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مقـ ـ ـ ــدمـ ــة
النيب حممد الذي أُرسل رمحة للعاملني ،وعلى آله
رب العاملني ،مث ّ
احلمد هلل ّ
الصالة والسالم على ّ
وصحبه وذريته ومن تبعه إبحسان إىل يوم الدين.
أما بعد ،فلقد تك ّفل هللا_سبحانه وتعاىل_ حبفظ كتابه الكرمي ،فقال {:إِ اَّن حَن ُن نـحازلنحا ٱل ِّذكحر حوإِ اَّن
لحهۥُ ححلحَِٰفظُو حن } ،1وسنة نبيه ﷺ حمفوظة ابلتبعية لكتابه الكرمي2؛ ألهنا مبيّنة وشارحة له ،قال
تعـ ـ ــاىل {:وأحنزلنا إِلحيك ٱل ِّذكر لِتـبـِ ِ
ااس م ـ ــا نـُ ِزحل إِلحي ِهم ولحعلاهم يـتحـ حف اكرو حن } ،3وقـ ــال {:ومـ ـ ــا ي ِ
نط ُق
ح ح ح ح ح ُح ّ ح
ني للن ِ ح ّ
حح ح
ححُ ح ُ
4
ِ
ِ
وح َٰى } ؛ لذا َّل ميكن فهم القرآن الكرمي إَّل ابلرجوع إىل السنة ،وَّل
حع ِن ٱهلححو َٰى إن ُهـ حـو إاَّل حوحي يُ ح
تتحقق ط ـ ــاعة هللا إَّل بـ ـ ــاتباع كتابه وسنة نبيه ﷺ فقـ ـ ــال تعاىل { :امن يُ ِط ِع ٱلار ُس ح
اع ا
ول فحـ حقد أحطح ح
ٱّللح
5
ول فح ُخ ُذوهُ حوحم ــا نـح حهَٰى ُكم حعنهُ فحٱنتحـ ُهواْ } ،6ولتحقيق ذلك أمر النيب ﷺ
}  ،وقـال { :حوحما ءحاتحَٰى ُك ُم ٱلار ُس ُ

_ 1سورة :احلجر ،اآلية .)9( :
2
خريا_على الشبهة الباطلة اليت أوردها أعداء اإلسالم ،
_ هكذا كان رد فريق من علماء املسلمني _جزاهم هللا ً
يدو حن أحن يُطفُواْ نُ حور ٱ اّللِ ِِبحَٰفحوِه ِهم
الذين يزعمون أن هللا تعاىل تك ّفل حبفظ كتابه ،ومل يتك ّفل حبفظ السنة {،يُِر ُ
ٱّللُ إِاَّل أحن يُتِ ام نُ حورهۥُ حولحو حك ِرهح ٱل َٰحك ِفُرو حن } ،سورة :التوبة ،اآلية.)32 ( :
حو حَي حب ا
 _3سورة :النحل ،من اآلية.)44( :
_4سورة :النجم ،اآليتان.)3،4( :
 _5سورة :النساء ،من اآلية.)80( :
 _6سورة :احلشر ،من اآلية.)7( :
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ب ـ ــالتبليغ عنه فق ـ ــال" :بـحلِّغُـ ـ ـوا حع ِّّن حولحـ ـ ْـو آيحةً ،7"...ويف مق ـ ــابل ذلك حث على الضبط عنـه ﷺ
ب ُمبحـلا ٍغ أ ْحو حعى ِم ْن حسـ ـ ِـام ٍع" ، 8كمـا أنه
فق ـ ــال "نحضحار هللاُ ْامحرءًا حَِس حع ِمناـ ـ ــا حشْيـئًا فحـبحـلاغحهُ حك حم ــا حَِس حعهُ ،فحـ ُر ا
9
ِ
ب حعلح اي فحـ ْليحـتحـبحـ اوأْ حم ْق حع حدهُ ِم حن الناـ ـ ــا ِر"
حذر من القـول عليه بغري علم أو تثبت ،فقـال ﷺ  " :حم ْن حكذ ح

؛ لـ ـ ـذا حظيت أحـ ـ ــاديثه ﷺ بكل عنـ ـ ــاية من قبل علمـ ـ ـ ــاء اإلس ـ ــالم ،من لدن صحابته ﷺ ،
جهودا مضنية يف سبيل مجع السنة وتدوينها ،ووضع القواعد اليت تضبط روايته ـ ــا ،وحتدد قحبوهلا
فبذلوا ً
من ردها ،ومتحص أح ـ ـ ـوال نقلتها ورواهتا؛ فالسنة تك ّفل هللا حبفظه ــا عن طريق ه ـ ـ ـؤَّلء ومن بعدهم
وسخـ ـ ــرهم حلفـ ـ ــظ سنة نبيه ﷺ  ،وَّلزالت حماطة
خصهـ ـ ــم هللا_سبحـ ـ ــانه وتعـ ــاىل_ ّ
من الذين ّ
ابلعناية واَّلهتمام بفضل هللا تعاىل حىت عصرَّن هذا 10؛ قـ ـ ـ ــال احل ـ ـ ــافظ ابن رجب _رمحه هللا_ يف
حلفظ ُّ ِ
تفسريه ":11فـ ـ ــأقام هللا تعـ ـ ــاىل ِ
دخل فيها من الكذب والوهم والغلط،
ح
السنة أقو ًاما ميازوا مـ ــا ح
ِ
وضبطوا ذلك غاية الضبط ،وحفظوه أش اد احلفظ"؛ وهلذه األمهية لألحاديث النبوية فإن فهمها
واستنبـ ـ ـ ــاط األحكـ ـ ــام منها يقتضي أن يكون وف ــق ضـ ـ ـ ـوابط منهجية؛ ومن أوىل هذه الضـ ـ ـ ـوابط
وأمه ـ ـ ـ ــا( :اَّلستيثاق من ثبوت النص احلديثي وصحته) ؛ وهذا الضابط ينحصر يف األحـ ــاديث
خيص الق ـ ــرآن الكرمي الذي يستغّن عن هذا
النبوية اآلحـ ـ ــادية وحدها_أي دون املتواتر منها_ ،وَّل ّ
اترا َّل شك فيه؛ أما ابقي الضوابط فهي عامة
الضـ ـ ــابط؛ ألن القـ ـ ــرآن الكرمي كله قد ثبت ً
ثبوًت متو ً
 _7الشطر األول من حديث أخرجه :البخاري يف :صحيحه،170/4 ،كتاب :أحاديث األنبياء ،ابب :ما ذكر
عن بّن إسراءيل ،حديث رقم ،) 3461) :عن :ابن عمرو_ رضي هللا عنهما_ .
_8أخرجه الرتمذي يف :سننه ،ص ، 792/كتاب :العلم ،ابب :ما جاء يف احلث على تبليغ السماع ،حديث
رقم ،)2657( :عن :ابن مسعود رضي هللا عنه؛ قال الرتمذي":هذا حديث حسن صحيح".
9
ِ
ِ
ايب ﷺ ،حديث رقم:
_ أخرجه :البخاري يف :صحيحه  ،33/1،كتاب :العلم ،ابب :إ ِْمث حم ْن حك حذ ح
ب حعلحى الن ِّ
( ،)107عن :الزبري رضي هللا عنه؛ وأخرج َنوه مسلم يف :صحيحه ،ص ،8/يف املقدمة ،ابب :تغليظ
"متحـ حع ام ًدا".
الكذب على رسول هللا ﷺ ،حديث رقم ،)3( :عن أيب هريرة رضي هللا عنه  ،بزايدةُ :
_ 10وخري دليل على ذلك إقامة مثل هذه املؤمترات وَنوها_كاملنتدايت وجمالس العلم_ وطرحها مواضيع ختدم
أيضا تدريسها وتدارسها ابملعاهد والكليات واجلامعات ،وختصيص أقسام
السنة النبوية الشريقة؛ ومن ذلك ً
هلا ،مثل( :قسم احلديث وعلومه) أو (قسم التفسري واحلديث) أو َنو ذلك ،بل إهنا أصبحت تدرس ضمن
حلقات حتفيظ القرآن الكرمي ،وتقام املسابقات يف حفظ متوهنا وما يتعلق هبا؛كل هذا وغريه ،دليل على أن
السنة النبوية الشريفةَّ ،ل زالت حتضى ابلعناية واَّلهتمام  ،بفضل هللا _سبحانه وتعاىل_ ،وبفضل جهود
من سخرهم لذلك من املسلمني.
.605/1 _11
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مجيعا12؛ وإذا كان التوثق من ثبوت النص والتأكد من صحة نسبته للنيب ﷺ هو
تشمل النصوص ً
الضـ ـ ــابط األول الذي َّل بد منه قبل أن يُستدل ب ـ ــاحلديث ،أو يُستنبط منه احلكم الشرعي ،فـ ـ ــإنه َّل

نص عليها
يتم لن ـ ــا هذا التأكد إَّل إذا حتققنا من أن احلديث قد استوىف مجيع شروط القبول_اليت ّ
سندا ومتنًا ،وعملن ـ ـ ـ ــا ابملعـ ـ ــايري النقدية ألهل احلديث ،وعرفنا ماقيل فيه منحكم.
علماء احلديث_ ً
منهجا علميّا دقي ًقا؛ للتحقق من صحة نسبة احلديث إىل النيب ﷺ
وقد اتبع علماء احلديث ً
ولتمييــز احلديث الصحيح واحلسن من الضعيف؛ فجمع ـ ـ ـوا طرق احلديث وحصروا رواته لتتحقق من
عدالته ـ ـ ـ ـ ــم وضبطهم ،ونظروا يف الكيفية اليت أخذ هبا الراوي احلديث عن شيخه ،هل كـ ـ ــانت عن
طريق السماع أو القراءة أو الكتابة ،أم غري ذلك من طرق التحمل؟ للتأكد من اتصـ ــال السند ،وأن
منت احلديث هو قول التابعي ،أو الصحايب ،أم أنه ينتهي للنيب ﷺ وفحصوا منت احلديث للتـأكد
من سالمته من العيوب اليت يرد ألجلها؛ ولقد سـ ـ ــار العلماء على هذا املنهج والتزموه وطبقـ ـ ــوه
حرصا منهم على حفظ وضبط أح ـ ـ ــاديث النيب ﷺ ومل
تطبي ًقا عمليًا يف مرويـ ـ ــاهتم اليت يرووهنا؛
ً
تقف جهودهم _يف العن ـ ـ ــاية ِبحاديثه ﷺ_عند حد التزامهم هبذه الشروط والضوابط فقط  ،بل إىل
طرق أخرى اتبعوها لتساعدهم يف ضبط وحفظ أحاديثه ﷺ  ،منه ـ ـ ــا :اختاذهم
جـانب ذلك هناك ٌ
جملـ ـ ــالس اإلمـ ـ ــالء ،حيث ك ـ ـ ــانوا يعقدون جم ـ ــالس ميلون فيها أحاديث النيب ﷺ ،وهو أعلى مراتب
سنبني ذلك قريبًا إن شـ ـ ــاء هللا_؛ وذلك زي ـ ـ ـ ــادة يف الضبط واحلفظ ،واقتداء بسنة
الرواية _كمـ ـ ـ ــا ّ
النيب ﷺ ؛ ومنه ـ ـ ــا :اهتمامهم ِبدق تف ـ ـ ــاصيل اإلسناد ،فبمـ ـ ـ ــا أن اإلسنـ ـ ــاد هو الطريق املوصلة

خص هللا هبا
للمنت ،فقد عّن به العلماء عنـ ـ ــاية خاصة ،واهتموا ِبدق تفاصيله ،فهو اخلصيصة اليت ّ
 _12ومن هذه الضوابط العامة:
_1عرض احلديث على النصوص القرآنية والنبوي ة األخرى.
 _ 2فهم احلديث وفق أساليب اللغة العربية وطريقتها الدَّللية.
 _3فهم احلديث يف ضوء سبب وروده.
_ 4فهم احلديث يف ضوء سياقه ومالبساته املكانية والزمانية.
_5فهم احلديث يف ضوء مقاصد الشريعة .ينظر :كيف نتعامل مع السنة النبوية:ص ،93/ومع بعدها؛ ومبا
مجيعا،سأكتفي ابحلديث عن أوىل هذه الضوابط وأمه ـ ــا ،وهو ضابط:
أن اجملال َّل يتسع للتحدث عنها ً
(اَّلستيثاق من ثبوت النص احلديثي وصحته).
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هذه األمة دون غريها من األمم؛ روي عن حممد بن ح ـ ـ ــامت أنه ق ـ ــال ":إِ ان هللاح أح ْكحرحم حه ِذهِ األُام حة
ِ
ِ
ِ
ـاد ،ولحيس ِأل ٍ
ِ
ـاد13"...؛
حو حشارفحـ حها حوفح ا
ححد ِم حن ْاأل حُم ِم ُكلّ حهـ ـ ــا ،قحدميِ ِه ْم حو ححديثِ ِه ْم ،إِ ْسنح ـ ـ ـ ٌ
ضلح حهـ ـ ــا ِابِْإل ْسنحـ ـ ـ ـ ح ْ ح ح
ولق ـ ــد ّبني العلمـ ــاء أمهية اإلسن ـ ـ ــاد وحثّوا على العناية به ،فقال ابن املباركِْ " :
اد ِم حن ال ِّدي ِن،
اإل ْسنح ُ
14
ِ ِ
اب ِْ
ولح ْوحَّل ِْ
اإل ْسنح ِاد"15؛
اد لححق ح
اإل ْسنح ُ
اب الْع ـ ْل ِم إاَّل ذح حه ُ
ال حم ْن حشاءح حما حشاءح" ؛ وقال األوزاعي ":حما ذح حه ُ
ح
_
ومن مظاهر اهتمام العلم ـ ــاء ابإلسناد وعنايتهم الدقيقة به ،اهتمامهم وعن ـ ـ ــايتهم ابحلديث املسلسل
وهو ما تت ـ ـ ــابع رجــال إسناده عند روايته على صفة أو حالة ،إما يف الراوي أو يف الرواية_ فقد اعتنوا
به عنـ ـ ــاية خـ ـ ــاصة ،وألّفوا فيه مؤلفـ ــات كثرية؛ ألنه من األمـ ـ ـ ــور الدقيقة اليت تتعلق ب ـ ـ ــاإلسنـ ـ ــاد ،واليت

تسـ ـ ـ ــاعد على التحقق من صحة احلـ ـ ـ ــديث وضبطه؛ ومن بني هؤَّلء العلم ـ ــاء الذين اهتم ـ ـوا
_
ابحلديث املسلسل وصنفوا فيه تصانيف عدة :اإلمام حممد مرتضى الازبيدي( ،ت1205 :ه)
رمحه هللا _ فقد صنّف فيه وأجاد؛ فكان من بني ما أحلّف فيه رسال ــة َساها ( :إحتا أهل الدين
ِ
ذك فحِإنـ حاها حع ْوحرةٌ " ،مسلسل مبن اَسـ ـ ــه
ضمنه ـ ــا حديث ":حغ ِّ
ط فح ِخ ح
ابحلديث املسلسل ابحملمدين )ّ ،
حممد ،بدءًا منه إىل النيب ﷺ ،مم ــا وقع له متصـ ـ ـ ــال يف مسموع ــاته من مشاخيه املتقنني ؛ وهذه
الرسالة وطريقة أتليفها ،تتقدم هبا الباحثة_دراسة وحتقيقاح_ أمنوذجاً عمليًا ملا سبق ذكره من اهتم ــام
العلمـ ــاء وعن ـ ــايتهم ابحلديث النبوي الشريف ،واملنهج الذي اتبع ـ ـ ــوه يف التحقق من ثبـ ـ ــوت النص
احلديثي وصحة نسبته للنيب ﷺ ؛ وذلك للمشـ ـ ــاركة ابمل ـ ـ ـ ـؤمتر العلمي الدويل الث ـ ــاين لكلية علوم
الشريعة_ ج ـ ــامعة املرقب ،واملعنـ ـ ــون بــ(فقه التعـ ـ ــامل مع السنة النبوية) ،حتت حمور(الض ـ ـ ـوابط العلمية
لفه ـ ــم نص ـ ـ ــوص السنة بني الرعاية واإلمهال) ؛ وألمهية املوضوع املطروح أحبت الباحثة املشاركة فيه،
ألسباب من أمهها:
_ 1اإلسهام يف خدمة السنة النبوية الشريفة.
 _ 2اإلسهام يف الرد على أولئك احلاقدين ومرضى النفوس ،من أعداء هللا واإلسالم واملسلمني،
حَّن يُؤفح ُكو حن }.16
الذين حياولون زرع الشكوك حول ذات النيب ﷺ وتشويه صورته{ َٰقحتحـلح ُه ُم ا
ٱّللُ أ اَٰ

 _13أخرجه اخلطيب البغدادي يف شر أصحاب احلديث ،40/1:عن :حممد بن حامت بن املظفر.
_14أخرجه مسلم يف مقدمة صحيحه ،ابب :بيان اإلسناد من الدين ،...حديث رقم ،)32( :عن :عبد هللا بن
املبارك.
 _15أخرجه ابن عبد الرب يف :التمهيد ،57/1،عن :األوزاعي.
_16سورة :املنافقون  ،من اآلية.)4( :
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 _3اإلسهام يف إحياء الرتاث اإلسالمي الذي تزخر به مكتباتنا اإلسالمية يف شىت أنواع العلوم،
َّلسيما احلديثية منها ،وإبرازه للناس.
 _4اإلسهام يف بيان احلكم الشرعي للمسألة الفقهية اليت تضمنها حديث ":حغ ِّ
ط فح ِخ ح
ذك فحِإنـ حاها حع ْوحرةٌ
" وهو موضوع الرسالة ،وبيان رأي العلماء يف ذلك.17
•وأما ابلنسبة للدراسات السابقة ،مل تقف الباحثة على دراسات سابقة مستقلة هلذا املوضوع،
إَّل ما كان ضمن ثنااي مواضيع أخرى ،وذلك حسب ما اطلعت عليه ،وسؤال ذوي اخلربة
واَّلختصاص ،وهللا أعلم.
•خطة البحث :قسمت الباحثة البحث فجعلته يف :مقدمة ،وقسمني،وخامتة ،وفهارس فنية :أما
املقدمة فقد تضمنت :عنوان موضوع البحث ،وأمهيته ،وسبب اختياره ،والدراسات السابقة له؛ وأما
القسمان فهما :القسم الدراسي ،وقسم التحقيق؛ أما القسم الدراسي فقسمته على ثالثة مباحث:
املبحث األول :التعريف ابملؤلِّف ،املبحث الثاين :التعريف ابملؤلاف ،املبحث الثالث :التعريف
ابحلديث املسلسل وجهود العلماء فيه ،وكل مبحث من هذه املباحث تندرج حتته جمموعة من
املطالب؛ وأما قسم التحقيق ففيه :النص احملقق ،وقد كانت املنهجية اليت اتبعتها الباحثة يف حتقيقها
هلذه املخطوطة على النحو اآلي:
() 1نسخ املخطوط وكتابته وفق القواعد اإلمالئية احلديثة.
( ) 2الرتمجة فقط لألعالم الواردة يف سند احلديث وطرقه  ،عدا الصحابة منهم.
()3التع ريف ابلكتب الواردة يف املخطوط وغري املشهور منها.
( ) 4التعريف ابملصطلحات احلديثية ،والفقهية ،واللغوية ،وغريها.
()5توثيق النصوص الواردة يف املخطوط والرجوع إليها يف مظاهنا ومصادرها ،ومقارنتها والتأكد من
سالمة نقلها.
() 6ضبط النص احلديثي ،وبعض املفردات وأَساء األعالم؛كل ذلك حبسب ما يتيسر يل.
(ملحوظة) اقتصرت يف الرتمجة والتعريف على رجال اإلسناد ،وعلى غري املشهور طلبًا لالختصار،
 _ 17وخباصة ما نراه يف وقتنا احلاضر من املبالغة يف قصر اللباس الذي يلبسه بعض الرجال_ وهو ما يعر عندَّن
ب ــ(الشُّرط)_ ،فينكشف معه هذا املوضع من اجلسم .
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والتز ًاما بعدد األوراق املسموح به.
ض ّمنت ما توصلت إليه الباحثة من نتائج وتوصيات ،من خالل حتقيقها هلذه
( )7وضع خامتة ُ
الرسالة.
( ) 8يف الفارس الفنية اقتصرت على ثبت املصادر واملراجع اليت رجعت إليها يف هذا العمل ؛ وذلك
أيضا طلبًا لالختصار.
ً
آخرا :هذا اجلهد املقل أقدمه للجن ـ ــة املؤمتر املوقرة ،مس ـ ـ ــامهة مّن _كما سبق وذكرت_
و ً
أخريا ليس ً
علي ،وإن أخطأت فإنّن إنسان يصيب
يف خدمة احلديث الشريف ،فإن أصبت فيه فمن نعمة هللا ّ

وخيطئ ،فأرجو من هللا التوفيق والسداد ،ومنكم املوافقة والقبول ،وصلى هللا على نبينا حممد ،وعلى
كثريا.
آله وصحبه ،وسلم تسليماً ً

القس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم الدراس ـ ـ ـ ــي
18
املبحث األول :التعريف ابملَُؤلِف(يف نبذة خمتصرة)

املطلب األول :اَسه ،ولقبه ،ونسبه:

هو :اإلمام العالمة ،احملدث،الشيخ أبـو الفيض،السيد حممد بن حممد بن حممد بن عبد
بيدي ،مث
الرزاق،الشهـري مبرتضى ،احلسيّن العلوي ،الواسطي البِلِ ْجحرامي اهلندي املولد والنشأة ،الاز ُّ
احلنفي.
املصري القاهري
ّ
املطلب الثاين:
مولده ،ونشأته ،ورحالته:
ولد يف أرض اهلند يف بلدة بِلِ ْجرام ،يف سنة1145(:ه) ،ونشـ ـ ـ ــأ هبـ ــا وبقى فيها فرتة يسرية مل
ُحتـ ــدد ،مث ارحتل عن اهلند يف طلب العل ـ ــم إىل مدينة حزبد بـ ـ ــاليمن ،وأقام هبا زمنا طويال ،حىت نسب

