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لماالإكمال!تعقيقمقدملأ

الر!صيرالر!إلمحه

له،شريكلاوحدهاللهإلاإلهلاأنشهدو،العالمينربللهالحمد

والهمحمدأنبيائهخاتمعلىاللهصلى،ورسولهعبدهمحمداأنشهدو

وسلم.وصحبه

والغلطالخطأكثرةالمطبوعالعربيالكتابفينقصأشدفانبعد،أما

عنالمخطوطاتأكثرخلومنها:أسبابولذلك.والتحريفوالتصحيف

ولاسيما،الحروفبعضصوروتقارب،النقطعنمنهاكثيروخلو،الشكل

بتحقيقها.يعتنلمالتيالخطوطفي

لمواذا،المخطوطاتأكثرتفسد-النساخجهلمع-الاسبابهذه

منغلطافحشوأكثرالمطبوعجاء،وعندهالطبعقبلبالتصحيحيعتن

المخطوطة.النسخ

بدلابل،المصححعالميةفيهايكفيلابالتصحيحالناجحةوالعناية

لمراجع.اتوفرهمهاأأخر،أمورمن

وكناهملقابهموالمتقدمينأسماءللغلطتعرضاالالفاظكثرو

شيءقبلهولا،القياسيدحلهلا"شيءالقدماء:بعضقالكمالأنها؛ويسبهم

)1(."عليهيدلشيءبعدهولا

والشكل،النقطمنفيهأعدفقد،العربيالخطعلىالتبعةليست

[ه]المؤلف.المؤتلففيالازديالغنيعبدكتابخطبة(1)



المعلميمقذمات

تحقيقمعكفيلهوما-منقوطغيرأي-مهمللحرفاأنتوضحوعلامات

لبس.كلبداء)1(الخط

خبزاسمعبعضهمإنحتى،العنايةحقبذلكيعنونالسلفكانوفد

بأبيبعدفيمايلتبسأنوخاففكتبه-لراءولحاءبا-الحوراءأبيذكرفيه

حتىالعلاماتبوضعولاالنقطبعدميكتففلم-والزايلجيمبا-الجوزاء

عين(.)حورالكلمةتحتكتب

تحقيقه،يقلمنالشيوخفيوكثر،الضبطفيالتساهلشاعلماثم

لىإالمحققونفزع=سماعبدونالكتبمنالاخذلىإالعلمأهلواضطر

والتصحيف.الخطأبهيدافعونما

الابوابعلىثم،الحروفعلىمرتبةالتراجمكتبتاليفهم:ذلكفمن

فمن"حاتمأبيابنكتابو""البخاري"تاريخفيتراهكما،اسملكل

والتحريف.التصحيفمنكثيرايدفعهذاأنريبولابعدهما.

للقدماءويقعء"منقوطةغير"بحاءيقالكان،بالالفاظالضبط:ذلكومن

"وفياته"فيخلكانكابن،المتأخرينبعضمؤلفاتفيويكثرهذا،منقليل

مصطفىالدكتورعليهنبهكما"كامله(".فيالأثيروابن"تكملته"فيوالمنذري

)2(.الصابونيلابن("الإكمالإكمالل"تكملةمقدمتهفيجواد

خاصة،الموضوعهذافيكتبتاليف-وأنفعهاأجلهاوهو-ذلكومن

فيه.الخطأيخشىماضبطوهو

."بجلاء"ولعلها،كذا(1)

.(52-23/)ص(2)



"الإكمال"تعقيقمقدملأ

توجدالتيالاسماءفيالخطأخطراشدهووقوعاالخطااكثركان!ماذا

فنالهفوضعواهذا،لىإعنايتهممعظموجهوابها=تشتبهأخرىأسماء

وهولفظا،المختلفخطاالمؤتلفأي(والمختلف)المؤتلفوهوخاصا،

مضمومةمهملةبعين)عباد(:مثلالنقطأوالشكلإلابينهيفرقلاماكل

أوله،بكسرلكنمثله)عباد(مع،مهملةفدالفألف(1)مفتوحةفموحدة

مكسورةمهملةبعينو)عياذ(فتشديد،بفتحلكنالحروفبتلكو)عباد(

معجمة.فذالفألفمخففةفتحتية

مثلفقطالمجودالخطبينهمايفرقاللذينالاسمينيذكرونماوكثيرا

)أحمدبابفييأتيكماهذامنالتباساأقلهوماذكرواوربماوشتر(.)بشر

لماولكن،بينةمخالفةالداللصورةمخالفةالراءفصورةوأحمر(جمدوأ

قليلا)أحمر(اسموكان،الخطوطبعضفيتتقاربانقدصورتاهماكانت

صورةفيهمقاربة("فلانبن"أحمركتابفييرىفيمنيؤمنلمبهسمىمن

حمد.أآنهذهنهلىإيتبادرأنالداللصورةالراء

وحسين،كحسنبحرفالاخرعلىفيهالاسمينأحديزيدمافأما

لاثهلهيتعرضونفقلماذلك؛وأشباه،اللهوعبيداللهوعبدوسعيد،وسعد

جدا.يكثر

أمور،علىتتوقفللطبعالكتببتصحيحالناجحةالعنايةأنأسلفت

المؤتلففيوافمرجعالمصححينأيديبينفهل،المراجعتوفرأهمها

والمختلف؟

غيرأنهفالمرادفتحهعلىنصفاذامفتوحا،الايكونلاالالفيليهالذيلحرفا(1)

[.]المولف."مخففة":يقالانلىوالاو،كلامهماستقراءعليهيدلهكذامشدد.



المعفميمقدمات8

هذافيالمؤلفينمشاهيرأسماءأسوقالسؤالهذاعنأجيبأنقبل

يطبعلممماعليهوقفتومامنها،مطبوعهوماووصف،وكتبهمالفن

وأسابقهمنميلاداأقدمهومنفيهمكانوإن،وفياتهمبحسبوأرتبهم

تاليفا.أسبق

البغداديحبيببنمحمدجعفرأبوهو245(:-)حبيبابن-1

خاصوهوومؤتلفها(،القبائلأسماء)مختلفكتابله،النسابةالاخباري

طبعه.عوزذلكمعوفيه،القبائلأسماءمنوالمختلفبالمؤتلف

أوصيتقدوكنتجدا،عزيزةونسخه،م0185سنةوستنفلدالمستشرق

المكي،الحرممكتبةمديرالصنيعسليمانالشيخالبحاثةالعزيزصديقي

لىإرحلتهفي-اللهأيدها-السعوديةالدولةفيالشورىمجلسوعضو

ثمنها،زادوانليويشتريهامنهنسخةعنيبحثهـأن1378سنةمصر

عنمكبرةمصورةنسخةليفأخذالتصوير،لىإمشكورافلجأيجد،فلم

الفاضلالاستاذدلهذلكوفوق،مطبوعةالمصريةالكتبدارفينسخة

فينسخةعلىالكتبدارفيالمخطوطاتقسممديرالسيدفؤادالنحرير

سنةالمتوفىالمغربيللوزير""الإيناسكتابمنجليلةمخطوطةالدار

خيرا.اللهفجزاهماعنهامكبرةمصورةنسخةليفأخذ،184

المقريزيبخطنهااخرهاعننقلنسخةعنفطبعحبيبابنكتابأما

ويكثر،جيدةوالنسخة،بمكة(1هـ)584سنةكتبهاوانهالمشهور،المؤرخ

"لكنه:قال،الاصلمنليسانهالمخطوطةفيونبه،بالالفاظالضبطفيها

به".فثقمعتمد

فليعظر..عاما08نحوعنالمقريزيوفاةسنةوهي(1)



لاالإكمال"تعقيقمقدملأ

،لحروفاعلىبترتيبهحبيبابنلكتابتهذيبفهو"الايناس"وأما

التاجبخطوالنسخة،وتاريخيةأدبيةلطائفوزيادة،بالالفاظمنهكثيروضبط

.لجودةباكفيلاذلكوكفاها9.74سنةالمتوفىالمشهور،العالممكتومابن

توضيحه""فيالدينناصرابنعنهينقلاخرتهذيبحبيبابنولكتاب

.(9481)سنةالمتوفى)الوقشي(الكنانيالوليدبيلاوهو،ذكرهالاتي

كتابلهالامدي،بشربنالحسنالقاسمأبوهو37(:.)-الامدي2-

مطبوعوهوإعواز،وفيهخاصةالشعراء(أسماءفيوالمختلف)المؤتلف

.متداول

ابناللهعبدبنهوالحسن382(:-)392العسكريأحمدأبو3-

الفن،فيالمؤلفينفيالظنونكشفصاحبذكرهمشهور،مؤلفسهل)2(،

الغني.عبدذكرعندفيهماويأتي

بنعليالحسنأبوالامامالحافظهو385(:-03)6الدارقطني-4

الرواةمنوالمختلفالموتلففيكبيركتابله،الدارقطنيمهديبنعمر

يأتي.كماماكولاابنوأخذه)3(،عليهأقفلم،وغيرهم

أبوومورخهاالاندلسحافظهو(:304-135)الفرضيابن-5

المؤتلففيكبيركتابله،الفرضيابنمحمدبناللهعبدالوليد

وعن2(.1)9فهرستهفيخيرابنذكره(.)478البكريعبيدلابياخرتهذيبوله(1)

له.52-1/53الموطا":على"التعليقتحقيقمقدمةانظرالوفشيكتاب

"سعيد".المصادروفيكذا،)2(

أوله.فينقصعلى6041سنةمجلداتخمسةفيالكتابطبع)3(



المعلميمقدماق01

كماالنسبةمشتبهفيوكتاب1(،)والكنىوالالقابالاسماءمنوالمختلف

.(1)770ص"الحفاظو"تذكرة)237(ص""الجذوةمنترجمتهفي

تعليقاتماكولا"ابن"إكمالمنالمصريةالكتبدارنسخةهوامشوفي

لمعلقها-يقعلمفكانه،النسبةمشتبهفيعامتها،الفرضيابنعنكثيرة

مشتبهفيلذيإلاالفرضيابنكتابيمن-عساكرابنالحافظحسبهو

النسبة.

سعيدبنالغنيعبدالعلمهوالحافظ4(:90-)332الغنيعبد6-

فيطبعاوقد،صغيرانالفرضيابنبيككتاكتابانله،المصريالأزدي

للسخاوي"المغيث"فتحكتابمنالفنهذاذكروفي.عنديوهماالهند،

كتابلىإأضافهلكنه،العسكريحمدأأبوفيه"صنف:لفظهما()942ص

منأولكانفلذاسعيد،بنالغنيعبدبالتأليفأفردهثم[،]لهالتصحيف

تذكرة"منالغنيعبدترجمةوفي."الدارقطنيشيخهثم،فيهصنف

وعلى،شبابهفيكتابهألفوانههذا،علىتدلنصوصوغيرها"لحفاظا

ألفإنماالامدييكونوقد،الغنيعبدحذوحذاإنماالفرضيفابنهذا

الغني.عبدكتابيظهوربعدكتابه

مديرالصنيعالرحمنعبدبنسليمانالشيخالعزيزصديقيمكتبةوفي

السعيدةالسعوديةدولةفيالشورىمجلسوعضو،المكيالحرممكتبة

جليلةمخطوطةنسخةعلىقابلهاقد،مطبوعةالغنيعبدكتابيمننسخة

فيوجدمانسختهبهامشثبتو"النسبة"مشتبهمنيسيرنقصاخرهافي

تعقباتفيهامفيدةلحواشيوا،حواشيأوزيادةأواختلافمنالمخطوطة

.بالمغربلحسنيةاالدارفيللفرضيالالقابكتابطع(1)



11لماالإكمال"تعقيقمقدملأ

بهذاويطهرسماعا("."صحاخرهاوفي("،الصوري"قالبلفظتبتدأوزيادات

بنمحمدلحافظاوهو،الصوريعلىقرئتقديمةالمخطوطةأن

سنةوتوفي،وثلاثمائةوسبعتنسبعأوستسنةمولدهعلي،بناللهعبد

الكتابينمؤلفالغنيعبدلحافظاصحب،وأربعمائةوأربعينإحدى

أريدهكتابكلمنأستفيدكماالنسخةهذهمناستفدتوقد.عليهوتخرج

.سليمانالشيخمكتبةمن

بنمحمدبنأحمدسعدأبوهوالحافظ412(:-)الماليني7-

"فتحفيكماالنسبةمشتبهفيكتابلهالماليني،الهروياللهعبدبنأحمد

حجر.ابنتبصيرثمالرشاطيأنسابفيفوائده(،)942ص"المغيث

بنمحمدبنعليبنيحيىالقاسمأبوهو)-416(:الحضرمي8-

المؤتلففيكتابله،الطحانبابنيعرفالمصريالحضرميبراهيم

("."الاكمالمنمواضحفيماكولاابنعنهينقل،والمختلف

بنمحمدبنجعفرالعباسأبوهو432(:-35)0المستغفري9-

المؤتلفكتابفي)الزياداتكتابله،الحافظالمستغفربنالمعتز

بمعهدفلمعنمكبرةمنهمصورةنستخةوعندي(.الغنيلعبدوالمختلف

برقمالمعهدفهرسفيكما،بالقاهرةالعربيةالدوللجامعةالمخطوطات

الرزاقعبدبنلمكيأخرىزياداتالنسخةوفي.التاريخكتبمن492

العاصمي،العزيزولعبد،السمرقنديأحمدبنوللحسنالكشميهني،

542سنةللسماعتقييدالنسخةاخروفي.السياريمنصوربنوليوسف

"صحيحذلكوتحت،ذكرهالاتيالسلاميناصربنمحمدالحافظعلى

".بالتاريخعليبنمحمدبنناصربنمحمدوكتبهذلك



المعن!مقدمات21

بنأحمدبكرأبولجليلاالحافظهو463(:-)293الخطيب-01

المؤتلفتكملةفي)المؤتنفكتابله،البغداديثابتبنعلي

فيكتابولهأره،ولملدارقطني1والغنيعبدكتببهأكمل1(()والمختلف

فنوهو")2(المتشابهتلخيص"فيوكتاباخر،فنوهو"والمفترقالمتفق"

الفنين.منمركب

هوقبلها(:أو487-الارجحعلى124)ماكولاابنالامير-11

بابنالشهير،الملكسعدجعفرالامير،بناللههبةبنعلينصرأبوالحافظ

[]عارضرفعفي)الاكمال:الاول؛كتابانالفنفيلهماكولا،

فيالكلاموسأبسط.(..الاوهاممستمر)تهذيب:والثاني.(،..الارتياب

الله.شاءإنبعدوكتابيهالامير

الشهيرعمربنمحمودالعلامةهو538(:-)467الزمخشري-12

ص"المغيث"فتحفيكماالنسبةمشتبهفيكتابله،الزمخشرياللهبجار

السلامي،ناصربنمحمدالحافظهو55(:.-)467ناصرابن-13

الفن.فيالمؤلفينفي)942(ص"المغيث"فتحفيالسخاويعده

بنأحمدبنمحمدالمظفرأبوهو557(:-)الابيوردي-41

")3(خلكانابنوفيات"فيترجمتهفي.الامويإسحاقبنأحمدبنمحمد

".العربأنسابفيواختلفائتلفوما،والمختلفالمؤتلفكتاب"لهأن

.بروكلمانذكركما57101رقمبرلينفينسخةمنه(1)

جميعا.طبعت"التلخيصليو"تا"المتشابهو"تلخيص"والمفترق"المتفق)2(

)3(/4(.)448



31لاالإكمال9تعقيقمقدمة

موسىبنمحمدالحافظهو584(:-)548الحازمي-15

فيخلكانابنذكره(")1(،النسبةمشتبهفيالفيصل"كتابله،الحازمي

.وغيرهجمتهتر

الغنيعبدبنمحمدهوالحافظ962(:-)957نقطةابن-16

يسمىماكولاابنإكمالعلىذيلالفنفيله،نقطةبابنيعرف،الحنبلي

نصفعلىيزيدحجمه(،الاكمال)إكمالأو()المستدركأو2(())الاستدارك

.نسختانمنهوعندي،""الاكمالحجم

عنمكبرةمصورةوهي،السينباباخرلىإالكتابأولمن:الاولى

نسخةعنماخوذ،بالقاهرةالعربيةالدوللجامعةالمخطوطاتبمعهدفلم

وفي،التاريخكتبمن26رقمالمعهدفهرسفيكما،دمشقبطاهرية

فيه:قال663(-)585النابلسييوسفبنخالدالحافظبخطسماعاخرها

بكربيألحافظاتاليف،الاستدراكمنالاولوهوالمجلدهذا"سمع

صاحبه...منهبإجازتياللهرحمهالبغدادينقطةبنالغنيعبدبنمحمد

العلامةالشيخبنمحمداللهعبدأبوالفضلاءجمالالدينعماد...الشيخ

مجالسفيوذلك...العربيبنعليبنمحمداللهعبدأبيالمرحوم

وخمسينتسعسنةمنالاولىجمادىمنعشررابعالثلاثاءيوماخرها

الحسنبنسعدبنيوسفبنخالدوكتب،اللهحرسهابدمشقوستمائة

قليلا.منهأصغرنقطةابنأقرانمنوخالد،"النابلسي

مجلدين.فياخيراطبع)1(

21/123"والنهاية"البدايةوفي.سماعهاوفي،النسخةصدرفيالاسمهذاذكر)2(

"الاستدراك:سماهكتابفينقطةابنعليه"استدرك:الاكمالذكربعدقال

[.]المؤلف
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لحروفااخرالياءبابأثناءلىإالمهملةلحاءاحرفأثناءمن:و]لثانية

ماخوذفلامعنمكبرةمصورةوهي،أوراقبضعالكتابأواخرمنتنقص

المخطوطاتمعهدفهرسفيوذكرت.المصريةالكتببدارنسخةمن

لمؤلفالكتابأنالكتبدارفهرسوفيوفيه،التاريخكتبمن58برقم

لجاسراحمدالشهيرالمحققالكبيرالاستاذحضرةأفادنيلكن،مجهول

السعودية-الدولةعاصمةبالرياضتصدرالتي"اليمامةمجلة"صاحب

زياراتهبعضفيأنهبمصر،اللغويالعلميالمجمعوعضو-اللهأيدها

نقطةابنذيلمنأنهالهفبانالنسخةهذهعلىواطلع،الكتبدارزارلمصر

فشكراالاستاذ،ذكركماالامرفوجدتصورهافطلبت"،"الاكمالعلى

.(له)1

السنةكتبروايةعليهمالدائرةالمحدثينتراجمفيكتابنقطةولابن

المكيالحرمبمكتبةوعندناوالمسانيد(السننرواةلمعرفة)التقييداسمه

منه)2(.نسخة

اللههبةبنإسماعيلالمجدأبوهو64(:0-)575باطيشابن-17

ابنتكملةمقدمةفيكما،"النسبة"مشتبهفيكتابله،الشافعيالموصلي

)3(.العديمابنتاريخعن()17صالصابوني

وجيهسليمبنمنصورالحافطهو677(:-6)70منصور-18

ابنذيلعلىذيلله،العماديةبابنعرف،الإسكندريةمحتسب،الدين

.القرىامبجامعةالتراثإحياءمركزعنمجلداتسبعةفينقطةابنكتابطيع(1)

.مجلداتثلاثةفيللفالميذيلهوطيع،مجلدينفيطع)2(

بليبيا.مجلدانمنهطيع.".والفصلإالتمييز:كتابوله)3(
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الكتببدارنسخةمنماخوذفلمعنمكبرةمصورةنسخةمنهعندي،نقطة

كتبمن)678(برقمالمخطوطاتمعهدفهرسفيذكرت،المصرية

.(1)مغربيوهو"قديممعتاد"بقلمبأنهاووصفت،التاريخ

بنعليبنمحمدهوالحافط068(:-6.)4الصابونيابن91-

سماهأيضانقطةابنذيلعلىذيلله،الدينجمالحامدأبومحمود،

الدكتوربتحقيقهـ،1377سنةادببغلمطبع(الإكمالإكمال)تكملة

وفوائدبأشياء،منهماكلوينفردأشياءفيمنصورايوافقجواد،مصطفى

أكثر.منصور

بكرأبيبنمحمودالعلاءأبوهو:7(.0-64)9الفرضي2-.

عنفيها(631)2/"المضية"الدررفيترجمةله،الفرضيالدينشمس

كثيرا".منهونقلتالنسبةمشتبهفيكبيراكتابا"سود:قال،ذكرهأنهالذهبي

بنمحمدبنأحمدبنالرزاقعبد723(:-)642الفوطيابن21-

()942ص"المغيث"فتحمافيعلى)2(،الفنفيمؤلفله،الشيبانيأحمد

فيحقق.،لجزرياابنعن

بنمحمداللهعبدأبوالشهيرهوالحافط)673-748(:الذهبي22-

بريلبمطبعةطبع()المشتبهكتابالفنفيلهقايماز،بنعثمانبنأحمد

)3(مفيدةبتعليقاتالمؤلفعلىقرئتنسخةعنم1881سنةليدنفي

وصفه.منشيءويأتي،منهنسخةوعندي،بونكديللمستشرق

.القرىامبجامعةالتراثإحياءمركزعنمجلدينفيالكتابطبع(1)

واحد.وغيرالذهبيذكره"والمختلفالمؤتلففيالأفهام"تلقيحسفاه2()

.فقيدة:ط)3(
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بنعثمانبنعليالعلامةهو)683-974(:التركمانيابن23-

"الظنون"كشفصاحبلهذكر،المصريالماردينيمصطفىبنإبراهيم

فيحرر.(العربأنسابمنوالمختلفالموتلف)كتاب

قليجبنمغلطايهوالحافظ)626-762(:مغلطاي24-

الاوهامكثيرلكنهكبير"ذيلحجرابنتبصيرخطبةفيكماله،الدينعلاء

فتح"وفي،غالبا"إليهلحاجةاتمسلالماوالايرادوالاعادةوالتكرار

جامعامغلطايالعلاءنقطةابنعلى"ذيل)942(:صللسخاوي"المغيث

الشعراءأسماءمنزياداتمع(والصابونيلمنصوراالمذكورينالذيلينبين

صالحهومايذكرحيثوتكريرأوهامفيهولكن،ذلكوغيرالعربنسابو

قبلهمنويكونأحدهمافيمثلاوالشينالسينأووالتاءالباءفيلإدخاله

)1(.عليهأقفولم.الاخر"فيذكره

بكرأبيبنمحمدالحافظهو)777-842(:الدينناصرابن25-

الفنفيله،الدمشقيالدينناصربنالدينشمسمحمد،بناللهعبد

)الاعلامنيوالثا،الذهبيلمشتبهحافلشرحوهو()التوضيحالاول،كتابان

منعندي.الاولمنمقتطفوهو()2(الاوهاممنالذهبيمشتبهفيبما

بمعهدفلمفعنالاولانلجزآناأما،مكبرةمصورةنسخةالتوضيح

مأخوذوهو،التاريخكتبمن48و47رقمفهرسهفيكما،المخطوطات

العامةلخزانةبانسخةمنهلاوالاكمالنقطةوابنسليمابنلكتاب"الايصالكتابهاسم(1)

.مجلداتستةفياخيراوطبع.مسودةالمؤلفبخطبالرباط

فيوالثانيالعرقسويتي،نعيممحمدحققهمجلداتعشرةفيالاول،الكتابانطبع)2(

النبي.ربعبدبنالقيومعبدحققهواحدمجلد
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فيالتاريخكتبفهرسفيوقفتقدوكنت.دمشقبطاهريةنسخةعن

ثلاثةفيكاملةفيهاالنسخةأنعلى،العشيوسفالفاضلللدكتورالظاهرية

فلماًيطلبواأنرجاءبذلكالمخطوطاتمعهدإدارةلىإمرارافكتبتأجزاء،

القضيةوبلغت.لذلكيستجيبوافلم،نسخةمنهليتكبرثم،الثالثمن

محمدالشيخالفضيلةصاحبالشهيرالسلفيالكبيرالمحسنحضرة

فلمها،معالثالثللجزءمكبرةمصورةنسخةليإأهدىأيامفبعد،نصيف

فتكرم.نسختهملتكميلالمخطوطاتلمعهدالفلموأهديتالنسخةفأبقيت

الشكر.فلهليإوإهدائهامنهنسخةبتكبيربالامرمديره

نصيفمحمدالشيخفضيلةأياديمنالمائةولابالاولىهذهوليست

الذيالاحسانبضروبتترىأياديهتزللمبلوالعلماء،العلموعلىعلي

فضله.منوزادهعمرهاللهأطال،عينهبهوتقرنفسهتعشقه

جمادىفيالاولكتابتهما،انتهاءتاريخوالثانيالاوللجزءااخروفي

وفينفسها،السنةمنرمضانشهرفيوالثاني.وثمانمائةثلاثينسنةالاخرة

يذكر"بدرالحنبليبنمحمودبنمحمدبنإبراهيم"بخطمنهماكلاخر

لمانهإلاعينهاالنسخةمنوالثالثهو.وختمجماعةالكتابةفياشتركانه

تاريخباخرهيقع

وتوفي،وثمانمائةعشرسنةولد،المولفتلامذةمنلمعاهذاوابراهيم

والنسخة.والشذرات(،2661/)اللامعالضوءمنيعلمكماتسعمائةسنة

الخطأ،فيهاويقل،والعلاماتلحركاتباالضبطفيهايكثرمحررةجليلة

كتبتوانما،وإتقانتحزمعارضةبأصلهاالمعارضةدلائلفيهاوتزدحم

التيالدمشقيعروةبنالح!سينبنعليموسوعةلىإالكتابلضمالنسخة
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البخاريصحيحأبوابعلىترتيبهبعدأحمدالاماملمسندشرحاجعلها

الكتبمنلكتابمناسبةجاءتكلماوصار(الدراري)الكواكبوسماها

المائة،بعدعشرالتاسعالمجلد،الكواكبفيهيالنسخةفهذه.برمتهأخذه

كتبتفقد،المائةبعدوالعشرينلحادياوبعض،المائةبعدوالعشرون

والكتبة،بلدهوفي،سنةعشرةباثنتيوفاتهقبلالمؤلفحياةفيالنسخة

شكولا،العلمأهلمنله]لمكتوبةعروةوابن،تلامذتهمنكثرهماوكلهم

وإنهومعهالمعارضةكانتربمابل،المؤلفنسخةعلىعورضتانهافي

بل،الشرحعلىالتوضيحمولفيقتصرولم.ذلاتعلىينصبماأظفرلم

وغيرهما."نقطةابنو"ذيل""الاكمالمنكثيرةزياداتزاد

بخطه،الدينناصرلابنرسائلمجموعالمكيالحرمبمكتبةوعندنا

شيخوالداسمخففعمنالملام)رفعوهي،الفنهذافيرسالةمنها

()1(.سلامبنمحمدالبخاري

الاكابر،الحفاظتمةخاهو)773-852(:العسقلانيحجرابن26-

كتابله،الكنانيالدينشهاببنمحمدبنعليبنأحمدالفضلأبو

فلمعنمكبرةمصورةنسخةمنهعندي()2(المشتبهبتحريرالمنتبه)تبصير

المخطوطاتمعهدفهرلسفيكما،المصريةالكتببدارنسخةمنمأخوذ

النسخةهذهمعظم"كتبت:لفظهمااخرهاوفي،التاريخكتبفي137رقم

منالباقيكتبتثم،بيدهوهولاصلهمعهالمعارضةمعمولفهعلىوقرأته

لتراث":"روائعضمنشمسعزيرمحمدالبحاثةصديقيالنسخةهذهعننشرها(1)

مؤلفها.بخطوعنوانهافهدابنبخطانهاوذكر2(.-23757)ص/

لبجاوي.والنجارمصربتحقيقفيمجلداتاربعةفيالكتابطبع)2(
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بنخضربنإبراهيمالدينبرهانالمفننالبارعالفاضلالعالمالشيخنسخة

الاحرفهذهمثبتذلكقال.مؤلفها..خطمننقلهاالتيالعممانيأحمد

يوماخرفيكتبته،العةبييوسفبنمحمدبنرضواننعتمأبوالفةير

وأربعيناثنتينسنةالاصبرجبشهرمنعشرالخامسالمباركالخميس

".مائةوثماني

وأالعبارةهذهالمؤلفبخطبالهامشالاولالشطرمنمواضعوفي

كتبه،بالاصلوعرضاعليقراءةرضوانالدينزينالشيخ"بلغنحوها:

تلامذةكبارمنكلاهماخضربنوابراهيمرضوانالدينوزين."ملخصه

اللامع""الضوءراجع.موتهسنةفيقبلهوتوفيا،أصحابهخصوحجرابن

.(1/43و)226()3/

،تةدمماظاهريقتضيهالذيالمستوىدونالصحةجهةمنوالنسخة

وكثرةللاستعجالوذلك،المؤلفمستوىدونمواضعفيهنفسهوالكتاب

الاختصار،علىلحرصواالاعمال

التيكالكتبقاربتهوانمنهليستأخرىكتبوثم،الفنمؤلفاتفهذه

!"تةييدمطلقاالصحيحينرجالأسماءمنيشكلمابضبطتعنى

هـ(،)427-894الجيانيالغسانيمحمدبنالحسينعليلابي")1(المهمل

ماانفسمنهيمنه،نسخةالصنيعسليمانالشيخالعزيزصديقيملكوفي

النفيسة.مكتبتهفي

معبالاشتراكبتحقيقي،0421سنةالفوائدلمعادارعنمجلداتثلاثةفيطبع(1)

شمس.عزيرمحمدالاستاذ
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والكنىالاسماءضبطمنكبيرةطائفة"و"شرحه"القاموس"فيو

.والانسابوالالقاب

منهاالمطبوعوغالب،الرواةوتواريخو]لطبقاتالرجالوككتب

خياطبنخليفةالحافظوهو(شباب)طبقاتالمخطوطومنمتوفر.

منهاقديمةنسخةدمشقظاهريةوفيهـ(،042)سنةالمتوقى،العصفري

حفاظكبارعلىبعضهاأوكلهاقرئتوقد،المؤلفتلميذعنراويهابخط

هـ(،)274-936حيانبنالشيخوأبيهـ(،26036-0)الطبراني:أصبهان

المقدسدالضياءلحافظاملكفيوكانتهـ(.381)285-المقرئوابن

المخطوطاتمعهدفهرسفيوذكرت،وقفهمنوهيهـ(،-643)956

.(1منها)مكبرةمصورةنسخةوعندي،التاريخكتبمن)723(رقم

وأالانسابوكتب،ممسوخوأكثرهبعضهاطبعوقد،النسبوككتب

()البحريكلفظ،النسبةكلمةتذكرالتيبهاعنيو(،النون)بكسرالنسب

وتذكر،ذلكغيرأوصنعةلىإأمبلدلىإأمجدلىإأمقبيلةلىإأكانتسواء

للحافظ""الانسابكتابالقبيلهذامنوالمشهور.النسبةتلكنسبمن

طبعوقدهـ()605-562السمعانيمحمدبنالكريمعبدسعدأبي

،والاسقاطالأغلاطكثيرةوالنسخة،م2091سنةأوربافيبالزنكوغراف

الاكمال-الكتابهذاتطبع)التيالعثمانيةالمعارفدائرةإدارةقررتوقد

،مصورةنسخعلىالمقابلةبعد""الانسابطبعإعادةماكولا(لابن

السنة.هذهطبعهفيلشروععزمهاوفي،والتعليقلتصحيحو

.العمرياكرمد/بتحقيقحدومجلدفيالكتابطبع()1



12"الاكمال"تعقيقمقدمة

الاثيربنمحمدبنعليالدينلعز""اللبابمختصرهطبعوقد

الاصل،زللبعضأصلحمفيدمختصروهوهـ(063-)555الجزري

]ابنكان"فإن:بقولهبينهالذيبصنيعهأجحفلكنه،زياداتوزاد

،أشخاصعدةالواحدة(الرسم)أيالترجمةفيهوذكرقد[السمعاني

...ذكرهمالذينمناثنينأوواحدذكرعلىقتصروالترجمةنافأذكر

مامعرفةهوإنماالاشخاصتعدادليسالنسبمنالمقصودأنفرأيت

،الرأيفيخطلهذاأنيعلمللبحثمزاولوكل،قالكذا".إليهينسب

وزادكلهمنيالسمعاذكرهمالذينالاشخاصأبقىالاثيرابنأنلوويتمنى

الاختصار!شهوةولكنها،الزيادةوسعتهمابعدهفماالثالثالقرنرجالمن

أيضا،""اللبابيختصرأنالسيوطيلىإالمذكوراستدلالهأوحىوقد

نسختانالمكيالحرممكتبةفيوعندناوضبطها!النسبةذكرعلىويقتصر

وأالمطبوععلىتزيدانربما""اللبابمنالاوللجزءامنمخطوطتان

تخالفانه.

