصري ومن
معه ،ط :دار الكتاب بالدار البيضاء.

(٣-٣إفادة النصيح يف التعريف بسند الجامع الصحيح) ألبي عبداهلل ابن رشيد السبتي ،تحقيق
محمد الحبيب ابن الخوجة ،ط :الدار التونسية للنشر.

(٤-٤برنامج) أبي الحسن الرعيني ،تحقيق إبراهيم شبوح ،ط :وزارة الثقافة السورية ،سنة:

1962م.

(٥-٥تاريخ اإلسالم) ألبي عبداهلل الذهبي ،تـحقيق  :بشار عواد معروف ،ط :دار الغرب اإلسالمي،

سنة2003 :م.

ف فيها) لعبد
الحي الكتاين ،تحقيق أحمد شوقي بنبين
(٦-٦تاريخ المكتبات اإلسالمية وما ُأ ِّل َ
ِّ
ومن معه ،ط :مركز الرابطة المحمدية ،سنة2013 :م.

(٧-٧ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعالم مذهب مالك) للقاضي عياض السبتي ،ط:
وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية المغربية ،سنة1403 :هـ.

(٨-٨التكملة لكتاب الصلة) ألبي عبداهلل ابن األ َّبار ،تحقيق عبد السالم الهراس ،ط :دار الفكر،

سنة1415 :هـ.

(٩-٩التنوير يف مولد السراج المنير) ألبي الخ َّطاب ابن دحية السبتي ،نسخة دار الكتب الظاهرية

بدمشق.

(١٠١٠دور الكتاب يف ماضي المغرب) للعالمة محمد المنوين ،تقديم :أحمد شوقي بنبين ،ط:

الخزانة الحسنية بالرباط ،سنة2005 :م.

والص َلة) ألبي عبداهلل ابن عبد الملك المراكشي ،تحقيق:
(١١١١الذيل والتكملة لكتا َبي الموصول ِّ
إحسان عباس ومحمد بنشريفة وبشار معروف ،ط :دار الغرب اإلسالمي ،سنة2012 :م.

(١٢١٢سير أعالم النبالء) ألبي عبداهلل الذهبي ،تحقيق شعيب األرنؤوط ومن معه ،ط :مؤسسة

الرسالة ،سنة1993 :م.
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(الص َلة) ألبي القاسم ابن بشكوال ،تحقيق السيد عزت العطار الحسيني ،ط :مكتبة
ِّ ١٣١٣

الخانجي بالقاهرة ،سنة1414 :هـ.

ِ
الص َلة) ألبي جعفر ابن الزبير الغرناطي ،ط :مكتبة الثقافة الدينية بمصر ،سنة:
(١٤١٤ص َلة ِّ

2008م.

(١٥١٥الغنية) للقاضي عياض السبتي ،تحقيق ماهر جــرار،ط :دار الغرب اإلسالمي ،سنة:

1982م.

(١٦١٦فهرس الفهارس) لعبد الحي الكتاين ،تحقيق إحسان عباس ،ط :دار الغرب اإلسالمي،

سنة1982 :م,

(قبس من عطاء المخطوط العربي) للعالمة محمد المنوين ،ط :دار الغرب اإلسالمي ،سنة:
ٌ ١٧١٧

1999م.

(١٨١٨معجم أصحاب القاضي الصديف) ألبي عبداهلل ابن األبارالبلنسي ،ط :المكتبة الثقافية

الدينية ،سنة1420 :هـ.

(١٩١٩المغرب يف حلى المغرب) ألبي الحسن ابن سعيد الغرناطي ،تحقيق شوقي ضيف ،ط:

دار المعارف سنة1955 :م.

(٢٠٢٠واسطة العقد الثمين بأسانيد األمير أبي عنان يف الكتب الستة) البن مرزوق التلمساين،
تحقيق نورالدين الحميدي ،ط :دار البشائر اإلسالمية ،سنة2016 :م.

(٢١٢١الوجيز يف ذكر المجاز والمجيز) ألبي طاهر السلفي ،تحقيق محمد بقاعي ،ط :دار الغرب

اإلسالمي ،سنة1991 :م.
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موقف أبي حيان األندلسي من االستشهاد بالحديث يف كتابه :
السالك يف الكالم على ألف َّية ابن مالك)
(منهج َّ
د .أحمد محمد الجندي
عضو هيئة التدريس بجامعة األزهر بمصر  ،وجامعة
اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

قضية االستشهاد بالحديث النبوي الشريف واالحتجاج به يف مسائل اللغة

والنحو من القضايا التي أثارها بعض النحويين المتأخرين؛ لما رأوا بعض النحويين

كابن خروف وابن مالك قد أكثروا يف كتبهم من االستشهاد به ،مما دفع بعضهم إلى
االعرتاض على صنيعهما هذا ،ومن أبرز هؤالء المعرتضين :أبو الحسن بن الضائع،

وأبو حيان األندلسي.

وهذه القضية وإن كانت قد تناولها كثيرون بالبحث والدراسة((( ،فال مانع

من عرض موقف هؤالء وأولئك بشيء من اإليجاز قبل أن أعرض لموقف أبي
حيان األندلسي من االستشهاد بالحديث يف كتابه (منهج السالك يف الكالم على

ألفية ابن مالك).

((( ينظر يف قضية االستشهاد بالحديث الشريف :االستدالل باألحاديث النبوية الشريفة على إثبات القواعد
النحوية للدماميني ،والمقاصد الشافية للشاطبي  ،405 :401/3واالقرتاح ص  ،59 :52والخزانة

 ،15 :9/1وفيض نشر االنشراح  ،446/1واالستشهاد بالحديث يف اللغة للشيخ محمد الخضر حسين
بمجلة مجمع اللغة بالقاهرة  197/3وما بعدها ،ويف أصول النحو لألفغاين ص ،58 :46وأصول النحو

العربي للدكتور /محمد خير الحلواين ص ،55 :48ومقدمة تحقيق التسهيل البن مالك للدكتور /محمد

كامل بركات ص  ،48 :46وموقف النحاة من االحتجاج بالحديث الشريف ،والشاهد وأصول النحو يف

كتاب سيبويه ص  ،61وكالهما للدكتورة /خديجة الحديثي ،وأصول التفكير النحوي للدكتور /علي

أبو المكارم ص  ،48 ،47والقياس يف اللغة العربية ص .85
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ټ وللنحويين يف هذه القضية ثالثة مذاهب:
المذهب األول :جواز االستشهاد بالحديث الشريف مطل ًقا.
ومن أبرز َم ْن َر َأى ذلك:
السهيلي ،واب ُن خروف ،واب ُن مالك((( ،ف ُك ُت ُب ُه ْم َتدُ ُّل
ُّ

على ذلك.

أما
السهيلى فإن كتابه « األمالي » -على صغره -قد حوى ما يربو على سبعين
ُّ

حدي ًثا وأثرا(((.

ٍ
بثالثة وأربعين
وأما اب ُن خروف فإنه استشهد يف « شرح جمل الزجاجي »

حديثا وأثرا(((.

وأما ابن مالك فإن القارئ لكتبه يجد ً
سيل من األحاديث واآلثار التي ساقها على

سبيل االستشهاد ،ويكفي للداللة على ذلك أن كتابه «شرح التسهيل» وحده قد حوى
أحد عشر ومئتي شاهد من األحاديث الشريفة واآلثار ،كما حوى كتابه "شرح الكافية

أكثر من سبعين حدي ًثا(((.
الشافية" َ

كما ُّ
يدل على اعتناء ابن مالك بتلك القضية كتابه (شواهد التوضيح والتصريح

لمشكالت الجامع الصحيح) ،الذي اشتمل على واحد وسبعين بح ًثا(((َ ،أ ْو َض َح فيها
((( ينظر :أصول النحو العربي ص ،54 ،53وأصول النحو عند ابن مالك ص  77وما بعدها.
((( ينظر :فهارس أمالي السهيلي لألستاذ الدكتور /محمد إبراهيم البنا ص .145 :143

((( ينظر :فهارس الحديث يف القسم األول  ،1090 ،1089/2وفهارس الحديث يف القسم الثاين ص ،190
وفهارس الحديث يف القسم الثالث ص  ،159وكالهما مطبوع يف جامعة الملك عبد العزيز بجدة.

((( ينظر :فهارس الحديث يف شرح التسهيل  ،215 :201/4وفهارس الحديث يف شرح الكافية الشافية
وأثرا ،ينظر:
 ،59 :55/4أما شرح عمدة الحافظ وعدَّ ة الالفظ فقد حوى أكثر من خمسين حدي ًثا ً

فهارس الحديث  .1018 :1016/2وللتفصيل يف موقف ابن مالك من االستشهاد بالحديث النبوي
ينظر :أصول النحو عند ابن مالك ص  84وما بعدها.

((( ينظر :فهارس شواهد التوضيح والتصريح ص .230 :223

السالك »
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ٍ
مشكالت نحوية ،رآها دا َّل ًة على جواز بعض الوجوه يف
ما جاء يف صحيح البخاري من

العربية مما منعه النحويون أو بعضهم ،أو ُم َؤ ِّكدَ ًة على جواز بعض ما حكوه.

وقد حكى البغدادي قول َم ْن َمن ََع االستدالل بالحديث ،وحكى ر َّده ،ثم قال(((:
« والصواب جواز االحتجاج بالحديث للنحوي يف ضبط ألفاظه ،و ُي ْل َح ُق به ما ُر ِو َي
عن الصحابة وأهل البيت ».

جوزه ابن مالك ،وتبعه
وقال ً
أيضا((( « :وأما االستدالل بحديث النبي ﷺ فقد َّ

الشارح المحقق يف ذلك ،وزاد عليه باالحتجاج بكالم أهل البيت .»

َّ
استدل اب ُن مالك بأقوال
الرضي لم يزد على ابن مالك يف ذلك ،فقد
والحق أن
ُّ
َّ

الصحابة وأهل البيت(((؛ بل لعل كثيرا ممن استشهدوا بالحديث النبوي قد أوردوا

يضمون
كثيرا من المحققين والباحثين ُّ
بعض اآلثار المروية عن الصحابة ،ولذا رأينا ً
ٍ
واحد(((.
األحاديث واآلثار يف فهرس
المذهب الثاين :مذهب من منع االستدالل بالحديث الشريف مطلقا.
ويمثله أبو الحسن بن الضائع ،وأبو حيان األندلسي ،فقد نعى كل منهما على َم ْن

أكثروا من االستشهاد بالحديث ،كابن خروف وابن مالك.
ولهؤالء المانعين حجتان:

ويت بالمعنى.
إحداهما :أن األحاديث لم ُتنْ َق ْل بألفاظها عن النبي ﷺ ،وإنما ُر ْ
((( الخزانة .10 ،9/1
((( الخزانة .9/1

((( ينظر :فهرس اآلثار يف كتاب شرح عمدة الحافظ .1018/2

((( ينظر مثلً :فهرس األحاديث الشريفة واآلثار لكتاب الكامل للمربد  ،106 :96/4وفهرس األحاديث
النبوية واآلثار لكتاب الحجة للفارسي  ،91 :88/7وفهرس األحاديث واآلثار لكتاب المقاصد الشافية

للشاطبي  ،72 :63/10وفهارس الحديث واألثر والخرب يف خزانة األدب  ،76 :68/12وغيرها.
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ٍ
والثانية :أن أئمة النحو المتقدمين من ِ
بشيء منه(((.
يحتجوا
الم ْص َر ْي ِن لم
ُّ

(((
ُ
األول
ور َّد
وقد نقل
ُّ
البغدادي ردود المجيزين على هاتين الحجتين ،فقال ُ « :

على تقدير تسليمه -بأن النقل بالمعنى إنما كان يف الصدر األول قبل تدوينه يفٍ
بلفظ ،يصح االحتجاج به؛ فال فرق.
الكتب ،وقبل فساد اللغة ،وغايته تبديل لفظ

ٍ
ور َّد الثاين بأنه ال يلزم من عدم استداللهم
على أن اليقين غير شرط ،بل الظ ُّن كافُ ،

بالحديث عد ُم صحة االستدالل به ».

هذا مجمل ما ُذكِ َر عن ابن الضائع وأبى حيان ،أما تفصيل قولهم يف ذلك فقد

حكاه السيوطي والبغدادي(((.

ولكن موقف أبي حيان من االستشهاد بالحديث النبوي يف منهج السالك يختلف

عن هذا الموقف السابق ذكره ،فإنه استشهد فيه بتسعة وعشرين حدي ًثا للنبي  ،وسبعة

توس ُطه يف المسألة ،ومي ُله إلى
آثار للصحابة ،بل إنه ُيفهم من كالمه يف منهج السالك ُّ
تجويز االستشهاد بما صحت روايتُه ،وأنه من لفظ الرسول ﷺ.

يدل على ذلك ما ذكره أبو حيان من مقاصد لتأليف هذا الكتاب ،وذكر فيها:

«وربما اختار [يعني ابن مالك] ما ليس بالمختار وال المشهور ،وترك ما عليه العمل

نس ْج
من مذاهب الجمهور ،مقتف ًيا يف ذلك مقالة كويف ضعيف األقوال ،أو بصري لم ُي َ

له -لشذوذه -على منوال ،وبان ًيا قواعد على نادر يف المنقول شاذ يف القياس ،خارج
((( هذا القول فيه نظر؛ فقد ورد يف كتاب سيبويه بضعة أحاديث ،وكذلك استشهد الفراء بأحاديث يف معاين
القرآن ،وكذلك المربد يف المقتضب والكامل.

((( خزانة األدب .10 ،9/1

((( ينظر :االقرتاح للسيوطي ص  ،56 :52والخزانة  ،12 :10/1وأبو حيان النحوي ،وغيرها من المصادر

السابقة .وقد أطال األستاذ سعيد األفغاين يف الرد على أبي حيانً ،
كثيرا من كالم األستاذ /محمد
ناقل ً

الخضر حسين يف بحثه « االستشهاد بالحديث » الذي نُشر يف مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة ،وانتهيا
إلى جواز االستشهاد بالحديثُ ،م َر ِّج َح ْي ِن ذلك بصنيع اللغويين وطائفة عظيمة من النحويين الذين
استشهدوا به .يف أصول النحو ص .58 :49
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عن األصول ،وأثر لم يصح أنه من لفظ الرسول ،فيصح االحتجاج به يف النقول »(((.
وسوف نعرض لموقف أبي حيان يف (منهج السالك) بالتفصيل بعد هذه التقدمة.
توسط يف ذلك؛ فأجاز االستشها َد ببعض األحاديث
المذهب الثالث :مذهب من َّ

ومنع االستشها َد ببعضها اآلخر.

الجواز يف ذلك،
الشاطبي؛ ولذا نعى هو اآلخر على ابن مالك إطال َقه
مذهب
وهو
َ
ُ
ِّ

وذكر أنه خالف يف ذلك جميع النحويين المتقدمين الذين يستشهدون بكالم أجالف
العرب وسفهائهم ،وبأشعارهم التي فيها ِذك ُْر َ
الخنَا والفحش ،ويرتكون األحاديث
الصحيحة َأ ْن يستشهدوا هبا؛ ل ِ َما َث َب َت عندهم مِ ْن َن ْقلِ َها على المعنى ،وأطال يف ذلك ،ثم
ٍ
بقرينة تدل على
َص أو
قال((( « :وإذا فرض يف الحديث ما ن ُِق َل بلفظه ،و ُع ِر َ
ف بذلك بِن ٍّ
يحتج به النحويون واللغويون والبيانيون،
االعتناء باللفظ ،صار ذلك المنقول َأ ْو َلى ما
ُّ
ويبنون عليه علومهم ،وعلى هذا نقول :إن الحديث يف النقل ينقسم قسمين:

الـم ْع َتنَى به فيه َن ْق ُل معانيه ال َن ْق ُل ألفاظه ،فهذا لم يقع به
أحدهما :ما ُع ِر َ
ف أن ُ

استشها ٌد من أهل اللسان.

ٍ
يصح
خاص هبا؛ فهذا
لمقصود
الـم ْع َتنَى به فيه َن ْق ُل ألفاظه
والثاين :ما ُع ِر َ
ُّ
ٍّ
ف أن ُ

االستشهاد به يف أحكام اللسان العربي ،كاألحاديث المنقولة يف االستدالل على
فصاحة رسول اهلل ﷺ ،ككتابه إلى همدان ...وكتابه إلى وائل بن ُح ْج ٍر ،...إلى أمثال
ُ
اللفظ.
المتحرى فيها
هذا من األحاديث
َّ

الضروري الذي ال بد منه،
فصل هذا التفصيل
َّ
وابن مالك -رحمه اهلل -لم ُي ِّ

ف َبنَى األحكام على الحديث مطل ًقا ،وال أعرف له فيه من النحاة سل ًفا ،إال أن ابن

خروف ،يأيت بأحاديث يف تمثيل جملة من المسائل ،وقصده يف الغالب ال يتبين يف
((( منهج السالك ص .1

((( المقاصد الشافية  ،405 :402/3وينظر :الخزانة  ،13 ،12/1وغيرها من المصادر السابقة.
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ذلك ،حتى قال اب ُن الضائع :ال أدري هل يأيت هبا بان ًيا عليها أم هي لمجرد التمثيل؟

َّ
وكأن ابن مالك َبنَى -واهلل أعلم -على القول بمنع نقل الحديث
هذا معنى كالمه،

بالمعنى مطل ًقا ،وهو قول ضعيف؛ ير ُّده المقطوع به من نقل القضايا المتحدة باأللفاظ

فالح ُّق أن ابن مالك يف هذه
المختلفةَ ،غ ْي َر
مختص بزمان الصحابة دون غيرهمَ ،...
ٍّ

غير مصيب ».
القاعدة ُ

الشاطبي ،وقد
مذهب المانعين بكالم طويل يشبه كالم
۞ وقد َر َّد الدماميني
َ
ِّ

حكاه عنه البغدادي(((.

المشهور عن علماء
وربما كان هذا المذهب الثالث هو األقرب إلى القبول؛ إذ
ُ

التدقيق
الحديث
والتمحيص يف تدوين األحاديث النبوية ،كما أرى أنه مما ُي َر ِّج ُح القول
ُ
ُ

بجواز االستشهاد بالحديث :أن بعض َم ْن َص َّر َح بمنع االستشهاد بالحديث ،و َن َعى
على ابن مالك استشهاده به بكثرة -وهو أبو حيان -قد استشهد باألحاديث واآلثار يف

الض َرب من لسان العرب» خمسة وخمسين
كتبه؛ حيث إنه أورد يف كتاب « ارتشاف َّ
بعضها على سبيل االستشهاد هبا((( ،كما تقدم كالمه يف «منهج السالك»،
حدي ًثا ،وساق َ

الشاطبي يف «المقاصد الشافية»(((.
واستشهاده فيه بتسعة وعشرين حدي ًثا ،وكذا فعل
ُّ

كما أن القول بامتناع أئمة النحويين المتقدمين عن االستدالل بالحديث الشريف

على وجه اإلطالق ٌ
َّ
استدل منهم به قد َق َّل عنده
نظر؛ وأ َد ُّق منه أن ُيقال :إن َمن
قول فيه ٌ

عد ُد الشواهد من الحديث بالنسبة إلى أنواع الشواهد األخرى ،كالشواهد القرآنية،

والشواهد الشعرية ،وإن الحديث النبوي لم يأخذ المكانة التي كان ينبغي أن يأخذها

عند هؤالء األئمة الذين أسسوا للقواعد واألقيسة النحوية ،معتمدين على القرآن
((( الخزانة .15 ،14/1

((( ينظر :فهرس الحديث واآلثار  ،2523 :2521/5وينظر :يف أصول النحو لألستاذ /سعيد األفغاين ص
 ،54وموقف النحاة من االحتجاج بالحديث الشريف ص .426 ،319

((( ينظر :فهرس األحاديث واآلثار  ،72-63/10ففيه ما يربو على مئة وخمسين حدي ًثا.
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وشعرا.
نثرا
ً
الكريم ،وكالم العرب ً

۞ تقول الدكتورة خديجة الحديثي((( « :فالنحاة األوائل-كما تب َّين من هذا

البحث-قد احتجوا بالحديث ،ولم يرفضوه ،لكنهم احتجوا به على قلة ،مع التصريح

يحتجون به حديث ،أو مع إغفال اإلشــارة إلى أنه من الحديث ،إنما كانوا
بأن ما
ُّ

يذكرونه كأية عبارة عربية يوردوهنا ،أو يتمثلون به مع األمثلة والشواهد األخرى ،كما

احتج به من أحاديث ».
فعل سيبويه وبعض من تابعوه فيما
َّ

َ
القرآن
ولعل السبب يف أن المانعين لم يعتمدوا الحديث يف االستشهاد اعتما َدهم

الكريم وكال َم العرب :أنه لم تتوفر لهم تلك الثروة الحديثية الغزيرة التي توفرت
للمتأخرين من النحويين بعد اكتمال تدوينها على أيدي الح َّفاظ من أهل الحديث.

عجب يف أن يتدارك المتأخرون ما
۞ يقول األستاذ سعيد األفــغــاين((( « :وال
َ
فات المتقدمين ،بل إن ذلك هو المنتظر المعقول ،إذ كان العال ِ ُم من األوائــل يعلم
ٍ
ِ
ٍ
واحد ،كاألصمعي
مفردات اللغة يف موضو ٍع
وخيرهم من صنَّف
روايات محدودةً،
ُ

ً
َّف السابقون فكانت أوسع إحاطةً،
مثل ،ثم جاءت طبقة بعدهم وصل إليها كل ما َصن َ
ثم جاءت طبق ٌة بعد طبقة ،و ُألفت
المعاجم المحيط ُة بكل ما اطلع عليه أصحاهبا من
ُ

علما ،ولذلك نجد ما لدى
تصانيف ونصوص غاب أكثرها عن األولين ،فكانوا أوسع ً

وافرا م َّكنهم من أن تكون نظرهتم
المتأخرين من ثروة نحوية أو لغوية أو حديثية شي ًئا ً

َ
أشمل وأحكامهم أسدَّ  ،ولو كانت هذه الثروة يف أيدي األقدمين ،كأبي عمرو بن العالء

كثيرا من
واألصمعي وسيبويهُّ ،
لعضوا عليها بالنواجذ ،ول َغ َّي ُروا -فرحين مغتبطينً -
ِّ
ِ
قواعدهم التي صاحبها -حين وضعهاُ -ش ُّح المورد ،ولكانوا أشدَّ المنكرين على أبي
حيان جموده ِ
ٌ
محيط به من كل جانب ».
والخصب
وض َيق نظرتِه ،وانتجا َعه الجدب،
ُ
َ
۞ ويقول الدكتور مهدي المخزومي بعد أن أكَّد على حرص رواة الحديث
((( موقف النحاة من االحتجاج بالحديث الشريف ص .400
((( يف أصول النحو ص.50 ،49
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ُ
على سالمة ما َي ْر ُو َ
فرتك االستشهاد باألحاديث التي يرويها هؤالء وأمثا ُلهم
ون(((« :

الدارس إال االطمئنان
خسار ٌة كبير ٌة أنزلها بالعربية تق ُّع ُر النحاة وتحذ ُلقهم ،وال يسع
َ

إلى سالمة ما ذهب إليه ابن مالك ومن شايعه يف اعتبار األحاديث من المصادر التي
والنحوي عليها ».
اللغوي
يعتمد
ُّ
ُّ

أبو حيان األندلسي واالستشهاد بالحديث الشريف

يف كتابه (منهج السالك يف الكالم على ألفية ابن مالك)

جاء االستشها ُد بالحديث النبوي واآلثــار عند أبي حيان يف «منهج السالك»
يف المرتبة الرابعة بعد القرآن الكريم والشعر وأقوال العرب ،حيث استشهد بتسعة
وعشرين حدي ًثا للنبي ﷺ ،وسبعة آثار للصحابة.

ٌ
حديث للنبي ﷺ ،ولم يخالف أبو
وكان أبو حيان يذكر دائما أن ما يستشهد به

حيان ذلك إال يف موضع واحد ،استشهد فيه بما أورده اب ُن مالك على أنه حديث نبوي،
دون نص على أنه حديث ،فقال((( « :وكما ُر ِو َي « :إِ ْن َخ ْي ًرا َف َخ ْي ًراَ ،وإِ ْن َش ًّرا َف َش ًّرا »(((،

وهو شاهدٌ على حذف كان واسمها بعد "إن" الشرطية ،والصحيح أن هذا قول مأثور،

ليس بحديث.

وقد تقدم ذكـ ُـر موقف أبي حيان المشهور من االستشهاد بالحديث النبوي
الشريف ،ولكن موقفه يف "منهج السالك" يختلف عن هذا الموقف السابق ذكره ،فإنه
((( مدرسة الكوفة ومنهجها يف دراسة اللغة والنحو ص .92
((( منهج السالك ص .59

الناس َم ْج ِز ُّيون بأعمالهمْ ،
خيرا
((( أورده سيبويه على أنه مثال صناعي ،وعبارته فيه « :وذلك قولك:
ُ
إن ً
فخيرْ ،
فشر» .الكتاب  ،258/1لكن ابن مالك أورده على أنه حديث نبوي ،والصحيح أنه
شرا ٌّ
وإن ًّ
ٌ
السخاوي يف المقاصد الحسنة أنه وقع يف كتب النحاة كشروح األلفية وتوضيحها
ليس بحديث ،فقد ذكر
ُّ
أنه حديث ،وذكر أنه روي موقوفا على ابن عباس -رضي اهلل عنهما ،-وذكر أبو عبد الرحمن الحوت
حديث ٌ
ٌ
غلط .ينظر :المسائل العضديات ألبي علي
البيرويت يف أسنى المطالب أن قول النحويين :إنه
الفارسي ص  ،149وشرح الكافية الشافية البن مالك  ،418/1والمقاصد الحسنة  ،186وحاشية
الصبان  ،242/1وأسنى المطالب  ،508والسير الحثيث  .282/1عن محقق الكتاب.
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توس ُطه يف المسألة ،ومي ُله إلى تجويز االستشهاد
ُي َ
فهم من كالمه يف «منهج السالك» ُّ
صح ْت روايتُه ،وأنه من لفظ الرسول ﷺ ،باإلضافة إلى استشهاده هبذا العدد
بما َّ
السابق ذكره من األحاديث واآلثار.

ُّ
يدل على ذلك ما ذكره أبو حيان يف مقدمة (منهج السالك) أن من مقاصده

اختار [يعني ابن مالك] ما ليس بالمختار وال
لتأليف هذا الكتاب قوله « :وربما
َ
ُ
العمل من مذاهب الجمهور ،مقتف ًيا يف ذلك مقالة كويف
المشهور ،وترك ما عليه

نس ْج له -لشذوذه -على منوال ،وبان ًيا قواعدَ على
ضعيف األقوال ،أو بصري لم ُي َ
ِ
ٍ
المنقول شا ٍّذ يف القياس ،خارجٍ عن األصول ،و َأ َث ٍر لم َي ِص َّح أنه من لفظ
نادر يف
االحتجاج به يف النُّ ُق ِ
ول »(((.
الرسول ،ف َي ِص َّح
ُ
ُي ْف َه ُم من هذا أن أبا حيان يرى أن األثر إذا َص َّح أنه من لفظ الرسول ﷺ ،جاز

االستشها ُد به.

أما موقفه التفصيلي من االستشهاد بالحديث فيتمثل فيما يأتي:
ټ أنه كان يستشهد بالحديث أو األثر غال ًبا على القاعدة النحوية:

ومن أمثلة ذلك:

 -1جواز إفراد «أفعل» التفضيل المقترن بـ «أل» ومطابقته للموصوف:

(((
َ ُْ ِ
َ ُ
إلي و َأ ْق َربِ ُك ْم
قال أبو حيان  « :وجاء يف الحديث « :أل أخب ُرك ُْم بأ َح ِّبك ْم َّ
يامة؟ َأ ِ
الق ِ
مِنِّي مجالس يوم ِ
حاسنُ ُك ْم َأ ْخال ًقا »((( الحديث بتمامه ،فقال « :أحبكم
َ
َ
َ

وأقربكم » فأفرد ،وقال « :أحاسنكم» فجمع ».
((( منهج السالك ص .1

((( منهج السالك ص .411

((( ُر ِو َي الحديث بألفاظ مختلفة ،رواه اإلمام أحمد يف مسنده  ،194 ،193/4 ،185/2والرتمذي يف سننه
 250 ،249/3أبواب الرب والصلة :باب ما جاء يف معالي األخالق ،ورواه البيهقي يف السنن الكربى

 194/10كتاب الشهادات :باب بيان مكارم األخالق ومعاليها.
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-2حذف المضاف إليه من أول االسمين المتعاطفين؛ لداللة الثاين عليه:
قال أبو حيان((( « :ومما يتعين فيه الحذف من األول قوله:
ِ
ــع مِ ْن َو ْب ِل الدِّ َي ْم *
* بِمــ ْث ِل َأ ْو َأ ْن َف َ

* َع َّل ْق ُت آمالِـيَ ،فعم ِ
ت النِّ َع ْم((( *
َ َّ
َ

وجاء يف الحديث « :إِ َّن َأ َحدَ كُم َل ُي ْف َت ُن يف َق ْب ِر ِه مِ ْث َل أو َق ِري ًبا من فِ ْتن َِة الدَّ َّج ِ
ال »(((،
ْ
التقدير :بِ ِم ْث ِل َو ْب ِل الدِّ َي ِم ،ومِ ْث َل فِ ْتن َِة الدَّ َّج ِ
ال ،ومما يتعين فيه الحذف من الثاين قوله:
مِن َْها مِ َئ ًة َغ ْير َأ ْب ُك ٍر وإِ َف ِ
َخ ْم ُس َذ ْو ٍد َأ ْو ِس ُّت ُع ِّو ْض ُت
ال
َ
ول اهللِ ﷺ سبع َغ َزو ٍ
ويف الحديث عن أبى َبر َزةََ « :غ َز ْو ُت م َع رس ِ
ات أو َث َمانِ َـي»(((.
َ َْ َ
َ َ ُ
ْ
(((

-3تشبيه الفعل المتعدِّ ي بالالزم:

قال أبو حيان((( « :هل تفعل العرب هذا النوع من التشبيه بالفعل الالزم ،فتشبه

خالف،
بالفعل المتعدِّ ي كما ش َّبهت الوصف باسم الفاعل المتعدِّ ي؟ ،يف ذلك
ٌ

بعض المتأخرين إلى أن العرب تفعل ذلك ،فأجاز :زيدٌ َت َف َّق َأ َّ
الش ْح ُم ،والتقدير
ذهب ُ
((( منهج السالك ص .302

((( البيتان من الرجز المشطور ،لم أقف على قائلهما ،وهما يف شرح التسهيل البن مالك  ،250/3وارتشاف
الض َرب  ،1821/4والتذييل والتكميل  ،86/12والمساعد  ،352/2وأوضح المسالك ،172/3
َّ

والمقاصد النحوية  ،1360/3والتصريح .731/1
ٍ
البخاري عن أسماء بنت أبي بكر يف صحيحه  54/1كتاب الوضوء :باب من لم
حديث رواه
((( هذا جز ٌء من
ُّ
يتوضأ إال من الغشي المثقل 28/2 ،كتاب الكسوف :باب صالة النساء مع الرجال يف الكسوف.

((( البيت من الخفيف ،لم أقف على قائله ،وهو يف شرح التسهيل البن مالك  ،250/3وشواهد التوضيح

والتصحيح ص  ،48والتذييل والتكميل .90/12
ٍ
((( هذا جز ٌء من
البخاري عن أبي برزة األسلمي يف صحيحه  62 ،61/2كتاب الكسوف :باب إذا
حديث رواه
ُّ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
غزوت مع رسول اهلل ﷺ س َّت غزوات أو َس ْب َع غزوات أو ثمان».
انفلتت الدابة يف الصالة ،ولفظه فيه « :وإين
ُ
((( منهج السالك ص .368
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عنده :زيدٌ َت َف َّق َأ َش ْح ُم ُه ،ثم جعل الضمير ً
فاعل ،ونصب «الشحم» تشبيها بالمفعول
ِ
َت امر َأ ٌة على َع ْه ِد رس ِ
ول اهللِ ﷺ ُت ْه َر ُاق
َ ُ
به ،واستدل على هذا بقولهم يف األثر « :كان ْ َ
الدِّ َما َء»((( ،على التشبيه بالمفعول به ،وكان األستاذ أبو علي يذهب إلى أن النصب

على التشبيه بالمفعول ال يكون يف األفعال ،وإنما يكون يف الصفات وأسماء الفاعلين
والمفعولين على الشروط المذكورة ،ويتأول الحديث على حذف الحرف ،وقال

صاحب «الكايف» :والذي يظهر لي ما ذكر ،وأن هذا ال يكون يف األفعال ،ويدل على
أنك ال تقول :زيدٌ حسن الوجه ،وال َتصبب العر ُقِ ،
فإن ا ُّد ِع َي أنه يقال هذا فقد ا َّد َعى
َ َ ٌ َ ْ ُ
َ َّ َ َ َ
ما لم ُي ْس َم ْع ،وإنما قاله بالقياس على ما جاء يف األثرُ « :ت ْه َر ُاق الدِّ َما َء » ،وقد مضى
الز ُّق
تأوي ُله ،وال تقوم الحجة
بمتأو ٍل ،ويكون هذا بمنزلة :زيدٌ َي ِس ُيل بال َع َر ِق ،وهذا ِّ
َّ
ِ
بالماء ،كأنه قالَ :ي ِس ُيل الما ُء ،ويكون بمنزلةَ :ذ َه ْب ُت به و َأ ْذ َه ْب ُت ُه » .
َي ِس ُيل
-4مجيء «فِـي» للسببية:

قال أبو حيان((( « :وأما كون « فِـي » سببي ًة فنحو ما روي يف الحديث « :د َخ َل ِ
ت
َ
ُ ُ
ا ْم َر َأ ٌة الن ََّار يف ِه َّر ٍة َر َب َطت َْها »(((.
-5مجيء الحال جامدةً:

ذكر أبو حيان قول ابن مالك يف الخالصة:
الج ُمــــــو ُد يف ِس ْع ٍ
ــر وفِي
و َي ْك ُث ُر ُ

مب ِدي َت َأو ٍل بِ َل َت َكــــ ُّل ِ
ف
ُّ
ُْ

(((

((( رواه أبو داود يف سننه عن أم سلمة  68 ،67/1كتاب الطهارة :باب يف المرأة تستحاض ،والنسائي يف
السنن الكربى  333/1كتاب الحيض :باب المعتادة ال تميز بين الدمين.

((( منهج السالك ص .246
ٍ
البخاري بسنده عن ابن عمر يف صحيحه  ،100/4كتاب بدء الخلق :باب «إذا
حديث رواه
((( هذا جز ٌء من
ُّ
ِ
ِ
ِ
الذباب يف شراب أحدك ُْم ف ْل َيغْم ْس ُه فإن يف أحد جناحيه دا ًء ويف اآلخر شفاء ،وخمس من الدواب
وقع
ُ
الح َر ِم »  ،ورواه مسلم عن أبي هريرة يف صحيحه  98/8كتاب التوبة :باب يف سعة
فواسق ُي ْق َت ْل َن يف َ
سبقت غض َبه.
رحمة اهلل تعالى وأهنا
ْ

((( ألفية ابن مالك ص .28
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(((
الس ْع ِر ،و َم َّث َل ذلك
ثم قال  « :الجمود هنا ضد االشتقاق ،وذكر أن ذلك يكثر يف ِّ

يف البيت الثاين بقوله:

* بِ ْع ُه ُمدًّ ا بِ َك َذا * ((( .......

منصوب على الحال ،وليس بوصف وال مشتق ،وقوله « :ويف ُم ْب ِدي
فـ« ُمدًّ ا»
ٌ
ٍ
َاج َزةً ،وكذلك:
َت َأ ُّو ٍل» َم َّث َل ذلك بقولهَ :يدً ا بِ َيد ،أيُ :من َ

* ك ََّر َز ْيدٌ َأ َسدً ا * ((( .......

ِ
الـم َل ُك َر ُج ًل»(((،
أي :ك ََّر زيدٌ شجا ًعا ،ومن ذلك قوله ﷺ َ « :و َأ ْح َيانًا َيت ََم َّث ُل ل َـي َ

منصوب على الحال وهو جامد».
فـ"رجال"
ٌ

 -6مطابقة "أفعل" التفضيل للمقرون به:

قال أبو حيان((( « :وإن لم ينو فيه معنى « مِ ْن » طابق ما قرن به ،وذلك نحو قولهم:
ان((( ،أيِ :
ِ
ص واألَ َش ُّج َأعْدَ َل َبنِي َم ْر َو َ
عاد َ
ل ُه ْم ،هذا شرح كالم الناظمَ ،
فش َر َط يف
النَّاق ُ
تجويز الوجهين يف المضاف إلى المعرفة أن يكون على معنى «مِ ْن» ،وقد خالف اب ُن
الس َّراجِ يف استعماله مطابِ ًقا ل ِ َما قبله ،فمنع ذلك ،وذلك يتعين إذا أضيف إلى معرفة أن
َّ

ال يطابق ،وما ذهب إليه ير ُّده السماع ،وقد جاء يف كتاب اهلل بالوجهين ،قال تعالى:
((( منهج السالك ص .183 ،182
((( السابق :نفسه.
((( السابق :نفسه.