إليهـ ـ ــا ،واشتهر ابسم(الازبيدي) ،مث س ـ ـ ــافر منها إىل احلجاز سنة1163( :ه) ،ومن احلجاز إىل
مصر سنة1167(:ه) ،واستقر هبا إىل أن تويف_رمحه هللا تعاىل_.
 _ 18ترمجت للمؤلف _رمحه هللا_ برتمجة خمتصرة؛ لكثرة من ترجم له من املؤلفني ،ولشهرته عند طوائف الناس ؛
ومن أراد املزيد فلريجع إىل ترمجته يف كتاب :عجائب اآلاثر ،لتلميذه الشيخ اجلربي ،أو ترمجته يف :فهرس
الفهارس ،للشيخ عبد احلي الكتاين ،أو يرجع إىل الرتمجة اجلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــامعة امل ـ ــاتعة اليت كتبها الشيخ العالمة عبد
الفتاح أبو غدة ،عند حتقيق ـ ــه لكتاب :بلغة األريب  ،للسيد مرتضى الازبيدي؛ وهي نفسها املصادر اليت
اعتمدت عليها يف نقل هذه الرتمجة .
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املطلب الثالث:
شيوخه ،وتالميذه:
شيوخه :تنقل السيد مرتضى الازبيدي من بلد إىل بلد وراء العلم ،فكان يلقى يف كل بلد ينزل فيه

ـددا من الشيـ ــوخ َيخذ عنهم ،ومل يكتف ابألخذ املباشر وإمنـ ـ ــا كانت العلمـ ـ ــاء يف األمصـ ـ ـ ــار اليت
عـ ـ ـ ً
يصل إليه ـ ــا يستجيز منهم فأجازوه؛ وقد ألف يف شيوخه عدة كتب منها :معجم شيوخ الازبيدي ،و

19
قسما من
ذكر
وقد
؛
املعجـ ــم املختص ،وألفية السند
كثريا من شيوخه يف اإلجازات اليت أجاز هبا ً
ً
تالميذه ،ويف الكتب الـيت كتبه ـ ـ ــا لشيوخــه؛ منهـ ــم :رضي ال ّدين ،عبد اخل ـ ــالق النمري املزجـ ـ ــاجي،
وأب ـ ــو عبد هللا ،حممد ع ـ ــالء ال ــدين املزجاجي ،وعبد هللا املريغّن ،وعمر بن أمحد احلسّن ،وغريهم.
تـ ـ ـ ـ ـ ــالميذه :ميكن الق ـ ــول إن تـ ــالميذه كثريون كشيوخه ،وينتم ـ ــون إىل بلدان كثرية ،منهـ ــم من أخ ــذ

عنه مباشرة ،ومنهم من أج ـ ـ ــازه من بلده؛ وقد ذكر اجلربي _وهو أبرز تالميذه_يف كتـ ـ ــابه :عجـائب
اآلث ــار،20
قائمة ابلكثري من هؤَّلء ،مع اإلشـ ـ ــارة إىل بلداهنم اليت ينتسبون إليها ،وإج ـ ـ ــازاهتم اليت ميلكها ،وهي
خبـ ــط السيد مـ ـرتضى الازبيدي _رمحهـ ـ ــم هللا مجيع ـ ـ ــا_؛ فمن تـ ـ ـ ــالميذه :عبد الرمحن بن سليم ـ ــان
األهدل ،وعبد الرمحن بن حسن اجلربي ،وحممد بن أمحد البهي ،وابن بدير املقدسي ،وغريهم .
املطلب الرابع :مكانته العلمية ،وثناء العلماء عليه:
قال عبد احلي الكتاين يف كتابه :فهرس الفهـ ـ ــارس ،21عند ترمجته لإلمام الازبيدي « :هذا الرجل كان
َّندرة الدنيا يف عصره ومصره ،ومل َيت بعد احلـ ـ ــافظ ابن حجر وت ـ ـ ــالميذه أعظ ـ ــم منه اطالعـ ـ ــا وَّل
أوسع روايـ ــة وتلماذا ،وَّل أعظ ـ ــم شهرة وَّل أكثر منه علم ـ ـ ــا هبذه الصناعة احلديثية وم ـ ــا إليهـ ـ ــا،»...
وقـ ـ ــال « :ويظهر من ترمجته وآاثره أن هذه الشعلة الضئيلة من علوم الرواية املوجودة اآلن يف بـ ـ ــالد
الشــام إمنـ ـ ــا هي مقتبسة من أحباثه وسعيه وتصـ ـ ــانيفه ونشره ،وإليه فيهـ ـ ــا الفضل يعود ،ألنه الذي

_ 19هذه الكتب الثالثة مطبوعة ومتداولة فيما أعلم ،فيمكن الرجوع إليها ملعرفة املزيد عن شيوخه .
.308/2 _20
.528/1 _21
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بعضـا من أقوال العلماء الذين أثنوا عليه ،فقال عنه تلميذه الوجيه
نشر هلا األولية والبنود» ،مث أورد ً
األهدل «:إمام املسندين خامتة احلفاظ احملدثني املعتمدين ،»...وقال عنه احلافظ ابن عبد السالم
النـ ـ ــاصري« :احلـ ــافظ اجلامع البارع املانع ،»...وقـ ـ ــال عنه حممد بن علي الشنواين « :شيخ اإلس ـ ــالم
عــالم ـ ــة األنـ ـ ـ ــام نـ ـ ـ ــاشر ل ـ ـ ـ ـواء السنة احملمدية وواصل األسانيد النبوية ،»...وغري ذلك؛ رمحه هللا
الشيخ مرتضى الازبيدي برمحته الواسعة ،وأحسن له اجلزاء.
املطلب اخلامس :إحياؤه إمالء احلديث على طريق السلف :اإلمـ ـ ــالء :هو أن جيلس الشيخ وحوله
طالبه معهم األقالم واألوراق ،فيتكلم الشيخ مبا فتح هللا عليه من العلم ،وطـالبه يكتبون ما ميلي
كبريا والطالب
عليهم؛ واملستملي :هو من يقوم بتبليغ ك ـ ـ ــالم الشيخ للط ـ ـ ــالب إذا كـ ـ ــان اجمللس ً
كثرا؛ وجملس اإلمالء هو أعلى مراتب الرواية؛ ملا فيه من ضبط احلرو والكلم ــات يف الكتب؛ وقد
ً
عقدت جم ـ ـ ــالس اإلمـ ـ ــالء منذ عهد النيب ﷺ والصح ـ ــابـ ــة رضي هللا عنهم والتـ ـ ــابعني من بعده ـ ـ ــم؛

وك ـ ـ ــانوا بعد اَّلنتهاء من اإلم ـ ــالء يقومون بعرض ما كتب ،حىت إذا م ـ ـ ــا كان فيه سقط أو خط ـ ـ ــأ
أق ـ ـ ــاموه وصححوه22؛ وقد أكد احملدثون على ضرورة العرض بعد الكت ـ ـ ــابة ،روي عن حيىي بن كثري
ضي ح ـ ـ ــاجته وحَّل يستـْن ِجي ِابلْمـ ـ ـ ِ
ِ
اِ
ـاء"23؛
ض حمثح ُل الاذي يحـ ْق ِ ح ح ح ُ ح ح ْ ح
ب حوَّلح يُعـ ـ ــا ِر ُ
أنه قـ ـ ــال :ح
ح
"مثح ُل الذي يحكْتُ ُ

وقد استمرت ه ــذه السنــة _سنة اإلمالء_ إىل أن انقطعت مبوت احلـ ــافظ ابن حجر ،وت ـ ــالميذه،
كاحلافظني :السخاوي ،والسيوطي _رمحهم هللا مجيعا_ ،فجاء السيد مرتضى الازبيدي_رمحه هللا_
فأحياها من بعدهم؛ حيث وصلت أماليـ ــه إىل َنو أربعمئة جملس ،وقد مجع ذلك يف جملدات ،قـال
تلميذه اجلربي يف كتابه :عجائب اآلاثر «:24وأحيا إمالء احلديث على طريق السلف،يف ذكر
األسانيد والرواة واملخرجني من حفظه ،على طرق خمتلفة ،وكل من قدم عليه ُميلي عليه حديث
25
سندا بذلك وإجازة وَساع احلـ ـ ــاضرين ،وكان إذا دعاه أحد
وخمرجيه ،ويكتب له ً
األولية برواته ّ
األعيان من املصريني إىل بيوهتم يذهب مع خواص الطلبة واملقرئ واملستملي ،وكاتب األَســاء ،فيقرأ

 _22ينظر :تدريب الراوي.577/2 :
 _23أخرجه اخلطيب البغدادي يف :اجلامع ألخالق الراوي ،275/1 :حديث رقم ،)577(:عن حيىي بن كثري.
. 307/2 _24
_25ح ـ ــديث األولية ،أو ح ـ ــديث الرمحة ،أخـ ـ ــرجه الرتمذي يف:سننه ،ص ،590/كتـ ـ ــاب :الرب والصل ـ ــة عن
رس ـ ــول هللا ﷺ  ،ابب :ما جاء يف رمحة الناس ،حديث رقم ،)1924( :عن عبد هللا بن عمرو_رضي هللا
عنهما_ ،أنه قال :قال رسول هللا ﷺ  ":الار ِامحُو حن يـحْر حمحُ ُه ُم الار ْمحح ُنْ ،ار حمحُوا حم ْن ِيف ْاأل ْحر ِ
ض يـحْرمححْ ُك ْم حم ْن ِيف
صحيح".
حسن
ال اس حم ِاء ،"...احلديث ،ق ـ ـ ــال الرتمذي" :هذا
ٌ
ٌ
حديث ٌ
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هلم شيئا من األجـ ـ ـ ـزاء احلديثية أو بعض املسلسـ ـ ــالت ،حبضور اجلم ـ ـ ـ ــاعة ،وصاحب املنزل وأصحابه
وأحبابه وأوَّلده ،وبناته ونساؤه من خلف الستائر ؛ وهذا يبني لنا مدى حرص علمائنا األجالء
وعنايتهم ،وجهودهم اليت بذلوها من أجل احلفاظ على السنة النبوية الشريفة.
مطلب السادس :مؤلفاته ،ووفاته :مؤلفاته :خلّف اإلمام الازبيدي _رمحه هللا_ مؤلفات كثرية ،ويف
علوم خمتلفة ،أكثرهـ ـ ــا يتصل بـ ـ ــاحلديث النب ـ ـ ــوي وسنده ورواته وختريج بعض متونه ،ومنه ـ ـ ــا ما خطه
يف الفقه والصوم واحلج ،ويف الت ـ ـ ــاريخ واللغة والتصريف ،ويف ش ـ ــرح اخلطب؛ وأشهر هذه املؤلف ـ ـ ــات:
شرحه على القاموس احمليط ،املسمى ب ـ ـ (تـ ـ ـ ـ ــاج العروس) ،وشرح كتاب (إحي ـ ــاء علوم الدين ،لإلمام
26
الغزايل) ،وغري ذلك.
وفاته :اعتزل اإلمام الازبيدي يف آخر حياته يف بيته ،فال يراه أصحابه وتالميذه إَّل يف النادر ،قال

تلميذه اجلربي «:وملا بلغ مـ ــا َّل مزيد عليه من الشهرة وبُعد الصيت ،أصيب _رمحه هللا_
ابلط ـ ـ ــاعون يف شعبان سنة1205( :ه) ،وتويف يوم األحد ،ودفن ابلقاهرة ،وكان عمره عند
27
وفاته( )60سنة _رمحه هللا_.

املبحث الثاين :التعريف ب ـ ـ ـ ــاملَُؤلَّف

املطلب األول :توثيق عنوان املخطوط ،وصحة نسبته إىل مؤلفه:
ضمنتهـ ـ ــا ذكر
قـ ـ ــال اإلمـ ـ ــام مرتضى الازبيدي_رمحه هللا_ يف مقدمة رس ـ ــالته هذه « :فهذه نبذة ّ
ِ
ابحملمدين ،مما وقع يل متصال يف مسموعاي من مشاخيي املتقنني...،وَسيتها:
احلـ ـ ــديث املسلسل

ِ
ابحملمدين»؛ ولكّن مل أقف على أحد ممن تحـ ْرجم لإلمام
إحتا أهل ال ّدين ابحلديث املسلسل
الازبيدي _رمحه هللا_ ذحكر هذه الرسالة هبذا العنوان فيـ ـمــا اطلعت عليه من مصادر ترمجته ،كما أين مل
ذكرا يف فه ــارس الكتب اليت رجعت إليه ـ ــا؛ ولكن هذا َّل يعّن الشك يف
أرى هلا هبذا اَّلسم ً
نسبته ـ ـ ــا إليه ،فهنـ ــاك العديد من مؤلفـ ـ ــاته مل يرد ذكرها يف كتب الرتاجم اليت ترمجت له ،وَّل يف غريها
ِ
ُخرجت ،مل يقف
من فه ـ ـ ــارس الكتب ،بدليل أن بعض كتب اإلمـ ـ ـ ـ ــام الازبيدي اليت ُح ّققت وأ ْ
_26قد تتبع الشيخ عبد الفتاح أبو غدة مؤلفاته ،فذكر ( )107مؤلف ،له منها يف احلديث وعلومه َنو)47(:
مـ ـ ــؤل ًفا ،ينظر :مقدمة الشيخ عبد الفتاح أيب غدة يف حتقيقه لكتابً :تج العروس.
 _27عجائب اآلاثر.320/2:
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حمققوها وخمرجوها على من ينسبها إليه ،كرسالة (حتفة األحباب يف الكىن واأللقاب) ،لـ ـ ــإلمام
الازبيدي ،واليت عىن إبخراجها :األستاذ حممد فاتح قااي ،28وهللا أعلم.
املطلب الثاين :موضوع املخطوط ،وسبب أتليفه:
ِ
ابحملمدين ،قال اإلمام مرتضى الازبيدي_رمحه هللا_ يف
تض امنت هذه الرسالة ذكر حديث املسلسل
مقدمة رسالته هذه « :فهذه نبذة ضمنتها ذكر احلديث املسلسل بـ ـ ـ ِ
ـاحملمدين ،ممــا وقع يل متصــال يف
ّ

مسموعــاي من مشاخيي املتقنني »...،؛ واحلديث املـ ــروي هبـذا اإلسن ـ ــاد تضمن بي ـ ـ ـ ــان حكـ ـ ــم كشف
الـ ـ ــرجل ِ
الس ِ
ط
ول هللاِ ﷺ :حغ ِّ
ال حر ُس ُ
ْشو ٍ فح ِخذهُ ،فحـ حق ح
لفخذه ،ونصه " :أحناهُ ﷺ حم ار ِيف ُّ
وق بِحر ُج ٍل حمك ُ
ذك فحِإنـ حاهــا حع حوحرةٌ "؛ وأم ـ ـ ـ ــا يف سبب تـ ــأليفه فقـ ــال السيد مرتضى الازبيدي _رمحــه هللا_ يف مقدمـ ـ ــة
فح ِخ ح
هــذه الرسـ ـ ــالة « :قصدت بـ ـ ــه حتصيل الشر والربكات ،إذ قد وجدت يف سيـاق سنده من اخلري ما
مل يوجد يف غريه من الرواايت ،وهو تكرير اَسه الشريف ﷺ كرات املرات».
املؤلِّففيه ،واملصادر اليت اعتمد عليها:
املطلب الثالث:طريقة ح
كان املنهج الذي اعتمده اإلمام الازبيدي _رمحه هللا_ يف أتليفه هلذه الرس ـ ـ ــالة أنه :بدأ مبقدمة ّبني
فيهـ ـ ــا موضوع رسالته هذه ،وسبب أتليفها ،وعنواهنا ،مث بدأ بسرد سند احلديث ،فبدأ بذكر شيوخه
الذين َسع منهم احلديث وكـ ـ ـ ـ ــان اَسهم حممد ،مث بشيوخ شيوخه ،وهكذا إىل أن وصل إىل النيب ﷺ
ِ
ابحملمدين ،و يف أغلب األحيـ ـ ـ ــان ك ـ ـ ــان يُ ّبني الطريقة اليت أحخذ هب ـ ـ ـ ــا الراوي
 ،حبيث تسلسل احلديث
أحياَّن
أحياَّن أخرى يذكرها كاملة؛ كمـ ـ ـ ـ ــا أنه ً
أحياَّن يرمز أللفاظ األداء  ،و ً
احلديث عن شيخه ،و ً
عند ذكره َّلسم الراوي فـ ـ ــإنه ينسبه جلده َّل ألبيه ،أو يذكره مع تقدمي أو أتخري _ وهذا مم ـ ـ ـ ــا يؤخذ

عليه_ 29؛ كمـا أنـ ـ ــه تتب ـ ـ ـ ـ ـ ــع طـ ـ ــرق احلديث وذكر م ـ ـ ــا لـ ــه من متابعـ ــات وش ـ ـ ـواهد ،ونظر يف
أح ـ ـ ـوال رواهت ـ ـ ــا ،وصح ـ ـ ـ ــح مـ ـ ــا يف بعض ه ـ ـ ــذه الطـ ـ ـ ــرق من تصحيف؛ وك ـ ـ ــان يف هذا كل ـ ــه كث ًريا
مـ ـ ــا يشري إىل مصـ ـ ــادره اليت اعتمد عليه ـ ـ ـ ـ ـ ــا ،وقد كـ ـ ــان أغلبه ـ ـ ــا من املص ـ ـ ـ ــادر احلديثية ،أو اليت هل ـ ـ ــا
ع ـ ـ ـ ــالق ـ ــة ب ـ ـ ــاحلديث ،مثل :صحيح البخ ـ ــاري ،وصحيح ابن خ ـ ـزمية ،ومسند اإلم ـ ـ ــام أمحد ،وفت ـ ــح
البـ ـ ــاري للح ـ ـ ــافظ ابن حجر ،ومستدرك احل ـ ـ ــاكم ،والت ـ ـ ــاريخ الكبري للبخـ ــاري ،وهتذيب الكمـ ـ ـ ـ ــال
للمزي ،وغري ذلك مما سيذكر يف مواضعه من هذه الرسالة.
املطلب الرابع :وصف نسخة املخطوط ،مع منوذج من اللوحة األوىل واألخرية منه:
 _ 28ينظر :مقدمة حتفة األحباب يف ال ُكىن واأللقاب.
_29وذلك بعد الرجوع إىل املصادر اليت ترمجت ملثل هؤَّلء الرواة ،والتأكد من أَساءهم وأنساهبم وألقاهبم؛ وهذه
من أكثر الصعوابت اليت مررت هبا يف هذا العمل.
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اعتمدت الباحثة يف حتقيقها هلذا املخطـ ـ ـ ـ ــوط على نسخة واحدة وهي نسخة( :مكتبة جـ ـ ــورم
تبني لنا بعد البحث وسؤال ذوي اخلربة أن هذه النسخة
الع ـ ــامـ ـ ـ ــة برتكيـ ـ ـ ـ ـ ــا ) ،برقم ،)391(:فقد ّ

فريدة ،ومل نعثر على نسخــة أخرى هلا ،وهللا أعلم؛ فرغ املؤلف منه ـ ــا سنة1188(:ه) ،ويف آخر
الرس ـ ــالة إجـ ـ ــازة هلذا احلديث خبـ ـ ــط املؤلف_ السيد مرتضى الازبيدي رمحه هللا_ إىل بعض تالمذته.
سطرا،
اسم النـ ـ ــاسخ :عبد القـ ـ ـ ـ ــادر الطرابلسي ،عدد األوراق( )9لوحات ،عدد األسطرً )17(:
متوسط كل سطر )9(:كلمـ ـ ــات؛ وهي جزء لطيف ،مجع فيه مؤلفه طُُرق وش ـ ـ ـواهد حديث حممد
وق بِرج ٍل مكْشو ٍ
ِ
ـالس ِ ح ُ ح ُ
بن عبد هللا بن جحش_ رضي هللا عنهم ـ ـ ــا_ ،عن النيب ﷺ أن ــه  ":حمار ب ـ ـ ـ ُ
فح ِخ ُذهُ "...احلديث؛ واملخطوط خطّه واضح سهل القراءة َّل سقط فيه وَّل نقص ،وفيما َيي
صورًتن منه:

اللوحة األوىل من املخطوط
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اللوحة األخرية من املخطوط

املبحث الثالث :التعريف ابحلديث املسلسل ،وجهود العلماء فيه

30

املطلب األول :التعريف ابحلديث املسلسل ،وأقسامه ،وأنواعه:
تعريفه لغة :هو املتصل ،ومنه سلسلة احلديدَ ،سيت بذلك َّلتصال بعضها ببعض.
وأما اصطالحا :فهو ما تتابع رجال إسناده عند روايته على صفة أو حالة ،إما يف الراوي أويف

الرواية.31
أقسام التسلسل:

 _ 30رجعت يف تعريفي ابحلديث املسلسل إىل كل من :كتاب فتح املغيث بشرح ألفية احلديث ،عند تعريفه
ابحلديث املسلسل ،وكتاب :مباحث يف احلديث املسلسل ،فلريجع إليهما.
 _ 31الفرق بني الصفة واحلالة :الصفة تكون مالزمة لإلنسان يف مجيع أوقاته وأحواله ،فيقال مثال :فالن حافظ ،أو
فالن قـ ـ ـ ـ ــارئ ،إىل غري ذلك من الصفات اليت ت ـ ـ ـ ــالزم اإلنس ـ ـ ـ ــان ،فنقـ ـ ـ ــول مث ـ ـ ــال :احلديث املسلسل
ابحلفـ ـ ـ ــاظ ،وَن ـ ـ ــو ذلك؛ أم ـ ـ ــا احل ـ ـ ــال :فهـ ــو ما حيصل لإلنس ــان بصورة وقتية ،وليس ابلضرورة أن تكون
مالزمة له ،مثل احلب والبغض ،وتشبيك األصابع ،إىل غري ذلك من األحوال اإلنسانية غري املالزمة
لإلنسان.
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القسم األول :املسلسل ِبحوال الرواة :وهو أن يكون حـ ـ ــال راوي احلديث وح ـ ـ ــال شيخه الذي
معا :
أخذ عنه إىل منتهاه و ً
احدا؛ وأحوال الرواة ،إما أقوال ،وإما أفعال ،وإما أقوال وأفعال ً