كبيركتابهـ()466-542الرشاطيعليبناللهعبدمحمدولابي

بنإسماعيلالدينمجداختصره،الانوار""اقتباسسماهالانسابفي

هذابينجمعثم()القبس5سماكتابفيهـ(08)728-2البلبيسيإبراهيم

مصورةمنهنسخةعنديواحداكتابامنهمافألف""اللبابوبينالمختصر

كتبمن054رقمفهرسهفيكماالمخطوطاتبمعهدفلمعنمكبرة

بخطبإستانبولالكتابرئيسمكتبةفينسخةمنمأخوذوهو،التاريخ

لملاني()القبسباسمالكتابهذاعلىحيلوأنا،نفسهالبلبيسيالمولف

.الخاصاسمهأتحقق
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)الانسابكتابهـ(5-470)48المقدسيطاهربنمحمدوللحافظ

بونكديالمستشرقطبعهلضبط(والنقطفيالمتماثلةالخطفيالمتفقة

"،"للتكملةمقدمتهفيجوادمصطفىالدكتورذكرهم0918سنةليدنفي

كالاسدي،إليهالمنسوبفيهايتعددالتيالنسبفيانهالاسممنويظهر

صنعاءوإلىاليمنصنعاءلىإوالصنعاني،قريشاسدوإلىخزيمةاسدلىإ

عنغالبهاالانسابمنكبيرةطائفةلياقوت"البلدان"معجموفي(،)1الشام

السمعاني.أنساب

()2(الالقابفيالالباب)نزهةكتابمنهاوعندي،الالقابوككتب

كماالمخطوطاتبمعهدفلمعنمكبرةمصورةنسخةحجر،ابنللحافظ

بدارنسخةمنماخوذالفلمانوفيه،التاريخكتبمن545رقمفهرسهفي

وعندهم،المؤلفخطعننقلاالعاشرالقرنفيكتبتالمصريةالكتب

الله.شاءإنعنهامكبرةصورةسأطلبأخرىنسخة

هـ(،22031-)4الدولابيبشرأبيكتابمنهاطبع،الكنىوككتب

)3(.ويطبعأحمدبيألحاكماكتابيوجدلووحبذا

يفيلامنهاالمطبوعفوجدناوالمختلفالمؤتلفكتباستعرضنانعم

قبلمنهكانفماالمطبوعغيرفأما.النسخعزيزةأكثرهاأنمعبالمقصود

وما.وزيادةوتنقيحتهذيبمعفيهاماعلى""الإكمالاحتوىفقد""الإكمال

:سماهبكتابوافردهالنوعهذمن"البلدان"معجمكتابهفيماياقوتجردوقد(1)

وستنفلد.المستشرقطبعهصقعا"والمفترقوضعاالمشترك"

الرشد.مكتبةعن9041عاممجلدينفيالكتابطبع)2(

ت.مجلداربعةفىمنهوجدماطبعالحاكموكتابمنها،عددطبعالكنىكتب)3(
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واما،الاصلعنيغنيلاوالذيل،عليهذيولإمامتهافالموجودبعدهكان

منه،قريبو"التبصير"،""المشتبهأعنيفيهخللمعمجحفمختصر

عدممعجداطالوبذلك،ونقدهالمتنتفسيرفييبسطشرح"و"التوضيح

.وغيره""الاكمالفيمماالمتنغفلهمااستيفائه

إلىوالنفس؟الضابطمنيدرىلاأنالثلاثةالكتبهذهفيالغالبثم

لانسابوالتراجمكتبفييوجدانهعلى،أوثقوبهأركنالمتقدمينضبط

اختيارإذنالوحيدفالرأي.كتبهفيليسماالفنهذافييدخلمماوغيرها

التيالزوائدجميعتذييلاأوتعليقاإليهويضافمحققا،""الاكمالطبع

لها،موجودمصدرأعلىلىإزيادةكلنسبةمعغيرها،أوذيولهفيتوجد

وعونه.لىوتعاتباركاللهبتوفيقعمدناهذاوإلى

!!!
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الإكهالمؤلف

فية،وترجمةلهيضعأنلجليلالكتابهيقدممنعلىالأميرحقمن

الفاضلالدكتورحضرةوأخص،منيأمكنهومنبهذايقومأنأوثرلكني

هدىإذالسالفةنعمتهرائاذلكيؤديأنوعليهلهالحقفمن،العشيوسف

طبعه.علىبعزمهاعلمإذالعثمانيةالمعارفدائرةلىإ""الإكمالمننسخته

يحضرني.ماعلىأناوأقتصر

بنعليبناللههبةبنعليسمهو،الملكسعدنصر"أبوهوالأمير

بنعيسىبنالقاسمدلفأبيبندلفبنمحمدبنعلكانبنجعفر

بنالعزيزعبدبنخزاعيبنمعاويةبنشيخبنعمروبنمعملبنإدريس

بنعليبنصعببنلجيمبنعجلبنسعدبنقيسبنجشمبندلف

عننقلا(""الإكمالمنالكتبدارنسخةلوحعلىهكذا،ئل"وبنبكر

صاحبطرخانبنمحمدعنالأندلسيالخيرسعدعنعساكرابنالحافظ

فيهماوقعكذا،الادباء""معجممنالأميرترجمةفيومثلهالامير.

"تاريخفيهكذاالنسبسيقوقد،""عبدالعزىوالمعروفالعزيز(""عبد

عمجعفربنعليبنالحسينالقضاةقاضيترجمةفي08()8/بغداد"

في"خلكانابن"وفياتوفي،دلفبيأترجمةفي(1/614و)2الأمير،

وفي،"عمير""عمرو"بدلنسختهفيوقعلكن،دلفبيوالأميرترجمتي

وفي،"عمرو"(و)الكرجي()العجليرسميفي("نيالسمعا"أنساب

"شنج"شيخبدلفجعلوزاد،""الوفياتفيكما33(1ص)""ال!مط

شيخباب""الإكمالفيالأميرذكروقد.غريبوهذافكسر،بفتحوشكل

)شيخ(ألهذلكوقضيةهذا.يذكروافلم،بعدهمنوذكره،بهيشتبهوما



"الإكماللأمقدملأتعقيق

فكسر.بفتحشنج""الاسماءفييذكرلمبل،لجادةكا

25

ابنإدريس!بنعيسىبن"القاسمص)492(:حزم"ابنجمهرة"وفي

مااخرإلى..."،دلفبنالعزىعبدبنسياربنشيخبنسياربنمعقل

خلافاهذايكونوقد،العزىوعبدمعقلبينالنسبسياقفيفخالفمر،

يتجنبوننيوالمرزبا"نيالاغا"كصاحبالمؤلفينمنجماعةفانقديما،

عجل.بنيمنانهعلىالاتفاقمع،النسبوصل

وذكربه،يشتبهوما)شيخ(لاسمبابا""الإكمالفيالأميرعقدوقد

مننبذة)سيار(رسمفيوذكر.نسبهفيالذيل)شيخ(يتعرضولم،جماعة

ذلك؛يتحاشىكانوربما،نسبهفييستفادلمايتعرضولمعجلبنينسب

فيدلفأبيأبيهعنوالمذهبالتراثبسببدلفجدهأعداءحكاهلما

نأوترفعهونبلهعقلهفيدلفأبيمنيمتنعحكايةوهيدلف،أممعشأنه

حتىبه،فيكتنيالاعتزازذاكبدلفيعتزأنوقعتلوعليهويمتنعيحكيها،

كلتذكرهكنيةيكتنياندلفأبويرضىوكيفدلف،بيباإلايعرفيكادلا

الفعلة؟بتلكوقت

وأخاهإدريسأن:الإسلامفيالاميرأجدادأحوالمنيحضرنيماكل

ليوإذهبيرةابنوعزلهما،أصبهاننواحيفيأميةبنيعمالمنكاناعيسى

الخراسانيمسلمأبيترجمةفيتراهكما،السجنمنفراثموسجنا،العراق

.وغيره"خلكانابن"وفياتمن

،وينهبونيغيرونأصبهاننواحيفيمعهومنإدرش!بنعيسىكانثم

تجد.دلفأبوابنهومدنهاوعمرهاالكرجبلدةموضعونزلعيسىتابثم

.وغيره"البلدان"معجمفيالكرجذكرعندذلكحكاية
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أبنائه.عنيسيرةنتفثمتذكر،أنمنأشهروهي،دلفبيأأخبارئم

ابن"كاملففي،عمهمبنيوبعض،وإخوتهالاميروالداللههبةذكرثم

ابنالدولةلجلالوزيراكانماكولاابنسعدأباعمهمابنانوغيرهالاثير"

عليأبووهوالامير،عمالوزارةفيوعقبه.174سنةوتوفي،بويه

وليثم1،42سنةقتلحتىالاموربهوتقلبتجعفر،بنعليبنالحسن

مولدهوكانجعفر،بنعليبناللههبةالقاسمأبووهوالامير،والدالوزارة

سنةتوفيأنلىإ،دواليكويعزلالوزارةيليالاموربهفتقلبت365،سنة

كانأشهر،وخمسةسنتينمحبوسامكثأنبعدبهيت)1(،الحبسفي043

فحبسه.المقلدبنقرواشلىإسلمهالدولةجلال

بنعليبنالحسيناللهعبدابووهوالامير،عمالثالثالاخوانفرد

سبعافيهواستمرببغداد،القضاةقضاءليوو،العلمأهلمنكانجعفر

الاضطراباتشدةمع،ماتحتىالبتةيعزللممتصلةولايةسنةوعشرين

،368سنةومولدهمرارا،لشرهاأخويهوتعرضببغداد،الفترةتلكفي

بغداد""تاريخمنترجمتهوفي،474سنةوتوفي،042سنةالقضاءوولي

ولانزاهةعظمقاضيانرلمعفيفا،صينانزها"كان:الحظيبقول08()8/

منه".نف!اأظلف)2(

فييذكروكذلكبغداد،سكنثمجرباذقانأهلمنألهالترجمةوفي

صبهان،ووالكرجهمذانبينبلدوجرباذقان."لجرباذقاني"االاميروصف

عمهم.بنيوبينبينهمللخلافالكرجعنإليهانزحوادلفبنيكان

.124-2024/:البلدانمعجم.بالعراقبلدة:هيت(1)

الدنايا.عنبعدونفساامنع:اي)2(
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لأمير:امولد*

:أقوالمولدهتاريخوفيبغداد،منقريبةوهيعكبرا،ببلدةالاميرولد

من486سنةوفياتفيوقعكذا،ربعمائةواثنتينسنة:الاول

فيأوفيهاتوفيالاميرأنذكرالتيالسنةوهي،الجوزيلابن""المنتظم

فيكثيروابن،486سنةأخبارفي""كاملهفيالاثيرابنوتبعهبعدها،التي

[]عمرهجاوز"وقد:قولهذلكعلىوبنى"،"البدايةعنالسنةهذهوفيات

".لجوزياابنذكرهكذاالثمانين

"أحببانهالاميروصفالنجارابنعن""التذكرةففيغلطالقولوهذا

0،43سنةقبلتوفيممنأحداالاميرشيوخفيأرولم،الصبا"منالعلم

أبي"،السعيدفيه"وثبتني:""الاكمالمن)أثا(رسمفيقالنهإلافيهاولا

منمذكورفإنهالفاتني،الروميبشرىوهوواحداإلاتليهاالتيفيولا

رسمفي""الاكمالفيذكرهعندماذلكعلىالاميرنصوقد،شيوخه

.ستراهكمابعدهافما044سنةتوفيممنهمشيوخهوغالب)بشرى(

عن"التقييد"فينقطةابنرواه.وأربعمائةعشرينسنة:الثانيالقول

لجوزياابنوقاله،إجازةناصرابنعنالحربيخليفةبنعمربنمحمد

فيذكرهفيوتبعه،""المنتظممنوأربعمائةوسبعينخمسسنةوفياتفي

كابن-ذكرهمامعكثيربنوالاثيروابنالفداءأبوالسنةتلكوفيات

مر.كماربعمائةووثمانينستسنةأخبارفيخلافه-الجوزي

فيشيرويه"قال(:511)5/"الزاهرة"النجومفيما:الثالثالقول

سنةفيبعكبراوولدماكولا،بنلملكسعدبالوزيريعرفوكان:طبقاته

"مراةصاحبقالنصر،أبووكنيته،شعبانفيوأربعمائةوعشرينإحدى
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ممنوشيرويه،شيرويهعبارةبقيةمنالتاريخأنهذاوظاهر.."...("الزمان

نفسه.الاميرعنالقولهذايحكيألهفالظاهر،ياتيكماالاميرمنسمع

أبوهوزر:عساكرابنلحاقظا"قال(:21)30ص"لحفاظا"تذكرةوفي

علي،بنالحسينوهوببغلمادالقضاةقضاءعمهوولي،المؤمنينأميرللقائم

الاميرعنمحكيوهذا،"وعشرينإحدىسنةشعبانشهرفيولدت:قال

الامير،عنالسمرقنديابنإسماعيلمنسمعهعساكرابنأنويطهر،نفسه

السمرقنديابنإسماعيلسمعتعساكر:ابن"قال:ذلكبعد""التذكرةففي

الامير،عنةالرومنواسماعيل،ياتيكماوقاتهذكر.".ماكولا.ابنانيذ!

خامسفيعكبرافيولادته"كانت:قالخلكانابنالقولهذاواعتمد

ابننقلعنهذاأخذوأحسبه،"ربعمائةووعشرينإحدىسنةشعبان

مامعنىهيخلكانابنعبارةبقيةفإن،السمرقنديابنإسماعيلعنعساكر

.السمرقنديابنعنعساكرابنعن""التذكرةفي

ابن"وقالالامير:وفاةذكرفيالادباء(""معجمفيما:الرابعالقول

منشعبانفيبعكبراومولده،وأربعمائةوثمانينخمسسنةفي:لجوزيا

"الوفيات"فواتفيالكتبيوتبعه،قالكذا"ربعمائةووعشريناثنتينسنة

"تذكرةفيمالولاالقولهذاهمالإويمكن.""المنتظمفيهذاوليس

وعشريناثنتينسنةشعبانفيولدت"قال:قالالترجمةأول"الحفاظ

."ربعمائةو

منالاميرشيوخمنأنتقدمبماالاخيرةالثلاثةالاقوالفييشككوقد

مكثهبعدالحيسفي043سنةالمتوفىأبيهعنحكىوانه،431سنةتوفي

الصبا،منالعلمأحبالاميرأنتقدمبمايجابوأشهر.وخمسةسنتينفيه
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قلما"الاوهاممستمرتهذيب"فيرواياتهفيتراهمابدليل،أهلهبهوعني

وأدارنا"فيعليه"قراءةأودارنا"في"قراءة:قالإلابغداديشيخعنيروي

ينكرولا،تسعأوعشرأوعشرةإحدىابنوهوإسماعهينكرفلا،ذلكنحو

لاأنهعلىسبعأوثمانأو،تسعابنوهوأبيهمنسمعهاسمضبطحفظه

حبسوفيوجيها،عربياوزيراأبوهوكان،محبسهفيبأبيهاجتماعهينكر

الاميرلوالديعرفولمسري،عربيملكوهوالعقيليالمقلدبنقروالش

.وولدهأهلهبهيجتمعمحبسهفيعليهموسعاكانانهفالظاهركبير،جرم

وعشرينإحدىسنةشعبانخامس:الثالثهوالاقوالفأرجحوبعد،

وأربعمائة.

الأمير:حياة!م

العلماءشيوخإليهايدعىكانالتيدارهمكانتوهل؟إخوةلهكانهل

تزوجوهلأيضا؟لحسيناالقضاةقاضيعمهدارهيمنهمالاميرليسمع

علىفلأقتصرعنها،لجوابااملكلاأخرىاسئلةفي؟لهولدوهلالامير؟

املك.ما

وليااللذينأنيبينوأخويهالاميروالدحياةمنعليهوقفتالذيالقدر

وجزر،مدفي،مضطربةعيشةعاشا،اللهوهبةلحسناوهما،الوزارة

نيوالثاقتيلا،الاولماتحتىوبهما،منهماشديدةونكباتومتاعب

يعتبرأنغرابةفلا،الحسينوهو،العلماختارالذيالثالثوسلمسجينا،

القائل:هووالامير،العلمجانبفيختار،بذلكالأمير

عنالثقلانيعلملمبماعلمتلاثنيالملوكأبوابتجنبت
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)1(هوانحذارمنإلاالشمسطريقهفييحدلمسهيلارأيت

عنيعوقهلابنصيبالإمارةمنفيأخذ،الوراثةبهتتشبثأنغرابةولا

وعمه.أباهأصابلمايعرضهولا،العلم

العلم:جانبوهوالاولبالشطرولنبدأ

العلم:طلبه*

عمايخرجلاأتهغير،العلمطلبفيالاميربدايةلنايصفمابأيديناليس

أهلهبيتفيلهيرتب،والعلمالإمارةبين2()لجامعةاالاميرلأبناءمعروفاكان

،لحسابواوالادبالعربيةثم،والكتابةالقراءةويعلمهالقرانيحفظهمودب

أهله.بمركزاللائقةوالاداب،الدينيةالواجباتعلىالمحافظةعلىويروضه

عنايتهيبينوهذا،يأتيكمامجيداوشاعرامبرزا،نحوئاالاميركانوقد

.والادبالعربيةفيستاذهومؤدبهاسمعلىنصاأجدلموإن،لجانبابهذا

منفسمعهاوغيرهافنونهوفيفيهالمؤلفةوالكتبالحديثفأما

يكادلاأويسمعلاسنةعشرينعمرهناهزأنلىإوكان،المعروفينالشيوخ

سنةالمتوفينشيوخهبعضعنروىإذانجدهفاننا،أهلهدارفيإلايسمع

في"قراءةيقول،دارهفيكانالسماعأنيبينبقليلبعدهاأوقبلهاأوأربعين

الشيوخمنجماعةأنمنيستغربقدمالنايفسروهذا.ذلكنحوأودارنا"

شيوخهبعضالانونذكر،شيوخهفييذكروالمأدركهمالذينالبغداديين

.عرفناهإنالمولدوذكر،تهموفياترتيبعلى

[.]المؤلف.بلصوهوظنهبماالثانيالبيتفيتصرفت)1(

بالاصل.كذ)2(
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*ثيوخه:

الفاتنيالرومي(اللهعبدبنبشرى:له)ويقالمسيسبنبشرى-1

(-.)043

-351)الحنفيالصيمريعليبنالحسين،اللهعبدأبوالقاضي2-

.)436

غيلانبنإبراهيمبنمحمدبنمحمدطالبأبو،العراقمسند3-

347(-04.)4

-135)شاهينبنعمربنعبيدالله،القاسمابوالمحدث4-

3)61السواقعثمانبنمحمدبنمحمدمنصور،أبوالمحدث5-

ابنمحمد..بنمحمدبنالصمدعبد،أبوالخطابالمحدث

44(.0)366-مكرم

التاجرالعتيقيحمدبنمحمدبنحمد،الحسنأبوالمحدث

-367(.)441

ابنالتميميمحمدبنعليبنالحسن،عليأبوالمحدث

4(.44-)355المذهب

)356الازجيالخياطعليبنالعزيزعبد،القاسمأبوالمحدث

-444).
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ابنالغفارعبدبنمحمدبنالغفارعبدطاهر،أبوالمحدث-01

.(744-)363الاموي

المحسنبنعليالقاسمأبو،الاخباريالمحدثالقاضي-11

.(474-536)التنوخي

"تاريخراويةنيالغندجاموسىبنمحمدحمد،أأبوالراوي-21

.(744-663)وغيره"البخاري

اللهعبدبنمحمدبنالملكعبدبنمحمدبكر،ابوالمحدث13-

.(484-)373بشرانابن

الطبريطاهربناللهعبدبنطاهر،الطيبأبوالقاضيالإمام-41

348(-0.)45

بنسلامةبنمحمد،اللهعبدأبوالقاضيالمؤرخالمحدث-15

454(.-)المصريالقضاعيجعفر

الواسطيالحسنبنمحمدبنعلي،تمامأبوالقاضيالمحدب-16

372(-.)945

-)الدمشقيوهببنعليبنالحسن،عليأبوالمحدث-17

.)945

الحنائيإبراهيمبنمحمدبنالحسينالقاسمأبوالمحدث-18

.(954-)378الدمشقي

بنمحمد،غالبأبوالاخباريالنحوياللغويالمحدث-91
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-02

-21

-22

-23

-24

-25

-26

-27

-28

33!لكمال!ا

462(.-038)الواسطيبشرانبنسهلبنأحمد

بابنيعرفطلحةبنالحسنبناللهعبدمحمدأبوالمحدث

.(624-)دمشقسكنتنيسىالبصري

الخطيبثابتبنعليبنأحمدبكر،أبوالامامالحافظ

.(634-293)-البغدادي

بنمحمدبنأحمدبنمحمدجعفر،أبوالنبيلالمحدث

465(.-)375المسلمة

الكتانيأحمدبنالعزيزعبدمحمد،أبولجليلاالمحدث

.(664-)938الدمشقيالتميمي

عليكبنالحسنبنالرحمنعبدبنعليالقاسمأبوالمحدث

.(684-)الرازي

المحمياللهعبيدبنمحمدبنعثمانعمرو،أبو،خراسانمسند

(-.)481

لحبالاالنعمانيسعيدإبراهيم،إسحاقأبوالكبيرالحافظ

.(482-193)لمصريا

المقوميالهيثمبنالحسينبنمحمدمنصور،أبوقزوينمسند

(-.)484

البصريشغبةبنعليبنالملكعبد،القاسمأبوالزاهدالحافظ

-.)484



المعئميمقدمات34

خلفبنمحمدبنإبراهيمواسطأهلمن:منهمهؤلاءغيروجماعة

محمدبنالواحدعبدبنأحمدالحسنأبودمشقأهلومن،الجماري

الحسيني،حمزةبنميمونبنالقاسمبنأحمدمصرأهلومن،السلمي

محمدبنالمظفربنالرحمنوعبدالاشعري،الحسنأبيبناللهوعبد

فتحويهابنالصهباءأبيبناللههبةنيسابورأهلومن،الاديبالسلمي

وغيرهم.الحسينبنعليبنمحمدبنعليشيرازأهلومن،السنابلأبو

رحلاته:في

القاسموأباببغداد،وخلائق..و.بشرى"سمع:"لحفاظا"تذكرةفي

وخراسانالنهروراءبماوسمعبمصر،..و.بدمشقوطبقتهلحنائيا

".والاعلاملحفاظاولقي،والسواحللجزيرةوالجبالوا

عنه:الرواة*

شيوخه،ذكرعقبالمترجمعنالرواةيذكرواأنالمؤلفينعادةجرت

الأمير:عنالرواةمنجماعةوهؤلاء

.(463-)293شيوخهمن2(1)رقمتقدموقد(،)1الخطيب-1

.(466-)938شيوخهمن)23(رقمتقدموقد،الكتاني2-

-488(.)042لحميديفتوجبنمحمدنصر،أبوالحافط3-

-4)70المقدسيإبراهيمبننصرالزاهد،الفقيهالمحدثالشيخ-4

094).

[.لمؤلف].لما13/42بغداد:"تاريخفيالاميرعنيتهرومنتجد(1)



مةمقلى

)1*

تعقيق

-01

-11

-12

-13

-14

-15

"بضع

153للإكماا

-04)9السمرقنديابنأحمدبنالحسنمحمد،أبوالحاقظ

194).

5(.70-043)الذهليفارسبنشجاع،غالبأبوالحافظ

5(.90-4)45الهمذانيشهرداربنشيرويهالحافظ

-442)النرسيميمونبنعليبنمحمد،الغنائمأبوالحاقط

01.)5

5(.)-13التركيطرخانبنمحمدالزاهد،النحويالمحدث

-)432المهتديابنمحمدبنمحمد،عليأبوالمحدث

.)515

الاصبهانيالدقاقالواحدعبدبنمحمد،اللهعبدأبوالحاقط

5(.61-043*1(و)بضع

الفراءبنعمربنالحسينبنعلي،أبوالحسنالمحدث

.(915-)433المصري

ابنعمربنأحمدبنإسماعيلالفاسمأبوالمفيدالمحدث

.(653-454)السمرقندي

الكاتبالسلامعبدبناللههبةبنعليالحسنأبوالمحدث

52(4-.)953

55(.0-4لأ)7السلاميناصربنمحمد،الفضلأبوالحافظ

[.لمؤلف]ا."وأربعمائةوثلاثين
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وأبي،الهمذانيبنجيربنمكيبنالملكعبدنصركأبي،واخرون

علي.بنبنجيرثابت

عليه:الثناء*

،الحبالإسحاقأبا"سمعت:المقدسيطاهربنمحمدالحافظقال

ويثنيماكولاابننصرأبايمدحالامير(شيوخمن26رقمالمتقدم)يعني

منكانعرفناهفلمارأسا،بهنرفعفلمالكتبةزيفيمصردخل:ويقولعليه

".الشأنبهذاالعلماء

راجعت"ما(:عنهةالرومن)3(رقم)المتقدمالحميديالحافظوقال

راجعتوما،أكشفهحتى:وقال،الكتابعلىحالنيوإلاشيءفيالخطيب

".كتابمنيقراكانهحفظاواجابنيإلاشيءفيماكولاابن

"كان(:عنهالرواةمن)6(رقم)المتقدمالذهليشجاعالحافظوقال

".ثقةفهماحافظا

يعرفالامير"كان(:عنهالرواةفي)7(رقم)المتقدمشيرويهوقال

لىإلخليفةا)منرسولا()همذانقدمماكولا،ابنالملكسعدبالوزير

،الشأنبهذاعنيمتقناحافظاوكان،منهسمعتمرارا،(الجهاتتلكملوك

)بهمذان(مجلسهحضرمنه،أفضلأحدالخطيببعدزمانهفييكنولم

(".منهوسمعواشيوخنامنالكبار

حافظالبيباماكولاابن"كان:لحافظاالسمعانيابنسعدأبووقال

نحوياوكان،"نيالثا"الخطيب:لهيقالكانحتىللحفظيرشحعارفا،
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كانما،النقلصحيح،العبارةفصيحالشعر،جزلمبرزا،وشاعرامجودا،

ببغداد".وأقامالدنياطاف،مثلهزمانهفيالبغداديينفي

وأتقن،لحديثاوطلبالصبا،منالعلم"أحبالنجار:ابنوقال

سمرقندلىإرسولاباللهالمقتدينفذه،والمصنفاتوالنثرالنظموله،الادب

ملكها".علىلهالبيعةلاخذوبخارى

"ملكته،للأمير:"الاوهاممستمرتهذيب"كتابذكرعندالذهبيوقال

".وإمامتهماكولاابنتبحرعلىيدلنفيسكتابوهو

العلمأهلطريقماكولاابنيلزملم":الساجيمؤتمنالحاقظوقال

".بنفسهينتفحفلم

حافظا"كان:""المنتظممن486سنةوفياتفيلجوزياابنوقال

كثيرا،وحدث...العبارةفصيحالشعر،جزلمبرزا،نحوياوكان...للحديث

دين".لىإيحتاجالعلم:ويقولدينهفييطعنالوهابعبدشيخناوسمعت

الزاهد،الصالحالحاقظالانماطيهوالوهابعبد:المعلميقال

قبلبغدادمنخرجالاميرأنوسيأتي،ربعمائةووستيناثنتينسنةومولده

عشرةاثنتينحوحينئذالوهابعبدعمروكانإليها،يعدولم475سنة

بعيد،منرآهالوهابعبديكونأنعسى،وأبهةحشمةذاالاميروكان،سنة

ذلكانوالصلاحالعبادةمنبهمعروقاكانمافاراه،وحشمتهبهتهأوراى

محبهيعتدلا،المجمللجرحامنتكونأنكلمتهوغاية.الدينفينقص

فييذكرهافلمالوهابعبدكلمةعنالذهبيأعرضوقد،التوثيق

تكلممنكلفيهيذكرانالترامهمع""الميزانفيالاميرذكرولا،""التذكرة



المعلميفقذمات38

.يضرهلابماولو،فيه

يزالاميراختيارأنعنىإنما،الطعنعنفأبعدالمؤتمنكلمةفأما

الاميربينحال-تقدموقدالحبالالحافطبهعبركما-الكتابأوالامراء

الذهبي:قالحتى،صحيحوهذا،عنهالروايةتنتشرفلم،علمهنشروبين

منمسنداالحديثوجوديعزيعنيماكولا"ابنالاميرحديثوقوع"يعز

طريقه.