ٍ
البخاري عن السيدة عائشة يف صحيحه  3 ،23/1باب كيف كان بدء الوحي
حديث رواه
((( هذا جز ٌء من
ُّ
إلى رسول اهلل .

((( منهج السالك ص .411

((( ينظر هذا القول يف :المفصل ص  ،120وشرحه البن يعيش  ،6 ،5/3وشرح الكافية الشافية ،1143/2
وشرح ابن عقيل .181/2
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َّاس َع َلى حي ٍ
﴿َ َلت ِ
ص الن ِ
اة﴾((( ،فأفرد «أحرص» ولم يجمعه ،وقال تعالى:
ََ
َجدَ ن َُّه ْم َأ ْح َر َ
﴿وك ََذل ِ َك َج َع ْلنَا فِي ك ُِّل َق ْر َي ٍة َأكَابِ َر ُم ْج ِرمِ َيها﴾((( ولم يفرد ،وجاء يف الحديثَ « :أ َ
ل
َ
القيام ِة؟َ ،أح ِ
ِ
ِ
ِ
اسنُ ُك ْم َأ ْخ َل ًقا ..الحديث
َ
ُأ ْخبِ ُرك ُْم بِ َأ َح ِّب ُك ْم إِ َل َّـي و َأ ْق َربِ ُك ْم منِّي َم َجال َس َي ْو َم َ َ
بتمامه»((( ،فقال « :أحبكم وأقربكم » فأفرد ،وقال « :أحاسنكم» فجمع».
ټ وهناك
مواضع أخرى استشهد فيها أبو حيان باألحاديث على أحكام مطردة(((.
ُ

وقفت على
وجها ما استنا ًدا إلى حديث الشريف ،وقد
ُ
 -وربما َر َّج َح أبو حيان ً

حديث واحد استشهد به أبو حيان على مسألتين:

«أ َك ُلونِي البر ِ
األولى :تقنية الوصف على لغة َ
اغ ُ
يث» :قال أبو حيان((( « :وقد كان
ََ
محمد بن حو ِ
ِ
ط اهللِ يقولَ :م ْن َز َع َم أن هذا ال ُي َثنَّى وال ُي ْج َم ُع فقد غلط،
القاضي أبو
َ ْ
ِ
ُ
والدليل على صحة تثنيته
وجمعه ما جاء يف الحديث من قولهَ « :أ َو ُم ْخ ِر ِج َّي ُه ْم؟(((».
والثانية :المضاف إلى ياء المتكلم :قال أبو حيان((( « :وأما المجموع على َحدِّ
ضاربِـي ،وأص ُلهِ :
المثنَّى فتقول يف الرفع :جاء ِ
بقت
وي،
وس ْ
ْ
اجتمعت ٌ
ضار ُب َ
واو ويا ٌءُ ،
َّ
وأدغمت يف الياء ،...ويف الحديثَ « :أ َو ُم ْخ ِر ِج َّي
إحداهما بالسكون ،ف ُقلبت الواو ياء،
ْ
وي؟ ،وتقول يف النصب :رأيت ضاربي ،ويف الجر :مررت
ُه ْم"؟ أصلهَ :أ َو ُم ْخ ِر ُج َ
بضاربي ،فيستوي اللفظان يف الرفع والنصب والجر ،ويختلف بالتقدير».

((( من اآلية  96من سورة البقرة.

((( من اآلية  123من سورة األنعام.

((( ُر ِو َي الحديث بألفاظ مختلفة ،رواه اإلمام أحمد يف مسنده  ،194 ،193/4 ،185/2والرتمذي يف سننه
 250 ،249/3أبواب الرب والصلة :باب ما جاء يف معالي األخالق ،ورواه البيهقي يف السنن الكربى

 194/10كتاب الشهادات :باب بيان مكارم األخالق ومعاليها.

((( ينظر :منهج السالك ص .400 ،376 ،364 ،351 ،322 ،292 ،262 ،245 ،177 ،172 ،83
((( منهج السالك ص .36

ِ
الـم َل ُك َر ُجال».
((( هذا جز ٌء من الحديث الذي سبق تخريجه قبل قليل ،وهوَ « :و َأ ْح َيانًا َيت ََم َّث ُل ل َـي َ
((( منهج السالك ص .308
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ټ وربما استشهد أبو حيان بالحديث على قلة الوجه النحوي أو ضعفه أو شذوذه،

وربما َر َّد االستشها َد بهذا الحديث ،ومن أمثلته:

-1رده على من زعم أن "رأى" إذا كانت بصرية تعدت إلى مفعولين.
قال أبو حيان((( « :ومن زعم أن « رأى » إذا كانت بصرية تعدَّ ْت إلى اثنين ،مستدال
بما روي يف الحديث من قول عائشةَ « :ل َقدْ ر َأ ْي ُتنَا م َع رس ِ
ول اهللِ ﷺ  ،وما َلنَا َط َعا ٌم إال
َ َ ُ
َ
ان »((( ،فال حج َة له فيه؛ إِ ْذ هي بمعنى ِ
األَسود ِ
الع ْل ِم ،أي :قد َعلِ ْم ُتنَا ،و«رأى» تستعمل
ْ َ َ
ُ َّ
بمعنى « َعلِ َم» ،فتكون إِ ْذ َ
ذاك من أفعال القلوب ،وال نجعله مما ُح ِم َل على الشا ِّذ الذي

اس عليه » .
ال ُي َق ُ

الـم َف ِّسرِ يف باب «نِ ْع َم وبِئ َْس».
-2حذف ُ

والمخصوص قولهَ « :م ْن َت َو َّض َأ
التمييز
ف فيه
قال أبو حيان((( « :ومثال ما ُح ِذ َ
ُ
ُ
َفبِها ونِعم ْت»((( ،أيَ :فبِالر ْخص ِة َأ َخ َذ ،ونِعم ْت ر ْخص ُة الو ُض ِ
وء».
َْ ُ َ ُ
ُّ َ
َ َ َْ

ٍ
ِ
ِ
ستشهدْ بأحاديث
ستشهدُ هبا ،ولم َي
روايات لألحاديث التي َي
ولم يذكر أبو حيان
ٍ
معان لغوية.
على

ټ وأما اآلثار  :فقد ذكرنا من ُ
قبل أنه استشهد بسبعة آثار للصحابة ،وقد نسب خمسة

منها ،ولم ينسب اثنين ،وكان يستشهد بهذه اآلثار يف الغالب على القواعد النحوية المطردة.

-1فمن ذلك  :استشهاد ٍ
بأثر لعبداهلل بن مسعود ،حيث قال((( « :ولذلك سمع:

((( منهج السالك ص .97

((( رواه اإلمام أحمد عن معاوية بن قرة عن أبيه يف المسند  ،19/4وعن السيدة عائشة يف المسند .108/6
((( منهج السالك ص .390

((( رواه اإلمام أحمد عن سمرة بن جندب يف المسند  ،16 ،15 ،11 ،8/5والدارمي يف سننه  362/1كتاب
الصالة :باب الغسل يوم الجمعة.

((( منهج السالك ص .392
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نِ ْع َم َع ْبدُ اهللِ خالدٌ  ،و«بئس عبداهلل أنا إن كان كذا» ،وال يجوز :نِ ْع َم ُغ َل ُم َز ْي ٍد؛ ألن
ِ
الـم ْر ُء خالدٌ ».
عبداهلل ينطلق على كل أحد ،فكأنه قال :ن ْع َم َ

طالب ول َع ْم ِرو ِ
-2ومنها  :قوالن لعلي ِ
ٍ
بن َم ْع ِدي ك َِر َب ،استشهد هبما على
بن أبي
ِّ
ِ
ِ
(((
ِ
التعجب ومعموله ،حيث قال  « :وقد ثبت الفصل بينهما
جواز الفصل بين « َأ ْف َع ِل »
بذلك يف لسان العربَ :ن ْث ِر َها و َن ْظ ِم َها ،فمن النثر َق ْو ُل َع ْم ِرو ِ
بن َم ْع ِدي ك َِر َب :ل ِ َّل ِـه َد ُّر َبنِي
اشعٍ ،ما َأحسن يف الهيج ِ
اء ل ِ َقاء َها ،و َأ ْك َثر يف ال َّل َزب ِ
مج ِ
ات َع َطا َء َها ،ومن كالمهم :ما َأ ْح َس َن
َْ َ
ْ َ َ
ُ َ
َ
َ
بالرج ِل َأ ْن يصدُ َق ،ومن كالم َعلِيَ :أ ْع ِز ْز َع َلي َأبا الي ْق َظ ِ
ان َأ ْن َأ َر َ
اك َص ِري ًعا ُم َجدَّ ًل».
َّ ُ
َّ َ َ
َ ْ
ٍّ
-3ومنها  :قول لعمر بن الخطاب ،ولم ينسبه ،وهو االبتداء بالنكرة الموصوفة،
وهو قول « :لت َْم َر ٌة َخ ْي ٌر من َج َرا َد ٍة »(((.

أيضا ، -استشهد به على تنكير اسم «ال»-4ومنها  :قول لعمر ،ولم ينسبه
ً

ْ
(اجعل لـ «ال» يف نكرة) يعني أهنا ال تعمل
النافية للجنس ،حيث قال((( « :وقوله:
ٍ
نكرة ،فأما ما جاء من نصب المعرفة بعدها نحو قولهمَ :ق ِض َّي ٌة وال أبا
عمل «إِ ّن»إال يف
ف م َض ٍ
ِ
اف ،أي :وال مِ ْث َل َأبِي َح َس ٍن ،أو َع َلى
فمت ََأ َّو ٌل على َح ْذ ُ
َح َس ٍن لها» ...وأشباههاُ ،
َأ ْن ُي َرا َد به النكرةُ ،أي :ال َأ َحدَ مِ َّم ْن َيت ََس َّمى هبذا االسم ،فهو نكر ٌة من جميع ِج َهاتِه ».

ِ
ٍ
واحد على نُدُ ِ
الضمير ،حيث قال(((:
الكاف
ور َج ِّر
واستشهد أبو حيان بِ َأ َث ٍر
َ
ِ
المضمر يف قول الحسن البصري :أنا ك َ
َك وأنت كِ ْي ،يريد :أنا
الكاف
« ونَدَ َر َج ُّر
َ
مِ ْث ُل َك ،و َأن َْت مِ ْثلِي ».

((( منهج السالك ص .381

ِ
((( منهج السالك ص  ،398وهذا جز ٌء من أثر روي عن عمر  حين سأله ٌ
المحرم،
رجل عن الجراد يقتله
رواه عبد الرزاق يف مصنفه  410/4كتاب المناسك :باب الهر والجراد ،ورواه ابن أبي شيبة َم َّر ًة عن عمر،

و َم َّر ًة أخرى عن ابن عباس يف مصنفه  528/4 ،527/4كتاب الحج :باب يف المحرم يقتل الجرادة.

((( منهج السالك ص .86

((( منهج السالك ص .237
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خاتمة
بعد هذه الجولة السريعة مع موقف أبي حيان من االستشهاد بالحديث واألثر من

خالل كتابه (منهج السالك يف الكالم على ألفية ابن مالك) يمكن الخروج بالنتائج اآلتية:
۞ أن االستشهاد بالحديث النبوي واآلثار عند أبي حيان جاء يف المرتبة األخيرة
ِ
وسبعة ٍ
آثار للصحابة.
يف االستشهاد ،فقد استشهد بتسعة وعشرين حدي ًثا للنبي ﷺ ،
۞ أن موقفه من االستشهاد بالحديث النبوي الشريف يف (منهج السالك) يختلف

توس َط يف (منهج السالك) يف مسألة االستشهاد
عن موقفه منه يف كتبه األخرى؛ فقد َّ
بالحديث ،وظهر أنه ُي َج ِّو ُز االستشهاد بما َص َّح ْت روايتُه ،وأنه من لفظ الرسول ﷺ .
ٌ
حديث للنبي ﷺ .
۞ أنه كان يذكر دائما أن ما يستشهد به

۞ أنه كان يستشهد بالحديث أو األثر يف الغالب على القواعد النحوية المطردة،

وجها نحو ًّيا ما لوروده يف حديث شريف.
وربما َر َّج َح ً

ٍ
۞ أنه استشهد بالحديث يف موضعين على ٍ
ور َّد االستشهاد
وجه
ٍّ
نحوي ضعيفَ ،
ٍ
بحديث يف موضع آخر.
ٍ
المستشهد هبا.
روايات لألحاديث
۞ أنه لم يذكر
َ

ٍ
معان لغوية.
۞ أنه لم يستشهد بأي حديث أو أثر على
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والم َر ِ
اجع
الم َصادر َ
َ

١-١ارتشاف الضرب ألبي حيان ،تحقيق رجب عثمان محمد ،مكتبة الخانجي القاهرة ،ط1418 ،1هـ
= 1998م.

٢-٢االستدالل باألحاديث النبوية الشريفة على إثبات القواعد النحوية :مكاتبة بين الدماميني وسراج
الدين ال ُب ْلقينِي ،تحقيق رياض بن حسن الخوام،عالم الكتب بيروت ،ط1418 ،1هـ = 1998م.
٣-٣االستشهاد بالحديث يف اللغة للشيخ ،محمد الخضر حسين ،مجلة مجمع اللغة بالقاهرة ،العدد
الثالث1355 ،هـ = 1936م.

٤-٤أصول التفكير النحوي للدكتور ،علي أبو المكارم ،دار غريب بالقاهرة ،ط 2006 ،1م.
٥-٥أصول النحو العربي ،محمد خير الحلواين ،الناشر األطلسي بالرباط ،ط 1983 ،2م.
٦-٦أصول النحو العربي يف نظر النحاة ورأي ابن مضاء للدكتور ،محمد عيد ،عالم الكتب بالقاهرة،
ط1410 ،4هـ 1989م.

٧-٧أصول النحو عند ابن مالك ،تأليف خالد سعد محمد شعبان ،مكتبة اآلداب بالقاهرة ،ط،1
1427هـ = 2006م.

٨-٨االقرتاح يف علم أصول النحو للسيوطي ،تحقيق حمدي عبد الفتاح خليل ،مكتبة اآلداب بالقاهرة،
ط 1430 ،4هـ 2010م.

٩-٩ألفية ابن مالك يف النحو والصرف ،دار السالم بالقاهرة ،ط 1422 ،1هـ = 2002م.
١٠١٠أمالي السهيلي ،تحقيق محمد إبراهيم البنا ،مطبعة السعادة بالقاهرة.
١١١١أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك البن هشام األنصاري ،تحقيق محمد محيي الدين عبد
الحميد ،المكتبة العصرية بيروت.

١٢١٢التذييل والتكميل يف شرح كتاب التسهيل ألبي حيان األندلسي ،تحقيق حسن هنداوي ،دار
القلم بدمشق ،ط 1419 ،1هـ = 1989م ،وكنوز إشبيليا بالرياض.

 ١٣١٣تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد البن مالك ،تحقيق محمد كامل بركات ،دار الكاتب العربي
القاهرة1387 ،هـ = 1967م.

١٤١٤الحجة للقراء السبعة للفارسي ،علق عليه كامل مصطفى الهنداوي ،منشورات محمد علي
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بيضون ،دار الكتب العلمية بيروت ،ط 1421 ،1هـ = 2001م.
١٥١٥أبو حيان النحوي للدكتورة ،خديجة الحديثي ،بغداد1966 ،م.
١٦١٦خزانة األدب ولب لباب لسان العرب لعبد القادر البغدادي ،تحقيق عبد السالم محمد هارون،
مكتبة الخانجي بالقاهرة ،ط 1401 ،1هـ = 1981م.

١٧١٧سنن الرتمذي الجامع الصحيح لإلمام الرتمذي ،تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف وعبد الرحمن
محمد عثمان ،دار الفكر بيروت ،ط 1403 ،2هـ = 1983م.

١٨١٨سنن الدارمي ،طبع بعناية ،محمد أحمد دهمان ،مطبعة االعتدال ،دمشق.
١٩١٩سنن أبي داود ،تحقيق سعيد محمد اللحام ،دار الفكر ،بيروت ،ط 1410 ،1هـ =1990م.
٢٠٢٠السنن الكربى للحافظ أحمد بن الحسين بن علي البيهقي ،دار الفكر ،بيروت.
٢١٢١السير الحثيث إلى االستشهاد بالحديث يف النحو العربي ،محمود فجال ،أضــواء السلف
بالرياض ،ط 1417 ،2هـ = 1997م.

٢٢٢٢الشاهد وأصول النحو يف كتاب سيبويه للدكتورة ،خديجة الحديثي ،مطبوعات جامعة الكويت،
1394هـ = 1974م.

٢٣٢٣شرح التسهيل البن مالك ،تحقيق عبد الرحمن السيد ،ومحمد بدوي المختون ،دار هجر
القاهرة ،ط  1410 ،1هـ = 1990م.

٢٤٢٤شرح التصريح على التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح ،خالد بن عبد اهلل األزهري،
تحقيق محمد باسل عيون السود ،دار الكتب العلمية بيروت ،ط1421 ،1هـ =2000م.

٢٥٢٥شرح جمل الزجاجي ألبي الحسن بن خروف اإلشبيلي ،تحقيق سلوى محمد عرب ،معهد

البحوث العلمية وإحياء الرتاث اإلسالمي بمكة المكرمة1419 ،هـ ،والقسمان :الثاين والثالث

مطبوعان يف جامعة الملك عبد العزيز بجدة 1427هـ1431 ،هـ = 2010م.

٢٦٢٦شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ،تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ،دار الرتاث،
القاهرة ،ط 1400 ،20هـ =1980م.

٢٧٢٧شرح عمدة الحافظ وعدة الالفظ البن مالك ،تحقيق رشيد عبد الرحمن العبيدي ،وزارة
األوقاف العراقية ،ط 1977 ،1م.

السالك »
« موقف أبي ح َّيان األندلسي من االستشهاد بالحديث يف كتابه منهج َّ
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٢٨٢٨شرح الكافية الشافية البن مالك ،تحقيق عبد المنعم أحمد هريدي ،مركز البحث العلمي بجامعة
أم القرى ،ودار المأمون للرتاث ،ط 1402 ،1هـ.

٢٩٢٩شرح المفصل البن يعيش ،عالم الكتب بيروت ،بدون.
٣٠٣٠شواهد التوضيح والتصحيح لمشكالت الجامع الصحيح البن مالك ،تحقيق محمد فؤاد عبد
الباقي ،دار الكتب العلمية ،بيروت.

٣١٣١صحيح البخاري ،دار الفكر بيروت1401 ،هـ = 1981م.
٣٢٣٢صحيح مسلم بشرح النووي (شرح مسلم للنووي) ،دار الكتاب العربي ،بيروت ،ط 1407 ،1هـ
1987م.

٣٣٣٣يف أصول النحو لألستاذ ،سعيد األفغاين1414 ،هـ = 1994م.
٣٤٣٤فيض نشر االنشراح من طي روض االقرتاح ألبي عبد اهلل محمد بن الطيب الفاسي ،تحقيق
محمود فجال ،دار البحوث والدراسات اإلسالمية بدبي ،ط 1423 ،2هـ = 2003م.

٣٥٣٥القياس يف اللغة العربية للدكتور ،محمد حسن عبد العزيز ،دار الفكر العربي بالقاهرة ،ط ،1
1415هـ = 1995م.

٣٦٣٦الكامل يف اللغة واألدب ألبي العباس المربد ،تحقيق محمد الدالي ،مؤسسة الرسالة بيروت،
ط .2

 ،٣٧٣٧كتاب سيبويه ،تحقيق األستاذ ،عبد السالم محمد هارون ،دار الجيل بيروت ،ط .1
٣٨٣٨المسائل العضديات ألبي علي الفارسي ،تحقيق علي جابر المنصوري ،عالم الكتب ،ومكتبة
النهضة العربية ،بيروت ،ط 1406 ،1هـ = 1986م.

٣٩٣٩المساعد على تسهيل الفوائد البن عقيل ،تحقيق وتعليق محمد كامل بركات ،جامعة الملك عبد
العزيز ،دار الفكر بدمشق1400 ،هـ = 1980م.

٤٠٤٠مسند اإلمام أحمد بن حنبل ،دار صادر ،بيروت.
٤١٤١المصنف للحافظ عبد الرزاق بن همام الصنعاين ،تحقيق حبيب الرحمن األعظمي ،منشورات
المجلس العلمي1392[ ،هـ].

٤٢٤٢معاين القرآن للفراء ،تحقيق ،أحمد يوسف نجايت ،ومحمد علي النجار ،دار السرور القاهرة.
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٤٣٤٣المفصل يف علم العربية للزمخشري ،تحقيق علي بو ملحم ،مكتبة الهالل بيروت1993 ،م.
٤٤٤٤المقاصد الشافية يف شرح الخالصة الكافية لإلمام أبي إسحاق الشاطبي ،جامعة أم القرى بمكة
المكرمة1428 ،هـ = 2007م.

٤٥٤٥المقاصد النحوية يف شرح شواهد شروح األلفية للعيني ،دار صادر ،بيروت.
٤٦٤٦المقتضب للمربد ،تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة ،المجلس األعلى للشئون اإلسالمية،
القاهرة1415 ،هـ = 1994م.

٤٧٤٧منهج السالك يف الكالم على ألفية ابن مالك ألبي حيان األندلسي ،أضواء السلف بالرياض.
٤٨٤٨موقف النحاة من االحتجاج بالحديث الشريف  ،خديجة الحديثي ،دار الرشيد للنشر ،وزارة
الثقافة واإلعالم بالعراق1981 ،م.

207

ِ
اها
قال ﷺ  « :ن ََّض َر اهللُ امرأ َسم َع مقالتي َف َو َع َ
فأ َّداها كما َس ِم َعها »

ُ ُ ٌ
نصوص
باب ُيعنى بنشر نصوص ُم َح َّققة
بالسنَّة والحديث
تتعلق ُّ
مرة
تُنشر َّ
ألول َّ

209

ٌ
رسالة يف ُم ْص َطلح َ
احل ِديث  

ِ
ِ
الرسول » ألبي محمد القايني الهروي
«
ُ
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مقدمة التحقيق
الحمد هلل الذي هدى لطاعته وألـهم ،وع َّلم اإلنسان مالم يكن يعلم ،أسأله

شكر ما َم َّن به وأنعم ،و ُعقبى ٍ
خير يكمل هبا نعماه ويختم ،وصلواته على محمد

نبيه صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم.

أثر من آثار أحد علماء القرن التاسع الهجري ،يف علم
وبعد  :فدونك ٌ

مصطلح الحديث ،ذكر مؤلفه يف فاتحته أنه جمع مادته من عدة كتب ذكرها؛

ختصرا لكتاب « الخالصة يف معرفة
لكن عند التحقيق نجد أن كتابه ُيعدُّ ُم
ً
ِّ
ِــي (ت 743هـ).
الحديث » لشرف الدين الطـــيـــبـ ِّ

مختصر عن كتاب ال ِّطيبي ،رحمه اهلل.
نعم ،نقل عن غيره؛ لكن غالب كتابه
ٌ
والكتاب مختصر موجز ،يصلح متنًا يف المصطلح ،قال مؤل ُفه يف غاشيته

« هذه الفصول متون األصول ،ومجمالت كتب علوم الحديث ،كتبتُها على
غرب » .
وجه اإليجاز ،ليتيسر
استحضارها ،فإن هذا الفن قد ُ
ُ

وقال يف مقدمته  « :هذا موجز مشتمل على أقل ما ال بد لطالب الحديث،

بل لكل طالب نوع من العلوم الشرعية يف معرفة علوم الحديث ،كتبته حين
موضحا
منقحا
وصلت إلى بلدة نيسابور ،حسب اقرتاح جماعة من العلماء،
ُ
ً
ً

موجزا مستص ًفى من كتب الح َّفاظ الكبار ،وأئمة األمصار واألخبار » .
ً

أما المؤلف فقد تويف يف النصف األول من القرن التاسع ،والمعلومات عنه

وحاجي
وقفت عليه  -إال إسماعيل باشا البغدادي،
شحيحة ،ولم يذكره  -فيما
ُ
ِّ
خليفة ،فهل ْترجمه أحدُ العلماء الذين لم ُيطبع تراثهم إلى اآلن؟ أم شأنه شأن
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المؤ ِّلفين الذين لم ُين َقل لنا عنهم إال أقل القليل الذي ال يشفي؟
بعض ُ

ولعل ما لم ُيط َبع من كتب أسالفنا ُيميط اللثام ويجيب عن ٍ
َّ
كثير من

التساؤالت من هذا القبيل.

قت رسالته عن نسخت ْين خ ّطيت ْين ،قريبي العهد بالمؤ ِّلف  ،على النحو اآليت:
ح َّق ُ

النص من النسخة (أ) ،ول َّف ْق ُت بين النُّسخت ْين.
1ـ
ُ
نسخت َّ

ِ
النقوالت بالرسالة إلى مصادرها.
عزو ُت
2ـ ْ

َ
صح ًة وضع ًفا.
خر ْج ُت
األحاديث مع بيان حكمها َّ
3ـ َّ

فهرسا للمصادر.
وصنعت
4ـ
ُ
ً

ٍ
تفض ٍل منه سبحانه ،وما كان من
وختاما :ما كان من
محض ُّ
توفيق فإنما هو ُ
ً

األول:
زلل؛ فإن الخطأ من سيما البشر ،وحسبي قول َّ
		
بـشر
بـر ُئ نـفـسـي إنـنـي ُ
وما ُأ ِّ
وال ترى ُع ُذ ًرا َأ ْو َلى بذي َزل ٍل
		

خطئ ما لم يحمني قدَ ُر
أسهو و ُأ ُ
ْ
ِ
بشــر
ـــرا :إنني ُ
من أن يقـــول ُمق ًّ

ِ
ـار َك على
وآخر دعوانا أن الحمدُ هلل ِّ
رب العالمين ،وص َّلى اهلل وس َّلم وبـ َ
ٍ
محمد وآله وصحبه.
وكتب

الـح َـو ْيـنـي
عمرو عبد العظيم ُ

الجمعة  15من شوال 1439هـ
 29من يونيه 2018م

الرياض  -كفر الشيخ
قرية ُح َـو ْيـن  -مركز ِّ

ِ
ِ
الرسول » ألبي محمد القايني الهروي
«
ُ
إشراقات األُصول يف علم حديث َّ
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ترجمة المؤلف
الهروي .المتويف
هو :أبو محمد جالل بن محمد بن عبيد اهلل القايني ،البخاري،
ّ

سنة 838هـ.

لم أقف له على ترجمة؛ إال ما ذكره إسماعيل باشا البغدادي((( ،حيث قال :

« القايني محمد بن عبداهلل جالل الدين القايني  -قاين بعد األلف ياء مثناة والنون،

بلدة بين طبس ونيسابور  -مولدً ا والنسفي موطنا ،المتوىف هبراة سنة  838ثمان
وثالثين وثمان مئة ،له :إشراقات األصول يف أحاديث الرسول ﷺ » .
وزاد يف « إيضاح المكنون »
وقال حاجي خليفة

(((

(((

 « :الحنفي » .

 « :إشراقات األصول يف أحاديث الرسول »  ،مختصر يف

أصول الحديث .لجالل بن محمد القايني » .

ووقع اسمه يف بداية النسخة (أ)  « :جالل بن محمد بن عبيد اهلل القايني َمولِدً ا،
ِ
واله َر ِو ُّي َم ْسكنًا و َمكس ًبا » .
وال ُب
خاري َم ْحتدً اَ ،
ُّ

ويف بداية النسخة (ب)  « :أبو محمد جالل بن محمد بن عبيد اهلل القايني َمولِدً ا،
ِ
وال ُب ِ
واله َر ِو ُّي َمكس ًبا و َم ْسكنًا » .
خار ُّي َم ْحتدً اَ ،

((( « هدية العارفين » (214/3ط دار إحياء الرتاث).
((( (.)86/3
((( « كشف الظنون » (81/1ط دار إحياء الرتاث).
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منسوب إلى بلدة قاين ،من أعمال َط َبس ،بين
قال أبو علي البكري(((  « :القايني
ٌ

نيسابور وأصبهان » .

ُ
أقف إال على شيخين ذكرهما يف كتابنا هذا ،وهما :اإلمام ابن
أما
شيوخه :فلم ْ

الجزري ،واإلمام حسام الدين محمد بن جالل العبيدي.

وأما مؤ َّلفا ُته  :فقد ذكر يف أثناء كتابنا هذا يف الحديث الموضوع ،كتا ًبا له بعنوان

« لوامع األصول » .

ووقفت له على مصن ٍ
َّف آخر غيرهما ،وهو « شرح نصاب الصبيان »  ،موجو ٌد
ُ
ُ

منه نسخة خ ِّط َّية بمعهد المخطوطات ،بباكو -أذربيجان.

((( « األربعين حدي ًثا » (صـ  128ط دار الغرب).
أيضا .وأصبهان مدينة
قلت :ومدينة َط َبس تقع شمال شرق إيران .ونيسابور مدينة تقع شمال شرق إيران ً

تقع وسط إيران حال ًيا .أما هراة ،فمدينة أفغان َّية ،تقع غرب أفغانستان ،على الحدود اإليران َّية .أما مدينة
خارى ،فهي إحدى ُمدُ ن جمهورية أوزبكستان الحال ِ َّية.
ُب َ

ِ
ِ
الرسول » ألبي محمد القايني الهروي
«
ُ
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وصف النسخ الخطية

اعتمدت يف تحقيق هذه الرسالة على ن َ
ُسخت ْين خطيت ْين ،وهاك وصفهما:
ُ
النسخة األولى :من محفوظات الخزانة الزاهدية ،لصاحبها الشيخ حافظ ثناء اهلل

ختمه.
الزاهدي الباكستاين ،وعليها ُ

عبارة عن  31ورقة ،بكل ورقة وجهان ،بكل وجه  15سطرا.
جاء يف قيد فراغها « نقل هذه النسخة الشريفة الموسومة بـــ « إشراقات األصول

يف علم حديث الرسول »  ،العبد الضعيف الفقير إلى اهلل الغني :محمد بن عبد الرحمن

النجحي ،غفر اهلل له ولوالديه ولجميع المؤمنين والمؤمنات ،يف يوم الجمعة الرابع
عشر من جمادى ِ
ٍ
خمس وسبعين وثمان مئة » .
اآلخرة((( سنة
َ
ورمز ُت لها بــــ (أ).
ْ
النسخة الثانية :وهي من محفوظات مكتبة غازي خسرو بسراييفو ،تحت رقم

(.)4429

عبارة عن  26ورقة ،بكل ورقة وجهان ،بكل وجه  19سطرا.
لم ُيذكَر فيها اسم ناسخها ،وال تاريخ نسخها.
ورمز ُت لها بـــ (ب).
ْ

((( يف األصل :اآلخر ،وهو خطأ.
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الورقة األولى من النسخة (أ)
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الورقة األخيرة من النسخة (أ).
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صفحة العنوان من النسخة (ب).
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الورقة الثانية من النسخة (ب).
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الورقة األخيرة من النسخة (ب).
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(/1ب)

¢

(((

َّ
وأحل أهله من الــدرج
الحمد هلل الذي رفع أعالم العلم وأعالها،

(((

العل َّية

أعالها ،س َّيما علماء الحديث فإن لهم من الدرجات أسناها ،ومن المنازل يف
مبشرا َّ
بأي بشارة،
الفردوس وحظائر القدس أسناها ،أرسل نبيه شاهدً ا
فبشرهم ِّ
ً

وجعل السراج المنير الداعي إلى اهلل داع ًيا لهم بالنضارةَّ ،نزلهم يف رتبة النباهة

(((

والخالفة ،موص ًيا صحبه برتحيبهم عند تحمل الرواية ،فيا لهم من رتبة اإلمامة

ومقام الشفاعة ،ويا لهم من العز والجاللة ونَيل السعادة ،صلى اهلل على معدن العلم
ومنبعه ،بل بحره المحيط وقلزمه ،عبده ورسوله وحبيبه وخليله ،محمد العربي

القرشي الهاشمي ُم ْثعن ِْجر((( الرسالة((( والسيادة[ ،وعلى آله وأصحابه الذين فازوا
بالعوائد((( العظمى ،والسعادة]((( الكربى ،يف كل ٍ
وقت وساعة.
وبعد :

حب الحديث وأهلِه ،أبو محمد((( ،جالل بن محمد بن
فقال العبد الضعيف ُم ُّ
((( وقع قبل البسملة يف (ب) « هذا(!) رسالة يف أصول الحديث » .
((( يف (ب) « الدرجة » .
((( يف (ب) « النيابة » .

بعضا .كما يف « لسان العرب » البن منظور( 470/1ط صادر).
((( المثعنجر ،الدم الذي يسيل يتبع بعضه ً

وس ٍّم َي به الرجل الشجاع الفائق ،كما يف « المقاصد النحوية يف شرح شواهد األلفية » للعيني (.)359/1
ُ

((( يف (ب) « الرسالة ،وبرقع السيادة » .

((( جاء تفسيرها يف هامش (أ) « العوائد جمع العائدة ،وهي الفائدة التي تعود مرة بعد أخرى » .

((( من (أ).

((( من (ب).

228

املحرم  1440ـه

عص َم ُه اهلل عن
عبيد اهلل القائني مولدً ا ،والبخاري محتدً ا ،والهروي مسكنًا ومكس ًبا(((َ ،

الغواية (/2أ) والضاللة وسوء الخاتمة:

ٌ
مشتمل على]((( أقل ما ال بد لطالب الحديث ،بل لكل طالب نوع من
موجز
[هذا
ٌ

وصلت إلى بلدة نيسابور ،حسب
العلوم الشرعية يف معرفة علوم الحديث ،كتبته حين
ُ

موجزا مستص ًفى من كتب الحفاظ الكبار،
موضحا
منقحا
اقرتاح جماعة من العلماء،
ً
ً
ً
ٍ
ٍ
وخاتمة.
مقدمة وأربعة أقسا ٍم
وأئمة األمصار واألخبار((( ،ورتبتُه على:
أما المقدمة :ففي طليعة علم الحديث ،وشرائط الرواية((( ،وبيان حكم َم ْن

كذب على الرسول ﷺ ،وحكم كتابة الحديث ،وبعض آداهبا ،وعدد ما يثبت من
األحاديث ،وبعض آداب مجلس الحديث.
والقسم األول :يف المتون.
والقسم الثالث :يف األسانيد.
التحمل والرواية.
والقسم الثالث :يف كيفية
ُّ
والقسم الرابع :يف أسماء الرجال.
والمتعلق بكل ٍ
ملحق به.
قسم
ٌ
وإنما رتبتُه على هذه األقسام األربعة؛ ألن الكالم يف هذا العلم ال يخرج عن

هذه األربعة.

والخاتمة :يف بعض الفوائد ،وشيء من فضائل هذا العلم.
((( يف (ب) « مكس ًبا ومسكنًا » .
((( يف (أ) « هذه النسخة » .

((( يف (ب) « واألخيار يف األعصار » .
((( يف (أ) :الروابط.

ِ
ِ
الرسول » ألبي محمد القايني الهروي
«
ُ
إشراقات األُصول يف علم حديث َّ
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َخب من كتب األئمة:
وك ُّله ُمنت ٌ

من جامع الــرمــذيِ ،
وع َلله ،وكتاب أصــول الحديث للحاكم أبــي عبداهلل

َ
ومدخله ،وكفاية
المسمى (/2ب) بكتاب معرفة علوم الحديث،
النيسابوري،
َّ

الخطيب أبي بكر البغدادي ،وجامعه((( ،وكتاب علوم الحديث للشيخ تقي الدين

ابن الصالح [إمــام الشام]((( ،وكتاب منهل الــروي لإلمام بدر الدين ابن جماعة

قاضى مصر ،ومؤلفات الشيخ اإلمام محيي الدين النواوي مثل اإلرشاد[ ،والتقريب
والتيسير ،وشرح صحيح مسلم]

(((

وغيره ،وخالصة العالمة شرف الدين الطيبي

شارح الكشاف ،وبداية شيخنا اإلمام العالمة الجزري ،وهدايته.

فعبارات هذه النسخة عبارات األئمة ،وليس من هذا الفقير إال سوء((( الرتتيب،

وسميتُه بـــ:

« إشراقات األصول يف علم حديث الرسول ﷺ »

والنية يف تأليفه التسهيل على الطالبين ،والرغبة يف شفاعة رسول رب العالمين،

واألعمال بالنيات ،وأسأل اهلل تعالى أن ينفع به الصالحين ،وهو المو ِّفق والمعين.