•املسلسل ِبحوال الرواة القولية :وهو أن يتفق الرواة من أول السند إىل منتهـ ـ ــاه على قول واحد
ي ـ ــأخذه عمن فوقه واحـ ـ ـ ًـدا بعد آخر ،كحديث مع ـ ـ ــاذ بن جبل رضي هللا عنه أن النيب ﷺ قـ ـ ـ ــال
ِ
ال معاذِِ :بِحيب وأ ُِمي اي رس ح ِ
لـ ـ ــه " :اي معـ ـ ــاذ وهللاِ إِِين حأل ِ
ك،
ول هللا ﷺ  ،حوأح حَّن حوهللا أ ُِحبُ ح
ُحبُّ ح
ّ
ك ،فحـ حق ح ُ ح
ح ُح
ح ح حُ
ال :أ ِ
ول :اللا ُه ام أ ِحع ِّّن حعلحى ِذ ْك ِرحك حو ُش ْك ِرحك
ص حال ٍة أح ْن تحـ ُق ح
فحـ حق ح
ُوص ح
يك حاي ُم حعـ ـ ـ ــاذ حَّل تح حدع ان ِيف ُدبُِر ُك ِّل ح
32
ك فحـ ُق ْل."...:
ك "  ،فإنه تسلسل بقول الراوي" :إِِّين أ ُِحبُّ ح
حو ُح ْس ِن ِعبح حادتِ ح
كل عن
• املسلسل ِبحوال الرواة الفعلية :وهو أن يتفق الرواة على فعل معني ،حبيث َيخذه ٌّ
ول هللاِ
حخ حذ حر ُس ُ
شيخـ ـ ــه من ابتداء السند إىل منته ـ ـ ــاه ،كحديث أيب هريرة رضي هللا عنه أنه قال ":أ ح
ـال :خلحق هللا عاز وج ال التـُّربةح يـوم ال اسب ِ
ـت ،33"...فقد تحس ْلسل بتح ْشبِ ِ
كل
أخذ،
أو
يك
ﷺ بِيحدي فحـ حق ـ ـ ـ ح ح ح ُ ح ح ح ْ ح ح ْ ح ْ
ّ
ح حح
من رواته بيد من رواه عنه.
معا :وهو أن يتفق الرواة على قول وفعل مع ـ ـ ــًا يف مجيع
•املسلسل ِبحوال الرواة القولية والفعلية ً
كل راو َيخذه عمن فوقه ،كاحلديث املسلسل بقبض اللحية ،وَنوه.
طبقات السندُّ ،
وإما فعليّة:
القسم الثاين :املسلسل بصفات الرواة ،أو الرواية :وصفات الرواةّ ،إما قوليّةّ ،
• املسلسل بصفات الرواة القولية :وهو أن يتفق الرواة على صفة قولية تتعلق ابلراوي ،مثل :أن
يتفقـ ـ ـوا على رواية أصح حديث ،كاحلديث املسلسل بقراءة سورة الصف.
• املسلسل بصفـ ـ ــات الرواة الفعلية :وهو أن يتفق الرواة على وصف هلم من ابتداء السند إىل
ِ
ابحملمدين.
آخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــره ،كاتفاق أَساء الرواة ،كاحلديث املسلسل

 _ 32أخرجه احلاكم يف :مسدركه ،407/1 ،كتاب :الصالة ،ابب :التأمني ،حديث رقم ،)1010 (:عن معاذ
بن جبل رضي هللا عنه ،قـال احلاكم «:هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه» ،ووافق ــه
الذهيب يف التلخيص.
 _33أخرجه مسلم يف :صحيحه ،ص ، 1216/كتاب :التوبة ،ابب :ابتداء اخللق وخلق آدم عليه السالم،
حديث رقم ،)7054( :عن :أيب هريرة رضي هللا عنه .
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• املس لسل بصفات الرواية :وصف ـ ـ ـ ـ ــات الرواية إما أن تتعلق بصيغ األداء ،كأن يتفق الرواة على
ق ـ ــول :حدثنا ،أو أخربَّن ،أو غريها من صيغ األداء ،وذلك من ابتداء السند إىل منتهاه؛ وإم ـ ــا أن
تتعلق بزمن الرواية ،كاحلديث املسلسل بيوم العيد ،أو مكاهنا كاحلديث املسلسل إبجابة الدعاء يف
امللتزم.
أنواع األسانيد املسلسلة:

النوع األول :املسلسالت التامة:
وهو ما كان التسلسل فيه من ابتداء السند إىل منتهاه ،وهو األكثر يف األحاديث املسلسلة ،قال
اإلمام احلاكم يف :معرفة علوم احلديث 34بعد أن ذكر أمثلة منها « :فهذه أنواع املسلسل من
األسـ ـ ــانيد املتصلة اليت َّل يشوهبا تدليس ،وآاثر السماع بني الراويني ظاهرة».
النوع الثاين :املسلسالت الناقصة:
األصل يف التسلسل أن يكون كامال من أول السند إىل آخره ،ولكن قد يقع انقطـ ـ ـ ــاع يف التسلسل
يف بعض طبقات السند ،وهذا يسمى املسلسل الناقص.
املطلب الثاين :فائدة احلديث املسلسل:
للحديث املسلسل فوائد كثرية أمههـ ـ ــا:
( )1ال ـ ــدَّللـ ـ ـ ـ ــة على اَّلتصـ ـ ـ ــال وع ـ ــدم اَّلنقطـ ـ ـ ـ ـ ــاع يف السن ــد ،مث ـ ـ ــل مـ ـ ــا إذا تسلسل سنـ ـ ــده بـ ـ
"َسعت" أو "حدثنا" ،أو َنو ذلك ،وكذلك الدَّللة على ضبط ال ــرواة ،حبيث إن الراوي حفـ ـ ــظ
السند واملنت ،وزاد على ذلك الكيفية اليت ج ـ ــاء هب ـ ـ ــا السند.
( )2األمن من تدليس بعض رواتـ ـ ـ ـ ــه ،وذلك أن يكون السند املسلسل بصيغ األداء الصـ ـ ــرحية،
إض ـ ـ ــاف ـ ــة إىل ك ـ ــون رواته ثقـ ــات ،فإن ذلك مين ــع أن يكـ ـ ــون فيــه تدليس أو انقطـ ـ ــاع يف الظـ ـ ــاهر ،إذا
انتفت العلـ ــة اخلفية القـ ـ ــادحة يف السماع.
( )3اَّلقتداء ابلنيب ﷺ قوَّل وفعال ،وذلك يف حالة كون احلديث مقبوَّل ،كحديث التشبيك.
( ) 4معرفة خمرج احلديث وتعيني ما لعله يقع من الرواة مهمال ،مثل :ما تواىل فيه راواين فأكثر
اشرتكوا يف التسمية ،فيفيد دفع توهم الغلط حيث وقع إمهـ ـ ــاهلم.
( ) 5رفـ ــع اللبس عما يظن فيه تكـ ـ ـرار أو ان ـ ـقــالب ،مثل :من اتفق اَس ـ ـ ــه ،واسم أبيه ،وجده،،
كاحلسن ابن احلسن بن علي بن أيب طالب رضي هللا عنهم ؛ وغري ذلك من الفوائد.

. 72/1_34
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(تنبيه)َّ :ل متنع هذه الفوائد من ضعف احلديث املسلسل؛ ألن أسباب الضعف كثرية ،ق ـ ــال ابن
الصالح يف مقدمته« :35وقلما تسلـ ــم املسلسالت من ضعف ،أعّن يف وصف التسلسـلَّ ،ل يف

أصل املنت»؛ وقال الذهيب يف املوقظة« :36وعامة املسلسالت واهية ،وأكثرها ابطلة؛ لكذب
رواهت ـ ـ ــا ،وأقواها املسلسل بقراءة سورة الصف ،واملسلسل ابلدمشقيني ،واملسلسل ابملصريني،
واملسلسل بـ ـ ـ ِ
ـاحملمدين إىل ابن شهاب».
املطلب الثاين :جهود العلماء فيه:
لقد اعتىن احملدثون بتأليف يف احلديث املسلسل _الذي هو من صفات اإلسناد_وعنـ ـ ـوا به عناية
خاصة ،وألفوا فيه آتليف كثرية؛ ملا له من فوائد كثرية وعظيمة؛ ومل يظهر اَّلهتمـ ـ ـ ــام بتأليف يف
مبكرا بني املتقدمني؛ لـ ـ ــذا جند املت ـ ـ ــأخرين أوفر حظًّا منهـ ـ ــم يف التأليف فيه ،وقد
احل ـ ـ ــديث املسلسل ً

تنوعت مؤلفـ ـ ـ ــاهتم فيـ ـ ـ ــه ،فمنهم :من ألف يف جزء خاص منه ،كاملسلسل ابألولية ،واملسلسل
ِ
ابحملمدين ،ومنهم :من ألف يف شرح أحـ ـ ــاديثه وخترجيها ،مثل :اآلايت البينات يف شرح وختريج
األحاديث املس لسالت ،لعبد احلفيظ الفاسي ،ومنهم :من ألف فيه بصورة عامة يف مجيع أقسامه
37
وأنواعه ،وهذه بعض مؤلفاهتم اليت ألفوها فيه:
()1مسلسالت أيب بكر بن شاذان (ت 383 :ه)

( )2مسلسالت أيب نعيم اإلصبهاين( ،ت430:ه)
()3مسلسالت اخلطيب البغدادي (ت463:ه)
( )4اجلواهر املكللة يف األخبار املسلسلة ،حملمد السخاوي (ت902:ه)
( )5جياد املسلسالت ،جلالل الدين السيوطي( ،ت911:ه)
( )6التعليقة اجلليلة على مسلسالت ابن عقيلة ،ملرتضى الازبيدي( ،ت1205:ه)

.276/1 _35
.44/1 _36
 _ 37سأذكر هنا أمثلة للكتب اليت ألفت يف األحاديث املسلسلة ابختصار ،ومن أراد املزيد واَّلستفـ ـ ــاضة فلريجع
إىل كتاب األستاذ عبد اللطيف اجليالين( :املسلسالت عند احملدثني) ،فقد تناول فيه كتب املسلسالت
ابستفاضة ،مع ذكر املصادر اليت رجع إليها يف ذلك .ينظر :ص ، 29/وما بعدها.
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()7إحتا
ذلك.

أهل الدين يف احلديث املسلسل ابحملمدين ،ملرتضى الازبيدي(،ت1205:ه) ،38وغري

[ النص احملق ـ ـ ـ ــق]
بسم هللا الرمحن الرحيم

محدا يكون
وصلى هللا على سيدَّن حممد وآله وسلم؛ احلمد هلل على سوابغ نعمائه ،وتسلسل آَّلئهً ،

للحق قاضيا،وللمزيد متقاضيا ،ونسأله الصالة والسالم ،على نبيه أيب القاسم حممد سيّد األَّنم،
وعلى آله األعالم.
ِ
متصال يف
ابحملمدين ،مما وقع يل
ضمنتها ذكر احلديث املسلسل
ً
وبعـ ـ ــد :فهذه نبذة ّ
مسموعـ ـ ـ ــاي 39من مش ـ ـ ــاخيي املتقنني ،قصدت به حتصيل الشر والربكات ،إذ قد وجدت يف
سياق سنده من اخلري ما مل يوجد يف غريه من الرواايت ،وهو تكرير اَسه الشريف_عليه الصالة
ِ
ابحملمدين ) ،وهللا أسأل
والسالم_ كرات مرات ،وَسيتهـ ــا ( :إحتا أهل ال ّدين ابحلديث املسلسل
أن جيعلنا لنعمائه من الشاكرين ،ولق ـ ــدر نبيه ﷺ من العارفني؛ وهذا أوان الشروع يف املقصود ،بعون
امللك املعبود ،فأقول :أخربن ـ ــا مجع من الشيوخ ،40أهل التمكني والرسوخ ،مسلس ـ ـ ـ ــال بشرطه املعترب

عند أئمة األثر ،41منهـ ـ ــم :شيخنا العالمة املعمر ،أبو عبد هللا ،حممد بن حممد بن حممد احلسّن

 _ 38وهي الرسالة اليت بني أيدينا.
_ 39السماع من لفظ الشيخ :هو أحد أنواع طرق التحمل واألخذ عن الشيوخ ،وهو ينقسم إىل إم ـ ــالء وحتديث
من غري إمالء،وسواء كان من حفظه أومن كتابه؛ وهذا القسم أرفع األقسام عند اجلماهري .ينظر :مقدمة
ابن الصالح.76/1 :
 _ 40الشْايخ :الذي يُتلقى منه احلديث ،ويُروى عنه؛ وشاهده قول اإلمام حيىي بن سعيد ":حم ْن حَِس حع ِم حن الشْاي ِخ
ِْ
حخبحـحرِين" .ينظر :احملدث الفاصل. 522/1:
يث ،فح حال يـُبح ِايل أح ْن يـح ُق ح
احلحد ح
حخبحـحرحَّن ،حوأ ْ
ول :حح ادثـحنحا ،حو حح ادثحِّن ،حوأ ْ
 _41الشرط املعترب عند كافة العلماء وأهل األثر والنظر هو :التثبت يف املشكل عليه من مسائل العلم ،وسؤال
العلماء ،وعدم جوابه مبا مل يتحقق منه،وتقدمي النقل على العقل،واستحضار اجملاز عظم األمانة .ينظر:
إضاءة احلالك:ص.127/
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األندلسي األصل ،القاهري ،42وشيخنـ ـ ــا العـ ــالمـ ـ ـ ــة احملـ ـ ــدث ،43حممد بن أمحد الش ـ ـ ـ ــافعي،44
وشيخنا العـ ـ ـ ــالمة ،جنـ ــم ال ّدين ،حممد بن س ـ ـ ــامل بن أمحد احلِ ْف ِّن ،45وشيخن ـ ـ ــا احمل ّدث اللغوي ،حممد
بن الطيب بن حممد بن موسى الفاسي ،46وشيخنا امل حع ِّمر ،حممد بن عالء ال ّدين بن عبد الباقي
ُ
الزبيدي احلنفي،47وشيخنا الع ـ ـ ـ ــالمة ،حممد بن عبد هللا بن أيوب التلمس ـ ـ ــاين ،48وشيخنا احملدث،

 _42أبو عبد هللا ،مشس الدين البليدي( ،ت1176 :ه) ،اإلمام ،الفقيه ،احملدث ،حدث عن :حممد البقري،
والعزيزي ،وآخرين ،وحدث عنه مجاعة ،من مصنفاته :حاشية على تفسري البيضاوي ،وأخرى على شرح
األلفية لـ ـ ـ ـ ــألمشوين ،وغري ذلك .ينظر :ألفية السند :ص ،119/واألعالم.68/7 :
 _43احملـ ـ ـ ـ ِّدث هـ ـ ـ ـ ــو :من يشتغل بعلم احلديث رواية ودراية ،ويطلع على كثري من الرواايت ،وأحوال ُرواهتا ،فوق
امل ْسنِد ،وقبل احلحافِظ؛ وجعل بعض احملدثني احمل ِّدث واحلافِظ مبعىن واحد .ينظر :تدريب الراوي. 31/1 :
ُ
 _44حسب اطالعي مل أقف على ترمجة له.
 _45أبو املكارم احلِْف ِّن_ أو احلحْفنحا ِوي _ ،وحفنة من أعمال بلبيس يف املدينة الشرقية مبصر( ،ت1181:ه)،
اإلمام ،العامل ،الفقيه ،أخذ العلم عن :أمحد اخلليفي ،وحممد الديريب ،وآخرين ،وأخذه عنه :إَس ـ ـ ـ ــاعيل
الغنيمي ،وعلي العدوي ،وغريمها ،من مصنفاته :حاشية على شرح رسالة العضد للسعد ،و أخرى على
شرح اهلمزية َّلبن حجر ،وغري ذلك .ينظر :ألفية السند :ص ،106/وعجائب اآلاثر، 460/1:
واألعالم.135/6:
 _ 46أبو عبد هللا الفاسي املـ ـ ـ ـ ــالكي ،الشهري اببن الطيب( ،ت1170:ه) ،اإلمام ،العـ ـ ــالمة ،احملدث ،القدوة ،حدث
عن :والده ،وحممد املسناوي ،وآخرين ،وحدث عنه :علي الدفرتداري ،وغريه ،من كتبه :املسلسالت ،يف احلديث،
وفيض نشر اَّلنشراح ،وغري ذلك.ينظر :عجائب اآلاثر ،351/1:وسلك الدرر ،91/4 :و ،216/3واألعالم:
.177/6
_47مشس الدين ،املزجاجي الزبيدي احلنفي1184 ( ،ه) ،اإلمـ ــام ،املسند ،الفقيه ،احملدث ،حدث عن :والده،
وعم ـ ـ ـ ــه.
زين الدين ،وآخرين ،وحدث عنه :ولده يوسف ،وغريه .ينظر :املعجم املختص :ص.793/
 _48أب ـ ــو عبد هللا ،املنور التلمسـ ـ ــاين( ،ت1173:ه) ،الع ـ ـ ــالمة ،األديب ،احملدث ،املسند ،ع ــامل قُطر املغرب،
حـ ـ ــدث عن :أمحد بن املبارك ،وحممد الفـ ــاسي ،وآخرين ،وحدث عنه :الصغري الفـ ـ ــاسي ،وغريه ،من
آث ـ ـ ـ ــاره :جمموعة يف إجـ ـ ــازاته ومشاخيه ،وغري ذلك .ينظر :ألفية السند :ص ،132/وفهرس الفهارس:
. 598 ،570/2
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حممد بن الطــالب بن سودة الفاسي ،49وشيخنا احملدث ،حممد بن أمحد بن سـامل احلنبلي،50
مك ـ ـ ــاتبة ،51من َّنبلس ،وشيخن ــا احملدث ،أبـو املواهب ،حممد بن صاحل بن رجب احلنفي،52
مكـ ـ ــاتبة  ،من حلب ،إبفادة صاحبنـ ـ ــا احملدث عبد الق ـ ـ ــادر بن خليل ؛ وشيخن ـ ـ ــا احملـ ــدث
53
الص ـ ــاحل ،54حممد بن عبد الرحيم
األص ـ ــويل ،حممد بن عيسى بن ي ـ ـ ـ ـ ــوسف الدمي ـ ــاطي  ،وشيخنا ّ
55
الصـ ـ ـ ــاحل ،حممد حسن بن حممد بن حممد الصـ ـ ــويف،56
بن أيب بكر بن مهنا احلسيّن  ،وشيخن ـ ـ ـ ــا ّ

 _49أبـ ـ ــو عبد هللا ،ابن سودة الت ـ ـ ــاودي الفاسي( ،ت1209:ه) ،اإلمام ،الفقيه ،احملدث ،البـ ـ ــارع ،إمام فقهاء
املغرب ،حدث عن :أمحد اللمطي ،وحممد بن عبد السالم ،وآخرين ،وحدث عن ـ ــه :خلق منهـ ـ ــم :الشيخ
الدردير ،وغريه .ينظـ ـ ـ ــر :ألفية السند :ص ،135/وفهرس الفهارس.256/1 :
 _ 50أبـو العون ،احلنبلي( ،ت1188 :ه) ،اإلمام ،احملدث ،مسند عصره ،حدث عن :ابن إَسـ ـ ـ ــاعيل النابلسي،
وحممد الع ـ ــامري ،وآخرين ،وحدث عنه :عبد القادر بن خليل ،وحممد بن حممد البخاري ،وغريمهـا ،من
مصنف ـ ـ ــاته :شرح ثالثيات مسند أمحد ،وشرح عمدة األحكام ،وغري ذلك .ينظر :ألفية السند :ص، 156/
وفهرس الفهارس.1002/2 :
 _51من أقسام حتمل احلديث :املكاتبة :وهي أن يكتب الشيخ مسموعه ،أو شيئًا من حديثه حلاضر أو غائب،
تبت لك أو إليك،
سواء كتبه خبطه ،أو كتب عنه غريه ِبمره؛ وهي ضرابن :مقرونة ابإلجازة:كأجزتك ما حك ُ
وجمردة عن اإلجازة:كأن يكتب له بعض األحاديث ،ويرسلها
أو َنو ذلك،
والرواية هبا صحيحة؛ ّ
له ،وَّل ُجي حيزهُ بروايتها ،وهذه اختلفوا يف الرواية هبا ،فمنعها قوم ،وأجازها آخرون .ينظر :النكت على مقدمة
ابن الصالح للزركشي ،505/3 :وتدريب الراوي.482/1 :
 _ 52أبو املواهب ،احلنفي ،املعرو ابملواهيب( ،ت1187:ه) ،اإلمام ،العامل ،الصويف ،أخذ العلم عن :حممد
عقيلة ،وإلياس الكردي ،وآخرين ،وأخذه عنه خلق كثريون منهم :عبد الرمحن احلنبلي ،وغريه ،من مصنفاته:
اهبحاء. 67/7 :
له ثبت مشهور .ينظر :ألفية السند :ص ،154/وإعالم النبالء بتاريخ ححلب الش ح
 _53أبو عبد هللا ،الدمياطي اخللوي( ،ت1178:ه) ،العامل ،الفقيه ،الورع ،الزاهد ،أخذ العلم عن :السيد
الضرير ،والسيد مصطفى البكري ،وآخرين ،وأخذه عنه خالئق ،من مصنفاته :حاشية األخضري يف املنطق،
وحاشية على السنوسية يف العقائد ،وغري ذلك .ينظر :ألفية السند :ص ،127/وعجائب األثر،428/1 :
ومعجم املؤلفني.109/11 :
 _54شيخ صـ ـ ــاحل :هو وصف للراوي يدل على صـ ـ ــالحه ،واستقامته .مثاله قول اإلمام ابن عدي يف حراواد بن
شيخا صاحلًا ،ويف حديث
اجل ـ ـ ـاراح الشامي «:وعامة ما يروي عن مشاخيه َّل يتابعه الناس عليه ،وكان ً
الصاحلني بعض النكرةّ ،إَّل أنه ممن يكتب حديثه» .ينظر :الكامل يف الضعفاء .120/4:
_ 55اَسه كمـ ـ ــا وقفت عليه :حممد سعيد بن أيب بكر بن عبد الرحيم بن مهن ـ ــا ،احلسيّن ،البغدادي ( ت:
1170ه) ،اإلم ــام ،الصويف ،العار  ،أخذ العلم عن :عبد العزيز الرحيب ،وحسن القادري ،وآخرين،
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الص ـ ـ ــاحل ،حممد سعيد بن حممد الدمشقي ،57نفعنــا هللا هبم ،وشكر سعيهـ ـ ــم؛ ق ـ ـ ــال
وشيخنـ ـ ــا ّ
األول :58أخربنـ ـ ــا 59املعمر أب ـ ــو عبد هللا ،حممد بن عبد البـ ـ ـ ــاقي بن ي ـ ــوسف الزرقاين،60
واملعمر،حممد بن قـاسم بن إَساعيل البقري املقرئ؛( 61ح) 62وقال الثاين :أخربان أبو العز ،حممد بن