التشبثمعالعلمطلباختيارلىإالاميردعاالذيالسببقدمتوقد

نأأرىطرفمنهوبقي،الاولالشطرمنطرفاوذكرت،الإمارةبمظاهر

الثاني.الشطروأقدم،الانارجئه

"،القديمةوالرياسةوالقضاءالوزارةبيت"من:ياقوتقالكماالامير

ثابتوذلك،والوزارةالرياسةمنعليهوقفتمالىإالاشارةسبقتوقد

تنشئةالاميرنشئوقدالحسينلعمهعرفتهفانماالقضاءفأما،متمكن

ليسمعدارهلىإالعلمأهلشيوخيدعىكان،للعلمسماعهحتىالامراء،

،الحبالقالكماالكتابزيفيكانمصرلىإرحلولما،تقدمكمامنهم

لحشمة.واوالابهةالهيئةشأنهذا.ونحوهمالوزراءهمذاكإذوالكتاب

وبينالخليفةبينالسفارةهومنهاالاميرحظفكانبالإمارةالتليسفأما

سمرقندلىإنفذهالخليفةالمقتديأنتقدموقد،النائيةالبلدانملوك

منرسولامراراهمذانوردانهوتقدمملكها،علىلهالبيعةلاخذوبخارى

""الإكمالمن()بزركرسمفيالاميروذكر.لجهاتاملوكلىإالخليفة

نألىإ554سنةمنالسلجوقيةالدولةمدبرالمشهورالوزيرالملكنظام
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الدولةغياث،الدينقوامالملكنظام...".الامير:فقال485سنةتوفي

العجمبينيعرف،إسحاقبنعليبنالحسنعليأبو،المؤمنينأميررضى

جميعها،بخراسانملىووحدثالكثير،سمع،العظيم:ومعناه،بالبزرك

وسمعت،بالريإملاءمنهوسمعتالبلاد،منوغيرهاوبقوهستانوبالثغور

عالما".فهمامتحريّاثبتاثقةوكان،غيريوبقراءةختبنواحيمنه

العلماء،مشاهيرمنيختارونإنماالملوكلىإالخلفاءسفراءوكان

مباشرةلهتذكرولم،الامارةفيوالاعراقالعلمالأميرفياجتمعوقد

الملكسعدبالاميرلقبهالخليفةأنويظهر،السفاراتهذهسوىللامارة

كانفقدبالوزير،أيضالقبهوهل،سفاراتهفيلنجاحهأرجىذلكليكون

شيرويه؟منسلفكمابذلكيعرف

فقد،العلمعنلتشغلهالبلدانفيورحلاتهالاميرسفاراتتكنلم

.همذانفيالأميرحالفيشيرويهقولبكومر،الملكنظاممعحالهرأيت

"قال:"الاوهاممستمرتهذيب"عن(وبرهان)برهانبابفيالاميروقال

وهذا-الباءبتشديد-الدبوسيالسمرقنديسليمانبنبرهان:الخطيب

)عندوكرميليةكشانيةبينبلادبوسيةالباء،بتخفيفالدبوسيلأئهوهم؛

منيالعلمأهلمنلجماعةاوسمع،بهوحدثتدخلته..كرمينية(.:ياقوت

:لأدبوالأميرا*

"كشفصاحبذكرهوالدينار(والسيفالقلم)مفاخرةكتابللأمير

منمقاطيعوله"إلخ...ذكركلهامإنسالكإنااللهم:أوله":وقال،"الظنون
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قوله:أجودهامنالشعر

المعفميمقذمات

مجتنبالذلإنالذلوجانببهاتهانأرضعنخيامكقوض

حطبأوطانهفيالرطبفالمندلمنقصةالاوطانكانتذاوارحل

الفن:وذالخطيبواالأمير*

لجملة،افيعنهالرواةومنالاميرشيوخمنالخطيبانسبققد

"قال:""التذكرةففي،"الاوهاممستمرتهذيب"بكتابيتعلقفيماهناوالنظر

فيعليهأخذماكولاابنانالخطيببلغلما:مرزوقبنمحمدالحسنأبو

سألهماكولا،ابنعندهوحضرتصنيفا،ذلكفيوصنف""المؤتنفكتابه

وقيل:.ليببايخطرلمهذا:وقالصرويقر،ولمفأنكرذلكعنالخطيب

الملقبالكتابوهو،أظهرهالخطيبماتفلما،كمهفيكانالتصنيفإن

".الاوهامبمستمر

بنمحمدعنثابتةالحكايةأنالذهبيصيغةظاهر:المعلميقال

،424سنةومولده،الخطيبعنالرواةمنثقةمرزوقبنومحمد،مرزوق

.175سنةومات

تقدمتالتيالكلمةفذكر..."الحميدي..."قالالادباء":"معجموفي

ماكولاابنانالخطيببكرأباوبلغ:قال"عقبها:وقالالامير،علىالثناءفي

ابنعندهوحضرتصنيفا،ذلكفيوصنف،""المؤتنفكتابهفيعليهأخذ

الناستنسبني:وقال،بهيقرولمفانكرهذلكعنالخطيبوسالهماكولا،

بذلك،يعترفأنبكرأبوالشيخواجتهد،الصنعةمنأحسنهلاماإلى

اللهعبدأبيالحاكمأوهامتتبعهفيسعيدبنالغنيعبدمنكانمالهوحكى
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فإن،إياهأرني:قال،المعنىهذامنعدةوحكايات"،"المدخلكتابفي

لم:وقالالانكار،علىفاصر،عنكإلاأذكرهولا،منكاستفدتهصوابايكن

".قالكماأو،الدرجةهذهأبلغولم،قطليبباهذايخطر

.لحميدياحكاهاالحكايةهذهأنالسياقظاهر:المعلميقال

بعد":نصهما("الأوهاممستمرتهذيب"خطبةفييقولالأميرلكن

الله-رحمه-البغداديالخطيبثابتبنعليبنأحمدبكرأبافانذلك،

لحديثوضبالاوحفنهاوإتقانا،معرفةشاهدناهممنالاعيانأحدوكان

وعلما،وناقليهبرواتهوخبرة،وأسانيدهعللهفيوتفثئا!ك!ي!،اللهرسول

للبغداديينيكنولم،ومطروحهوسقيمه،ومنكرهوفرده،وغريبهبصحيحه

بعدهقامولا،مجراهيجريمنالدارقطنيعمربنعليالحسنأبيبعد

وعنه،بهنحسنهالذياليسيرهذامنكثيرااستفدناوقد،سواهالشأنبهذا

لخيرعنااللهفجزاه،ومنهبتنبيههنعرفهالذيالقليلهذامنشطراوتعلمنا

عملقدكان،المسلمينولجميعوأئمتنامشايخناولجميع،الحسنىولقاه

عليقرأبغدادلىإعادولما("،الموتلفتكملة"الموتنفسماهكتابابالشام

تيسرماقدرليومعرفا،إياهضمنهبماليمشرفابهعليمغرباأولهمنشيئا

ونبهفيها،السهوعليهمتمأشياءالعلمهذائمةعلىفيهاستدركقدنهوله،

قدانهفظننتكبيراووجدته،معرفةبهايحيطواولمعنهاغفلواأشياءعلى

حكما.لمتتبعبعدهيدعولم،المعنىهذافيإليهيحتاجمااستوعب

العلم:بهذاوالمعتنينالمتشاغلينبعضليقالفأجاببهدعيولما

يعرفأنأرادمنتعبو،جمعهبماتعب،تعبوالخطيبتعبلقد

يجدهلمفإن،الدارقطنيكتابفييطلبهنيحتاجلانه]اسم[فيالحقيقة
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نيحتاجثم،الخطيبكتابففييجدهلمفإن،الغنيعبدكتابيففي

إرشادهمنريدماويصيرضياعا،زمانهفيمضيأيفا،طبقاته[]يفصل

حزتواحداكتاباوجعلتها،الكتبهذهشملجمعبانكفلوتضليلا،

مراجعةذلكفيوراجعني،الطلابالعلممبتغيعلىويسرتالثواب

واغتناما،مساعدتهفيورغبةلحقهرعايةفيهالهوجبتولهاتجرست

طالب.(1)ومعرفةجاهلوتعليممسترشدإفادةفيللأجر

فيهجمعقدابلهأولهفييذكرفوجدتهالخطيبكتابفيبالنظروبدأت

أصحابكتبيتضمنومماومختلفها،نسابهموالرواةأسماءمؤتلفمن

لحسناأبيكتابيعنشذماراويا،المذكوريكنلموان،ذلكمنلحديثا

"المؤتلففيالمصنفينسعيدبنالغنيعبدمحمدوأبيعمربنعلي

أحدهمافيأوفيهمارسممايذكروانه،"النسبة"مشتبهوفي،"والمختلف

ويورد،صوابهفيهويبينوالسهو،الخطأفيهمدونهعلىودخل،الوهمعلى

شكلماويقر،علمهإليهانتهىممافيهاختلفواماصحيحويذكر،شواهده

صاحبه.لىإقولكللينسب؛ذلكمنعليه

واحدولايذكراهلممامنهاالاولفيأورد،فصولخمسةوجعله

نظائر،لهأوردامماأغفلاهماالثالثوفي،كتبهمأوهامنيالثاوفيمنهما،

نقصانها،تموفبينهاوايضاجهاشرجهافيوقصراذكراهاأشياءالرابعوفي

أنعمتولما.عالمةلهووقعتنازلةالاحاديثمنأورداهماالخامسوفي

وفيأحدهما،أوذكراهقدماالاولالفصلفيذكرقدوجدتهفيهالنظر

،ظاهرةلهمابأوهاموأخلفيهايغلطالمأشياءفيغلطهماقدالثانيالفصل

[.لمؤلف].""ومعونة:الصوابلعل(1)
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ذكراهلمابنظائرخلوأحدهما،وذكراهاأشياءكررقدالثالثالفصلوفي

يسيرا.شيئاإلابيانهضمنممايشرحلمالرابعالفصلوفيإليها،يهتدلم

ولاسيما،وتعريفوايضاح،وبيانشرحلىإتحتاجكثيرةأشياءكتبهموفي

مبين.غيرقيهماأكثرفان،الغنيعبدكتاب

واسقاط،تصحيفمنأوهاماالكتابتضاعيففيلهوجدت]و[

وجمعت،عليههوماعلىفتركته،ذلكغيرغلاطاو،انسابمنأسماء

،غيرهلتغليطولالتغليطهفيهأتعرضولم"،الاكمالب"سميتهالذيكتابي

الصحة.علىكتابهفيمنهمحدوفيهغلطماورسمت

كتم"من:قالانهع!ي!النبيعنرويماذكرتتمامهعلىاللهأعانولما

انهالسلفبعضعنرويومانار(".منبلجامالقيامةيومألجمعلمهعلفا

العلماءعلىوجبحتىيتعلمواأنالجهالعلىتعالىاللهوجبما:قال

أنهايراهامنفيظن،كتبهمفيالاوهامهذهتبقىأنوخشيتيعلموا.أن

ماجهةمنويزل،الهدايةطلبحيثمنفيضلفيهاأثرهمويتبعالصحيح

انا،ذكرتهماالغلطانتصور]يخالفها[بماكتابيرأىواذا،الاستثباتأراد

.فلانذكروكذا،فلانذكركذا:وقالخلافاقوليجعلبيالظناحسنوإن

والارشاد،بالتوفيقعضديفيإليهورغبت،لىتعااللهفاستخرت

أغلاطالكتابهذافيوجمعتبالسداد،وتأييديالقصد،إلهاميوسألته

لمومماالخطيبذكرهمماسعيدبنالغنيوعبدعمربنعليالحسنبي

الغالط،وهوفيهغلطهماوماحد،1ومكانفيأغلاطهمالتكون؛يذكره

طلبهليسهلالمعجمحروفعلىورتبته،""المؤتنففيالخطيبوأغلاط

ذكرته،ماعلىلحجةاوتثبت،طالبهمنوجودهويقرب،ملتمسهعلى
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،الطرقأسقولموالاختصار،يجازالإواعتمدت،أوردتهماعلىوالدليل

الأسانيد.بتكريروأممثر

عنحكاهاأبوابتراجمفياللهرحمهللخطيبأغلاطاوتركت

تركارتباهماغيرعلىورتبهافيها،أحدهماعلىوعليهماوهمالشيخين

استفادته،تنفعهولا،جهلهالعلمطالبيضرلامماذلكولأن،للمضايقة

وتيسيرالحائد،وارشادالمسترشد،تبصيرفيهقصديأنلىتعااللهويعلم

سننناقليعلىالبعيدوتقريب،الاسلامشريعةحافظيعلىالطرق

كريمجوادإنهعملا،أحسنمنأجريضيعلاولطفهبقدرتهوهو،الاحكام

.(1")رحيمرؤوف

منعليهاشتملتلمابطولهاالخطبةهذهسقت:المعلميقال

يؤلفأنلهبداإنماانهعلىينصالاميرأنهنامقصوديوأصل،المطالب

""الاكمالبتأليفبدأوانه"،فأجابالخطيب"دعيأنبعدالفنهذافي

"دعيكلمةإن:يقالقد."الاوهاممستمرتهذيب"تأليففيشرعتمفلفا

هذاويقوي،غيرهتحتملفانهاالموتظاهرهاكانوان،"فاجاببه

بأنيشعرربماوهذا،بالموتالتصريحعنإليهاالاميرعدولالاحتمال

بماكتابهفييصرحأنالأميريشألمولكن،الخطيبحياةفيوقعتالقضية

بمعهدفلمعنمكبرةمصورةنسخة"الاوهاممستمرتهذيب"منعندي(1)

فيكتبتانهاالفهرسوفيالتاريخكتبفي091رقمفهرسهفيكماالمخطوطات

لأوللجزءاطبعبعدإلايصلنيولماثنائها.فينقصالنسخةوفي.السابعالقرن

[.]المؤلف.الاكمالمن
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الكلمة.بهذهفورىيكذبلانمجالولا،للخطيبقالهما)1(ينافي

(""الاكمالاخرفيأنيردهلكن،وجيهالرأيباديهذا:المعلميقال

جعفربنعليبناللههبةنصرأبوالامير"قال:نصهما(الكتبدار)نسخة

سنةمنشعبانثالثالاثنينيومالكتابهذاتصنيفمنفرغت:اللهرحمه

صفرمنالثانيالسبتليلةبتصنيفهالابتداءوكان،وأربعمائةوستينسبع

عنهتشاغلتثملحاءاحرفبعضلىإعملت،وأربعمائةوستينأربعسنة

وستينسبعسنةشعبانسلخالاحديومفأكملتهعدتثمطويلةمدة

بغداد،منخرجتثم،سبعسنةفيالنسخةهذهبكتبوبدأت،وأربعمائة

رمضانشهرمننيالثاتبييضهلىإعدتثممنها،العاشراخرلىإبلغتوقد

سنةشوالمنعشرالسادسالثلاثاءيوممنهاوفرغتربعمائةوسبعينسنة

وستين،ثلاثسنةالحجةذيسابعفيتوفيوالخطيب."ربعمائةوسبعين

أقل-ذكرهماحسبعلى-""الاكمالتصنيففيالاميروشروعوفاتهوبين

تهذيب)نيالثاكتابهتصنيفابتدائهتاريخعلىينصولم،شهرينمن

ماكولاابننصرأبوالامير"قال:نصهمااخرهفيولكن(الاوهاممستمر

وسبعيناثنتينسنةمنصفراخرلىإوجدناهمااخروهذا:اللهرحمه

وقلة،ونوائبهالزمانبأهوالالخاطروتشعبالفكر،تقسممعربعمائةو

تقصدوأخرىمرةالنظرفأعيديتسعالوقتولعل،والتفتيشالتنقير

".بمكانهألحقتهشيئاوجدتفان،التفتيش

اثنتينسنةبغدادلىإعادإنماالخطيبأنالاميرذكرهلماويشهد

لها.معنىولا"يتاخى":الاصلفي1()
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ووفاةذلكوبين،السمعانيابنعن(11)42ص""التذكرةفيكماوستين

مننسخةالاميرلتحصيلتتسعالمدةهذهأرىولا،سنتينمنأقلالخطيب

لىإيحضرذلكفيكتاباوتأليفه،لهتعقبهثمفيهنظرهثمالخطيبكتاب

يصرحأنلىإالخطيبوفاةبعدللأميرداعيلاثم،كمهفيوهوالخطيب

الامر.يبهمأنوسعهوفي،الواقعخلافانهيعلمكانلوتقدمبما

وانما،صنفالامترأنتثبتلمالحكايةفإن،سهلفالخطبوبعد

ذلكفيوصنفكتابهفيعليهأخذماكولاابنأنالخطيببلغانهذكرت

هوالتعارضمنوالمخلص.ذلكالخطيببلغالذيمنتبينولمتصنيفا،

بعدالاعتراضلهيعرضكانالخطيبكتابعلىاطلعلماالاميرأن

وكأنه،بهيثقمنلبعضذلكيذكرولكنه،الخطيبويهاب،الاعتراض

تصنيففيشرعقدأئهبهميثقكانالذينأولئكبعضفتوهمذلكتكرر

والأمير،جرىمافجرىالخطيبإلىذلكفنمي،الخطيبفيهيتعقب

تصنيفا،يصنفأنلهبداقديكنلملانه؟الخطيببهأجابفيماصادق

كتابيه.فيقالهفيماوصادق

تصنيفهعن"التهذيب"جمعهتأخرمنالاميركلاممنيطهرماأما

إماويوفق،""الإكمالفيعليهالإحالةمنيوجدمايعارضهفقد""الإكمال

فيهتكنولم،""الاكمالفيالاميرلحقهاامتاخرةالإحالةتلكتكونبان

علىأولاعزمالاميربأن-المتجهوهو-واما،مرةأولتصنيفهأتمعندما

فيوهمارأىكلماوكانمهذبا،""الإكمالبتصنيفوبدا،الكتابينتصنيف

تصنيفتمفلماخاص،دفترفيالوهمذاكقيدهذبهاالتيالكتبتلك

نأبعدتصنيفهفيشرع""التهذيبتصنيفعلىعزمهوتأكد""الاكمال
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قالالاحالات،عليهوقفتقدفيماألهلهذاويشهدذلك،مادةلهتجمعت

التهذيب.اسميذكرولم"،الاوهامفيذكرناه"فيها:

فيأرلمفإني،المتقدمينأوهامتعقبهعنالاميراعتذارالقارئوليتدبر

علىالبالغثناءهسمعتوقد.والاقناعالمتانةفييضاهيهاعتذارامعناه

:قالإذ""الاكمالمقدمةفيالحالوضحو،نفسهفيوتواضعهالخطيب

المقاربة،ولافيهلهمةالمساوولاالفنهذافيعليهمالتقدمأدعي"ولست

أكثراهتماميإليهوصرفت،تتبعوهممافىأوالفنهذاتتبعتنيأأدعيوانما

هذاأئمةتغليطلىإطريقاأجعلهالذيالضعيفالتأويلوتركت،صرفوهمما

لماالتتبعمؤنةكفيتولاني،نقتفيولاثارهم،نقتديبأقوالهمالذينالشأن

العناء".عظمعنيوسقطالثقلاكثرعنيفخفكتبهمأودعوه

بيانفيبكمرفقدالاسماء،بضبطصباهمنمعنياالاميركانوقد

ماهناكوتقدمأبي("السعيدفيه"وثبتني)أبلا(ضبطفيقولهولادتهتاريخ

يدلمالذلكويشهد،العلمطلبهفيذلكعلىجرىانهبدولابه،يتعلق

بالخطوطوالنسبالتواريخفيالكتبمنكثيراجمعهمنكلامهعليه

بيأبخطعندهانهويذكر،يونسلابنمصر(""تاريخعنفينقل،الموثوقة

ويذكرلغنجار،("بخارى"تاريخعنوينقل،المتقنالحافظالصورياللهعبد

النمسب،فيتكينبنشبلكتابعنوينقل،المؤلفغنجاربخطعندهانه

-الفراتابن"بخطاخرىكتبفييقولوهكذاشبل،بخطعندهانهويذكر

بنأحمدكتابفي،الربعيعيسىبنعليبخط-النسابةعبدةابنبخط

قضاعةنسبفيذلكونحوحمير("،نسبفيبخطهسعيدبنمحمد

لهاالمتقنينأهلهاعنالكتببهذهأسانيدهمواضعفيويبينوغيرها
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فهرسمنذلكوسيتضح،ذلكوغير،النسابةوالشريف،العمرىكالنسابة

الله.شاءإن""الاكمالفهارسفيسيرتبالذيالكتب

الوقتموزعاللهرحمهالخطيبكانفقد،والتفرغالوقتقضيةثم

مع،لذاكوساعةلهذاساعةيجعلمعا،يؤلفهاالمؤلفاتعدةبينوالنظر

فانهلاميرفأما،الدارقطنيحالذلكمنوقريب،وغيرهبالتسميعاشتغاله

الفن.هذافيهمهحصر

ووفاته:بغدادمنمرةاخرالأميرخروج*

اغتاله،الشرقبلدانبعضفيقتلالاميرأنعلىالرواياتتوافقت

وفروا.مالهخذواو،اتراكلهغلمان

وأخوزستان:فقيلالموضعأما،والتاريخالموضعفيواختلف

.كرمان:وقيل،جرجان:وقيلحد،وهماوالاهواز،

من475سنةوفياتفيالاميرلجوزياابنفذكرالتاريخماو

بوفاتهوجزم486سنةوفياتفيذكرهثمفيها،بوفاتهوجزم،""المنتظم

ففيناصر،بنمحمدشيخهعنمرويالقولينوكلاتليها،التيفيأوفيها

نحوسافركانوقدماكولا،ابنالحافظقتلناصر:ابن"فال":"التذكرة

وسبعينخمسسنةفيمالهوأخذوافقتلوه،الاتراكمماليكهومعه،كرمان

ناصرابنسمعت:السمعانيسعدأبووقالالنجار.ابننقلهكذا،وأربعمائة

وثمانين-سبعأو-ستسنةفيإمابالاهوازماكولاابنقتل:يقول

خليفةبنعليبنعمربنمحمد"أخبرنا:"التقييد"وفيربعمائة".و
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سنةفيماكولاابننصرأبي(مولد)1:إجازةناصرابنأبنا:قاللحربيا

بخوزوأربعمائة)كذا(وتسعينخمسسنةفيوقتل،وأربعمائةعشرين

وقوله:."مالهمنالموجودوأخذواالاتراكمنلهغلمانقتله)كذا(كربان

":خلكانابنوفيات"وفي.جزما""وسبعينوالصوابمحرف""وتسعين

،بجرجانفقتلوهأتراكلهغلمانومعهخراسانلىإخرج:لحميديا"قال

توفيوالحميدي"لىتعااللهرحمههدرا،دمهوطاحوهربوا،مالهوأخذوا

عساكرابنذكرهماالاولمعنىوفيالامير.عنالرواةفيمركما،488سنة

وفي."وأربعمائةوسبعيننيف"سنة:قالالسمرقنديابنإسماعيلعن

فأما."الثمانين"بعدالسمعانيابنقول-أرىفيماعنهعبارةهوبل-معنى

قائله،يبينولمفشاذ،"وسبعينتسعسنةفيغيره"وقال:خلكانابنقول

وهما.وأراه"وثمانينخصس"سنةالكتبيوتبعهياقوتقولوكذلك

:475سنةعنالاميرموتتأخرعلىبهايستدلقدقضاياوثم

،674سنةولدإنماأنهمعالاميرعنالرواةمنناصرابنأن:الأولى

إنماناصرابنأنمع،سنينثمانيابنسماعمنمانعلابانههذاعنيجابو

"واخر:قال،"التقييد"فينقطةابنبهصرحكمابالاجازةالاميرعنيروى

ناصر".بنمحمدبالاجازةعنهحدثمن

ناصر:ابنعنالاخضروابنالمقيرابنطريقمن""التذكرةفيما:التانية

عنالفراءبنلحسنابيأطريقومن"إليهالاميرنصرأبيكتاب"عن

يرويه"الإكمالو"()فافاهرسمفي""الإكمالفيهوخبرافذكر،..الامير.

[.]المؤلف."لى"موالنسخةفي(1)
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روايةخذإنماالذهبيأنفيظهرالامير،عنناصرابنعنالمقيرابنعنالناس

منالخبرسياقفيمافاما.نفسه""الاكمالسندمنالخبرلذاكالمقيرابن

ولمالاميرعنالفراءابنلفظساقالذهبيفكان؛""اجممالفيلمامخالفة

الخبرذاكيرويأوالاكماليرويناصرفابنهذاوعلىناصر،ابنلفظيسق

هيعائلةمنيتيمانشأناصروابن،إليهالاميربهاكتبإجازةبحقالاقلعلى

عمرهمنالسابعةفيوهوبهيطنفكيف،التوسطلىإمنهاأقربالفقرلىإ

نحوهاأوسنةعشرةسبعابنوهوليهيكتبنأما؟إليهالاميريكتبأنتقريبا

نأممتنعفغيرلبيبا،طالباالسنذاكفيكانناصرابنفإن،عليهغبارلافهذا

بها.إليهبالكتابةالاميرفيسعفهالاجازةمنهيلتمسالاميرلىإيكتب

وانماتوهما،ةالروبعضزيادةمن""إليهكلمةأنلييظهروالذي

كتابههنابالكتابويقصدنصر"،بيأالاميركتاب"عناللفظأصل

أسماءهموكتبواذلكمنهالتمسوالجماعةإجازةكتبالاميركأن،الاجازة

الاميرفكتب،معهمناصرابناسمفكتبناصر،بابنيعتنيمنفيهموكان

.الكتابذاكفيلمنبالاجازة

ذكرعندنقطةابناستدراكمن)فتحويه(رسمفيمالهذايشهدومما

نصرأبومنهوسمع":لفظهما-الأميرشيوخأحد-الصهباءأبيبناللههبة

إجازةهناككانتانهعلىهذادل."..كذلكإجازتهفيونسبهماكولا،ابن

كانتوأنهانقطةابنعليهااطلعالعلمأهلبينمعروفةمكتوبةالاميرمن

في":يقول،نقطةابنيسميهأنالظاهرلكانلواحدكانتلوإذ،لجماعة

تكونأنينافيمافيهايكنلم"إليه"كلمةصحتلوانهعلى".لفلانإجازته

جماعةأنمركمايظهرفيماالواقعلانمثلا؛السابعةفيناصروابنالكتابة
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لىإالاميرفكتب،معهمناصرابنوكتبوا،الاجازةيلتمسونالاميرلىإكتبوا

:مرةقالانهناصرابنعنتقدموقدناصر،ابنومنهم،الكتابفيالمسمين

إليهالاميركتابوعندههذا،يقولفكيف،وسبعينخمسسنةقتلالاميرإن

التاريخ؟هذابعد

المتقدمالحبالإبراهيمذكر""الاكمالمن()الحبالرسمفيما:الثالثة

أيضا""الاكمالوفي،."..ثبناًثقةمكثرا"وكان:وقال2()6رقمشيوخهفي

الصيغةوهذه،ثبتا"ثقة"وكان:الملكنظامالوزيرذكرفي()بزركرسمفي

ولا،482سنةإلالحبالايمتولم،ماتقدفيمنعادةتقالإنما"ثقة"كان

ناصرابنمستندهيالكلمةهذهكانتوربما،485سنةفيإلاالملكنظام

تليها،التيقيأووأربعمائةوثمانينستسنةتوفيالأميرإن:الثانيقولهفي

وثمانينخمس!سنة]لاميروفاةإن:قالإذياقوتمستندهيتكونوقد

جميعفيالكلمةهذهوجودهذافييخدشولا.وهميكنلمإنربعمائةو

قولاخرهافيذكرالتيالنسخةومنهاعليها،وقفتالتي""الاكمالنسخ

فيزادالأميرأنلاحتمال،ربعمائةوسبعينسنةالتبييضمنفرغإنهالامير:

لحقأفيهازادالتيالنسخةظهرتولما،التاريخهذابعدزياداتالنسخة

نسخهم.فيالزياداتتلكذلكقبلكانتالتيالنسخأرباب

حي،هوفيمنتقالربماثقة""كانكلمةبأنالقضيةهذهفيينظروقد

"تاريخمن22(رقمالاميرشيوخفي)المذكورالمسلمةابنترجمةففي

قبله.توفيالخطيبأنمع،."..ثقة"وكانالكلمةهذهبغداد"

نأغيرالاخر،علىالقولينلاحدترجيحلييتضحفلملجملةوبا

خرجالاميرأنعلىيدلمحققمخالفبدونالبغداديينبينالاول"اشتهار
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ولاإليهايعدولمقبلها،أوربعمائةووسبعينخمسسنةأوائلفيبغدادمن

بعدناصرلابنوقعشيئايكوننإلابعدها،بحياتهخبربغدادلىإورد

.زمان

فيمايكونوقد،مطالعةو"المستمر"""الإكمالأستوعبلماوإنيهذا

.المستعانواللهلحالايوضحمامنهماأطالعهلم

الأمير:مؤلفات*

وسيأتي،المقدمةهذهكتبتوله،""الإكمالكتابالاميرمؤلفاتأشهر

خطبته،تقدمتوقد،"الاوهاممستمرتهذيب"وكتاب،فيهالقولبسط

"أبو:قال،""الإكمالمن()البريديرسمفيالأميرذكره"الوزراء"وكتاب

وكتاب،الوزراء"كتابفيذكرناهقد،الوزارةليوالذيالبريدياللهعبد

.ذكرهمر،والدينار"والسيفالقلممفاخرة"

!!!
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ووصفهالإكمال
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المؤتلفعنالارتياب[]عارضرفعفي)الاكمالالتاماسمه

فيثبتت""عارضوكلمة(،والانسابوالكنىالاسماءمنوالمختلف

النسخ.فيذكرهماالاتي6(و)5رقمالنسختين

المصطلح،هلوالفنهذاأربابعليهأثنىجليلكتاب"الاكمال"

كتبفيهجمع":نقطةابنقال:ذلكأمثلةفمن،وغيرهمالاميرومترجمو

المتقنين،للحفاظوعمدةللمحدثينوعلماًقدوةوصار،المتقدمينلحفاظا

".المرتابينقلوبعنالشكلشبهومزيلا،المختلفينبينوفاصلا

كملهاوأحسنها":الفنهذاكتبذكرعند("التقريب"فيالنوويوقال

رفعفيالافادةغايةفيهو":حلكانابنوقال،ماكولا"لابن"الاكمال"

فانه،الشانهذاربابوالمحدثيناعتمادوعليهوالتقييد،والضبطالالتباس

المذكورلامير1يحتاجوما...الاحسانغايةفيهأحسنولقد،مثلهيوضعلم

وضبطهاطلاعهكثرةعلىدلالةوفيه،أخرىفضيلةلىإالكتابهذامع

".!اتقانه

ثمانيةلىإمقسومفهو،المعجمحروفترتيبعلىمرتبالكتاب

الاسماءفيجاءما:الاول،قسمينلىإمقسومحرفوكلحرفا،وعشرين

الاقسامهذهمنقسموكل،النسبةمشتبهفي:والثاني،والكنىوالالقاب

مادةكلتحتيذكرفأكثر،مادتينعلىبابكليشتملأبوابعلىمرتب

أسمائهمفيالاشتباهيقعالذينبالاشخاصبدأكثروافإذااأكثر،أوشخص

الاشتباهيقعمنفذكرو]لاباء"الكنى":قالمنهمفرغفإذاأنفسهملقابهمأو
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كنيته.أوابائهبعضاسمفيأوكنيتهفي

وبحيروبحيربجير"باب:الموحدةالباءحرففيقال:ذلكمثال

بجير،بيأبنبجيرفذكر)بجير(،وهيلىالاوالمادةذكرثموبحتر(

-والاباء"الكنى:قالثمبجيرين،وعدةزهير،بنوبجير،بجرةبنوبجير

بنوالحارث...سلمىأبيبنزهيربجيروأبوجابر،بنمحمدبجيرأبو

النساء،علىالرجاليقدمالاستواءوعند،.".بجير.أبيبنوجابر..بجير.

والامراء،الشعراءثم،فالاقدمالأقدمالرواةمنبعدهمفمنالصحابةويقدم

يرتببأنووعد،خطبتهفيشرطهكذا.لجاهليةواالإسلامفيوالاشراف

خطبته.منشئتيوسيأ،لحروفاترتيبعلىالابواب

البابفييجمعانبدفلا،الاولالحرففييكونقدالاشتباهكانواذ

!نوالاخرىحرفمنإحداهماأنمع،الأقلعلىمشتبهتينمادتينبين

الكتابفترتيبوماشر(وياسروناشرباشر)بابالباءحرفأولمثلآخر

مثل،البابفيتذكرمادةأوللىإبالنظرهوإنماحرفاوعشرينثمانيةعلى

مادةبتقديمالنونحرففيالبابهذايجعلأنالإمكانوفيهنا،)باشر(

ذلك.علىوقس)ياسر(بتقديمالتحتيةوفي)ناشر(،

البابيذكرقدنجدهولذلك،مسوغللتقديميكونأنيحاولوالامير

البابذاكتأخيرينبغيانهاخر:موضعفيالحاشيةفييكتبثم،حرففي

ويختلف،النسختختلفذلكعلىوبناء،التعليقاتفيهذاسترىكماإليه

باعتبارالابوابترتيبمراعاةالممكنوانما،الفنفيالمؤلفاتترتيب

فيهذاالاميرراعىوقدمنها،الاولىالموادمنبعدهوماالثانيالحرف

بابالالفبابفيفقدمتظهر،قدلاسبابمواضعفيبهوأخل،الجملة
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بابقبلهمالانذلكوكان،بهيشتبهوما)أئا(بابعلىبهيشتبهوما)أبين(

)أئا(،بخلافلجملةافيبذلكيشتبهقدو)أبين(مين(،ووأمين)امين

عنهتغنيالفهارسفإن،فيهضيرلابالترتيبفالإخلالحالكلوعلى

وتزيد.