((( يف (ب) « المسمى بجامع. » ...
((( من (ب).
((( من (ب)

((( كذا هي يف النسختين الخطيتينَّ ،
ولعل صواهبا ِ « :س َوى » .
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املقدمة
وفيها فصول سبعة:

الفصل األول

يف طليعة كتب الحديث
ُ
شيخنا (شيخ)
[أخــرين

(((

اإلســام المحقق العلَّمة حسام الدين محمد بن

جالل العبيدي((( ،بسنده إلى]((( الحاكم أبي عبداهلل النيسابوري رحمه اهلل ،يف النوع

الخمسين من كتابه يف « علوم الحديث » ((( ،أنه قال « قد روينا عن جماعة من أئمة

ونضر
الحديث أهنم استحبوا أن (/3ا) َي ْبدَ أ
الحديثي بجمع با َب ْين :األعمال بالنياتَّ ،
ُّ

فو َعاها » .
امر ًأ سمع مقالتي َ
اهلل َ

وروينا يف كتاب « األذكار » ((( لإلمام محيي الدين النواوي ،رحمه اهلل تعالى،

أنه قال يف حديث األعمال بالنيات « هذا حديث صحيح متفق على صحته ،مجمع
على عظم موقعه وجاللته ،وهو أحد األحاديث التي عليها مدار اإلســام ،وكان

السلف وتابعوهم من الخلف رحمهم اهلل تعالى يستحبون استفتاح المصنفات هبذا

للمطالع على حسن النية ،واهتمامه بذلك واعتنائه بهُ ،ر ِّوينا عن اإلمام
الحديثً ،
تنبيها ُ

أبى سعيد عبدالرحمن بن مهدي رحمه اهلل قال :من أراد أن يصنف كتا ًبا فليبدأ هبذا
الحديث .وقال اإلمام أبو سليمان الخطابي رحمه اهلل :كان المتقدمون من شيوخنا رحمهم
((( زيادة يقتضيها السياق.
((( لم أقف على ترجمته.

((( من (ب) ،ووقع مكاهنا يف (أ) « روينا عن » .
((( (صـ  250ط دار الكتب العلمية).

((( (صـ  32ط دار ابن حزم).
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اهلل يستحبون تقديم حديث  « :األعمال بالنيات » أمام ِّ
كل شيء ُي َ
نش ُأ و ُيبتدَ ُأ من أمور الدين

لعموم الحاجة إليه يف جميع أنواعها »  .انتهى كالم النواوي رحمه اهلل.
وقال أبو الفتوح الطائي((( [يف أربعينه]

(((

« هذا حديث كبير ٍ
عال متفق على

صحته ،مستفيض من حديث يحيى بن سعيد األنصاري ،رواه [عنه]((( أكثر من مئتي
نفس/3( ،ب) عامتهم أئمة معروفون » .

ُروي عن اإلمام الشافعي رحمه اهلل أنه قال « يدخل يف هذا الحديث ُ
ثلث

العلم » (((.

وقال أبو داود السجستاين رحمه اهلل تعالى :الفقه يدور على أربعة أحاديث(((:
ُ
الحالل ب ِّين والحرا ُم ب ِّين [وهو ما ُر ِّوينا عن النعمان بن بشير رضي اهلل عنه،
-

مشتبهات
سمعت رسول اهلل ﷺ يقول :إن الحالل ب ِّين ،وإن الحرام ب ِّين ،وبينهما
قال:
ٌ
ُ
الشبهات استربأ لدينه ِ
ِ
وع ْر ِضه ،ومن وقع يف
كثير من الناس ،فمن اتقى
ال يعلمهن ٌ
الشبهات وقع يف الحرام ،كالراعي يرعى حول ِ
يوشك أن يرتع فيه ،أال َّ
ُ
وإن
الح َمى
لكل ملِ ٍ
وإن ِح َمى اهلل محار ُمه ،أال َّ
ك ِح َمى ،أال َّ
صلحت
وإن يف الجسد ُمض َغ ًة إذا
ْ
ِّ َ
متفق عليه بين
فسدت فسدَ الجسدُ ك ُّله ،أال وهي
صلح الجسدُ ك ُّله ،وإذا
القلبٌ .
ْ
ُ
ٍ
البخاري ومسلم ،ر َويا ُه من ُط ٍ
بألفاظ متقاربة](((.
رق
َ

ٍ
خمس وخمسين وخمس مئة .ينظر:
((( هو أبو الفتوح الطائي ،محمد بن أبي جعفر الهمداين ،تويف سنة
« تاريخ اإلسالم » للذهبي ( 101/12ط دار الغرب).

((( من (ب) .وكتابه عنوانه « األربعون يف إرشاد السائرين إلى منازل المتقين » .
((( من (ب).

((( أخرجه البيهقي يف « الكربى » ( 14/2ط الهند).

((( أخرجه الخطيب يف « الجامع ألخالق الراوي وآداب السامع » ( 290/2رقم  - 1887ط المعارف).
((( ليست يف (أ).

ِ
ِ
الرسول » ألبي محمد القايني الهروي
«
ُ
إشراقات األُصول يف علم حديث َّ
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 -و[حديث](((األعمال بالنيات [وهو ما رويناه عن عمر بن الخطاب رضي اهلل

األعمال بالنيات ،وإنما ِّ
ُ
لكل امرىء ما
سمعت رسول اهلل ﷺ يقول :إنما
عنه ،أنه قال:
ُ

نوى ،فمن كانت هجر ُته إلى اهلل ورسوله فهجر ُته إلى اهلل ورسوله ،ومن كانت هجر ُته
ٍ ِ
صحته.
هاج َر إليهٌ .
لدُ نْيا يصي ُبها أو امرأة ينك ُحها فهجر ُته إلى ما َ
متفق على َّ
 و[حديث]((( ما هنيتُكم عنه فاجتنبوه ،وما أمر ُتكم به ْفأ ُتوا منه ما استطعتم. -و[حديث]((( ال َض َر َر وال ِضرار[ ،يعني يف اإلسالم](((.

ويف « األذكار » ((( [لإلمام]((( النواوي رحمه اهلل « :قيل :إنما يحفظ الرجل على

الناس على قدر ن َّياهتم ».
قدر ن َّيته ،وقيل :إنما ُيع َطى ُ

الفصل الثاين

يف ِذكْر كتابة الحديث ،و ِذكْر َّأول من صنَّف يف الحديث

اعلم أن السلف رحمهم اهلل اختلفوا يف كتابة الحديث ،فكرهها طائفة ،وأباحها

أخرى.

ثم أجمع أتباع التابعين على جوازه.

فقيلَّ :أول َمن صنَّف فيه اب ُن جريج ،وقيل :مال ِ ٌك ،وقيل :الربيع بن صبيح[ ،ثم

انتشر تدوينُه وجم ُعه ،وظهر فوائد ذلك ونفعه]((( ،وعلى كاتبه صرف الهمة إلى
((( من (ب).

((( من (ب).
((( من (ب).

((( ليست يف (أ).
((( (صـ .)33

((( ليست يف (أ).

((( ليست يف (ب).
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ضبطه وتحقيقه شكال ونق ًطا ،بحيث يؤمن اللبس معه ،وال يشتغل بتقييد الواضع،

المتبحر ،ويكون اعتناؤه بضبط الملبِس
وقيل :يشكل الجميع ألجل المبتدي وغير
ِّ

محض ،ويستحب ضبط المشكل (/4أ) يف المتن،
نقلي ٌ
من أسماء الرجال أكثر؛ ألنه ٌّ
وبيانه يف الحاشية؛ ألنه أبلغ ،و ُيحقق حروف الخط وال يعلقه تعلي ًقا ،وال يدققه
فأحسنُه أب َينُه(((.
لتخفيف َح ْمله يف السفر ،فإن الخط عالمة،
َ

الفصل الثالث

ِّ
والترحم
والترضي
يف كتابة الصالة والتسليم
ُّ

وعلى كاتب الحديث أن يحافظ على كتابة الصالة والتسليم على رسول اهلل ﷺ

وعلى آله وأصحابه بعدد كلمات اهلل وألطافه كلما كتبه ،وال َيسأم من تكراره وإن لم
أيضا،
يكن يف األصل ،و َمن أغفل ذلك ُح ِرم ح ًّظا
عظيما ،و ُيص ِّلي بلسانه ﷺ كلما كتبه ً
ً
وكذلك الرتضي والرتحم على الصحابة والعلماء رضي اهلل عنهم ،و ُيكره االقتصار
على الصالة دون التسليم ،أو على العكس(((.

[كذا قاله اإلمام تقي الدين ابن الصالح ،وغيره](((.

قال [شيخنا اإلمام ُرحلة األرض ،مسنِد العالم محمد بن]((( الجزري [أدام اهلل

تعالى بركاته]((( يف « بدايته »  « :وفيه نظر » .
أيضا.
وسمعتُه [من لفظه]((( ً

((( هذا الفصل بنصه من كتاب « الخالصة يف معرفة الحديث » لشرف الدين الطيبي (صـ  174ط المكتبة
اإلسالمية).

((( بنصه من « الخالصة » للطيبي (صـ .)175
((( من (ب).

((( ليست يف (أ) ،والذي فيه « اإلمام » .
((( من (ب).
((( من (ب).

ِ
ِ
الرسول » ألبي محمد القايني الهروي
«
ُ
إشراقات األُصول يف علم حديث َّ
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كنت أكتب الحديث وأكتفي
« ولكن روى اب ُن الصالح ،عن حمزة الكناينُ :
فرأيت النبي ﷺ يف المنام ،فقال لي :ما لك ال ُتتِ ُّم الصال َة
بالصالة على رسول اهلل ﷺ،
ُ
كتبت بعد ذلك الصال َة إال مع التسليم.
على؟ ،قال :فما ُ
َّ
الرمز (/4ب) بالصالة
و ُيكره
والرتضي يف الكتابة ،بل يكتب ذلك بكماله » (((.
ِّ
ُ

[كذا قاله األئمة](((.

الفصل الرابع
يف التصحيح

ويجب عليه مقابلة كتابه بأصل شيخه ،وإن كان إجازة ،ويكفي [ ُمقابلة]

(((

ثقة ،ولو بفر ٍع [قوبل](((بأصل الشيخ ،فإن لم يقابل به وكان الناقل صحيح

جوز الرواية منه :األستاذ أبو إسحاق،
النقل قليل السقط و َن َقل من األصل ،فقد َّ
وغيرهما(((.
والخطيب،
ُ

الفصل الخامس

يف عدد ما ثبت [من الحديث]

(((

روينا عن ابن الجوزي أنه قال(((َّ :
إن حصر األحاديث يبعد إمكانُه((( ،غير أن
((( بنصه من « الخالصة » للطيبي (صـ .)175
((( من (ب).
((( من (ب).
((( من (ب).

((( هذا الفصل بنصه من « الخالصة » للطيبي (صـ .)175
((( ساقط من (ب).

((( ينظر « المختصر يف أصول الحديث » للشريف الجرجاين (صـ  67ط مكتبة الرشد).
((( يف (أ) « إحكامه » .
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جماع ًة بالغوا يف تت ُّبعها ،وحصروها يف أعدادها.
قال اإلمام أحمد بن حنبل رحمه اهلل تعالىَ :ص َّح [سواء كان على وجه الصحة أو
مئة ٍ
الحسن أو الضعف]((( من األحاديث سبع ِ
ألف وكسر.
ُ

و ُق ِرئ عليه مسنده ،فقال :هذا كتاب قد جمعتُه وانتقيتُه((( من أكثر من سبع مئة

ألف وخمسين أل ًفا ،فما اختلف المسلمون فيه من الحديث فارجعوا إليه ،وما لم
تجدوا فيه فليس بحجة.

فإن قيلُّ :
كل ما يحويه مسنده أربعون ألف حديث ،منها عشرة آالف مكررة،
مئة ٍ
فكيف يقول :صح سبع ِ
ألف وكسر مع هذا؟
ُ
َ َّ
(/5أ) فأجيب((( :بأن المراد من هذا العدد :ال ُّط ُرق ال المتون.
قال الشيخ أبو المكارم((( :قوله « وما [لم]((( تجدوا فيه فليس بحجة »  ،الظاهر

موضوع على أحمد رحمه اهلل؛ ألن يف الصحيحين من األحاديث مالم يوجد يف
أنه
ٌ
وح ِّج َّيتها.
صحتها ُ
المسند ،مع إجماع المسلمين على َّ

سمعت بعض أئمة الحديث يقولون :المتون الموجودة اليوم تبلغ
وقــال:
ُ
ِ
بحجة،
اح ،فكيف ُيقال((( :مالم تجدوا يف المسند فليس
مئة ألف ،وأكثرها ص َح ٌ
َّ
((( من (ب).

((( يف (ب) « أتقنته » .

((( ينظر المرجع السابق.

((( لم أقف على هذا النقل إال عند صديق حسن خان يف « الحطة يف ذكر الصحاح الستة » (صـ  58ط دار
الكتب العلمية) ،وأبو المكارم ،هو علي بن شهاب الصديقي [كما يف « الحطة » ] ،ولم أقف على َمن

ترجمه.

((( ساقط من (أ).

((( يف (أ) « يقولون » .
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فذهبت
واألحاديث البالغة سبع مئة ألف [وكسر ،ليست هي ال ُّط ُرق؛ بل كانت متونًا
ْ

بموت حافظيها](((.

الفصل السادس

يف شرائط رواية الحديث
(((
متعمدً ا
علي
ِّ
روينا يف صحيح مسلم  ،عن رسول اهلل ﷺ أنه قال :من كذب َّ

فليتبوأ مقعدَ ه من النار.

[ور ِّوينا يف مؤلفات ابن الجوزي هذا الحديث تسعين طري ًقا مع كسر؛ ألنه َر َوى
ُ

نفرا من الصحابة ،منهم العشرة
هذا الحديث عن رسول اهلل ﷺ ثماني ٌة وتسعون ً
َّ
متواترا](((.
المبشرة ،وبلغ إلينا
ً

وروينا فيه((( أيضا((( عنه ﷺ أنه قال :كفى بالمرء ِ
كذ ًبا أن يحدِّ ث ِّ
بكل ما سمع.

دجالون َّ
كذابون ،يأتونكم من
وروينا فيه ً
أيضا((( عنه ﷺ :يكون يف آخر الزمان َّ

األحاديث بما لم تسمعوا أنتم وال آباؤكم ،فإياكم وإياهم ،ال يضلونكم وال يفتنونكم.
روينا هذه األحاديث الثالثة يف [أول]((( صحيح مسلم رحمه اهلل.
((( ساقط من (أ).

((( يف مقدمة صحيحه (10/1رقم . )٣
((( من (ب).

((( يف (ب) « يف صحيح مسلم » .
((( ( 10/1رقم .)5
((( ( 12/1رقم .)7
((( ساقط من (ب).
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[أيضا]((( يف صحيح مسلم((( ،قال مالك رحمه اهلل :اعلم (/5ب) أنه
وروينا ً

ليس يسلم رجل حدَّ ث بكل ما سمع ،وال يكون إما ًما أبدً ا وهو يحدِّ ُ
ث بكل ما سمع.
وقال إياس رحمه اهلل تعالى((( :إياك والشناعة يف الحديث؛ فإنه ق َّلما حملها أحدٌ

إال َّ
ذل يف نفسه ،وك ُِّذب يف حديثه.

أنت بمحدِّ ٍ
ث قو ًما حدي ًثا ال يبلغه عقو ُلهم
وقال ابن مسعود رضي اهلل عنه((( :ما َ

إال كان لبعضهم فتنة.

مسلم رحمه اهلل.
روى ك َّلها
ٌ
قال اإلمام محيي الدين النواوي رحمه اهلل تعالى يف شرح صحيح مسلم(((:

ْ
فليتخذ منزله من النار .ثم
«قوله فليتبوأ [مقعده]((( ،أي :فلينزله ،وقيل معناه:
[قيل]((( :إنه دعا ٌء بلفظ األمر ،أيَّ :بو َأ ُه اهلل ذلك ،وقيل :هو خربٌ بلفظ األمر ،معناه:

جازى به ،وقد
قد استوجب ذلك فليو ِّط ْن نفسه عليه ،يعني :أن هذا جزاؤه ،وقد ُي َ

يعفو اهلل الكريم عنه ،وال يقطع عليه بدخول النار ،وهذا سبيل كل ما جاء من الوعيد

جازى ،وقد
بالنار ألصحاب الكبائر غير الكافر ،فكلها يقال فيها :هذه جزاؤه ،وقد ُي َ

إن ُج ِ
ُيع َفى ،ثم ْ
النار فال يخلد فيها ،بل ال بد من خروجه منها بفضل اهلل
وز َي و ُأدخل َ
ورحمته/6( ،أ) وال يخلد [يف النار]((( أحدٌ مات على التوحيد.

((( من (أ).

((( ( 10/1رقم .)5

((( الموضع السابق يف « صحيح مسلم » .
((( المرجع السابق.

((( ( ،69-68/1ط دار إحياء الرتاث).

((( من (ب).

((( يف (أ) « قال » .

((( من « شرح صحيح مسلم » .
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وهــذه قاعدة متفق عليها عند أهل السنة والجماعة .وأمــا الكذب فهو عند

سهوا كان أو عمدً ا.
المتكلمين من أصحابنا :اإلخبار عن الشيء على خالف الواقع ً
هذا مذهب أهل السنةَ .
وش َر َط المعتزل ُة ال َع ْم ِد َّي َة فيه » .
ويف هذا الحديث فوائدُ وقواعد:

منهاَّ :
أن الحق معنا يف أن العمدية ليست بشرط يف كون الخرب كذ ًبا.
[ومنها  :ما يجيء يف الفصل اآليت](((.

الفصل السابع

يف أحكام الكذب على الرسول ﷺ ،وبعض شرائط الرواية
وفيها مسائل:
ټ المسألة األولى:
روينا يف شرح صحيح مسلم

(((

لإلمام النواوي رحمه اهلل :أن الكذب على

الرسول ﷺ حرا ٌم ،وفاحش ٌة عظيمة ،وموبقة كبيرة .هذا م َّت َفق عليه؛ لكن اختلفوا يف

أنه هل يكفر أم ال من غير أن يستحله؟

المشهور من مذاهب العلماء من الطوائف أنه ال يكفر ،وقال الشيخ أبو محمد

ِ
الحرمين أبي
الجويني ،والدُ إما ِم

(((

بتعمد الكذب عليه؛ ﷺ،
المعالي :إنه يكفر ُّ

كثيرا :من كذب
وحكى إما ُم الحرمين عن والده هذا المذهب ،وأنه يقول يف دروسه ً

على رسول اهلل ﷺ عمدً ا كفر و ُأريق د ُمه ،وض َّعف إما ُم الحرمين (/6ب) هذا القول،
((( ساقط من (أ).
((( (.)69/1

((( يف النسختين الخطيتين « أبو » .
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وقال :إنه لم يره ألحد من األصحاب ،وإنه هفوة [عظيمة]((( ،و[الصواب]((( ما

قدَّ مناه عن الجمهور.

قلت :هذه الجملة من شرح صحيح مسلم لإلمام محيي الدين النواوي
ُ

كنت يف حضرة شيخنا اإلمــام [الجليل الحافظ الكبير
رحمه اهلل تعالى؛ ولك ْن ُ
ِ
ِ
(((
مسند العالم موالنا شمس الدين أبي الخير محمد بن محمد بن]
رحلة األرض،

الجزري الدمشقي العمري((( يو ًما بظاهر [بلدة]((( َهراة حين خرج منها عاز ًما على
زيارة بيت اهلل ،والمعاودة إلى شيراز ،يف شعبان سنة إحدى وعشرين وثمان مئة،

ُ
مسائل كثيرة ،منها أنه نقل
فنظرت فيه فإذا فيه
فأعطاين((( جز ًءا ُجمع يف الكفر َّيات،
ُ

عن الحافظ الذهبي صاحب الكاشف أنه قال يف كتاب « الكبائر » ((( :من كذب

على رسول اهلل ﷺ متعمدً اْ ،
إن كان يف الحالل والحرام يكفر باإلجماع ،وإن كان يف
الرتغيب والرتهيب يكفر عند الجمهور.

مخالف لما قاله اإلمام النواوي [رحمه اهلل يف شرح
فقلت للشيخ :هذا
ٌ
ُ

صحيح مسلم ،فلم ينكر على هذه الرواية التي نقلت عن الحافظ الذهبي،
ويف ترجمة شعب اإليمان ،قال :إن كان الكذب عمدً ا على الرسول ﷺ يف
الحالل والحرام ،يكفر ،ويف غير ذلك ،قال بعض العلماء يكفر؛ ألن الكذب

((( من (ب).

((( من شرح صحيح مسلم.
((( ساقط من (أ).

((( هو اإلمام الحافظ علم القراء شمس الدين أبو الخير محمد بن محمد بن الجزري الدمشقي ولد سنة
(751ه) ،وتويف سنة (833ه) .ينظر « شذرات الذهب » البن العماد ( 298/9ط دار ابن كثير).

((( ساقط من (ب).

((( يف (ب) « فأتاين » .

((( ينظر (صـ  71-70ط دار الندوة) ،وليس فيها هذا النص الذي نقله المصنف عنه.
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ُ
إحداث شر ٍع ،وألنه ك َِذ ٌب على اهلل يف الحقيقة؛ إذ هو ال ينطق عن الهوى،
عليه

ْ
وحي يوحى](((.
إن هو إال
ٌ
ټ المسألة الثانية:

روينا يف شرح صحيح مسلم((( :أن من كذب عليه ﷺ عمدً ا يف حديث واحد

نت
وح ُس ْ
ور َّد ْت [روايتُه]((( كلها ،وبطل االحتجاج بجميعها/7( ،أ) فلو تاب َ
ُف ِّس َق ُ

توبتُه فقد قال جماع ٌة من العلماء منهم :أحمد بن حنبل ،وأبو بكر الحميدي شيخ

البخاري وصاحب الشافعي ،وأبــو بكر الصيريف من فقهاء أصحاب الشافعي،

وأصحاب الوجوه منهم ومتقدِّ ميهم يف األصول والفروع :ال تؤثر توبته يف ذلك ،وال
دائما.
تقبل روايته أبدً ا ،بل يحتم جرحه ً

ٍ
وأطلق الصيريفُّ وقالُّ :
بكذب وجدناه
كل من أس َق ْطنا خربَه من أهل النقل
ٍ
[عليه]((( ،لم نعد لقبوله
بتوبة [تظهر]((( ،ومن ض َّع ْفنا ن ْق َله لم نجعله قو ًّيا بعد ذلك،

افرتقت فيه الرواية والشهادة .ولم َأر ً
ويجوز
دليل لمذهب هؤالء،
وقال :ذلك مما
ْ
ُ

ٌ
وزجر ٌ
بليغ عن الكذب عليه ﷺ لعظم مفسدته؛ فإنه يصير
تغليظ
يوجه بأن ذلك
أن َّ
ٌ

مستمرا إلى يوم القيامة ،بخالف الكذب على غيره والشهادةَّ ،
فإن مفسدهتما
شرعا
ًّ

قاصر ٌة ليست عامة.

مخالف للقواعد الشرعية ،والمختار:
ضعيف
قلت :والذي ذكر هؤالء األئمة
ٌ
ٌ
ُ

القطع بصحة توبته يف هذا ،وقبول رواياته بعدها إذا صحت توبته بشروطها المعروفة،
((( من (ب).

((( (.)70-69/1

((( يف (ب) « رواياته » .
((( من (ب).

((( من شرح صحيح مسلم.
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وهى اإلقالع عن المعصية والندم على فعلها (/7ب) والعزم أال يعود إليها ،فهذا

كافرا فأسلم،
هو الجاري على قواعد الشرع ،وقد أجمعوا على صحة رواية من كان ً
فأكثر الصحابة كانوا هبذه الصفة ،وأجمعوا على قبول شهادهتم ،وال فرق بين الرواية
ُ
والشهادة والرواية يف هذا.

أيضا من شرح صحيح مسلم ،وقوله.
هذه الجملة ً

ِ
[أيضا](((.
قلت :وهذا الذى ذكره
ُ
هؤالء األئم ُة إلى آخره من كالم النواوي ً

ټ المسألة الثالثة:
رويناه يف شرح صحيح مسلم((( أنه ال فرق يف تحريم الكذب عليه ﷺ بين ما كان

ِ
وغير ذلك ،وك ُّله
يف األحكام وبين ما ال حكم فيه ،كالرتغيب والرتهيب والمواعظ
حرام من أكرب الكبائر ،وأقبح القبائح بإجماع المسلمين الذين ُيعتَدُّ هبم يف اإلجماع،
وضع الحديث يف
للكرام َّية الطائفة المبتدعة ،يف زعمهم الباطل أنه يجوز
خالفا
ُ
َّ

الرتغيب والرتهيب ،وتا َب َعهم يف هذا كثيرون من الجهلة الذين ينسبون أن ُف َسهم إلى
وشبه ُة ِ
زعمهم الباط ِل أنه جاء يف رواية » من كذب
الزهد [أو ينس ُبهم جهل ٌة مث ُلهم](((َ ُ ،
متعمدً ا ل ِ ُي ِض َّل به فليتبو ْأ مقعدَ ه من النار »
علي ِّ
َّ
كذب عليه ،وهذا الذي انتحلوه
كذب له [ال
بعضهم أن (/8أ) هذا
وزعم ُ
ٌ
ٌ

وفعلوه واستد ُّلوا به]

(((

ُّ
وأدل الدالئل على بعدهم
غاي ُة الجهالة وهناي ُة الغفلة،

من معرفة شيء من قواعد الشرع ،وقد جمعوا فيه جمال من األغاليط الالئقة
((( ساقط من (أ).
((( (.)70/1

((( من شرح صحيح مسلم.
((( ساقط من (ب).
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ِ
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بعقولهم السخيفة وأذهاهنم البعيدة الفاسدة ،فخالفوا قول اهلل تعالى » وال تقف
ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئوال »(((،

وخالفوا صريح هذه األحاديث المتواترة ،واألحاديث الصريحة المشهورة يف

الح ِّل وال َع ْقد ،وغير ذلك من
إعظام شهادة الزور ،وخالفوا [إجماع]((( [أهل]((( َ
ِ
شرع
الكذب على آحاد الناس ،فكيف بمن قو ُله
الدالئل القطعيات يف تحريم
ٌ

وحي .وإذا نظر يف قولهم وجد كذ ًبا على اهلل تعالى لقوله « وما ينطق عن
وكال ُمه
ٌ
الهوى ،إن هو إال وحي يوحى » (((.

ِ
ومن أعجب األشياء قو ُلهم :هذا كـ ِـذ ٌب له ،وهذا ٌ
بلسان العرب
جهل منهم
وخطاب الشرع ،فإن كل ذلك [عندهم]((( ِ
ِ
ُ
[الحديث]((( الذي
كذ ٌب عليه ،وأما

وأخص ُرها:
أحسنُها
َ
تعلقوا به ،فأجاب العلما ُء عنه بأجوبة َ

َّ
ُ
الحفاظ على إبطالها ،وأهنا ال
ليضل (/8ب) الناس .زيادة باطلة ،اتفق
أن قوله:

ٍ
بحال.
ُتعرف صحيح ًة

صح ْت لكانت للتأكيد،
الثاين :جواب أبى جعفر الطحاوي رحمه اهلل ،أهنا لو َّ

كقوله تعالى « فمن أظلم ممن افرتى على اهلل كذ ًبا ليضل الناس » (((.

َّ
ليضل .ليست الم التعليل ،بل هي الم الصيرورة والعاقبة،
والثالث :أن الالم يف:

((( سورة اإلسراء :اآلية .36

((( سورة النجم :اآليتان .4 ،3
((( من (ب).

((( ساقط من (ب).

((( من شرح صحيح مسلم.
((( يف (أ) « األحاديث » .

((( سورة األنعام :اآلية .144
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معناه :أن عاقبة ِ
كذبه يصير إلى اإلضالل به ،كقوله تعالي « فالتقطه آل فرعون ليكون

(((
أكثر من أن ُيحصر ،وعلى هذا
لهم ًّ
عدوا وحزنًا »  ،ونظائره يف القرآن وكالم العرب ُ
أمر ِ
يكون معناه :فقد يصير عاقب ُة ِ
ً
إضالل.
كذبِه

وأفسدُ من أن ُيحتاج إلى
وعلى الجملة فمذه ُبهم أردى من أن ُيعنَى بإيراده،
َ
إفساده.
أيضا [من]((( شرح صحيح مسلم لإلمام النواوي.
هذه الجملة ً
ټ المسألة الرابعة:
رويناه يف شرح صحيح مسلم((( :يحرم رواية الحديث الموضوع ،إذا علم أو

غلب على ظنه وض ُعه ،فمن روى حدي ًثا علم أو ظن وضعه وال يب ِّين َ
حال روايته،

ٌ
داخل يف هذا الوعيد ،مندرج يف جملة الكاذبين على رسول اهلل ﷺ ،ويدل عليه
فهو

أيضا الحديث الذى خرجه مسلم (/9أ) يف صحيحه :من حدَّ ث عني بحديث يرى
ً

أنه ِ
كذ ٌب فهو أحد الكاذبين.
ټ المسألة الخامسة:

ٍ
حديث [أو
روينا يف شرح صحيح مسلم((( :قال العلماء :ينبغي لمن أراد رواية

صحيحا أو حسنًا ،يقول :قال رسول اهلل ﷺ كذا ،أو فعل كذا
ذكره]((( أن ينظر إن كان
ً

أو نحو ذلك من صيغ الجزم ،وإن كان ضعي ًفا فال يقول :قال أو فعل أو أمر أو هنى،

((( سورة القصص :اآلية .8
((( ساقط من (أ).
((( (.)71/1

((( الموضع السابق.

((( من شرح صحيح مسلم.
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روى أو ُيذكَر أو ُيح َكى أو
وشبه ذلك من صيغ الجزم ،بل يقولُ :ر ِوي عنه كذا ،أو ُي َ

أشبهه.
َب َل َغنا ،وما َ

ټ المسألة السادسة:
روينا يف شرح صحيح مسلم((( :قال العلماء :وينبغي لقارئ الحديث أن َيعرف

من النحو واللغة وأسماء الرجال ما َي ْس َل ُم به [قو ُله]((( من الغلط.

((( الموضع السابق.
((( من (ب).
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القسم األول
يف المتن وأقسامه [وأنواعه]

(((

وفيه فصول:
الفصل األول
يف تفصيل أجناس الحديث وأنواعه
أقسام الحديث ثالثة :الصحيح والحسن والضعيف.
وأنواعه ثالثون :منها ما يشرتك فيه األقسام الثالثة  -أعني الصحيح والحسن

يختص بالضعيف.
والضعيف  ،-ومنها ما
ُّ
فالضرب األول ثمانية عشر:

المسند والمتصل (/9ب) والمرفوع والمعنعن والمع َّلق والفرد والمدرج

والمصحف والمسلسل وزيــادات الثقات واالعتبار
والمشهور والغريب والعزيز
َّ
بالشواهد والمتابعات ومختلِف الحديث والناسخ والمنسوخ وغريب اللفظ وفقهه

واإلسناد العالي.

يختص بالضعيف ،اثنا عشر:
والضرب الثاين ،وهو ما
ُّ

والمعضل والشاذ والمنكر والمع َّلل
الموقوف والمقطوع والمرسل والمنقطع
َ

والمد َّلس والمضطرب والمقلوب والموضوع.

((( من (أ).

248

املحرم  1440ـه

الفصل الثاين

يف حدود األقسام الثالثة
الصحيح(((:

وسلِ َم عن شذوذ وعلة.
هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله َ

أصح
وأول من صنَّف يف الصحيح
المجرد :اإلمام البخاري ،ثم مسلم ،وكتا ُبهما ُّ
َّ

الكتب بعد كتاب اهلل تعالى.

أصح من موطأ
وأما قول الشافعي رحمه اهلل :ما أعلم شي ًئا بعد كتاب اهلل تعالى
َّ

مالك(((.

فقبل وجود الكتابين.
صحيحا عند الجمهور.
أصح ُهما
ثم البخاري
ً
ُّ
(/10أ) والموجود يف كل واحد منهما بغير تكرار نحو أربعة آالف حديث ،وأما

[مع]((( المكرر ففي البخاري سبعة آالف ومئتان وخمسة وسبعون حديثا ،ويف مسلم

أكثر من ذلك.

(((
جت كتابي الصحيح من
خر ُ
وروينا يف « جامع األصول » أن البخاري قالَّ :

يت ركعتين.
زهاء ست مئة ألف حديث ،وما
وضعت فيه حدي ًثا إال ص َّل ُ
ُ

((( يراجع « الخالصة يف معرفة الحديث » للطيبي (صـ  ،)36فعبارة المؤلف عنها.
((( أخرجه البيهقي يف « مناقب الشافعي » ( )507/1وغيره.
((( من (ب).

((( (.)186/1

ِ
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البخاري ،ثم [ما]((( انفرد به
وأعلى أقسام الصحيح :ما اتفقا عليه ،ثم ما انفرد به
ُّ

مسلم ،ثم ما هو على شرطهما وإن لم يخرجاه ،ثم ما هو على شرط البخاري ،ثم على

غيرهما من األئمة.
شرط مسلم ،ثم ما َّ
صححه ُ
فهذه سبعة أقسام.
والح َسن:
َ

هو مسند َمن قرب من درجة الثقة أو مرسل ثقة ،وروى كالهما من غير وجه،

وسلم عن شذوذ وعلة.

هذا تعريف بعض المتأخرين((( بعد ما نظر يف تعريفات المتقدمين وض َّعفها.
ويف هذا الموضع أبحاث طويلة.
فرع(((:

بعض أهل الحديث فيه
الحسن ُح َّجة كالصحيح وإن كان دونه؛ ولذلك أدرجه ُ

ولم يفرده عنه ،وهو ظاهر كالم الحاكم يف تصرفاته.

قال ابن الصالح((( :وأما (/10ب) تسمية محيي السنة رحمه اهلل يف المصابيح،
ِ
والضعاف .وقول الرتمذي
والحسان
الصحاح
السنن بالحسان
ِّ
ُ
فتساه ٌل؛ ألن منها ِّ
((( من (ب).

((( هو شرف الدين الطيبي ،كما يف « خالصته » (صـ .)45

((( بنصه من « الخالصة يف معرفة الحديث » للطيبي (صـ .)46-45

ِ
ِ
ب ا ْل َم َصابِيحِ
نص عبارة ابن الصالح ،كما يف « مقدمته » (صـ  37ط دار الفكر) « َما َص َار إِ َل ْيه َصاح ُ
((( ُّ
ِ
ِ
ِ ِِ
ِ
ِ
ِ ِ
اهَّلل مِ ْن َت ْق ِس ِ
يح ْي ِن
الصح َ
الص َحاحِ َما َو َر َد في َأ َحد َّ
الص َحاحِ َوا ْلح َسانُ ،م ِريدً ا بِ ِّ
يم َأ َحاديثه إِ َلى ن َْو َع ْي ِنِّ :
َرح َم ُه ُ
ِ ِ
ِ
ِ
حس ِ
َأ ْو فِ ِ
ف،
اصطِ َل ٌح َل ُي ْع َر ُ
ان َما َأ ْو َر َد ُه َأ ُبو َد ُاو َد َوالت ِّْرمِ ِذ ُّي َو َأ ْش َب ُ
اه ُه َما في َت َصانيف ِه ْمَ .ف َه َذا ْ
يه َماَ ،وبِا ْل َ
ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ُب َت ْشت َِم ُل َع َلى َح َس ٍن َو َغ ْي ِر َح َس ٍن ،ك ََما َس َب َق
َو َل ْي َس ا ْل َح َس ُن عنْدَ َأ ْه ِل ا ْل َحديث ع َب َار ًة َع ْن َذل َكَ .و َهذه ا ْل ُكت ُ
اهَّلل َأ ْع َل ُم » .
َب َيا ُن ُهَ ،و ُ

250

املحرم  1440ـه

ِ
أي روي بإسنادين أحدهما يقتضي الصحة ،واآلخر
وغيره :حديث حسن صحيحْ ،

الح ْسن ،أو المراد بالحسن الحسن اللغوي ،و[هو]((( ما يميل إليه النفس
يقتضي ُ
ويستحسنه .انتهى

[وسمعت شيخنا اإلمــام العالمة المحقق المقرئ المحدث شمس الملة
ُ

والدين محمد بن الجزري ،أن قولهم :حسن صحيح ،هو دون قولهم :صحيح؛

ألن هذه إشارة إلى واسطة بين الصحيح والحسن ،وهذه الجملة كقولنا :هذا حلو
وهذا حامض](((.
والضعيف(((:
كل حديث لم يجتمع فيه شروط الصحيح وال شروط الحسن المقدَّ م ذكرها،
ِ
درجات
تتفاوت
بحسب ُب ْع ِده من شروط الصحة ،كما
وتتفاوت درجاته يف الضعف
ُ
ُ
الصحيح بحسب تم ُّكنه منه.

ٍ
قسما ،وك ُّلها داخل يف الضابطة
وقسمه أبو حاتم اب ُن ِح َّبان إلى
قريب من خمسين ً
َّ

المذكورة.
فرع:

ِ
ُ
التساهل يف أسانيد الضعيف  -سوى الموضوع
وغيرهم
يجوز عند المحدِّ ثين

 -وروايته من غير بيان ضعفه يف المواعظ والقصص وفضائل األعمال ،ال يف

تجوز روايته مع العلم
صفات اهلل تعالى وأحكام الحالل والحرام ،فإن ذلك ال
ُ

به إال ُمب َّينًا حا ُله.
((( من (ب).

((( ساقط من (أ).

((( ينظر « الخالصة يف معرفة الحديث » للطيبي (صـ )48؛ فإن عبارة المؤلف عنها.