وأخذه عنه :علي املقدسي ،والفيفي ،وغريمها .ينظر :املعجم املختص :ص ،744/وعجائب األثر:
. 453/1
 _ 56حسب اطالعي مل أقف على ترمجة له.
57
ابلسم ـ ــان( ،ت1173:ه) ،اإلم ـ ــام ،العالمة ،أديب زمانه ،وشاعر
_ ابن سعيد الدمشقي احلنفي ،الشهري ّ
عصره وأوانه ،أخذ العلم عن مجاعة ،وأخذه عنه مجاعة ،من مصنفاته :منـ ــائح األفك ـ ــار ،وذيل نفحة
الرحيـ ـ ــانة  ،وغري ذلك .ينظ ـ ـ ــر :املعجم املختص :ص ،753/وعجائب اآلاثر،400/1 :
واألعالم. 101/3:
 _58أي شيخه الذي ذكر أوَّل وهو :الشيخ أبو عبد هللا ،حممد بن حممد بن حممد احلسّن األندلسي ،فهو
سيذكرهم ابلرتتيب هكذا ،دون إعادة لذكر أَسائهم .
_59أخربنـ ــا :صيغة من صيغ أداء احلديث ،تُستخدم لرواية األحاديث اليت حت املهـ ـ ــا الراوي مع زمالئه ،عن طريق
ِ
القراءحة على الشيخ ،وقد تكون النون للعظمة ،وليس للجمع ،لكن بقلة؛ ويرمز هلا احملدثون اختصـ ـ ـ ًـارا
ب ـ ــ(أَّن) ،و(أرنـ ــا) .ينظر :فتح املغيث.166/2 :
 _60أبو عبد هللا ،الزرقاين_نسبة إىل زرقان ،من قرى مصر_( ،ت1122 :ه) ،اإلمام ،العامل ،خـ ـ ـ ــامتة احملدثني
ابلداير املصرية ،أخذ العلم عن :السرباملسي ،وعبد هللا الشرباوي ،وآخرين ،وأخذه عنه خلق كثري ،من
مصنفاته :شرح املوطأ ،وشرح املواهب اللدنية،وغري ذلك .ينظر :عجائب اآلاثر ،130/1 :وفهرس
الفهارس ،457/1 :واألعالم. 184/6:
 _61مشس الدين ،البق ـ ــري _نسبة إىل (نزلة البقر) ِبدوار البقر ،من قرى مصر_ املقـ ـ ــرئ( ،ت1111 :ه)،
مقـ ــرئ من فقهاء الشافعية ،أخذ العلم عن :عبد الرمحن اليمّن ،والبابلي ،وآخرين ،وأخذه عنه خالئق ،قال
اجلربي « :أغلب علماء مصر إما تلميذه ،أو تلميذ تلميذه ،وألاف وأجاد وانفرد» ،من آاثره :غنية الطالبني،
والقواعد املقررة ،وغري ذلك .ينظ ـ ــر :عجائب اآلاثر ،124/1 :واألعالم.7/7:
 _62عند حتويل اإلسناد إىل إسناد آخر يرمزون له بــ(ح) ،وينطق هبا هكذا (حا) .ينظر :مقدمةابن
الصالح.203/1:
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الشهاب أمحد بن أمحد بن العجمي الشـ ــافعي؛

63

(ح) وقـال الثــالث ،والعـ ـ ــاشر :أخربان أبو

حـ ـ ــامد ،حممد ابن حممد بن حممد الدميـ ـ ــاطي ،64أخربان ،الشمس حممد بن داود بن سليمان

العناين 65؛(ح) زاد الثالث_وهو عـ ـ ــال :_66أخربنـ ــا الشمس حممد املكـ ــىن عبد العزيز بن إبـ ـ ـ ـراهيم

الزيـا ـ ـ ــادي احلنفـ ـ ــي67؛ (ح) وق ـ ـ ــال شيخن ـ ـ ــا ال ـ ـ ـرابع ،واخلـ ـ ــامس ،واحلادي عشر:
بن علي بن خ ـ ـ ــالد ح
أخربنـ ـ ــا الع ـ ــالمة أبو طاهر ،حممد بن إبراهيم بن حسن بن شهاب ال ّدين الكوراين ،68أخربنـا أب ــو

عبد هللا ،حممد بن عبد القادر بن علي املالقي ،69مراسلة70؛ قالوا_ وه ـ ـ ــم ستة :الزرقاين ،والبق ــري،
 _63أبو العز ،العجمي الشافعي( ،ت1031:ه) ،خامتة املسندين مبصر ،حدث عن :الشمس البابلي ،وغريه،
وحدث عنه :حممد العشماوي ،وأمحد اخلالدي ،وغريمها .ينظر :عجائب اآلاثر.153/1:
 _64أب ـ ــو حـ ـ ــامد ،الدمي ـ ــاطي األشعري ،الش ـ ــافعي(،ت1140:ه) ،فاضل ،عـ ــار  ،ابحلديث ،حدث عن :زين
الدين السلسلي ،وحممد العناين ،وآخرين ،وحدث عنه :حممد احلفّن ،ومصطفى البكري ،وغريمها ،من
مصنف ـ ـ ـ ــاته :شرح البيقونية ،واجلواهر العوايل يف بيان األسانيد العوايل ،وغري ذلك .ينظر :عجائب اآلاثر:
 ،158/1واألعالم.65/7 :
_65مشس الدين ،العن ـ ــاين( ،ت1098:ه) ،الشيخ الفـ ـ ــاضل ،الصــاحل ،حدث عن :الشمس البابلي ،والربهان
اللق ـ ـ ـ ــاين ،وآخـ ـ ـرين ،وحدث عنـ ــه :حسن الربه ـ ـ ــان ،والبديري ،وغريمهـ ـ ــا ،من مصنفـ ــاته :الدرة الفريدة،
وشـ ـ ـ ــرح الربدة ،وغري ذلك .ينظـ ـ ــر :املعجم املختص :ص ،693/وعجائب اآلاثر ،122/1 :واألعالم:
.121/6
_66اإلسناد العايل :هو الذي قل عدد رجاله ابلنسبة إىل سند آخر يح ُرد به ذلك احلديث بعدد أكثر؛ وطلب العلو
يف اإلسناد سنة عمن سلف .ينظر :تدريب الراوي.604/2 :
_ 67الزّايدي احلنفي( ،ت1148:ه) ،اإلمام ،العالمة ،احملقق ،الفهامة ،أخذ العلم عن :شاهني األرمناوي،
والبابلي ،وآخرين ،وأخذه عنه :الشمس احلفّن ،والدمنهوري ،وغريمها  .ينظر :عجائب اآلاثر.267/1 :
_ 68أبو طاهر الكوراين( ،ت1145:ه) ،اإلمام ،الفقيه ،أخذ العلم عن :والده ،وحممد بن عبد الرسول،
الرضي ،وغري ذلك .ينظر :سلك
وآخرين ،وأخذه عنه طلبة كثر ،من آاثره :اختصار شرح شواهد
ّ
الدرر ،27/4:واألعالم.304/5 :
 _69لعله مل يشتهر هبذا اللقب(املالقي) ،أو أنه _وهللا أعلم_( :املالكي) ،وليس( املالقي) كما ذكر يف النص؛
ألين مل أقف على هذا اَّلسم هبذا اللقب_كذلك األمر ابلنسبة للمالقي اآلي ذكره قريبًا إن شاء هللا_،
سواء يف كتب الرتاجم اليت اطلعت عليها ،أو اليت ذكرت احلديث هبذا اإلسناد ؛ والذي وقفت عليه هو:
أبو عبد هللا ،حممد بن عبد القادر بن علي بن يوسف الفاسي املالكي( ،ت1116:ه) ،إمام ،فاضل ،من
مصنفاته :تكميل املرام شرح شواهد ابن هشام ،وحاشية على خمتصر خليل ،وغري ذلك :ينظر :األعالم:
 ،212/6والعجالة يف األحاديث املسلسلة :ص.73/
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وأبو العز ،والعناين ،والزاايدي ،واملالقي_ :أخربان شيخ احلفـاظ ،71مشس الدين ،حممد بن ع ـ ـ ــالء
الدين البـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابلي الش ـ ـ ــافعي القـ ـ ـ ــاهـ ــري؛( 72ح) وقـ ـ ـ ـ ـ ــال شيخن ـ ـ ـ ـ ـ ــا الث ـ ـ ــالـ ــث عشـر :أخربن ـ ـ ــا حممد
بن أمح ــد بن علي بن عم ــر الدمشقي ،73مش ـ ـ ــافهة ،74أخربان حممد بن نور الدين بن مشس الدين

اخلريي الـ ـ ــرملي احلنفي ،75أخربنـ ـ ــا الشـ ـ ـ ـريف أبـ ـ ــو عبد هللا ،حممد بن أمحد بن عبد الفتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاح

اجلزيري ،76قـ ـ ـ ــال هو والبابلي :أخربنــا الشيخ املعمر أبـ ـ ــو عبد الرمحن ،حممد بن حممد بن عبد هللا
األنصاري ،املعرو حبجازي ،77الواعظ ابملويّدية ،أخربان اإلمام ،احملدث ،جنم الدين ،أبو اإلشراق،

 _70أي عن طريق الكتابة.
 _71احل ـ ـ ــافِظ :هو احمل ِّدث املشهور ابشتغاله بعلم احلديث رواية ،ودراية ،حبيث يكون ما يعرفه من الرواة ومراتبهم،
ومن األح ـ ــاديث وأحكامها وعللها ،أكثر مم ـ ــا َّل يعرفه؛ فـ ــوق امل حح ِّدث ،وقبل احلُ ُّجة ،ومنه قول اإلم ـ ــام
ُ
الذهيب « :علي بن املديّن :حافظ العصر ،وقدوة أرابب هذا الشأن »  .ينظر :تذكرة احلفاظ،13/2:
وتدريب الراوي. 38/1 :
_ 72أبو عبد هللا الب ـ ـ ــابلي( ،ت1077 :ه) ،اإلمـ ــام ،املسند ،الفقيه ،من علم ـ ـ ــاء مصر ،حدث عن :الربه ـ ــان
اللقاين ،وعبد الرؤو املناوي ،وآخرين ،وحدث عنه :منصور الطوخي ،وحممد الشوبري ،وغريمها ،ك ــان
قليل العناية ابلتأليف ،من آاثره :اجلهاد وفضائله .ينظر :خالصة األثر ،40/4 :وفهرس الفهارس:
 ،210/1واألعالم.270/6 :
 _73لعله_وهللا أعلم_ :أبو عبد هللا ،حممد بن علي الكاملي( ،ت1131 :ه ) ،اإلمام  ،العالمة ،احملدث،،
حدث عن :النور الشرباملسي ،وخري الدين الرملي ،وآخرين ،وحدث عنه :أبو العباس العدوي ،وحممد
احلنبلي ،وغريمها .ينظر :عجائب اآلاثر.153/1:
 _ 74املشافهة :صيغة من صيغ أداء احلديث ،تُستخدم لرواية األحاديث اليت حت املها الراوي مع زمالئه ،عن طريق
ُ
اإلجازة الشفهية من الشيخ؛ وشاهدها قول اإلمام السيوطي «:واستعمل قوم من املتأخرين يف اإلجازة
ابللفظ شافهّن ،وأَّن مشافهة» .ينظر :وفتح املغيث ، 315/2 :وتدريب الراوي. 478/1 :
 _ 75جنم الدين الرملي( ،ت1113 :ه) ،اإلمام ،والفقيه ،من مصنفاته:نزهة النظر ،والآليل الدرية يف الفوائد
اخلريية ،وغري ذلك .ينظر :األعالم.119/6 :
 _76حسب اطالعي مل أقف على ترمجة له.
 _77أبو عبد الرمحن حجازي( ،ت 1035:ه) ،اإلمام ،احملدث ،الفقيه ،أخذ العلم عن  :النجم الغيطي ،وأمحد
السنباطي ،وآخرين ،وأخذه عنه :الشمس البابلي ،وعبد الباقي الدمشقي ،وغريمها ،من مصنفاته :شرح
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حممد بن أمحد بن علي الغيطي الشافعي ،78أخربان الشيخ ص ـ ـ ــالح ال ّدين ،حممد بن عثمان بن
حممد ال ِّدحميي الشـ ـ ــافعي79؛ (ح) وقال شيخنا السادس ،والسابع ،وكذا الـرابع :أخربان أبو عبد هللا،
حممد بن عبد الرمحن بن عبد القادر بن علي املـالقي ،80زاد ال ـ ـرابع فق ــال :وأبو عبد هللا ،حممد بن

أمحد امل ْسنحاوي ،81قال :أخربان أبو املكارم ،حممد بن أمحد الفاسي82؛ (ح) وقـال شيخنا
ح
التاسع،والثـاين عشر :أخربَّن أبو عبد هللا ،حممد بن أمحد بن سعيد املكي احلنفي ،املعرو اببن
عقيلة ،83أخربنـا حممد أسلـم بن عبد الرمحن السليماين املكي احلنفي ،84قال هو وأب ـ ــو العز
العجمي :أخربنـا أبو عبد هللا ،حممد بن حممد بن سليمان السوسي ،85أخربان أبو عبد هللا ،حممد

اجلامع الصغري ،للسيوطي ،وسواء الصراط يف بيان األشراط ،وغري ذلك .ينظر :خالصة األثر،176/4 :
واألعالم.79/6 :
 _78أبو اإلشراق ،جنم الدين الغيطي( ،ت984:ه) ،اإلمام ،العالمة ،احملدث ،املسند ،حدث عن :القاضي
زكراي ،وعبد احلق السنباطي ،وآخرين ،وحدث عنه خالئق ،من مصنفاته :قصة املعراج الصغرى ،والفرائد
املنظمة ،وغري ذلك .ينظر :الكواكب السائرة ،48/3 :واألعالم.6/6 :
_79صالح الدين ،ال ِّدحميِي الصغري( ،مل أقف على ًتريخ وفاته) ،الشيخ ،اإلمام ،الفاضل ،حدث عن :السخاوي
وطبقته ،وحدث عنه :النجم الغيطي ،وغريه  .ينظر :فهرس الفهارس.411/1 :
80
أيضا مل أقف عليه هبذا اللقب(املالقي) ،فلعله_ وهللا أعلم_ :أبو عبد هللا ،حممد بن عبد الرمحن بن عبد
_ هو ً
القادر الفاسي(،ت1134:ه) ،إمام ،فاضل ،من مصنفاته :املنح البادية يف األسانيد العالية ،والكوكب
الزاهر يف سري املسافر ،وغري ذلك .ينظر :األعالم ،196/6 :والعجالة يف األحاديث املسلسلة :ص.73/
 _81أبو عبد هللا امل ْسنحاوي( ،ت1136:ه) ،اإلمام ،الفقيه ،املالكي ،من علماء املغرب ،أخذ العلم عن:
ح
اليوسي ،وغريه ،وأخذه عنه :املنور التلمساين ،وغريه ،من كتبه :نسب األدارسة اجلوطيني ،وفوائد يف
التصو  ،وغري ذلك .ينظر :فهرس الفهارس ،570،1155/2:و األعالم.13/6 :
 _82حسب اطالعي مل أقف على ترمجة له.
 _83أبو عبد هللا ،ابن عقيلة( ،ت1150:ه) ،اإلمام ،العامل ،املسند ،حدث عن :عبد هللا بن سامل البصري،
وأمحد النخلي ،وآخرين ،وحدث عنه خالئق َّل حيصون وانتفعوا به ،من مصنفاته :لسان الزمان ،والفوائد
اجلليلة ،وغري ذلك .ينظر :سلك الدرر ،31/4 :واألعالم.13/6 :
 _84حسب اطالعي مل أقف على ترمجة له.
 _ 85أبو عبد هللا السوسي( ،ت1094:ه) ،اإلمام ،العامل ،أخذ العلم عن :خري الدين الرملي ،وحممد املرابط،
وآخرين ،وأخذه عنه :أمحد البوين ،وعبد القادر بن عبد اهلادي ،وغريمها ،من مصنفاته :اجلمع بني الكتب
الستة وغريها ،ومجع الفوائد جلامع األصول وجممع الزوائد ،وغري ذلك .ينظر :فهرس الفهارس.426/1 :
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بن حممد بن أيب بكر ِ
الدَّلئي ،املعرو ابملرابط86،عن أبيه،87قال :أخربان أبو الذخائر ،حممد بن

القصار الغرَّنطي،88
قاسم ّ

ّن ،89أخربنـ ـ ــا احملم ـ ــدان ،ابن حيىي
أخربنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا أب ـ ــو عبد هللا ،حممد بن عبد الرمحن اليح اسْيـتحِ ُّ
احلطـ ـ ــاب ،90وابن أمحد بن حممد بن غ ـ ــازي العثماين املكن ـ ـ ــاسي ،91قـ ـ ـ ــالوا_ وهـ ــم ثـ ــالث ـ ــة  :ابن
 _86أبو عبد هللاِ ،
الدَّلئي املرابط( ،ت1089 :ه) ،اإلمام ،العامل ،من علماء املالكية ،أخذ العلم عن :والده،
وغريه ،وأخذه عنه :يونس املصري ،وغريه ،من مصنفاته :الدرة الدرية يف حماسن الشعر وغرائب العربية،
والربكة البكرية يف اخلطب الوعظية ،وغري ذلك .ينظر :خالصة األثر ،265 ،203/4 :واألعالم.64/7 :
_ 87أبو عبد هللا ِ
الدَّلئي ،والد حممد املرابط السابق ذكره( ،ت1046:هـ) ،اإلمام ،احملدث ،مفخرة املغرب،
حدث عن :حممد بن قاسم القصار ،وزين العابدين البكري ،وآخرين ،وحدث عنه :ولده حممد ،وغريه ،من
مصنفاته :أربعون حديثًا ،وفهرسة لرجال سنده يف احلديث ،وغري ذلك .ينظر :فهرس الفهارس،394/1:
واألعالم.59/6 :
_88أبو الذخائر الغرَّنطي (،ت1012:ه) ،اإلمام ،العامل ،حمدث املغرب ومسنده ،حدث عن :اجلنوي ،وخرو
التونسي ،وآخرين ،وحدث عنه :ابن العريب الفاسي ،وغريه ،من مصنفاته :فهرسة يف أَساء شيوخه،
ومناهج العلماء األخيار يف تفسري أحاديث كتاب األنوار ،وغري ذلك .ينظر :فهرس الفهارس،965/2 :
واألعالم.6/7:
89
ّن _،هكذا وقفت على اسم والده  ،وعبد الرمحن هو جده وليس أبيه
_ أبو عبد هللا ،حممد بن أمحد اليح اسْيـتحِ ُّ
كما ذكر املؤلف_ (ت909:ه) ،فقيه مالكي ،أخذ العلم عن:ابن غازي ،وأبو عمران الزواوي ،وآخرين،
وأخذه عنه :أبو العباس املنجور ،وغريه ،من مصنفاته :شرح خمتصر خليل ،وغري ذلك .ينظر :نيل اَّلبتهاج:
ص،594/واألعالم.6/6 :
_ 90أبو عبد هللا احلطاب( ،ت954:ه ) ،فقيه مالكي ،من علماء التصو  ،أصله من املغرب ،ومات يف
طرابلس الغرب ،أخذ العلم عن :والده  ،والربهان القلقشندي ،وآخرين ،وأخذه عنه :عبد الرمحن التاجوري،
وحممد القيسي ،وغريمها ،من مصنفاته :مواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليل ،وهداية السالك احملتاج ،وغري
ذلك :ينظر :نيل اَّلبتهاج :ص ،592/واألعالم.58/7 :
_91أبو عبد هللا املكناسي( ،ت919:ه) ،املؤرخ ،الفقيه ،من فقهاء املالكية ،أخذ العلم عن :حممد الصغري،
وأمحد املكناسي ،وآخرين ،وأخذه عنه :عبد الواحد الونشريسي ،وعلي بن موسى ،وغريمها ،من مصنفاته:
الفهرسة املباركة ،والروض اهلتون ،وغري ذلك .ينظر :نيل اَّلبتهاج :ص ،581/وفهرس الفهارس،288/1 :
واألعالم.336/5 :
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ال ِّدحميي  ،واحلط ـ ـ ــاب ،وابن غـ ـ ــازي_ :أخربن ـ ـ ــا شي ـ ــخ احلفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاظ ،مشس ال ّدين ،حممد بن عبد
الرمحن بن حممد السخـ ـ ــاوي الق ـ ـ ــاهـ ــري الشـ ـ ــافعي ،92أخربنـ ـ ــا احلـ ـ ــافظ تقي الدين ،حممد بن حممد
بن فهد اهلـ ـ ــامشي املكي93؛ (ح) وقـ ـ ــال شيخنـ ـ ـ ـ ــا الثـ ـ ـ ـ ـ ــاين :أخربنـ ـ ــا الشيخ مشس ال ّدين ،حممد بن

عبد الرمحن العـ ـ ــامري الغـ ـ ــزي الدمشقي ،94قـ ـ ــال هو وابن عقيلة أيضـ ــا :أخربنـ ــا الشيخ أبو املواهب،
حممد بن عبد الب ـ ـ ــاقي احلنبلي األثري ،95قال هو والبابلي أيضا :أخربان الشيخ جنم ال ّدين ،حممد بن

الشيخ بدر ال ّدين حممد الع ـ ــامري الغزي الشافعي96؛ (ح) زاد ابن سليمان فقال :وأخربان الشيخ