نقلاوالمشاهير،القبائلأنسابمننتفلذكرالاميريستطردماكثيرا

التيالصحيحةكتبهمنسخويذكر،المشهورةكتبهممنالنسابينأئمةعن

وأسانيدهم.عنهمتلقىالذين(1)وشيوخهم،لهوقعت

ذكررجحوإذا،أخرىويسكتتارةويرججلخلافايذكرماكثيرا

لذلكأفردلانه؛قبلهمنبعضلتوهيم""الاكمالفييتعرضقلما.حجته

تتعلقفوائدوقيها،خطبتهنقلوسياتي)2("،الاوهاممستمرتهذيب"كتاب

."لاكمالاب"

:الاكمالنسخ*

لىإالاول،مجلدينفينسخةوهي،المصريةالكتبدارنسخة-1

334()فيالكتاباخرلىإلثانيو،ورقة31()9فيالراءحرفاخر

كتبفي6(1)رقمالمخطوطاتمعهدفهرسفيماعلىمقاسها،ورقة

جميلنسخبخط21الكاملةالصفحةفيالأسطرعدد25(ك!)17التاريخ

وعلامات،النةطوإثبات،الكتابةبتوضيحفيهامعتنىلنسخةو،واضح

الملتبسة.المواضعأكثرفيوالشكلوالفواصلالاهمال

شيوخه.:ولعلهاكذا(1)

بعدها.وما14صنظرا.وسبق:وصوابهكذا(2)
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بنالحسنبنالكريمعبدلنفسه"كتبه:لفظهماالاولالجزءاخروفي

إحدىسنةشعبانغرِةفيمنهالفراغووافق...البعلبكيخليفةبنجعفر

فصخ،منهالمنقولالاصلبه"عارضت:لحاشيةوبا،"وخمسمائةوتسعين

".والمنةالحمدودده،والطاقةلجهدابحسب

سنةشوالمنبقينلخمس":قالأنهإلاتقدممامثلالثانياخروفي

أبيلحافظانسخةعن"نقلته:ذلكبعدوقال،"وخمسمائةوتسعينإحدى

بخطوهيعساكر(ابن)هوالشافعياللههبةبنالحسنبنعليالقاسم

نسخهاوتاريخ،التدميريالغافقينصربنعليبنالملكعبدبنمحمد

خطعنتعليقاتالنسخةحواشيوفي."وأربعمائةوتسعينستسنةفي

ومقابله،والامير..."الامين"بابالمتنفيوقع)55(،صمنها،المولف

امينببابويلحقالبابهذايرد:المصنف"بخط:لفظهماالحاشيةفي

ابنوعنالفرضيابنعنكثيرةوحواش،"الكتابأولفيمينومينو

لعلهاذلك،وغيرناصرابنوعنالخطيبوعنالدارقطنيوعنالجارود

فيذلكجميعوسترىعساكر،ابنالحافظنسخةحواشيعنمنقولة

تراهكماأخرىنسخةعنالنقلمواضعفيوفيها.لىتعااللهشاءإنمواضعه

أشياءالنسخةوفي.موضعهفيإليهالاشارةوسترىمنها،2()9صفي

فيمنها،الحميديزيادةمنأنهاعلىونبه،المتنفيجعلتيسيرة

(.)الباجيرسمفي(1وص)88(05ص)

فيهذهعلىزادتلمانفسهاعساكرابننسخةكانتفلولجملةوبا

لبعضكانتنسخمنهايوجدالكتبمنكثيراإنبل،لاتقانوالصحة

بكثير.هذهدوننجدهاذلكومع،الحفاظ
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مقاماتعلىالكلامفي"الظنون"كشففيذكرالكريموعبد

البعلبكياللغويحسنبنالكريمعبدالدينصفي"شرجهاانهالحريري

الاصل،النسخةهذهأعتبرناو،6"00سنةوتوفي،الغايةفيجيداشرخا

(.)الاصلبلفطالتعليقاتفيإليهاوأشير

ولكنها،الخطحديثةدكنبحيدرابادالاصفيةالمكتبةفينسخة2-

واما،لىالاوالنسخةمنمنقولايكونأنإماجيد،أصلعنومنقولةجيدة

عامةفيالاولىللنسخةموافقفانهعساكر،ابننسخةهوالذيأصلهاعن

)هـ(.النسخةهذهوعلامة،المتنفيلحواشيايدرجأنهإلاالاشياء،

رديئةلكنهاقبلها،التيمنأقدمالاصفيةالمكتبةفيأخرىنسخة-3

شيئا.وحدهامنهانستفدولم.الثانيةللنسخةموافقةوهيجدا،

حضرةليإأهداهاالسند،فينسخةعننقلتنسخةمنكراريس-4

لجملةافيمنهااستفدت،الظاهريترابأبو،الفاضلالعالمالشاب

(.)سوعلامتها

وهي،بهيشتبهوماالحصينيبابأثناءلىإالكتابأولمننسخة-5

صاحبهله،والعلمملجاالسنةنصيرالكبيرالمحسمنحضرةملكفي

نسخةوهي،بجدةالمشهورالوجيهنصيفحسينبنمحمدالشيخالفضيلة

ترتيبفيالاولىالنسخةعنتختلفلأنهاجدا؛مهمةأنهاإلاحديثة

ولم،زياداتعدةعلىوتشتمل،العباراتترتيبمنكثيروفي،الابواب

متنها.فيمدرجةالاولىالنسخةفيالتيالحميديزياداتفيهاتثبت
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ترجعالنسختينهاتينفإحدى،مرتينالكتابأخرجالاميرأنوالظاهر

الابوابوترتيب.أخيراالمخرجلىإوالاخرىأولا،المخرجالأصللىإ

حروفعلىترتيبهامنالخطبةفيالاميرشرطهماغالبايوافقالثانيةفي

الثانيةأنعلىبهذايستدلفقدذلك،بخلافالاولىفيوترتيبهاالهجاء،

وبعضه،محكمالاولىفيالبيانوسياقأخيرا.المخرجالاصللىإترجع

الاصللىإترجعالتيهيالاولىأنعلىيدلوهذا،مختلالثانيةفي

نأيجوزالثانيةفيالابوابترتيبفان،أشبهنظريفيوهذاأخيرا،المخرج

وهو،معنويتغييرهذافيليسالمغير:يقولقدإذ،المؤلفبعدممنيكون

كتابه.خطبةفيعليهنصكماالمؤلفبقصدأوفق

النسخةمنالثانيالمجلدعليهحتوىماعلىتحتوينسخة6-

:الاول،مجلدينفيوهي،الكتاباخرلىإالزايبابأولمنأي،الاولى

وعقيلعقيل)باببانتهاءوينتهي،الثالثالمجلدانهلوحهعلىمكتوب

،وعقالعقالببابيبتدئالرابعالمجلدانهعليهمكتوب:نيلثاووغفيل(،

بمعهدفلمعنمكبرةمصورةعتديالنسخةهذه.الكتاببانتهاءوينتهي

كتبمن6(1)رقمالمعهدفهرسفيذكر،العربيةللدولالمخطوطات

بنالمفضلبنمحمدخطمن646سنةكتبت"نسخةبلفطالتاريخ

،ق584385.[]بإستانبولاللهجار[]مكتبةالمهرانيموهوببنالحسن

سطرا،12الصفحةفي،جميلواضحبخطوهي087"،ق،سم25ك!17

منقليلوفيها.الاولىالنسخةفيلمامامخالفةفيهفيهاالابوابوترتيب

بياضاتالاولىوفي،لىالاوفيمسددةيسيرةبياضابوفيها،الزيادات
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)جا()1(.لتعليقاتافيالنسخةهذهوعلامةهذاهذه،فيمسددة

:الكتابمنهج*

لما..".:قال،خطبتهمنبقطعةذلكونتم،الاكمالمنهاجعنشيءتقدم

تكملة:سماهالذيالخطيبثابتبنعليبنأحمدبكرابيكتابفينظرت

المؤتلففيالدارقطنيعمربنعليلحسناأبيلكتابوالمختلفالمؤتلف

والمختلف""المؤتلففيالازديسعيدبنالغنيعبدولكتابي،والمختلف

ذكراهاقدأشياءوكرريذكرها،لمكثيرةبأشياءأخلقدوجدته،"النسبةو"مشتبه

لملهماأغلاطاوتركفيها،يغلطالمأشياءفيالغلطلىإونسبهماحدهما،أو

الغلط.علىسطرهااستدركهمماأشياءفيووهمعليها،ينبه

عنها،شذوماكتبهمفيلماجامعاكتاباالفنهذافيأعملأنفاثرت

علىأحدهمفيهوهمماذكرو،ذكروهممافيهالاشكاليقعلاماوأسقط

ذكرته.وجهقوللكلوكان،فيهاختلفواوما،الصحة

عونأكبركانإذ،بتلخيصهالثوابوراجيابعملهمحتسبابهفبدأت

التيوالالقابوالانسابالاسماءمنعليهيشتبهمامعرفةعلىالعلملطالب

كلوجعلت،المعجمحروفعلىورتبته.وكتابتهاتهاقراءلىإيحتاج

موافقاسمهمنبذكربابكلفيوبدأت.المعجمحروفعلىأيضاحرف

فيوقدمتوالاجداد.الاباءبذكرأتبعتهثم،كذلككنيتهبمنثم،لترجمته

،البابذلكفيكانواإنوتابعيهمبالتابعينوأتبعتهم،الصحابةصنفكل

الشعراءروايةلهمنذكربعدجعلتثم،الرواةمنفالاقدمالاقدموإلا

[.]المؤلف.""الإكمالمنالأولالمجلدطبعتمامبعدإلاالنسخةهذهليإتصللم(1)
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منخبرفيذكرلهمنوكل،لجاهليةوالاسلامفيوالاشرافوالامراء

يطلبماإدراكليقربمنهالنسبةبمشتبهحرفكلوختمتوالنساء،الرجال

".مبتغيهعلىويسهل؛فيه

هنا،التزمهبماالوفاءفيالاميرنجاحمقداريتبينالكتابوبمراجعة

كتابخطبةمنشيئاهناذكرو("،الاوهاممستمرتهذيب"خطبةتقدمتوقد

نظرت":نقطةابنقالفوائدها،تلخيصالنزمتالتيالكتبوبقيةنقطةابن

جعفرالحافظبنعليبناللههبةبنعلينصرابيالاميركتابفي

قدوةوصار،المتقدمينالحفاظكتبفيهجمعالذيماكولابابنالمعروف

ومزيلا،المختلفينبينوفاصلا،المتفننينللحفاظوعمدةللمحدثينوعلما

واستشهد،تراجمفيهبثضقدفوجدته،المرتابينقلوبعنالشكلشبه

يلزمهاخرينوتركقوما،فيهاذكرقدومواضعيلحقها،أنقبلاللهرحمه

كشف،غيرمنتقدمهبمنثقةنقلهاقدوتراجملهم،يبيضولم،ذكرهم

بعدهمنحدثتقدثمفيها،قبلهمنالوهمكانخرىوبخلافها،والصواب

بها.يشبهماويسبهمالمتقدمينأسماءمنلهاتراجم

منليإوصلماعلىتشتملأبوابجمعفيلىتعااللهفاستخرت

مع،فيهالنسبةبمشتبهحرفكلوأتبعنا،كتابهوضععلىوسطرتهاذلك،

ليتذكر،الشأنهذافيبالتقصيروالاعتراف،الامكانوتعذرالزمانضيق

الطلبةبعضوجدناولو،الفنهذافيكتابايجمعأنأحبمنبذلك

عليه،ذلكفيلاعتمدناإليهالهمةوصرفالبابهذافينظرقدالمتيقظين

التيالاسماءمنكثيراوجدنااناإلاوردناهممانستكثرأنيمنعنالمانهمع

خطه،فيالإتقاناثارتلوحولا،ضبطهعلىيعتمدلامنبخطإليهايحتاج
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فأخذنا،الغباةالطلبةبعضلحفظبايتهمهوممن،الرواةثقاتمنكانوان

أحمدبنومؤتمن،الاصبهانينعيمأبيمثللحفاظابخطوجدناهما

بيو،السمرقنديأحمدبناللهوعبد،المقدسيطاهربنومحمد،الساجي

السلفي،محمدبنأحمدطاهروأبي،السلاميناصربنمحمدالفضل

بنللهعبدامحمدبيو،الهمذانيالعطارأحمدبنالحسنالعلاءبيو

بيو،الدمشقيعساكربنعليالقاسمبيو،النحويالخشاببنأحمد

محمدبنالكريمعبدسعدوأبيعمرالاصبهاني،بنمحمدموسى

ثقاتمنبعدهمومن،العبدريسعدونبنمحمدعامروأبي،السمعاني

ومنهؤلاءخطبغيروجدناهوما،المبرزينوالعلماء،المميزينالطلبة

نأمع،عليهالبابهذافينعتمدولم،إليهنلتفتولم،رفضناهشبههم

القوللصوابيوفقناأنالكريماللهنسالوغلطوهممنيخلولاالبشر

الدعاء".سميعإنهوكرمهبمنهوالزللالخطأمنيحرسنانو،والعمل

كتابعلىوقفت"لما:لفظهماالعماديةابنمنصوركتابخطبةوفي

فيالبغدادينقطةابنبكرابيبنالغنيعبدبنمحمدبكرأبيالحاقط

بنعلينصربيأالاميركتابعلىالمذيلوالنسبالاسماءمشتبه

إلاسديداورصفامليحا،كتابارأيتلبغدادي،ماكولابنعليبناللههبة

بعضفيوأخرجهلهوقعماومنها،لهتقعلممامنها،بتراجمأخلأله

أذيلأنأحببت،بعدهحدثماومنها،أخرىترجمةفيويدخلالتراجم

الامكانتعذرمنخوفاموضعهفيوعجلته،ذلكمنليتيسربماكتابهعلى

".الزمانوقواطع

كتابعلىوقفت"لما:لفظهماالصابونيلابن""التكملةخطبةوفي
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أبيابنالغنيعبدبنمحمدبكرأبوالحافظصنفهالذي(الاكمال)إكمال

نصرأبيالاميركتابعلىبهمذيلا-اللهرحمه-البغدادينقطةابنبكر

نهايةوبلغهاللهرحمهماكولا-بابنالمعروفعليبناللههبةبنعلي

،كثيرةفوائدعلىونبه،المقالوأجاد،الجمعفيهأحسنوجدته-الامال

بيد،والترحالالحفظأوليعنوأخذها،الرجالأفواهمنرحلتهفيسمعها

،المثالهذامنذكرهميلزمه،التراجمبعضفيجماعةذكرأغفلانه

نسجو،عليهمأنبهأنفأحببتبال،علىمنهخطرواولالهيقعوالموجماعة

".المنوالهذاعلى

وقربت،اخترته...مبارككتاب"هذا":"المشتبهخطبةفيالذهبيوقال

الحافظكلامذلكفيعلقتأنبعد،اختصارهفيوبالغت،لفطه

أبيالحافظوكلامماكولا،ابننصرأبيالحافظالاميروكلام...الغنيعبد

ذلكلىإوأضفت،وغيرهمالفرضيالعلاءأبيشيخناوكلام،نقطةابنبكر

علىهذامختصريفيالعمدةأناللهرشدكفاعلم.لهتنبهتأوليوقعما

نسختكأخييافاتقن...ويشكلفيقيدويشكليصعبفيماإلاالقلمضبط

شيئا".تصنعلموإلابد،ولاوالنقطالشكلعلىواعتمد

فيممالكثيرالتبصير"و"""التوضيحتعقباتمنيظهر:المعلميقال

بخطالتيالنسخةفيالوهمعلىأي،كذلكوقعانهالنصمع""المشتبه

النسخة.إتقانمنبهطالبمماهويتمكنلماللهرحمهاللهعبدأباانمولفه

كتابفإنبعد"أما:""التوضيحخطبةفيالدينناصرابنوقال

فيلهليس،نفائسعلىمحتوفوائد،علىمشتملكتاب...""المشتبه

"المشتبه"خطبةذكرثم.".التقصير.لىإأدىاختصارهلكننظير،مجموعه
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أرادالكتابوهذا....عليهالتحريفيومنلاالقلمضبط"قلت:قالثم

...الاهمالمنكثيرلىإقادهالاختصارلكن...الاشكالزوالمصنفه

علىونبهت،الأنساببعضفيورفعت...أهملهماالحمدوددهفأوضحت

...".الكتابفيخطأوقعمماالصواب

جدا.شرحهوصففيقصرلقد:المعلميقال

الذي""المشتبهكتابعلقت"لما:"التبصير"خطبةفيحجرابنوقال

إعوازافيهوجدت-اللهرحمه-الذهبياللهعبدأبوالشهيرالحاقظلخصه

علىذلكفيأحاللانه؛ضبطهتحقيقأهمهاوهوأحدها:،اوجهثلاثةمن

يعمدإنهبحيثالاختصار،فيإجحافهثانيها:.ألممنشفىفما،القلمضبط

وفلانوفلانفلانمنهما:كلفيفيقولكثر،أوالمشتبهينالاسمينلىإ

عليهيردلاماوفيه-وثالثهاأقلهما،يستوعبأنينبغيوكان...،.وغيرهم

)الابوابالمستقلةالتراجممنفاتهما-:الفائدةتتمةمنذلكأنإلا

لخصهما،اللذيننقطةابنوذيلماكولاابنأصلفيكونهامع..والمواد(.

اللهفاستخرتعليهمااستدركماوغيرهالفرضيالعلاءبيأذيلمنوزاد

مايكونبحيث،اختصارهفيجحفماوبسطسهبمااختصارفيتعالى

لحمد.اوددهذلكعلىاللهفأعانقليلا،حجمهمنأزيدذلكمنعليهأقتصر

بهاشتبهماأضبطبلضبطهلىإأحتاجولا،بهبدأتشهيراكاناسمفكل

واعجاما،إهمالاقبلهالذينظيرفهولهأتعرضلمحرفوكل،لحروفبا

وعلى،بخطهالتيالمصنفنسخةعلىواعتمدت...وسكوناوحركة

حالةيراجعهلمانهظنيعلىغلبماوعلىمنها،هونقلالتيالأصول

بهذيلالذيوكالذيل،نيالسمعاولابنللرشاطيكالانساب،تصنيفه
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الدينعلاءالعلامةبهذيلالذيوكالذيل...سليمبنمنصورالحافط

."...مغلطاي

بالمقابلةفشيئاشيئا""الإكمالمتنبتحقيقفأبدأأناأما:المعلميقال

أعني-المستمرأخيهومن،نفسه""الإكمالمنالمظانومراجعة،النسخبين

أصوله،منعنديماراجعاشتباهأدنىوعند-،("الاوهاممستمرتهذيب"

خليفة،وطبقات،الغنيعبدوكتابي،الامديوكتاب،حبيبابنككتاب

طمعويدي،إليهتصلمرجعوكل،المرزبانيومعجمسعد،ابنوطبقات

وجدتوإن،فذاكفحسبالاصليوافقماوجدتفان،ضالتيفيهأجدأن

بالشخصتتعلقالتيوهي،متصلةزيادةعليهيزيدأويخالفهأويبينهما

علىذلكعلقتالمادةفيآخرشخصزيادةبدون""الإكمالفيالمسمى

:أضربعلىفهيالمنفصلةالزياداتفأما.موضعه

أعلقفهذهالأصلفيالمذكورةالمادةفيكثرأوشخصزيادة:الاول

وأحمر(وأحمدجمد)أبابففي،الاصلفينظائرهاانتهاءبعدلزيادتها

منذكرمنتهاهعلىفعلقت،"احمر"اسمهمنالاخيرةالمادةفيالاميرذكر

يقالمنفذكروالاباء()الكنىالامير:قالثم"احمر("،اسمهممنعليهزيد

منتهاهعلىفعلقت"أحمر("اسمهمننسبهأثناءفييكونأوأحمر""أبو:له

(""الإكمالفيللمذكورقريباالمزيدكانإذانعم.القبيلهذامنعليهزيدمن

المتصلة.الزيادةمعاملةأعاملهفقد،ذلكنحوأوخاهأوابنهيكونكأن

المناسبالموضعفيعليهاأنبهفهذه،كاملةمادةزيادة:الثانيالضرب

)باب(""الإكمالفيمثلادورها،مجيءعندأعلقهاثم،البابعنوانمنلها
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زيادةفهذه()أيانوهي،ثالثةمادةعليهزادواوقد،مادتانفهاتان(وأبانأثان

)أياز(أيضاالبابفيمنصوروزاد)أثال(،البابفينقطةابنوزاد،حتمية

علقتثموأياز"،وأثال"وأيان:ليقو(وأباناثان)بابقولهعلىفعلقت

لهيقالفمن"،"أثال:لهيقالفمن("،"الان:لهيقالمنبيانالبابآخرعلى

و"التوضيح"""المشتبهأهملوقدهذا.ذلكزادمنأولنصناقلا"أياز"

لصورةمخالفةوالزاياللامصورةأنبعلةوأياز()أثالمادتيو"التبصير"

،الناسمنكثيريعرفهالاغريبةأسماءهذهأنزادها:منوحجة،النون

حالكلوعلى،ونحوهالمعلقالخطفيبالنونتشتبهماكثيراوالزايواللام

حقمشتبهتانمادتانهناككانإذانعم،الزيادةهذهمثلأهمللافأنا

الاتي.الضربمعاملةعاملهماوبابامنهماأعقدنيفإالاشتباه

"،"الاكمالفيبمادةتشتبهانلافأكثرلمادتينالزيادةكانتما:الثالث

وكنت(،وترثالو)بريال(ترجةو)أبرجةمثلمستقلابابالذلكأعقدنيفا

ذلكعنأحجمتثملهاالمناسبةالمواضعفيالابوابهذهأعلقأنأريد

جذا،التعليقاتطولكراهية:نيالثا،مستقلةزياداتهذهأن:الاوللامور؛

فيلاجمعهاأوخرهاأنفاثرت،ذلكمنبمزيدأظفرأنرجائي:الثالث

له.تتمة""الاكمالطبعانتهاءبعديطبعأنيمكنمستقلجزء

فقد،بعدهعمنأذكرهاولازادهامنأولعنالزيادةأنقلوانيهذا

بعضها،أوو"التبصير""و"التوضيح""المشتبهفيفتذكرزيادةنقطةابنيزيد

ابنزيادةذكرتوالزياداتالزائدونتعددوان.فقطنقطةابنعنفأنقلها

وأحجرابنثمالدينناصرابنثمالذهبيثمالصابونيثممنصورثمنقطة
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ذكرتهاالمراجعمنالكتبهذهغيرفيالزيادةوجدتوإذا،منهمزادمن

مرجعها.لىإلهاناسبا

"البلدانو"معجم""الانسابفيأجدإذالنسبةمشتبهفيهذاويكثر

.زياداتعدة

والرموز:الاصطلاحاتول-

نأفمنهيخفىقدماأما،واضحأومعروفهومامنهاالضبطألفاظ

"،مبهمة"بحاء)أحنف(فيقال""المهملةبمعنى""المبهمةيطلقالامير

"،فوقمن"المثناةالتاء:وعلى"الموحدة"الباء:علىالمتأخرونويطلق

"،"المثلثة:الثاءوعلى،"الفوقية":أقولوأنا،""الفوقانية:بعضهمويقول

فيالاكتفاءوالغالب،""التحتية""التحتانية"تحتمن"المثناةالياء:وعلى

المعجمة،والزاي،المهملةالراء:قيلوربماباسمهما،والزايالراءضبط

عندولاسيما)ي(،الياءبصورةتشتبهقد)ء(الهمزةصورةلانجيدوهو

رائين"."كتبتهكذاراءتثنيةيكتبقدالكتاببعضفانبالتاءالتثنية

تقدموقد،النسخرموزإلاتعليقاتيفيولارموزالكتابفيوليس

إحدىلتعيين)د(أو()ظنقطةابنكتابذكربعدأكتبقدنعمبيانها؟

أسماءأختصر.الدارلنسخةوالثاني،الظاهريةلنسخةفالاول،نسختيه

و"التهذيب""،الاوهاممستمرتهذيب"لكتاب"المستمر"ليكقوالكتب

ذلكونحو،القاموسلشرح"و"التاجحجر،لابن"التهذيبتهذيب"لكتاب

.الممارسعلىيخفىلامما

!!!
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نظرفيهاقضايا
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صوابها:لييتضحلمقضاياثم

قاعدتهاأنيخفىلا،المقصورةالثلاثيةالأسماءلىإالنسبة:لىالاو

كماذلك،يخالفماكلامهمفييأتيلكن،النسبةعندو]واالالفقلب

الاستعمالذاككانإنذلكخالفماأن:أراهوالذي،مواضعهفيستراه

فخطأ.والا،النسبشواذمنألهعلىعليههوماعلىأبقيمشهوراأوقديما

ماضممعالواويسكنمنطريقةعلىونحوهسيبويههاءقضية:الثانية

علىصالتعليقفينقلتووصلا؟وقفاهاءتبقىهلبعدها،ماوفتحقبلها

ولمذلك،فيعليهوقفتماالاكمالمنالمطبوعالاوللجزءامن()164

"."التاجقيمايقنعنيولم،الشكيزيلمابعدلييطهر

فيالمعروفهاء،آخرهاالتيالاعجميةالاسماءسائرقضية:الثالثة

لجمعاعلامةلالحاقتحريكهالىإاضطروافاذاالهاء،هذهإسكانالفارسية

،والكافوالقافلجيمابينالذيلحرفاوهو)كافا(قلبوهابالكلمةونحوه

المصدروقي)بندكان(:جمعهفيويقولونالعبد،أي()بنده"يقولون

وكافا،قاقاأوجيماجعلتقدقديماعربفيماالهاءهذهونجد)بندكي(.

قلبسنتهمومن.ونيزكوتربك،وشوذانقواستبرق،وبنفسجارندجمثل

ذلكووجهلتعريب،والعربيةعلماءبهصرحكماكافاأوقافاأوجيفاالكاف

إذالعجمراولمافكانهم،الثلاثةهذهمنكلاتقاربالكاففان؛واضح

التعريببعدأنهاوعلمواكافا،جعلوهاالهاءتلكتحريكلىإاضطروا

.الكافمعاملةالتعريبقيعاملوهاللتحريكعرضةدائماتكون
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ووصلا،وقفاهاءاخرهايبقىبانهالعلامأهلصرحأسماءأربعةوثم

أواخرفيالهاءأن:هذاوجهوكأن(،سيده-منده-داسه-)ماجهوهي

أصليةهاءاخرهاأسماءالعربيةوقيأصليا،حرفاتعتبرالاعجميةالاسماء

التعريبعندالهاءتلكتتركلافلماذا،ومهمه،ومنزه،مدره:مثلفتحةبعد

الذيالتحريكهوليسالعربيةقيلهايعرضالذيوالتحريكأصلها؟على

العجمية.قيلهايعرض

مامعاملةالمتأخرونيعاملهاالقبيلهذامنكثيرةأسماءهناكأنبقي

مستند؟لذلكفهلتأنيثهاءاخره

المعارفدائرةلىإأوليإيكتبأنالقضايابهذهعلملهممنأرجو

.ويرضاهيحبهلماجميعااللهوفقنا،العثمانية

المعلمييحمىبنالرحمنعبد

المكرمةمكة
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له،شريكلاوحدهاللهإلاإلهلاأنشهدو،العالمينربللهالحمد

محمدأنبيائهخاتمعلىوباركوسلماللهصلى،ورسولهعبدهمحمداوأن

وصحبه.واله

بنالكريمعبدسعدأبيالامامللحاقط()الانسابكتابفإنبعد،أما

طبعهلىإفسبقوناشأنهالمستشرقونأدرك،جليلكتابالسمعانيمحمد

منهممحاقظهب،غرافبالزنكوطبعوه1-219سنةأي-سنةخمسينمنذ

سقيمةالنسخةأنغيرصنعوا،ماويعمبها،ظفرواالتيالنسخةصورةعلى

الطبعة،تلكنسخوجودعرفقدذلكومع،والتحريفالسقطفيهايكثرجدا

فأهم؛للتلفعرضةمنهاالموجودفصارورقهافبليبطبعها،العهدوتقادم

،الكتابهذاأمرالدكنبحيدرابادالعثمانيةالمعارفدائرةجمعيةرجال

كتبهنشرلىإوالسباقة،التراجمفنلواءحاملةهيوجمعيتهملاكيف

مصورةأومخطوطةالكتابمننسختحصيلفيفسعوابأكثرها،والمتفردة

لىإفبادرو-وصفهاتيوسيا-المطبوعةغيرنسخبثلاثفظفروا،عنه

معالاختلافاتوتقييد،النسخعلىومقابلتها،للكتابمسودةاستنساخ

مقدمةيتوسطونيكادوافلم،الكتابتحقيقبنيةالمراجعبعضمراجعة

،الصوابوخفاء،الاختلافاتلكثرة؛العملصعوبةلهمبدتحتىالمولف

محمدالدكتور]لفاضلمديرهارأسهموعلى-الدائرةلفصلاءفبدا

كاتبهولهمسابقزميلعاتقعلىالعملثقليضعواأن-خانالمعيدعبد

الدائرةفصلاءيقومأنقرروانه،بذلكالدكتورليإفكتب،الكلمةهذه
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منقوبلماوإرسال،الاختلافاتوتقييد،النسخعلىالمسودةبمقابلة

وأبعثه،ليإأرسلماكللاحققفشيئا؛شيئاليإالاختلافبيانمعالمسودة

ذكرها.لاسبابالكتابطبعتعجيللىإمضطرونلانهمفشيئا؛شيئاإليهم

تمماوبعثكؤلا"ماابن"إكمالتحقيقفيلياستعجالهممعكلههذا

مظنةفيهوالاسراعالعملوكثرة؟ذلكبغيرلياشتغاومع،إليهممنهتحقيقه

طبعالذيالكتابفيالغلطةأرىإنيحتىذلكأكرهوأنا،مئنتهبلاختلاله

هين.غيرحزنفينالنيبتحقيقي

لمإنوأنيفيه،واستعجالهمالكتابطبععلىتصميمهمعلمتلكن

يتيسرمادونوهو،التصحيحمنلهمتيسربمافسيطبعونهطلبهملىإأجبهم

ماالعلمأهليرىأنوأرجو،طلبهملىإإجابتهمإلايسعنيفلم،لي

يرضيهم.

مصداقحدث،وطبعوهإليهمبهوبعتت،الاوللجزءاتممتأأنبعد

مقدمةكتابةمنييلتمسالدكتورليإكتب(أيلالةعلى)ضغثالمثل

لامماوأراها،المقدماتكتابةأستثقللياشتغاكثرةمعوأنا،للأنساب

اجودتكونقدمقدمةيكتبانهووسعهفيوبانبالاعتذار،فاجبته،أحسنه

تبعةوعليه،الإجابةإلايسعنيفلم،طلبهعلىبالإصرارفأجاب،يمكننيمما

التقصير.

إليه:والحاجةالأنسابفنفي

تفرعت،وكيفالقبائلأصولفييذكرماعلى"الانساب"فنيطلق

علىأيضاويطلقجرا؟وهلمأبناوهمثمعدنانأبناءفيهيذكرعدنانكنسب

كلويضبط،ذلكونحووالنجاروالمقدسيكالاسدياللفظيةالنسبجمع
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موضوعنا.هوالثانيوهذابها.عرفمنبعضويذكرمعناها،ويبينمنها

طالبيحتاجمما"هو:الفنهذاذكرفي"اللباب"خطبةفيالاثيرابنقال

ماوكثيرا،عليهالتعويللىإلفضلوالأدبفيالراغبويضطر،إليهالعلم

ذلك،غيرأومذهبأوصناعةأوبلدأوجدأوبطنأوقبيلةلىإنسبارأيت

منهكثيرفيفيقع،الخاصةعندمعلومغيرالعامةعندمجهولوأكثرها

".والتحريفالغلطويكثر،التصحيف

فيه:التاليف*

]أسماء[)مختلفكتابلجملةافيكتبهمنيعدأنيمكنماأول

فيذكرتهوقد2(،4)-5البغداديحبيببنلمحمدومؤتلفها(القبائل

ابنالحاء[]بضمحدانالأزدفي":منهفصلأولوهذا،""الإكمالمقدمة

بنعثمانبنخالد(:النسخة)فيغالببنغنمبنعمروبنشمس

بنمالكبناللهعبدبنكعببنالحارثبنكعببنزهرانبننصر

بنعوفبنقريعبنالحاء[]بفتححدانتميموفيالازد.بننصر

وداللجيما]بفتحجدانربيعةوقي.تميمبنمناةبنزيدبنسعدبنكعب

خدانخزيمةبنأسدوقينزار.بنربيعةبنأسدبنجديلةبن[مشددة

بنمالكبنهربنعامربن[مشددةودالفوقمنمعجمة]بخاء

]بفتححدانذوهمدانوفيأسد.بندودانبنثعلبةبنسعدبنالحارث

بنجشمبنحاشدبنجشمبنربيعهبنشراحيلبنوضمها[المهملة

".همدانوهوأوسلةبننوفبنخيوان

فييفيدلكنه،الفنبهاعرفناالتيالطريقةعلىليسهذاإننعم

انهعرفناخدانيانهعرفنافمن،قريبباستنباطواثباتهاالنسبتصحيح
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فيووجدناربيعةبنأسدمنانهعرفناومن،ذلكوغيرسديوربعي

رجلوصففيوجدناوإذا""الخدانيالصوابأنعرفنا"نيلجا"اصفته

ني"لحدا"اأو،لمعجمةبا"نيلخدا"اأو،لجيمبا("نيلجدا"امحققا

نأالاولفينعلمفإننا""الاسديأيضاوصفهفيووجدنا،بالمهملة

أيضابالفتحالثانيوفي،ربيعةبنأسدلىإوأنهاالسينبفتح"ي"الاسلم

الاسدلىإنسبةوأنها،السينبسكونالثالثوفي،خزيمةبنأسلملىإوأنها

الفنكتبفيعدهصحفإذا،حالكلوعلىهذا.علىوقسالازد،فيلغة

يخفى.لاكماخاصضربفيفهو

(04)332-9المصريالازديسعيدبنالغنيعبدالحافظتلاهثم

أيضا،الفنهذامنخاصقضربوهو،"النسبة"مشتبهفيكتابهفيهألف

("."الإكمالمقدمةفيبينتهكماجماعةوتلاه

كتاب5(-470)48المقدسيطاهربنمحمدالحافظوألف

فيوهوأره،ولمطبعوقد"النقطفيالمتماثلةالخطفيالمتفقة"الانساب

أيضا.خاصضرب

على)المنسوبونوهوالمصطلحأهليذكرهرابعخاصضربوثم

جاورهم،ولكنه،تيمبنيمنوليس()التيميمثل:أيالظاهر(خلاف

ذلك.ونحو،جالسهمولكنالحذائين،منيكنولمو)الحذاء(

بناللهعبدمحمدأبوهوأعلمهالنسبةمطلقفيمؤلف)1(وأول

الزهريشهاببنمسلمبنمحمدهو:العربعندالأنسابفيألفمناول:قيل(1)

اليقظانأبوالفثم،يتمهولم"قومهنسب"فيبكتاببداهـوأنه412المتوفى

-الكبير""النسبكتابمعهاكتبا،091سنةالمتوفىالاخباريحفصبنسحيم
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توجدالانوار""اقتباسكتابهألف5(-42)466الرشاطياللهعبدبنعلي

فيناقصةنسخةالاشبيليالرحمنعبدبناللهعبدمحمدلابيمختصرهمن

البلبيسيإبراهيمبنإسماعيلالدينمجدأيضاواختصرهالازهر،مكتبة

وبينالمختصرهذابينجمعثم)القبس(،مختصرهوسمى08()728-2

بخطوهي،لجامعاهذانسخةمنمصورةنسخةوعندي،الاثير"ابن"لباب

خطبته:وفي"."الاكمالمقدمةفيحالهابعضشرحتوقد،مؤلفه

"،"القبسوسميتهالرشاطيمحمدأبيكتاباختصرتلمافانيوبعد"...