ِ
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الفصل الثالث
يف الحدود

(((

الضرب األول من األنواع:
المسند:
يف قول (/11أ) الخطيب رحمه اهلل تعالى :هو ما اتصل سندُ ه من راويـ ِـه إلى

منتها ُه ،وأكثر ما ُيستعمل فيما جاء عن النبي ﷺ دون غيره.

وقال الحاكم :هو ما اتصل سنده مرفو ًعا إلى النبي ﷺ.
المتصل:
أيضا الموصول ،وهو ُّ
كل ما اتصل إسناده ،وكان كل واحد من رواته قد
ويسمى ً

سمعه ممن فوقه سواء كان مرفو ًعا إلى النبي ﷺ أو موقو ًفا على غيره.
المرفوع:

ً
متصل أو
خاصة من قول أو فعل أو تقرير ،سواء كان
هو ما أضيف إلى النبي ﷺ َّ

منقط ًعا .هذا هو المشهور.

ُ
الفرق من هذا بين المسند والمتصل والمرفوع.
فقد ظهر
َّ
وغير مرفوع.
فإن المتصل قد يكون مرفو ًعا َ

ً
والمرفوع قد يكون
وغير متصل.
متصل َ

ً
متصل مرفو ًعا.
أما المسند على قول الحاكم فينبغي أن يكون
بنصه من كتاب « الخالصة يف معرفة الحديث » لشرف الدين الطيبي (صــ .)69-50
((( هذا الفصل ِّ
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الم َعنْ َعن:
ُ
هو الذي ُيقال يف سنده :فالن عن فالن.
الم َع َّلق:
ُ

وهو ما ُح ِذف من مبدأ إسناده واحدٌ فأكثر ،كقول الشافعي رحمه اهلل :قال نافع،

النبي ﷺ.
أو قال مالك ،قال ابن عمر ،أو قال ُّ
اإلفراد:

وهو قسمان:
أحدهما/11( :ب) فرد عن جميع الرواة.

أهل مكة ُ
تفرد به ُ
وأهل المدينة.
والثاين :مفرد بالنسبة إلى جهة ،كقولهمَّ :
المدرج:
وهو أقسام:

ً
متصل،
أحدهما :ما أدرج يف الحديث من كالم بعض رواته ،فيرويه من بعده

فيتوهم أنه من الحديث.
َّ

الثاين :أن يكون عنده مت ِ
ْنان بإسنادين ،أو طرف من متن بسند ِ
غير سنده ،فيرويهما
َ
معا ٍ
بسند واحد.
ً
الثالث :أن يسمع حدي ًثا من جماعة مختلفين يف سنده أو متنه ،فيدرج روايتهم

على االتفاق وال يذكر االختالف ،وتعمد كل واحد من الثالثة حرام.
المشهور:

هو ما شاع عند أهل الحديث خاصة دون غيرهم ،أو عندهم وعند غيرهم،

كحديث :األعمال بالنيات.

ِ
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الغريـــب والعزيـــــز:
ُ
الضابط ممن يجمع حديثه ويقبلْ ،
ُ
فإن رواه
العدل
الغريب :هو الذى انفرد به

عزيزاْ ،
مشهورا ،ومن األفراد ما ليس
وإن رواه جماعة سمي
اثنان أو ثالثة يسمى
ً
ً
بغريب كاألفراد المضافة إلى البلدان.
الم َص َّحف:
ُ

وهو تغيير ٍ
لفظ أو معنًى.
ُ

واللفظي (/12أ) إما تصحيف بصر أو سمع ،وقد يكون يف السند أو يف المتن،

وهذا ف ٌّن ٌ
والخطابي منهم ،ولهما
والدارقطني
الح َّذ ُاق من الح َّفاظ،
جليل إنما ُتحققه ُ
ُّ
ُّ

تصنيف مفيد.
فيه
ٌ
الم َس ْل َسل:
ُ

ُ
رجال إسناده عند روايته على صفة أو حالة ،إما يف الراوي ً
قول
هو ما تتابع فيه

كحديث القسم ،أو ً
فعل كحديث التشبيك باليد ،أو يف الرواية كالمسلسل باتفاق

أسماء الرواة وأسماء آبائهم(((.
زيادة الثقة:
وهي أقسام:

الر ُّد كالشا ّذ.
سائر الثقات ،وحكم هذه َّ
أحدها :أن يقع مناف ًيا لما رواه ُ
الثاين :أن ال يكون فيه منافا ٌة وال مخالف ٌة ً
غيره ،كالحديث الذي
أصل لما رواه ُ
ٍ
ٌ
بمخالفة ً
مقبول،
أصل ،فهذا
يتعر ْض فيه لما رواه الغير
تفرد برواية جملته ثقةٌ ،ولم َّ
َّ
ِ
الخطيب َ
العلماء عليه.
اتفاق
ونقل
ُ
((( جاءت الفقرة الثالثة متقدمة على األولى هنا يف (ب) ،والسياق من (أ).
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ٍ
سائر من رواه.
الثالث :زيادة لفظة يف حديث لم يذكرها ُ
وقال الخطيب((( :مذهب الجمهور من الفقهاء وأهل الحديث أن الزيادة من

الثقة مقبول ٌة إذا انفرد هبا.

بالمتا َبعات والشواهد:
االعتبار ُ
أمور يتعرفون هبا َ
حال الحديث ،واالعتبار هو النظر يف (/12ب) حال
وهي ٌ

تفرد به راويه أم ال ؟ وهل هو معروف أم ال؟
الحديث هل َّ

وطريق االعتبار يف األخبار أن يقال مثال :روى حماد بن سلمة ،عن أيوب ،عن

ابن سيرين ،عن أبي هريرة ،عن النبي ﷺ.

غير أيوب ،عن
فإذا نظر أن حما ًدا رواه ولم يتابع عليه ،فينظر هل روى ذلك ثق ٌة ُ

ابن سيرين؟ ْ
غير ابن سيرين رواه عن أبي هريرة رضي اهلل عنه،
فإن لم يوجد ذلك فثق ٌة ُ
فأي ذلك ُو ِجد ُيع َل ُم به أن للحديث
وإال
غير أبي هريرة رواه عن النبي ﷺُّ ،
فصحابي ُ
ٌّ
ً
أصل ،وإال َ
فل.
غير حماد ،عن أيوب .وهو المتابعة التامة.
والمتابعة :أن يرويه ُ
غير أيوب ،عن ابن سيرين.
أو ُ

غير ابن سيرين ،عن أبي هريرة.
أو ُ
غير أبي هريرة ،عن النبي ﷺ.
أو ُ

غير تامة ل ُبعدها.
وكل هذا يسمى متابعة َ

الحاكم يف المدخل المتابع َة شاهدً ا.
ويسمي
ُ
ِّ

ٍ
ٌ
حديث ال بلفظِه.
حديث بمعنى
والشاهدُ  :أن ُي ْر َوى

((( « الكفاية يف علم الرواية » (صـ 424ط المكتبة العلمية -المدينة).

ِ
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فاالعتبار هو االجتهاد يف حال الحديث ليطلع على المتابعات والشواهد.
ُ

م ِ
ختلف الحديث:
ُ

وهو أن يوجد حديثان [متضادان]((( يف المعنى يف الظاهر (/13أ) فيجمع بينهما

جميع طوائف العلماء ،وإنما يملك القيا َم به
مهم يضطر إليه
أو ِّ
ُ
يرجح أحدهما ،وهو ف ٌّن ٌّ

الغواصون على المعاين والبيان ،وقد صنف
األئم ُة من أهل الحديث والفقه واألصول َّ

اإلمام الشافعي رحمه اهلل تعالى فيه كتابه المعروف به ،ولم يقصد استيعابه بل ذكر جملة
تن ِّبه العارف على طريق الجمع بين األحاديث يف غير ما ذكره ،ثم صنَّف فيه اب ُن قتيبة
فأحس َن يف بعض ،ومن جمع األوصاف المذكورة لم يشكل عليه شيء من ذلك.

قال اب ُن خزيمة((( :ال أعرف حديثين صحيحين [متضادين]((( ،فمن كان عنده
فليأتني ألؤ ِّلف بينهما.
ِ
والمختلف قسمان:

ُ
العمل هبما،
المصير إلى ذلك ،ويجب
الجمع بينهما ،فيتعين
أحدهما :أن يمكن
ُ
ُ
كحديث :ال عدوى ،وحديث » ال ُي ِ
ور ُد ُم ْم ِر ٌض على ُم ِص ٍّح » .
ووج ُه الجمع :أنه ﷺ نفى يف األول ما كان يعتقده الجاهلي من َّ
أن ذلك ُي ْعدي
ُّ

بطبعه ،ولهذا قال :فمن أ عدى األول.

[أعلم]((( بأن اهلل تعالى جعل ذلك سب ًبا لذلكَّ ،
وحذر من الضرر الذي
ويف الثاين
َ

يغلب وجو ُده بفعل اهلل تعالى.

ٌ
ناسخ قدمناه ،وإال
والثاين :أن ال يمكن الجمع بينهما ،فإن علمنا أن أحدهما

((( يف (ب) « متناقضان » .

((( أخرجه الخطيب يف « الكفاية يف علم الرواية » (صـ .)432

((( يف (ب) « متناقضين » .
((( من (أ).
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وجها
عملنا بالراجح منهما/13( ،ب) كالرتجيح بصفات الرواة وكثرهتم ،يف خمسين ً

ُ
الحازمي يف كتابه الناسخ والمنسوخ
الحافظ اإلما ُم أبو بكر
من أنواع الرتجيح ،جمعها
ُّ
شريف](((.
كتاب
ٌ
[وهو ٌ
الناسخ والمنسوخ:
الناسخ :كل حدث َّ
دل على رفع حكم شرعي سابق.
[وهذا الظاهر ،ويف الحقيقة الن َّْس ُخ هو بيان انتهاء مدة الحكم ،كقول الطبيب

للمريض :اشرب كذا مطل ًقا ،ثم يقول له :ال تشربه فإين الطبيب ،يريد بقوله الثاين
بيان انتهاء مدة حكمه المطلق يف قول األول ،وكذا يف قول الشارع من الناسخ
والمنسوخ](((.

ومنسوخه :كل حديث رفع حكمه الشرعي بدليل شرعي متأخر عنه.
صعب مهم ،كان للشافعي ،رحمه اهلل ،فيه يدٌ ُطو َلى ،وسابق ٌة أولى،
وهذا ف ٌّن
ٌ

وأدخل بعض أهل الحديث فيه ما ليس منه لخفاء معناه.
غريب اللفظ وفقهه:

أما [غريبه]((( فهو ما جاء يف المتن من [لفظ]((( غامض بعيد الفهم لقلة استعماله،

وهو ف ٌّن ُم ِه ٌّم.

فائق على كل غاية ،وينبغي أال يقلد فيه إال مصنف إمام جليل.
والفائق للزمخشري فيه ٌ

((( من (ب).

((( من (ب).

نصا.
((( وقعت يف (أ) و(ب) « لفظه »  .والتصويب من « الخالصة » للطيبي (صـ  )68وعنها ينقل المؤلف ًّ

((( من (أ).
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فقهه فهو ما يتضمن من األحكام واآلداب المستنبطة منه ،وهذا دأب
((( وأما ُ

الفقهاء األعالم كاألئمة األربعة رضي اهلل عنهم.

السنَن للخطابي ،والتمهيد البن عبد الرب.
ويف هذا الفن مصنفات كثيرة :كمعالم ُّ
اإلسناد العالي:
أيضا مشرتك ،فإنه قد يكون للضعيف إسناد ٍ
عال ،كما يكون للصحيح
وهو ً

(/14أ) والحسن ،وسيأيت الكالم فيه إن شاء اهلل تعالى فذلك ثمانية عشر نو ًعا.

الفصل الرابع

مختص بالضعيف
يف حدود الضرب الثاين ،الذي هو
ٌّ

(((

الموقوف:
ً
متصل
الصحابي من قول أو فعل أو نحو ذلك،
وهو عند اإلطالق :ما ُر ِو َي عن
ِّ

كان أو منقط ًعا ،وقد ُيستعمل يف غير الصحابي مقيدً ا ،مثل :وقفة معمر على همام،
ووقفة مالك على نافع.

وبعض الفقهاء يسمي الموقوف باألثر ،والمرفوع بالخرب ،وأما أهل الحديث

فيطلقون األثر عليهما.
المقطوع:

الشافعي،
وهو ما جاء من التابعين من أقوالهم وأفعالهم موقو ًفا عليهم ،واستعمله
ُّ

وأبو القاسم الطرباينُّ رحمهما اهلل تعالى يف المنقطع وسيأيت بيانه.

((( سقط من هنا وحتى أثناء المرسل ،من النسخة (ب)ُ .
وسأن ِّبه هناك عند انتهاء السقط.

((( هذا الفصل ُبر َّمته من « الخالصة يف معرفة الحديث » لشرف الدين الطيبي (صـ .)70
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المرسل:
ِ
ٌ
ُ
وهو ُ
مرسل باتفاق.
رسول اهلل ﷺ كذا أو فعل كذا ،فهو
الكبير :قال
التابعي
قول
ِّ
ُ
وأما ُ
ً
مرسل:
رسول اهلل ﷺ ،فاختلفوا يف تسميته
التابعي :قال
قول َم ْن دون
ِّ

ً
المرس ُل
مرسل ،وقالوا:
وغيره من أهل الحديث :ال ُي َس َّمى
فقال
مختص
ٌّ
َ
الحاكم ُ
ُ
ُ
بالتابعي عن النبي ﷺ ،وعلى هذا التقدير ْ
الساقط واحدً ا (/14ب) سمي
فإن كان
ِّ
منقط ًعاْ ،
ً
وإن كان اثنين فأكثر سمي
أيضا ،والمعروف يف الفقه
معضل ومنقط ًعا ً
وأصوله أن َّ
ً
مرسل ،وبه قطع الخطيب ،قال :إال أن أكثر ما يوصف
كل ذلك يسمى

الصغير
التابعي
باإلرسال من حيث االستعمال رواية التابعي عن النبي ﷺ ،ولو قال
ُ
ُّ
ُ
كالزهري ً
رسول اهلل ﷺ.
مثل :قال
وقلنا بقول الحاكم.
فالمشهور أنه مرسل كالتابعي الكبير.

وحكى اب ُن عبد الرب :أن قو ًما ُي َس ُّمونَـ[ـ ُه]((( منقط ًعا ال مرسال؛ ألن أكثر روايتهم

عن التابعي.

ور َّده قو ٌم مطل ًقا ،واألَ ْولى ْ
صح مخرجه
إن َّ
فرع :قيل ُي ُّ
حتج بالمرسل مطل ًقاَ ،

جماهير العلماء
لمجيئه من وجه آخر مسندً ا من غير رجال األول فهو ُح َّجة ،وعليه
ُ
الشافعي رحمه اهلل تعالى بمراسيل ابن المسيب لما
احتج
والمحدثين؛ ولذلك
َّ
ُّ
وجدت مسانيد من وجوه ُأ َخر ،وال يختص ذلك((( عنده بمراسيل سعيد كما يتوهم
بعض الفقهاء من أصحابنا.
ُ

ْ
فإن قيل :إذا ُوجد المسند فالعمل به [ال بالمرسل؟ قلنا :المرسل الذي ُيعمل
((( زيادة يقتضيها السياق.

((( إلى هنا انتهى السقط من النسخة (ب).
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به]((( ما كان راويه ثق ًة ُم ِتقنًا ليس فيه إال اإلرسال ،بخالف المسند فإن ِ
راويه ليس

ك ِ
فج ْع ُل (/15أ) األول ً
أصل ،والثاين تاب ًعاَ ،أ ْو َلى من العكس.
َراويهَ ،
المن َقطِع:
ُ

عند الجمهور :هو الذي لم يتصل إسناده علي أي وجه كان ،سواء ترك ذكر

الراوي من أول اإلسناد أو وسطه أو آخره ،إال أن أكثر ما يوصف باالنقطاع رواية من

دون التابعي عن الصحابي ،مثل :مالك ،عن ابن عمر.

وقال الحاكم((( وغيره :المنقطع ما اختل فيه قبل الوصول إلى التابعي رجل

مبهما.
سواء كان محذو ًفا أو ً
المعضل:

يقال :أعضله فهو معضل بفتح الضاد.
وهو ما سقط من سنده اثنان فصاعدً ا ،كقول مالك :قال رسول اهلل ﷺ.
الشـاذ:
قال الشافعي رحمه اهلل[ :الشاذ]((( هو ما رواه الثقة مخال ًفا لما رواه الناس(((.
المنكر:
قيل ما تفرد به وليس ثقة وال ضاب ًطا.
((( ساقط من (أ).

((( ينظر « معرفة علوم الحديث » (صـ .)28
((( من (ب).

((( أخرجه الحاكم يف « معرفة علوم الحديث » (صـ .)119
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المع َّلل:
أجل علومه وأد ِّقها ،وإنما يتمكن من ذلك ُ
اعلم أن معرفة علل الحديث من ِّ
أهل

الخربة والفهم الثاقب.

وهي أسباب خفية غامضة قادحة فيه.

فالحديث المعلل :هو الذي ا ُّطلِ َع على ما يقدح يف صحته مع أن ظاهره السالمة منه.
المدَ َّلــس:
ُ

ما ُأ ْخ ِف َي َع ْيـ ُبه.
وهو قسمان:

أحدهما :ما يقع يف اإلسناد ،وهو أن يروي عمن لقيه (/15ب) أو عاصره مالم

موهما أنه سمعه منه.
يسمعه منه
ً

والثاين :ما يقع يف الشيوخ ،وهو أن يروي عن الشيخ حدي ًثا سمعه فيسميه أو ُيكنِّيه

[أو ينسبه]((( أو يصفه بما ال يعرف به كيال يعرف.

واألول مكرو ٌه جدًّ ا ،واختلفوا يف رواية من عرف به.

وتتفاوت الكراهة فيه بحسب الغرض الحامل عليه.
ف،
فأمره َأ َخ ُّ
ُ
وأما الثاين ُ
ِ
المضطرب:

بعضهم على وجه وبعضهم على وجه آخر
هو الذي تختلف الرواية فيه ،فيرويه ُ

مخالف له.

((( من (أ).
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المقلوب:
راو ،فيجعل عن ٍ
مشهور عن ٍ
ٌ
راو آخر ليرغبوا فيه لغرابته،
حديث
وهو أن يكون
ٌ

كحديث مشهور عن سالم جعل عن نافع؛ ليصير بذلك غري ًبا مرغو ًبا فيه.

البخاري قدم بغداد ،فاجتمع قوم من أصحاب الحديث ،وعمدوا إلى
ُر ِو َي أن
َّ

مئة حديث فقلبوا متوهنا وأسانيدها وجعلوا متن هذا اإلسناد إلسناد آخر ،وإسناد هذا
المتن لمتن آخر ،ثم حضروا مجلسه وألقوها عليه ،فلما فرغوا من إلقائها التفت اليهم

َفر َّد (/16أ) َّ
كل متن إلى إسناده ،وكل إسناد إلى متنه فأذعنوا له بالفضل(((.
الموضـــــوع:

وأر َدى أقسامه ،وال يحل روايته مع العلم به يف
هو المختلق ،وهو شر الضعيف ْ

أي معنى كان إال مع بيان حاله ،بخالف غيره من أقسام الضعيف الذي يحتمل صدقها
يجوز روايتها يف الرتغيب والرتهيب مطل ًقا من غير بيان ،ويعرف الوضع
باطنًا ،فإنه
ُ

نت بعضها يف « لوامع األصول »  ،فذلك اثنا عشر
بأسباب ُب ِّينت يف الم َط َّوالت ،وقد ب َّي ُ

نو ًعا يختص بالضعيف.

((( أخرجه الخطيب البغدادي يف « تاريخ بغداد » ( )340/2وغيره.
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القسم الثاين
السنَد
يف َّ

أي معرفة أوصاف الرواة ومن يقبل روايته ومن ال يقبل ،وهي من

أجل أنواع علوم الحديث وأهمها؛ إذ به يتميز الصحيح عن الضعيف،
والكالم فيه أحد عشر نو ًعا.

النوع األول

[يف]((( صفة من يقبل روايته ومن ال يقبل

(((

وفيه فصول [سبعة](((:
األول :أجمع جماهير علماء الحديث واألصول والفقه على أنه يشرتط يف من

يحتج بحديثه :العدالة والضبط.

ً
سليما (/16ب) من أسباب الفسق
عاقل
مسلما بال ًغا
فالعدالة فيه :أن يكون
ً
ً

وخوارم المروءة.

إن حدَّ ث من حفظه ،ضاب ًطا لكتابه ْ
والضبط :أن يكون [متيقظًا]((( حاف ًظا ْ
إن

حدَّ ث منه ،عار ًفا بما ُّ
يختل به المعنى ْ
إن ُر ِو َي به ،وال ُيشرتط الذكور ُة والحريةُ ،وال

العلم ِبف ْق ٍه وعرب َّي ٍة ،وال
البصر وال العدد.
ُ
ُ
((( من (ب).

بنصه من « الخالصة يف معرفة الحديث » لشرف الدين الطيبي (صـ  99وما بعدها).
((( هذا النوع ِّ
((( من (ب).

((( يف (أ) « مستيق ًظا » .
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الثاين:

عرف العدالة بتنصيص عدلين أو باالستفاضة ،ويعرف ضبطه بأن يعترب روايته
ُت َ

َ
اختالل
بروايات الثقات؛ فإن وافقهم كان ضاب ًطا ،وإن كان كثير المخالفة لهم عرفنا
ضبطه ،ولم يحتج بحديث.

مفس ًرا.
والتعديل مقبول من غير ذكر سببه على الصحيح ،والجرح ال ُيق َب ُل إال َّ

ويثبت الجرح والتعديل يف الرواة بقول واحد على الصحيح ،وقيل :ال بد من

اثنين كالشهادة ،فإن اتفق يف شخص جرح وتعديل فالجرح ُمقدَّ م.

الثالث :ال ُتقبل رواية من عرف بالتساهل يف سماع الحديث أو إسماعه ،كمن

صحح ،أو من عرف بقبول
ينام حالة السماع ،أو يشتغل عنه ،أو يحدث ال من أص ٍل ُم َّ
التلقين يف الحديث من غير كتب وحفظ ،أو بكثرة السهو إذا لم يحدِّ ث من أص ٍل

والمناكير يف حديثه.
صحيح ،أو َم ْن ك ُث َرت الشوا ُّذ
ُ

(/17أ) قال أحمد وغيره :من ُب ِّين غل ُطه فلم َي ِ
سقطت روايته.
وأصر عليه
رجع
ْ
َّ

ظاهرا وباطنًا ،والمختار قبول رواية مجهول
وال ُيقبل رواية مجهول الحال
ً
العدالة باطنا ال ظاهرا ،وهو المستور.
كل من لم َي ِ
وال ُيقبل رواية مجهول العين ،وهو ُّ
عرف حديثه
عرفه العلما ُء ،ولم ُي َ
ٍ
إال من جهة ٍ
واحد.
راو
الرابع :ال ُيقبل رواية المبتدع الذي َيك ُفر ببدعته باتفاق.

والمبتدع بغيرها فيه ثالث ُة أقوال:

قيل :ال ُيقبل مطل ًقا.

َّ
استحل كالخ َّطاب َّية
وقيل :إن لم يستحل الكذب لنصرة أهله ومذهبه ُقبِل ،وإن

لم ُيقبل.
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و ُي ْع َزى [هذه]((( إلى الشافعي ،رحمه اهلل.
وقيل :إن كان داعي ًة [لمذهبه]((( لم ُيق َبل ،وإن ال ُقبل ،وهذا الذي عليه األكثر.
الخامس :التائب من الكذب وغيره من أسباب الفسق تقبل روايته ،إال التائب من

حسنت توبته.
الكذب يف حديث رسول اهلل ﷺ ،فإنه ال تقبل روايته أبدً ا وإن
ْ

قال السمعاين((( :من كذب يف خرب واحد وجب إسقاط ما تقدم من حديثه.
[وقد تقدم هذا الحكم وما قال اإلمام النواوي رحمه اهلل عليه يف المقدمة](((.
أجرا ،فقال قوم :ال تقبل روايته،
السادس :اختلفوا فيمن أخذ على الحديث ً

َّ
ورخص يف ذلك قوم آخرون.

السابع :أعــرض الناس يف هــذه (/17ب) األعــصــار عن مجموع الشروط

مستورا ،ومِن ضبطه بوجود سماعه مثبتًا
المذكورة ،واكتفوا من عدالة الراوي بكونه
ً
ٍ
ٍ
ٍّ
موافق ألصل شيخه.
موثوق به ،وروايته من أص ٍل
بخط

النوع الثاين [ :يف]((( اإلسناد العالي والنازل

(((

وطلب ُع ُل ِّوه ُسنَّة؛ ولذلك
وسنَّ ٌة من السنن،
ُ
واإلسنا ُد خصيص ُة لهذه األمةُ ،
ِ
ب الرحل َة فيه.
أستح ُّ
((( كذا بالنسختين الخطيتين!
((( من (أ).

((( يف « قواطع األدلة » له ( 346/1ط دار الكتب العلمية) ،ونقله عنه اب ُن الصالح يف « المقدمة » (صـ
.)116

((( من (ب).

((( من (ب).

((( ينظر « الخالصة يف معرفة الحديث » لشرف الدين الطيبي (صـ .)59-58
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قال أحمد بن حنبل رحمه اهلل :طلب اإلسناد العالي ُسنَّ ٌة عمن سلف(((.

النوع الثالث[ :يف]((( المزيد يف األسانيد

وهو أن يزيد الراوي يف إسناد حديث ً
وهما منه أو غل ًطا.
رجل أو أكثر ً

الخطيب فيه كتابه المعروف بذلك](((.
[وقد صنَّف
ُ

النوع الرابع[ :يف]((( التدليس

مر.
تدليس اإلسناد،
وهو قسمان:
ُ
ُ
وتدليس الشيوخ كما َّ

النوع الخامس[ :يف]((( تباعد وفاة الراويين عن شيخ واحد

ِ
اإلسناد يف القلوب(((.
علو
وفائد ُته :حالو ُة ِّ

النوع السادس[ :يف]((( رواية األقران عن األقران

وهم األكْفاء المتقاربون يف السن واإلسناد.
وهو قسمان :أحدهما:
المدبج :وهو أن يروي كل واحد من القرينين [عن]((( صاحبه ،كرواية عائشة عن

أبي هريرة ،وروى هو (/18أ) عنها.

((( أخرجه الخطيب يف « الجامع ألخالق الراوي وآداب السامع » (123/1رقم .)117
((( من (ب).

((( ساقط من (أ).
((( من (ب).
((( من (ب).

((( ينظر « مقدمة » ابن الصالح (صـ 189ط دار الفارابي) ،و « المنهل الروي » للقاضي ابن جماعة (صـ
 73ط دار الفكر) ،و « التقييد واإليضاح » للحافظ العراقي (صـ .)350

((( من (ب).

((( من (ب).

ِ
ِ
الرسول » ألبي محمد القايني الهروي
«
ُ
إشراقات األُصول يف علم حديث َّ
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والثاين :غير المدبج ،وهو أن يروي أحدهما عن صاحبه وال يروي اآلخر.

النوع السابع [ :يف]((( رواية اآلباء عن األبناء

كتاب.
وللخطيب فيه ٌ

النوع الثامن :يف رواية األبناء عن اآلباء

كتاب.
وألبي نصر الوائلي((( يف هذا النوع ٌ

النوع التاسع[ :يف]((( من لم يرو عنه إال واحد
كتاب.
قيل :لمسلم فيه ٌ

النوع العاشر[ :يف]((( رواية األكابر عن األصاغر
النوع الحادي عشر[ :يف العنعنة يف السند]

(((

وهو السند الذي يقال فيه فالن عن فالن ،وقد تقدم ذكره.

((( من (ب).

((( هو عبيد اهلل بن سعيد بن حاتم ،أبو نصر الوائلي (ت 444هـ ) ،نزيل مصر ،ومؤلف كتاب « اإلبانة
الكربى »  .ينظر يف ترجمته « تاريخ اإلسالم » للذهبي ( )657/9وغيره.

((( من (ب).
((( من (ب).

((( وقعت يف (أ) « الصفة يف السند » .
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القسم الثالث

تحمل]((( الحديث وطرق نقله وضبطه
[يف ُّ
والكالم فيه ستة أنواع:

وروايته وما يتعلق به

التحمل
النوع األول((( :يف أهلية
ُّ

[التحمل]((( قبل اإلسالم ،وقبل البلوغ ،و َمن ََع الثاينَ قو ٌم ،وأخطأوا التفاق
يصح
ُّ
ُّ
الناس على قبول رواية الحسن والحسين ،وابن عباس رضي اهلل عنهم.

تح ُّمل الحديث
النوع الثاين :يف ُط ُرق َ

(((

وبعضها باالختالف:
بعضها باالتفاق
ُ
وهي ثمانيةُ ،

السماع من لفظ الشيخ ،سواء كان إمالء أو تحدي ًثا ،وسواء كان من
الطريق األولَّ :
(/18ب) حفظه أو كتابه ،وهذا أرفع الطرق عند الجماهير.

سمعت ،ثم حدَّ ثنا ،وحدَّ ثني ،ثم يتلو
قال الخطيب((( :أرفع العبارات يف ذلك:
ُ
كثير يف االستعمال.
ذلك قول :أخربنا ،وهو ٌ
تخصيص أخربنا بما ُق ِرئ على الشيخ.
قال اب ُن الصالح((( :كان هذا قبل أن يشيع
ُ
ٍ
يجب حدَّ ثنا.
فحينئذ
ُ

((( يف (ب) « يف سماع التحمل » .

((( من « الخالصة يف معرفة الحديث » للطيبي (صــ .)113
((( من (ب).

((( من « الخالصة » (صـ .)117
((( يف « الكفاية » (صـ .)284
((( يف « مقدمته » (صـ .)135
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الخطيب((( :ثم يتلو قول أخربنا ،أنبأنا ون َّبأنا ،وهو ٌ
وقال
قليل يف االستعمال.
ُ
قال القاضي اب ُن جماعة((( :ال سيما بعد غلبته يف اإلجازة.
عرضا؛ ألن
الطريق الثاين :القراءة على الشيخ ،ويسميها أكثر قدماء المحدثين ً

القارئ يعرضه على الشيخ ،سواء قرأ هو أم غيره وهو يسمع ،وسواء قرأ من كتاب أو

من حفظه ،وسواء كان الشيخ يحفظ أم ال إذا كان يمسك أصله هو ،أو ثقة غيره ،وهو
رواية صحيحة باتفاق خال ًفا لبعض من ال يعتد به.

السماع من لفظه يف المزية ،أو فوقه،
[واختلفوا يف أن القراءة على الشيخ مثل َّ

أو دونه؟

ترجيح القراءة على الشيخ.
فنُقل عن أبي حنيفة ومالك وغيرهما
ُ
ويروى عن مالك وأصحابه وأشياخه من علماء المدينة أهنا سواء ،وهو مذهب

معظم علماء الحجاز والكوفة ،والبخاري](((.

قرأت على فالن،
وإذا روى السامع هبذه الطريق فله عبارات ،أحوطها أن يقول:
ُ

فأقر به ،ويتلوه قول :حدثنا ،أو :أخربنا ،مقيدً ا بقيد :قراء ًة
أوُ :قرئ عليه وأنا أسمع َّ

عليه ،ونحو ذلك.

(/19أ) واختلفوا يف استعمال :حدثنا وأخربنا [مطلقتين ،فمنع ابن المبارك

وأحمد بن حنبل والنسائي]((( وغيرهم.

وجوزهما الزهري ومالك وسفيان بن عيينة وغيرهم .وهو مذهب البخاري.
َّ
((( يف « الكفاية يف معرفة الحديث » (صـ .)286
((( يف « المنهل الروي » (صـ .)80
((( من (ب).

((( ساقط من (ب).

ِ
ِ
الرسول » ألبي محمد القايني الهروي
«
ُ
إشراقات األُصول يف علم حديث َّ
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والمذهب الثالث :أنه يجوز إطالق أخربنا ،وال يجوز إطالق حدثنا ،وهو مذهب

الشافعي وأصحابه ،ومسلم وجمهور أهل المشرق ،وهو الشائع الغالب اآلن.
المجردة.
الطريق الثالث :اإلجازة
َّ
وهي أنواع:

البخاري ً
كتاب
األول :أعالها[ ،إجــازة مع َّين لمع َّين ،كأجز ُت َك
مثل](((،
ِّ
َ

والصحيح عند الجمهور من علماء المحدثين والفقهاء جواز الرواية ،و[وجوب]

(((

العمل هبا.

والجمهور
الثاين :إجازة مع َّين يف غير معين ،كقوله :أجز ُت َك مسموعايت ومرويايت،
ُ
ِ
ووجوب العمل.
على جواز الرواية هبا،
وجوزها
الثالث :إجازة العموم ،كقوله:
ُ
أجزت المسلمين ،أو لمن أدرك زماينَّ ،

الخطيب مطل ًقا.

الرابع :إجازة مجهول ،أو يف مجهول ،وهذه إجازة باطلة/19( ،ب) ال فائدة منها.

أجزت من شاء فالن ،أو :إن شاء زيدٌ إجازة
الخامس :اإلجازة المع َّلقة ،مثل:
ُ

واألظهر أهنا ال تصح.
أحد أجز ُته،
ُ
وبه أفتى القاضي أبو الط ِّيب.

وقال أبو يعلى ابن الفراء الحنبلي ،وابن عمروس المالكي :يصح.
خالف ،فأجازها
أجزت لمن يولد لفالن ،وفيها
السادس :إجازة المعدوم ،كقوله:
ٌ
ُ

الخطيب ،وحكاه عن ابن الفراء وابن عمروس.
ُ

وأبطلها القاضي أبو الطيب ،واب ُن الصباغ ،وهو الصحيح.
((( ساقط من (ب).
((( ساقط من (أ).
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المجيز ،وض َّعفه
تحمله
المجيز ليرويه
السابع :إجازة مالم يتحمله
ُ
ُ
ُ
المجاز إذا َّ

بعضهم ،وهو الصحيح.
بعض المتأخرين ،ومنعه ُ
ُ

أجزت لك مجازايت ،والصحيح جوازه ،قطع به
الثامن :إجازة المجاز ،مثل قوله:
ُ

الدارقطني ،وأبو نعيم ،وأبو الفتح المقدسي.

جاز من
يجيزه،
المجيز
فرع :إنما ُت ْست َْح َس ُن((( اإلجاز ُة إذا كان
والـم ُ
عالـما بما ُ
ُ
ُ
ً

يحتاج إليه ُ
أهل العلم.
توس ٌع
ُ
أهل العلم؛ ألهنا ُّ

وحكِ َي عن مالك.
وشر َطه ُ
بعضهمُ ،
(/20أ) َ
وقال اب ُن عبد الرب

ُيشكِ ُل إسنا ُده » .

(((

ٍ
لماهر يف الصناعة ،ويف مع َّين ال
« الصحيح أنه ال يجوز إال

الطريق الرابع :المناولة.
وهي نوعان:
أحدهما :المقرونة باإلجازة ،وهي أعلى أنواع اإلجازة.
مقتصرا
المجردة عن اإلجازة ،وهو أن يناوله كتا ًبا ويقول :هذا سماعي
والثاين:
ً
َّ

عليه ،فالصحيح أنه ال يجوز له الرواية هبا ،وبه قال الفقهاء وأهل األصول ،وعابوا من

جوزه من المحدثين.
َّ

الئق
جوز الزهري ومالك إطالق « حدثنا » و « أخربنا » يف المناولة ،وهو ٌ
فرعَّ :

بمذهب من يجعل غرض المناولة المقرونة باإلجازة سما ًعا.
((( يف النسختين الخطيتين » يستحسن » .

ل َتجوزُ إِال ل ِ ْلم ِ
اه ِر
((( يف « جامع بيان العلم وفضله » ( 1159/2ط دار ابن الجوزي) ،ونصه «
َ
اإلجاز ُة َ ُ
َ
ٍ
بِالصنَاع َِة ح ِ
َاو ُل َهاَ ،و َت ُك ُ
ون يف َش ْي ٍء ُم َع َّي ٍن َم ْع ُروف َل َي ْش ُك ُل إِ ْسنَا ُد ُهَ ،ف َه َذا ُه َو
ف َك ْي َ
اذ ٍق بِ َهاَ ،ي ْع ِر ُ
ف َي َتن َ
َ
ِّ
ِ
ِ
ِ
ِ
يح م َن ا ْل َق ْو ِل في َذل َك » .
الصح ُ
َّ

ِ
ِ
الرسول » ألبي محمد القايني الهروي
«
ُ
إشراقات األُصول يف علم حديث َّ
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ِ
المجردة عن
جوازه يف اإلجازة
وغيرهما
وعن أبي نعيم األصبهاين والمرزباين
ُ
َّ

المناولة ،والصحيح الذي عليه الجمهور وأهل التحري المنع عن ذلك وتخصيص
ذلك بعبارة تشعر باإلجازة كحدثنا إجازة/20( ،ب) أو مناولة ،أو إذنًا ،أو أجازين،

أو ناولني وشبه ذلك ،واصطلح قوم من المتأخرين على إطالق أنبأنا يف اإلجازة،

واختاره قوم ،ومال إليه البيهقي.