الص ـ ــاحلي ،97أخربنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا الشمس ،حممد بن حممد بن يوسف امليداين،98
الص ـ ــاحل ،حممد بدر ال ّدين ّ
ّ

_92مشس الدين السخاوي( ،ت902:ه) ،اإلمام ،املسند ،احلافظ ،املتقن ،حدث عن :احلافظ ابن حجر،
وإبراهيم بن صدقة ،وآخرين ،وحدث عنه :الصالح بن أيب عمر ،وابن أميلة ،وغريمها ،من مصنفاته :الضوء
الالمع يف أعيان القرن التاسع ،وشرح ألفية العراقي ،وغري ذلك .ينظر :الضوء الالمع ، 2/8:والكواكب
السائرة.53/1 :
_ 93تقي الدين ،ابن فهد املكي (،ت871:ه) ،اإلمام ،الفقيه ،من علماء الشافعية ،يتصل نسبه مبحمد ابن
احلنفية ،أخذ العلم عن :املراغي ،وأبو اليمن الطربي ،وآخرين ،وأخذه عنه خالئق ،من مصنفاته :حلظ
األحلاظ بذيل طبقات احلفاظ ،وتكميل التهذيب ،وغري ذلك .ينظر :البدر الطالع،252/2 :
واألعالم.48/7:
 _94أبو املعايل ،مشس الدين الغزي( ،ت1167:ه) ،الفقيه ،املؤرخ ،ومفيت الشافعية بدمشق ،أخذ العلم عن:
والده ،والسيد نور الدين الدسوقي ،وآخرين ،وأخذه عنه خلق كثري ،من مصنفاته :ديوان اإلسالم ،وتراجم
لبعض رجال احلديث ،وغري ذلك .ينظر :سلك الدرر ،53/4 :واألعالم.197/6 :
 _95أبو املواهب ،احلنبلي األثري( ،ت1126:ه) ،اإلمام ،الفقيه ،مفيت احلنابلة بدمشق ،أخذ العلم عن :والده،
والشمس البابلي ،وآخرين ،وأخذه عنه :أمحد الدمشقي ،وحممد احلنبلي ،وغريمها ،من مصنفاته :فيض
الودود ،يف أَساء وتراجم مشاخيه ،ورسائل يف التفسري ،وغري ذلك .ينظر :سلك الدرر،67/1:
واألعالم.184/6:
_96جنم ال ّدين الغزي( ،ت1061:ه) ،الشيخ ،اإلمام ،العامل ،أخذ العلم عن :والده ،وشهاب الدين العيثاوي،
وآخرين ،وأخذه عنه خالئق ،من مصنفاته :الكواكب السائرة يف تراجم أعيان املائة العاشرة ،واألمر
ابملعرو والنهي عن املنكر ،وغري ذلك .ينظر :مقدمة الكواكب السائرة ،وخالصة األثر،199/4 :
واألعالم.63/7 :
97
الصاحلي البلباين( ،ت1183:ه ) ،اإلمام ،الفقيه ،احملدث ،احلنبلي املذهب ،حدث عن:
_ ابن بدر الدين ّ
الشمس امليداين ،والشهاب الغيثاوي ،وآخرين ،وحدث عنه :حممد املغريب ،ومصطفى ابشا ،وغريمها ،من
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قـ ـ ـ ـ ـ ــاَّل :أخربنـ ـ ــا الشيخ بدر ال ّدين ،حممد بن رضي ال ّدين حممد العامري الغزي ،وهو والد النجم99؛

(ح) زاد ابن سليمـ ـ ـ ـ ـ ــان فق ـ ـ ــال :وأخربنـ ـ ـ ـ ـ ــا أيض ـ ـ ـ ــا السيـ ــد كمـ ـ ـ ــال ال ّدين ،حممد بن مح ـ ـ ـ ــزة
النقيبب ،100عن حممد بن منصـ ـ ـ ــور بن احملب ،101عن الشمس ،حممد بن حممد بن عبد الرمحن
سي ،102عن الشمس ،حممد بن حممد بن ط ـ ــولون الص ـ ــاحلي احلنفي ،103قال هـ ــو
العقيلي البحهنح ّ
آاثره :كايف املبتدئ من الطالب  ،وعقيدة يف التوحيد ،وغري ذلك :ينظر :خالصة األثر،402/3 :
واألعالم.51/6 :
_98مشس ال ّدين امليداين ( :ت1033:ه) ،العامل ،الفقيه ،احملدث ،املتقن ،حدث عن :حسن الصليت ،وأمحد
الطييب ،وآخرين ،وحدث عنه :الشر الدمشقي ،وعلي القربدي ،وغريمها ،من آاثره :حاشية على شرح
كثريا .ينظر :خالصة األثر ،170/4:واألعالم:
التحرير ،يف الفقه الشافعي ،قيل :إنه مل يعن ابلتأليف ً
.62/7
 _99بدر الدين الغزي( ،ت984:ه) ،اإلمام ،العالمة ،احملدث ،مسند الشام ،حدث عن :والده ،وحممد
اإلسكندري ،وآخرين ،وحدث عنه :ولده النجم الغزي ،والقصار ،وغريمها ،من مصنفاته :املطالع البدرية ،
وجواهر الذخائر يف الكبائر والصغائر ،وغري ذلك .ينظر :الكواكب السائرة ،6/3 :وفهرس الفهارس:
 ،219/1واألعالم.59/7 :
 _100كمال الدين ،ابن محزة النقيب( ،ت1085:هـ) ،اإلمام ،احملدث ،نقيب الشام وصدرها يف عصره ،حدث
عن :حممد بن منصور بن حمب الدين ،والشمس امليداين ،وآخرين ،وحدث عنه :حممد املغريب ،ورمضان بن
موسى ،وغريمها ،من آاثره :حاشية على شرح األلفية َّلبن الناظم ،وغري ذلك .ينظر :خالصة األثر:
 ،124/4واألعالم.15/7:
_101ابن حمب ال ّدين الدمشقي( ،ت1030:هـ) ،الفقيه ،احملدث ،املقري ،أخذ العلم عن :والده ،والطييب،
وآخرين ،وأخذه عنه :ولده إبراهيم ،وعبد الرمحن العمادي ،وغريمها ،من مصنفاته :شرح اهلداية ،وغري ذلك.
ينظر :خالصة األثر. 231/4 :
102
سي( ،ت1001:ه) ،اإلمام ،الفاضل ،املتصو  ،من مصنفاته :نزهة األرواح وهبجة
_ مشس الدين البحهنح ّ
األشباح ،وبلوغ األرب بسلوك األدب ،وغري ذلك .ينظر :األعالم.61/7 :
_103مشس الدين ،ابن طولون الصاحلي احلنفي( ،ت953 :ه) ،العامل ،الفقيه ،املؤرخ ،أخذ العلم عن :احلافظ
السيوطي ،وكمال الدين ابن محزة الدمشقي ،وآخرين ،وأخذه عنه :شهاب الدين الطييب ،والنجم البهنسي،
وغريمها ،من مصنفاته :ذخائر القصر يف تراجم نبالء العصر ،وعر الزهرات ،وغري ذلك .ينظر :الكواكب
السائرة ،52/2 :وفهرس الفهارس ،475/1:واألعالم.291/ 6:
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والبدر الغزي :أخربان أبـ ـ ــو الفتــح ،حممد بن حممد بن أيب احلسن املِّزي104؛ (ح) وزاد النجـ ـ ــم
الغيط ـ ـ ــي ،فقـ ـ ـ ـ ــال :وعـ ــن الشمس ،حممد بن حممد بن حممد بن حممد بن العماد البحـ ْلبحيسي،105

والشمس ،حممد بن حممد بن محزة احلُسيّن ،106قـ ـ ــاَّل :أخربان مشس ال ّدين ،حممد بن حممد بن عبد
الرمحن ،إمام الكاملية ، 107قـ ـ ــال ،هو واملزي ،وابن فهد :أخربن ــا احل ـ ــافظ مشس ال ّدين ،حممد بن
حممد بن حممد بن اجلزري ،املقرئ الدمشقي الشافعي108؛ (ح) زاد ابن فهد فق ـ ـ ــال :وأخربنـ ـ ــا

العالمة جمد ال ّدين ،حممد ابن يعقوب الشريازي ،109ص ـ ــاحب القاموس ،ح ــدثين أبو عبد هللا ،حممد

 _104أبو الفتح العويف ِّ
املزي اإلسكندري( ،ت906:ه) ،اإلمام ،العالمة ،املسند ،احملدث ،حدث عن :جده
ألبيه القاضي نور الدين ،واحلافظ ابن حجر ،وآخرين ،وحدث عنه :ابن طولون ،ومشس الدين الوفائي،
وغريمها ،من مصنفاته :حتفة اللبيب وبغية الكئيب ،وابتغاء القربة ابللباس والصحبة ،وغري ذلك .ينظر:
الك ـواكب السائرة ،14/1:وفهرس الفهارس ،161/1:و األعالم.54/7:
_105مشس الدين ،ابن العماد البلبيسي_،ما بني حممد الثالث والرابع :من اَسه علي_ (ت877 :ه) ،أخذ العلم
عن :البُلقيّن ،واملناوي ،وآخرين ،وأخذه عنه خالئق ،من مصنفاته :كشف السرائر يف معىن الوجوه واألشباه
والنظائر ،واختصر تفسري الطربي ،وغري ذلك .ينظر :الضوء الالمع ،252/9 :واألعالم.50/7 :
 _106يف نسبه سقط ،فما وقفت عليه هو :أبو احملاسن ،مشس الدين ،حممد بن علي بن احلسن بن حممد بن محزة
احلُسيّن الدمشقي(،ت765:ه) ،حافظ للحديث ،مؤرخ ،أخذ العلم عن :حممد بن أيب التائب ،واملزي،
وأخذه عنه خالئق  ،من مصنفاته :ذيل تذكرة احلفاظ ،للذهيب ،وعرب األعصار وخرب األمصار ،وغري ذلك.
ينظر :الدرر الكامنة ، 314/5 :واألعالم.286/6 :
 _ 107أبو عبد هللا ،مشس الدين ،إمام الكاملية ،وابن إمامها ،من أهل القاهرة( ،ت874 :ه) ،الشيخ ،العالمة،
الفقيه ،الشافعي ،أخذ العلم عن :البوصريي ،وابن اجلزري ،وآخرين ،وأخذه عنه خالئق ،من مصنفاته:
شرح منت الورقات إلمام احلرمني ،وشرح خمتصر ابن احلاجب ،وغري ذلك .ينظر :البدر الطالع،244/2 :
واألعالم.48/7 :
 _108أبو اخلري ،مشس الدين ،ابن اجلزري( ،ت833 :ه) ،اإلمام ،احلافظ ،شيخ اإلقراء يف زمانه ،أخذ العلم عن
خالئق ،وأخذه عنه خالئق  ،من كتبه :النشر يف القراءات العشر ،وغاية النهاية يف طبقات القراء ،وغري
ذلك .ينظر :طبقات احلفاظ ،549/1:واألعالم.45/7 :
 _109جمد الدين الشريازي ،الفريوز آابدي( ،ت817 :هـ) ،من أئمة اللغة واألدب ،أخذ العلم عن :والده،
وصالح الدين العالئي ،وآخرين ،وأخذه عنه :ابن عقيل ،وابن هشام ،وغريمها ،من صنفاته :القاموس
احمليط ،والدرر الغ ـوايل يف األحاديث العوايل ،وغري ذلك .ينظر :البلغة يف تراجم أئمة النحو واللغة،13/1 :
واألعالم.146/7:
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بن حممد بن حممد بن حممد بن حممد بن حممد األندلسي البحـلحـ ـ ــوي ،110ق ـ ـ ــال هـ ـ ـ ــو وابن اجلـ ـ ــزري:

أخربنـ ـ ــا أب ـ ـ ـ ــو عب ـ ــد هللا ،حممد بن أمحـ ـ ــد بن م ـ ـ ــرزوق التلمساين ،111قال البلوي :مس ـ ـ ــاعا ،وقـ ـ ــال
اآلخر :مش ـ ـ ــافهة؛ أخربان الشريف اإلمـ ـ ــام قـ ـ ــاضي اجلمـ ـ ـ ــاعة ،أبـ ــو الق ـ ـ ـ ــاس ــم ،حممد بن أمحد بن

حممد بن حممد بن عبـ ـ ـ ــد هللا احلُ حسْيـ ـ ـ ــّن ،112أخربنـ ـ ـ ـ ـ ــا حممد بن حممد بن احلحصني التلمس ـ ـ ــاين113؛

(ح) زاد السخ ـ ـ ــاوي ،فق ـ ـ ـ ـ ــال :وأخربنـ ـ ــا أيضـ ـ ـ ـ ـ ــا ،أب ـ ــو عب ــد هللا ،حممد بن حممد املص ـ ـ ـ ــري،114
أخربن ـ ـ ــا أبـ ـ ـ ــو علي ،حممد بن أمحــد امل ْه حدوي ،115عن أيب عبد هللا ،حممد بن أيب بكـر بن عثمـ ـ ـ ــان
ح
بن ُم ْشـ ـ ـ ـ ِرق األنصاري الدمشقي ،عر اببن رزين116؛ (ح) زاد ابن فهد فقال :وأخربان أيضا

 _110أبو عبد هللا ،البلوي األندلسي( ،ت787:هـ) ،اإلمام ،العامل ،أخذ العلم عن :ابن أميله ،وابن رافع،
وآخرين ،وأخذه عنه :جمد الدين الشريازي ،والربهان احملدث حبلب ،وغريمها .ينظر :الدرر الكامنة.502/5:
_ 111أبو عبد هللا ،ابن مرزوق التلمساين ،املعرو ابحلفيد( ،ت842:ه) ،اإلمام ،الفقيه ،األصويل ،احملدث،
واألديب ،أخذ العلم عن :والده ،وسعيد العقباين ،وآخرين ،وأخذه عنه :ويل هللا الثعاليب ،والتنسي ،وغريمها،
من مصنفاته :أنواع الذراري يف مكررات البخاري ،ونور اليقني يف شرح أولياء هللا املتقني ،وغري ذلك .ينظر:
فهرس الفهارس ،524/1 :واألعالم.331/5 :
 _112حسب ما وقفت عليه هو :أبو القاسم ،و أبو عبد هللا ،حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد احلسيّن السبيت،
الشريف الغرَّنطي ،قاضي اجلماعة( ،ت760:ه) ،اإلمام ،الفاضل ،الفقيه ،أخذ العلم عن :ابن رشيد،
وابن ُحريث ،وآخرين ،وأخذه عنه خالئق ،من مصنفاته :رفع احلجب املستورة يف حماسن املقصورة ،ورايضة
األيب يف شرح قصيدة اخلزرجي ،وغري ذلك .ينظر :الديباج املذهب ،290/1 :واألعالم.327/5 :
 _113يف العجالة (أبو احلصني) ،وليس ابنه كما ذكر املصنف ،وحسب اطالعي مل أقف على من ترجم له ،وهللا
أعلم.
 _114حسب اطالعي مل أقف على ترمجة له.
 _115أبو علي ،مشس الدين امل ْه حدوي  ،املعرو اببن املطرز( ،ت797:ه) ،اإلمام ،الفاضل ،أخذ العلم عن:
ح
يوسف احلسيّن ،وعلي الواين ،وآخرين ،وأخذ عنه :ابن حجر ،وغريه .ينظر :ذيل التقييد يف رواة السنن
واألسانيد.57/1 :
_116أبو عبد هللا ،مشس الدين ،ابن رزين( ،ت721:ه) ،اإلمام ،العامل ،أخذ العلم عن :التقي بن العز ،وأمحد
الفقيه ،وآخرين ،وأخذه عنه :الذهيب ،وغريه .ينظر :معجم الشيوخ الكبري ،للذهيب. 317/2 :
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اإلمام أبو اليمن ،حممد بن أمحد الطربي ،117مشافهة؛ أخربان احلافظ أبو عبد هللا ،حممد بن أمحد
بن عثمان الذهيب الدمشقي ،118إذان ،119عن حممد بن يـ ـ ـ ـ ـ ــوسف اإلربلي120؛ (ح) زاد النج ـ ـ ــم

الغيطـ ــي ،فقـ ـ ـ ــال  :وأخربن ـ ـ ــا أيضـ ـ ـ ــا الشمس حممد بن حممد الدجلي121؛ (ح) وزاد البدر الغزي،

فقـال :وأخربان أيضا والدي رضي الدين ،حممد الغزي ،122قـ ـ ــال :ه ـ ـ ــو والدجلي :أخربن ـ ـ ــا الشيخ
ض ِري الش ـ ـ ــافعي الدمشقي123؛ أخربنـ ـ ـ ــا احلافظ مشس
قطب الدين ،حممد بن حممد بن عبد هللا اخلحْي ح

 _117أبو اليمن الطربي( ،ت809:ه ) ،الشيخ ،اإلمام ،أخذ العلم عن :حيىي بن يوسف ،وابن القماح،
وآخرين ،وأخذه عنه :القاضي ابن حجر ،وغريه .ينظر :ذيل التقييد يف رواة السنن واألسانيد. 38/1 :
_118أبو عبد هللا الذهيب( ،ت748:ه) ،اإلمام ،العالمة ،احلافظـ ،املؤرخ ،احملقق ،حدث عن :عمر القواس،
ِ
ايل ،وغريه ،من مؤلفاته :ميزان اَّلعتدال يف
الربحز ُّ
بلي ،وآخرين ،وحدث عنه :مجع كثري منهمْ :
والقاسم اإلْر ّ
نقد الرجال ،والعرب يف خرب من غرب ،وغري ذلك .ينظر :طبقات الشافعية الكربى،397/10 ،100/9 :
واألعالم.326/5 :
 _119أخربَّن إِ ْذ ًَّن :صيغة من صيغ أداء احلديث ،تُستخدم لرواية األحاديث اليت حتملها الراوي مع زمالئه عن
طريق اإلجازة .ينظر :مقدمة ابن الصالح. 170/1 :
 _120أبو الفضل اإلربلي( ،ت704:ه) ،اإلمام ،الفاضل ،أخذ العلم عن :حممد املرسي ،وابن أيب املظفر،
خرج له الذهيب مشيخة .ينظر :ذيل التقييد يف رواة السنن
وآخرين ،وأخذه عنه :حممد الذهيب ،وغريهّ ،
واألسانيد.285/1:
 _121مشس ال ّدين الدجلي( ،ت947 :ه) ،اإلمام ،العالمة ،فاضل مصري ،أخذ العلم عن :الربهان البقـ ـ ــاعي،
وبرهـ ـ ــان الدين الناجي ،وآخرين ،وأخذه عنه :مجاعة منهم :النجم الغيطي ،وغريه ،من كتبه :مقـ ـ ــاصد
املق ـ ــاصد ،وشـ ـ ــرح األربعني النووية ،وغري ذلك .ينظر :الكواكب السائرة ،7/2 :واألعالم.57/7 :
 _122رضي ال ّدين الغزي( ،ت935:ه) ،اإلمام ،احملقق ،العالمة ،ابحث من علماء الشافعية ،أخذ العلم عن:
زين الدين الغزاوي ،وحمب الدين البصروي ،وآخرين ،وأخذه عنه :ولده بدر الدين ،وبدر الدين العالئي،
وغريمها ،من كتبه :ألفية يف اللغة ،واجلوهر الفريد ،وغري ذلك .ينظر :الكواكب السائرة ،4/2 :واألعالم:
.56/7
 _ 123أبو اخلري ،قطب ال ّدين ابن اخلي ِ
ض ِري( ،ت894:ه) ،قاض ،من العلماء ابلرتاجم واألنساب واحلديث،
حْ
أخذ العلم عن :ابن َّنصر الدين ،واحلافظ ابن حجر ،وآخرين ،وأخذه عنه خالئق ،من كتبه :شرح ألفية
العراقي ،وطبقات الشافعية ،وغري ذلك .ينظر :نظم العقيان يف أعيان األعيان ،162/1:واألعالم.51/7 :
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الدين ،حممد بن عبد هللا بن نـاصر الدين ،124أنبأان

125

أبوعبد هللا ،حممد بن حممد

احملتسب،126عن حممد ابن حممد الفارسي ،127قال هو واإلربلي ،وابن رزين ،والتلمساين :أخربنـا
احلافظ الزكي،حممد بن يوسف الربزايل األشبيلي،128حدثنـا حممد بن أيب احلُسني الصـويف ،129ثنـا
131
حممد بن عبد هللا بن حممـود الطـ ـ ـ ـ ـ ــائي ،130إمـ ـ ـ ــالء

حدثنـا احلـ ـ ــافظ أبـ ــو عبد هللا ،حممد بن عبد الواح ـ ـ ــد الدق ـ ـ ــاق ،132ثنـ ـ ـ ــا حممد بن علي ال حكاراين
133
العبدي،134
الشرايب  ،ثنـ ـ ــا احلافظ أبو عبد هللا ،حممد بن إسحاق بن حيىي بن ُمْن حده األصبهاين ،ح

_ 124أبو عبد هللا ،مشس الدين ،ابن َّنصر الدين( ،ت842:ه) ،اإلمام ،احلافظ ،احلجة ،حدث عن :مجاعة
منهم :إبراهيم بن مسلم ،وغريه ،وحدث عنه :حممد العلوي ،وغريه ،من آاثره :افتتاح القاري لصحيح
البخاري ،وعقود الدرر يف علوم األثر ،وغري ذلك .ينظر :حلظ األحلاظ ،206/1 :واألعالم.237/6 :
_125أنبأَّن :صيغة من صيغ أداء احلديث ،تُستخدم لرواية األحاديث اليت حت املها الراوي مع زمالئه ،عن طريق
ا ِإلجازة؛ وقد استخدمها املتقدمون ألداء األحاديث اليت حت املها الراوي مع زمالئه ،عن طريق ال اسماع ِم حن
الشيخ أو القراءة على الشيخ ،فلم يُ ِ
أخبحـحرحَّن ،وأحنْـبحأح حَّن) .ينظر:مقدمة ابن
(ح ادثـحنحا ،و ْ
فرقوا بني ح
ّ
الصالح.171/1:
 _126حسب اطالعي مل أقف على ترمجة له.
 _127حسب اطالعي مل أقف على ترمجة له.
_128أبو عبد هللا ،زكي ال ّدين الربزايل( :ت636:ه) ،من حفاظ احلديث،حدث عن :احلافظ ابن الفضل ،وزاهر
بن رستم ،وآخرين ،وحدث عنه :عمر اإلربلي ،وابن العدمي ،وغريمها ،من كتبه :األربعني الطيبة ،وغري ذلك.
ينظر :تذكرة احلفاظ ،145/4 :واألعالم.150/7:
 _129حسب اطالعي مل أقف على من ترجم له.
 _130حسب اطالعي مل أقف على من ترجم له.
 _131سبق التعريف به .ينظر :القسم الدراسي ،مبحث التعريف ابملؤلِّف ،املطلب اخلامس.
132
الضيب ،وأمحد
اخلطيب
عن:
حدث
احلافظ،
احملدث،
اإلمام،
ه)،
516
(ت:
الدقاق:
هللا
عبد
_أبو
ّ
ِ
الباط ْرقاين ،وآخرين ،وحدث عنه :أبو سعد الصائغ ،وأبو موسى املديّن ،وغريمها ،من آاثره :له رحلة ذكر
فيه ألف شيخ أخذ عنهم ،وغري ذلك .ينظر :سري أعالم النبالء ،474/19 :وهدية العارفني.84/2 :

_________________________________________________________________
sunnaconff@elmergib.edu.ly
sunnaconf.elmergib.edu.ly

إحتاف أهل الدين ابحلديث املسلسل ...