لابي"اللباب"بكتابالانسابكثروالاسماءبعضضبطعلىواستعنت

تراجم،علىاجتمعاقدوجدتهما،اللهرحمهماالجزريالاثيرابنلحسنا

منعلىيتفقانتارةترجمةعلىاجتمعاواذا(،1)بأخرىمنهماكلوانفرد

هذافيومعولإليهمحتاجالكتابينمنوكل...يختلفانوتارةفيهاسمي

النظرعنالكتابهذافيالناظرليستغنيبينهماجمعأأنفأحببت،عليهالفن

منباقيهاوسقطالخطبةمنالموجوداخرهذاحجمهما(".كبيركتابينفي

هـكان591سنةالمتوفىالسدسيعمروبنمؤرجثمواخبارها"،خندفنسبو"

"،القبائلجماهير"عنواخر("قريشنسب"عنكتابافيضعالانسابفييؤلف

الانسابفيتركهـ،402سنةالمتوفىالكلبيمحمدبنهشامالكوفةفيوكان

الانسابفيالتاليفتتابعثم(".النسبجمهرة"اوالكبير""النسباسمهضخماكتابا

عمروبنلمؤرجقريشنسبمنحذف"كتابمقدمةانظر-الكلبيبنبعد

وقد.م0691سنةالقاهرةفيوطبعالمنجدالدينصلاحالدكتورنشره"السدوسي

الزبيريالمصعببناللهعبدبنالمصعباللهعبدلابي"قريشنسب"كتابطبع

[.]المؤلف.م5391سعةبمصرالمعارفدارفي236المتوفى

."باخر":الاصل(1)
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المخطوطاتفهرسوفي،لجامعاهذابهسمىمايذكرولم،النسخة

فيه.ماعلىأسميهكذاوأنا()القبسسماهانهالمصورة

ني:السمعاأنساب*

الجامعالوحيدالكتاببحقهوالسمعانيسعدلابيالانسابكتاب

فاستنبطزادبلمطلقا،النسبمنبهظفرماعامةفيهجمع،الفنهذافي

بها،يعرفوالملكنهمعليهمتطلقأنيصحجماعةعلىأطلقهامنهاعدة

الالقابمنجملةأيضاوزاد،مواضعفيذلكلىإالاشارةوسترى

مواضعه،فيذلكسترىكما)نسبة(العربيةهليسميهالاالتيوالاوصاف

،غيرهوجدحيثعليهتطلقحدوشخصذكرعلىنسبةكلفييقتصرولم

بل،بهتعريفأقلعلىالرجلذكرفييقتصرولمكثيرا،ذلكعلىيزيدبل

المواضع.منكثيرفيتطولقدمفيدةترجمةلهيسوق

منفأسقطهمااللبابصاحبعليهماسطااللذانهماالامرانوهذان

.الكتابفائدةبمعظمفذهبمختصره

تلته:التيالكتب*

الاثيربنمحمدبنمحمدبنعليالحسنلابي""اللبابمنهانعرف

أسماءأكثرأسقط،السمعانيلكتابمختصروهو063()555-

زياداتوزاد،اليسيرةالاوهامعلىونبه،التراجمأكثرواختصر،الاشخاص

الله.شاءإن""الانسابعلىالتعليقفيفوائدهعلىوسننبه،بالكثيرةليست

المكيالحرممكتبةفيمخطوطتانونسختان،المطبوعةالنسخةمنهوعندي

بعة.رنسخةبمثابة"و"القيس،كاملتينغير
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الدمشقيالخيضرياللهعبدبنمحمدبنمحمدالدينقطبتلاهثم

قالوا:"الانسابكتبتلخيصفي"الاكتسابفألف498(82-1)الشافعي

".والرشاطيالأثيرابنعندماإليهوضم،السمعانيأنسابفيهلخص"

.المصورةالمخطوطاتفهرسفيكمافقطالثالثلجزءامنهيوجد

.الاشارةهذهفحسبهاتلاهوماالسيوطي"لب"أما

الفائدةعظيم-626(تقديرا)577الحمويلياقوت"البلدانمعجمو"

فيلفظهموافقةجدايكثرأتلهتحقيقهينبغيومما.البلدانلىإالنسبفي

الاخيرعمرهشطرياقوتوعاش"اللباب"للفظ""الانسابعبارةتلخيص

بيأبكتبخبيراياقوتوكانإليها،يتردد""اللبابصاحبوكان،حلبفي

منأيضاوينقل،""اللبابفيليسمماكثيرا"الأنساب"منينقلفانهسعد،

وغيرهاالسمعانيينمكتباتبجوارطويلةمدةعاشوقد،وغيره"التحبير"

(1في)النظرويستوقفمنها،كتابهفوائدأكثربأنوصرحمرو،مكتباتمن

مماذلكيكونوقد،الغريبةالاسماءذكريتوقيانماكثيراأنهماتلخيصهما

ماهناكفليسحالكلوعلى."المشاكلمن"التهربالعصريونيسميه

.يقاربولاالسمعانيكتابعنيغني

!!!

"."من:الاصل(1)
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رسمفيهوقالهماأسوقأنوحسبي،سلفهذكرهنانقدمأنينبغي

وسكونالمهملةالسينبفتح-"السمعاني:قال(""الانسابمن""السمعاني

أجدادلبعضاسموهو-النوناخرهاوفيالمحهملةالعينوفتحالميم

هكذا،تميممنبطنفهوإليهننتسبالذيسمعانوأما؛إليهالمنتسب

الإمامالقاضيثم...سلفنامنحدثمنفأول،ذلكيذكرونسلفيسمعت

بنجعفربنمحمدبناحملمبنالجبارعبدبنمحمدمنصورابو

السمعانياللهعبدبنمسلمبنالربيعبنالفضلبنالجبارعبدبنأحمد

فيهاوصنفواللغةالعربيةأحكممتقنا،ورعافاضلاإماماكان،التميمي

جدي؛منصورالمظفربووعلي،القاسمأبو:وولداه...المفيدةالتصانيف

فكان]الحنفي[السمعانيالجبارعبدبنمحمدبنعليالقاسمبوأما

ملكها،عندوحظيكرمانلىإخرج،المحفوظكثيرظريفاعالمافاضلا

ولما،شيوخهمنوالدهمعسمعقدوكانالأولاد،ورزقبهاالوزيروصاهر

مذهبلىإحنيفةبيأمذهبمنالمظفرأبوالامامجدناأخوهانتقل

:وقال،الكراهةوأظهرالقاسمأبوأخوههجره-اللهرحمهما-الشافعي

ما:وقالأخيهلىإكتابافكتب!مذهبهعنوانتقلتالوالدمذهبخالفت

انتقلتبلالأصولفي-اللهرحمه-والديعليهكانالذيالمذهبتركت

رأيلىإاعتقادهماصولفيصاروامروأهلفإن،القدريةمذهبعن

51هدو،القدريةعلىالردفيجزءاعشرينعلىيزيدكتاباوصنفالقدر،

إليهالسمعانيعليبنعليالعلاءاباابنهونفذ،قلبهوطاب،عنهفرضي،إليه

أبيمنالحديثوسمع،الفقهويتدرسيتعلممدةعندهفأقام،عليهللتفقه
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روايةعمرانأبيبابنالمعروفالصفاراللهعبدبنموسىبنمحمدالخير

ماتولما،كرمانلىإورجعالكشميهني،الهيثمبيأعن"البخاري"صحيح

العلاءأبوورزق؛وغيرهالمدرسةمنوالدهلىإكانماإليهفوضوالده

علماء.فصلاءأولادونواحيهابكرمانلهالساعةلىواالاولاد،

السمعانيالجبارعبدبنمحمدبنمنصورالمظفرأبوالاماموجدنا

بعضأصفأنعلىقدرولافنه،فيالنظيروعديم،مدافعةبلاعصرهإمام

"التفسير"صنف.العلممنمحلهعرفنصفوتصانيفهطالعومن،مناقبه

فيالمجالسملىو،طالعهمنكلاستحسنهالذيالمليحالحسن

فيالتصانيفوصنفمفيد،بكلامحديثكلعلىوتكلم،لحديثا

وغيرها،"القدريةعلىو"الردو"الانتصار""السنةأهل"منهاجمثللحديثا

وفي،الفنذلكفيصنفعمامغنوهو(""القواطعالفقهأصولفيوصنف

خلافية،مسألةألفمنقريبعلىمشتملوهو""البرهانالخلاف

الملقبوالاقطار،الافاقفيسارالذيو"المختصر""و"الاوساط

التيسرار""الاعنوأجاب،الدبوميزيدبيأعلىفيهورد،"ب"الاصطلام

ربعمائةووستيناثنتينسنةفيلحجازبافانتقلمناظرا،فقيهاوكانجمعها.

إلىوصلأنلىإظهرهوماذلكخفىو،اللهرحمهالشافعيمذهبلىإ

ماونصرذلكعلىوثبت،ومخاصماتمحنالانتقالقيلهوجرىمرو،

فيالكثيرلحديثاسمعوالفوائد،النكتكثيروعظهمجالسوكان،اختاره

.ذكرهوشاع،وتلامذتهأصحابهوكثر،الروايةعنهوانتشرت،وكبرهصغره

بكرباوالكراعي،الحسينبنعليبنأحمدغانمباوباهبمروسمع

كثيرةوجماعة،الهيثمبابنالمعروف،الترابيالصمدعبدبنمحمد
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الحسانالالفالاحاديثجمعوقدوالحجاز،وجرجانوالعراقبخراسان

جماعةأدركت،احاديثعشرةشيخكلعن،لهشيخمائةعنمسموعاتهمن

عليبنمحمدبنعمرحفصأبيصاحبيهعلىوتفقهتأصحابهمن

والله،المروروذيمحمدبنأحمدبنإبراهيمإسحاقبيو،السرخد

يوسفبنمحمدبنمحمدنصرابوالحديثعنهليوروىيرحمهما،

وأبوبهراة،القاينيعليبنمحمدبنالجنيدالقاسموأبوبمرو،الفاشاني

بشاربنمحمدبنأحمدبكروأبوببلخ،السنجيبكرأبيبنمحمدطاهر

بطوس،القاضيصخربنكاملبنحسانالبدروأبوبنيسابور،الخرجردي

وجماعةبأصبهان،ماشاذهبنالمنعمعبدبنأحمدبنمحمدمنصوروأبو

نفرا.خمسينعلىتزيدكثيرة

يوموتوفي،وأربعمائةوعشرينستسنةالحجةذيفيولادتهوكانت

وأربعمائة،وثمانينتسمعسنةالاولربيعشهرمنوالعشرينالثالثلجمعةا

بكرأبو:خمسةالأولادمنورزقمرو،مقابرإحدىسجذانباقمىودفن

وبنت،رابعوابنأحمد،القاسموأبو،الحسنمحمدبوو،والديمحمد

.يسيرةبمدةموتهعقبماتا

بنمحمدبنمنصوربنمحمدبكرأبو]الامام[والديفاما

ويقولبهيفتخروالدهوكان،أبيهابن،عليهاللهرحمةالسمعانيلجباراعبد

فضلومنيأعلممحمد"ابنيالاملاء:مجلسفيالاشهادرووسعلى

أقرانه،وقاق،جماعةعلىالادبوقرأ،الفقهفيوبرع،عليهتفقه"مني

تمممامصنفاتعدةفيوشرع،أيامهآخرفيوغسلهالمليحالشعروقرض

الاربعينجاوزوقد،بروحهلىتعااللهواستأثر،بعمرهيمتعلملاثهمنها؛شيئا



18"بالأنمط"تعقيقمقدملأ

لحديث،السماعأصبهانلىإورحللحجاز،واالعراقلىإسافر،بقليل

مائةوأملى،والكتبالنسخوحصل،العاليةوالاسانيدالشيوخدركو

مثلها.لىإيسبقهلمأحداأنعرفطالعهامن،الحديثفيمجلساوأربعين

،الطاهريسعيدباوالصفار،عمرانبيأبنالخيروأباباه،بمروسمع

لحسناأباوبهمذان،المدينيالمؤذنأحمدابنعليلحسناأباوبنيسابور

،البقالبنداربنثابتليالمعاأباوببغداد،الشعرانيالرحمنعبدبنفيد

أباوبمكة،الحبالالكوفيعليبنمحمدبنالمعمرالبقاءأباوبالكوفة

بنأحمدبكرأباوبأصبهان،العثمانيالعزيزعبدبنمحمدبنأحمدشاكر

هذهمنكثيرةوجماعة،الحافظمردويهبنموسىبنأحمدبنمحمد

وحدث،بذلكخطهوشاهدت،مسموعاتهبجميعالاجازةليكتب.الطبقة

وتوفي،وأربعمائةوستينستسنةالاولىجمادىفيولادتهوكانت.بهراة

وكان،والدهعندودفن،وخمسمائةعشرسنةصفرمنالثالثلجمعةايوم

أنشد:ذكرهإذاالنطنزيعليبنمحمدالفتحأبوشيخنا

بالشبابيمتعلمسفراأبوالشبابزين

إماماكان،السمعانيالمظفرأبيبنالحسنمحمدأبوالاكبروعمي

عنمنقبضا،الشيبةمليحمنورانظيفاوالتهجد،العبادةكثيرورغازاهذا

،والدهعلىتفقه،للصلاةلجمعاأيامفيإلادارهعنيخرجقلما،الخلق

بعدهولدأئهوظني-الحديثمعهوسمعاللهرحمهموالديتلووكان

نيسابور،لىإمعهورحل،الشيوخمنجماعةعنوالديوأفاده-بسنتين

القاسموأبا،الطاهريأحمدبناللهعبدسعيدباوباه،بمرووسمع

الرزاقعبدبنكامكارمحمدباو،الزاهريأحمدبنمحمدبنإسماعيل
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أباوبنيسابور،الجرجانيالتميميإسماعيلبنالمظفرلفرجباو،الاديب

الحسينبنمحمدإبراهيموأبا،المدينيمحمدبنأحمدبنعليالحسن

عليباو،القشيريالقاسمأبيبنالواحدعبدسعيدباو،البالوي

وكانالكثير،منهسمعت.سواهموجماعةالخشنامي،أحمدبناللهنصر

لجامع""اكتابمثلالمصنفةالكتبعليهوقرأت،ويحبنييكرمني

لي"و"الاماسيار،بنحمدلا""التاريخوكتابراشد،بنلمعمر

زكريابيأليما"وعنه،بروايتهلجدي"الالفو"الأحاديثو"الانتصار"

وأبي،المدينيلحسناأبيعنبروايته"السراجالقاسمبيوالمزكي

الشهداءثوابورزقوالفوائد،الاجزاءمنذلكوغيرالصمد،عبدالعباس

زوجتهعندلإنسانكانتلوديعةاللصوصعليهودخلعمرهآخرفي

يرحمه-لىتعاوالله-وخمسمائةوثلاثينإحدىسنة...الاثنينليلةوخنقوه

بأصبهان.ناونعيهليإوصل

شائاكان،السمعانيالحسنبنمحمدمنصورأبو-عميابن-وولده

باللسانينالشعرفيباسطةيدلهوكانت،فيهوبرعالادبقرأظريفا،فاضلا

فيلجريواالشبانمعلجلوسامنسلفهيشتغللمبمااشتغلأـهغير

منسمعت،وعنهعنايتجاوزلىتعاواللهفيه،همفيماوموافقتهمميدانهم

وماشبابهحالفيالمنيةواخترمتهبسنتينو]لدهبعدوتوفيالكثير،شعره

وخمسمائة.وثلاثينثلاثسنةمنعرفةليلةوذلك،الاربعيناستكمل

عليهوعلقت،الفقهعنهاخذتومن،استاذيالاصغرالاخروعمي

إماماكان،السمعانيمنصوربنأحمدالقاسمأبو،المذهبوبعضالخلاف

فضائللهالشعر،حسنشاعرا،الوعظمليحواعظامفتيامناظراعالمافاضلا
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-لديوعلىتفقهصبورا،حمولاثابتاوقوراحيياوكان،كثيرةومناقبجمة

بمروسمع،إليهمفوضاكانفيمابعدهوحلفه،العلمعنهخذو-اللهرحمهما

نصروأبا،الاديبالرزاقعبدبنكامكارمحمدوأبا-والدي-5أخا

عنعليهوقرأتأوراقاعليهانتخبت.وطبقتهمنيالماهامحمدبنمحمد

سنةشوالفيوخرجنامرولىإوانصرفناسرخسلىإمعهوخرجتشيوخه

الرحلةفيرغبتنيلابسببيخروجهوكاننيسابور،لىإوعشرينتسع

علىوعزم،الصحيحمعيفسمعلقشيريالحجاجبنمسلمحديثلسماع

فصبر،خروجهبعدبنيسابورلاقيممختفياعنهوتأخرت،الوطنلىإالرجوع

ورجعنيسابور،لىإبإذنهو]نصرفتطوس،لىإمعهورجعتظهرتأنلىإ

أرهولمأصبهانلىإمنهاوخرجتسنةبنيسابورأناقمتومرو،لىإهو

الثالثفيوتوفيربعمائة،ووثمانينسبعسنةفيولادتهوكانت.ذلكبعد

ببغدادناونعيهليإوصل،خمسمائةوثلاثينأربعسنةشوالمنوالعشرين

بها.العزاءلهوعقدنا

مديمةللقرانالدرسكثيرةعفيفةلحةصاامرأة،أختيحرةاللهمةو

أبيعنالاجازةوالديلهاحصلالبر،عمالوالخيرفيراغبةللصوم

حاديثعليهاقرأت،البغداديالباقلانيالحسنبنمحمدغالب

وتسعينإحدىسنةمنرجبفيولادتهاوكانت،عنهبإجازتهاوحكايات

".يرحمهملىتعاواللهبيتنا،منحدثواالذينلجماعةافهذه.ربعمائةو

الشافعيةطبقاتفيجمهمترافليراجعأخبارهمفيالزيادةأحبومن

وغيرها.
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بنالجبارعبدبنمحمدبنمنصوربنمحمدبنالكريمعبدهو

بنمسلمبنالربيعبنالفضلبنأحمدبنجعفربنمحمدبنأحمد

بعدالنسبوسياق.المروزيالسمعانيالاسلامتاجسعدأبو،اللهعبد

عساكرابنزميلهثبتهوكذا،سلفهذكرفيتقدمكمانفسهسعدأبوأثبتهجعفر

وشيرويهمندةبنيحيىأننقطةابنوذكر،وغيره"نقطةابن"تقييدفيكما

يزيدا.ولم"سمعان"ابنقالا:ثمجعفرلىإالنسبساقا

الأعلىالجدلىإجعفرانسباوانما،بخلافهذاليس:المعلميقال

هذامعنىوليس،تميممنبطنانهأهلهعنسعدأبوذكرالذي،سمعانوهو

وانما،ذلكيعرفونلاالنسبعلماءفان،لجاهليةافيمعروفقديمبطنانه

فيمنوكان،الصحابةزمنفيابنهأوهوكان،تميمي-أعلموالله-سمعان

تميم.منبطناصاروبذلك،إليهفنسبوابنوهوكثرواستوطنها،مروغزا

ونشاته:مولده*

وخمسمائة،ستسنة،شعبانمنوالعشرينالحاديالاثنينيومبمروولد

فأحسبهتقريبا،أشهرربعةوسنةأربعينحيمئدعمرهيجاوزلموالدهأنومع

فكان،المحدثينسجلفيابنهاسمبإدراجسارعفإئه،موتهبقربيشعركان

وأأملوهمالهويكتب،المحدثينمجالسنحوهاأوسنتينابنوهويحضره

ولدهإليهيرجعأصلاليكونويصححهذلكويثبتحاضر،وهوعليهمقرئ

بهرحلبل،ببلدهيكتفولم،تهمإجازاذلكمعلهويأخذكبر،إذامنهويروي

لهوسمعمحدثيهاكبارلدىوأحضرهنيسابور،لى!سنواتثلاثنحووعمره

شيوخه.أسماءفيذلكبعضتفصيلوسيأتي،منهم
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أحسعندمايكتففلم،فاضلانعالمانأخوانللأبكانانهومع

أصحابه،منلمعاأفضللىإبهأوصىبلإليهما،ابنهيدعبأنبالموت

عشرسنةمنصفرشهرثالثالابتوفي.مشايخهفيذكرهوسياتي

عشروثلاثةأشهروخمسةسنينثلاثحينئذسعدبيأوعمر،وخمسمائة

سعد.أبيوالدةحالمنشيئاالانأعرفولايوما،

لحةصاوالبيئةالعلماء،خيارمنوكلهم،وعماهوصيهسعدأباكفل

فيسعدأبيتنشئةفيالكلامعنيغنيماذلكوفيونساوها،رجالهافاضلة

.أمرهمنإليهصاربماالعلممعولاسيما،عمرهأوائل

يسمعوصار،والادبوالعربيةالفقهوتعلمالقرانحفظفانهلجملةوبا

لمأنهمغيربنفسهيسمعصارالعشرينقاربأنبعدثم،عميهمعالحديث

.باخرةإلابالرحلةلهيسمحوا

رحلته:*

من"مسلم"صحيحليسمعنيسابورلىإبالرحلةلهياذنواأنعليهمألح

،عمرهطالالذيالفراويالفضلأبيالفاضلالثقةالمعمربهالمتفرد

حسرةكانتسعدأبومنهيسمعولمماتواذا،موتهيومكليتوقعصيحو

منوالعشرينالثانيةعمرهجاوزحتىلهيأذنوافلم،تندمللاقلبهفي

عميه.أحدمعهسافربل،وحدهبالسفرلهيسمحواولم،السنين

سماعتمفلما،الكريهةالحبيبةالعنايةبتلكسعدأبيصدروضاق

أبايسعفلم،وظنهلىإبهيرجعأنعمهأرادنيسابورفي"مسلم"صحيح

فييطوفويدعهفيذهبالانتظار،عمهيملأنأملا،يختبئانإلاسعد

ملحتىنيسابورلزممنه،أصبركانالعملكن،يحبكماالعلممراكز
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عمهيحاجبقيوكأنهمعه،الرجوعفيعمهوطاوعفظهرالاختباء؛سعدبو

،وحدهالغربةمنلمنعهداعيلاوأنه،الرحلةلىإمضطرانهلهويوضح

نعم.لهبالإذنجوابهمافعاد،والوصيالاخرعمهكاتبيكونأنويمكن

تقدمكماسنةبهاوأقامنيسابورلىإهوفرجعبطوس،وهماعمهلهأذن

أهله.جملةفيعمهذكرهفيذلكشرح

رحلتهواتسعت،سنواتعدةالدنيافيالعلممراكزفييطوفذهبثم

والشاملحجازواوالعراقالنهروراءوماوأصبهانخراسانبلادفعفت

ومات،مرتينوحبئ،النصارىبايديوهوالمقدسبيتوزاروطبرستان

الرخلة.فيوهوبمروعليهوالوصيعمه

وطنه:لىإرجوعهكم

وثلاثينثمانسنةبمرووطنهلىإ"وعاد:"الشافعية"طبقاتفي

."...الرحيمعبدالمظفرأبولهوولدفتزوج[]وخمسمائة

منالقعدةذيفيالرحيمعبدمولدوغيرهنقطةابنأرخ:المعلميقال

مرولىإرجعإنماسعدأبويكونأنفاما،وخمسمائةوثلاثينسبعسنة

الرحيمعبدلهوولدتزوجيكوننواما،وستمائةوثلاثينسبعسنةاوائل

الرخلة.في

رجوعه:بعدحاله

لىإ-الرحيمبعبديعني-به"فرحلمر:ماعقب("الشافعية"طبقاتفي

لىإبهعادثممعجمالهوخرج،وبخارىوسمرقندوبلخونواحيهانيسابور

التصنيفعلىوأقبلشقا،الأرضشقبعدماالسفرعصاوألقىمرو،
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مروبلدهلىإسفراالأرضدوخبعدماعاد...والتدريسوالوعظوالاملاء

العميديةبالمدرسةلتدريسووالتحديثوالتصنيفلجمعبامشتغلاوأقام

العلم.ونشر

شيوخه:بعضنجم

غيرهم.منطائفةونذكر،ختهووعميهلابيهذكرهتقدمقد

النيسابوريالشيرويالحسينبنمحمدبنالغفارعبدبكر،أبو-1

:وقال،""الانسابمن)الشيروي(رسمفيسعدأبوذكره(414-015)

سعيهوشكراللهرحمهوالديالامامحضرنيوبنيسابور،منه"سمعت

منه".وسمعني

النيسابوريالتاجرالقشيريعبيدبنمحمدبنعبيدالعلاء،أبو2-

17(4.)512-

-)النيسابوريالمسجديالسبعيإبراهيمبنسهل،القاسمأبو3-

منجماعةمنه"سمع:وقال()السبعيرسمفيسعدأبوذكره522(

جزءا".عليهليوقرأبنيسابور،عليهوالدينيحضرووأدركتهشيوخنا،

علىوإليه53(0-144)الفراويالفضلبنمحمد،اللهعبدأبو-4

وكان،أهلهذكرفيتقدمكما952سنةعمهمعسعدأبورحلالاخص

بينهيكنولم،جليلعالبسند("مسلمب"صحيحتفردقدجلالتهمعالفراوي

سنة.وسبعينمائتيننحووقاتيهمابينأنمع،ثلاثةإلامسلموبين

531(.)-هراةمسندنيالجرجاسعيدبيأبنتميم،القاسمأبو5-

.(-532تقديرا044)نيالاصبهاالرجابيابنسعيد،الفرجأبو6-
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النيسابوريالقشيريالكريمعبدبنالمنعمعبدالمظفر،أبو7-

45(4.)532-

-4)48الاصبهانيالغازيمحمدبنعمربنأحمدنصر،أبو8-

فيرأيتماحافظثقة":وقال()الغازيرسمفيسعدأبوذكره532(.

".منهرحلةاكثرشيوخي

الكرجيعمربنمحمدبنالملكعبدبنمحمد،أبوالحسن9-

:قال()الكرجيرسمفيسعدأبوذكره(532-4)58الشافعيالفقيه

بنالملكعبدطالبأبيبنمحمدالحسنابيالإمامعنبالكرج"فكتبت

الكرجيهذاوكان."الحديثمنمكثرامتقناإماماوكان،الكرجيمحمد

انهذلكمن،عندهالدليليقوىحيثالمذهبمنصوصويخالفشافعيا،

"الفصولكتابذلكفيله،العقيدةسلفيوكان،الصبحفييقنتلاكان

".الفحولالائمةعن

بيامنثناءعاطر81()4/"الشافعيةطبقات"منالكرجيترجمةوفي

فقيهعاقلورعلمعا"إمامومنه،الكرجيعلى-()1"التحبير"فيكأنه-سعد

العلومجمعفيعمرهطولأفنىحسن،مجموع،أديبشاعرمحدثمفت

اعتقادهفيهاشرحالسنةفيبائيةقصيدة"وله:قالسعدأباوأن،ونشرها"

وذكر.بالكرج"دارهفيعليهقرأتهابيت،مائتيعلىتزيد،السلفواعتقاد

وذم،ذلكوغيرتيالذابالعلوالتصريحوفيها،القصيدةمنأبياتاالسبكيابن

السمعانيابنأنويزعم،ويشككيتشككالسبكيابنفراح،للأشعري

التيهيالقصيدةتلكتكونلاأنإماأمور:أحديقتضيذلكوأن،أشعري

".السمعانيشيوخمعجممن"المنتخبولا،المطبوع"التحبير"فيليس(1)
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وتذمهالاشعريمذهبتخالفالتيالابياتيكونأنواماسعد،بوعناها

كتابقيمدسوساوسماعهاالقصيدةذكريكونأنواما(،1فيها)مدسوسة

،العقيدةسلفيسعدأبانو،الاحتمالاتهذهسقوطوالظاهرسعدهأبي

هوما""الانسابفيأرولم،سلفيونعليهمالثناءفييبلغالذينشيوخهفان

ذلك.خلاففيبين

سعدأبازميلهيعيبأن""المنتظمفيالحنبليلجوزياابنحاولوقد

كانسعدأباأنزعمنعم،أشعريانهعلىيدلمايذكرولمذلك،فيوجهد

انهأرادولو،شافعيانههذاومعنى،ويبالغأحمدمذهبعلىيتعصب

وأ،البدعلاهليتعصبكانأو،السنةأهلعلىيتعصبكان:لقالأشعري

يصنعفلمدعواهعلىشهادةيقيمأنلجوزياابنحاولهذاومع،ذلكنحو

فيهم،والطعنالأشعريةلعيبيتصدىسعدبويكنلمنعم.يأتيكماشيئا

ثناءحكىأوالمحاسنمنفيهبماعليهأثنىمنهمأحدذكرلهاتفقإذابل

جمهم،ترايسوقتراه،أذيةأبلغجدهاذواالذينالحنفيةوكذلك،غيره

"،لمذهبهيتعصبكان"إنه:بعضهمفيوقوله.عليهمالثناءفيويبالغ

ينقلونهاتراهمولذلكمدح،كلمةالحنفيةنظرفيانهمع،للواقعحكاية

طبقاتهم.أكثرفيسعدأبيعلىعالةوهمبها،مبتهجين

السيديالحسينبنمحمدبنعمربنسهلبناللههبةمحمدابو-01

()السيديرسمفيسعدأبوذكره(-544533)النيسابوريثمالبسطامي

الحسينأبيمثلكثيرةجماعةسمع،الامامةوبيتالعلمأهلمن"كان:وقال

الكثير".منهسمعت...(484سنةالغافرعبد)توفيالفارلميالغافرعبد

.""منها:الاصل(1)
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-تقديرا054)النيسابوريالشحاميطاهربنزاهر،القاسمأبو-11

533).