الطريق الخامس :المكاتبة :وهي أن يكتب مسموعه لغائب أو حاضر بخطه أو

يأذن بكتبه.

ومجردة عنها.
أيضا ضربان :مقرونة باإلجازة،
وهي ً
َّ

فالمقرونة باإلجازة يف الصحة والقوة كالمناولة المقرونة هبا.
إلي
وأما المجردة فأجازها كثير من المتقدمين والمتأخرين ،والعبارة فيها :كتب َّ
فالن ،أو أخربين فالن كتابة.
ُ
الطالب أن هذا الكتاب روايته أو
الشيخ
الطريق السادس :اإلعالم ،وهو أن ُيعلم
َ

كثير من أهل الحديث واألصول والفقه.
سماعه،
مقتصرا على ذلكَّ ،
فجوز الرواية به ٌ
ً
الطريق السابع :الوصية ،وهي أن يوصي الراوي عند موته أو سفره ،لشخص

وصى له رواية ذلك عن الموصي كاإلعالم،
فجوز ُ
للم َ
بكتاب يرويهَّ ،
بعض السلف ُ

(/21أ) والصحيح الصواب أنه ال يجوز.

ٍ
كتاب بخط شخص فيه أحاديث
الطريق الثامن :الوجادة :وهو أن يقف على

يرويها ذلك الشخص ولم يسمعها منه الواجد وال له منه إجازة أو نحوها ،فله أن
وجدت بخط فالن ،وما أشبه ذلك.
يقول:
ُ

فرع :إذا وجد حدي ًثا يف تأليف شخص وليس بخطه ،فله أن يقول :قال فالن ،أو

ذكر فالن.
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فرع :العمل بالوجادة ،قيل :ال يجوز ،وقيل :يجوز.

النوع الثالث :يف كتابة الحديث

(((

كتبت شي ًئا عنه يف أول الكتاب.
وقد ُ
وبقي فصول:

األول :الكالم يف التصحيح والتمريض والتضبيب ،وهي من شأن [المتقنين](((.
صح رواي ًة ومعنًى؛ لكنه ُعرض ٌة للشك أو
فالتصحيح  :كتابة « صح » على كال ٍم َّ

الخالف.

أيضا ،وهو :أن يمد خ ًّطا َّأو ُله كرأس الضاد
والتضبيب :وقد يسمى التمريض ً
ٍ
على ٍ
ثابت ً
فاسد لف ًظا أو معنًى ،أو ضعيف أو ناقص.
نقل،
بعضهم يف عالمة
ومن الناقص موضع اإلرســال أو االنقطاع ،وربما اقتصر ُ

التصحيح على (/21ب) الصاد فأشبهت الض َّبة.

الثاين :غلب على كتبة الحديث االقتصار على الرمز يف حدَّ ثنا وأخربنا ،وشاع
بحيث ال يخفى ،فيكتبون مِ ْن حدثنا :أثناْ ،أو ناْ ،أو دنا.
ومِ ْن أخربنا :أبناْ ،أو أناْ ،أو رنا.

ِ
إسنادان أو أكثر كتبوا عند االنتقال من إسناد إلى إسناد آخر «ح » .
وإذا كان للحديث

بيان ِ
قالوا :ولم يأتنا عمن تقدم ُ
«صح»
بعض الحفاظ موض ًعا
أمرها ،لك ْن كتب ُ
َّ

 ،فأشعر بأهنا رمـ ُـزه ،وقيل :هي من التحويل من إسناد إلى إسناد ،وقيل :هي من

الحيلولة؛ ألهنا تحول بين اإلسنادين ،وليست من الحديث فال ُيتل َّفظ شيء يف مكاهنا،

وقيل :هي إشارة إلى قولنا الحديث.

((( من « الخالصة يف معرفة الحديث » لشرف الدين الطيبي (صـ .)176
((( يف (ب) « المتفننين » .

ِ
ِ
الرسول » ألبي محمد القايني الهروي
«
ُ
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والمغاربة يقولون مكاهنا يف القراءة :الحديث ،ومن العلماء من يقول » حا »

ويمر ،وهو المختار.
ُّ

الثالث :قال الخطيب :ينبغي للطالب أن يكتب بعد البسملة اسم الشيخ الذي

سمع منه الكتاب وكنيته ونسبته ،ثم يسوق ما سمعه منه على (/22أ) لفظه ،ويكتب

فوق سطر التسمية أسماء من سمع معه ،وتاريخ السماعْ ،
أحب كتب ذلك يف
وإن
َّ
حاشية أول ورقة من الكتاب ،كذا فعله الشيوخ ،وال بأس بكتابته آخر الكتاب،

وحيث ال يخفى منه.

ِ
معروف الخط ،وال بأس
السماع بخط شيخ موثوق به
وينبغي أن يكون كتابة طبقة َّ

ُ
الشيخ ،وال بأس أن يكتب سماعه بخط نفسه إذا كان ثقة.
يصحح عليه
عند ذلك بأن ال
ِّ

أي بال
واستحب
الرابع :يجعل بين كل حديثين دارةً،
الخطيب أن يكون ُغ ْف ًلْ ،
ُ
َّ

عالمة ،فإذا قابل َ
نقط وس َطها.

النوع الرابع :يف كيفية رواية الحديث

(((

ففرطوا ،فقال بعض المشددين:
شدَّ د قوم يف الرواية فأفرطوا ،وتساهل آخرون َّ
ال حجة إال فيما رواه من ِحفظهُ .روي ذلك عن أبي حنيفة ،رضي اهلل عنه ،ومالك،
والصيدالين ،رحمهم اهلل.

بعضهم :يجوز من كتابه إال إذا خرج من يده.
وقال ُ

ٍ
بعض المتساهلين :يجوز الرواية من ن َُسخٍ ِ
مقابلة بأصولهم ،فجعلهم
غير
وقال ُ

الحاكم (/22ب) مجروحين ،وهذا كثير ،وتعاطاه قوم من أكابر العلماء والصلحاء.
ُ

التوسط بين اإلفراط والتفريط ،فإذا قام يف
والصواب ما عليه الجمهور ،وهو
ُّ
((( من « الخالصة » للطيبي (.)137
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التحمل والضبط والمقابلة بما تقدَّ م جازت الرواية منه ،وكذا إن غاب عنه [الكتاب]
ُّ

(((

إذا كان الغالب سالمتَه من التغيير ،وال سيما إن كان ممن ال يخفى عليه تغييره غال ًبا.

النوع الخامس :يف آداب الراوي

(((

اعلم أن علم الحديث علم شريف ،يناسب مكارم األخــاق ومحاسن

كثير ا ،ومن ُر ِز قه مع ُح ْسن
خير ا ً
الشيم ،وهو من علوم اآلخرة ،فمن ُح ِر مه ُح ِرم ً
(((
تصحيح النية]
كبير ا ،فعلى ُمعانِيه
وتطهير
وإخالصها
ُ
ُ
أجر ا ً
النية [فقد نال ً
ُ

القلب من األغراض الدنيوية من رياسة أو طلب مال أو غير ذلك مما ال ُيراد

به وج ُه اهلل تعالى.

ُ
َ
سفيان
قال
الحديث تع َّبد قبل ذلك
الثوري((( :كان الرجل إذا أراد أن يطلب
ُّ

عشرين سنة.

المستحب للمتصدِّ ي إلسماع الحديث أن يبلغ
قال أبو محمد اب ُن خـ َّـاد(((:
ُّ

خمسين؛ ألهنا انتهاء الكهولة ،وفيها يجتمع األَ ُشدُّ .

ٍ
بمنكر أن يحدِّ ث عند استيفاء األربعين؛ ألهنا حدُّ االستواء
(/23أ) قال :وليس

ومنتهى الكمال.

(((
علما
وأنكر القاضي عياض على ابن خالد ذلك؛ ألن جماعة من السلف نشروا ً
ِ
ب له التصدِّ ي
حصى ولم يبلغوا ذلك ،والحق أنه متى احتيج إلى ما عنده استُح َّ
ال ُي َ

نصا.
((( من « الخالصة يف معرفة الحديث »  ،وعنه ينقل المؤلف ًّ
((( ينظر « الخالصة يف معرفة الحديث » للطيبي (صـ .)167
((( ساقط من (أ).

((( أخرجه الخطيب يف « الكفاية » (صـ .)54
((( « اإللماع » للقاضي عياض (صـ .)200
((( انظر الموضع السابق.

ِ
ِ
الرسول » ألبي محمد القايني الهروي
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ٍ
ِ
ُ
والتخليط
وغيرهما ،ومتى ُخ ِش َي عليه الهر ُم
والشافعي
كمالك
لنشره يف أي س ٍّن كان،
ِّ
ِ
أمسك عن التحديث ،وينبغي أن ال يحدِّ ث بحضرة من هو أولى منه ِ
وعلمه ِ
وغير
لسنِّه

ذلك ،وقيل :ال يحدِّ ث يف بلد فيه من هو أولى منه ،وإذا ُطلِب منه ما يعلمه عندَ َأ ْو َلى
منه((( َأ ْر َشدَ إليه؛ ألن الدين النصيحة ،وال يمتنع من تحديث أحد لعدم صحة نيته؛ فإنه

(((
حضور
وليحرص علي نشره ،ويبتغي جزيل أجره ،وإذا أراد
تصحيحها،
ُيرجى [له]
ْ
ُ
َ
ٍ
ِ
وسرح لحيتَه ،ثم يجلس متمكنًا
بوقار ،فإن رفع أحدٌ
مجلس التحديث َّ
تطهر وتط َّيب َّ

صو َته َز َب َر ُه(((.

ٍ
مالك رحمه اهلل ،وكان يكره أن يحدِّ ث يف الطريق أو وهو
ُر ِوى ذلك ك ُّله عن

قائم أو مستعجل ،و ُيقبِل (/23ب) على الحاضرين ك ِّلهم إذا أمكن ،وال يسرد
ِ
والصالة
فهمه ،ويفتتح مجلسه ويختمه بتحميد اهلل
الحديث سر ًدا ال يدرك ُ
بعضهم َ
ٍ
ِ
ٍ
مجلس
يليق بالحال ،وينبغي للمحدِّ ث
على رسول اهلل ﷺ
ودعاء ُ
العارف عقدٌ
إلمالء الحديث فإنه((( أعلى مراتب الرواية.

النوع السادس :يف آداب طالب الحديث

(((

ُ
ويبتهل إلى اهلل تعالى يف التوفيق
وتحقيق اإلخالص،
تصحيح النية
يجب عليه
ُ
ُ

والتيسير ،ويأخذ نفسه باألخالق المرضية واآلداب السنية.

(((
َ
َ
أفضل من طلب الحديث لمن أراد اهلل به.
سفيان
فعن
أعلم عملً
ِّ
الثوري  :ما ُ

سماع الصبي ،فقيل :خمس سنين ،وقيل:
واختلف يف الزمن الذى يصح فيه
ُ

أي :عند َم ْن هو أو َلى منه.
((( ْ
((( من (ب).

وانته َره.
((( زَ َب َر ُه :هنا ُه َ

ِ
وتدريب الراوي.
الصالح
((( يف األصل :وأنه .والتصويب من :مقدِّ مة ابن َّ
((( من « الخالصة يف معرفة الحديث » للطيبي (صـ .)173-171

((( أخرجه البيهقي يف « المدخل إلى السنن الكربى » (صـ 309رقم.)470
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أربع سنين ،وعليه استقر عمل المتأخرين ،يكتبون البن خمس :سمع ،ولمن
دونه :حضر أو ُأ ِ
حضر.

وليبتدئ بسما ِع َأرجحِ شيوخِ ِ
وعلما ،ول ُي َؤ ِّد زكاة الحديث ،ول ُي َع ِّظ ْم
بلده إسنا ًدا
ْ
ْ َ
ً
ٍ
َ
غيره من الطلبة؛ فإن كتمان ذلك ُل ْؤ ٌم ،وال يمنعه
شيخه ،فإذا فاز بفائدة أرشد إليها َ
الحيا ُء والكربُ يف األخذ ممن دونه (/24أ) ِسنًّا أو ن ََس ًبا أو منزلةً ،وليصرب على جفاء
ِ
ِ
الصحيحين ،ثم بق َّية كتب األئمة،
بالمهم ،و ُيقدِّ م [يف]((( ذلك ك ِّله
وليعتن
شيخه،
ِّ

كسنن أبى داود ،والرتمذي ،والنسائي ،وابن ماجة ،ثم كتاب السنن الكبير للبيهقي،
فإنا ال نعلم مثله يف بابه ،ثم المسانيد ،كمسند أحمد بن حنبل وغيره ،ثم من كتب

العلل :كتابه ،وكتاب الدارقطني ،ومن التواريخ[ :تواريخ]

(((

البخاري ،وابن أبي

خيثمة ،ومن كتب الجرح والتعديل :كتاب ابن أبي حاتم ،ومن مشكل األسماء :كتاب

ٌ
مشكل بحث عنه
مر به
ابن ماكوال ،ويعتني بكتب غريب الحديث وشروحه ،وكلما َّ

وأتقنه ،ثم حفظه وكتبه ،ويتح َّفظ الحديث ً
قليل ً
قليل ،ويشتغل بالتخريج والتصنيف

تمهر على علم الحديث من لم
إذا تأهل له ،معتن ًيا بشرحه وبيان مشكله وإتقانه ،فق َّل َما َّ

يفعله .ولعلماء الحديث يف تصنيفه طريقان :أجودهما على األبواب ،كما فعله البخاري
ومسلم ،فيذكر يف كل باب ما عنده فيه .الثانية :على المسانيد/24( ،ب) [فيجمع]

(((

يف ترجمة كل صحابي ما عنده من حديثه صحيحه وضعيفه ،وعلى هذه الطريقة يرتب

على الحروف ،أو على القبائل ،ف ُي َقدَّ م بنو هاشم ،ثم األقرب فاألقرب ،وقد يرتب

بالسابقة ،فيقدم العشرة ثم أهل بدر ثم الحديبية ثم من هاجر بينها وبين الفتح ،ثم

أصاغر الصحابة ،ثم النساء يبدأ بأمهات المؤمنين ،رضي اهلل عنهم.

((( من (ب)

((( يف (أ) « تاريخ » .
((( من (ب).
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القسم الرابع

يف أسماء الرجال وطبقات العلماء
وما يتصل بذلك

(((

والكالم فيه أحد وعشرون نو ًعا:

النوع األول :يف معرفة الصحابة رضي اهلل عنهم

ِّف فيه كتب كثيرة،
عرف به المرسل والمتصل ،وقد ُصن َ
هذا ف ٌّن مهم عظيم الفائدةُ ،ي َ

كتاب االستيعاب البن عبد الرب؛ لكن شأنه يذكر ما شجر بينهم ،وبحكاياته
ومن أجودها ُ

من اإلخباريين ،وقد جمع فيها ابن األثير كتا ًبا حسنًا جام ًعا ،وضبط وأجاد فيه.
وفيه فصول:

ِ
وبعض أصحاب
الصحابي ،والمعروف عند أهل الحديث
األول :اختُلِف يف َحدِّ
ِّ

األصول :أنه ُّ
البخاري يف صحيحه.
كل من رأى رسول اهلل ﷺ وهو مسلم ،قاله
ُّ

(/25أ) وأسند الخطيب((( عن أحمد بن حنبل أنه قال يف أصحاب النبي ﷺ :من

شهرا أو يو ًما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه.
صحبه سنة أو ً

وعند بعض األصوليين :من طالت مجالسته على طريق التبع واألخذ عنه.
وعند سعيد بن المسيب :هو من صحب رسول اهلل ﷺ سنة أو َغ َزا غزوةً .وهو

ضعيف.

والثاين :الصحابة كلهم عدول ،سواء َل َب ُسو الفتن أم ال ،بإجما ِع َم ْن ُيعتَدُّ هبم.
((( هذا القسم ُبر َّمته من « الخالصة يف معرفة الحديث » للطيبي (صـ  149وما بعدها).
((( يف « الكفاية » (صـ .)51
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ُ
رسول اهلل ﷺ عن مئة ألف و أربعة عشر
قال أبو زرعة الرازي رحمه اهلل(((ُ :قبِ َض

أل ًفا من الصحابة ،ممن [روى عنه و]((( سمع منه.

واختُلِف يف عدد طبقاهتم ،وجعلهم
الحاكم اثنتي((( عشرة طبقة.
ُ

الثالث :أولهم [إسال ًما]((( من الرجال أبو بكر ،رضي اهلل عنه ،ومن الصبيان

علي ،رضي اهلل عنه ،ومن النساء خديجة ،رضي اهلل عنها ،ومن الموالي زيد ،ومن
ّ

العبيد بالل ،رضي اهلل عنهم.

الرابع :أكثرهم حدي ًثا أبو هريرة ،وعائشة ،وابن عمر ،وابن عباس ،وجابر ،وأنس،

رضي اهلل عنهم.

[النوع]((( الثاين :يف معرفة التابعين

التابعي :هو كل مسلم صحب صحاب ًّيا ،وقيلَ :م ْن َل ِق َي ُه ،وهو األظهر.

قال
الحاكم :هم [خمس عشرة]((( طبقة :األولى :من أدرك العشرة.
ُ

ومِ ْن أكابر التابعين الفقها ُء السبع ُة (/25ب) من أهل المدينة :سعيد بن المسيب،

والقاسم بن محمد [بن أبي بكر]((( ،وعروة بن الزبير ،وخارجة بن زيد بن ثابت،
وأبو سلمة [بن]((( عبد الرحمن بن عوف ،وعبيد اهلل بن عبداهلل بن عتبة ،وسليمان بن

يسار ،فهؤالء الفقهاء السبعة عند األكثر من علماء الحجاز.

((( أخرجه الخطيب يف « الجامع ألخالق الراوي وآداب السامع » ( 293/2رقم  )1894وغيره.
((( من المصادر.
((( يف (أ) :اثني.

((( ساقط من (ب).
((( من (ب).

((( يف (أ) :خمسة عشر.
((( من (ب).
((( من (ب).

ِ
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الرسول » ألبي محمد القايني الهروي
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النوع الثالث :يف طبقات الرواة

مهم ،وطبقات بن سعد((( عظيم الفوائد فيه]((( ،وهو ثقة لكنه يروي
[وهو ف ٌّن ٌّ
عن الضعفاء.
ٍ
ٍ
طبقة
والطبقة :القوم المتشاهبون ،وقد يكونون من
باعتبار [ ،و]((( مِ ْن
ٍ
ِ
باعتبار.
طبقتين

النوع الرابع :يف األسماء والكنى

وقد صنف فيه اب ُن المديني ،ثم مسلم ،ثم النسائي ،ثم الحاكم أبو أحمد شيخ

الحاكم أبي عبداهلل ،ثم ابن منده وغيرهم.

والمراد هبذا النوع بيان أسماء ذوي الكنى.
وهو أقسام:

اسم غيرها ،كأبي بالل األشعري.
األول :من ُسمي بالكنية ،وليس له ٌ

ٍ
اسم أم ال ،كأبي مويهبة مولى النبي ﷺ.
عرف هل له ٌ
الثاين :من ُعرف بكنية ولم ُي َ

الثالث :من ُل ِّقب بكنيته وله اسم وكنية غيرها ،كأبي تراب لعلي بن أبي طالب

أبي الحسن.

وهذا المدخل ال يحتمل بيان جميع األقسام من هذا النوع/26( ،أ) وال سائر

ً
مجمل للتنبيه.
فلنقتصر على عدها
األنواع الباقية يف هذا القسم،
ْ

النوع الخامس :يف كنية من عرف باسمه

وهذا النوع ضد النوع الرابع؛ ألنه يف بيان أسماء من ُعرف بالكنية ،وهذا يف بيان

كُنية من ُعرف باسمه.
((( يف األصل :سعيد.
((( ساقط من (ب).
((( من (ب)
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النوع السادس :يف األلقاب

(((

النوع السابع :المختلف والمؤتلف

(((

وهو ف ٌّن جليلَ ،يق ُبح جه ُله بأهل العلم ،ال سيما أهل الحديث ،ومن لم يعرفه

ك ُثر خطؤه ،وهو ما يأتلف يف الخط ،أي يتفق صورته ويختلف لفظه ،مثلَّ :
سلم ،كله

سلم الصحابي ،ومحمد بن َ
ُمشدَّ د إال خمسة :والد عبداهلل بن َ
سلم شيخ البخاري،
وسلم جد محمد بن عبد الوهاب بن َ
َ
َ
سلم الج َّبائي
وسلم بن محمد المقدسي،

المعتزليَ ،
وسلم بن أبي الحقيق.

النوع الثامن :المتفق والمفترق

(((

كتاب ،كالخليل بن
وهو ما اتفق خ ًّطا ولف ًظا ويفرتق ُم َس َّما ُه ،وللخطيب فيه
ٌ

أحمد ،ستة أولهم شيخ سيبويه.

النوع التاسع :ما تركَّب من النوعين

وهو أن يتفق أسماؤهما ويأتلف ويختلف أسماء أبويهما أو أنساهبما أو عكسه،

كتاب حس ٌن/26( ،ب) سماه « تلخيص المتشابه يف الرسم » .
وللخطيب فيه ٌ

لي بضم العين ،ومحمد
لي ،بفتح العين كثيرون ،وموسى بن ُع ٍّ
مثل :موسى بن َع ٍّ

َ
ــرمي ،بضم الميم وفتح الخاء وكسر الراء المشددة ،محدِّ ث مشهور
بن عبداهلل
المخ ِّ

ْ
ــرمي ،بفتح الميم وسكون الخاء
ن ُِسب إلي المخرم ببغداد ،ومحمد بن عبداهلل
المخ َ

وتخفيف الراء المفتوحة ،روى عن الشافعي.
((( لم يذكر المؤلف شيئًا تحت هذا النوع.

((( ينظر « الخالصة يف معرفة الحديث » للطيبي (صـ .)156
((( « الخالصة » للطيبي (صـ .)157

ِ
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النوع العاشر :المتشابهون يف االسم واسم األب،
المتَمائِزُون يف التقديم والتأخير
ُ
مثل :الوليد بن مسلم ،ومسلم بن الوليد.

النوع الحادي عشر :من ن ُِسب إلى غير أبيه

منسوب إلى جده ،واسم أبيه عبداهلل.
مثل :أبي عبيدة ابن الجراح،
ٌ

النوع الثاين عشر :الن َِّسب المخالفة لظاهرها

بدرا فن ُِسب إليها ،ولم يشهد وقعتها.
مثل :أبي مسعود البدري ،نزل ً

النوع الثالث عشر :األسماء المفردة

مثلُ :جبيب بضم الجيم.

ٍ
وصفات مختلفة
النوع الرابع عشرَ :م ْن ُذكِر بأسماء

تمس الحاج ُة إليه لمعرفة التدليس ،وصنَّف عبدُ الغني بن سعيد المصري
وهو ف ٌّن ُّ

وغيره.

النوع الخامس عشر :معرفة (/27أ) الموالي

(((

ـم ذلك معرفة الموالي المنسوبين إلى القبائل مطل ًقا ،ك ُف َلن القرشي
وأهـ ُّ

ويكون مولى لهم ،ثم منهم مولى العتاقة ،ومنهم مولى اإلسالم ،كالبخاري اإلمام،

[مولى]((( الجعفيين والء اإلسالم ،ومنهم مولى الحلف ،كمالك بن أنس اإلمام،

هو ونفره موالى لتيم قريش بالحلف.

((( من « الخالصة يف معرفة الحديث » للطيبي (صـ .)162

((( من (ب).
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النوع السادس عشر :معرفة األسماء المبهمة

(((

غيرهما.
وقد صنَّف فيه عبدُ الغني بن سعيد ،ثم
ُ
الخطيب ،ثم ُ

وأكثر َم ْن جمع فيه فيما أعلمه ابن بشكوال المغربي.
قال القاضي ابن جماعة(((:
ُ
الحج
ونظيره كحديث ابن عباس ،رضي اهلل عنهما :أن رجال قال :يا رسول اهلل،
ُّ

َّ
كل عامٍ؟

النوع السابع عشر :معرفة الثقات والضعفاء

(((

وهذا النوع [مــن]((( ِّ
أجل أنواع علوم الحديث وأهمها ،وهو الذي به ُيعرف

الصحيح والضعيف ،وفيه تصانيف كثيرة:

منها  :ما ُأفرد يف الضعفاء ككتاب البخاري ،والنسائي ،والعقيلي ،والدارقطني،

وغيرها.

ومنها  :ما ُأفرد يف الثقات ككتاب الثقات البن ِح َّبان.

ومنها  :ما هو مشرتك كتاريخ (/27ب) البخاري ،وابن أبي ُخ َث ْيمة ،وابن أبي

حاتم.

ُ
والتعديل صيان ًة للشريعة.
الجرح
وج ِّوز
ُ
ُ

النوع الثامن عشرَ :من خ َّلط من الثقات

جدير بذلك.
تصنيف مفر ٌد به وهو
عرف فيه
ٌ
ٌ
مهم ،ال ُي َ
وهو ف ٌّن ٌّ
((( ينظر « الخالصة » للطيبي (صـ .)159
((( يف « المنهل الروي » (صـ .)136

((( من « الخالصة يف معرفة الحديث » للطيبي (صـ .)99

((( من (ب).

ِ
ِ
الرسول » ألبي محمد القايني الهروي
«
ُ
إشراقات األُصول يف علم حديث َّ
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ثم هؤالء منهم من خ َّلط لخرفه ،أو لذهاب بصره ،أو لغير ذلك[ ،ف ُيق َبل ما ُروي

عنهم قبل االختالط ،و ُير ُّد ما بعده وما شك]((( فيه(((.

النوع التاسع عشر :يف أوطان الرواة.

وهو مما ي ِ
اظ الحديث يف ٍ
فتق ُر إلى معرفته ُح َّف ُ
كثير من تصرفاهتم وتصانيفهم،
َ

ومن مظاهنم كتاب الطبقات البن سعد(((.

خوة
النوع العشرون :يف األُ َّ

هذا ف ٌّن من معارف أهل الحديث ،صنَّف فيه اب ُن المديني ،ثم النسائي ،ثم السراج

وغيرهم ،مثاله :عمر وزيد ابنا الخطاب.
ُ

والو َف َيات
النوع الحادي والعشرون :يف التواريخ َ

(((

ُ
اتصال الحديث وانقطا ُعه.
عرف به
مهمُ ،ي َ
وهو ف ٌّن ٌّ
وفيه فصول:

ټ األول :الصحيح أن ِس َّن (/28أ) سيد البشر ﷺ ثالث وستون سنة ،وكذا ِس ُّن
ُ
رسول اهلل ﷺ ضحى
أبي بكر وعمر ،رضي اهلل عنهما ،ثالث وستون سنة ،و ُقبِض

خلت من شهر ربيع األول سنة إحدى عشرة من هجرته،
يوم االثنين الثنت َْـي((( عشرة
ْ
ومات أبو بكر ،رضي اهلل عنه[ ،يف جمادي األولى((( سنة ثالث عشرة ،وعمر]((( يف

ذي الحجة سنة ثالث وعشرين ،وعثمان ،رضي اهلل عنه ،يف ذي الحجة سنة خمس
((( ساقط من (ب).

((( ينظر « الخالصة يف معرفة الحديث » للطيبي (صـ .)105
((( يف النسختين الخطيتين :سعيد.

((( من « الخالصة يف معرفة الحديث » للطيبي (صـ .)163
((( من (ب) ،ووقعت يف (أ) :الثني.
((( يف األصل :األول ،وهو خطأ.
((( ساقط من (ب).
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وعلي ،رضي اهلل عنه ،يف
وثالثين ،عن اثنين وثمانين ،وقيل :تسعين ،وقيل :غيره،
ٌّ

شهر رمضان سنة أربعين ،عن ثالث وستين ،وقيل :أربع ،وقيل :خمس.
ټ الثاين[ :يف]((( أصحاب كتب الحديث المعتمدة:

البخاري ،ولد يوم الجمعة لثالث عشرة خلت من شوال [المكرم]((( سنة أربع

وتسعين ومئة ،ومات بسمرقند ليلة عيد الفطر سنة ست وخمسين ومئتين ،عن اثنين
وستين سنة.

ومسلم ،مات بنيسابور لخمس بقين من شهر رجب سنة إحدى وستين ومئتين،

ابن خمس وخمسين.

وأبو داود السجستاين ،مات (/28ب) بالبصرة يف شوال سنة خمس وسبعين

ومئتين.

وأبو عيسي الترمذي ،مات برتمذ لثالث عشرة مضت من شهر رجب سنة تسع

وسبعين ومئتين.

وأبو عبد الرحمن النسائي ،مات سنة ثالث وثالث مئة بمكة ،وقيل :بالرملة.
َ
التصنيف و َع ُظ َم به االنتفاع:
ټ الثالث :سبعة من الحفاظ بعدهم أحسنوا

علي بن عمر ،مات ببغداد يف ذي القعدة سنة خمس
۞ الدارقطني أبو الحسن ّ

وثمانين وثالث مئة ،وولد فيها سنة ست وثالث مئة.

۞ ثم الحاكم أبو عبداهلل النيسابوري ،مات هبا يف صفر سنة خمس وأربع مئة،

وولد هبا يف شهر ربيع األول سنة إحدى وعشرين وثالث مئة.

۞ ثم أبو محمد عبد الغني بن سعيد ،حافظ مصر ،ولد يف ذي القعدة سنة اثنتين

(((

((( من (ب).
((( من (ب).

((( وقعت يف (أ) :الثنين ،والمثبت من (ب).

ِ
ِ
الرسول » ألبي محمد القايني الهروي
«
ُ
إشراقات األُصول يف علم حديث َّ
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وثالثين وثالث مئة ،ومات بمصر يف صفر سنة تسع وأربع مئة ،عن ستة وسبعين.
۞ وأبو نعيم أحمد بن عبداهلل األصفهاين ،مات هبا يف صفر سنة ثالثين وأربع مئة،

عن ست وتسعين سنة.

۞ ثم أبو عمر بن عبد البر/29( ،أ) حافظ المغرب ،تويف بشاطبة سنة ثالث

وستين وأربع مئة ،عن خمس وتسعين.

۞ ثم أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي ،مات بنيسابور يف جمادى األولى سنة

ثمان وخمسين وأربع مئة ،عن أربع وسبعين سنة.

۞ ثم أبو بكر الخطيب البغدادي ،مات ببغداد يف ذي الحجة سنة ثالث وستين

وأربع مئة ،عن إحدى وسبعين سنة.

ُ
ُ
وحافظ المغربَ ،ي ْعنُون
حافظ المشرق
وقال الناس يف تلك السنة :مات فيها
الخطيب وابن ِ
عبد الربِّ ،رضى اهلل عنهم أجمعين.
َ
َ
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الخاتمة
محب الحديث وأهله ،غفر اهلل له:
قال العبد الضعيف،
ُّ

ومجمالت ِ
ُ
كتب علو ِم الحديث ،كتبتُها على وجه
متون األصول،
هذه الفصول
ُ

قرأت على شيخنا اإلمام
استحضارها ،فإن هذا الفن قد َغ َر َب ،وقد
ليتيس َر
ُ
ُ
اإليجازَّ ،

العالمة موالنا حسام الدين محمد بن الشيخ الناسك جالل العبيدي ،يف أول كتاب

علوم الحديث للحاكم أبي عبداهلل النيسابوري رحمه اهلل/29( ،ب) قال الحاكم

(((

كثرت ،ومعرفة الناس بأصول السنن ق َّل ْت،
رأيت البدع يف زماننا قد
« فإين لما
ْ
ُ

مع إمعاهنم يف كتابة األخبار ،وكثرة طلبها يف اإلهمال واإلغفال ،دعاين ذلك إلى

تصنيف كتاب خفيف ،يشتمل على ذكر أنواع علوم الحديث » .

قلت :إذا قال الحاكم هذا القول يف زمانه ،فإيش نقول يف هذا الزمان؛ فإنه ال يبقى
ُ

اسم ،وال يقرع اآلذان بشيء من هذا يف المدارس،
رسم وال ٌ
من علم أصول الحديث ٌ

حقيق بأن يقدَّ م على كل العلوم
خبير بصدق هذا الحديث ،مع أن هذا العلم
ٌ
وأنت ٌ

الشرعية؛ إ ْذ كلها ُيحتاج إليه ،وقد ثبت أن نيل السعادات األبدية ،والكماالت السرمدية،

بمتابعة رسول اهلل ﷺ ،وذلك إنما يتيسر بعد العلم بأفعاله وأقواله وتقريراته ،التي هي
ثاني ُة ِ
أد َّل ِة علوم اإلسالم ،ومادة األصول واألحكام ،وتلو كالم اهلل الملك َّ
العلم ،وهو

ُّ
تقي ،وال
من أفضل العلوم فائدةً ،وأشرفها عائدةً ،وال يرغب يف نشره (/30أ) إال كل ٍّ
رأيت الرجل يزهد يف سماع الحديث وروايته،
يزهد يف نصره إال كل منافق شقي ،وإذا َ

فاعلم َّ
أن فيه عالم َة اإللحاد.
ْ

((( « معرفة علوم الحديث » (.)2-1
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ُروينا يف « الخالصة » ((( عن أبي نصر بن سالم أنه قال :ليس شي ٌء أثقل على أهل

اإللحاد ،وال أبغض إليهم من سماع الحديث وروايته وإسناده.

ً
وفضل ،أن رسول اهلل ﷺ جعلهم خلفاءه ،فيما
وكفى بأهل الحديث شر ًفا

رويناه مسندً ا يف مسلسالت الشيخ اإلمــام قدوة المحدثين موالنا سعيد الملة
(((
علي بن أبي طالب،
والدين محمد بن مسعود الكازروين  ،رحمه اهلل تعالى ،إلى ِّ

ُ
رسول اهلل ﷺ فقال » اللهم ارحم خلفائي »  ،قلنا:
رضي اهلل عنه ،يقول :خرج علينا

يا رسول اهلل ،ومن خلفاؤك؟ قال « الذين يأتون من بعدي َي ْر ُو َ
وسنَّتي،
ون أحاديثي ُ
الناس » (((.
و ُيع ِّل ُموهنا
َ

وأهنم مبشرون بالجنة ،فيما َر َو ْينا مسندً ا فيها [أي يف المسلسالت المذكورة]

(((

ٍ
ُ
رسول اهلل ﷺ « من أ َّدى حدي ًثا إلى أمتي
عباس ،رضي اهلل عنهما ،قال :قال
إلى ابن
لتُقا َم به ُسنَّةٌ ،أو ُتث َل َم به بدعةٌ ،فله الجنَّة » (((.

َّ
خير من عبادة الستين ،فيما رويناه مسندً ا
وأن تع ُّلم الحديث وتعليمه (/30ب) ٌ

فيها ،أي يف المسلسالت المذكورة ،إلى الرباء بن عازب ،رضي اهلل عنه ،قال :قال
((( « الخالصة يف معرفة الحديث » للطيبي (صـ .)4

((( توىف سنة 758هـ ،وترجمه الحافظ يف « الدرر الكامنة » (.)7/6

الرا َم ُه ْر ُم ِز ُّي يف « المحدث الفاصل » (صـ
((( يف « مسلسالت الكازروين » (صـ  .)83والحديث أخرجه َّ

الزيلعي يف « نصب الراية »
 ،)163وأبو نعيم يف « تاريخ أصبهان » ( )111/1وغيرهما .وحكم عليه
ُّ
( )348/1بأنه حديث موضوع .وقال الذهبي يف « الميزان » ( :)270/1باطل.

((( من (ب).

((( يف « مسلسالت الكازروين » (صـ  .)84والحديث أخرجه ابن شاذان « مشيخته الصغرى » (صـ

 38رقم ،)46والخطيب يف « شرف أصحاب الحديث » (صـ  ،)79وقاضي المارستان يف «مشيخته»
ُ
عدي :يحدِّ ث عن الثقات
(1327/3رقم  .)682وفيه
إسماعيل ب ُن يحيى بن عبيد اهلل التميمي ،قال اب ُن ّ

بالبواطيل .وقال صالح جزرة :كان يضع الحديث .وقال األزدي :رك ٌن من أركان الكذب ،ال ُّ
تحل

أكثر من خمس مئة حديث
الرواية عنه .والراوي عنه :عبد الرحيم بن حبيب ،قال اب ُن ح َّبان :لعله وضع َ

على رسول اهلل ﷺ.

شرح حديث  « :إنَّما األعمال بالنيات » لقطب الدَّ ين الحلبي
ُ
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حديثين ِ
ِ
ُ
غيره فينتفع هبما،
رسول اهلل ﷺ  « :من تع َّلم
نفسه أو ُي َع ِّل ُمهما َ
اثنين ينفع هبما َ
خيرا من عبادة ستين سنة » (((.
كان ً

َّ
خير من األرض وما عليها من الذهب والفضة ،فيما
وأن االشتغال هبذا الفن ٌ

رويناه مسندً ا فيها إلى [أبي] جعفر بن محمد بن علي ،رضي اهلل عنهم ،قال :قال

ٍ
ٌ
خير من األرض وما
رسول اهلل ﷺ  « :سارعوا يف طلب العلم،
فلحديث عن صادق ٌ
عليها من ذهب وفضة » (((.