أ .جنية سامل فالح

جامعة املرقب  -ليبيا

________________________________________________________________

ثنا احلافظ أبو منصور ،حممد ابن سعد ،هو البــاوردي ،135ثنـا حممد بن عبد هللا احلضرمي_ هو

ُمطحّني _ ،136ثنا أبو بكر بن حممد بن عبد هللا ابن املثىن ،137ثنـا حممد بن بشر ،138ثنـا أبو
سهل،حممد بن عمرو األنصاري ،139ثنــا حممد بن سريين ،140ثن ـ ــا حممد بن حممد بن عب ـ ـ ــد هللا بن

_ 133أبو بكر ال حكاراين ،من كران ،وهي حملة كبرية ِبصبهان( ،ت458:ه) ،اإلمام ،احملدث ،حدث عن :ابن
ُمْن حده  ،وأبو جعفر األهبري ،وآخرين ،وحدث عنه :أبو القاسم الشريازي ،وكان قليل الرواية ،قال السمعاين:
"مل أجد له ذكر شيء من مصنفاته" .ينظر :األنساب.45/5:
 _134ابن ُمْن حده العبدي( ،ت301:ه) ،اإلمام ،العالمة ،احلافظ ،املؤرخ ،حدث عن :إَساعيل الفزاري ،وعبد هللا
بن معاوية ،وآخرين ،وحدث عنه :أبو أمحد العسال ،وأبو القاسم الطرباين ،وغريمها ،من كتبهً :تريخ
أصبهان ،وغري ذلك .ينظر :تذكرة احلفاظ ،219/2:واألعالم.135/7 :
 _ 135أبو منصور الباوردي ،أو األبيوردي ،نسبة إىل أبيورد ،وهي بلدة خبرسان( ،ت310:ه) ،احلافظ ،العالمة،
احملدث ،الثقة ،كاتب الواقدي ،حدث عن :علي بن اجلنيد ،وحممد احلضرمي ،وآخرين ،وحدث عنه :حممد
بن ُمْن حده ،وحممد الواسطي ،وغريمها ،من مؤلفاته :معجم الصحابة ،وغري ذلك .ينظرً :تريخ اإلسالم،
للذهيب ،305/25 :والكامل يف الضعفاء ،457/8 :و ،272/6وكشف الظنون.1739/2:
136
ـ(املطني)( ،ت277:ه) ،الشيخ ،احلافظ ،الصادق ،حمدث الكوفة ،حدث
_أبو جعفر احلضرمي ،امللقب بـ ـ ّ
عن :أمحد بن يونس ،وحيىي بن بشر ،وآخرين ،وحدث عنه :ابن عُ ْقدة ،والطرباين ،وغريمها ،من مصنفاته:
املسند ،والتاريخ ،وغري ذلك .ينظر :سري أعالم النبالء.41/14 :
 _137أبو عبد هللا ،أو أبو بكر ،ابن املثىن األنصاري(،ت215 :ه) ،اإلمام ،العالمة ،احملدث ،الثقة ،قاضي
البصرة ،روى له األئمة الستة يف كتبهم ،حدث عن :سليمان التيمي ،ومحيد الطويل ،وآخرين ،وحدث عنه:
ابن معني ،وبـُْن حدار ،وغريمها .ينظر :تذكرة احلفاظ ،272/1 :واألعالم.221/6 :
_138أبو عبد هللا ،ابن بشر بن الفرافصة العبدي( ،ت203:ه) ،اإلمام ،احلافظ ،الثقة ،حدث عن :إَساعيل بن
أيب خالد ،وهشام بن عروة ،وآخرين ،وحدث عنه :علي بن املديّن ،وابن أيب شيبة ،وغريمها .ينظرً :تريخ
اإلسالم ،للذهيب ،345/14 :وطبقات احلفاظ.140/1 :
 _139أبوسهل األنصاري( :ت164 :ه) ،راوي للحديث ،حدث عن :احلسن البصري ،وحممد بن سريين،
وآخرين ،وحدث عنه :ابن املبارك ،وابن اجلعد ،وغريمها.ينظرً :تريخ اإلسالم ،للذهيب ،453/10 :وميزان
اَّلعتدال.674/3 :
 _140ابن سريين( ،ت110:ه) ،اإلمام ،الثقةً ،تبعي ،حدث عن :أيب هريرة ،وعمران بن حصني ،وآخرين،
وحدث عنه :ابن عون ،وقرة بن خالد ،وغريمها ،من آاثره :تعبري الرؤاي .ينظر :تذكرة احلفاظ،62/1 :
واألعالم.154/6 :
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حج ْح ٍ
ش ،141ثنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا أيب حممد بن عب ـ ـ ــد هللا بن جح ـ ـ ــش رضي هللا عنه ،عـ ـ ــن حممد رسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول هللا
الس ِ
ط فح ِخ حذ حك فحِإنـ حاه ـ ــا
ول هللاِ ﷺ :حغ ِّ
ال حر ُس ُ
ْشـو ٍ فح ِخ حذهُ ،فحـ حق ح
ﷺ  " :أحناـهُ حمـار ِيف ُّ
وق بِحر ُج ٍل حمك ُ
حعـ ـ ـ ـ ـ ْـوحرةٌ" ،142هكذا أخرجه احلافظ السخـاوي يف اجلواهر املكللة ،143وقال :حديث غريب عجيب

 _141حسب اطالعي مل أقف على من ذكر أن حملمد بن عبد هللا بن جحش ولد اَسه(حممد) ،بل إن أغلب من
خرج احلديث هبذا اإلسناد  ،أو ذكره ،جعل
ترجم له ذكر ِبنه يكىن ب ـ ـ ــ(أيب عبد هللا)؛كما أن أغلب من ّ
شيخ ابن سريين أاب كثري موىل حممد بن جحش َّل ولده_كما سيذكر املؤلف قريبًا إن شاء هللا تعاىل_ وهللا
أعلم.
 _ 142اختلف أهل العلم هل الفخذين من العورة أم َّل؟ على قولني ،األول :أهنما عورة ،وهو قول اجلمهور،
والثاين :أهنما ليسا بعورة ،وهو رواية عن اإلمام أمحد ،ومجاعة من العلماء ،من بينهم :عطاء ،وداود،
وغريمها؛ وكال الفريقني استدل على قوله ِبدلة من السنة النبوية ،أشار إليها اإلمام البخاري _رمحه هللا_ يف
صحيحه ،83/1 ،حتت ابب (:حما يُ ْذ حكُر ِيف الْ حف ِخ ِذ )؛ قال احلافظ ابن رجب_رمحه هللا_يف فتح الباري،
 «:189/2أشار البخاري_ رمحه هللا_ يف هذا الباب إىل اختال العلماء يف أن الفخذ :هل هي عورة ،أم
ليست بعورة؟ وأشار إىل أطرا كثري من األحاديث اليت يستدل هبا على وجوب سرت الفخذ ،وعدم
وجوبه ،ذكر ذلك تعلي ًقا ،ومل يسند غري حديث أنس رضي هللا عنه املستدل به على أن الفخذ َّل جيب
إسنادا_؛ وأن حديث جرهد أحوط؛
سرتها وليست بعورة ،وذكر أنه أسند من حديث جرهد_ يعّن :أصح ً
ملا يف األخذ به من اخلروج من اختال العلماء؛ فأما األحاديث اليت علّقها يف أ ّن الفخذ عورة ،فثالثة:
حديث ابن عباس ،وجرهد_سيأي خترجيهما قريبًا إن شاء هللا _ وحممد ابن جحش رضي هللا عنهم »؛ قال
ابن القيم يف :هتذيب السنن« :14 /4وطرق اجلمع بني هذه األحاديث ،ما ذكره غري واحد من أصحاب
أمحد وغريهم :أن العورة عورًتن :خمففة ومغلظة ،فاملغلظة :السوأًتن ،واملخففة الفخذان ،وَّل تنايف بني األمر
بغض البصر عن الفخذين لكوهنما عورة ،وبني كشفهما لكوهنما عورة خمففة»؛ فيتحرر من هذا أن
ّ
األحوط_وهللا أعلم_ أهنما عورة.
 _143كتاب :اجلواهر املكللة يف األخبار املسلسلة ،حملمد بن عبد الرمحن السخاوي( ،ت902:ه) ،يف احلديث،
وهي مائة مسلسل أفردها مبينًا شأهنا ،كما يف (فتح املغيث) له ،وذكر فيها أن الذين صنفوا يف املسلسالت
َنو اخلمسني .ينظر :فهرس الفهارس ،660/2 :واألعالم.194 :
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التسلسل بـاحملمدين ،أورده شيخن ـ ــا هكذا يف األربعني املهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذبـة له ،144و ك ـ ـ ـ ــذا يف متباين ـ ـ ـ ــاته145؛
لكن جعل شيـ ـ ـ ــخ ابن سريين أب ـ ـ ـ ــا كثي ـ ــر م ـ ـ ــوىل حممد بن جح ـ ـ ــش َّل ول ـ ـ ـ ــده ،وه ـ ـ ــو ال ـ ـ ـ ــذي وج ـ ـ ــد
خبـ ـ ــط الـ ـ ــزك ـ ــي البـ ـ ـ ــرزايل روايـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،وك ـ ـ ـ ــذلك ه ـ ـ ـ ــو عنـ ـ ــدي ،لكن بـ ـ ـ ـ ــدون تسلسـ ـ ــل ،من طـ ـ ـ ـ ـريـ ـ ـ ــق

147
146
وسليمان بن بالل ،148وعبد العزيز بن أيب
إَس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعيل بن جعفـ ـ ـ ــر  ،وحفـ ــص بن ميسرة ُ ،
حازم ،149وعبد العـ ـ ـزيز الدراوردي ،150وحممد بن جعفر بن أيب كثري ،151كلهم عن :العالء بن

144
خرجها
_ كتاب :األربعني املهذبة ابألحاديث امللقبة ،للحافظ ابن حجر العسقالين( ،ت852:ه)ّ ،
للمحدث نفيس العلوي(،ت815:ه) من حديث نفسه .ينظر :الضوء الالمع ،259/3:وكشف
الظنون.58/1:
 _145كتاب :اإلمتاع ابألربعني املتباينة بشرط السماع ،للحافظ ابن حجر العسقالين(،ت852:ه) ،ملخصة
أيضا جالل ال ّدين السيوطي ،وغريه .ينظر :كشف الظنون:
للق ــاضي عز ال ّدين حممد بن مجاعة؛ ومجعها ً
 ،58/1و.167
 _146أبو إسحاق ،ابن أيب كثري األنصاري ،موَّلهم املدين(،ت180 :ه) ،اإلمام ،احلافظ ،الثقة ،حدث عن:
عبد هللا ابن دينار ،والعالء بن عبد الرمحن ،وغريمها .ينظر :تذكرة احلفاظ.184/1 :
 _147أبو عمر ،الصنعاين العقيلي ،نزيل عسقالن( ،ت181:ه) ،اإلمام ،احملدث ،الثقة ،روى عن :زيد بن
أسلم ،والعالء بن عبد الرمحن ،وآخرين ،وروى عنه :الثوري ،وابن وهب ،وغريمها .ينظر :سري أعالم
النبالء.231/8:
_148أبو أيوب ،ابن بالل التيمي ،موَّلهم املدين( ،ت124 :ه) ،أحد علماء البصرة ،روى عن :زيد بن أسلم،
وعبد هللا ابن دينار ،وآخرين ،وروى عنه :ابنه أيوب ،وابن املبارك ،وغريمها .ينظر :طبقات احلفاظ.72/1 :
 _ 149أبو متام ،ابن أيب حازم( ،ت184:ه) ،اإلمام ،الفقيه ،احملدث ،حدث عن :أبيه ،والعالء بن عبد الرمحن،
وآخرين ،وحدث عنه :احلُميدي ،وسعيد بن منصور ،وغريمها .ينظر :تذكرة احلفاظ.197/1 :
 _150أبو حممد اجلهّن ،موَّلهم الدراوردي_ ،ودراورد قرية من قرى خرسان_ (ت187 :ه) ،اإلمام ،احملدث،
حدث عن :صفوان بن سليم ،ويزيد بن اهلاد ،وآخرين ،وحدث عنه :شعبة ،وابن راهويه ،وغريمها .ينظر:
تذكرة احلفاظ.197/1 :
 _151ابن أيب كثري املدين ،موىل األنصار ،أخو إَساعيل بن جعفر( ،ت170 :ه) ،حدث عن :زيد بن أسلم،
وهشام بن عروة ،وآخرين ،وحدث عنه :خالد بن خمحْلد ،وسعيد بن أيب مرمي ،وغريمها .ينظر :سري أعالم
النبالء.323/7 :
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عبد الرمحن،152عن أيب كثري ،به ،153من حديث إَساعيل ،أورده البخاري يف ًترخيه الكبري ،واحلاكم
يف مستدركه_ 154انتهى_155؛وأخرجه احلـافظ ابن حجر يف األربعني املتباينة له ،156وهو احلديث
ْشوفحـتح ِ
ان،
"وفح ْخ حذاهُ حمك ُ
اخلامس والثـالثون منها ،من طريق شيخه صـاحب القاموس ،وسياق متنه :ح
ك فحِإ ان الْ حف ِخ حذيْ ِن حع ْـوحرةٌ"؛ قال :وهكذا رأيت احلديث خبط احلافظ الب ـ ـ ـ ـ ــرزايل،
ال لحـه :حغـ ِّ
فحـ حق ح
ط فح ِخ حذيْ ح
ق ـ ـ ــال :وليس يف إسناده من ينظر حاله سوى حممد بن عمرو ،واسم جده :سهل ،ضعفه حيىي
القطان ،وذكره بن حبــان يف الثقات ،157وحلديثـه ًتبع158؛ قال البخاري يف صحيحه" :ويـ ــروى

 _ 152أبو ِشْبل املدين ،ابن عبد الرمحن(،ت132 :ه ) ،اإلمام ،احملدث ،حدث عن :والده ،وأنس بن مالك،
وآخرين ،وحدث عنه :مالك ،وشعبة ،وغريمها .ينظر :مشاهري علماء األمصار ،131/1:وسري أعالم
النبالء.186/6 :
 _153أي هبذا اللفظ.
_154احلديث أخرجه البخاري يفً :ترخيه الكبري ،13/1،عند ترمجة (حممد بن عبد هللا بن جحش _رضي هللا
عنهما_) ،واحلاكم يف مستدركه ، 738/3 ،كتاب :معرفة الصحابة ،ابب :ذكر ابنه حممد بن عبد هللا بن
جحش ،...حديث رقم ،)6684( :كالمها عن :العالء بن عبد الرمحن ،عن أيب كثري ،عن حممد بن عبد
هللا بن جحش _رضي هللا عنهما_ ؛ واحلديث سكت عنه احلاكم ،وتبعه الذهيب يف التلخيص.
مطبوعا لكنه غري
 _ 155حسب اطالعي مل أقف على كتاب :اجلواهر املكللة هذا؛ فلعله َّليزال خمطوطًا ،أو أنه
ً
متداوًَّل.
 _156ص( ،27/حر امليم).
 _157الثقاتَّ ،لبن حبان ،439/7 :وميزان اَّلعتدال674/3 :؛ قلت :وقد أعاد ابن حبان ذكره يف:
اجملروحني ،286/2 ،وقال فيه «:يروي عن أهل البصرة ،ممن ينفرد ابملناكري عن املشاهري ،يعترب حديثه من
غري احتجاج به».
 _ 158املتابع :هو احلديث الذي يشارك حديثًا آخر يف اللفظ ،أو يف املعىن ،مع احتاد راويه من الصحابة؛
والْ ُمتاحبحعة نوعانً :تمة ،وقاصرة ،فالتامة :هي مشاركة الراوي غريه يف رواية حديث صحايب معني عن شيخه،
وابإلسناد نفسه؛= =والقاصرة :هي مشاركة الراوي غريه يف رواية حديث معني ،عن شيخ شيخه ،فمن
فوقه؛ ولألمثلة على ذلك_غري ما ذكر يف النص_ ينظر :تدريب الراوي.283/1:
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وج ْرحه ٍد" :الْ حف ِخـ ـ حذ حع ْـوحرةٌ "159؛فأما حديث حممد بن حجحش،
عن :ابن عبــاس ،وحممد بن حج ْحش ،ح
فـرواه البخاري يف ًترخي ـ ـ ــه ،160وأمحد يف مسنده ،وابن خزمية يف صحيح ــه ،من طـريق إَسـاعيل ابن
جعفــر ،عن العالء بن عبد الرمحن ،عن حممد بن كثري ،عن حممد بن حج ْحش ،قال :ح
"مار حر ُسـول هللاُ
ِ
ذك ،فحِإ ان الْ حف ِخ حذ حع ْوحرةٌ" ،161ففــي هـذا السياق
ال لحهُ :حغ ِّ
ْشوفحة ،فحـ حق ح
ط فح ِخ ح
ﷺ حعلحى حم ْعم ٍر حوفح ِخذه حمك ُ

من الفائدة :معرفة اسم الرجل املبه ــم يف روايتنـا األوىل ،و حممد بن حج ْحش نُسب إىل جده ،واسم
حممدا يف الصحابة_انتهى_162؛
ُحد ،وقد حعـ اد البخاري وغريه ً
أبيـه عبد هللا ،وكان ممن استُشهـد ِب ُ

وأبو كثري اختلفوا يف ضبطه ،واملشهور أنه ابملثلثة ،وقيل :بـالباء املوحدة ،آخره هاء ،حك ـ ـ ــاه
أصح ـ ـ ــاب املؤتلف واملختلف163والصواب األوىل ،كذا قـاله احلـ ـ ـ ــافظ ابن حجر يف متباين ـ ـ ــاته؛ قـ ـ ـ ــال
السخاوي :وهكذا وجد خبط الزكي الربزايل راوي احلديث _ يعّن ابملـوحدة واهل ـ ـ ــاء _ ؛ قلت:
164
نصه «:165أبو كبري ابملوحدة ،مـ ـ ــوىل عبد
وق ـ ـ ـ ـرأت يف التبصري للحـافظ ابن حجر  ،قـ ـ ـ ــال فيه ما ُّ
هللا بن جحش؛ ك ـ ـ ـ ــذا ذكره ابن نـُ ْقطة وعزاه لكىن البخاري ،166وهو تصحيف ،وحكأ ان الراء عليها

عـالمة اإلمه ـ ـ ـ ـ ــال فظناها النـ ـ ـ ــاسخ هـاء ،وهذا هو أبو حكثري ،بفتح الكا  ،بعدها مثلثة بـ ـ ــال ه ـ ــاءَّ ،ل

 _159هذه األحاديث علقها البخاري يف صحيحه ،83/1:بصيغة التمريض_كما سيذكر املؤلف قريبًا إن شاء
وبني أحوال رواهتا؛
هللا_ ،وقد وصلها احلافظ ابن حجر يف كتابه :تغليق التعليق ،207/2:وتتبع طرقهاّ ،
وقال عنها البيهقي يف سننه« :،323/2 ،وهذه أسانيد صحيحة ُْحيتح ُّج ِهبا» ،وهللا أعلم.
 _ 160سبق خترجيه .ينظر :هامش( )7من الصفحة السابقة.
 _161حسب اطالعي مل أقف على رواية ابن خزمية هلذا احلديث؛ واإلمام أمحد أخرجه يف :مسنده، 165/ 37،
حديث رقم ،)22494( :عن حممد بن جحش رضي هللا عنه َ ،نوه.
 _ 162ينظر :أسد الغابة.95/5 :
 _163ينظر :املؤتلف واملختلف ،للدارقطّن.1950/4:
 _164كتاب :تبصري املنتبه بتحرير املشتبه ،أليب الفضل ،أمحد بن علي بن حممد ،ابن حجر العسقالين( ،ت:
852ه) ،اعتمد فيه كتاب :املشتبه ،لإلمام الذهيب ،فأحسن ضبطه ابحلرو  ،واجتنب اَّلختصار الذي
ورد يف كتاب املشتبه حني تتعدد األَساء املشتبهة؛ ليميز كل واحد عن اآلخر ،كما استدرك ما فات الذهيب
من األَساء ،وأشار إىل ما زاده عليه .ينظر :كشف الظنون ،1691/2 :وحملات يف املكتبة والبحث
واملصادر.216/1 :
.1187/3 _165
_166كتاب :الكىن ،لإلمام أيب عبد هللا ،حممد بن إَساعيل البخاري( ،ت256:ه) ،ذكره احلاكم ،أبو أمحد
ونقل عنه .ينظر :كشف الظنون.1453/2 :
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شك يف ذلك وَّل ريب؛ وعجيب من الذهيب كيـف أقار هذا الغلط؟ _انتهى_ »؛ وق ـ ـ ـ ـرأت يف
كتـ ـ ـ ـ ـ ــاب الكىن املختصر من هتـ ـ ـ ــذيب الكمـ ـ ـ ــال للمـ ـ ــزي ،167ت ـ ــأليـ ـ ــف الشمس حممد بن إب ـ ـ ـراهيم
بن غنـ ـ ــائم الص ـ ـ ــاحلي احلنفي ،املعـ ــرو بـ ـ ـ ــابن املهندس ،وه ـ ـ ــو شي ــخ احلفـ ـ ـ ـ ـ ــاظ الذهيب ،م ـ ــا
نصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه « :168أب ـ ـ ـ ــو كثري م ـ ـ ـ ـ ـواىل آل جحش ،ويق ـ ـ ـ ـ ـ ــال :مـ ـ ــوىل حممد بن عب ـ ــد هللا بن جحـ ـ ـ ــش
الق ـ ـ ــرشي األسـ ـ ـ ــدي؛ ويقـ ـ ـ ـ ـ ــال :م ـ ـ ــوىل الليثيّني حج ـ ـ ـ ــازي ،يق ـ ـ ــال :أن لـ ـ ـ ـ ـ ــه صحبة ،وروى عن حممد
ابن عبد هللا بن حجحش األسدي ،وعن الع ـ ــالء بن عبد الرمحن _انتهى_ ».