بنعليبنمحمدبن(1احمد)بنإبراهيم،إسحاقأبوالامام-12

:(991/)4"الشافعية"طبقاتفي(-4533)53المروروذيعطاءبنمحمد

متقناإماماوكان:قالالكثير،منهسمعت:وقال،السمعانيابنعنه"حدّث

حسنالخاطر،حاد،والملبوسالماكلفيمحتاطاورعاومناظرامصيبا

الاكابروكانالتدبير،فيوإصابةونباهةرأيذا،المحفوظكثير،المحاورة

النظرفوضتوفيلماوالديوكان:قال،ويزورونهبرأيهويستضيئونيصادقونه

دخلإذاوكان:قالوصيا،وجعله،إليه-كذا-أخيومصالحلحيمصافي

".ذلكفيويحتاطدارنا،فيولازاويتنافيالماءيشربلامدرستنا

)455الخواريأحمدبنمحمدبنالجبارعبدمحمد،أبو-13

فاضلاإماما"كان:وقال()الخواريرسمفيسعدأبوذكره(534-تقديرا

".الكتبعليهوقرأتبنيسابور،الكثيرعنهكتبت...متواضعامفتيا

البغداديالانصاريمحمدبنالباقيعبدبنمحمدبكر،أبو-41

42(4.)535-

القزازالواحدعبدبنمحمدبنالرحمنعبدمنصور،أبو-15

.(535-تقديرا054)البغدادي

الاصبهاني،التيميالفضلبنمحمدبنإسماعيل،القاسمأبو-16

سعد،بيأشيوخأجلأرىفيماوهو-535(4)57()جوزيلهيقالوكان

فيإماماكان...وامامناوشيخنا"أستاذنا:وقال(لجوزي)ارسمفيذكره

)ط(:"محمد"خطا.)1(في
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،الشأنكبيرمتقنا،حافطاوالادبللغةووالحديثالتفسيرفيالعلمفنون

ثلاثةمنقريباأصبهانبجامعأملى...والاسانيدبالمتونعارفاالقدر،جليل

علييمليوكانشيء،أماليهمنفاتنيمامقاميمدةوفي..،.مجلسالاف

".يومينأسبوعكلفيعليهوأقرأ،دارهفيخاصامجلسايوماأسبوعكلفي

وعاجمه:شيوجهعدد*

،الافأربعةعلىيزيدسعدبيأشيوخعددأنوغيرهحلكانابنذكر

وهذاشيخ"الافسبعةشيوخهعددأنيذكرمن"سمعتالنجار:ابنوقال

هوجمعوقد،لهشيخاحكايةسعدأبوعنهحكىمنكلعددناإذابعيد،غير

جمه.معافيشيوخهتراجم

التيالبلدانأسماءعلىبناهأحسبه(،البلدان)معجممؤلفاتهفمن

بعضهم.أوأهلهامنشيوخهويذكر،البلدةيذكر،رخلتهفيدخلها

اقتصريكونأنفاما،الشيوخأسماءعلىرتبهكأنه"الشيوخو"معجم

باختصار.ذكرهميكونأنوإما،منهمعنهأكثرمنعلى

قال.جمهموتراشيوخهفيهاستوعبالكبير"المعجمفيو"التحبير

طالعته،وأجاد،فأفادشيوخهتراجمالتحبيرفي"ذكر:""التذكرةفيالذهبي

للطبراني".الكبيربالمعجملهعلاقةولا

عليه:العلمأهلثناء*

"كان:وغيره4نقماابننقلهكماعساكرابنالقاسمأبوالحافظزميلهقال

عنمدافعمخيرخراسانشيخالانوهو...الاخلاقحسنعفيفا(1متصونا)

[ه]المؤلف.خطأوهو"متصوفا"الكتببعضفيتحزفت(1)
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السنةلنشريبقيهوالله،مصنفةوكتبلاجزاءسماعوكثرةومعرفةصدق

".لجنةاأهللاعمالويوفقه

والاناشيد،النشواركثير،التصانيفمليحوكان"النجار:ابنوقال

منهسمعدينا،صدوقاثقة،الرخلةسعوحافظاظريفا،المزاحلطيف

".جماعةعنهوحدثناوأقرانهمشايخه

فهماذكياوكان...العلامةالبارع"الحافط:""التذكرةفيالذهبيوقال

،ودرجدبعمنوكتب،ملىوووعظ،وأفتىدرسمليحها،الكتابةسريع

حسن،السيرةجميلديناعدلا،الرخلةواسعحجةحافظاثقةوكان

."لمحفوظاكثير،الصحبة

زميلهعلىلجوزياابنتجنيذكرأنبعدناصرابنترجمةفيوقال

.الناسفيالطعنيحبكانإنهناصر:ابنشيخهمافيقولهفيسعدأبي

الحطفيمتعصبناصرابنانريب"لا:لجوزياابنيخاطبالذهبيقال

منكحفظوبالتاريخأعلمسعدفأبوالانتصار،فدع،الشيوخبعضعلى

،لغويثبتمتقندينحافطثقةإنهناصر:ابنفيقالوقد،شيخكومن

فييقعأنيحبألهغير،لتلاوةوالصلاةكثيروالاسانيد،بالمتونعادرف

(".والنقلالقراءةصحيحوهو،الناس

غبطتهإفراطفيهأوقعهمحض،تجنلجوزياابنوكلام:المعلميقال

للجميع.اللهغفر،عليهالمتفوقلزميله

عنه:الاخذينبعض*

عساكرابناللههبةبنالحسنبنعلي،القاسمأبوالحافط-1

.(571-4)99الدمشقي
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06(.)527-0عساكربنالحسنبنعليبنالقاسممحمد،أبو2-

6(.10-)البغداديالخفافالمباركبنيوسف،الفتوحأبو3-

-15)9البغدادي(سكينة)ابنأحمدبنالوهابعبدأحمد،أبو-4

70.)6

البغداديمنتنا()ابنغنيمةبنمعاليبنالعزيزعبدمحمد،أبو5-

525-12(.)6

)536-616(.الحلبيالفضلبنالمطلبعبد،هاشمأبو6-

)522-الهرويالفضلأبيبنمحمدبنالمعزعبدروح،ابو7-

.)618

)537-السمعانيابنالكريمعبدبنالرحيمعبدالمظفر،أبو8-

.)617

"سمعهفيها:قال،"نقطةابن"تقييدفيترجمةلهسعد،أبيابنوهو

بنالرحمنهبةالاسعدأبومنهم،خراسانشيوخمنجماعةمنأبوه

السنجي،طاهروأبو،السجزيعيسىبنوعبدالاول،القشيريالواحدعبد

بوأنا:قال،الغانميمحمدبنمسعودمن"كليببنالهيثم"مسندسمع

"الصحيح"وكتاب،الاولعبدمن"الدارميو"مسند،لخليلياالقاسم

الخيرأبوأنا:قالالكشميهينيالرحمنعبدالفتحأبيمنللبخاري

المكي،بنمحمدأبوالهيثمثناالصفارموسىعمرانأبيبنمحمد

"مسندوسمعالفراوي،ابنمحمدبناللهعبدمنعوانةلابي""الصحيحوكتاب

السنجي،محمدبنمحمدطاهرأبيمنوهب"بناللهعبدو"مسند"الشافعي
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.الحيريالحسنبنأحمدبكرأبوأنا،النيسابوريأحمدبناللهنصرثنا

فيمسموعاتهلهوأثبتالكثير،وسمعه،أبوهبهاعتنى،الروايةواسعوكان

سعد.أبيمؤلفاتفيبيانهيأتيكبيرجزء

عناوانقطعت،وخمسمائةوثلاثينسبعسنةمنالقعدةذيفيمولده

".بخراسان-التتر-التركوظهور،وستمائةعشرةسبعسنةمنأخباره

جزءا،عشرثمانيةفيمعجماأبوهله"خرج76(:)5/""الشذراتوفي

منهوسمع،إليهالناسورحلالكثير،وروى،بالمذهبعارفامفتياوكان

الصلاحابن:الائمةعنهوحدثبدهر،قبلهومات،الحازميبكرأبولحافظا

لنفسهوخرجالنجار،ابنوالمحبليالبرزاوالزكيالمقدميوالضياء

السمعاني،البيتبهوختم،ببلدهالشافعيةرياسةإليهوانتهتحديثا،أربعين

التتار".دخولفيعدم

سعد:بيامؤلقات*

علىفنسوقهاسعد،أبيخطعنومقاديرهاأسماءهاالنجارابننقل

ترتيبه:

نحو:خلكانابنوقال.طاقةأربعمائة،للخطيببغداد،تاريخذيل-1

ابنذكرهكما،رحلتهأثناءببغدادمنهالناسوسمعهألفهمجلدا،عشرخمسة

عساكر.

عشرينعلىيزيد:خلكانابنوقال.طاقةخمسمائةمرو،تاريخ2-

مجلدا.

طاقة.وخمسونمائة.الطلبأدبفيالذهبطراز3-



59،الأنساب"تعقيقمقدمة

طاقة.وعشرونخمسالاسفار،عنالاسفار-4

طاقة.عشرةخمس(1والاستملاءأالاملاء-5

تذكرةمنذكره)سقط،طاقةوخمسونمائة،والتبصرةالتذكرة-6

(.الحفاظ

طاقة.خمسونالبلدانمعجم7-

طاقة.ثمانون،الشيوخمعجم8-

طاقة.وخمسونمائةالمسافر،تحفة9-

طاقة.وعشرونخمسلهدايا،واالتحف-01

طاقة.سبعون،العزلةعز-11

.طاقاتخمس،الحسباستعمالفيالادب-12

طاقة.ستون،المناسك-13

طاقة.أربعونالكبير،الدعوات-41

طاقة.عشرةخمس،النبويةلحضرةاعنالمرويةالدعوات-51

.طاقاتخمس،اليدينغسلعلىالحث-61

طاقة.عشرةخمس،البساتينفانين-17

هذب"وكان:السبكيابنقال،طاقةعشرةخمس،الحمامدخول-18

سنةبرلينبمطبعة.المحروسةليدنمدينةفيطبعويسويلر،مكسباعتناءحديثاطبع(11

مجلدين.فيمحققاوطع[.]المؤلف.م5291
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".الحمامدخولفيبكرأبيأبيهكتاببه

.طاقاتعشر،الصيحصلاةفضائل-91

وقد"الشافعية"طبقاتوترتيب"لحفاظا"تذكرةترتيبيتفقهنالىإ

ومن،والاوضحالاصحهومافأثبت،اختلافيقعأوالكلمةأحدهمايزيد

الشافعية""طبقاتفيماالكتابةفيوراجعت،"الحفاظ"تذكرةترتيبهنا

والتوضيح.للتصحيح

.طاقاتستلهدايا[،]واالتحايا-02

طاقة.ثلاثون-""العيدين:الطبقاتفي-العيدتحفة1-2

.طاقاتخمس،الديكفصل22-

[.تكمللم]طاقةعشرةخمس،والوسائلالرسائل23-

طاقة.عشرةخمس،البيض[]الايامصوم4-2

.طاقاتخمس[،الاصحاب]ورحمةلاحبابسلوة25-

طاقة.ثلاثمائةالكبير،المعجمفيالتحبير26-

ابنوذكر،الانسابأسباعستةبقدرانههذامنيظهر:المعلميقال

:فقالالاثير،ابنترجمةفيوذكره.مجلداتثماننحوالانسابأنخلكان

":"الشذراتمنسعدأبيترجمةوفي.مرةراهانهوذكر،مجلداتثمانفي

ناقصةنسخة(1)"التحبير"ومن.كبار"مجلداتعشرةفيشيوخهمعجم"عمل

فيناجيمنيرةبتحقيق،العراقفي-منهمنتخبانهلصحيحو-التحبيرطبع(1)

.5913عاممجلدين
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،(2431/)جالعربيةالدوللجامعةالمصورةالمخطوطاتفهرسفيذكرت

647سنةكتبتنسخة...1()السمعانيمعجم(194)رقمأيضاالفهرسوفي

سم"،18/42س12ف892م،539الثالثأحمدالاعجام،قليلنسخبخط

2(.)أدريولاايضا،"التحبير("هوهذاأنيذكرمنوسمعت

المعلمي:قال.طاقةعشرةخمس،الشامساكنيلىإالغرامفرط27-

أخبارهمنعليوردما"واخر:قالسعدأبيترجمةفيعساكرابنذكره

ساكنيلىإالغرام"فرطكتابسماهلي،إبهرسلوبخطهكتبهكتاب

منقطعةوضمنه...وخمسمائةستينسنةكتبهأجزاءثمانيةفي(".الشام

والاناشيد".الحكاياتمنجملةودعهوالمسانيدالأحاديث

.نحوهأوجزءنصفالطاقةأنيطهروبهذا

طاقة.عشرةإحدىالأمراء،يديبينالعلماءمقام28-

كانإذا:المعلميقال،طاقةعشرةثلاث،والمصافحةالمساواة-92

بسندعاليا-مثلا-سعدلابيووقع،بسنده-مثلا-الترمذيرواهقدحديث

،المساواةفهيع!ي!النبيلىإالسندينرجالعددواستوى،أخرىجهةمن

كتبوراجعذلك،علىوقس،المصافحةفهيواحداسعدبيسنلمزادوإن

.والنازلليالعاقسمالمصطلح

اربعةفيالنسخةهذهعن"السمعانيشيوخمعجممن"المنتخببعنوانطبع(1)

.الرياضفيالقادر،عبدموفقد.تحقيق،مجلدات

الكتبدارفيالسمعانيالكريملعبدالكبير"المعجمفيالتحبير"منوالنسخة)2(

دمشق،العشليوسفالظاهريةالكتبدارمخطوطاتفهرسانظر-لظاهرية

[.لمؤلف]ا.181ص4791
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طاقة.عشرون،نزلمشيبوبشرىرحل،حبيبذكرى3-

"."الطبقاتفيليس.طاقةمائتا،الخمسمائةليالاما3-

طاقة.مائتاالموائد،فوائد3-

.طاقاتثلاث،الهرةفضل3-

.طاقاتسبعالبحار،ركوبفيالاخطار3-

.طاقاتثلاث،الهريسة3-

طاقة.عشرةخمس،الرواةمنللمتاخرينالوفاةتاريخ3-

ثمانفيإنه:حلكانابنوقال،طاقةوخمسونثلاثمائة،الانساب3-

طاقة.ستون،ليالاما3-

طاقة.عشرون،البخاريبخوربخار3-

طاقة.سبعون،الضيفانلىإالجفانتقديم-4

.طاقاتعشر،الضحىصلاة-4

الصدقة.فيالصدق4-

.والتجارةالكسبقيوالخسارةالربح-4

.طاقاتاربع،الكتابكتابعنالارتيابرفع-4

وثلاثونخمس(1[)الاخوانلىإ]والنزاعالاوطانلىإالنزوع-4

طاقتين.في،الإتماممعالصلاةتخفيفعلىالامامحث-4

[.]المؤلف.ممقدمةمن(1)
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.طاقاتأربع،العراقساكنلىإالمشتاقلفتة-47

طاقة.ثلاثونسعد)1(،بأبياكتنىلمنوالعدالسد-48

طاقتين.في،الشامفضائل-94

طاقتين.فييس،فصل-05

"."التذكرةفيوليس""الطبقاتفيذكر.الحلاوةكتاب1-5

آنهنقطةابنعنتقدموقدالمظفر،أبيلابنهألفهالذيالمعجم52-

عشرثمانيةفيانه""الشذراتوصاحبخلكانابنوذكركبير،جزءفي

وتاليههذايذكرلم.اللغويبالمعنىنقطةابنعبارةفيجزءفكلمةجزءا،

سعد.أبيمؤلفاتعددسياقفي

وفيالمظفر،أبيلابنهسعدأبوخرجهاالمظفر،أبيابنهليعوا53-

ضخمين.مجلدينفيانها"خلكانابن"تاريخ

السمعانيين:مكاتبك!

ماالسمعانيينوطنوهيالشاهجان()مرورسم"البلدان"معجمفي

لىإفارقتهالماوخرابهاالبلادتلكلىإالتترورودمنعراما"ولولا:لفظه

كتبوكثرة،العشرةوحسنلجانباولتنالرفدمنأهلهافيلما؛الممات

الدنيافيأرلم،للوقفخزائنعشروفيهافارقتهانيفابها،المتقنةالاصول

للسمعانيين،وخزانتان...لجامعافيخزانتانمنها،وجودةكثرةمثلها

...بها(يدرسسعدأبوكان)التيالعميديةالمدرسةفيأخرىوخزانة

".الخزائنتلكمنفهوجمعتهمماوغيرهالكتابهذافوائدكثرو

[.]المؤلف.سعد"ابوكنيته"من:كلهالكتاباسمفيالتذكرةلفظ(1)
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سعد:أبيوفاة*
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اللهعبدأبوثنا:"التقييد"فينقطةابننقلهفيماعساكرابنقال

بمروتوفيسعدأباأن:الفقيهالمسعوديمحمدبنالرحمنعبدبنمحمد

ابن"تاريخوفي".وخمسمائةوستيناثنتينسنةمنالاولربيعشهرفي

وخمسمائة.وستيناثنتينسنةالاولربيعغرةليلةفيبمرو"توفي:"خلكان

عشرة:النسخةفي-غرةليلةمنالاخيرالثلثفي"":الشافعية"طبقاتوفي

".أولهفيالاولربيعفي":لحفاظاتذكرةوفي.."..الاولربيع-خطا

ثلاثسنةوفياتفيسعدأبافذكرلجوزياابنعلىالامروخفي

ووصل،السنةهذهفيببلدهالسمعانيابن"توفي:وقالوخمسمائةوستين

خطأ.وهوبعضهموتبعه،"بذلكالخبر

!!!
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لىإالحاجةوشدة،الفنهذامكانةلىإالالماعالمقدمةهذهأوائلسبق

واذ!،فيهالوحيدالكتاببحقهوللسمعانيالانسابكتابنو،معرفته

عليه.الثناءوبعضتأليفهسببالان

الحفاظسألوذلك،أتتبعرحلتيفي"كنت:خطبتهفيسعدأبوقال

كنتماثبتو،أحدكلنسبشيءأيوالىوكيفيتها،الانسابعن

الحسنبنعمرشجاعأبيوامامناشيخنامعالاجتماعاتفقولما،أسمعه

مجموعنظمعلىيحثنيفكانالنهر،وراءبما-بالخيراللهذكره-البسطامي

جدأوقريةأوبلدةأوولاءأوبطناوقبيلةأيلىإنسبةوكل،الانسابفي

هذهمنحدوعنتخلولاالانسابفان،أجدادهلبعضلقبأوحرفةأو

وكنت،وخمسمائةخمسينسنةفيبسمرقندجمعهفيفشرعتالاشياء،

لكيلاالاسانيدحذفتثمبأسانيدها،و]لتعديللجرحوالحكاياتاأكتب

علىيصعبولاحفظها،الفقهاءعلىليسهلالاختصارلىإوملت،يطول

فيهاوراعيت،المعجمحروفعلىالنسبةوردتوضبطها،الحفاظ

لانهاالممدودةبالالففابتدأت،الحروفاخرلىإوالثالثالثانيالحرف

،سجستانمنقريةوهي،الالفينفي)الاصلرى(وذكرت،الألفينبمنزلة

ذكروالابرة،عمللىإالنسبةوهذه،الموحدةالباءمعبالالفو)الابري(

واسناده،فيهالناسقالوماوسيرتهالترجمةفيذكرهالذيالرجلنسب

كانإنووفاتهومولده،عنهروىومن،عنهمحدثومنشيوخهذكرو

تحصيلعلىالحثفيمسندةأحاديثفيهافصو،وقدمت،ذلكبلغني
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الحديثفيووردالعربأصولمنجماعةونسب،العلممنالنوعهذا

واللهذكرها،فيتكونلفائدةإليهاوالنسبةالمعروفةالبلادأذكروقد،ذكرهم

".رحمتهوسعةبفضلهلهوالمتأملفيهالناظرينفعلىتعا

جمعاانلىإتنازعنينفسي"كانت":"اللبابمقدمةفيالاثيرابنوقال

،والادابالمعارفمنفيهالماجامعا،الانسابلهذهحاوياكتاباهذافي

ملازمفأناهذاومع،يصدنيمنهبكثيرلجهلوا،يمنعنيعنهالعجزفكان

فبينما،منهوالاقتباسعنهالبحثكثيروينافيه،يباينهعمامعرض،فيهالرغبة

عنأحجمثمعليهقدمو،ملابستهعنأجبنثمالمطلبهذاعلىأحومأنا

الاسلامتاجلحافظاالامامصنفهقدفيهمجموعبكتابظفرتإذ؛ممارسته

عنهاللهرضيالمروزيالسمعانيمنصوربنمحمدبنالكريمعبدسعدابو

ماأجادقدفرأيتهفيهفنظرت،ومثواهمنقلبهوأحسنسعيهوشكررضاهو

أنه،لولا:يقولأنلواصففماساء،وماوترتيبهتصنيفهفيوأحسنشاء،

إليهيسبقلمتصنيفهذاإن:قائلقالفلو.أنهإلا:يقولأنلمستثنولا

جمعقدناطقا.بالحقلكانالأنساباستقم!ىقدانهزعمولوصادقا،لكان

والأجدادالاباءلىوا،لهاشميواكالقرشيوالبطونالقبائللىإالأنسابفيه

كالشافعيوالاصولالفروعفيالمذاهبلىوا،والعاصمينيكالسليما

الامكنةوالى،ليلمعتزووالشيعيوالاشعري،والحنبليلحنفيوا

والقصابوالكياللخياطكاالصناعاتلىوا،والموصليكالبغدادي

والاعمشوالقصيركالطويللعيوبوالصفاتأيضاوذكر،والبقال

ونهايةالملاحةغايةفيالكتابفجاء؛وكيلجةكجزرةوالالقابوالضرير،

الاواخر،يدركهولاالاوائلعنهعجزبمامصنفهأتىقد،لفصاحةوالجودة
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ترتيبوضعهفيلزمقد.وتأليفهجمعهوأحسن،وتصنيفهترتيبهأجادفانه

منقطعفنهفيفردارأيتهفلما.تراهماعلىوالاسماءالابوابفيلحروفا

وامرعت،فارتبط"اكرمتالمثلموضعهذا:قلت،حسنهفيالقرين

حتىواستقصىأطالقدرأيتهكتابتهوأردت،مطالعتهأمعنتفحين،"فاختبط

أشبه.بالتواريخوصار،الانسابحدعنخرج

وهيمنها،معرفتيإليهانتهتماعلىنبهتقدأوهامففيهذلكومع

منفيهاماعلىوالتنبيه،الكتاباختصارفيحيئنذفشرعتمواضعها.في

كلا،المصنففيأوالكتابفينقصذلكأنظانيظنفلاوسهو،غلط

يكمللاالدنيافهي،غلطاتهخذتو،سقطاتهعدتمنالسيدوانما،والله

منشيئايرفعلاأناللهعلى"حق:قالألهلمجيمالنبيعنصحوقد،شئفيها

يوجدنقصهوإنما،واتلافهإعدامهبوضعهالمعنىليس("،وضعهالاالدنيا

عنيقوللىتعاواللهتصنيفيكملوكيف،عليهيدللحديثاوسياق،فيه

.("1()نيثيمااخئلقافيهلوجدوامنعندغيرالله>ولوكان:العزيزالقرآن

على""الأنسابمنالمواضعبعضفيوضعتأشياءالأثيرابنذكرثم

قدالواحدةللنسبةإليهالمنسوبيتعددحيثأنهمنها،الأولىخلاف

فيوهمثلاثا،أومرتينالرجليذكرقدأنهومنها،الانسابسياقيضطرب

"."الانسابفيقليلوهوذلك،امثلةبعضالاثيرابنوذكرالتعدد،

فيحبانابنعباراتيسوقماكثيراسعدأباأنعليهالتنبيهيحسنومما

ماجداوكثيراعزو،بدونيسوقهاوتارة،إليهيعزوهافتارة،والتعديللجرحا

.(لمؤلفا].28يةا(النساء]4سورة(1)
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نيسابور"و"تاريخ،للخطيببغداد"!"تاريخ،الكتببعضعبارةيسوق

قدالتلخيصبعدانهذلكمنوأغربيعزوها.لاماوكثيرا،ملخصةللحاكم

شخص:ذكرفيالحاكمعبارةفييكونكأنهي،كماالمتكلمضمائريبقي

منه""سمعتفيهاويبقيعزو،بلاالعبارةسعدأبوفيلخص("منه"سمعت

كذوقاةهذامثلفييذكرفإنه،الحالتبينوالقرائنسهؤا،هذامثليقع

القرائن.منهذانحوأوالسنينبعشراتسعدأبيولادةقبلوهي،الرجل

فيحالهاعلىالالفاظبعضيتركقدالتلخيصعندانههذامنوقريب

ذلك.غيرتستحقتلخيصهسياقفيأنهامع،الاعرابجهةمنالعبارةأصل

نبهتوقد،الكتابقيمةينقصمايشبههوماهذافيفليسحالكلوعلى

التوفيق.اللهوأسأللي،ظهرومااللبابصاحبعليهنبهماعلىالتعليقفي

عليها:وقوبلعنهاطبعالتيالنسخ*

:الكتابمننسخربعللدائرةتيسر

بإستانبول،كوبريليبمكتبةمحفوظةنسخةمنمأخوذفلموهي:ك-1

رقم2)جالعربيةالدوللجامعةالمصورةالمخطوطاتفهرسفيذكرت

كتبه،جميلنسخبخط519سنةكتبت"نسخة:ياتيبما68(

."0101كوبريليمكتبةق،482،العباسيالكرمانيمحمدبنالمجيدعبد

سينبهكماالكتابأثناءفييسيرةسقطاتسوىكاملةنسخةوهي

الكتابهذاكتابةتممت":صورتهماكاتبهابخطتمتهاخاوفيعليها،

الإمام...المحققللنحرير"ب"الأنسابالالبابأربابعندالمشهور

...المعارفحقائقمناللهخصهمن)كذا(حضرتلأجل...؟السمعاني
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"نظام"أحمدسيادتهوكمالشأنهبعلوالملكعقودنظمتكمااللهم

مولدشهربتاريخ...)كذا(الهراةبلدةفي...الاعاديمكايدعنفاحرسه

وأنا،وتسعمائة)كذا(عشرخمسسنة-الاولربيعأعني-الاكملالنبي

من...العباسيالكرمانيمحمدبنالمجيدعبد...العلماءأقدامتراب

.المطبوعلهذاعليهالمعتمدالاصلوهي."..مسؤولكرمهم

فيأكبرغوثبمكتبةمحفوظةنسخةمنمأخوذفلموهي:س2-

أوراقعشرمنهاسقطأنهإلاتامةنسخةوهي[،36-وله1]جبرقمروسيا

.047أوراقهاوعددعليها،سينبهالاثناءفيعديدةوسقطات،لىالاوبعد

فيبالزنكوغرافمرجليوثالمستشرقطبعهاالتيالنسخةوهي:م3-

رقمتحتالمحفوظةالبريطانيالمتحفنسخةعن،1291سنة،ليدن

سينبهكما،الكتابأثناءالكثيرةالسقطاتعداتامةنسخةوهي.22523،

.306أوراقهاوعددعليها،

بحيدرابادالعثمانيةلجامعةابمكتبةمحفوظةناقصةنسخةوهي:-ع4

ابن")الاستراباذي(:رسمأثناءقولهمنتبتدئ!ك!برقم،الدكن

أوراقهاوعدد)الصريفيني(،رسملىإوتنتهي"...منهأفضلأومثلهخزيمة

سطرا.33صفحةكلفي923

النسخ:وصف*

بالخطوالثالثةجيد،نسخبخطوالثانية،جميلنسخبخطالاولىأ-

معتاد.نسخبخطوالرابعة(،تعليق)نسخالمسمى

الرابعة.غيرفيالمعجمةلحروفاإعجاميغلب-ب
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النسخةوامتازت،جليبخطالنسخفيمكتوبةالنسبعناوين-ج

.بالحركاتفيهابشكلهاالاولى

فيإلاالفصلبيانيلاحطفلمفاكثر،رجلانالنسبةضمنكانإذاد-

النسخفيوالغالبص()العلامةهذهفيهابينهماوضعت،لىالأوالنسخة

.يتركوقدبالواو،الثانييعطفأن

فيلكن،المعروفتمييزهالنسخفيالنثرمنالشعريميزلمهـ-

بين)،(العلامةوهذهالشعر،أول()!هالعلامةهذهبوضعميزلىالاو

البيتين.بينوكذا،الشطرين

علىالمصطلحالاعلامكتابةفيواحدةوتيرةعلىالنسخيجرلمو-

تثبت.وتارة،تحذفتارةبل(معوية-سليمن-)إسحقتهاألفاحذف

فيتقعلم)ط(مثلمجهولةالهندكتابويسميها،الراجعةالياءز-

المواضع.بعضفيغيرهافيووقعت،لىالاو

يقتضيمامراعاةمعالصحابةعنالترضيةفقطلىالأوفيالتزم-ح

(.عنهمعنهما،عنها،)عنه،الضميرفيالحال

وختمت،الاولىغيرفيالكاتبواسمالكتابةتاريخيثبتلم-ط

علىاللهوصلىالانساباخرشدتمامتمت":العبارةبهذهوالثالثةالثانية

".وسلموصحبهوالهمحمدسيدنا

غيرها،فيذلكويكثر،السقطوعدمالصحةالاولىفييغلب-ي

بينفالنسب،فقطالاولىفيالسقطأوالخطأفيهايقعمواضعفثمهذاومع

خطأالانإلىأجدفلمالباقيةالثلاثوأمابعيد،الباقيةالثلاثوبينالاولى
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الخظامنفيهمايوجدوقد،الاخريينفيوهوإلا)س(الثانيةفيسقطاو

ورسم(بي)البحقوورسم()البزوريرسمففيفيها،ليسماوالسقط

)ع(فأماو)س(،)ك(فيثابتةوهي)م(،منسقطتعبارات()البعلبكي

نأنحدسأنيسوغوبهذا،والسقطالخطأفيعليهاوتزيدل)م(تابعةفهي

علىقدمتهاولهذا،الثلاثأشفو)س(ل)س(،فرعو)م(ل)م(،فرع)ع(

ذلك.عكسعلىالتعليقاتفيبنيناأنامع)م(

والتعليق:التحقيق*

نظروأقروها()كالاولىالنسخةهوالذيالاصلمنمنقولةالمسودة

الوقتاتسعلووحبذا-الاشتباهعندوأراجع،النسخاختلافمنقيدما

وكتبيلمخطوطةوالمطبوعةالمراجعمنعنديما-مطلقاللمراجعة

"التحبير"اجدلاانويؤسفني.""الاكمالمقدمةفيذكرتهاوقد،المصورة

ومرووبخارانيسابورتواريخوهيالكتابمصادروأكثر(،1)للمؤلف

أنهظنيعلىيغلبأولييتبينماالمتنفيأثبتأنعلىحرصووغيرها.

التعليقفيذلكمعوأنبهخطأ،كانوان،المؤلفنسخةفيكانالذيهو

وبعضالنسخاختلافمنمافائدةعليهللتنبيهماوعلى،الصوابعلى

.والاكمالبغدادوتاريخكاللبابالمراجعمخالفات

النسبةأذكر،مستقلةنسبزيادةهمهاأزياداتذلكمعالتعليقوفي

قريبا،احتمالاأومنهقريباأوصريحابهاذكرمنوبعضوضبطها،ومصدرها

الاشارةمرتكماالطريقهذهسلكنفسهالمؤلفأنعليهنيجرأقليلوهذا

آخر.رقماالتعليقولنسبمسلسلا،رقماالاصللنمسبووضعنا،إليه

.891-30صمؤلفاتهفيسمقماانظر1()
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الصحةعلىالاخرىالكتبعنالتعليقفينقلهفيماحرصإنني

لييسمجلاالوقتأنغيرالخطأ،منالكتبتلكفيماعلىوالتنبيه

ذلك.باستيفاء

لى.تعااللهشاءإنيسرهمماالعلمأهلفسيرىالعلاتوعلى

المعلمييحمىبنالرحمنعبد

المكرمةمكة
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آلرمصيجمصتجسصآلمحهآلر

111

اصطفى.الذينعبادهعلىوسلام،للهالحمد

إلاإليهالهسبيللا،كثيرةمعلوماتلىإودنياهدينهفييفتقرالانسان

،والكذبوالصدق،والباطسللحقاالاخبارفييقعكانوماذبالاخبار،

لنالىوتعاتباركاللههيأوقد،ذلكتمييزإلىمضسطرفهووالخطأ،والصواب

كتابتفهـسميرفيالاخبار؛منإليهنحتاجماجميعلناحفظوا،صدقسلف

وفتاوى،القضاةوقضايا،أصحابهواثارخميم،نبيناوسنة،وجلع!زربنا

منلزمواووالتزموا.ذلكوغير،والتاريخوالشعروادابها،واللغةالفقهاء،

محلىتسماعدالتيالرواةأحوالوتتبعوابالاسانيد،الاخبارتلكسووبعدهم

،الرواةأحوالوتفقدواحفظوا،ماجملةفيلناوحفظوها،أخبارهمنقد

ولوبخبرهالاحتجاجيجبمنفميزو]،يسمتحقهبماراوكلعلىوقضوا

ولكنبهيح!تجلاومناعتضد،إذاإلابهالاحتجاجيجبلاومنانفرد،

متساهلمنذلكدونوما،أخرىدونحالفيعليهيعتمدومنيستشهد،

لناوخلصواوفحصوها،فانتقدوهاالاخبارلىإوعمدوا،وكذابومغفل

وقد،الصحةظاهرهاالتيالأخبارولفقدوا،الصحيحكتبضفنوهمامنها

عللها،فشرحوا،الصحةعنيدفعهامافهمهمودقةعلمهمبسعةعرفوا

الكاذبة،الاخبارإماتةذلكمعوحاولوا،العللكتبوضفنوهاخللها،وبينوا

وأراويهكذبعلىللدلالةذكرهلىإاححاجوماإلامنهاأفاصلهمينقلفلم

ووكل،ذلكبئنفقدلسعماكلفروىيهممتأخرمنتسامحومن،وهنه

قالفبحسقمعالصسمه،ونصبت،قواعدهمهدتورلذيالنقدلىإالناس
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بعلمشاوواماالمسلمون"ليفتخر:مرجليوثالمحققالمستشرق

.()1"حلىيثهم

والتعديل:الجرحعلم*

مخصوصة،بألفاظ،وتعديلهمالرواةجرحعنفيهيبحثعلم"هو

ولم،الاحاديثرجالعلمفروعمنالعلموهذا،الالفاظتلكمراتبوعن

فيوالكلام.عظيمفرعانهمع،الموضوعاتأصحابمنأحديذكره

الصحابةمنكثيرعنثم!ي!،اللهرسولعنثابتوتعديلاجرحاالرجال

،الناسفيطعنالاللشريعةوصوناتورعاذلكوجوز،بعدهمفمنوالتابعين

منأولىالدينأمرفيوالتثبت،ةالروفيجازالشهودفيالجرحجازوكما

فيالكلامأنفسهمعلىافترضوافلهذا،والامواللحقوقافيالتثبت

)2(."ذلك

والنقاد:النقد*

الاطلاعواسعيكونأنبدلاالناقدفإن،الهينبالامرالرواةنقدليس

خبيرا،الروايةوطرقالسابقينالرواةبأحوالعارفا،لمرويةالاخبارعلى

التساهللىإالداعيةوبالاسباب،غراضهموومقاصدهمالرواةبعوائد

أحواليعرفأنلىإيحتاحثم،والغلطلخطأافيوالموقعة،والكذب

والمروءةوالعقلوالامانةالدينفيهووكيفبلد؟وبأيولد؟متىالراوي

منومع؟سمعوكيف؟سمعومتى؟الطلبفيشرعومتى؟والتحفط

[.]المؤلف.532و234صالعلميةالمقالاتانظر(1)

[.لمؤلف]ا0.93ص-1جالظنونكشف(2)
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وبلدانهم،عنهميحدثالذينالشيوخأحواليعرفثم؟كتابهوكيفسمع؟

مروياتيعرفثم،التحديثفيوعادتهمتحديثهموقاتو،ووفياتهم

ذلكغيرلىإبها،ويعتبرهاالراويهذامروياتعليهاويعرض،عنهمالناس

شرحه.يطولمما

لا،لنفسهمالكا،الفطنةدقيق،الفهممرهفمتيقظاذلكمعويكون

يستوفيحتىظنبادريستخفهولا،الغضبيستفزهولا،الهوىيستميله

يقصر.ولايجاوزفلا،حكمهفيالتطبيقيحسنثمالمقر،ويبلغالنظر،

وقدالافذاذ،إلايبلغهالم،المنالعزيزة،المرامبعيدةالمرتبةوهذه

ولا،عليهيعولفلاالرواةفييتكلممنجلتهموالمحدثينأكابرمنكان

"أبو-:الشأنهذاأئمةمنوهو-المدينيبنعليالامامقال.إليهيلتفت

أحدايدعونلاهؤلاء،الرجالفيكلامهمااقبللاصدوقان،وعفاننعيم

علىتدلالمذكورةوالكلمة،الاجلةمنوعفاننعيمبوو(،1)"فيهوقعواإلا

منشيءنقلالفنكتبفيتجدتكادلاذلكومع،الرجالفيكلامهماكثرة

كلامهما.