وأن النبي ﷺ أوصى بإكرامهم وترحيبهم ،فيما رويناه مسندً ا فيها إلى أبي هارون

العبدي قال[ :كنا إذا أتينا أبا سعيد الخدري ،قال (((]:مرح ًبا بوصية رسول اهلل ﷺ

ُ
رسول اهلل ﷺ  « :إنه سيأيت من بعدي
قال :قلنا وما وصي ُة رسول اهلل ﷺ؟ قال :قال لنا

َ
الحديث عني ،فإذا جاءكم فالطفوا هبم وحدثوهم » (((.
قو ٌم يسألونكم

أي أبواهبا شاءوا ،فيما
(/31أ) وأهنم مخ َّي ُرون يوم القيامة يف دخول الجنة من ِّ

ُ
رسول اهلل ﷺ َ « :م ْن حفظ على أمتي أربعين
رويناه مسندً ا فيها إلى عبداهلل قال :قال

((( يف « مسلسالت الكازروين » (صـ  .)85والحديث أخرجه أبو نعيم يف « أخبار أصبهان » (،)90/2
والخطيب يف « شرف أصحاب الحديث » (صـ  ،)80من طريق شيخٍ ُي َكنَّى بأبي الحسن ،عن نفيع بن

الحارث ،عن الرباء بن عازب ،به .وهذا إسناد ساقط .نفيع بن الحارث ،قال أبو حاتم :منكر الحديث

ضعيف الحديث .وقال أبو زرعة :لم يكن بشيء .وتركه الدارقطني .وقال ابن عبد الرب :اتفق أهل العلم

بالحديث على نكارة حديثه وضعفه ،وكذبه بعضهم ،وأجمعوا على ترك الرواية عنه وليس هو عندهم
بشيء .وقال الساجي :كان منكر الحديث ،يكذب .والشيخ الراوي عنه مجهول.

((( يف « مسلسالت الكازروين » (صـ  .)86والحديث أخرجه الخطيب يف « شرف أصحاب الحديث »
(صـ  ،)80وال يصح.

((( من (ب).

((( يف « مسلسالت الكازروين » (صـ  .)87والحديث أخرجه الخطيب يف « شرف أصحاب الحديث » (صـ
 ،)21وآ َفتُه أبو هارون العبدي ،قال أحمد بن حنبل :مرتوك .وقال يحيى بن معين :ليس بثقة .ويف رواية
ابن الجنيد :كان غير ثقة يكذب.
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شئت » (((.
حدي ًثا ينفعهم اهلل هبا ،قيل له :ادخل من أي أبواب الجنة َ
وأهنم مخصوصون بنَ ْي ِل شفاعة النبي ﷺ فيما رويناه مسندً ا فيها إلى ابن عباس،

ُ
رسول اهلل ﷺ َ « :م ْن حفظ على أمتي أربعين حدي ًثا يف
رضي اهلل عنهما ،أنه قال :قال

كنت له شفي ًعا يوم القيامة » (((.
السنَّةُ ،
ُّ

َّ
وأن وجوههم ناضرة ،فيما رويناه مسندً ا فيها إلى عبداهلل بن مسعود ،قال :قال
ِ
ُ
امر ًأ سمع مقالتي فوعاها
[فحفظها]((( ،فإنه ُر َّب حام ِل
رسول اهلل ﷺ  « :نضر اهلل َ
فقه غير فقيه ،ورب حام ِل ٍ
ٍ
فقه إلى من هو أفقه منه » (((.
ُ َّ

وأهنم الفائزون بأفضل الفوائد ،فيما رويناه مسندً ا فيها [أي يف المسلسالت

ُ
رسول اهلل ﷺ  « :إن من أفضل
المذكورة]((( إلى محمد بن المنكدر ،قال :قال
ُ
الرجل فيحدِّ ث به ً
الفائدة حدي ًثا حسنًا يسمعه
أخا » (((.

وأهنم ي ِفدُ ون (/31ب) على اهلل تعالى بمحابرهم في ِ
دخ ُلهم الجنة ،فيما رويناه
ُ
َ

((( يف « مسلسالت الكازروين » (صـ  .)88والحديث أخرجه أبو نعيم يف « حلية األولياء » ()189/4
وقال :غريب .وقال البيهقي يف « الشعب » (َ « )240/3ه َذا م ْتن م ْشه ِ
يما َب ْي َن الن ِ
َّاسَ ،و َل ْي َس َل ُه
ور ف َ
َ ٌ َ ُ ٌ
ِ
يح » .
إِ ْسنَا ٌد َصح ٌ

((( يف « مسلسالت الكازروين » (صـ  .)89والحديث أخرجه ابن عدي يف « الكامل » ( )330/1وغيره.
ُ
الدارقطني يف « العلل » ( .)33/6وقال النووي يف مقدمة األربعين النووية » اتفق
وض َّعفه
الحفاظ على
ُّ
ِ
الحديث
أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه »  .وقال اب ُن الملقن يف « البدر المنير » (َ « )278/7ه َذا َ
ٍ
ُ
ُ
تلميذه ابن حجر
الحفاظ َع َلى ضعفها َوإِن تعدَّ دت »  .وقال
اتفق
وي من طرق عديدة
بألفاظ متنوعةَ ،و َ
َم ْر ٌّ
ٍ
ٍ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
يها َطر ٌيق َت ْس َل ُم م ْن ع َّلة َقاد َحة » .
يف « التلخيص الحبير » (َ « )202/3ج َم ْع ُت ُط ُر َق ُه يف ُجزْ ء َل ْي َس ف َ

((( يف (ب) « فأ َّداها » .

((( يف « مسلسالت الكازروين » (صـ  .)90والحديث أخرجه الرتمذي (34/5رقم ،)2657وابن ماجة
(157/1رقم ،)232وغيرهما .وهو حديث صحيح.

((( من (ب).

((( يف « مسلسالت الكازروين » (صـ  .)91والحديث أخرجه اب ُن عبد الرب يف « جامع بيان العلم وفضله »
(261/1رقم  ،)321وهو ضعيف إلرساله.
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ُ
رسول اهلل ﷺ  « :إذا كان يو ُم القيامة
مسندً ا فيها إلى أنس ،رضي اهلل عنه ،قال :قال

إلي ،بين يدي اهلل تعالى ،ومعهم محابر ،فيقول اهلل :أنتم
جاء
ُ
أصحاب الحديث َّ
ِ
الحديث؛ طالما كنتم ُت َص ُّل َ
أصحاب
ون على نبِ ِّيي؛ ادخلوا الجنة » (((.
ُ
اللهم اجعلنا منهم ،وال تجعلنا محرومين من بركاهتم.
قال المؤلف:
أجزت المسلمين قاطب ًة أن َيـ ْـر ُووا عني هذا الكتاب إلى يوم
ُ

القيامة ،وله الحمدُ يف األولى واآلخرة ،وعلى رسوله وآله وأصحابه

الصال ُة والتحيةُ.

[نقل هذه النسخة الشريفة الموسومة بـــ « إشراقات األصول

يف علم حديث الرسول »  ،العبد الضعيف الفقير إلى اهلل الغني:
محمد بن عبد الرحمن النجحي ،غفر اهلل له ولوالديه ولجميع

المؤمنين والمؤمنات ،يف يوم الجمعة الرابع عشر من جمادى
ٍ
اآلخرة((( سنة
خمس وسبعين وثمان مئة(((](((.

ٍ
سعد السمعاينُّ يف « أدب اإلمالء
((( يف « مسلسالت الكازروين » (صـ  .)92والحديث أخرجه أبو
واالستمالء » (صـ  ،)152والسبكي يف « طبقات الشافعية » (.)179/1

((( يف األصل :اآلخر ،وهو خطأ.

((( يف هامش (أ) « قوبل باألصل » .
((( من (أ).

ِ
ِ
الرسول » ألبي محمد القايني الهروي
«
ُ
إشراقات األُصول يف علم حديث َّ
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والم َر ِ
اجع
الم َصادر َ
َ

1- 1أدب اإلمالء واالستمالء :عبد الكريم بن محمد بن منصور ،أبو سعد التميمي السمعاين (ت562هـ)،
تحقيق ماكس فايسفايلر ،بيروت ،دار الكتب العلمية1401 ،هـ = 1981م.

2- 2األذكار :أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (ت676هـــ) ،دار ابن حزم للطباعة والنشر،
1425هـ = 2004م.

3- 3اإللماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع :القاضي عياض (ت544هـــ) ،تحقيق السيد أحمد
صقر ،مصر ،دار الرتاث1379 ،هـ = 1970م.

4- 4البدر المنير يف تخريج األحاديث واآلثار الواقعة يف الشرح الكبير :ابن الملقن ،سراج الدين أبو حفص

عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري (ت804هـ) ،تحقيق مصطفى أبو الغيط وعبداهلل بن سليمان
وياسر بن كمال ،السعودية ،دار الهجرة للنشر والتوزيع1425 ،هـ = 2004م.

5- 5تاريخ اإلسالم :اإلمام الذهبي (ت748هـ) ،تحقيق بشار عواد معروف ،بيروت ،دار الغرب اإلسالمي،
2003م.

6- 6تاريخ أصبهان :اإلمام أبو نعيم األصبهاين (ت430هـ) ،تحقيق سيد كسروي حسن ،بيروت ،دار الكتب
العلمية1410 ،هـ = 1990م.

7- 7تاريخ بغداد :اإلمام الخطيب البغدادي (ت463هـ) ،تحقيق بشار عواد معروف ،بيروت ،دار الغرب
اإلسالمي1422 ،هـ = 2002م.

8- 8التقييد واإليضاح شرح مقدمة ابن الصالح :اإلمام العراقي (ت806ه) ،تحقيق عبد الرحمن محمد

عثمان ،السعودية ،محمد عبد المحسن الكتبي صاحب المكتبة السلفية بالمدينة المنورة1389 ،هـ =
1969م.

9- 9التلخيص الحبير يف تخريج أحاديث الرافعي الكبير :الحافظ ابن حجر العسقالين (ت852هـ) ،تحقيق
حسن بن عباس قطب ،مصر ،دار قرطبة1416 ،هـ = 1995م.

10-10جامع بيان العلم وفضله :اإلمام ابن عبد الرب القرطبي (ت463هـــ) تحقيق أبي األشبال الزهيري،
السعودية ،دار ابن الجوزي1414 ،هـ = 1994م.

11-11جامع األصول يف أحاديث الرسول :مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد

ابن عبد الكريم الشيباين الجزري ابن األثير (ت606هـ) ،تحقيق عبد القادر األرنؤوط ،مكتبة الحلواين -
مطبعة المالح  -مكتبة دار البيان.

12-12الجامع ألخالق الراوي وآداب السامع :الخطيب البغدادي (ت463هـ) ،تحقيق محمود الطحان،
السعودية ،دار المعارف.
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13-13الحطة يف ذكر الصحاح الستة :صديق حسن خان القنوجي (ت1307هـ) ،بيروت ،دار الكتب العلمية،
1405هـ = 1985م.

14-14حلية األولياء وطبقات األصفياء :أبو نعيم األصفهاين (ت430هـ) ،مصر ،مكتبة السعادة1394 ،هـ =
1974م.

15-15الخالصة يف معرفة الحديث :شرف الدين الطيبي (ت743هـ) ،تحقيق أبي عاصم الشوامي األثري،
مصر ،المكتبة اإلسالمية للنشر والتوزيع  -الرواد لإلعالم والنشر1430 ،هـ = 2009م.

16-16الدرر الكامنة يف أعيان المئة الثامنة :الحافظ ابن حجر العسقالين (ت852هـــ) ،تحقيق محمد عبد
المعيد خان ،الهند ،دائرة المعارف العثمانية1392 ،هـ = 1972م.

17-17السنن :اإلمام ابن ماجه القزويني (ت273هـــ) ،تحقيق شعيب األرنــاؤوط وجماعة ،بيروت ،دار
الرسالة العالمية1430 ،هـ = 2009م.

18-18السنن :اإلمام أبو عيسى الرتمذي (ت279هـــ) ،تحقيق أحمد محمد شاكر ،مصر ،مكتبة ومطبعة
مصطفى البابي الحلبي1395 ،هـ = 1975م.

19-19السنن الكربى :اإلمام البيهقي (ت458هـ) ،الهند ،دائرة المعارف العثمانية1344 ،هـ.
20-20شذرات الذهب يف أخبار من ذهب :ابن العماد الحنبلي (ت1089هـ) ،تحقيق محمود األرناؤوط،
بيروت ،دار ابن كثير1406 ،هـ = 1986م.

21-21شرح صحيح مسلم :اإلمام النووي (ت676هـ) ،بيروت ،دار إحياء الرتاث العربي1392 ،هـ.
22-22شرف أصحاب الحديث :اإلمام الخطيب البغدادي (ت463هـ) ،تحقيق محمد سعيد خطي أوغلي،
أنقرة ،دار إحياء السنة النبوية.

23-23شعب اإليمان :اإلمام البيهقي (ت458هـ ) ،تحقيق عبد العلي عبد الحميد حامد ،السعودية ،مكتبة
الرشد1423 ،هـ = 2003م.

24-24صحيح مسلم :اإلمام مسلم بن الحجاج النيسابوري (ت261هـ) بيروت ،دار إحياء الرتاث العربي.
25-25طبقات الشافعية الكربى :اإلمام تاج الدين السبكي (ت771هـ) ،تحقيق عبد الفتاح الحلو ،ومحمود
الطناحي ،هجر للطباعة والنشر1413 ،هـ.

26-26العلل الواردة يف األحاديث النبوية :اإلمام أبو الحسن الدارقطني (ت385هـ) ،تحقيق محفوظ الرحمن
زين اهلل ،السعودية ،دار طيبة1405 ،هـ = 1985م.

27-27علوم الحديث :اإلمام ابن الصالح (ت643هـ) ،تحقيق نور الدين عرت ،سوريا ،دار الفكر1406 ،هـ
= 1986م.

ِ
ِ
الرسول » ألبي محمد القايني الهروي
«
ُ
إشراقات األُصول يف علم حديث َّ
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28-28قواطع األدلة يف األصول :اإلمام أبو المظفر السمعاين (ت489هـ) ،تحقيق محمد حسن إسماعيل
الشافعي ،بيروت ،دار الكتب العلمية1418 ،هـ = 1999م.

29-29الكامل يف ضعفاء الرجال :اإلمام ابن عدي (ت365هـ) ،بيروت ،دار الفكر1409 ،هـ = 1988م.
30-30الكبائر :اإلمام الذهبي (ت748هـ) ،بيروت ،دار الندوة الجديدة.
31-31كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون :حاجي خليفة (ت1067هـ) ،بغداد ،مكتبة المثنى.
32-32الكفاية يف علم الرواية :اإلمام الخطيب البغدادي (ت463هـ) ،تحقيق أبي عبداهلل السورقي ،وإبراهيم
حمدي المدين ،المدينة النبوية ،المكتبة العلمية.

33-33لسان العرب :ابن منظور (ت711هـ) ،بيروت ،دار صادر1414 ،هـ.
34-34المحدث الفاصل بين الراوي والواعي :أبو محمد الرامهرمزي (ت360هـ) ،تحقيق محمد عجاج
الخطيب ،بيروت ،دار الفكر1404 ،هـ.

35-35المختصر يف أصول الحديث :الشريف الجرجاين (ت816هـ) ،تحقيق علي وزين ،السعودية ،مكتبة
الرشد1407 ،ه.

36-36المدخل إلى السنن الكربى :اإلمام البيهقي (ت458هـــ) ،تحقيق محمد ضياء الرحمن األعظمي،
الكويت ،دار الخلفاء للكتاب اإلسالمي.

37-37مسلسالت الكازروين :سعيد الدين بن مسعود الكازروين (ت758هـ) ،تحقيق أبي الحسن عبداهلل بن
عبد العزيز الشرباوي ،مصر ،دار الرسالة للنشر والتوزيع1438 ،هـ = 2017م.

علي الحسن ابن شاذان (ت425هـ) ،تحقيق عصام موسى هادي ،السعودية،
38-38المشيخة الصغرى :أبو ّ
مكتبة الغرباء األثرية1419 ،هـ = 1998م.

39-39المشيخة الكربى (أحاديث الشيوخ الثقات) :قاضي المارستان (ت535هـ) ،تحقيق الشريف حاتم بن
عارف العوين ،السعودية ،دار عالم الفوائد1422 ،هـ.

40-40معرفة علوم الحديث :اإلمام أبو عبداهلل الحاكم (ت405هـ) ،تحقيق السيد معظم حسين ،بيروت ،دار
الكتب العلمية1397 ،هـ = 1977م.

41-41المقاصد النحوية يف شرح شواهد األلفية :بدر الدين العيني (ت855هـ) ،تحقيق أ .د .علي محمد فاخر،
أ .د .أحمد محمد توفيق السوداين ،د .عبد العزيز محمد فاخر ،مصر ،دار السالم1431 ،هـ = 2010م.

42-42مناقب الشافعي :اإلمام البيهقي (ت458هـ) ،تحقيق السيد أحمد صقر ،مصر ،دار الرتاث1390 ،هـ
= 1970م.
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43-43المنهل الروي يف مختصر علوم الحديث النبوي :القاضي ابن جماعة (ت733هـــ) ،تحقيق محيي
الدين عبد الرحمن رمضان ،سوريا ،دار الفكر1406 ،هـ.

44-44ميزان االعتدال يف نقد الرجال :اإلمام الذهبي (ت748هـ) ،تحقيق علي محمد معوض ،عادل أحمد
عبد الموجود ،بيروت ،دار الكتب العلمية1995 ،م.

45-45نصب الراية :اإلمام الزيلعي (ت762هـ) ،تحقيق محمد عوامة ،بيروت ،مؤسسة الريان1418 ،هـ =
1997م.

46-46هد َّية العارفين يف أسماء المؤلفين وآثار المصنفين :إسماعيل باشا البغدادي (ت1339هـ) ،بيروت ،دار
إحياء الرتاث.
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َّ
َْ ُ
ابلدر المنِري الساري يف الكالم ىلع صحيح ابلخاري »
من كتاب «

تحقيق
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ُ
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مقدمة التحقيق

إن الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ،ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن

سيئات أعمالنا ،من يهده اهلل فال مضل له ،ومن يضلل فال هادي له ،وأشهد أن ال إله
إال اهلل وحده ال شريك له ،وأشهد أن محمدً ا عبده ورسوله صلى اهلل عليه وعلى آله

تسليما.
وصحبه وسلم
ً
َّأما بعد:

َّ
فإن كتاب البدر المنير الساري يف الكالم على صحيح البخاري ،لمؤلفه :قطب

الدين الحلبي رحمه اهلل (ت735:هـ) أحدُ الشروح النَّادرة لصحيح اإلمام البخاري.

يتمه صاحبه ،بل وصل فيه إلى الن ِّْصف ،ولم يصلنا – على حدِّ علمي -من هذا
لم َّ
الن ِّْصف إال ثالث قطع:

أحدها :قطعة يف شرح الحديث األول من صحيح البخاري حديث « إنما

األعمال بالنيات » وهي موضوع تحقيقنا.

ثانيها :قطعة يف شــرح كتاب العلم ،وهــي موضوع أطروحتي لنيل درجة

انتهيت من تحقيقها
الماجستير من معهد البحوث والدراسات العربية بالقاهرة .وقد
ُ

-والحمد هلل -ويف انتظار المناقشة قري ًبا ،إن شاء اهلل.

شارفت على االنتهاء من تحقيقها.
ثالثها :قطعة يف شرح كتاب الطهارة ،وقد
ُ

وسوف أقدمهم للطبع قري ًبا ،إن شاء اهلل.

أ َّما عن هذه القطعة :فقد ح َّققتُها عن نسختها الخط َّية الوحيدة ،والتي كُتبت من
ٍ
منقول من أصل المصنف ويف حياته ،وخطتي يف التحقيق كالتالي:
أص ٍل
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َّص من نسخته الخطية.
ُ
نسخت الن َّ

ِ
والت الواردة فيها إلى مصادرها قدر اإلمكان.
عزوت النُّ ُق
ُ
خر ْج ُت أحاديثها مع بيان حكمها.
 َّفهرسا للمراجع.
صنعت
وأخيرا
ُ
ً
ً

خالصا لوجهه الكريم ،ويف ميزان حسنايت
أسأل اهلل  -عز وجل  -أن يجعل ذلك
ً

يوم ألقاه.

ِ
محمد وآله وصحبه
وآخر دعوانا أن الحمدُ هلل ِّ
رب العالمين ،وص َّلى اهلل على نبينا َّ

وس َّلم.

وكتب
خالد عبد العظيم الحويني
الثالثاء  25من ذي ال َق ْعدَ ة 1439هـ
 7من أغسطس 2018م
قرية ُح َو ْين  -محافظة كفر الشيخ  -مصر

شرح حديث  « :إنَّما األعمال بالنيات » لقطب الدَّ ين الحلبي
ُ
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الم َصنِّف
ترجمة ُ
اسمه:
هو اإلمام قطب الدين ،أبو علي ،أو أبو محمد ،عبد الكريم بن عبد النور بن

من ِّير بن عبد الكريم بن علي بن عبد الحق بن عبد الصمد بن عبد النور الحلبي
ثم المصري ،الحنفي ،المعروف بابن أخت الشيخ نصر المنبجي.
األصلَّ ،
مولده:
اختلف يف سنة مولده  :فاألكثرون كالذهبي((( والوادي آشي((( وابن كثير((( وابن

حجر((( وابن تغري بردي((( والسيوطي((( أنه ولد يف رجب سنة أربع وستين وست

مئة بحلب .وذهب ابن الجزري((( وإسماعيل البغدادي((( إلى أنه ولد سنة ثالث
وستين وست مئة .والصحيح :األول.

قال محيي الدين الحنفي  « :مولده يف سادس عشر سنة ثالث وستين قال:

هكذا أخربين والــدي ،قال :والصحيح سنة أربع وستين ،وكتب بخ ِّطه هكذا
مرات عديدة(((.

((( معجم الشيوخ الكبير ،للذهبي (ج.)412/1
((( برنامج الوادي آشي (ص.)77

((( البداية والنهاية ،البن كثير (ج.)378/18
((( الدرر الكامنة ،البن حجر (ج.)199/3

((( النجوم الزاهرة ،البن تغري بردي (ج.)306/9

((( حسن المحاضرة يف تاريخ مصر والقاهرة ،للسيوطي (ج.)358/1

((( غاية النهاية يف طبقات القراء ،البن الجزري (ج.)402/1

((( هدية العارفين يف أسماء المؤلفين وآثار المصنفين ،إلسماعيل باشا البغدادي (ج.)610/1
((( الجواهر المضية يف طبقات الحنفية ،لـ محيي الدين الحنفي (ج.)325/1
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رحلته يف طلب العلم:
وحصل ،وكتب ،وأخذ عن أصحاب ابن طربزد
قال الذهبي  « :ورحل وتعب
َّ

فمن بعدهم » (((.

وقال الوادي آشي  « :رحل يف طلب العلم إلى األقطار المستبحرة التي زخرت

فيها بحار العلم والمعرفة كمصر والشام والحجاز وغيرها »(((.
شيوخه:

قال الوادي آشي  « :ومن شيوخه يف الحديث جماعة كبيرة يزيدون على األلف
بالسماع بالديار المصرية ،والشام ،والحجاز ودمشق وغيرها »(((.
َّ

فمن هؤالء :أحمد بن منصور بن مكي ،وإسماعيل بن هبة اهلل بن علي بن هبة اهلل،
وأبو بكر بن أبي الفضل بن فضالة بن عامر الحلبي ،وخليل بن أبي بكر بن محمد بن
صديق المراغي ،وخليل بن أيبك بن عبداهلل الصفدي ،وسالم بن عمر بن عقيل بن
محمد بن نصر اهلل الربعي المنبجي ،وسعيد بن منصور بن إبراهيم الحراين ،واألمير
علم الدين ،سنجر بن عبداهلل الجاولي ،وابن خطيب ِ
الـم َّزة عبد الرحيم بن يوسف
الحراين،
وعز الدين عبد العزيز بن عبد المنعم بن الصيقل
بن يحيى الموصليُّ ،
َّ
وعبد المؤمن بن خلف بن أبي الحسن الدمياطي ،وعلي بن أحمد بن عبد الواحد
المقدسي الحنبلي ،أبو الحسن ،المعروف بالفخر ابن البخاري ،ومحمود بن أبي
بكر الكالباذي البخاري الفرضي ،وأبو بكر محمد بن إبراهيم بن عبد الواحد بن
علي بن سرور المقدسي ،ومحمد بن جابر بن محمد بن قاسم القيسي ،الوادي
آشي ،ومحمد بن علي بن وهب القشيري ،وأبو الفتح ابن دقيق العيد ،ومحمد بن
محمد بن عبد الرحمن ابن القوبع ،ومحمد بن مكي بن سعد القرشي المصري،
وخاله الشيخ نصر بن سليمان بن عمر المنبجي.
((( تذكرة الحفاظ ،للذهبي (ج.)1500/4
((( برنامج الوادي آشي (ص .)77
((( المصدر السابق .
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تالميذه:
ذكر الصفدي بعضهم ثم قال  « :وعدد كبير » ((( ،وكذلك فعل اب ُن تغري بردي،

وقال  « :وعدَّ ة كثيرة » (((.

فمنهم :أبو الحسين أحمد بن أيبك بن عبداهلل الدمياطي ،وصالح الدين الصفدي،

وعبد الرحمن بن أحمد بن المبارك بن حماد الغزي ،وعبد القادر بن محمد بن نصر اهلل

ابن سالم ،أبو محمد بن أبي الوفاء القرشي ،وتاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد

الكايف السبكي ،واألمير عالء الدين علي بن بلبان الفارسي ،وعمر بن عبد المحسن
بن رزين الحموي ،وسراج الدين أبو حفص عمر بن علي ابن الملقن ،وشمس الدين

أبو عبداهلل الذهبي ،ومحمد بن جابر الوادي آشي ،ومحمد بن هبة اهلل بن أحمد بن

يعلى ابن الشجاع ،وعالء الدين مغلطاي بن قليج الحنفي ،وغيرهم.
مكانته العلمية وثناء العلماء عليه:

قال اإلمــام الذهبي  « :اإلمــام ،المحدث ،الحافظ ،المصنف ،المقرئ ،بقية

السلف ،قطب الدين ،جمع وخرج وألف تواليف متقنة ،مع السكينة ،ومالزمة العلم،
والمطالعة ،ومعرفة الرجال ،ونقد الحديث » (((.

وقال الصفدي  « :الشيخ اإلمام الحافظ مفيد الديار المصرية ...كتب العالي

وخرج وأ َّلف ...مع الفهم والبصر بالرجال ،والمشاركة يف الفقه
والنازل ،وجمعَّ ،

وغير ذلك ...وكان فيه تواضع وحسن سيرة.((( » ..

وقال ابن كثير  « :أحد مشاهير المحدثين ،والقائمين بحفظ الحديث وروايته
((( الوايف بالوفيات ،للصفدي (ج.)56/19

((( المنهل الصايف ،البن تغري بردي (ج.)337/7
((( معجم المحدثين ،للذهبي (ج.)150/1

((( الوايف بالوفيات (ج.)81-80/19
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وتدوينه ،وشرحه والكالم عليه ،وقرأ القرآن بالروايات ،وسمع الحديث ،وقرأ
كثيرا ،وكان َح َس َن األخالقُ ،م َّط ِر ًحا
الشاطبية واأللفية ،وبرع يف ف ِّن الحديث ،وكتب ً

كثير المطالعة واالشتغال إلى أن تويف » (((.
للكلفةَ ،

وقال تقي الدين الحنفي  « :اإلمام العارف القدوة الحافظ المحدث ،قطب الدين،

كان َس ْم ًحا بعارية الكتب واألجزاء .قال ابن شاكر يف « عيون التواريخ »  :وكان كثير

االشتغال والمطالعة ،حسن األخالق ،من أرباب المروءات ،أوقاته معمورة ،وكان
مدرس الحديث بجامع الحاكم ،ومعيدً ا يف أماكن » (((.
مؤلفاته:
قال اإلمام الذهبي « وله تواليف مفيدة » (((.
وقال ابن تغري بردي « صاحب المصنفات » (((.
ذكر ْتها المصادر:
فمن مؤلفاته التي َ

 -عمل أربعين بلدانيات ،وأربعين تساعيات ،وأربعين متباينات.

 االهتمام بتلخيص كتاب اإللمام يف أحاديث األحكام البن دقيق العيد. البدر المنير الساري يف الكالم على صحيح البخاري. تاريخ مصر. خطط مصر.وسماه « المورد العذب
 شرح السيرة النبوية لعبد الغني المقدسي يف مجلدينَّ ،((( البداية والنهاية (ج.)171/14

((( الطبقات السنية ،للحنفي (ج.)375/4
((( معجم الشيوخ الكبير (ج.)412/1

((( النجوم الزاهرة (ج.)306/9
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الهني يف الكالم على سيرة عبد الغني » .
 شرح هداية الحكمة المنسوبة لألهبري. القدح المع َّلى يف الكالم على بعض أحاديث كتاب المح َّلى البن حزم. مشيخة يف عدَّ ة أجزاء اشتملت على ألف شيخ(((.وفاته:
بعد حياة حافلة بالعلم واالشتغال به ،تويف اإلمام قطب الدين الحلبي يف يوم

األحد سلخ شهر رجب سنة 735هـ((( ،وقيل :سنة 745هـ((( ،والقول األول هو قول

أغلب المصادر ،وهو الراجح .واهلل أعلم.

وكانت وفاته بالقاهرة بمنزله ،خــارج باب الن َّْصر ،بجوار زاويــة خاله نصر

المنبجي ،ودفن هبا عن إحدى وسبعين سنة(((.
وصف النسخة الخطية:

بعد البحث يف فهارس المكتبات والمخطوطات لم أقف لتلك القطعة إال على

نسخة واحدة محفوظة يف دار الكتب المصرية (حديث طلعت برقم  )486يف 19

ورقة ،يف ِّ
15سطرا.
كل ورقة وجهان ،يف كل وجه
ً

ُ
الناسخ يف هامشها « وجد يف األصل المكتتب منه نقص
سقط منها ورقة ،وكتب

ورقة ،فرتك هذا البياض هنا لكي ُينظر »  ،كُتبت ٍّ
بخط نسخي ،جاء عنوانُها كاآليت:

((( يراجع  :كشف الظنون (ج ،)158/1هدية العارفين (ج )610/1األعالم ،للزركلي(ج )177/4معجم
المؤلفين ،لكحالة (ج.)208/2

((( أعيان العصر ،للصفدي (ج )136/3والمنهل الصايف (ج.)337/7
ِ
الرتاجم ،البن قطلوبغا (ص .)198
((( تاج

((( الطبقات السنية ،لتقي الدين الحنفي (ج )375/4وشذرات الذهب البن العماد (ج.)111/3
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« من كتاب البدر المنير الساري يف الكالم على صحيح البخاري جمع العبد

الفقير إلى اهلل تعالى عبد الكريم بن عبد النور بن من ِّير الحلبي ،عفا اهلل عز وجل عنه » .
اهلل تعالى ...بلغ مقابلة مصححة
ويف قيد فراغها كتب الناسخ  « :إلى هنا َّ
يسر ُ

متقنة مع ضابطه ...على األصل المنقول منه حسب اإلمكان .وهو منقول من أصل

المصنف رحمه اهلل تعالى » .

ورتُه :
۞ وقال ً
أيضا على األصل المنقول منه ما ُص َ
قرأت جميع هذا الجزء من كتاب البدر المنير الساري يف الكالم
«
ُ

على صحيح البخاري على ُمؤ ِّلفه وناظم عقده ...شيخنا اإلمام العالم

األوحد الحافظ الناقد األضبط األعرف الدُّ َّرة :قطب الدين ،أبي محمد،

عبد الكريم بن عبد النور بن من ِّير الحلبي َّأيدَ ه اهلل تعالى ونفع بعلمه وأثابه،

بخط ِ
ِّ
يده المنقول هذا منه .وذلك بمنزل
وصح ْحتُه معه بأصله الذي
َّ
شيخنا أبي محمد المذكور بظاهر القاهرة خارج باب النصر يوم الجمعة

الثاين والعشرين من رجب عام اثنين وعشر وسبع مئة .وأجاز لي روايته
عنه ورواية ما يجوز له روايته ».

قال ذلك وكتبه :أحمد بن عبد القادر بن أحمد بن مكتوم بن أحمد بن

محمد بن سليم بن محمد القيسي .
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صفحة العنوان
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الورقة األخيرة
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¢

الحمد هلل رب العالمين ،وصلى اهلل على محمد وآله وصحبه وسلم.
قال أبو عبداهلل محمد بن إسماعيل البخاري رحمه اهلل :كيف كان بدء الوحي إلى

رسول اهلل ﷺ ؟

هكذا وقع يف بعض نسخ البخاري بغير باب ،وذلك يف النسخة التي هي سما ُعنا

على أبي العز عبد العزيز الحراين .ويف بعض النسخ باب :كيف كان ،إلى آخره،
بإثبات باب.

ويجوز يف إعراب باب وجهان أحدها :تنويه بالرفع .والثاين :بغير تنوين على
اإلضافة ،ويجمع أبوا ًبا ،ويقالَ :أ ْب ِو َبة.

وبدء يجوز فيه وجهان :الهمز ،وتركه .األول :من االبتداء ،والثاين :من الظهور،
فيكون بدُ وا ك ُقع ٍ
ود.
ُ
ُ ًّ

والوحي أص ُله اإلعالم يف خفاء وسرعةُّ ،
دللت به من كالم خفي أو إلها ٍم
وكل ما
َ
ُ
ٍ
وحيُ .يقال :أوحى ،ووحى لغتان :األول :أفصح.
كناية أو رسالة أو إشارة ،فهو
أو
ٌ
(((
وهبا جاء (/2و) القرآن.
ٍ
ضروب :
ثم الوحي يف حق األنبياء عليهم السالم على
ّ

أحدها :أن يرى يف المنام كالحديث اآليت قري ًبا أول ما ُبدئ به رسول اهلل ﷺ

الرؤيا الصادقة.

(((

((( انظر :التلخيص شرح الجامع الصحيح ،لإلمام النووي (.)287/1
((( صحيح البخاري (ح.)3
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وقال إبراهيم عليه السالم ﴿ :ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ﴾ [ الصافات. ]102 :

والثاين :أن ينفث يف ر ِ
وعه أي يف ن ْف ِسه َ
وخ َل ِده .والنفث :شبيه بالنفخ .قال عليه
ُ

إن روح القدس َن َف َث يف ُروعي َّ
السالم » َّ
أن َن ْف ًسا لن تموت حتى تستكمل رزقها

وأجلها ،فاتقوا اهلل وأجملوا يف الطلب » ((( .وقيلَّ :
إن هذا كان َو ْح َي داود عليه السالم.
وعن مجاهد وبعض المفسرين يف قوله تعالى ﴿ :ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ

ﰀ ﴾ [ الشورى  . ] 51 :قال :هو أن ينفث يف روعه بالوحي.

الوحي يف مثل صلصلة الجرس؛ ليستجمع قلبه ،فيكون أوعى
والثالث :أن يأتيه
ُ

لما يسمع .وهذا يأيت قري ًبا ،إن شاء اهلل تعالى.

والرابع :أن يتمثل له الملك وهو جربيل ﷺ (/3ظ) رجال ،وهو يف الحديث،

بعض الصحابة كما يف حديث  « :هذا
أيضا ،إن شاء اهلل تعالى((( ،وقد رآه ُ
ويأيت قري ًبا ً
ُ
أمر دين ِ ُكم » ويف صورة دحية الكلبي.
جربيل جاءكم ُي َع ِّل ُم ُك ْم َ
مما أوحي إلى
وقال أبو سعد أحمد بن محمد البغدادي :أكثر ما يف الشريعة َّ

رسول اهلل ﷺ على لسان جربيل عليه السالم.

ُ
جربيل عليه السالم يف صورته التي خلقه اهلل عليها له ست
والخامس :أن يأت َيه

مئة جناح.

والسادسْ :
أن ُيك ِّل َمه اهلل من وراء حجاب ،إ َّما يف اليقظة ،ككالمه تعالى لنبينا

محمد ﷺ ليلة اإلســراء ،ولموسى عليه السالم .قال تعالى ﴿ :ﭹ ﭺ ﭻ
ﭼ ﴾ [ النساء . ] 164 :

ٍ
الرتمذي أنه قال عليه السالم:
خرجه
ُّ
وإ َّما يف النَّوم ،كما يف حديث معاذ الذي َّ

((( أخرجه البغوي يف شرح السنة (ح )4112عن عبداهلل بن مسعود.
((( صحيح البخاري (ح.)50
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«أتاين ربي يف أحسن صورة فقال :فيم يختصم المأل األعلى؟ ..الحديث » (((.
والسابع :نزول إسرافيل عليه وعليهما السالم .ذكر (/3و ) أبو عمر ابن عبد الرب
من ُط ُر ٍق .منها:

ما أورده من جهة اإلمام أحمد بن حنبل ،قال :حدثنا ابن أبي عدي ،عن داود بن

نزلت عليه النبوة وهو ابن أربعين سنة ،فقرن
أبي هند ،عن عامر الشعبي قال ُ « :أ ْ

بنبوته إسرافيل عليه السالم ثالث سنين ،وكان ُيك ِّلمه الكلمة والشيء ،ولم ينزل
ُ
القرآن على لسانه ،فلما مضت ثالث سنين قرن بنبوته جربيل عليه السالم،
عليه

فنزل القرآن على لسانه » .