قـ ـ ـ ــال السخـ ـ ـ ــاوي :واألكثر أن ـ ـ ـ ــه َّل يُع ــر اَسـ ـ ـ ــه ،ويقـ ـ ـ ـ ــال :اَسـ ـ ــه حممد ،وسـ ـ ـ ـواء ك ـ ـ ــان هـ ـ ـ ــو
التـ ـ ـ ـ ــابع ـ ــي أو غي ــره ،فف ـ ــي السن ــد ال ـ ــذي أوردت ـ ــه من َّل أع ـ ـ ــرفـ ـ ــه ،وكـ ـ ــأناـ ـ ـ ـ ــه مـ ــركـ ــب؛ نعـ ـ ــم للمنت
سـ ـ ـ ـ ــوى طـ ـ ـ ـري ـ ـ ـ ــق الع ـ ـ ـ ـ ــالء ،طـ ـ ـريـ ــق أخـ ـ ــرى فيهـ ـ ـ ـ ــا راو ُمْبه ـ ـ ــم؛ ف ـ ـ ــرواه عب ـ ـ ُـد بن محيـ ـ ــد يف
مسن ـ ــده 169من طـ ـ ـ ـري ـ ـ ـ ــق زيــد بن أيب أُنـحْي حسةح ،170ع امن أخربه ،171عن أيب كثري بلفـ ــظ " :حك ـ ـ ــا حن
ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ ِ
ـال لحهُ :حم ْع حمٌر ،"...وذكره بزيـ ـ ــادة172؛ بل
ي ،يـُ حقـ ـ ـ ُ
النِ ُّ
ايب ﷺ ميحْشي ب ـ ـ ـ ــالْ حمدينحة ،فح حمار بحر ُج ٍل م ْن بحِّن حعد ٍّ

 _ 167كتاب :هتذيب الكمال ،للحافظ :مجال الدين ،يوسف بن الرتكي املزي( ،ت742:ه) ،وهو كتاب كبري؛
نسخه ابن املهندس عدة مرات؛ قال حمقق كتاب هتذيب الكمال« :وقد أضحت نسخة ابن املهندس هي
نظرا لدقتها وجودهتا وصحة نقل
النسخة املعتمدة عند العلماء منذ عصر املؤلف ويف العصور التالية له؛ ً
َّنسخها وَساعها على املؤلف»...؛ وقيل :إن اإلمام املزي مل يكمله ،فأكمله عالء الدين مغلطاي؛ ولقد
اعتىن العلماء بكتاب التهذيب ابلتلخيص واَّلختصار ،منها :خمتصر لشمس الدين الذهيب ،وهتذيب
للحافظ ابن حجر العسقالينَ ،ساه هتذيب التهذيب ،مث عاد واختصره يف كتاب َساه :تقريب التهذيب؛
وغري ذلك  .ينظر :اجلواهر املضية ، 5/2 :وكشف الظنون ،1510/2 :ومقدمة هتذيب الكمال.
 _168هتذيب الكمال.222/34 :
169
الكش ِّي( ،ت249:ه) ،و يسمى :املنتخب من مسند عبد بن
_ كتاب :مسند عبد بن محيد بن نصر ِّ
محيد .ينظر :األعالم.269/3 :
 _170أبو أسامة ،ابن أيب أُنـحْيسة( ،ت125:ه) ،اإلمام ،احلافظ ،أحد األثبات ،حدث عن :سعيد املقربي،
وطلحة بن مصر  ،وآخرين ،وحدث عنه :أبو حنيفة ،ومالك ،وغريمها .ينظر :تذكرة احلفاظ.106/1 :
 _ 171حسب اطالعي مل أقف على اَسه.
 _172أخرجه عبد بن محيد يف :مسنده ، 143/1 ،حديث رقم ،)367( :عن حممد بن جحش رضي هللا عنه .
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لـ ــه ش ـ ــاهد173عن حج ْرحه ٍد ،وابن عباس رضي هللا عنهم ،وقد علاقها 174البخاري يف صحيحه بصيغة
175
وج ْرحه ٍد ،وحممد بن جحش ،عن النيب ﷺ ،أنـه
التمريض  ،فقـ ــال« :ويُروى عن ابن عبـ ــاس ،ح
قـال" :الْ حف ِخ ُذ حع ْوحرةٌ"»؛ قال السخاوي :ولذلك كان احلديث حسنا _ 176انتهى_ .

وأخرجه أيضا تلميذه احلافظ ،جنم ال ّدين عمر بن فهد يف املواهب السنية ،177فقال ما نصه:
« هكذا رويناه وَّل نعلمه بغري هذا اإلسناد ،وفيه جماهيل خمتلف فيها ،وهلذا علقه البخاري يف
خمتصرا بلفظ " :الْ حف ِخ ُذ حع ْوحرةٌ " ،وأشـار إىل
صحيحه بصيغة التمريض ،عن حممد بن حج ْحش،
ً
وج ْرهد ،ورواه أمحد يف مسنده ،وه ــو قطعة من أول ح ـ ــديث يف مسند
شاهده ،عن ابن عبـ ـ ــاس ،ح
مر عليه رسول هللا ﷺ ،هو معمر من بّن عدي،
عبد بن محيد ،وأورد فيه الرجل املبه ـ ـ ــم الذي ّ
ولعل ــه الذي حلق رأس رس ـ ـ ــول هللا ﷺ يف حجة الـ ـ ـ ـ ـ ــوداع _ انتهى_ » قلت :معمر الذي حلق رأس
رسول هللا ﷺ يف حجتـ ــه ،هو :معمر بن عبد هللا بن نـ ـ ــافع بن نضلة القرشي العـ ــدوي ،ق ـ ـ ــدم من

 _173الش ِ
ااهد :هو احلديث الذي رواه الصحايب مشاهبًا لرواية صحايب آخر ،يف اللفظ واملعىن ،أو يف املعىن فقط.
ينظر :مقدمة ابن الصالح.174/1 :
 _174املعلق هو( :الذي ُح ِذ ِم ْن ُمْبـتح ِدأ إسناده واحد أو أكثر)؛ واملعلق من املردود مطل ًقا ،إَّلّ إن وجد املعلق
يف كتاب التُزمت صحته كالصحيحني ،فهذا له حكم خاص :فما ذكر منه بصيغة اجلحْزم ،كــ(قال) ،و(ذحكر)،
فهو ُحكم بصحتـ ـ ــه عن املضا إليه ،وأما ما ذُكر بصيغة التمريض _ كمـ ـ ــا سيذكر املؤلف قريبًا إن شاء
هللا_ك ــ(قيل) ،و(يـُْروى) ،فهذا= =ليس فيه ُحكم بصحته عن املضا إليه ،بل فيه الصحيح وغريه ،ولكن
ليس فيه حديث واهٍ؛ لوجوده يف الصحيح ،وأغلب ما وقع ذلك يف كتاب البخاري ،أما يف كتاب مسلم
جدا .ينظر :مقدمة ابن الصالح.24/1:
فهو قليل ً
ِ _ 175صيغحة الت ْام ِريض :لفظ يستخدمه احملدث لرواية حديث يعلم ضعفه ،أو يشك يف صحته؛ ومن صيغ
التمريض :يُروى عن فالن ،يُذكر عن فالن ،وَنو ذلك .ينظر:مقدمة ابن الصالح. 70/1:
 _176اختلف العلماء يف تعريف احلسن ،واملختار عندهم هو تعريف احلافظ ابن حجر_رمحه هللا_ حيث عرفه
ف ضبطه ،عن مثله إىل منتهاه ،من غري شذوذ وَّل علة» ،وهذا
ِبنه «:ما اتصل سنده بنقل العدل الذي حخ ا
ِِ ِ
سق الراوي أو كذبه،
يكن سبب ضعفه ف ح
هو احلسن لذاته؛ وأما إذا كان احلديث ضعي ًفا وتعددت طُُرقه ،ومل ْ
فهذا هو احلسن لغريه .ينظر :نزهة النظر.129 ،78/1:
منسواب إىل
 _177حسب ما اطلعت عليه مل أقف على من نسب هذا الكتاب إىل عمر بن فهد ،وإمنا وقفت عليه
ً
حفيده جار هللا ابن فهد ،حتت عنوان ( :املواهب السنية يف مسلسالت إمام احلنفية) فلعله هو ،وهللا أعلم.
ينظر :فهرس الفهارس.609/2 :
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احلبشة ،وروى عنه ابن املسيب ،وغريه ،وهكذا نقلـ ـ ـ ـ ــه الـ ـ ــويل العـ ـ ـ ـراقي يف خمتصره ملبهمات 178ابن
بِ ْش ُكـ ـ ـ حـوال ،نقـ ـ ـ ــال عن والـ ـ ــده :179أنه ذكر البخ ـ ــاري يف تـ ـ ـ ــارخيه الكبري هك ـ ــذا180؛ ويف صحيح

البخاري 181قال « :زعمـ ـ ـوا أن الذي حلـ ــق رأسـ ـ ــه الشـ ـ ـريف ﷺ  ،معم ـ ــر بن عبد هللا ،وقيل:
ِ
اش ابن أميّة » ،واألول نقلـ ـ ــه الن ـ ــووي يف شرح الصحيح ورجـ ـ ــح ،182وق ـ ــال ابن عبد الرب :إن
خحر ُ
معمرا آخر غري املذكور ،وأورد له حديثًا
ِخر ً
اشا إمنا حلقه يوم احلديبية؛ لكن ذكر ابن ش ــاهني ً
ضعي ًف ـ ــا يف أن الفخذ ع ــورة ؛ وحيث ج ـ ــاء يف مسند عبد ابن محيد تعيينُه بكـ ـ ــونـ ـ ــه من بّن عدي
انتفى اَّلرتيـ ـ ـاب ،وشـ ـ ـواهـ ــده املذكورة ،ومتابعـاتهُ ،خترجه من درجــة الضعيف ،وجتعله حسنًا؛ قال
احلافظ ابن حجر يف مقدمة كتابه فتح الباري ،183ما نصهّ «:أما حديث ابن عبـ ـ ــاس _رضي هللا
عنهمـ ــا_ ف ـ ـ ــوصل ـ ــه أمحد ،والرتمـ ــذي ،ووق ـ ــع لن ـ ـ ــا بعل ـ ــو يف مسند عبد بن محيد؛ و ّأم ـ ــا حـ ــديث

جرهد ف ـ ــوصل ـ ــه البخـ ـ ــاري يف التـ ـ ــاريـ ــخ ،وأبو داود ،وأمحد ،والطبـ ـراين ،وروين ـ ــاه عـ ــاليا يف ف ـوائد علي
بن [حجر ] ،184من رواية أيب بكر بن خزمية عنه _انتهى_» .وذكر احلـ ــافظ تقي ال ّدين بن فهد يف

640/1 _178؛ وكتاب :خمتصر املبهمات ،للشيخ ويل الدين ،أمحد بن عبد الرحيم العراقي(،ت806:ه)ّ ،بني
فيه األَساء املبهمة ،الواقعة يف متون األحاديث ،واألسانيد ،ورتبه على أبواب الفقه ،وقد أورد فيه مجيع ما
أيضا املبهمات للخطيب البغدادي ،والنووي ،مع زايدة عليهم.
ذكره ابن بِ ْش ُك حوال يف كتابه املبهمات ،و ً
.1583/ 2
ينظر :كشف الظنون:
 _179أي :والد الويل العراقي_رمحهما هللا_.
.277/7 _180
181
عزو
_ قلت :كذا وقع لإلمام النووي_ رمحه هللا_ يف شرحه للصحيح_كما سيذكر املؤلف قريبًا إن شاء هللا_ ُ
هذا القول إىل صحيح البخاري ،لكن حسب اطالعي مل أقف على شيء من هذا يف الصحيح؛ قال
وبني أبو مسعود يف
احلافظ ابن حجر_رمحه هللا_ يف الفتح ،563/3 ،بعد أن ساق حديث ابن خزميةّ « :
األطرا أن قائل« :وزعموا» :ابن ُجحريْج الراوي له عن موسى بن عقبة» ،وهللا أعلم.
.54/9 _182
.24/1 _183
_184مـ ـ ـ ــا بني املعقـ ـ ــوفني عند املصنف( :جحش) ،ولعل م ـ ـ ــا أثبتـ ــه هـ ـ ـ ــو الصحيح ،كذا هـ ـ ــو عند احل ـ ـ ــافظ ابن
حج ـ ـ ـ ـ ــر؛

_________________________________________________________________
sunnaconff@elmergib.edu.ly
sunnaconf.elmergib.edu.ly

إحتاف أهل الدين ابحلديث املسلسل ...

أ .جنية سامل فالح

جامعة املرقب  -ليبيا

________________________________________________________________
185
الصف ِاة ،186شهد
ُمعجمه  ،مــا نص ـ ــه :حج ْرهد بن خـ ــويلد األسلمي ،أب ـ ــو عبد الرمحن ،من أهل ُّ
ط فح ِخ حذ حك فحِإنـ حاهـ ــا حع ْوحرةٌ"؛ قلت :واحلديث املذكـ ـ ـ ــور أخرجه هكذا
احلديبية ،قال له النيب ﷺ " :حغ ِّ
الشيخ جنم ال ّدين الغيطي يف آخر مشيخته ،187من طريق ابن إمام الكاملية ،عن ابن اجلزري ،ونقل

خمتصرا؛ وكذا أخرجه شيخنـ ـ ــا أبو عبد هللا احلنبلي ،يف كراسة اإلجـ ـ ــازة
عقبه كالم احلافظ ابن حجر
ً
اليت أرسلها يل ،ونقل من أمـايل احلافظ ابن حجر 188شيئا مما ذُكر عن متبايناته  ،وكذا أورده شيخ
مشاخينا أبو عبد هللا املكي ا حلنفي ،ونقل عن ابن فهد مـ ــا قدمنا ذكـ ــره؛ وشيخ مش ـ ــاخينا علي
إبراهيم ال حف ْر حغلي ،يف كتابه السمط اجمليد ،189من طريق شيخه املعمر السيد حممد بن أمحد اجلزيري،
ِ
ابحملمدين غري ما ذكرَّن ،لكن من عدى
عن الواعظ .وقد وقعت لنـ ــا عدة أحاديث مسلسلة
الصحـايب ،ومها حديثان ،أحدمها :عن السـ ــائب بن يزيد ،190رضي هللا عنه ،والثــاين :عن أيب هريرة
رضي هللا عنه191؛ ومن عدى الت ـ ــابعي ،ومن روى عنه فكثري ،نيف على األربعني حديثـ ـ ــا ،مجعتهـ ـ ــا
ِ
ابحملمدين،192
يف ك ـ ـراسة ،وَسيته ـ ـ ـ ـ ــا :ابلسمط املكلل بـ ـ ــاجل ـ ــوهر الثمني يف األحـ ــاديث املسلسلة

وكتاب :الفوائد ،أليب احلسن ،علي بن حجر السعدي( ،ت244 :ه ) ،يف أربعة أجزاء .ينظر :كشف الظنون:
.1299/2
 _185ذكره حاجي خليفة يف كشف الظنون.731/1 :
الصفاة من أصحاب
(الصفاة) اليت ينسب إليها أهل ُّ
الصفاة «:أما ُّ
 _186قال ابن تيمية_رمحه هللا_ يف نسبة أهل ُّ
النيب ﷺ  ،فكانت يف مؤخر مسجد النيب ﷺ يف مشال املسجد ابملدينة النبوية ،كان َيوي إليها من فقراء
الصفاة وأحواهلم :ص.18/
املسلمني من ليس له أهل وَّل مكان َيوي إليه .»...ينظر :أهل ُّ
_187لعلها مشيخة جنم الدين ،حممد بن أمحد الغيطي( ،ت982:ه) ،اليت يف َنو العشر كراريس ،وتضمنت
شيخا ،اقتفى املؤلف فيها سنن أهل احلديث من قبله ،جبمع أسانيد الكتب واألجزاء اليت
سبعا وعشرين ً
ً
بعضا ابلقراءة أو السماع ،ومل يثبت من الرواية ابإلجازة إَّل ما حيتاج
وقعت له ،فأثبت فيها ما رواه كالً أو ً
إليه ألجل اتصال السند وعدم اَّلنقطاع؛ افتتحها بذكر احلديث املسلسل ابألولية ،مث ابحلديث املسلسل
بسورة الصف .ينظر :فهرس الفهارس.888/2 :
_188أمايل احلافظ أبو الفضل ،أمحد بن علي العسقالين( ،ت852:ه) ،أكثرها :حديث أمالها مبدينة حلب.
ينظر :كشف الظنون.162/1 :
منسواب إلبراهيم هذا ،وهللا أعلم.
 _ 189حسب ما اطلعت عليه مل أقف على من ذكره
ً
 _ 190أخرجه البخاري يف :صحيحه ،8/2 ،كتاب :الصالة ،ابب:األذان يوم اجلمعة ،حديث رقم،)912( :
عن السائب بن يزيد رضي هللا عنه .
 _191حسب اطالعي مل أقف عليه.
 _192ينظر :فهرس الفهارس.1061/2 :
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وكله ـ ــا صح ـ ــاح مستخرجـ ــة من كت ـ ـ ــاب اإلم ـ ــام أيب عبد هللا البخ ـ ـ ــاري _رمحـ ــه هللا تعاىل_ ،وعلى
هذا القدر وقع اَّلختيار ،مع حتري اَّلختصار ،وأسـ ـ ــأل هللا العظيم الستـ ــار ،أن مي ان علينا بغفران

حب نبيّه املختار ،وآله األطهار،صلى هللا عليه وعليهم ،ما قـ ــام ال ّداعي يف دجى
األوزار ،ومينحنا ّ
كثريا؛ ق ــال املؤلف رضي هللا عنه ،ومن خطه نقلت؛ ق ــاله ،وكتبه،
األسحار ،وسلّم
ً
تسليم ـ ـ ــا كثرياً ،
الفقري حممد مرتضى احلسيّن _ عفى هللا عنه_  ،حتر ًيرا يف جملس واحد ،يف صحوة هنار األحد12 ،
/ذي القعدة ،سنة1188 :ه_ انتهى_.
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اخل ـ ـ ـ ـ ــامت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
محدا يوايف نعمه وجزيل إحسانه؛ أمحده وأشكره على ما
احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلاتً ،
من به علي من ٍ
توفيق إلجناز هذا العمل.
ّ
ّ
وفيما يلي أهم النتائج والتوصيات اليت خرجت هبا الباحثة من خالل دراستها وحتقيقها هلذه الرسالة:
_ 1ضـ ـ ــرورة تعلم وتعليم السنة النبوية وشروحه ـ ــا وفق منهج سليم يوافق منهج الصحـ ـ ــابة والتابعني
وأئمة ال ّدين الثقات ومن سار على هنجهم.
 _2التعر على جهود العلماء املبذولة لفهم سنة النيب ﷺ وعنايتهم هبا ،وبيان الشروط والضوابط
اليت وضعوها لذلك؛ وأن أوىل هذه الضوابط وأمهها( :اَّلستيثاق من ثبوت النص احلديثي وصحته).
ـالزما مع العناية
 _3تـ ـ ــأكيد أقوال األئمة على ضرورة التفقه يف معاين حديث رسول هللا ﷺ  ،ت ـ ـ ـ ً
مبعرفة صحة الرواايت وضعفها.
 _ 4حرص العلمـ ـ ــاء واهتمـ ـ ــامهم بعقد جمالس إلمـ ـ ــالء األح ـ ـ ـ ــاديث وعرضهـ ـ ـ ــا؛ اقتداء بسنة النيب
ﷺ  ،والصحابة رضي هللا عنهم من بعده  ،وألهنا أعلى مراتب الرواية .
ِ
ص احملدثني على بقاء اإلسناد واتص ــال الرواية على ِّ
مر األزم ــان ،ق ـ ــادهم ل ـ ــالهتمام
_5ح ْر ُ
ابملسلس ــالت وإفرادها بتأليفَّ ،ل سيما يف العصور املتأخرة؛ ملا تشتمل عليه األحاديث املسلسلة
من فـ ـ ـوائد ،واليت من أمهها :اشتماهلا على مزيد من الضبط للنص احلديثي؛ لكن هذه الفوائد نسبية