النقد:أئمة*

،الثوريوسفيانأنس،بنكمالك،جماعةذلكفيبالامامةاشتهر

مستوفاةغالبهمتراجمحاتمأبيابنساققدواخرون،الحجاجبنوشعبة

مدارأنرأىانهوذلك،"والتعديللجرحالكتابالمعرفة"تقدمةكتابهفي

لاأنالواجبوأن،الائمةأولئكعلىوالتعديللجرحاكتابفيالأحكام

[.لمؤلف]ا.232ص7ج:التهذيبتهذيب(1)
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تثبتالتيالمعرفةعرفهمقديكونحتىالرواةفيأحكامهمفيالناظريصل

يقبلنو،أحكامهمفيويعدلوا،قضائهمفييصيبواأنأهلأنهمنفسهفي

هنانقدمأنبنايجدرالمعنىهذاولنحو،عليهمويعتمدإليهمويستندمنهم

نفسه.حاتمأبيابنترجمة

!!!
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حات!أبيابق

115

ونسبه:اسمه*

،مهرانبنداودبنالمنذربنإدريسبنمحمدبنالرحمنعبدهو

""الانسابفيالسمعانيابنذكر،الرازيالحنظليحاتمأبيبنمحمدأبو

دربلىإمنسوبالحنظليالرازيحاتم"أبو:قالطاهرابنعنب()917

ابنساقثم"،ودخلتهرأيتهالدربهذافيومسجدهوداره،بالريحنظلة

بنتميمبنيليموامننحن:أبي"قال:قالحاتمأبيابنلىإلهبسندطاهر

"،أعلامواللهأولىهذاعلى"والاعتمادطاهر:ابنقال،"غطفانمنحنظلة

هوحنظلةلانوهم"هذا:فقال)حنظلة("البلدان"معجمفيياقوتتعقبه

ولا،تميماسمهمنولدهفيوليس،تميمبنمناةزيدبنمالكبنحنظلة

علىالبتةحنظلةبنتميماسمهمنعيلانقيسبنسعدبنغطفانولدفي

منفهمحاتمأبيابنلىإالسندصحفإن...."،النسابونعليهجمعما

.بعدهممنوالتخليط،تميممنحنظلةبنيليموا

للعلم:وطلبهونشاتهمولده*

القرانتقرحتىلحديثاأطلبأبييدعني"ولم:قال042سنةولد

المقرئين.العلماءمنهذاشاذانبنوالفضل،"شاذانبنالفضلعلى

زرعةبيأوالامامالرازيحاتمبيأالامامأبيهعلىالطلبفيشرعثم

بهحجثم،الريبلدهمحدثيمنوغيرهماالرازيالكريمعبدبنعبيدالله

"الحفاظ"تذكرةوفي،التقدمةمنأبيهترجمةفيذلكذكر55،2سنةأبوه

فلمابعد،احتلمتوماومائتين[1وخمسينخمسسنةأبيبي"رحل:عنه
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".الاسلامحجةأدركتحيثأبيفسر،احتلمتلحليفةاذابلغنا

الخطيبالرازيإبراهيمبنعليالحسنأبو"قالأيضا:""التذكرةوفي

أبيه،معرحل:الحسنأبوقالثم."....الرحمنلعبدعملهاترجمةفي

سنةومصرالشاملىإبنفسهورحل،الطهرانيحمادبنمحمدمعوحج

الطهراني،معحجهسنةتؤرخولم،264"سنةأصبهانلىإرحلثم262،

وببغداد،بالريأبيمعمنه"سمعت:الطهرانيترجمةفيكتابهوقي

مرقة،فيهانأكللمأشهرسبعةبمصر"كنا:عنه""التذكرةوفي،"وإسكندرية

ليورفيقنايومافأتينا،ونقابلننسخوبالليل،الشيوخعلىندورنهارنا

لىإصرنافلمافاشتريناها،أعجبتناسمكةفرأيت،عليلهوفقالوا:شيخا،

أيامثلاثةالسمكةتزلفلمفمضينا،الشيوخبعضمجلسوقتحضرالبيت

براحةالعلميستطاعلا:قالثم،نشويهنتفرغلمنيئافأكلناهينضى؛أنوكاد

لجسد".ا

عنه:والرواةيخهمشا*

الذينحاتمأبيابنشيوخقدماءمنجماعة"التذكرة"فيالذهبيذكر

سعيدأبوسعيدبناللهعبدمنهم،الستينلىإبعدهافما256سنةماتوا

حسانبنومحمد،عرفةبنلحسنو،الطريقيالمنذربنوعليالاشج،

الشاعر،بنوحجاج،زنجويهبنالملكعبدبنومحمد،الازرق

الاحصسي.إسماعيلبنومحمد

وارة،ابنمسلمبنومحمد،الرازيزرعةوأبوه،أبو:شيوخهأئمةومن

الصحيح،صاحبالحخاجبنومسلمالجنيد،بنالحسينبنوعلي

.كثيرةجماعةو
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الشيخوأبو،الحافظالتميميحسينكعليبنالحسين:عنهالرواةومن

بنالعزيزعبدبنوعلي،الحافظالاصبهانيحيانبنمحمدبناللهعبد

بنوعبداللهالبصير،محمدبنوأحمدالكبير،الحاكمأحمدوأبو،مدرك

النصراباذي،محمدبنوإبراهيمالاصبهاني،وحمدأسد،بنمحمد

حبانبنحاتموأبوالقصار،محمدبنوعلييزداذ،بنمحمدبنوأحمد

منالرازيحاتمأبيترجمةفيذلكذكر،"الثقات"صاحبالبستي

".الثقات"

عليه:العلمأهلثناء*

منيسرونورابهاءاللهكساهقداللهرحمه"كان:الرازيالحسنأبوقال

عرفممنأحدارأيتما":الفرضيأحمدبنعليوقال."إليهنظر

تعبدمنيتعجبكانأباهأنويروى،قطجهالةعنهذكرالرحمنعبد

ذنبا".لهأعرفلا؟الرحمنعبدعبادةعلىيقوىمن:ويقولالرحمنعبد

إليهنفسكفسلمحاتمأبيابنمعصليتإذا":القزوينياللهعبدأبووقال

وأبيأبيهعلمأخذ":الحافظالخليلييعلىأبووقال.شاء"مابهايعمل

واختلافالفقهفيصنف،الرجالومعرفةالعلومفيبحراوكان،زرعة

وقال."الابدالمنيعدزاهدا،وكان..الامصار.وعلماءوالتابعينالصحابة

زمنفيثلاثةأئمة:يقال"كانداود:بيبنبكرأبيترجمةفيالخليلي

".حاتمبيأوابن،خزيمةوابنداود،بيأابنواحد،

أجل،حاتمبيأفابنوإلا،جمتهترفيلآتهداودبيأابنذكرقدم:أقول

بالإمامة.فيهاتفرد،خزيمةوابنداودبيأابنبعدطويلةمدةعالشانهمع

أيامهفيببغدادصاعدابنروى"265(:/1)"الميزانلسان"وفي
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ابنأصحابعليهفخرج،عقدةابنعليهفأنكره،إسنادهفيأخطأحديثا

قالثم،عقدةابنفحبس،عيسىبنعليالوزيرلىإوارتفعواصاعد،

ذلك،فيإليهفكتبوا،حاتمأبيابنفقالوا:هذا؟فيإليهيرجعمنالوزير:

ابنفأطلق،بذلكالوزيرلىإفكتب،عقدةابنمعالصوابفاذاوتأمل،فنظر

ببغدادالحفاظكبارمنجماعةالعصرذاكفيكانوقد،"شأنهوعظم،عقدة

.بلدهبعدمعحاتمأبيابنعلىإلاالاختياريقعفلممنها،قربوما

عظيمالقدر،جليلثقة"كان:الحافظالاندلسيقاسمبنمسلمةوقال

ثقةحاتمبيأ"ابن:الباجيالوليدأبووقال."خراسانأئمةمنإماماالذكر،

صنف،الائمةكبار"من:""الانسابفيالسمعانيابنوقال."حافظ

"الاعمالو"ثواب"،والتعديللجرح"اكتابمنها،الكثيرةالتصانيف

فيالذهبيوقال(".ومسلمالبخاريشيوخمنجماعةسمعوغيرهما،

لجرحافيكتابه...الاسلامشيخالناقد،الحافظ"الامام":"التذكرة

عدةالتفسيرفيوكتابه،الحفظفيالمتقنةبالرتبةلهيقضيوالتعديل

وقال(".إمامتهعلىيدلالجهميةعلىالردفيكبيرمصنفوله،مجلدات

علوجمعممنوكان...الثبتالحافظابنالثبت"الحافظ":"الميزانفي

والتفسيروالتعديللجرحاككتابالنافعةالكتبوله،الفنومعرفةالرواية

مافبئسلهالسليمانيالفضلأبيذكرلولاذكرتهوما.العللوكتابالكبير

علىعليايقدمونالذينالمحدثينمنالشيعةأساميذكر:قالفانه،صنع

موسى،بنعبيدالله،الحجاجبنشعبة،ثابتبنالنعمانالاعمش،:عثمان

(".حاتمأبيبنالرحمنعبد

علياباسمعت":قالالحاكمعن(128)2/"الميزانلسان"وفي
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رحلاتيبعضفيفدخلت...حديثوفاتنيمرودخلت:يقولالحافظ

عنعبادةبنروحعنالرازيمنيربنجعفرعنعندهمالحديثفإذا،الري

فقلت:هذا؟ع!تسألولم:فقالعنهفسألته،حاتمأبيابنفأتيت،شعبة

عبادةبنروحكتبفيوهو،شعبةعنجبلةبنعثمانبهتفردحديثهذا

عاودتهايامبعدكانفلما.روحعلىهذاشيخكمفيهأخطاوقد..سعيد.عن

هذاأناقلت:الحاشيةعلىكتابهليإفأخرج،لحديثاهذاعنالسؤالفي

أنتقلتمتى:لهفقلت،لهذكرتهالذيالكلاموساقوكذا،كذالحديثا

".عنهوانقبضت!منيسمعتهوإنماهذا؟

"ولمأولا:حاتمبيأابنقولمنويظهر،عليبيأمنمشاحةهذه:أقول

ينظر،عليأبيامتحانأرادوانما،لحديثاعلةعرفقدألههذا؟("عنتسأل

الله.رحمهماعليابيشيوخطبقةفيحاتمابيوابنلا؟أملهاأتفطن

حافظها،وابنالريحافظ،الإمامابن"الامام(":الشافعتة"طبقاتوقي

".المشهورةالتصانيفوله،العلمفيبحراكان

فيونحنالمصريالحسينبنعليسمعت":الرازيالحسنأبووقال

بعجب،هووماالسماء،منالرحمنعبدقلنسوة:يقولحاتمأبيابنجنازة

سنةالمحرمشهرفيتوفي(".الطريقعنينحرفلمسنةثمانينمنرجل

.327

*مصنفاته:

)1(.مجلداتأربعفيالتفسير-1

.مجلداتعدةفيالكتابمنوجدماطع(1)
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(.مجلدينفيبمصر)طبع.الحديثعللكتاب2-

جزء!ألففيالمسند3-

الكبير.الفوائد-4

الرازيين.-فوائد5

الزهد.-6

.الاعمالثواب7-

.(1)لمراسيلا8-

الجهمية.علىالرد9-

الكنى.-01

)2(.والتعديلللجرحالمعرفةتقدمة-11

)3(.والتعديللجرحاكتاب-21

الصحابةواختلافالفقهفيمصنفاتلهأنالخليليعنتقدموقد

الامصار.وعلماءوالتابعين

!ال!!

[.]المؤلف.1134سنةالدكنحيدرابادفيطبع(1)

[.]المؤلف)الهند(.الدكنبحيدرابادالمعارفدائرةفيطبع2()

]المولف[..الطبعتحتوالبقيةهـ،1371سعةبقسميهلأولالمجلدمانهطبعنا)3(

لله.والحمدمجلداتتسعةفيكاملاطبعوفد:اقول



والتعديل"الجرح"تعقيقمقدملأ

ومزيتهوالتعديلللجرحالمعرفةتقدمةكتاب

121

افتتحه،والتعديللجرجالكتابالتمهيدأوالاساسبمنزلةكتابهو

الحاجةببيانئم،للقرانالمبينةهينهاوالسنةلىإالاحتياجببيانالمؤلف

،الرواةأحوالبمعرفةإلايتملاذلكوأن،السقيممنالصحيحمعرفةلىإ

الائمةمنهايتمكنإنماالرواةأحوالومعرفةوالسقيمالصحيحمعرفةوأن

وتثبيتالصحابةتنزيهفينبذةوذكر،الرواةطبقاتلىإأشارثمالنقاد،

ثم،الرواةمراتبوذكر،أتباعهمذكرثم،التابعينعلىبالثناءثم،عدالتهم

شرحوهو،الكتابمقصودلىإثمتخلص.أسمائهمبعضوسردالائمةذكر

الثوريوسفيانعيينةبنوسفيانأنسبنكمالكالائمةمشاهيرأحوال

مبسوطةجمةتمالائمةمنواحدلكلوساق،وغيرهمالحجاجبنوشعبة

وجاء،أحوالهمنذلكوغيرونقدهومعرفتهوفضلهعلمهبيانعلىتشتمل

فيتوجدلا،الفنودقائقوالعللالنقدفيجداعزيزةفوائدذلكضمنفي

بعد.فيمابيانهاياتيأصولثلاثةعنطبعاخر،كتاب

****
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وم!يتهوالتعديلالجرحكتاب

الكبير""تاريخهالبخاريإسماعيلبنمحمداللهعبدأبوالامامألف

شيوخه،طبقةلىإبعدهمفمنالصحابةمنالرواةاستيعابحاولوكانه

الكبرىأهميتهولتاريخه،وتقدمهوجلالتهإمامتهاللهرحمهوللبخاري

شيخهإنحتى"،"تاريخهطبقتهمفيومنشيوخهأعظموقد.الفنيةومزاياه

لاول""التاريخرأىلماراهويهبابنالمعروفإبراهيمبنإسحاقالامام

"أيها:فقالطاهربناللهعبدالاميرعلىبهفدخلقامأنيتمالكلممرة

.(1)سحرا؟"أريكألاالامير

علىبالحكمالتصريحمنالغالبفيخال"البخاري"تاريخلكن

بنمحمدحاتمأبوالجليلانالامامانأحس،الجرحأوبالتعديلالرواة

أقرانمنوهماالرازيالكريمعبدبناللهعبيدزرعةوأبوالرازيإدريس

فأحبا،النقصبهذاأحسا،والإمامةوالمعرفةالعلمفيونظرائهالبخاري

تكميله.

وردألهالكبيرالحاكمأحمدأبيعن(175)3/"الحفاظ"تذكرةفي

:قال،"والتعديللجرح"اكتابحاتمأبيابنعلىيقرؤونفسمعهم،الري

"التاريخ"كتابتقرؤونأراكمضحكةهذه:الوراقعبدويهلابن"فقلت

أبايا:فقال،حاتموأبيزرعةأبيلىإنسبتموهوقد،شيخكمعلىللبخاري

علمهذاقالا:"البخاري"تاريخإليهماحمللماحاتموأبازرعةأباإنأحمد

الرحمنعبدفاقعدغيرنا،عننذكرهأنبنايحسنولا،عنهيستغنىلا

ونقصا".فيهوزادارجلبعدرجلعنلهمايسأ

[.]المؤلف.484صالباريفتحمقدمة(1)
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لمالتيالقصيرةالتراجمبعضيقروونسمعهماللهرحمهحمدأباكأن

فيماعلىمهمةزيادةولاوالتعديللجرحاذكرفيهاحاتمأبيلابنيتفق

.قالماقاللماالكتابتصفحولو،السطحيةالنطرةبتلكفاكتفى"،التاريخ"

وسياقالترتيبفيالبخاريحذوالغالبفيحذاحاتمأبيابنأنريبلا

العطمى،المزيةتلكمنيغضلاهذالكن،ذلكوغيرالتراجممنكثير

،كثيرةتراجمزيادةومعها،والتعديللجرحابنصوصالتصريحوهي

وقعتأوهاموتداركأكثرها،فيبل،التراجممنكثيرفيفوائدوزيادات

ذلك.وغيرللبخاري

ذينكقدرعلىلانفسهقدرفعلىالوراقعبدويهابنجوابوأما

إقعادعلىلهماالباعثأنوالتحقيق!حاتمبيوزرعةأبيالامامين

ذاكتسديدعلىلحرصاهوإنما،أمراهبماإياهمرهماوالرحمنعبد

كتاب،نفسهالكتاباسممنذلكعلىدلولا،العلمذاكوتكميل،النقص

".والتعديللجرحا"

نصوصاستيعابعلى،الامامينذينكبإرشادحاتمأبيابنحرص

ابتداءيدهفيحصلوقدجرح،أوبتعديلالرواةعلىالحكمفيالفنأئمة

زرعةبووأبوهأما،والبخاريزرعةبوو5أبووهم،الائمةمنثلاثةنصوص

وأماجوابهما،ويكتبكتابهفيأثبتهاالتيالتراجمغالبفييسائلهمافكان

تلكغالبفيللبخاريأبيهبموافقةعنهااستغنىفإنهالبخارينصوص

فيراهالبخاريبهحكمماعلىيقفكانحاتمأباأنذلكومعتى.الاحكام

وكان.أبيهكلامالرحمنعبدفينقل،عليهفيوافقهالغالبفيصوابا

القرانمسألةفيللبخاريجرىفيماإليهمكتبقدالذهلييحمىبنمحمد
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ترجمةفيحاتمأبيابنذكرهكماالبخاريعلىالناستقولهماحسبعلى

احكامنسبةمنحاتمأبيلابنالمانعهوهذافكان،كتابهمنالبخاري

حاصل.فالمقصودحالكلوعلى.إليهالبخاري

بنومحمدأبيهعنفاخذالائمةنصوصحاتمأبيابنتتبعثم

،باجتهادهقالهمماالفلاسعليبنعمروعن5روياماشعيببنإبراهيم

يقولانهممّاالقطانسعيدبنويحتىمهديبنالرحمنعبدعنيرويهومما

بنصالحعنخذو،وشعبةالثوريسفيانعنيرويانهومماباجتهادهما،

بنمحمدوعنأيضاصالحعنوأخذ،أبيهعنيرويهماحنبلبنأحمد

ومما،باجتهادهيقولهمماالمدينيبنعليعنيرويانهماالبراءبنأحمد

بنيحيىوعن،مهديبنالرحمنعبدوعن،عيينةبنسفيانعنيرويه

.القطانسعيد

معين،بنويحيىأحمدالامامأصحاببجميعالاتصالعلىوحرص

معين،ابنيحيىعنمنصوربنإسحاقعنأبيهوعنعنهما،أبيهعنفروى

بنأحمدبنصالحمنهم؛معينوابنأحمدأصحابمنجماعةعنوروى

معينأبوالحسنبنوالحسينالهسنجاني،الحسنبنوعلي،حنبل

بنمحمدبناللهوعبدلبغلمادي،أسدالحارثأبيبنواسماعيل،الرازي

من"كانبانهأيوببنزيادترجمةفيووصفه-الاسديبكرأبوالفضل

ويروي"،"تاريخهالدوريعباسعنوأخذ-"حنبلبنحمدأأصحابجلة

ذلك.ونحو"أسمعناوالدوريعباسعلى"قرئ:بلفظمنه

ليإ"كتب:ترجمتهفيوقالحنبلبنأحمدبناللهعبدوكاتب

إسماعيلبنحربوكاتب"،ثقةصدوقاوكان،لحديثاوبعللأبيهبمسائل
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فكتبخيثمةأبيبنبكرأباوكاتبأحمد،عنعندهبماإليهفكتبالكرماني

كله.بتاريخهإليهكتبيكونأنويمكن،وغيرهمعينابنعنعندهبماإليه

بنأحمدطالبأبيعنعندهماالحسنبنحمويهبنمحمدعنوروى

بشربناللهعبدعنوروىأحمد،عنحنبلبنأحمدصاحبحميد

وكاتبأحمد،عنأحمدصاحبالميمونيعنعندهماالطالقانيالبكري

أحمدصاحبالاثرمعنعندهبماإليهفكتب،القزوينيطاهرأبيبنعلي

عنعندهبماإليهفكتبالهرويإسحاقبنيعقوبوكاتبأحمد،عن

بنالحسينبنعليعنوأخذ.معينابنعنالدارميسعيدبنعثمان

نمير.بناللهعبدبنمحمدعنعندهماالجنيد

لجرحاأئمةأحكامجميبعاستيعابفيسعيأبلغسعىفقدوبالجملة

المتصلةالصحيحةبالاسانيدذلككلينقل،عصرهلىإالرواةفيوالتعديل

قولالكتابصنطاووسجمةتراخرفيو.المكاتبةأوالقراءةأوبالسماع

الذيهذافقلنا:حاتمبيبنالرحمنعبدمحمدأبا"سألنا:عنهالراوي

تسمع؟لانتوسالهأوتسمعهنتوغيركساله"زرعةابو"سئل:تقول

غيريسالهنهإلامنهسمعتهقدفإني"زرعةأبو"سئل:أقولكلما:فقال

مانحوأوسببولابوجهأدلسقلاناو،سألته:أقوللافلذلكبحضرتي،

الجرحبحكايتنا"قصدنا38(:1/)1/الكتابمقدمةاخرفيوقال

بناانتهتأنلىإمتقدمبعدمتأخرالهالعالمينبهالعارفينلىإوالتعديل

فيتكلمواقدقومعننحكولم.اللهرحمهمازرعةبيوأبيلىإالحكاية

لىإلجوابواحاكيها،لىإحكايةكلونسبنا،بهمعرفتهملقلة،ذلك
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فحذفنا،عنهمالمسؤولينفيالائمةاقوالاختلاففيونظرنا،صاحبه

منوأشبههبهلاقماعنهمسؤولبكللحقناوأ،منهمواحدكلقولتناقض

كتبناهايلوالتعلملجرحامنمهملةكثيرةأساميذكرناقدناعلى.جوابهم

يلوالتعلملجرحاوجودرجاءالعلامعنهرويمنكلعلىالكتابليشتمل

".لىتعااللهشاءإنبهمملحقوهافنحن،فيهم

زرعةبيوأأبيهغيرشيوخهعنوالتعديللجرحافييحكيوقد

يتكلموقدالجنيد،بنالحسينبنوعلي،وارةبنمسلمبنكمحمد

.باجتهاده

،بعدهمنجميعيستمدومنه،الفنهذاكتبأمبحقهوالكتابفهذا

منالكتابهذافيكانماأن"واعلم:""تهذيبهخطبةفيالمزيقالولذلك

لجرح"اكتابمنمنقولفعامتهذلكونحويلوالتعلملجرحاأئمةأقوال

ابنالحاقظالرازيحاتمأبيبنالرحمنعبدمحمدلابي"والتعديل

.".....الحاقظ

:الكتابترتيب*

تثبيتفيالمطبوعمنصفحةوثلاثينبضعفينفيسةبمقدمةافتتحه

فيبيانهترىكما،الروايةوقوانين،والتعديللجرحاوأحكامالسنن

المعجمحروفترتيبعلىمرتبامبوباالتراجمفيشرعثم.الفهرست

احمد،"باب:الالفبابففي،فقطالاسممنالاولالحرفلىإبالنظر

باب،ادمباب،أيوبباب،إسحاقباب،إسماعيلباب،إبراهيمباب

أبانبابالاسود،باب،بيأبابأنس،باب،أسامةباب،إلياسباب،أشعث

إلخ.
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لحرفالىإينظرولم،الالفوهو،فقطالاوللحرفااعتبرتراهفأنت

بعضشرفوالتأخيرالتقديمفييراعيوانما،بعدهعمافصلاالثافي

،البابفيالتراجمكثرةأو،إبراهيمثمأحمدقدمكماالاسمبذاكالمسمين

رتبهاالبابفيالتراجمكثرتواذا.اتفقكماأو،المناسباتمنذلكغيرأو

اسماولمنالاحمدينفيفقدمالاباء،أسماءأولبحسبذيليةأبوابعلى

فعلكماالترتيبتوسعفيوربماوهكذا.باء،أبيهاسمأولمنثم،ألفأبيه

اسمأولباعتبارأبوابعلىرتبهم،اللهعبدأبيهسمومحمداسمهفيمن

"منثم،"ألفجدهاسموأولاللهعبدأبيهواسممحمداسمه"منالجد

وهكذا.باء"جدهاسموأولاللهعبدأبيهواسممحمداسمه

يسمىلمنببابفيهاالتراجمتكثرالتيالاسماءمناسمكلويختم

يوجدلاالذينوهمللأفراد،ببابحرفكلويختم،ينسبولمالاسمذاك

واحد.إلاالاسمذاكيسمىمنالرواةفي

،فلانبابنإلايعرفوالمللذين:الاول:أبواببستةالكتابختمثم

"أخولهيقالمن:نيالثاالبابالاباء.أسماءباعتبارذيليةأبوابعلىورتبهم

"رجلفقطترجمتانفيه،للمبهمات:الثالثالباب.واحدةترجمةفيه"فلان

فيههو،يعرفولمابنهعرفلمن:الرابعالبابه"سباع"مولى،"أبيهعن

إلايعرفلملمن:الخامسالباب."أبيهعنالهجري"رشيدواحدةترجمة

لمن:السادسالباب.لحروفابحسبذيليةأبوابعلىورتبها،بكنيته

أيضا.لحروفاعلىورتبهاالنساء،منبكنيتهاتعرف

قدمالبخاريأنإلا"البخاري"تاريخبترتيبشبيهالترتيبوهذا

النبوية،الترجمةمنبنبذةالكتابصدرلأنه؛الكتابأولالمحمدين
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بالنظرالمعجمحروفعلىالباقيرتبثمالمحمدين،يقدمأنفاستحسن

ففي،الصحابةتراجمتقديمالبخاريويتحرى.فقطالاوللحرفالىإ

أسماءلىإنظربدونالصحابةأسماءيقدمجمهاتراتكثرالتيالابواب

ففيالاباء،حروفبحسبذيليةأبوابعلىغيرهمتراجميرتبثمابائهم،

ثم،الصحابةمنالمحمدينبتراجمثم،النبويةبالترجمةبدأالمحمدين

اسمهمنالهجاء؛حروفحسبعلىذيليةأبوابعلىغيرهمتراجمرتب

إلخ.باءأبيهاسمهوأولمحمداسمهمنثمألف،أبيهاسموأولمحمد

إلا،الصحابةأسماءتقديميراعيالذيليةالابوابيبوبحيثوالمؤلف

يبدأ،الصحابةغيرمنالابواسمالاسمفييوافقهبمناسمكليتبعانه

يوافقهمنثمصحابيافيذكرألف،أبيهاسموأولمحمداسمهمنببابمثلا

كلاسمفيقعوهكذا،،يوافقهمنثماخرصحابياثم،أبيهواسماسمهفي

أيضا.أبيهاسمواعتباراسمهباعتباربابهفيصحابي

ولاالبخارييرتبهافلاجدافيهاالتراجمتكثرلاالتيالاسماءفاما

المؤلف.

لىإالمراجعةسهولةفيينفعترتيبامرتبانالكتابينأنيتبينذكرمما

غنىفلاالمستقصىالترتيبأريدفإذامستقمى،غيرألهإلاكبير،حد

المستقصى.الترتيبمرتبةمطولةفهارسعنبالكتابين

:البياضات*

وأ،عنهروىمنولاروى،عمنيستحضرولاالرجلالمؤلفيذكرقد

....عن"روىبياضايستحضرهلالمافيدعالاخر،دونأحدهمايستحضر

ينص.ولمالبخاريذكرهاالتيالاسماءفيذلكويكثر،."...عنهروى



921!والتعديلالجرح"تعقيقمقدملأ

يروي":يقولولكنبياضا،يدعلاأن""الثقاتفيحبانابنوعادة

البخاريأنعلىبنىأوذلكعلىاطلعكانه"بلدهأهلعنهروى،المراسيل

أرسل،وإنمامعينرجلعنيرولملانه؛الرجليرويعمنيذكرلمإنما

أهلبعضعنهيرويأنبدفلاعنهيروىممنالرجلكانإذاانهالغالبوأن

منحققتهفيماحاولتوقد،يخفىلاكماأحوطالمؤلفوطريقة،بلده

.البياضيسدمماعليهعثرتماعلىالحاشيةفيالتنبيهالكتاب

:الأوهام*

ومعظم،ترجمةألفعشرينمنقريبعلىيحتويلعلهكبير،الكتاب

بعضهميصحفقدوالرواة،المتفرقةالاخبارأسانيدمنمأخوذالتراجم

جدأوجدهإلىالرجلينسبوقديحرفها،أوالاسنادرجالأسماءبعض

يوقعمما،ذلكغيرلىإأخرىوتارةقبيلةلىإتارةينسبوقد،أبيه

فيالمؤلفتعقبهاأشياءذلكمنللبخاريوقعوقد،الوهمفيالمحدث

وكذلك233(،)3/("الميزان"لسانفيحجرابنذكرهحدة،علىكتاب

فاكثراثنينالرجليجعلأنيعني"والتفريقلجمعااوهامكتاب"للخطيب

أوهام("والتعديللجرحا"كتابفيوقعوقدواحدا،فأكثرالاثنانيجعلأو

.بالكثيرةليستوغيرهالضربهذامن

ترجمةكجعله،المؤلفبعدجاءممنالعلمأهلعليهنبهقدمامنها

بجدسميتقبيلةهيوانما،صحابيانهعلىالعشيرةسعدبنلجعفي

،امرأةهيوانمارجل،أنهاعلى("دقرةل"ترجمةوكذكره،قديمجاهلي

يومقتلساعدةبنيمنعمروبن"حارثةترجمةكذكرهعليهتبعوهماومنها

ماومنهاأحد.شهداءبعضنسبفيوقعقديمجاهلياسمهذاوانماأحد"،
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هيوإنمارجل،اسمانهعلى("ل"شميسةترجمةكذكره،عليهينبهوالم

وفيرجل،اسمانهفظن("ثقة"شميسةقالانهمعينابنعنلهوقع،امرأة

كأنهملها،معينابنتوثيقيذكرولمالنساء،فيلشميسةترجمة""التهذيب

فيالوهموقعماكثرومظنتها.غيرفيلانها؛الترجمةهذهعلىيعثروالم

بابه،فيترجمةدهرةأبيبنالعلاءبنلجنيدذكر؛واثنينواحداالرجلعد

والاخرى("،دهرةأبيبن"حميلمإحداهماحميد،بابفيترجمتينلهوذكر

ثمسلمبنلحفصترجمةوذكر.ثلاثةالواحدفجعلالعلاء("،بنحميد"

حققتهماحواشيفينبهتوقدذلك،غيرلىإ،مسلمبنحفصباسمأعاده

ذلك.منليظهرماعلىالكتابمن

عنها:المطبوعالأصول*

رقمتحت،باستانبولملامرادمكتبةفيمحفوظةنسخة:الاولالاصل

لمالنسخببقيةلاكتفائناولكن،والكتابللتقدمةشاملةوهي(،1)427

ربيعشهرسلخكتابتهاوتاريخمختصر،بتصويرالتقدمةإلامنهانحصل

فيهاروعي،مقابلةجيدةنسخةوهي6(،)70وستماثةسبعسنةالاول

فياختصارفيهاووقع،الاخرىالنسخفيفيهالتسامحوقعفيماالاعراب

كلمةاختصارغرائبهاومنالتكرار،معنىفيهولماالمواضعبعض

وعلامة،المصطلحأهليذكرهلمغريباختصاروهو"حنا("،علىحدثنا(""

)د(.المطبوعفيالنسخةهذه

منهاالتقدمة،المصريةالكتبدارفيمحفوظةنسخة:الثانيالاصل

أولها،منناقصةمنهاالتقدمة98(،1)رقمتحتوالكتاب298(،)رقمتحت

)87(صراجععباد،بنعبادلىإالثوريرسالةأثناءمنمنهاالموجود
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"تم:لفظهماالسادسآخرفي،مجلداتستةفيوالكتاب،المطبوعمن

فيمنهالفراغووافق..."والتعديللجرحا"كتابآخروهو،السادسالسفر

بنمحمدوكتبه)746(،وسبعمائةربعينوستسنة،الحجةذيشهر

ذكرالاولالمجلدآخرفيووقع".عنهاللهعفا،السكريبابنعرف،رسلان

وخمسمائة"أربع"سنةهكذاتقرأربما،واضحةغيرمعلقةبكتابة،التاريخ

مقابلة،الكتابةواضحةنسخةوهي،"وسبعمائةأربعين"سنةوالظاهركذا،

مأخوذةنسخةمنهاحصلت،التحريففيهايكثرولكن،السقطفيهايقل

قديماطبعالذيالكتابمنالثالثالمجلديقابلماعداماتشملبالتصوير

)م(.المطبوعفيالنسخةهذهوعلامة،1136سنةالدائرةفي

تحت،باستانبولكوبريليمكتبةفيمحفوظةنسخة:الثالثالاصل

واحدا،مساقامسوقةوهي،والكتابللتقدمةكاملةنسخةوهي)278(،رقم

مجلدكلهاكأذها،تجزئةولافصلبلا،الكتابآخرلىإالتقدمةأولمن

يديعلى،توفيقهوحسناللهبحمدالكتاب"تمالكتاباخروقيواحد.