(((

وهذه الضروب السبعة ذكرها أبو القاسم عبد الرحمن بن عبداهلل بن أحمد

السهيلي.

(((

وقال أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النواوي :ومن الوحي الرؤيا واإللهام(((،

بعض النَّاس َّ
أيضا يقع من جملة الوحي
أن اإللهام ً
فقرن اإللهام بالرؤيا .وفهم ُ

المنسوب لألنبياء.

َّ
ُ ُ
وحي لغير
وذكر أبو إسحاق إبراهيم بن يوسف المعروف بابن ق ْرقول :أن اإللهام ٌ

ُ
األنبياء ،كالوحي إلى النحلَّ ،
يكون بمعنى اإلشارة .قال اهلل تعالى:
وإن من الوحي ما

(/4ظ) ﴿ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﴾ [ مريم  . ] 11 :وبمعنى األمر ،كقوله

تعالى﴿ :ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﴾ [ المائدة . ] 111 :

قيل :أمرهم.
((( سنن الرتمذي (ح ، )3235وقال الرتمذي  :حديث حسن صحيح .
((( دالئل النبوة ،للبيهقي (.)132/2

((( الروض ُاألنُف يف شرح السيرة النبوية ،للسهيلي (.)393/2
((( شرح النووي على مسلم (.)6/3
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قال البخاري رحمه اهلل « وقول اهلل تعالى ﴿ :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ

ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﴾ [ النساء  » . ] 163 :يجوز يف قول البخاري ،وقول اهلل :رفع الالم

وجرها ،معطوف على :كيف كان؟ كما تقدَّ م يف إثبات باب وحذفه.
ُّ

ثم قيل يف إيــراد البخاري لهذه اآليــة الكريمة يف أول صحيحه هذا وجهان:
َّ
ٍ
بشيء من القرآن العزيز ،فابتدأ هبذه اآلية؛ َّ
ألن فيها
أحدهما :أنه أراد أن يبدأ كتابه

مناسب ًة للرتجمة.

فأمر اهلل سبحانه وتعالى نب َّيه محمدً ا ﷺ ،كما أمر النبيين قبلهُ ،يوحي إليه كما
ٍ
وحي إلهامٍ.
َ
وحي رسالة ال َ
أوحى إليهمَ ،
وقيل :إن البخاري لم يذكر لكتابه ُخطبة ،وأراد أن يبتدئ كتابه بذكر اهلل؛ للرواية

التي يف مسند اإلمام أحمد بن حنبل ،عن يحيى بن (/4و) آدم ،حدثنا ابن المبارك،

األوزاعي ،عن َّقرة بن عبد الرحمن ،عن الزهري ،عن أبي َس َل َمة ،عن أبي هريرة،
عن
ِّ
بال ال يفتح ِ
كل ٍ
قال :قال رسول اهلل ﷺ « ُّ
بذكْر اهلل فهو أبرت -أو قال :أقطع »
أمر ذي ٍ ُ
((( .فابتدأ باآلية الكريمة؛ َّ
ألن القرآن ِذك ُْر اهلل.

قال اهلل تعالى ﴿ : :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﴾ [ الحجر . ] 9 :

البخاري رحمه اهلل :حدثنا الحميدي ،عبداهلل بن الزبير ،حدثنا سفيان ،ثنا
قال
ُّ

يحيى بن سعيد األنصاري ،أخربين :محمد بن إبراهيم التيمي ،أنه سمع علقمة بن

سمعت رسول اهلل
سمعت عمر بن الخطاب على المنرب يقول:
وقاص الليثي يقول:
ُ
ُ
ٍ
األعمال بالن َّيات ،وإنَّما ِّ
ُ
امرئ ما نوى ،فمن كانت هجر ُته إلى
لكل
ﷺ يقول  « :إنَّما

ٍ
هاجر إليه » .
امرأة ينكِ ُحها ،فهجر ُته إلى ما
ُدنيا ُيصيبها ،أو
َ

ُ
ناقصا لم يذكر  « :فمن كانت
هكذا وقع هذا
الحديث يف صحيح البخاري هنا ً

((( مسند أحمد (ح )8712قال الداراقطني يف سننه ( « : )427/1تفرد به قرة عن الزهري  ...وارسله غيره
عن الزهري عن النبي  ...وقرة ليس بقوي يف الحديث  ...والمرسل هو الصواب » .
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هجرته (/5ظ) إلى اهلل ورسوله ،فهجر ُته إلى اهلل ورسوله » .
َ
الحديث يف كتابه الصحيح يف ستة مواضع غير هذا
البخاري ،رحمه اهلل ،هذا
وذكر
ُّ

أيضا يف آخر كتاب اإليمان((( ،وأول العتق((( ،وأول الهجرة((( ،وأول
الموضع ،فأخرجه ً

النكاح((( ،وآخر األيمان والن ُُّذور((( ،وأول ترك الحيل((( .ويف جميعها ذكر هذه الزيادة.

ُ
اإلغفال ،ومِ ْن جهة
ولست أدري كيف وقع هذا
الخطابي رحمه اهلل « :
قال
ُ
ُّ

ولست َأ ُش ُّك يف َّ
أن ذلك لم يقع من جهة الحميدي ،فقد رواه
َم ْن عرض من رواته؟!
ُ

ٍ
ناقص ،وأورده ،فقال :حدثنا ابن األعرابي،
األثبات من طريق الحميدي تا ًّما غير
لنا
ُ
مسرة قال :وحدثنا أحمد بن إبراهيم بن مالك الرازي ،ثنا
حدثنا أبو يحيى بن أبي َّ

ٍ
ثم قال :فهذا رواية
بشر بن موسى ،ثنا الحميدي ..فذكر الحديث تا ًّما غير
ناقصَّ ،

الحميدي ،عن سفيان تا َّمة غير ناقصة.

(((

وذكر شيخنا أبو العباس أحمد بن محمد بن منصور بن المن ِّيرَّ :
أن البخاري

أمس بالمقصود (/5و) وذكرها
لم يذكر هنا –يعني :هذه الزيادة -قال :وهي هنا ُّ
ٍ
أن َّ
يف كتاب اإليمان ،فافهم َّ
شيء ،فهجرته إليه ،فدخل يف عمومه
كل من هاجر إلى

َ
الهجر ُة إلى اهلل .قال :ومن عادته -يعني :البخاريْ -
االستدالل بالظاهر
أن يرتك

الخفي.
الجلي ،ويعدل إلى الرمز
ِّ
ِّ

(((

((( صحيح البخاري (ح.)54

((( صحيح البخاري (ح.)2529
((( صحيح البخاري (ح.)3898
((( صحيح البخاري (ح.)5070

((( صحيح البخاري (ح.)6689
((( صحيح البخاري (ح.)6953

((( أعالم الحديث (شرح صحيح البخاري) ،للخطابي (ج.)110-109/1
((( المتواري على ِ
تراجم أبواب البخاري ،البن المنير (ص .)49
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متفق على صحته وثبوته ،وقد تقدَّ م َّ
أن البخاري أخرجه يف
وهذا الحديث
صحيح ٌ
ٌ
ٍ
(((
واحد منه.
مسلم يف كتاب الجهاد من ثمانية ُط ُر ٍق يف موض ٍع
سبعة مواضع ،وأخرجه
ٌ
وأخرجه أبو داود يف الطالق.

(((

والرتمذي يف الجهاد.

(((

واإليمان((( ،والطالق (((.وابن ماجه يف الزهد.

(((

والنسائي يف الطهارة(((،

رأيت
إلي المحدِّ ث أبو محمد إدريس بن محمد بن ُم َز ٍيز من َح َماة يقولُ :
وكتب َّ

فقلت له :حدِّ ْثني حدي ًثا ترويه عن رسول اهلل ﷺ ،فحدَّ َثني
عمر بن الخطاب يف المنام،
ُ
ُ
َ
األعمال بالن َّيات...
رسول اهلل ﷺ يقول  « :إنَّما
سمعت
أنت
حدي ًثا ن َِسيتُه،
َ
فقلت لهَ :
ُ

ثم قيل/6( :ظ) َّ
فقلتُ :أحدِّ ُ
ث َ
إن هذا
الحديث » ؟ قال :نعم!
ُ
عنك به؟ قال :نعمَّ .

َ
النبي ﷺ جماع ٌة منهم :عمر بن الخطاب ،وابنه عبداهلل ،وأبو سعيد
الحديث رواه عن ِّ
الخدري ،وابن عباس ،وأبو هريرة ،ومعاوية.

قال الخطابي :وال أعلم خال ًفا بين أهل الحديث يف َّ
أن الخرب لم يصح ُمسندً ا عن

بعض الرواة،
النبي ص َّلى اهلل عليه وسلم إال من رواية عمر بن الخطاب .وقد غلط ُ
ِّ

ٍ
فراس ،قال :حدثنا موسى بن
ثم قال :حدَّ َثناه إبراهيم بن
فرواه من طريق أبي سعيدَّ ،
ٍ
رواد ،ثنا
هارون ،حدثنا نوح بن
حبيب ،حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي َّ

مالك بن ٍ
أنس ،عن زيد بن أسلم ،عن عطاء بن يسار ،عن أبي سعيد الخدري ،قال:

ُ
األعمال بالن َّية » فذكر ن َْح ًوا من حديث عمر .قال :وهذا
قال رسول اهلل ﷺ  « :إنَّما
((( صحيح مسلم (.)155/1907
((( سنن أبي داود (ح.)2201
((( سنن الرتمذي (ح.)1647

((( سنن النسائي (ج 58/1رقم .)75

((( سنن النسائي (ح 158/6رقم .)3437
((( سنن النسائي ( 13/7رقم .)3794
((( سنن ابن ماجه (ح.)4227
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مقلوب ،وإنَّما هو إسناد حديث آخر ُألصق به هذا المتن.
عند أهل المعرفة بالحديث
ٌ
ٍ (((
قال الخطابي :و ُيقالَّ :
إن الغلط إنَّما جاء من قِبل نوح بن حبيب.
ُ
هكذا قال الخطابيَّ :
الغلط إليه .وليس كذلك،
إن نوح بن حبيب (/6و) نُسب

واهلل أعلم؛ َّ
فإن الحافظ أبا القاسم ابن عساكر رواه يف كتابه « غرائب مالك » بسنده إلى

علي بن الحسن الذهلي ،قال :ثنا عبد المجيد بن عبد العزيز ،عن مالك ..الحديث.

فانتفى أن يكون الغلط من نوحٍ ؛ َّ
نوحا ،وعلي بن الحسن الذهلي روياه
ألن ً

عن عبد المجيد .فكيف ُيحكم بالغلط على نوحٍ ؟! والظاهر َّ
أن الغلط من شيخهما
عبد المجيد؟!

َّ
فإن ابن عساكر قال :وعبد المجيد الذي تفرد به ،والمحفوظ يف هذا حديث مالك،

عن يحيى بن سعيد ،عن محمد بن إبراهيم التيمي ،عن علقمة بن وقاص ،عن عمر.

أيضا َّ
تفرد هبذه الرواية ُدون أصحاب مالك.
وذكر الدارقطني ً
أن عبد المجيد َّ

(((

سمعت أبا محمد عبد الرحمن بن أبي عبداهلل
وقال أبو القاسم ابن بشكوال:
ُ

محمد بن عت ٍ
النبي ﷺ
َّاب يقول:
ُ
سمعت أبي يقول يف حديث عمر هذا :لم يروه عن ِّ

غير محمد بن إبراهيم.
غير علقمة ،وال عن علقمة ُ
غير (/7ظ) عمر ،وال عن عمر ُ
ُ

وقال حمزة بن محمد الكناين يف « األول من تخريج أبي نصر الوائلي ،عن أبي

الحسن أحمد بن القاسم بن مرزوق »  « :ال أعلم روى هذا الحديث عن رسول اهلل

ﷺ غير عمر ،وال عن عمر غير علقمة ،وال عن علقمة غير محمد بن إبراهيم ،وال

رواه عن محمد بن إبراهيم غير يحيى بن سعيد » .

مدار ُه -يعني :هذا الحديث -على يحيى بن سعيد .وقال :قال
وقال النوويُ :
((( أعالم الحديث (ج.)111-110/1
((( علل الدارقطني (.)253/11
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النبي ﷺ إال من جهة عمر ،وال عن عمر إال من جهة
الحفاظ :ال
ُّ
تصح روايته عن ِّ
ٍ
محمد إال من جهة
علقمة ،وال عن علقمة إال من جهة محمد بن إبراهيم ،وال عن
يحيى بن سعيد ،وعن يحيى انتشر.

(((

وقال الدارقطني :ورواه حجاج بن أرطاة ،عن محمد بن إبراهيم ،عن علقمة.

(((

وذكر الحاكم أبو أحمدَّ :
أن موسى بن عقبة (/7و) رواه عن نافع ،وعلقمة بن

وقاص.

وقال الدارقطني :وحدَّ ث هبذا الحديث ٌ
شيخ من أهل الجزيرة ُيقال له :سهل بن

صقير ،عن الدراوردي ،وابن عيينة ،وأنس بن عياض ،عن محمد بن عمرو بن علقمة،

عن محمد بن إبراهيم ،عن علقمة ،ووهم على هؤالء الثالثة فيه ،وإنَّما رواه هؤالء
الثالثة وغيرهم ،عن يحيى بن سعيد ،ال عن محمد بن عمرو ،وإنَّما رواه عن

محمد بن عمرو بن علقمة ،الربيع بن زياد الهمداين وحده ،ولم ُيتا َب ْع عليه إال من
رواية سهل بن صقير على هؤالء الثالثة.

(((

ورواه أبو القاسم ابن عساكر بسنده إلى أبي هبيرة محمد بن الوليد الدمشقي،
ثنا أبو ُم ِ
السمط ،ثنا األوزاعي ،عن يحيى بن سعيد ،عن محمد بن
سه ٍر ،ثنا يزيد بن ِّ
َّ
النبي ﷺ قال  « :إنَّما األعمال بالن َّيات ...الحديث » .
إبراهيم ،عن أنس بن مالك أن َّ

قال أبو القاسم ابن عساكر/8( :ظ) المحفوظ حديث محمد بن إبراهيم ،عن

ٍ
غريب جدًّ ا.
وقاص ،عن عمر قال :وهذا
علقمة بن
ٌ

ٍ
إنسان أكثرهم أئمةٌ ،فهو
قال النووي :رواه عن يحيى بن سعيد أكثر من مئتي

ٌ
متواترا؛ لفقد شرط
غريب بالنسبة إلى أوله ،وليس
مشهور بالنسبة إلى آخره
حديث
ٌ
ً
ٌ
((( التلخيص شرح الجامع الصحيح ( )314/1وشرح النووي على مسلم (.)54/13
((( علل الدارقطني (.)193/2
((( علل الدارقطني (.)191/2
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ِ
التواتر يف أوله ،ولكنه مجمع على صحتهِ ،
موقع ِه وجاللتِ ِه .قال :وقيل :رواه
وع َظم
ُ ٌ

ف عن مئتين وخمسين إما ًما ،ومنهم سفيان بن عيينة المذكور
عن يحيى بن سعيد ما ُين ِّي ُ
يف سند البخاري هنا.

(((

إلي من دمشق
وأخربنا أبو حامد محمد بن علي بن محمود بن الصابوين يف كتابه َّ

قال :ذكر الحافظ أبو موسى المديني يف بعض مصنفاته أنَّه رواه عن يحيى بن سعيد

األنصاري سبع مئة رجلٍ.

ويف سند هذا الحديث لطيفة :وهي َّ
بعضهم عن بعض:
أن فيه ثالثة تابعيين يروي ُ

علقمة (/8و) ومحمد بن إبراهيم ،ويحيى بن سعيد األنصاري ،وهو رأى سعد بن

أبي وقاص ،وعبداهلل بن عمر.

(((

وقال شيخنا قاضي القضاة ،أبو الفتح ،محمد بن علي بن وهب القشيري :شرع
ٍ
تصنيف يف أسباب الحديث كما ُصنِّف يف أسباب
بعض المتأخرين من أهل الحديث يف
ٍ
شيء ٍ
يسير منه .قال :وهذا الحديث سببه
فوقفت من ذلك على
الن ُُّزول للكتاب العزيز،
ُ
م ِ
هاج ُر ُأ ِّم قيس.
ُ

(((

(((
َّ
َّ
النبي ﷺ
وذكر ابن الجوزي :أن سببه ذلك .وذكر أبو الخطاب ابن دحية أن َّ

أيضا السفاقسي ،واب ُن
اهلل إلى دار الهجرة .وذكره ً
خطب هبذا الحديث حين أوصله ُ
ب َّطال ،كما يأيت.

و َذكَر البخاري ،رحمه اهلل ،هذا الحديث يف أول كتابه لـمع ٍ
ان ،أحدُ ها :ما ذكره أبو
َ َ

محمد عبد الواحد بن محمد السفاقسي.

((( شرح النووي على مسلم ( )54/13والتلخيص شرح الجامع الصحيح (.)314/1

((( التلخيص شرح الجامع الصحيح ،للنووي (.)312/1

((( إحكام األحكام شرح عمدة األحكام ،البن دقيق العيد (.)62/1
((( كشف ْ
المشكِل من حديث الصحيحين ،البن الجوزي (.)85/1
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أيضا أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن ب َّطال :أنَّه قصد يف تأليفه
وذكره ً

وجه اهلل تعالى.

(((

تنبيها ِّ
لكل َم ْن قرأ كتابه أن يقصد به
(/9ظ) وفائدة هذا المعنى أن يكون ً

البخاري يف تأليفه ،وجعل هذا الحديث يف أول كتابه
وجه اهلل تعالى كما قصده
ُّ
ِعو ًضا عن الخطبة التي يبدأ هبا المؤلفون ،ونعم ِ
النبي ﷺ
الع َوض ،وبه خطب
َ
ُّ
حين وصل إلى دار الهجرة.
متعلق
وقال أبو عبداهلل ابن الفخار :إنما ذكر هذا الحديث يف هذا الباب؛ ألنه
ٌ

باآلية التي يف الرتجمة ،والمعنى الجامع بينهما  :أن اهلل تعالى أوحى إلى محمد ،وإلى

األنبياء :أن األعمال بالنيات بدليل قوله تعالى﴿:ﮘﮙﮚﮛﮜﮝ ﮞﮟ ﴾
[ البينة  . ] 5 :وقال تعالى ﴿ :ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﴾ [الشورى . ] 13 :

ُ
الجدامي المعروف بابن
وقال
شيخنا أبو العباس أحمد بن محمد بن منصور ُ

المنيرْ :
لت ما موقع حديث عمر من الرتجمة؟ وأين هو من بدء الوحي؟ فقال:
إن ُق َ
ِ
بعضهم على قصد ُ
الخطبة ،والمقدمة للكتاب
قديما على الناس ،فحمله ُ
ُأشكل هذا ً

(/9و) ال على مطابقة الرتجمة .وقيل :غير هذا.

شيخنا :والذي وقع لي أنه قصده -واهلل أعلمَّ -
ُ
أن الحديث اشتمل على
قال

َّ
والنبي ﷺ كان مقدِّ م ُة النُّ ُب َّوة يف ح ِّقه هجر َته إلى اهلل،
أن من هاجر إلى اهلل وحده،
ُّ
ِ
وإلى الخلوة بمناجاته،
اهلل صدق
ُّ
والتقرب إليه بعباداته يف غار ح َراء ،فلما ألهمه ُ
الهجرة إليه ،وطلب وجدَّ وجد ،فهجر ُته إليه كانت بدء فضله عليه باصطفائه،

وإنزال الوحي عليه ُمضا ًفا إلى التأييد اإللهي ،والتوفيق الرباين الذي هو األصل،
والمرجع ،والمبدأ ،والموئل.

(((

((( شرح صحيح البخاري ،البن بطال (ج.)31/1
((( المتواري على ِ
تراجم أبواب البخاري (ص .)49-48
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وذكر أبو القاسم المهلب بن أبي صفرة :زعموا َّ
أن حديث األعمال ليس فيه
أن بعض المتقدِّ مين وضع يف هذا الباب ِ
مما تضمنت الرتجمة حتى بلغني َّ
وش ْب ِهه
شيء َّ

َو ْض ًعا ُيشنِّع به على البخاري ،وهذا الحديث -واهلل أعلمَ -ن ْف ُس ما ترجم به ،وأولى

وو ْج ُهه َّ
لـمـا اصطفى (/10ظ) محمدً ا ﷺ من أطيب األصالب،
األحاديث بهَ ،
أن اهلل َّ

وكره إليه الكفر ،والفسوق ،والعصيان ،وعبادة
وفطره على اإليمان ،وز َّينه يف قلبهَّ ،

كما ُ
يلجأ عند اإلشكال
اهلل عليه ،وال ُح ً
األوثان ،ولم يجد يف جاهلية قومه شر ًعا َيع ُبدُ َ
وتضرع إليه ،فوهب له تبارك وتعالى أول أسباب الن ُب َّوة،
إليه لجأ إلى دعاء ر ِّبه تعالى،
َّ

ترشيحا له من اهلل
وهو الرؤيا الصالحة التي هي جزء من أجزاء الن ُب َّوة ،فكان ذلك
ً

اهلل له من ذلك ،فأطلعه به على كثير من الغيوب واإلنذارات
للن ُب َّوةَّ ،
فلما رأى ما وهب ُ

ب إليه
وح ِّب َ
تح َّقق طمعه يف اإلجابة ،فأخلص الن َّية هلل يف العمل ،واالنقطاع إليهُ ،
ور َجا إجاب ًة لخالص
اهلل توبتَه بصحة ن َّيته ،ووهب له ما نوى كما أ َّمل َ
الخال ُء ،فقبل ُ

وأي معنًى أولى هبذه الرتجمة من هذا الحديث.
دعواته .وقالُّ :

وهذه (/10و) األقاويل تأويالت ،والذي يظهر -واهلل أعلم -أن البخاري إنَّما
شيخه عبد الرحمن بن َم ْه ِدي ُ
قدَّ مه تب ًعا لما قاله ُ
شيخ هذه الصناعة قال :لو َصنَّ ْف ُت
لجعلت حديث عمر -يعني :هذا -يف أول ِّ
كل باب.
األبواب
ُ
َ

(((

وذكر اإلمامان أبو عبداهلل ،محمد بن إدريس الشافعي ،وأحمد بن محمد بن

حنبلَّ :
أن هذا الحديث ثلث العلم.

(((

((( جامع العلوم والحكم ،البن رجب (.)56/1
((( المصدر السابق (ج.)58-56/1

وجاء يف هامش األصل « واعلم وفقك اهلل للعلم وجعلك من أهله :أن هذا الحديث ٌ
أصل من أصول

الدين ال يجوز ألحد من المسلمين أن يؤدي ما افرتض اهلل عليه من فريضة وال يتقرب إليه بنافلة إال بنية
خالصة صادقة ال رياء فيها وال سمعة وال يريد هبا إال وجه اهلل عز وجل فال ُي ِ
شرك فيها مع اهلل غيره؛ َّ
ألن
وجهه » .
ص له و ُأريدَ به ُ
اهلل تعالى ال َيق َب ُل من العمل إال ما ُأخلِ َ
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قال أبو بكر البيهقيَّ :
ألن كسب العبد بقلبه ولسانه وجوارحه ،فالنية أحد

أرج ُحها؛ ألهنا تكون عباد ًة بانفرادها بخالف القسمين
األقسام الثالثة ،وهي َ
َّ
وألن القول والعمل ُ
يدخ ُلهما
خيرا من عمله،
اآلخرين ،ولذلك كانت ن َّي ُة المؤمن ً
الفسا ُد بالرياء بخالف الن َّية((( .

أيضا :أنَّه يدخل يف سبعين با ًبا من الفقه.
وعن الشافعي ً

ُ
أصول اإلسالم على ثالثة أحاديث :األعمال بالنية ،وحديث
وعن اإلمام أحمد:

عائشة  « :من أحدث يف أمرنا ما ليس فيه فهو َر ٌّد »  ،وحديث النعمان بن بشير »
ٌ
حالل ب ِّين وحرا ٌم ب ِّين » .

أقمت بطرسوس
وروى أبو سعيد ابن األعرابي/11( ،ظ) حدثنا أبو داود قال:
ُ

مدار
ثم
عشرين سنة،
ُ
ُ
نظرت فإذا ُ
فاجتهدت يف المسند ،فإذا هو أربعة آالف حديثَّ ،
األربعة آالف على أربعة أحاديث :حديث « حالل ب ِّين وحرام ب ِّين » فهذا ربع العلم.

مت فيه
وحديث/11( (((،((( ...و) عبد الواحد المقدسي ،فجاء مجلد ًة كبير ًة تك َّل ُ

على نسب سيدنا محمد ﷺ منه إلى آدم ،واشتقاق األسماء العربية فيه ،ومعنى
العربانية والسريانية فيه ،وعلى مولده ،ووفاته ،وغزواته ،و ُكتَّابه ،وأزواجهُ ،
وخدَّ امه،

ومواليه ،وصفاته ،وأخالقه ،ومعجزاته ،فهو س ِّيدُ نا ونب ُّينا محمد ﷺ ،وأحمد ،وله

أسماء مشهورة.

(((

((( انظر الكواكب الدراري يف شرح صحيح البخاري ،للكرماين (.)22/1
البياض هنا لكي
نقص ورقة ،فت ُِر َك هذا
ُ
((( كتب الناسخ يف هامش األصل « ُو ِجد يف األصل المك َتتَب منه ُ
ُين َظر » .

قلت :ذكره الخطابي يف « معالم السنن » ( )366/4فجاء فيه »  ...وثانيها :حديث عمر :األعمال
ُ
بالنيات ،وثالثها :حديث أبي هريرةَّ :
أيضا:
ب ال يقبل إال الط ِّيب ،ورابعها :حديث أبي هريرة ً
إن اهلل ط ِّي ٌ
ِ
المرء تركُه ما ال يعنيه » .
مِ ْن ُح ْسن إسالم

((( انظر جامع العلوم والحكم (.)58-56/1

دار النوادر ،تحقيق:
((( يقصد بذلك كتابه،
المسمى « المورد العذب الهني يف الكالم على سيرة عبد الغني»  ،طبعته ُ
َّ
أيضا يف دار التوحيد ،تحقيق :عمر بن أحمد آل عباس .ط2017 :م.
نور الدين طالب ،ط2014 :م .و ُطبع ً
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اسما((( ،وذكر بعضها ابن
وذكر القاضي أبو بكر ابن العربي منها :أربعة وستين ً

الجوزي((( ،وزاد خمس ًة غير ما ذكر ابن العربي ،وكُنيته :أبو القاسم.

ُ
جربيل
قال أبو نعيم :القاسم ابن رسول اهلل ﷺ بِ ْك ُر َو َل ِده ،وبه كان ُيكنى ،وكنَّاه

عليه السالم أبا إبراهيم.

ويف كتاب الذخائر واألعالقَّ :
أن كُنيته يف التوراة :أبو األرامل ،وعبداهلل والده،

كنيته :أبو ُق َثم ،وقيل :أبو محمد ،وقيل :أبو أحمد .ولم يكن له َو َلدٌ َذك ٌَر وال أنثى غير

النبي ﷺ.

(((

ابن عبد المطلب/12( .ظ) قيل :اسمه شيبة .وقيل :عامر .وكنيته :أبو الحارث

بأكرب بنيه .وقيل :أبو البطحاء.

ابن هاشم ،واسمه :عمرو .وكنيته :أبو نضلة .بن أبي عبد شمس عبد مناف،

واسمه :المغيرة بن أبي المغيرةُ .قصي ،واسمه زيد بن أبي ُزهرة .كالب ،واسمه:

حكيم بن أبي يقظة .مرة بن أبي ُه َصيص ،كعب بن أبي كعب ،لؤي بن أبي تميم،

غالب بن أبي غالب ،فهر وهو جماع قريش يف قول هشام بن الكلبي .بن أبي الحارث،
بن ُأ ِّد ِ
بنت ُم ِّر ِ
بن طابِ َخةَ.
مالك بن أبي يخلد النضر .وأ ُّمهَ :ب َّر ُة ُ

ذكر الزبير بن بكار يف كتاب النسب له ،وتبعه أبو القاسم السهيلي ،وتبعه أبو

الربيع بن سالمَّ :
مر ،خلف عليها
مرة ،أ ُّمه َّبرة بنت ّ
أن النضر بن كنانة بن خزيمة بن ّ

كنانة بعد أبيه خزيمة ،على ما كانت الجاهلية تفعله إذا مات الرجل خلف على زوجته

بعده أكربُ بنيه من غيرها ،وذكروا َّ
أن اهلل تعالى هنى عن ذلك بقوله تعالى ﴿ : :ﭰ

((( عارضة األحوذي ( )281/10وقال يف « أحكام القرآن »  ،كالهما ألبي بكر ابن العربي (، )580/3
وقال فيه  « :وأما أسما ُء النبي  -ﷺ  -فلم أحصها إال من جهة الورود الظاهر لصيغة األسماء البينة،

فوعيت منها جملة ،الحاضر اآلن منها سبعة وستون اسما. » ...

((( كشف المشكل من حديث الصحيحين (.)423/1

((( انظر التوضيح لشرح الجامع الصحيح ،البن الملقن (.)114/20

328

املحرم  1440ـه

ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﴾ [ النساء /12( . ] 22 :و)
أي :إال ما قد سلف من تحليل ذلك قبل اإلسالم.
قال السهيلي :وفائدة االستثناء يف قوله تعالى ﴿ ::ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﴾ .

ُّ

النبي ﷺ(((.
أن ال ُيعاب ُ
نسب ِّ

بت من كون َّ
أن مثل هذا وقع يف نسب سيدنا
ولما
وقفت على مثل هذا القول ت َع َّج ُ
ُ
محمد ﷺ من َّ
أن النَّضر ُولِدَ لكنانة من زوج أبيه خزيمة .وقد روى المدائني ،عن أبي

الحويرث ،عن ابن عباس ،رضي اهلل عنهما ،قال :قال رسول اهلل ﷺ « :ما ولدين شي ٌء
من سفاح أهل الجاهلية إال نكاح كنكاح اإلسالم »((( .
َ
اإلشكال ،وب َّينه يف كتاب
رأيت أبا عثمان عمرو بن بحر الجاحظ أزال هذا
ثم إنَّني ُ
َّ

سماه « األصنام »  ،ذكر فيه أديان العرب ،ومعتقداهتا ،ومعامالهتا.
َّ

قال فيه  « :وخلف كنانة بن خزيمة على زوجة أبيه بعد وفاته ،وهي َّبرة بنت

ذكرا وال أنثى ،ولكن (/13ظ)
ُأ ٍّد بن طابخة بن إلياس بن ُمضر فلم تلد لكنانة ً
مر بن ُأ ٍّد بن طابخة عند كنانة بن خزيمة ولدت له
كانت ابنة أخيها ،وهي َّبرة بنت ٍّ
النضر بن كنانة .وإنما غلط كثير من الناس لما سمعوا أن كنانة خلف على زوجة
ِ
ِ
وتقارب نسبِهما.
والتفاق اسمهما،
أبيه،
قال :وهذا الذي عليه مشايخنا وأهل العلم والنسب .ومعاذ اهلل أن يكون أصاب
((( الروض األنف (.)357/2

((( أخرجه الطرباين يف المعجم الكبير ( 329/10رقم  )10812والبيهقي يف السنن الكربى (307/7
رقم  )14076من طريق المديني ،عن أبي الحويرث ،عن ابن عباس .قال الهيثمي يف مجمع الزوائد

( « )214/8رواه الطرباين عن المديني ،عن أبي الحويرث .ولم أعرف المديني وال شيخه ،وبقية
رجاله ُو ِّث ُقوا »  .وقال ابن الملقن يف البدر المنير ( « )634/7قال الطرباين :المديني هو عندي فليح بن
علي
سليمان .كذا قال ،ويحتمل أن يكون إبراهيم بن أبي اليحيى الضعيف ،أو عبداهلل بن أبي جعفر والد ّ
أيضا ،وأبو الحويرث اسمه :عبد الرحمن بن معاوية مختلف فيه ،قال مالك
بن المديني وهو ضعيف ً
والنسائي :ليس بثقة » .
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وطهر به » .
طهره َّ
رسول اهلل ﷺ مقت نكاحٍ  ،والحمد هلل الذي َّ

(((

ولم أجد هذا لغير الجاحظ ،ولم يكن يف نسب رسول اهلل ﷺ َم ْن قِيل فيه مثل

الهذيل ،مدركة بن أبي
ذلك .وكنانة ُيكنى :أبا النضر بن أبي أسد ،خزيمة بن أبي ُ
عمرو ،إلياس بن أبي ربيعة ،نزار بن أبي ُقضاعةَ ،م َعدّ بن عدنان بن ُأ ٍّد بتشديد الدال

قوم بتشديد الواو وفتحها .وقيل :فيها الكسر ،بن
المهملة ،بن أدد وهو مصروف ،بن ُم َّ

ناحور بالنون والحاء المهملة ،بن تيرح بفتح التاء المثناة من فوق (/13و) والراء ،بن
بضم الراء ،بن نابت بالنون ،بن إسماعيل ،بن إبراهيم
َي ُ
عرب ِّ
بضم الجيم ،بن َي ُ
شجب ِّ

ثم حاء مهملة .وقيل :آزر،
خليل الرحمن ،بن تارح بالمثناة من فوق وبعد األلف راء َّ

بن ناحور بالنون والحاء والراء المهملتين ،بن ساروح بالمهمالت ،بن راعو بضم

العين المهملة ،وقيل :بالمعجمة ،وقيل :أرغو بالغين المعجمة ،بن فالخ بالفاء وفتح
ثم ياء مثناة من
الالم ثم خاء معجمة ،وقيل :فالغ بالغين المعجمة ،بن عيرب بعين مهملة َّ

تحت ساكنة ثم باء موحدة وراء ،ويقال :عابر باأللف ،بن شالخ بالمعجمتين بينهما

ألف والم مفتوحة ،بن أرفخشذ بالراء الساكنة ثم فاء مفتوحة ،ثم خاء معجمة ساكنة
ثم شين معجمة مفتوحة وذال معجمة ،بن سام ،بن نوح ،بن المك بفتح الميم وكسرها

ثم كاف ،بن متوشلخ بميم مفتوحة وتاء ثاين الحروف مضمومة ،وقيل :مفتوحة
بعضهم الالم بالكسر وخاء
مشددة وواو ساكنة ثم شين معجمة والم مفتوحتان ،وق َّيد ُ

بضم (/14ظ) الميم وفتح التاء والواو وسين ساكنة ،بن خنوخ بخاء
معجمة ،ويقالِّ :
معجمة ،وقيل :حاء مهملة وبعد الواو خاء معجمة ،بن يرد ٍ
بياء بِ ِ
اثنين من تحتها وراء

ساكنة ودال مهملة ،بن مهيل بميم مفتوحة ،ويقال :مهالييل ،بن قينن بالقاف ،ويقال:
قينان ،بن يانش بألف بعد ياء مثناة من تحت ثم نون مضمومة وشين معجمة ،ويقال:
بضم النون والشين المعجمة ،بن شيث ،بن آدم عليه السالم.
آنش ،ويقال :آنوش ِّ

((( قال الحافظ ابن حجر يف « التلخيص الحبير » ( « )383/3وادعى الجاحظ أن َّبرة لم تلد لكنانة ذكرا
وال أنثى ،وأن ابنة النضر من َّبرة بنت مر بن أد ،وهي بنت أخي َّبرة بنت أد ،قال :ومِ ْن ثم اشتبه على الناس
صح ما ذكره َ
قلتْ :
أزال اإلشكال » .
ذلكُ .
فإن َّ
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وذكرت ما وقع لي من
وأ َّما معنى جميع هذه األسماء واشتقاقها ،فقد ذكر ُته،
ُ
ٍ
أمهاهتم وأحوالهم وما جرى ِّ
واحد منهم يف ترجمته يف كتابي « شرح السيرة »
لكل
المذكورةِ ،
بعضه يف هذا الكتاب ،إن شاء اهلل تعالى.
وير ُد ُ

الكالم على متن الحديث

قوله ﷺ « إنما األعمال بالن َّيات » :

ويف رواية  « :إنما األعمال بالن َّية »  ،ويف رواية  « :إنما العمل بالن َّية »  ،ويف

كتاب « يا أيها الناس »  « :إنما األعمال بالن َّية » (/14و) ؟ ،وهذا ك ُّله هو الصحيح.

والذي يف أول كتاب الشهاب للقضاعي « األعمال بالن َّيات »  ،بحذف إنما.

رواه كذلك القضاعي يف مسند كتابه الشهاب ،عن عبد الرحمن بن عمر التجيبي،

قال :أبنا أحمد بن محمد بن زياد ،أبنا محمد بن عبد الملك الدَّ قيقي ،ثنا يزيد بن
هارون ،أنا يحيى بن سعيد.

(((

ٍ
واحد من الرواة دون يزيد بن هارون؛ فإنَّه ُروي من طريق
فوقع نقص « إنما » من

صحيحة إليه بإثبات « إنما » .