قد حتصل يف حديث دون آخر؛ وأن الغالب على املسلسالت هو الضعف ،وأنه قد يوجد هلا طرقًا
أخرى تقويها.
_ 6العناية أكثر بدراسة وحتقيق مثل هذه الرسائل قليلة العدد_أي عدد اللوحات_  ،واملتضمنة
مواضيع مهمة ،وإخراجها إىل النور ،لالستفادة منها ،ولبيان األحكام الشرعية املتعلقة مبواضيعها.
 _7اإلكثار من املؤمترات العلمية املتعلقة ابلسنة وطرق فهمها ورد شبهات املشككني واملنحرفني.
 _ 8معاجلة التحريف وسوء الفهم للسنة ابلكشف والبيان ،وابلقلم واللسان ،وهذا ألهل العلم
وطالبه.
وآخرا ،والصالة والسالم على النيب املصطفى ،وعلى آله وصحبه أمجعي
واحلمد هلل أوًَّل ً
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ثبت املصادر واملراجع
أوًَّل :القرآن الكرمي ،برواية حفص عن اإلمام عاصم.
 _1أسد الغابة يف معرفة الصحابة ،أليب احلسن ،علي بن أيب الكرم اجلزري ،ابن األثري،
(ت630:ه) ،دار الكتب العلمية_بريوت ،حتقيق :عز الدين معوض ،وعادل أمحد ،ط،1:
ت_ط1994 :م.
 _ 2إض ـ ــاءة احل ـ ــالك من ألفـ ـ ــاظ دليل السـ ــالك إىل موطأ اإلمـ ـ ـ ــام م ـ ــالك ،حملمد حبيب هللا
حتقيق :حممد املنشاوي.
الشنقيطي( ،ت1363:ه)،دارالفضيلة_القاهرة،
 _3إعالم النبالء بتاريخ حلب الشهباء ،حملمد راغب الطباخ ،صححه وعلق عليه :حممد كمال،
دار القلم العريب_حلب،ط،2:ت_ط 1988:م.
 _4األعالم ،خلري الدين الزركلي(،ت1396:ه) ،دار العلم للماليني ،ط ،15:ت_ط 2002:م.
 _5ألفياة ال اسند ،للسيد حممد مرتضى الازبيدي( ،ت1205:ه) ،دار ابن حزم_بريوت ،حتقيق:
حممد بن عزوز ،ط ،1:ت_ط2006:م .
 _6اإلمتاع ابألربعني املتباينة بشرط السماع ،أليب الفضل ،أمحد بن علي ،ابن حجر العسقـ ـ ـ ــالين،
(ت852:ه) ،دار الكتب العلمية-بريوت ،حتقيق :حممد حسن ،ط ،1:ت_ط1997 :م.
 _7األنساب ،أليب سعيد عبد الكرمي السمعاين(،ت562:ه) ،دار الفكر_بريوت ،حتقيق :عبد
هللا البارودي ،ط:بال ،ط_ت 1998:م.
 _8أهل الصفة وأحواهلم ،لتقي الدين ابن تيمية( ،ت728:ه) ،دار الصحابة للرتاث_طنطا،
حتقيق :جمد فتحي السيد ،ط،1:ت_ط 1990:م.
 _9البدر الطالع مبحاسن من بعد القرن السابع ،حملمد الشوكاين(،ت1250:ه) ،دار املعرفة
_بريوت.
 _10بلغ ـ ـ ــة األريب يف مصطلـ ـ ــح آثـ ـ ــار احلبيب ،للسيد ،حممد مرتضى الازبيدي( ،ت1205:ه)،
دار البشائر اإلسالمية_بريوت ،اعتىن به :عبد الفتاح أبو غدة ،ط ،2:ت_ط1408:ه.
 _11البلغة يف تراجم أئم ـ ــة النحو واللغة ،أليب طاهر ،جمد الدين ،حممد بن يعقوب الفريوز
آبـ ـ ـ ــادي( ،ت817:ه) ،دار سعد الدين للطباعة والنشر والتوزيع ،ط ،1:ت_ط2000 :م.
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ً _12تج العروس ،للسيد ،حممد مرتضى الازبيدي( ،ت1205:ه) ،دار الفكر_بريوت ،حتقيق:
علي شريي ،ط:بال ،ت_ط 1994 :م.
ً _ 13تريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم ،أليب عبد هللا ،مشس الدين ،حممد بن أمحد
الذهيب( ،ت ،)748:دار الكتاب العريب_بريوت ،حتقيق :عمر تدمري ،ط ،1:ت_ط1987:م.
 _14التاريخ الكبري ،أليب عبد هللا ،حممد بن إَساعيل البخاري(،ت256:ه) ،دائرة املعار
العثمانية ،حيدر آابد_الدكن ،طبع حتت مراقبة :حممد عبد املعيد خان.
 _ 15تبصري املنتبه بتحرير املشتبه ،أليب الفضل ،أمحد بن علي ،ابن حجر العسقالين،
(ت 852:ه) ،املكتبة العلمية_بريوت ،حتقيق :حممد النجار ،ط :بال ،ت_ط :بال.
 _16حتفة األحباب يف الكىن واأللقاب ،للسيد ،حممد مرتضى الازبيدي( ،ت1205:ه) ،دار
البشائر اإلسالمية_بريوت ،اعتىن إبخراجها :حممد فاتح قااي ،ط ،1:ت_ط2009:م.
 _17تدريب ال ـ ـ ـراوي يف شرح تقريب الن ـ ـ ـواوي ،جلـ ـ ــالل الدين ،عبد الرمحن بن أيب بكر السي ـ ــوطي،
(ت911:ه) ،دار طيبة  ،حتقيق:أبو قتيبة الفاراييب.
 _ 18تذكـ ـ ــرة احلفـ ـ ــاظ ،أليب عبد هللا ،مشس الدين ،حممد بن أمحد الذهيب( ،ت ،)748:دار
الكتب العلمية_ بريوت ،ط ،1:ت-ط1998:م.
 _ 19تغليق التعليق على صحيح البخ ـ ـ ــاري ،أليب الفضل ،أمحد بن علي ،ابن حجر العسقـ ـ ـ ــالين،
(ت852:ه) ،املكتب اإلسالمي_بريوت،عمان ،حتقيق :سعيد القزقي،ط ،1:ت_ط1405:ه.
 _ 20التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد ،أليب عمر ،يوسف بن عبد الرب ( ،ت463:ه)،
وزارة األوقا والشؤون اإلسالمية ،حتقيق:مصطفى العلوي ،وحممد البكري ،ط:ب ـ ـ ــال،
ت_ط 1387:ه.
 _ 21هتذيب سنن أيب داود ،لشمس الدين ،ابن قي ـ ـ ــم اجلوزية( ،ت751:ه) ،الن ـ ـ ــاشر :دار
الكتب العلمية_بريوت ،ضبطه وصححه :كامل مصطفى.
 _ 22هتذيب الكمال ،أليب احلجاج يوسف بن الزكي املزي( ،ت742:ه) ،مؤسسة
الرسالة_بريوت ،حتقيق:بشار عواد ،ط ،1:ت_ط1980:م.
 _23الثقات ،أليب حامت ،حممد بن حبان التيميمي( ،ت354:ه) ،دار الفكر ،حتقيق :السيد
شـ ـ ـ ــر الدين أمحد ،ط ،1:ت_ط 1975 :م.
 _24ج ـ ــامع الرتمذي = سنن الرتمذي ،أليب عيسى ،حممد بن عيسى الرتمـ ـ ــذي( ،ت279:ه)،
دار السالم _ الرايض ،خرج أحاديثه :زبري علي ،ط:بال ،ت_ط2009 :م.
________________________________________________________________________
sunnaconff@elmergib.edu.ly
sunnaconf.elmergib.edu.ly

المؤتمر العلمي الدولي الثاني لكلية علوم الشريعة  -جامعة المرقب

فقه التعامل مع السنة النبوية ) من أجل فهم سديد وتطبيق صحيح)

الموافق2021 / 6 / 10-8 :

___________________________________________________________

 _ 25اجلـ ـ ــامع املسنـ ــد الصحيح املختصر = صحيح البخـ ـ ــاري ،أليب عبد هللا ،حممد بن إَس ـ ـ ــاعيل
البخاري( ،ت256:ه) ،دار طوق النجاة ،حتقيق :حممد زهري ،ط ،1 :ت_ط 1422 :ه.
 _ 26اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ،أليب بكر أمحد بن علي بن اثبت ،اخلطيب
البغدادي( ،ت463:ه) ،مكتبة املعار _الرايض ،حتقيق :حمم ود الطحان ،ط :بال ،ت_ط :بال.
 _ 27اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية ،أليب حممد ،عبد القادر حممد بن نصر هللا
احلنفي(،ت775:ه)،الناشر:مريحممدكتبحانه_كراتشي.
_ 28خالصة األثر يف أعيان القرن احلادي عشر ،حملمد أمني بن فضل هللا
احلموي(،ت1111:ه) ،دار صادر /بريوت-لبنان
 _ 29الدرر الكامنة يف أعيان امل ـ ـ ــائة الثامنة ،أليب الفضل ،أمحد بن علي ،ابن حجر العسق ـ ـ ــالين،
(ت852:ه) ،جملس دائرة املعار _صيدر آابد ،حتقيق:حممد عبد املعيد ،ط،2:
ت_ط1972:م.
 _ 30الديباج املذهب يف معرفة أعيان علماء املذهب ،لربهان الدين ،إبراهيم بن علي ،ابن فرحون،
(ت799 :ه) ،دار الكتب العلمية_بريوت ،ط:بال ،ت_ط :بال.
 _ 31ذيل التقييد يف رواة السنن واألسانيد ،أليب الطيب ،حممد بن أمحد بن علي
الفاسي(،ت832:ه) ،دار الكتب العلمية_بريوت ،حتقيق:كمال احلوت ،ط ،1:ت_ط:
1990م.
 _32روائع التفسري(اجل ـ ـ ــامع لتفسري ابن رجب) ،لزين الدين ،عبد الرمحن بن أمحد بن رجب
احلنبلي( ،ت795:ه) ،دار العاصمة_السعودية ،مجعه ورتبه:طارق عوض هللا ،ت،1:
ت_ط2001:م.
 _ 33سلك الدرر يف أعيان القرن الثاين عشر ،أليب الفضل ،حممد بن خليل
احلسيّن(،ت1206:ه) ،دار البشائر اإلسالمية ،ط ،3:ت_ط1988 :م.
 _ 34سري أعـ ـ ــالم النب ـ ـ ــالء ،أليب عبد هللا ،مشس الدين ،حممد بن أمحد الذهيب( ،ت،)748:
مؤسسة الرسالة ،حتقيق :جمموعة من احملققني إبشرا شعيب األرَّنؤوط ،ط ،3:ت_ط1985:م.
 _35السنن الكربى ،أليب بكر ،أمحد بن احلسني البيهقي( ،ت458:ه) ،دار الكتب
العلمية_بريوت ،حتقيق :حممد عطا ،ط ،3:ت_ط 2003:م.
_________________________________________________________________
sunnaconff@elmergib.edu.ly
sunnaconf.elmergib.edu.ly

إحتاف أهل الدين ابحلديث املسلسل ...

أ .جنية سامل فالح

جامعة املرقب  -ليبيا

________________________________________________________________

 _36شر أصحاب احلديث ،أليب بكر أمحد بن علي ،اخلطيب البغدادي(،ت463 :ه) ،دار
إحياء السنة النبوية_أنقرة ،حتقيق :حممد سعيد ،ط :بال ،ت_ط :بال.
 _37صحيح مسلم ،أليب احلسني ،مسلم بن احلجاج النيسابوري( ،ت261:ه) ،دار الس ـ ــالم_
الرايض ،ط ،2:ت_ط 2000 :م.
 _ 38الضوء الـ ـ ــالمع ألهل القرن التاسع ،أليب اخلري ،مشس الدين،حممد بن عبد الرمحن
السخ ـ ـ ــاوي( ،ت902:ه) ،منشورات دار مكتبة احلياة_بريوت ،ط :بال ،ت_ط :بال.
ّ
 _39طبقات احلفاظ ،جلالل الدين ،عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي( ،ت911:ه) ،دار
الكتب العلمية_بريوت،ط،1 :ت-ط1403 :ه.
 _ 40طبقات الشافعية الكربى ،لتاج الدين ،عبد الوهاب بن تقي الدين
السبكي(،ت771:ه) ،دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع ،حتقيق :حممود الطناحي ،وعبد الفتاح
احللو ،ط ،2:ت_ط1413:ه.
 -41عجائب اآلاثر يف الرتاجم واألخبار ،لعبد الرمحن بن حسن اجلربي( ،ت1237:ه ) ،دار
الكتب املصرية_القاهرة ،حتقيق:عبد الرحيم عبد الرمحن ،طبعة بوَّلق ،ت_ط1998:م.
العجالة يف األحاديث املسلسلة ،أليب الفيض ،علم الدين ،حممد ايسني الفاداين ،دا بصائر.
ُ _42

السخاوي،
 _43فتح املغيث بشرح ألفية احلديث ،أليب اخلري ،مشس الدين ،حممد بن عبد الرمحن ّ
(ت902:ه) ،مكتبة السنة_ مصر ،حتقيق :علي حسني ،ط ،1:ت_ط2003 :م.
 _ 44فهرس الفهارس واألثبات ومعجم املعاجم واملشيخات واملسلسالت ،حملمد عبد احلي الكتاين،
(ت1382:ه) ،دار الغرب اإلسالمي-بريوت ،حتقيق :إحسان عباس ،ط ،2:ت_ط1982:م.
 _ 45فتح الب ـ ـ ــاري شرح صحيح البخـ ـ ـ ــاري ،أليب الفضل ،أمحد بن علي ،ابن حجر العسق ـ ـ ـ ـ ـ ــالين،
(ت852:ه) ،دار املعرفة_بريوت ،رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه :حممد فؤاد عبد الباقي ،أخرجه
وصححه :حمب الدين اخلطيب ،تعليق :عبد العزيز بن ابز.
_ 46فتح الباري شرح صحيح البخاري ،أليب الفرج ،عبد الرمحن ،ابن رجب البغدادي
(،ت795:ه ) ،دار ابن اجلوزي_السعودية ،حتقيق :طارق بن عوض هللا ،ط ،2:ت_ط:
 1422ه.
 _ 47الكـ ـ ـ ــامل يف ضعفـ ـ ـ ــاء الرجـ ـ ــال ،أليب أمحد بن عدي اجلرج ـ ـ ـ ـ ــاين( ،ت360:ه) ،دار الكتب
العلمية_ بريوت ،حتقيق :عادل عبد املوجود ،وآخرون ،ط ،1:ت_ط1997:م.
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 _ 48كشف الظنون عن أس ـ ـ ــامي الكتب والفنون ،ملصطفى بن عبد هللا ،املع ـ ـ ــرو
خليفة( ،ت1067:ه) ،دار الكتب العلمية_بريوت ،ط :بال ،ت_ط1992:م.

حب ـ ـ ـ ـ ــاجي

 _ 49الكـ ـ ـ ـ ـواكب السائرة ِبعيان املائة العاشرة ،لنجم الدين ،حممد بن حممد الغزي،
(ت1061:ه) ،دار الكتب العلمية_ بريوت ،حتقيق :خليل منصور ،ط ،1:ت_ط1997:م.
 _ 50كيف نتعامل مع السنة النبوية ،ليوسف القرضاوي ،دار الوفاء املنصورة،ط،5:
ت_ط 1992:م.
 _51حلظ األحلاظ بذيل طبقات احلفاظ ،حملمد بن حممد العلوي األصفوين( ،ت871:ه) ،دار
الكتب العلمية_بريوت ،ط ،1:ت_ط1998:م.
_52حملات يف املكتبة والبحث واملصادر ،حملمد عجاج متيم،مؤسسة الرسالة،ط،17:
ت_ط2001:م.
 _ 53مباحث يف احلديث املسلسل ،ألمحد أيوب الفياض ( ،مطب ـ ـ ــوع مع كتـ ــاب املسلسالت
املختصرة للعالئي ،ت761 :ه) ،دار الكتب العلمية_بريوت ،ط ،1 :ت_ط2007 :م.
 _ 54اجملروحني من احملدثني والضعفاء واملرتوكني ،أليب حامت ،حممد بن حبان البسيت،
(ت354:ه) ،دار الوعي_حلب ،حتقيق :حممود زايد ،ط ،1:ت_ط1396 :ه.
 _ 55احملدث الفاصل بني الراوي والواعي ،أليب حممد ،احلسن بن عبد الرمحن الرامهرمزي،
(ت360:ه) ،دار الفكر_بريوت ،حتقيق :حممد اخلطيب ،ط ،3:ت_ط1404 :ه.
 _56املستدرك على الصحيحني ،أليب عبد هللا ،حممد بن عبد هللا احل ـ ــاكم النيس ـ ـ ـ ــابوري،
(ت405:ه) ،دار الكتب العلمية_بريوت ،حتقيق :مصطفى عطا ،ط ،4:ت_ط 2009:م.
 _57املستفاد من ُمبهمات املنت واإلسناد ،أليب ُزرعة ،أمحد بن عبد الرحيم العراقي(،ت826:ه)،
ُ
دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع_مصر ،حتقيق:عبد الرمحن عبد احلميد ،ط،1:
ت_ط1994:م.
 _ 58املسلسالت عند احملدثني ،لعبد اللطيف اجليالين ،مكتبة امللك فهد الوطنية_الرايض،
2003م.
 _59مسند اإلمام أمحد بن حنبل(،ت241:ه) ،مؤسسة الرسالة ،حتقيق :شعيب األرَّنؤوط
وآخرون ،ط ،1:ت_ط 2001 :م.
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 _ 60مسند عبد بن محيد = املنتخب من مسند عبد بن محي ـ ــد ،أليب حممد ،عبد بن محيد بن
نصـ ـ ــر( ،ت249:ه)،مكتبة السنة_القاهرة،حتقيق:صبحي البدري ،وحممود الصعيدي،ط،1:
ت_ط1988:م.
 _ 61مشاهري علماء األمصار وأعالم فقهاء األقطار ،أليب حامت ،حممد بن حبان البسيت،
(ت354:ه) ،دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع _ املنصورة ،حتقيق :مرزوق علي ،ط،1:
ت_ط1991:م.
_ 62املعجم املختص ،للسيد ،حممد مرتضى الازبيدي( ،ت1205:ه) ،دار البشائر

اإلسالمية_بريوت ،اعتىن به :نظام حممد ،وحممد بن َّنصر ،ط ،1:ت_ط2006 :م.
 _ 63معجم الشيـ ـ ــوخ الكبري ،أليب عبد هللا ،مشس الدين ،حممد بن أمحد الذهيب( ،ت،)748:
مكتبة الصديق ،الطائف_السعودية ،حتقيق :حممد حبيب ،ط ،1:ت_ط1988:م.
 _64معجم املؤلفني ،لعمر بن رضا كحالة( ،ت1408:ه) ،دار إحياء الرتاث العريب_بريوت.
 _ 65معرفة أنواع علوم احلديث=مقدمة ابن الصـالح ،لعثمان بن عبد الرمحن أبو عمرو تقي الدين،
ابن الصالح( ،ت643:ه) ،دار الفكر_سوراي ،دار الفكر املعاصر _بريوت ،ط:بال،
ت_ط1986:م.
 _ 66معرفة علـ ـ ـ ــوم احلديث ،أليب عبد هللا ،حممد بن عبد هللا احلـ ـ ـ ــاكم النيس ـ ــابوري،
(ت405:ه) ،دار الكتب العلمية _بريوت ،حتقيق :السيد معظم حسني ،ط،2:
ت_ط1977:م.
 _67املنهـ ـ ــاج شرح صحيح مسلم بن احلجـ ـ ـ ـ ــاج ،أليب زكري ـ ـ ـ ــا ،حميي الدين ،حيىي بن شر
الن ـ ـ ــووي( ،ت676:ه) ،دار إحياء الرتاث العريب_بريوت ،ط ،2:ت_ط1392 :ه.
 _68املؤتلف واملختلف ،أليب احلسن ،علي بن عمر الدارقطّن( ،ت ،)380:دار الغرب
اإلسـ ـ ـ ــالمي _بريوت ،حتقيق :موفق بن عبد هللا ،ط ،1:ت_ط1986:م.
 _ 69املوقظة يف علم مصطلح احلديث ،أليب عبد هللا ،مشس الدين ،حممد بن أمحد
الذهيب(،ت ،)748:مكتبة املطبوعات اإلسالمية_حلب ،اعتىن به :عبد الفتاح أبو غدة ،ط،2 :
ت_ط1412 :ه.
 _ 70ميزان اَّلعتدال يف نقد الرجال ،أليب عبد هللا ،مشس الدين ،حممد بن أمحد الذهيب،
(ت ،)748:دار املعرفة للطباعة والنشر_بريوت ،حتقيق:علي البجاوي ،ط ،1:ت_ط1963:م.
 _ 71نزهة النظر يف توضيح خنبة الفكر يف مصطلح أهل األثر،أليب الفضل ،أمحد بن علي ،ابن
________________________________________________________________________
sunnaconff@elmergib.edu.ly
sunnaconf.elmergib.edu.ly

المؤتمر العلمي الدولي الثاني لكلية علوم الشريعة  -جامعة المرقب

فقه التعامل مع السنة النبوية ) من أجل فهم سديد وتطبيق صحيح)

الموافق2021 / 6 / 10-8 :

___________________________________________________________

حجر العسقالين( ،ت852:ه) ،مطبعة سفري_الرايض ،حتقيق:عبد هللا الرحيلي ،ط،1:
ت_ط1422:ه.
 _ 72نظم العقيـ ـ ـ ـ ــان يف أعيان األعيان ،جلالل الدين ،عبد الرمحن أيب بكر السيوطي،
(ت 911:ه) ،املكتبة العلمية_بريوت ،حتقيق :فليب حيت ،ط:بال ،ت_ط :بال.
 _ 73النكت على مقدمـ ـ ــة ابن الص ـ ـ ـ ـ ـ ــالح ،أليب عبد هللا ،بـ ـ ـ ــدر الدين ،حممد بن عبد هللا
الزركشي( ،ت794:ه) ،الناشر :أضواء السلف_ الرايض ،حتقيق :زين العابدين بن
حممد،ط،1:ت_ط1998:م.
 _74نيل اَّلبتهاج بتطريز ال ّديباج ،ألمحد اباب التاـْنـبحكيت( ،ت1036:ه) ،دار الكتاب_طرابلس،
عناية وتقدمي :عبد احلميد عبد هللا ،ط ،2:ت_ط3000 :م.
 _ 75هدية الع ـ ـ ـ ــارفني أَساء املؤلفني وآاثر املصنفني ،إلَساعيل بن حممد البغدادي،
(ت1399:ه) ،طبع بعناية وكالة املعار _استانبول ،وأعادت طبعه :دار إحياء الرتاث
العريب_بريوت.
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