وقال الحافظ أبو موسى المديني وغيره :ال يصح إسناده ،يعني :بدون « إنما »((( .
((( مسند الشهاب ،للقضاعي (.)35/1

((( التلخيص شرح الجامع الصحيح ( )313/1وقال اإلمام ابن الملقن » فقال الحافظ أبو موسى األصبهاين :ال

يصح إسنادها .وأقره النووي على ذلك يف « تلخيصه » وغيره ،وهو غريب منهما ،فهي رواية صحيحة أخرجها
َ
علي بن محمد
إمامان حافظان ،وحكما بصحتها :أحدهما :أبو حاتم ابن حبان ،فإنه أورده يف « صحيحه » عن ّ
القباين ،ثنا عبداهلل بن هاشم الطوسي ،ثنا يحيى بن سعيد األنصاري ،عن محمد ،عن علقمة عن عمر قال :قال
رسول اهلل ﷺ  « :األَعْم ُال بالنِّي ِ
ات » ..الحديث بطوله .ثانيهما :شيخه الحاكم أبو عبداهلل ،فإنه أورده يف كتابه
َّ
َ

«األربعين يف شعار أهل الحديث » عن أبي بكر ابن خزيمة ،ثنا القعنبي ،ثنا مالك ،عن يحيى بن سعيد به سواء،

ثم حكم بصحته ،وأورده ابن الجارود يف « المنتقى » بلفظ سادس عن ابن المقرئ ،ثنا سفيان ،عن يحيى :
َّ

«إن األعمال بالنية ،وإن لكل امرئ ما نوى ،فمن كانت هجرته إلى اهلل ورسوله فهجرته إلى ما هاجر إليه ،ومن

كانت هجرته إلى دنيا . » ..وانظر :فتح الباري ،البن حجر (.)35/1
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و « إنَّما » كلمة ُّ
أيضا للتأكيد نحو :إنما الرجل زيدٌ .
تدل على الحصر ،وتأيت ً

ثم تارة تقتضي الحصر المطلق،
عما عداهَّ .
ومعناها :إثبات الحكم يف المذكور ،ونفيه َّ

مخصوصا ،و ُيفهم ذلك بالقرائن .وهي ملفقة من نفي وإثبات؛
حصرا
وتارة تقتضي
ً
ً

ألن « َّ
َّ
إن » للتحقيق ،و « ما » للنفي ،ف ُيعمل بركنيها نف ًيا وإثبا ًتا.

ټ وقوله « إنما األعمال بالنيات » بكسر النون وتشديد الياء وهذا هو المشهور،

ُ
وأصل النية الطلب ،وقيل :القصدُ للشيء بالقلب،
(/15ظ) وحكى النووي تخفي َفها.
وقيل :عزيمة القلب.

قال الخطابي :لم ُي ِر ْد أعيان األعمال؛ ألهنا حاصلة ِح ًّسا وعيانًا بغير ن َّية ،وإنما

حق الدِّ ين إنما يقع بالن َّيةَّ ،
وأن الن َّيات هي الفاصلة
معناه أن صحة أحكام األعمال يف ِّ
بين ما يصح من األفعال وما ال يصح.

(((

ٍ
ُ
حذف يف قوله « إنما األعمال
شيخنا أبو الفتح القشيري :أنه ال بد من
وذكر

بالنية »  ،فاختلف العلما ُء يف تقديره ،فالذين اشرتطوا الن َّية قدَّ ُرو ُه :صحة األعمال
بالنيات ،والذين لم يشرطوها قدَّ ُرو ُه :كمال األعمال بالنيات.

ُ
ور ِّجح األول َّ
فالحمل عليه
بأن الصحة أكثر لزو ًما للحقيقة من الكمال،
قالُ :
أقرب إلى ُخ ُط ِ
ألن َّ
أولى؛ َّ
ور ِه بالبال عند إطالق اللفظ،
كل ما كان ألز َم للشيء كان
َ

أيضا :إنما اعتبار األعمال بالنيات.
ويقدرونه ً

(((

وذكر القاضي أبو بكر ابن العربي فقال :وقال علماؤنا َّ
إن المراد هبذا الحديث

الرتمذي واب ُن ماجه((( عن سعيد بن زيد قال:
خر َجه (/15و)
ُّ
يعني الحديث الذي َّ

اسم اهلل عليه »  ،هو الن َّية؛ َّ
ألن الذكر
قال رسول اهلل ﷺ  « :ال وضوء لمن لم يذكر َ

((( أعالم الحديث (.)112/1

((( إحكام األحكام شرح عمدة األحكام (.)61/1

((( سنن الرتمذي (ح ،)25وسنن ابن ماجه (ح. )398
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ُّ
ِّ
َ
ومحل النسيان القلب،
بالمحل الواحد،
النسيان ،والنسيان والذكر إنما يتضادان
ُي َضا ُّد
فمحل الذكر إ ًذا القلبِ ،
ُّ
وذك ُْر القلب :هو الن َّية .و َذكَر َّ
ضعيف .قال
أن هذا الحديث
ٌ
(((
صحيحا.
أحمد بن حنبل :ال أعلم يف هذا الباب حدي ًثا
ً
ُ
السروجي الحنفي
وقال
شيخنا أبو العباس أحمد بن إبراهيم بن عبد الغني َّ
قاضي قضاة الحنفية بالديار المصرية :التقدير ثواهبا ال صحتُها؛ ألنَّه الذي ي َّط ِر ُد،

َّ
َّ
متفق على
كثيرا من األعمال ُتوجد و ُتعترب شر ًعا بدوهنا؛
وألن إضمار الثواب ٌ
فإن ً
إرادته؛ وألنَّه يلزم ِ
من انتفاء الصحة انتفا ُء الثواب دون العكس ،فكان ما ذهبنا إليه

َّ
َّ
وألن إضمار الجواز والصحة ُيؤ ِّدي إلى نسخ الكتاب بخرب
إضمارا ،فهو أولى؛
أقل
ً
َّ
وألن العامل يف قوله بالن َّية ُمقدَّ ٌر بإجماع الن َُّحاة ،وال
الواحد (/16ظ) وهو ممتنع؛

يجوز أن يتعلق باألعمال؛ ألنَّها رفع باالبتداء ،فيبقى بال خرب ،فال يجوز ،فالمقدَّ ر
ُ

إ َّما مجزئة أو صحيحة أو مثيبة ،فمثيبة أولى بالتقدير لوجهين :أحدهماَّ :
أن عند عدم

الن َّية ال يبطل ُ
ِّ
بالشك.
أصل العمل ،وعلى إضمار الصحة واإلجزاء يب ُطل ،فال يبطل

الثاين :قوله «ولكل امرئ ما نوى » ُّ ،
يدل على الثواب واألجر؛ َّ
ألن الذي له إنما هو
الثواب ،وأما العمل فعليه.

(((

ٍ
بعض علماء الحنفيةَّ :
منطوق هبما ،والتقدير:
إن الصحة والكمال مقدَّ ران غير
قال ُ

إضمار ،واإلضمار على خالف القياسُّ ،
فكل ما أ َّدى إلى تقليله كان أولى يف تقدير

كمال األعمال ّ
أقل؛ ألنه يلزم من نفي الكمال الصحة ،ويلزم من نفي الصحة نفي

المنفي شيئين :الصحة
نفي الجواز ،فيصير
ُّ
الكمال ،فمن قدَّ ر نفي الصحة يلزم منه ُ
ٍ
ٍ
ُ
الكمال ال يلزم منه نفي الصحة (/16و) فتع َّين َّ
واحد
شيء
أن نفي
والكمال ،وإذا نُفي
ُ
أولى من نفي شيئين ،وهذا تقدَّ م إال أنَّه أ ْب َي ُن.
((( عارضة األحوذي (.)39/1

((( انظر :طرح التثريب يف شرح التقريب ،للعراقي (.)7/2
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ِ
ُ
الثواب
ويحص ُل
ضرب ُيشرتَط الني ُة لصحته،
ضربان:
األعمال
وذكر النووي:
ُ
ُ
ٌ
يصح إال بن َّي ٍة،
مما أجمع العلما ُء على أ َّنــه ال
ُّ
فيه .كاألركان األربعة وغير ذلك َّ

مما اشرتط الن َّية
وكالوضوء ،والغسل ،والتيمم ،وطواف
ِّ
الحج والعمرة ،والوقوف َّ
فيه بعض العلماء.

وضرب ال ُتشرتَط الن َّي ُة لصحته ،لك ْن ُيشرتَط ُح ُصول الثواب .كسرتِ العورة،
ٌ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وعيادة المريض،
وتشميت العاطس ور ِّده،
وابتداء السالم ور ِّده،
واإلقامة،
واألذان،
ِ
ِ
ِ
المدارس والـ ُّـر ُبــط ،واألوقــاف ،والهبات،
وبناء
وإماطة األذى،
واتبا ِع الجنائز،
ِ
ِ
األمانات
والوصايا ،والصدقات ،ور ِّد
ونحوها.
فالمشهور عندنا أنَّه ال يفتقر إلى ن َّية؛ ألهنا من باب الت ُُّروك،
وأ َّما إزال ُة النجاسة،
ُ
ُ
اإلجماع فيها/17( .ظ) قالَّ :
بعض أصحابِنا
يحتاج إلى ن َّية ،وقد ن ُِقل
والرتك ال
وشذ ُ
ُ
ُ
فأوج َبها.
َ

(((

وقال اإلمــام أبو الوليد محمد بن أحمد بن ُرشد المالكي يف كتابه « بداية

ٌ
شرط يف صحة الوضوء أم ال؟ بعد
المجتهد»  « :اختلف علما ُء األمصار هل الن َّي ُة

فريق منهم إلى أنَّه شرط ،وهو
اتفاقهم على اشــراط الن َّية يف العبادات .فذهب ٌ

مذهب مالك ،والشافعي ،وأحمد ،وأبي ثور ،وداود ،وبه قال إسحاق .وذهب
ٍ
(((
وروي عن
بشرط ،وهو مذهب أبي حنيفة ،والثوري.
فريق آخر إلى أنَّها ليست
ُ
الحسن بن صالح بن حيي .وعن مالك رواية شا َّذةَّ :
أن الوضوء ُيجزئ بغير ن َّية.
ٍّ
ِ
وعن األوزاعيَّ :
أن الطهارة والتيمم ال يفتقران إلى ن َّية .ذكر ذلك السفاقسي.

وسبب اختالفهم :تر ُّدد الوضوء بين أن يكون عباد ًة محض ًة غير معقولة المعنى.

كغسل النجاسة؛ فإنَّهم ال يختلفون َّ
أن العبادة المحضة مفتقرة إلى الن َّية ،والعبادة
((( شرح النووي على مسلم (.)54/13

((( بداية المجتهد وهناية المقتصد ،البن رشد (.)15/1
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المفهومة المعنى غير مفتقرة إلى الن َّية (/17و) ،والوضوء فيه شبه؛ فلذلك وقع
االختالف فيه؛ ألنَّه يجمع عباد ًة ونظافةً.

(((

َّ
أيضا لمن يقول :بعدم وجوب الن َّية يف الوضوء بقوله تعالى ﴿ :ﭑ
واستدل ً

ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ﴾ [ المائدة . ] 6 :اآلية.
قالوا :إنما ُأمر بغسل هذه األعضاء األربعة يف الوضوء ،وقد فعل ما ُأمر به.

َّ
األعرابي الوضو َء فيه((( ،ولم يذكر الن َّية؛ ألنَّه
النبي ﷺ
َّ
وبالحديث الذي علم ُّ
ً
جاهل بأحكام الوضوء ،ولو كانت الن َّية شر ًطا يف
واألعرابي كان
المج ِز َئ،
ع َّلمه
ْ
ُّ
الوضوء لب َّينها عليه السالم لألعرابي؛ َّ
ألن تأخير البيان عن وقت الحاجة ال يجوز.
ِّ
َّ
أيضا بحديث أ ِّم سلمة يف صحيح مسلمَّ :
أن النبي عليه السالم ع َّلمها
واستدل ً
ِ
ِ
َ
َ
يكفيك ْ
الغسل الكامل
ثالث حثيات » ((( .فع َّلمها
رأسك
أن تحثي على
فقال  « :إنما

بقوله « ثالث حثيات »  ،وإال فالحثية الواحدة المستوع َبة كافي ٌة بحصول الطهارة ،ولم
يذكر لها الن َّية/18( .ظ) .

ٍ
ټ وقوله  « :وإنَّما ِّ
امرئ ما نوى » :
لكل
قال السفاقسيُ :ر ِّويناه بكسر الراء .وكذلك لغة القرآن ،وأنَّه معرب يف حرفين من

جئت بألف الوصل تعرب من مكانين ،كما تقدَّ م .واللغة
آخره .وفيه ثالث لغات :إذا َ
كل ٍ
كل ٍ
حال ،وإعراهبا على ِّ
الثانية :فتح الراء على ِّ
حال .وال جمع له من لفظه.

النووي :قالوا فائدة ذكر الثاين بعد األول :بيان اشرتاط تعيين المنويْ ،
فإن
قال
ُّ
((( بداية المجتهد (.)15/1

((( يقصد ما أخرجه النسائي يف سننه ( 88/1رقم  )140عن عبداهلل بن عمرو :قال :جاء أعرابي إلى النبي
ﷺ يسأله عن الوضوء ،فأراه الوضو َء ثال ًثا ثال ًثا ،ثم قال « هكذا الوضوء ،فمن زاد على هذا فقد أساء
وتعدى وظلم » .

((( صحيح مسلم (.)58/330
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ِ
ينوي
ينوي الصالة الفائتة ،بل ُيشرتط أن َ
كان على اإلنسان صال ٌة َم ْقض َّية ال يكفيه أن َ

عصرا أو غيرهما .ولوال اللفظ القتضى األول صحة الن َّية بال تعيين((( .
ظهرا أو
ً
كونَها ً

ٍ
وذكر اإلمام تاج الدين السمعاينَّ :
المرئ ما نوى »  ،داللة على
أن يف قوله « وإنَّما

أن األعمال الخارجة عن العبادة قد ُتفيد الثواب إذا نوى فاع ُلها هبا ال ُقربة ،كاألكل
القوة على الطاعة ،والنَّوم إذا قصد به ترويح البدن للعبادة،
والشرب إذا نوى هبما َّ

والوطء إذا أراد به (/18و) التعفف عن الفاحشة((( .

قال عليه السالم  « :ويف ُبضع أحدكم صدقة »  .قالوا :يا رسول اهلل ،يأيت أحدُ نا
ُ
أجر؟ قال:
شهو َته
أرأيت لو َو َض َعها يف الحرام ،يكون عليه ِو ْز ٌر؟ قالوا:
َ
ويكون له فيها ٌ
أجر »((( .
بلى .قال « :فكذلك إذا وضعها يف الحالل يكون له ٌ
ټ وقوله  « :فمن كانت هجرتُه » :
الرتك .وهناُ :
ُ
ترك الوطن.
الهجرة :أص ُلها

والهجرة إلى اهلل ورسوله تقع على ٍ
أمور أحدها :الهجرة األولى إلى الحبشة عندما

الكفار الصحابةَ .الثانية :هجر ٌة من م َّكة إلى المدينة .الثالثة :هجرة القبائل إلى
آذى
ُ

رسول اهلل ﷺ؛ لتعلم الشرائع ،ثم يرجعون إلى المواطن ،فيع ِّلمون قومهم .الرابعة:

هجر ُة َم ْن أسلم من أهل مكة؛ ليأيتَ إلى رسول اهلل ﷺ ،ثم يرجع إلى م َّكة .الخامسة:

هجر ُة ما هنى اهلل عنه.

شيخنا أبو الفتح :ومعنى الحديث ،وحكمه :يتناول الجميع غير َّ
قال ُ
أن السبب
ألن م ِ
يقتضي َّ
هاجر ُأ ِّم قيس
أن المراد بالحديث (/19ظ) الهجرة من مكة إلى المدينة؛ َّ ُ

هاجر من مكة إلى المدينة ال يريد بذلك فضيلة الهجرة ،وإنَّما هاجر؛ ليتزوج أ َّم قيس،
((( شرح النووي على مسلم (.)54/13

((( انظر :عمدة القاري ،للعيني ( )27/1و فتح الباري البن حجر (.)14/1

((( صحيح مسلم ( )53/1006عن أبي ذر.
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ِ
ثم ُأتبِع بالدنيا.
ولهذا ُخ َّ
ص يف الحديث ذك ُْر المرأة دون سائر األعراض الدنيويةَّ ،

(((

ً
سؤال :وهو كيف ُذكرت المرأ ُة مع الدنيا مع أهنا داخل ٌة فيها؟
النووي
وذكر
ُّ

فأجاب :أنَّه ال يلزم دخولها يف هذه الصيغة؛ َّ
تعم يف
ألن لفظة دنيا نكرة وهي ال ُّ

اإلثبات ،فال يلزم دخول المرأة فيها .الثاين :أنَّه جاء َّ
أن سبب هذا الحديث مهاجر أ ِّم

قيس .الثالث :أنَّه للتنبيه على زيادة التحذير.

(((

ثم يف رواية « :فمن كانت هجر ُته إلى اهلل ورسوله ،فهجر ُته إلى اهلل ورسوله »
َّ
ِ
المقرر عند أهل العربية َّ
وقع
أن الشرط والجزاء والمبتدأ والخرب يتغايران ،وهنا َ
َّ
االتحا ُد؟ وجوابهَّ :
أن التقدير :فمن كانت هجر ُته إلى اهلل ورسوله ن َّي ًة وقصدً ا ،فهجر ُته
إلى اهلل ورسوله ُح ْك ًما وشر ًعا.

(((

ّبي ﷺ؛ َّ
لئل يجمع
وفائدة التكرار ،ولم (/19و) يقل :فهجر ُته إليهما ٌ
أدب من الن ِّ
بين ِذكْر اهلل ورسوله.
اإلنكار على الخطيب الذي قال  « :من ُيطع اهلل ورسوله فقد رشد ،ومن
فقد ورد
ُ

َيعصهما فقد غوى »  ،فقال له عليه السالم  « :بئس الخطيب أنت » .

(((

ټ وقوله  « :ومن كانت هجرتُه إلى ُدنيا » :
دنوت
كسرها ،وهي من
ُ
وغيره َ
بضم الدال على المشهور  ،وحكى ابن قتيبة ُ
هي ِّ

لدُ ن ُِّوها وسبقها لدار اآلخرة.

(((

ِ
والجو.
قوالن للمتك ِّلمين :أحدها :ما على األرض من الهواء
ويف حقيقتها
ِّ

((( إحكام األحكام شرح عمدة األحكام (.)62/1
((( شرح النووي على مسلم (.)55/13

((( إحكام األحكام شرح عمدة األحكام (.)62/1

((( صحيح مسلم (.)48/870

((( أدب الكاتب ،البن قتيبة (ص .)603 ،425
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والثاينُّ :
كل المخلوقات من الجواهر واألعراض.
و ُدنيا مقصور غير منون على المشهور .وبه جاءت الرواية .ويجوز يف لغة غريبة

تنوينُها ،رواها أبو الهيثم الكشميهني يف أصله من صحيح البخاري .و ُأنكر عليه ذلك

حتي قيل :لم يكن من أهل العلم.

ومهاجر أ ِّم قيس لم نعلم َّ
اسمه ُل ْط ًفا من اهلل تعالى به.
اسمه،
وخفي ُ
أن أحدً ا ذكَر َ
َ

(/20ظ) وأ َّما أ ُّم ٍ
قيس فذكَرها اب ُن األثير يف المهاجرات .وقال :روى األعمش،

رجل خطب امرأ ًة ُيقال لها :أ ُّم ٍ
عن أبي وائل ،عن ابن مسعود قال :كان فينا ٌ
فأبت
قيسْ ،

ُسميه :مهاجر أ ِّم قيس (((.وذكر ابن
تتزو َجه حتى ُيهاجر ،فهاجرَّ ،
أن َّ
فتزو َجها ،فكنَّا ن ِّ
دحية َّ
أن اسمهاَ :قتيلة.

(((

ټ وقوله  « :فهجرتُه إلى ما هاجر إليه »:
ُيريد َّ
أن ذلك ح ُّظه ،وليس له عند اهلل أجر.

((( أخرجه الطرباين يف المعجم الكبير ( 103/9رقم  )8540قال العراقي يف تخريج أحاديث إحياء علوم
الدين ( :)2384/6رواه الطرباين بإسناد جيد.

((( أسد الغابة يف معرفة الصحابة ،البن األثير (.)369/7
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والم َر ِ
اجع
الم َصادر َ
َ

علي بن وهب ،أبي الفتح ،ابن دقيق العيد (ت:
1- 1إحكام األحكام شرح عمدة األحكام ،لـ محمد بن ّ
702هـ) ،نشرة :مطبعة السنة المحمدية .دون تاريخ.

2- 2أحكام القرآن  ،لـ محمد بن عبداهلل ،أبي بكر ،ابن أبي العربي (ت543 :هـ) ،تحقيق :محمد عبد القادر
عطا .نشرة :دار الكتب العلمية ،بيروت .ط :الثالثة1424 ،هـ = 2003م.

3- 3أدب الكاتب ،لـ عبداهلل بن مسلم ،أبي محمد ،ابن قتيبة (ت276 :هـ) ،تحقيق :محمد الدالي .نشرة:
مؤسسة الرسالة ،بيروت .دون تاريخ.

ُ 4- 4أ ْسد الغابة يف معرفة الصحابة ،لـ علي بن أبي الكرم ،محمد بن عبد الكريم ،أبي الحسن ،ابن األثير
معوض ،وعادل أحمد عبد الموجود .نشرة :دار الكتب العلمية،
علي محمد َّ
(ت630:هـــ) ،تحقيقّ :
بيروت ،ط1415 :هـ = 1994م.

5- 5األعالم ،لـ محمود بن محمد ،خير الدين ،الزركلي (ت1396:هـــ) ،نشرة :دار العلم للماليين ،ط:
الخامسة عشر ،مايو 2002م.

6- 6أعالم الحديث (شرح صحيح البخاري) ،لـ َح ْمد بن محمد ،أبي سليمان ،الخ َّطابي (ت388:هـــ)،

تحقيق :محمد سعد عبد الرحمن آل مسعود .نشرة :جامعة أ ِّم القرى -مركز البحوث العلمية وإحياء
الرتاث اإلسالمي ،ط :األولى1409 ،هـ = 1988م.

7- 7أعيان العصر وأعوان النصر ،لـ خليل بن أيبك ،صالح الدين ،الصفدي (ت764:هـ) ،تحقيق :علي أبو
زيد وآخرون .نشرة :دار الفكر المعاصر -بيروت ،ط :األولى1418 ،هـ = 1998م.

8- 8بداية المجتهد وهناية المقتصد ،لـ محمد بن أحمد بن محمد ،أبي الوليد ،ابن رشد (ت595 :هـ) ،نشرة:
دار الحديث ،القاهرة .ط1425 :هـ = 2004م.

9- 9البداية والنهاية ،لـ إسماعيل بن عمر بن كثير ،أبي الفداء ،القرشي (ت774:هـ) ،تحقيق :عبداهلل بن عبد
المحسن الرتكي .نشرة :دار هجر .ط :األولى1418 ،هـ = 1997م.

10-10البدر المنير يف تخريج األحاديث واآلثار الواقعة يف الشرح الكبير ،لـ عمر بن علي بن أحمد ،سراج

المل ِّقن (ت804:هـ) .تحقيق :جماعة من المحققين .نشرة :دار الهجرة ،الرياض .ط :األولى،
الدين ،ابن ُ

1425هـ = 2004م.

11-11برنامج الوادي آشي ،لـ محمد بن جابر بن محمد ،أبي عبداهلل ،الوادي آشي (ت749 :هـ) ،تحقيق:
محمد محفوظ .نشرة :دار الغرب اإلسالمي ،أثينا ،بيروت .ط :األولى1400 ،هـ = 1980م.
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12-12تاج الرتاجم يف طبقات الحنفية ،لـ قاسم بن قطلوبغا ،أبي الفداء ،السودوي (ت879 :هـ) ،تحقيق:
محمد خير رمضان يوسف .نشرة :دار القلم ،دمشق .ط :األولى1413 ،هـ = 1992م.

13-13تخريج أحاديث إحياء علوم الدين ،لـ العراقي ،وابن السبكي ،والزبيدي .استخراج :محمود محمد
الحدَّ اد .نشرة :دار العاصمة ،الرياض .ط :األولى1408 ،هـ = 1987م.

14-14تذكرة الحفاظ ،لـ محمد بن أحمد بن عثمان ،أبي عبداهلل ،الذهبي (ت748:هـ) ،نشرة :دار الكتب
العلمية ،بيروت .ط :األولى1419 ،هـ = 1998م.

علي بن محمد ،أبي الفضل ،ابن حجر
15-15التلخيص الحبير يف تخريج أحاديث الرافعي الكبير ،لـ أحمد بن ّ
(ت852 :هـ) ،نشرة :دار الكتب العلمية ،بيروت .ط :األولى1419 ،هـ = 1989م.

16-16التلخيص شرح الجامع الصحيح ،لـ يحيى بن شرف النووي ،أبي زكريا (ت676 :هـ) ،تحقيق :نظر
محمد الفاريابي .نشرة :دار طيبة ،الرياض .ط :األولى1429 ،هـ = 2008م.

17-17التوضيح لشرح الجامع الصحيح ،لـ عمر بن علي بن أحمد ،أبي حفص ،ابن الملقن (ت804:هـ)،

تحقيق :دار الفالح والبحث العلمي ،بإشراف :خالد الرباط ،وجمعة فتحي .نشرة :وزارة األوقاف
القطرية .ط :األولى1429 ،هـ = 2008م.

18-18جامع العلوم والحكم يف شرح خمسين حدي ًثا من جوامع الكلم ،لـ عبد الرحمن بن أحمد ،زين الدين،
ابن رجب الحنبلي (ت795 :هـ) ،تحقيق :شعيب األرناؤوط ،وإبراهيم باجس .نشرة :مؤسسة الرسالة،
بيروت .ط :السابعة1422 ،هـ = 2001م.

الم ِض َّية يف طبقات الحنف َّية ،لـ عبد القادر بن محمد بن نصر اهلل ،أبي محمد ،القرشي
19-19الجواهر ُ
(ت775:هـ) ،نشرة :مير محمد كتب خانه ،كراتشي ،باكستان .بدون تاريخ

ُ 20-20ح ْسن المحاضرة يف تاريخ مصر والقاهرة ،لـ عبد الرحمن بن أبي بكر ،جالل الدين ،السيوطي

(ت911:هـ) ،تحقيق :محمد أبو الفضل إبراهيم .نشرة :دار إحياء الكتب العربية ،مصر .ط :األولى،
1387هـ = 1967م.

21-21الدُّ َرر الكامنة يف أعيان المئة الثامنة ،لـ أحمد بن علي بن محمد ،أبي الفضل ،ابن حجر العسقالين (ت:
852هـ) ،تحقيق :محمد عبد المعيد خان .نشرة :دائرة المعارف النظامية ،حيدر آباد الدكن ،الهند .ط:
الثانية1392 ،هـ = 1972م.

22-22دالئــل النبوة ومعرفة أحــوال صاحب الشريعة ،لـ أحمد بن الحسين بن علي ،أبي بكر ،البيهقي
(ت458:هـ) ،نشرة :دار الكتب العلمية ،بيروت .ط :األولى1405 ،هـ.
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الس َه ْيلي (ت:
الر ْوض األُنُف يف شرح السيرة النبوية البن هشام ،لـ عبد الرحمن بن عبداهلل ،أبي القاسمُّ ،
َّ 23-23
581هـ) ،تحقيق :عبد الرحمن الوكيل .نشرة :دار إحياء الرتاث العربي ،بيروت .ط :األولى1412 ،هـ.

24-24سنن ابن ماجه  ،لـ محمد بن يزيد القزويني ،أبي عبداهلل ،ابن ماجه (ت273 :هـ) ،تحقيق :محمد فؤاد
عبد الباقي .نشرة :دار إحياء الكتب العربية ،فيصل عيسى البابي .بدون تاريخ.

25-25سنن أبي داود ،لـ أبي داود السجستاين .تحقيق :عزت عبيد دعَّاس .نشرة :مكتبة الحنفاء .ط :األولى،
1388هـ = 1969م.

26-26سنن الرتمذي ،لـ محمد بن عيسى بن سورة ،أبي عيسى ،الرتمذي (ت279 :هـ) ،تحقيق :أحمد محمد
شاكر ،ومحمد فؤاد عبد الباقي .نشرة :مصطفى البابي الحلبي ،مصر .ط :الثانية1395 ،هـ = 1975م.

27-27سنن الداراقطني  ،لعلي بن عمر بن أحمد  ،أبي الحسن الدَّ اراقطني ( ت358 :هـ )  ،تحقيق شعيب
األرناؤوط وجماعة  ،نشرة  :مؤسسة الرسالة  ،بيروت  :ط1424 ، 1هـ2004/م .

علي ،أبي عبد الرحمن ،النَّسائي (ت303:هـــ) ،تحقيق :عبد
28-28سنن النسائي ،لـ أحمد بن شعيب بن ّ
الفتاح أبو غدة ،نشرة :مكتب المطبوعات اإلسالمية  ،حلب ،ط :الثانية1406 ،هـ1986/م.

29-29شرح السنة  ،لـ الحسين بن مسعود بن محمد ،أبي محمد ،البغوي (ت516 :هـ) ،تحقيق :شعيب

األرناؤوط ،ومحمد زهير الشاويش .نشرة :المكتب اإلسالمي ،بيروت .ط :الثانية1403 ،هـ = 1983م.

علي بن خلف بن عبد الملك ،أبي الحسن ،ابن َب َّطال
30-30شرح صحيح البخاري(شرح ابن بطال)  ،لـ ّ
(ت449:هـ) ،تحقيق :أبو تميم ياسر بن إبراهيم .نشرة :مكتبة الرشد ،الرياض .ط :الثانية1423 ،هـ = 2003م.

31-31شرح النووي على مسلم  ،لـ النووي .نشرة :دار إحياء الرتاث العربي ،بيروت .ط :الثانية1392 ،هـ.

32-32شذرات الذهب يف أخبار من ذهب  ،لـ عبد الحي بن أحمد بن محمد ،ابن ِ
العماد (ت1089 :هـ)،
تحقيق :محمود األرناؤوط .نشرة :دار ابن كثير ،دمشق ،بيروت .ط :األولى1406 ،هـ = 1986م.

33-33صحيح البخاري  ،لـ اإلمام محمد بن إسماعيل ،أبي عبداهلل ،البخاري (ت256 :هـ) ،اعتنى به :محمد
زهير بن ناصر الناصر .نشرة :دار طوق النجاة ،بيروت .ط :األولى1422 ،هـ.

34-34صحيح مسلم  ،لـ مسلم بن الحجاج ،أبي الحسين ،القشيري (ت261 :هـ) ،تحقيق :محمد فؤاد عبد
الباقي .ط :دار إحياء الكتب العربية ،القاهرة.

35-35الطبقات ِ
تقي الدين ،بن عبد القادر ،التميمي ،الداري (ت1010 :هـ)
َّ
السن َّية يف تراجم الحنف َّية ،لـ ّ

ولي الدين .نشرة :دار إحياء
36-36طرح التثريب يف شرح التقريب  ،لـ أبي الفضل العراقي ،وأكمله ابنُه ُّ
الرتاث .بدون تاريخ.
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ِ 37-37
الرتمذي  ،لـ محمد بن عبداهلل ،أبي بكر ،ابن العربي (543هـ) ،نشرة:
األحوذي بشرح صحيح
عار َضة
ِّ
ِّ
مصورة الطبعة المصرية القديمة .بدون تاريخ
دار الكتب العلمية،
َّ

ِ 38-38ع َلل الدارقطني (العلل الواردة يف األحاديث النبوية) ،لـ علي بن عمر بن أحمد ،أبي الحسن ،الدارقطني
(ت385 :هـ) ،تحقيق :محفوظ الرحمن زين اهلل ،ومحمد صالح الدباسي .نشرة :دار طيبة ،الرياض.
وابن الجوزي ،الدمام .ط :األولى1405 ،هـ = 1985م.

39-39عمدة القاري شرح صحيح البخاري ،لـ محمود بن أحمد بن موسى ،أبي محمد ،بدر الدين العيني
(ت855 :هـ) .،نشرة :دار إحياء الرتاث العربي ،بيروت .بدون تاريخ.

40-40غاية النهاية يف طبقات القراء ،لـ محمد بن علي بن يوسف ،أبي الخير ،ابن الجزري (ت833 :هـ)،
اعتنى به :برجسرتاسر .نشرة :مكتبة ابن تيمية ,مصر .ط :األولى1351 ،هـ.

41-41فتح الباري شرح صحيح البخاري ،لـ الحافظ ابن حجر العسقالين .تحقيق :محب الدين الخطيب،
ومحمد فؤاد عبد الباقي .نشرة :دار المعرفة ،بيروت .ط1379 :هـ.

42-42كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ،لـ حاجي خليفة .نشرة :مكتبة المثنَّى ،العراق .ط1941 :م.

43-43كشف ْ ِ
علي بن محمد ،أبي الفرج ،ابن الجوزي
المشكل من حديث الصحيحين ،لـ عبد الرحمن بن ّ
البواب .نشرة :دار الوطن ،الرياض .بدون تاريخ.
علي حسين َّ
(ت597 :هـ) ،تحقيقّ :

علي ،شمس الدين ،الكرماين (ت:
44-44الكواكب الدراري شرح صحيح البخاري ،لـ محمد بن يوسف بن ّ
786هـ) ،نشرة :دار إحياء الرتاث العربي ،بيروت .ط :الثانية1401 ،هـ.

ِ
تراجم أبــواب البخاري ،لـ أحمد بن محمد بن منصور ،أبي العباس ،ابن المن ِّير
45-45المتواري على
اإلسكندراين (ت683 :هـــ) ،تحقيق :صالح الدين مقبول أحمد .نشرة :مكتبة المعال ،الكويت .ط:

األولى1407 ،هـ1987/م

علي بن أبي بكر بن سليمان ،أبي الحسن ،نور الدين الهيثمي (ت:
46-46مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ،لـ ّ
807هـ) ،تحقيق :حسام الدين القدسي .نشرة :مكتبة القدسي ،القاهرة .ط1414 :هـ = 1994م.

47-47مسند اإلمام أحمد بن حنبل  ،لـ أحمد بن محمد بن حنبل .تحقيق :شعيب األرناؤوط وعادل مرشد
وآخرون .نشرة :مؤسسة الرسالة ،بيروت .ط :األولى1421 ،هـ = 2001م.

48-48مسند ِّ
الشهاب ،لـ محمد بن سالمة بن جعفر ،أبي عبداهلل ،القضاعي (ت454 :هـ) ،تحقيق :حمدي
عبد المجيد السلفي .نشرة :مؤسسة الرسالة ،بيروت .ط :الثانية1407 ،هـ = 1986م.

السنَن (شرح سنن أبي داود) ،لـ حمد بن محمد بن إبراهيم ،أبي سليمان ،الخ َّطابي (ت:
49-49معالم ُّ
388هـ) ،نشرة :المطبعة العلمية ،حلب .ط :األولى1351 ،هـ = 1932م.

شرح حديث  « :إنَّما األعمال بالنيات » لقطب الدَّ ين الحلبي
ُ

343

الصدِّ يق ،الطائف -
50-50معجم الشيوخ الكبير ،لـ الذهبي .تحقيق :محمد الحبيب الهيلة .نشرة :مكتبة ِّ
السعودية .ط :األولى1408 ،هـ = 1988م.

51-51المعجم الكبير ،لـ سليمان بن أحمد بن أيوب ،أبي القاسم ،الطرباين (ت360 :هـ) ،تحقيق :حمدي
عبد المجيد السلفي .نشرة :مكتبة الزهراء ،الموصل .ط1404 :هـ = 1983م.

كحالة (ت1408 :هـ) ،نشرة :مكتبة المثنَّى ،ودار إحياء
52-52معجم المؤلفين ،لـ عمر بن رضا بن محمدَّ ،
الرتاث العربي ،بيروت .بدون تاريخ.

53-53المنهل الصايف والمستويف بعد الوايف ،لـ يوسف بن َتغْري َب ْردي ،أبي المحاسن (ت874 :هـ) .تحقيق:
محمد محمد أمين .نشرة :الهيئة المصرية العامة للكتاب ،مصر1984 ،م.

54-54النجوم الزاهرة يف ملوك مصر والقاهرة ،لـ ابن َتغْري َب ْردي .نشرة :وزارة الثقافة واإلرشاد القومي ،دار
الكتب ،مصر1383 ،هـ1963 /م.

55-55هدية العارفين يف أسماء المؤلفين وآثار المصنِّفين ،لـ إسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم ،البغدادي
(ت1399 :هـ) ،نشرة وكالة المعارف الجليلة ،استانبول1951 ،م .وأعادت طبعه باألوفست ،دار إحياء
الرتاث العربي ،بيروت.

بالو َف َيات ،لـ خليل بن أيبك الصفدي ،صالح الدين (ت764 :هـ) ،تحقيق :لجنة من المحققين،
56-56الوايف َ
باعتناء :هلموت ريرت .نشرة :المعهد األلماين لألبحاث الشرقية ،بيروت .ط1429 :هـ = 2008م.
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