العشرفيالعطارإبراهيمالغفار:ربهعفولىإحوجهموالعبادأضعف

)397(،الهلاليةوسبعمائةوتسعينثلاثسنة،القعدةذيشهرمنالاول

علىتقابللمأنهايطهرانهإلا،التحريففييكثرلا،جيدةنسخةوهي

نسخةقديماللدائرةحصلت،قليلةغيرمواضعفيسقطفيهافوقعأصلها

معاونكرنكوالدكتورالاجلالمستشرقبتوسطبالتصويرمأخوذةمنها

أولمنبخطهفنقل،المسودةبنقلواعتنى،كيمبرجفيالمقيمالدائرة

شيءمع،"الصنعانيشروسبنالنعمانبن"شيبةترجمةآخرلىإالتقدمة

أرسلثم،مواضعهفيمنهعليهالتنبيهيحسنماعلىنبهناقدالاصلاحمن
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فيعثرتقدالدائرةوكانت.نقلهمعكاملةالمصورةالنسخةالدائرةلىإ

عبيدبابأثناءمنالكتابمنمجلدعلىالدكنبحيدرابادالسعيديةالمكتبة

عليه:مكتوب،الرحمنعبدأبيهواسممحمدايسمىمنبابآخرلىإ

هذهعنطبعهلىهـإ1136سنةالدائرةفبادرت،."..الثالثالمجلد"

بقيةطبعوتأخر،قسمينفيطبعتهكوبريلينسخةوعنالناقصةالنسخة

سنينعشربعدذلكلىتعااللهيسرحتى،أخرىلنسخةانتظاراالكتاب

الدين،نظاممحمدالدكتورحضرةالدائرةناظمجهودبفضلوذلك،كاملة

المستشرقينمؤتمرفيالاشتراكبمناسبةبرخلتهالماضيالعامفيقامفانه

ملانسخةالنسخمنبتحصيلهاعتنىماجملةفيفكانباستانبول،المنعقد

فيكوبريلينسخةوعلامة،المصريةلكتبدارونسخة،للتقدمةمراد

(.)كأخيراالمطبوع

الطبع:لأجلالكتابتجزئة*

نسخةفيمجزأوهو،تقدمكماكوبريلينسخةفيمجزأغيرالكتاب

سنةفيالدائرةطبعتولما،متناسبةولامناسبةغيرتجزئةالكتبدار

المكتبةفيالمحفوظالمجلدفيوقعمافيهتبعت،الثالثالمجلد1361

وابتداوه"الثالثالمجلد"عليهكتبفانه،الدكنبحيدرابادالسعيدية

فلما،قسمينلىإالدائرةوقسمته،تقدمممايعلمكمامناسبغيروانتهاوه

فجعلنا،تقدممابمراعاةمقيدينأنفسناوجدناالكتاببقيةطبعأخيراأردنا

صفحاتوعدد)375(،صفحاتهوعدد،حدةعلىمجلدةفيالتقدمة

.(41)الفهرس

لىإوقسمناه،الزايبابآخرلىإالكتابأولمنالاولالمجلدثم
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لىإالالفبابأولمنأيث،ج(،ت،ب)أ،علىيشتملالاول،قسمين

،()13فهرستهصفحابوعدد(،)552صفحاتهوعدد،لجيماباباخر

لىإالحاءبابأولمنأيز(،ر،ذ،د،،)ح،خعلىيشتملالثانيوالقسم

.(1)6فهرستهوصفحات62(،)5صفحاتهوعدد،الزايباباخر

،ش،)سعلىيشتملالأول،قسمينلىإوقسمناه،الثانيالمجلدثم

والقسمالظاء.باباخرلىإالسينبابأولمنأيظ(،،ط،ضص،

لىإ"يحيىأبوكرببن"عبيدترجمةاخرلىإاللهعبدبابأولمنالثاني

،قسمانأيضاوهوعبيد،بابفيقديماالمطبوعالثالثالمجلديلاقيأن

وعدد،"وائلابنبكربن"عياضلىإ"المكتبمهرانبن"عبيدمنالاول

بنمحمد"لىإ("الطائيحاتمبنعدي"منوالثاني،904صفحاته

327.صفحاتهوعدد("،الحمميلجماهراأبو،الرحمنعبد

لىإعبيداللهأبيهواسممحمداسمهمنأولمنوهو،الرابعالمجلدثم

الميمباببقيةعلىيشتملالاول،قسمينلىإأيضاوقسمناه،الكتاباخر

بنسعيدبأبيالمعروفندى"لىإ"عبيداللهبنمحمد"من،النونوباب

لىإ("،أعينبن"الوليدالواو،حرفبابأولمننيوالثا."الموصليعباد

تحتوالرابعنيالثاالمجلدانوهذا.ختموبهالكتاباخر."هانئ"أم

فيماذلكعليناانخرموانمامكن،ماوالتناسبالمناسبةراعينافقد.الطبع

قديما.طبعالذيالثالثبالمجلديتصل

لمصرية:االكتبوداركولريلينسختيبينالاختلافاتمم!

واختلافوالنقصبالزيادةكانمافأماكثير،اختلافالنسختينبينيقع

التقديمالاختلافاتهمو،الحواشيفيعليهنبهفقد،والعباراتالالفاظ
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لحواشيافيعليهنبهوقد،قليلوذلك،كاملببابوقعفربماوالتأخير،

فيمنهماوأكثرأيضا،عليهنبهوقد،التراجمترتيبفيمنهأكثرويقعأيضا،

عدةالترجمةفييسوقالمولففإن،الكبيرةالتراجمفيالنصوصترتيب

ترتيبفيكثيراختلافالنسختينبينفيقعبسند،منهانصكل،نصوص

فيلتأخيروالتقديمتوجيهالظنلىإيتبادرماوأقرب،النصوصتلك

لولكن،مرتينالكتاببيضالمولفيكونأنبافتراضوالنصوصالتراجم

لمناسبة،إلاالاولالترتيبمنشيئاالثانيةالمرةفيغيرلماهكذاالواقعكان

المناسمبيكونتارةبلهذا،يطابقلاالاختلافذلكمواقعفيالنظروإنعام

اخر.سببافتراضمنبدفلا.الاخرىفيماوتارة،النسخةهذهفيما

التراجممنلديهتحصلماأولاأصلهفيقيدالمولفأنيطهروالذي

بعديجدهماليضيفصفحةكلجوانبفيواسعابياضاوترك،والنصوص

نألاصحابهفأذنرضيهمااجتمعأنلىإلجوانبافييضيفكانثم،ذلك

فيالنبيالالحاقتلكيضعالناسخفكان،الاصلذلكمنينتسخوا

هنافمن،الناسخانفاختلف،المتنمنلهاالصالحةالمواضعفيالجوانب

فيالنصوصبعضيقعالمواضعبعضفيانهلهذاويشهد.الاختلافجاء

منها.قريبلكنهابهايتعلقالتيالترجمةغيرترجمةفيالنسختينإحدى

ثمأولاعنهالكتابأخذواأصحابهيكونكأناخر،سببهذامعيكونوقد

الموضعفينسختهفيمنهمكلليضيفهابهاأخبرهمزيادةوجدإذاكان

.فيختلفونالمناسب

كوبريلي،نسخةترتيبهوالمطبوعفيالترتيبفإنحالكلوعلى

ونبهنا،لموجبالمصريةترتيبلىإعنهاعدلنايسيرةمواضعفيإلااللهم
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حيثالمصريةتراجمترتيبعلىنبهناوكذلك،الحاشيةفيذلكعلى

للاختلافيكونحيثالتنبيهالتزمنافانماالنصوصترتيبفأما،يخالف

عليه.التنبيهيمكنأنمنفأكثرذلكعدامافأما،بالمعنىمساس

هاتينبينجامعلاأنهيدلانهوهو،كبرىأهميةالاختلافولهذا

ولا،الاخرىمنمنقولةإحداهمافليست،المؤلفأصلإلاالنسختين

الوثوقيعظموبهذا،المؤلفبعدالتيالاصولمنواحدأصللىإترجعان

اسمذكركوبريلينسخةفييقعانهأيضاالاختلافومن.عليهاتفقتابما

فيتركوكذلك،المصريةالنسخةفيذلكوتركالاسانيداوائلفيالمؤلف

"ذكرهالاسانيدفيالمؤلفعباراتفييقعماكثيراأنهومنهاملامراد.نسخة

".أبي"ذكرالتقدمةمنملامرادنسخةوفي،"أبي

:الكتابعنالنقل*

عنتنقلبهيتصلوماالفنكتبمنالمؤلفبعدالمؤلفةالكتبعامة

("لحفاظاو"تذكرة"دمشقو"تاريخبغداد"!"تاريخ،الكتابهذا

القراء("و"طبقات"المنفعةو"تعجيلوفروعهما"و"الميزان"و"التهذيب

منكثيراقابلتوقدوغيرها،نيالسمعالابن"الانسابو"الجزريلابن

إلالاحدهما،أوالأصلينلكلامطابقافوجدتهالكتابفيبماالنقولتلك

فيوقعماهوواحدموضععليوأشكل،تحريفأواختصارهنالبيقعأن

وقد،014ص2قسم1جالمطبوعفيوهي،خلفبنداودترجمة

عليها.التعليقفيذلكشرحت
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بتصفَحأولا)1(،الكتابمنحققتهماتحقيقفيالوسعبذلتقد

ثانيا،ببعضهالكتاببعضتصحيحالتصحيحأوثقفإن،نفسهالكتاب

منكثبرلتراجمفراجعت؛الاخرىالكتبفيماعلىفيهوقعمابعرض

و"التجريد"("و"الاستيعاب"هشامابنو"سيرةسعد"ابن"طبقات:الصحابة

تراجممعارضةالكتابغالبفيكدتأوواستقصيت."و"الإصابة

منواستكثرت."حبانابنو"ثقات"البخاريب"تاريخوغيرهاالصحابة

للذهبي"و"الميزانحجرلابن"تهذيبهو""المزيتهذيب"علىالمعارضة

؛الجزريلابنالقراء"و"طبقات،له"المنفعةو"تعجيلحجرلابن"و"لسانه

"،دمشقتاريختهذيب"منوالمطبوعبغداد""تاريخمراجعةومن

و"مشتبه"و"المؤتلفالاثبر،لابن"و"اللباب،السمعانيلابن"و"الانساب

للذهبي،"المشتبهو"ماكولا،لابن"الإكمالو"،لعبدالغني"النسبة

وأالصوابهوماالمتنفيأثبتأنوتوخيتحجر.لابنو"التبصير"

يكونأنيبعدلاحيثإلااللهمالخطأ،علىالاصولاتفقتوإنالاصوب

،التصرفاتسائرعلىالتعليقاتفيونبهت،المؤلفأصلمنالخطأ

لىإ،الاوهاممنليظهروما،البياضاتبعضيسدماعلىأيضاونبهت

وفيتقداننيدعيولا.عنهتبعدولابالتصحيحتشتبكأخرىتحقيقات

معرفةلهمالذينالعلامأهللىإتقديرهأكلمبلغابلغتولكني،بالواجب

التصحيح:فيعملتالتيالإشاراتوهذه،القديمةالخطيةوبالنسخبالفن

صفحاتأرقام()هكذاقوسينبينتكونالتيالمتنأثناءالارقام

]المولف[..الرابعالمجلدمنالاولوالقسمنيوالماالاولوالمجلدالتقدمةوهو(1)
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أثناءمنالمصريةالنسخةعلامةوبعد،نسختهعلامةرقمكلوبعد،النسخ

منها،المجلدرقمبعدهافماالاولالمجلدمنالأولالقسممن35(1)ص

وفي،النسخبعضفيزيادةفهو[]هكذاحاجزينبينالمتنمنوضعوما

تلكفيواقتصرتبه،تتعلقالتيلحاشيةالىإيشيررقمالزيادةاخر

أقولوربما.المصريةمنزيادةأنهاأعني"م"منمثلاليقوعلىلحواشيا

والاخرىالنسخةمنزيادةأنهااعني"ممن"سقطأو،"مفي"ليسمثلا

فالواقع.".."منحوالكلماتبعضعلىعلقتواذا،التقدمةمنالنسختين

التقدمة.منالنسختينأوالاخرىالنسخةفيماهوالمتنفي

!!!
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وفي،الدكنلحيدرابادلجديداالدورهذافيانههناذكرهيجدرومما

وطابت،المعارفدائرةصيتانتشرالأخيرةالسنواتالخمسهذه

بما؛وغربيةشرقية،العالميةالاوساطفيالعامالقبوللهاوحصلسمعتها،

،النادرةلجليلةاالكتبنشرفيالخالصةالعلميةالأعمالمنبهقامت

وبين،والغربالشرقبينوالثقافيةالادبيةلحسنةاالروابطازدادتوبذلك

العلماءجميعمنجداممنونونونحنأوروبا،فيالعلميةوالمعاهدالهند

العلماءمنونرجووتقديرها،أعمالناباستحسانيشجعونناالذينواكابر

بملاحطاتهميتعاهدوناأنالعربيةوالمراكزالعالمأقطارفيوالمستشرقين

فيوالزيادة،الدائرةأعمالتوسيععلىيساعدفيماالسديدةوارائهمالقيمة

إتقانها.

عهدفيالجليلةبأعمالهاالدائرةقامتلمنلجزيلابالشكرلنتقدموإنا

هائنسإكزالتد"هزوالفخامةالسموصاحب،عنايتهحسنوشملها،رياسته

وكذلك،حيدراباد"افبرمك!راجخانعليعثمانميرالنوابنطامدي

صاحبمنهمخصوصا،العثمانيةلجامعةاوأربابحيدرابادلحكومةنشكر

للدائرةبابقائهفانهراو،كشنرامبيلجامعةاوأميرالوزراءرئيسليالمعا

فيالاستمرارعليهالتعسرولولاهبأعمالها،القيامعليهاسهلإمدادها،

العربية.الكتبونشرالعلميةالأعمالإجراء

النوابلجنابلجميلاالشكرالعلمأهلوعنعنانهديأنالحقومن



931"والتعديلالجرع"تعقيقمقدمة

سابقا،المعارفدائرةورئيسلجامعةاأميرمعينياورجن!عليلجليلا

ئم،للدائرةرياستهعهدفيوطبعهالكتابهذاتصحبحفيالعملبدأالذي

ورئيسلجامعةاأميرمعينحسينالسيدالدكتورلجليلاالفاضللخلفه

شؤونها،ترقيةفيالساعيالدائرةناظملجنابثمحالا،المعارفدائرة

النسخةحصلتمساعيهوبفضل،الديننظاممحمدالحاجالدكتور

الماضيالعامفيرخلتهفيوذلكللتقدمة،ملامرادونسخةالمصرية

مدالرخلةوبتلك،إستانبولفيالمنعقدالمستشرقينمؤتمرفيللاشتراك

والمستشرقين،العلماءأكابرلزيارةأقطارهافيتجولوأوربا،لىإرحلته

،عديدةلكتبالقلميةالنسخوتحصيل،الشهيرةالمكاتبولمشاهدة

نسخامنهاوحصلمكاتبها،علىفاطلعإستانبولفيوجودهاغتنموكذلك

والشاممصرمكاتبعلىوعطف،المهمةالقلميةالكتبمنعديدة

للعالمماننسىولا،الرخلةتلكقيوالزيارةبالحجسعدوقدوالحجاز،

إيفالدكتور،الدائرةمعاونالشهيرالمستشرقالنبيلوالفاضللجليلا

توسيععلىومعاضدتهاالدائرةمساعدةفيالجميلةالمساعيمنكرنكو

لفضيلةكانوقد،الكتابهذاوتصحيحاستنساخفيجهدهوبذلأعمالها،

كبيرفضل-أيامهفياللهمد-الكوثريزاهدمحمدالاستاذالكبيرالعلامة

كثيرنسخلىإوارشادهملا،مرادمكتبةفيالتقدمةنسخةوجودعلىبتنبيهه

ووفق،سعيهاللهشكر،الدائرةبمطبوعاتعنايتهحسنمعهذا،الكتبمن

الكتاببقيةيتممأنوأرجو،ونشرهالعلمخدمةعلىللاستمرارلجميعا

تزاللاأنلىتعااللهوأسأل.أولهمنالعملعليهجرىالذيالنحوعلى

ولا،ماؤهينضبلا،النفائسهذهبأمثالمتبجساينبوعاالمعارفدائرة



المعفميمقذماق014

أنبيائهخاتمعلىاللهوصلى،العالمينربللهوالحمد،امين،صفاؤهيتكدر

وصحبه.والهمحمد

1371!سنةشوال23

ربه:عقوراجيكتبه

اليمانيالمعلمييحيىبنالرحمنعبد
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"جرجانتادبخ"

الجرجانيالسهمييوسفبنحمزةالقاسملأبي

(428)ت
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لرفيرآلرآتج!إلمحه

143

اصطفى.الذينعبادهعلىوسلام،للهلحمدا

وتراجمقدمائها،تاريخحفط:الإسلاميةالامةبهامتازتمماإن

الامم،وتواريخالانسابعلامحفظهوذلكعلىالاولوالباعثعلمائها.

منالصحيحوتمييز،الرواياتنقدمنالتمكنوتيسير،الدينيةوالنصوص

والتاليفلعلم،ةروتراجمفيهيإنماالتواريخغالبتجدولهذا،غيره

لهمحواوشيوخهاسماءقيدوقدإلالمعافقلجدا؛كثيرةذلكفي

تصنيفهفيينقلالمتأخركانلمالكن،غيرهممنلهتيسرمنمع،ووفياتهم

ترتيبا؛وأحسنجمعاأكثرالمتأخرتصنيفيكونأنويغلب،تقدمهمنكلام

أبوقالوقد،المتأخرينمؤلفاتحفظلىإغالباتتجهالناسعنايةكانت

هذا:يلاقيفيماليالهذخراش

يمضيماجلوانبالادنىنوكلوإنماالكلومتعفوأنهاعلى

العامة؛بالنكباتالمؤلفاتتلكمنمؤلفةألوفضياعمعهذا

العميقوالسبات،بالغربالصليبيوالطغيان،بالشرقالتتريلجارفكا

بمختصراتالدينيالعلممنوالقناعة،قرونمنذالامةفيهوقعتالذي

عنفصلا،المتقدمينالفقهاءكتبوإهمال،ونحوهالفقهفيالمتأخرين

.الرجالكتبأوالمطولةالسنةكتب

وأصنافها:الرجالوكتبالتواريخفيالتأذبفاتابتد[ء8

سعدبنالليثالإمام:الرجالتواريخفيبالتأليفعرفمنأولمن
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281(،)صالنديمابنذكرهتاريخلههـ(،175-)49مصرعالمالفهمي

له!(181-1)18خراسانعالمالمروزيالمباركبناللهعبدالإمامثم

الشاملمعاالدمشقيمسلمبنوالوليد31(،)9صالنديمابنذكرهتاريخ

ص1)جللذهبي("لحفاظا"تذكرةمنترجمتهففيهـ(،11-591)9

كثرثمكتابا.سبعونمصنفاتهأنوذكر"،والتواريخالتصانيفصنف"278(

:أصنافعلىوذلكجدا،التاليفذلكبعد

الرجللان؛الفائدةوعظيمةجدا،كثيرةوهي،الشيوخمعاجم:الاول

)1(.الانلىإشيءمنهاطبعأعلمولا،بشيوخهأعلم

وتواريخ)2(،سعد"ابن!"طبقاتلجامعةاالتواريخ:نيالثاالصنف

ابنو"تاريخ)4(،حاتمبيألابن"والتعديللجرحاو"كتاب)3(،البخاري

")5(.خيثمةأد

رجالبين!"الجمع؛الكتببعضبرواةيختصما:الثالثالصنف

عشراتالمعاجمهذهمنوقتنالىإطبعوقدعاما،ستينقبلهذاالشيخكلام(1)

مخطوطا.منهاالكثيريزالولا،الكتب

علمية.رسائلفيتتماتهطبعت:أقول]م[..ضعموفينقصوفيهأوروبافيطع)2(

ومن.أيضابحيدراباد.المعارفدائرةفيوالكبير،الدكنحيدرابادفيالصغيرطع)3(

باسمطعما:أقول]م[.أيضا.بحيدرابادالعثمانيةلجامعةامكتبةفينسخةالاوسط

"التاريختحقيقمقدمةالمسألةبحثفيانظر،الاوسطلتاريخهولصغير

الرشد.ط-78(1/45):"الاوسط

[.]مأيضا.المعارفبدائرةطع(4)

.طبعاتعدةمنهالموجودطع:اقول]م[..بفاسالقروينبجامعنسخةمنه)5(
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،للمزي"الكمالتهذيبو")2(،"المنفعةتعجيلو")1(،"الصحيحين

حجر)3(.لابن"تهذيبهو"

ابنثقاتو")4(،"العجلي!"ثقاتبالثقاتيختصما:الرابعالصنف

)6(."شاهينابنو"ثقات(")5(،حبان

للعقيلي)7(،الضعفاء"كتاب!"بالضعفاء،يختصما:الخامسالصنف

لابن"الميزانو"لسان)9(،للذهبي"الميزانو"عدي)8(،لابن"و"الكامل

.(01حجر)

قلجدا،كثيرالصنفوهذا،البلدانببعضيختصما:السادسالصنف

عدةلهامنهاوكثير،الأقلعلىتاريخولهاإلاالاسلاميةالبلدانمنبلدة

[.]م.لمعارفابدائرةطبع(1)

]م[..المعارفبدائرةطبع)2(

فيالرسالةمؤسسةفيطبعالمزيوكتاب:أقول]م[.ايضا.لمعارفابدائرةطبع)3(

مجلذا.37

.طبعاتعدةكاملاوطبع[.]مباد.بحيدرالاصفيةالمكتبةفيجزءمنه(4)

المكتبةفيالاولالربعينقصهاجيدةخرىوأيضاالاصفيةالمكتبةفينسخةمنها)5(

.لمعارفادائرةفيكاملاطبعثم[.م.ـ1أيضابحيدرابادالسعيدية

عليه.لاستدراكوتتمتهطبعتثمناقصا،بيروتفيطبع)6(

ت.مرعدةكاملاطبع]م[.أيضا.الاصفيةبالمكتبةنسخةمنه)7(

.مجلداتسبعةفيبيروتفيطبع)8(

]م[.والهند.بمصرطبع)9(

غدةبوالفتاجعبدالشيخبتحقيقمتقنةطبعةطبعثم]م[..المعارفدائرةفيطبع(01)

الاسلامية.لبشائردارعنمجلداتعشرةفي
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يحاولصاحبهلان؛المادةغزير،الفائدةعظيمالصنفوهذا،تواريخ

التواريخفيلهيكونلامالموادوالتراجممنذلكفيفيوجد،الاستيعاب

علىيرجحونهقبلهوماالعصرهذافيوالمحققونثر،ولاعينالعامة

أدرىفهوأهلهمنيكونأنيغلبالبلدتاريخمؤلفلان؛العامةالتواريخ

وسبرجالسهم،قرانهوشيوخههممنهموكثير،غيرهممنأهلهبأحوال

وتحقيق،وخبرةمشاهدةعنأخبرعنهمأخبرفإذا،يجبكمالهمأحوا

يرويه.فيماالغلطويؤمن،يحكيهبماالوثوقيعظموبذلك

مالىإبالنسبةيذكريكادلاماإلاالصنفهذامنيطبعلمالاسفومع

وابنالسمعانيابنمنفلكل،ذيولهوبقيتللخطيببغداد(""تاريخطبع،بقي

ذيلعلىذيلحامدابنوالعماد(1الدبيثي)ابنمنولكل،عليهذيلالنجار

ابنذيلعلىذيلنيالمارستابكربيوأرافعابنالتقيمنولكل،السمعاني

أضاععساكرلابن"دمشق"تاريخمنمقتضبةأجزاءوطبعت.جراوهلمالنجار

وأين،بغداد"تاريخ"ذيولفأين،الكتابمنالعلميةالمهماتأكثرالمختصر

مهدوالكوفةالتصرةتواريخوأينخل!)3(،.ا-.و2(،(")-8د.تا" ي!لوريح.مسىريح

النهر،وراءوماخراسانبلدانتواريخينو،لىالاوالقرونفيوالعلماءالعلم

(4صبهان)ووبخارىوهمذانوالريوهراةونيسابورمرومثلوغيرها

لدبيثي.وابنالنجارابنذيلطبع()1

لابنحلبتاريخفيالطلبوبغية،طبعاتعدةعساكرلابندمشقتاريخطبع)2(

.الاخرىنالبلدتواريخوبعض.فيهمانقصعلى،العديم

السابقة.الحاشية)3(

عليها"والواردينبأصبهانالمحدثين"طبقاتمننسخةبحيدرابادالاصفيةالمكتبةفي(4)

=الاصفهاني،الشيخبابيلمعروفحيانبنجعفربناللهعبدمحمدأبيللحافظ
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المجلد"العربيةاللغة"ادابكتابهفيبروكلمانالمستشرقذكروقد.وغيرها

عنوانتحت،القسمهذامنطائفة(174-004)ص،الثانيةالطبعة،الاول

التواريخهذهمنحداوالعلامأهللىإنزفأنويسرنا."المحلية"التواريخ

".جرجان"تارلخوهولجليلةا

علمائها:وكترةجرجان*

شانلها،العجمبلادفيمازندرانأعمالمن،تاريخيةبلدة(1)جرجان

منطوائفمنهانبغ،الاسلاميالعلميالتاريخسيماولا،التاريخفيكبير

عدي)2(،بنمحمدبنالملكعبدنعيمأبيأمثالالحديثففي،العلمأهل

إبراهيمبنأحمدبكرأبيلاماموعدي)3(،بناللهعبدأحمدأبيوالامام

سعيدبنإسماعيلسعيدأبيمثلالحديثفقهوفي)4(،الاسماعيلي

الاماممثلالحنفيةفقهوفي،""البيانكتابمؤلف)5(الكسائيالشالنجي

)وقدنيالاصبهانعيمأبيللحافظاصفهانأخبارذكراواصبهانتاريخمنقلميةونسخة

أبيكتابطبع:اقول]م[.(.ليدنفي-م1-3191349سعةفيمجلدينفيطبع

الرسالة.مؤسسةعنمجلداتاربعةفي"اصبهانعلماء"طبقاتالشيخ

]م[.376381-ص.المشرقيةالخلافةجغرافيةراجع(1)

لحفاظاوتذكرة(01/428)بغدادوتاريخ()466رقمجرجانتاريخفيجمةترله)2(

]م[.35(.)3/

البلدانومعجم(431)3/لحفاظاوتذكرة(4)43رقمجرجانتاريخفيترجمةله)3(

[.]م(.)جرجان

(01)87والمنتظم(941)3/لحفاظاوتذكرة)89(رقمجرجانتاريخفيترجمته4()

.[]م.وغيرها

=وأنساب،حاتمبيأابنوكتاب(1)95رقمجرجانتاريخفيترجمةله)5(
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أبيوالإمامهانن)2(،بنإبراهيممثلالشافعيةفقهوفيجعفر)1(،بنكميل

القاسمأبيأمثالالادبوفي)3(،الاسماعيليأحمدبنإسماعيلسعيد

أبيوالقاضي)4(،اللغةفيالمؤلفاتصاحب،الزجاجياللهعبدبنيوسف

المتنبيبين"الوساطةكتابمولفالعزيز)5(،عبدبنعليلحسنا

"دلائلكتابمولف)6(،حمنالرعبدبنالقاهرعبدوالإمام،"وخصومه

الزهدوفي،والبيانالمعانيعلميأبووهو"البلاغةو"اسرارالاعجاز"

)8(.حنيفةبنواسحاق)7(،الحارثيوبرةبنكرزأمثال

لها.أهميةلابليدةفبقيت،زمانمنذجرجاننجمأفلوقد

!هـال!!

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

لسمعاابن

فيترجمته

فيترجمته

فيترجمته

فيترجمته

422()ص

فيترجمته

فيترجمته

]م[.

فيترجمته

فيترجمته

]م[.)326/ب(.لورقةني

[.]م4(.1/51)لمضيئةلجواهرو61()9رقمجرجانتاريخ

[.]م(.)913رقمجرجانتاريخ

[.]م3(.90)6/بغدادوتاريخ(017)رقمجرجانتاريخ

لوعاةوبغية61(0/2)الادباءومعجم(0101)رقمجرجانتاريخ

[.]م.

الادباءومعجم(1/804)خلكانابنوتاريخ(056)رقمجرجانتاريخ

[.]م35(.

31(.0)صالوعاةوبغية792(/1)لوفياتوفوات()134الالباءنزهة

]م[.67(.)3/الصفوةوصفة6()18رقمجرجانتاريخ

[.]م(.)178رقم.سانجرتارلخ
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المؤلفنرت

تهذيبو"ألف(،9/31)ورقةالسمعانيلابن""الانسابفيترجمةله

تحت،الحمويلياقوت"البلدانو"معجم(،4534/)عساكر"ابنتاريخ

الذهب"شذاتو"272(،)3/للذهبي"لحفاظاو"تذكرة،"جرجان"

/3(1.)23

حاشيةعلىثبتت،مفيدةمختصرةترجمةهناأقدمالنسخةلحقورعاية

:قالهـ،974سنةالمتوقى)1(،مكتومابنالدينتاجالامامبقلمالاصللوح

بنإبراهيمبنموسىبنإبراهيمبنيوسفبنحمزةالقاسمأبوهو"

السهميالقرشيوائلبنالعاصبنهشامبناللهعبدبنأحمدبنمحمد

طاف،لجليلةاوالتصانيفالمدونةالمسائلصاحب،الحافطالجرجاني

يوسفبنمحمدزرعةكأبيجماعةمنوسمع،لحفاظاولقيالبلاد

بنومحمدالمظفر،بنومحمد،الدارقطنيالحسنبيو،الجرجاني

الكلابيوعبدالوهاب،المقريبنإبراهيمبنومحمدحماد،بناحمد

،القشيريهوازنبنالكريمعبدالقاسمأبوعنهروى.وغيرهم

بنأحمدصالحوأبو،البيهقيبكربوو،الاسماعيليمسعدةبنواسماعيل

وقيل:ربعمائة،ووعشرينثمانسنةوتوفي.وغيرهمالموذنالملكعبد

بنالقادرعبدبنأحمدوكتبههذا:قال.اللهرحمهوعشرينسبعسنة

".الحنفيالدمشقيالقيسيمحمدبنأحمدبنمكتومبنأحمد

الوعاةوبغية75(،/1)المضيئةلجواهروا(1/175)الكامنةالدررفيترجمته(1)

علىيكتبأنيتحرىانهمكتومابنعادةمنكانأنهحجرابنوذكر(041)ص/

]م[..ذاكمنفهذا.مصنفهترجمةكتابكل
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بتقديمأحمد"بنمحمد"...:النسبسياقفيوقعكذا:أقول

ابنأحمدترجمةفي("جرجان"تاريخفيمثلهووقع"أحمد"علىمحمد""

"الحفاظ"تذكرةفيومثله،المؤلفوالدعموهو6(1)رقمموسى

/3(.)272

وترجمة(0001)رقم""التاريخمنحمزةوالديوسفترجمةفيلكن

بتقديممحمد"بنأحمد"....(:1)46رقمحمزةجدموسىبنإبراهيم

وتارةهكذا،تارة31()9الورقةالسمعانيابنأنسابفيووقع،"أحمد"

)جرجان("البلدان"معجمفيياقوتوذكر،النسخةفيتخليطعلىهكذا،

فيوقعكانه،واضحةغيروعبارتهالخلافلىإوأشار،لحمزةترجمة

أعلم.والله،تخليطالنسخة

مر،كماأبيهوعمالادنىوجدهلابيهترجمة("التاريخ"قيحمزةذكر

إبراهيم،الادنىجدهفوقمنيذكرولم،واخوتهأعمامهمنلجماعةوكذا

فمنالعاصبنهشامفأما.اللهعبدلىإمنهمأحدجمةترعلىوقفتولا

الاميرالصحابيالعاصبنعمروأخووهولمج!،النبيأصحابفضلاء

لىإوهاجرقديمابمكةأسلمإسلاما،واقدمسنااصغروهشامالمشهور،

فبقي،وقومهأبوهفحبسهغ!م!و،النبيهجرةعقبمكةلىإرجعثم،الحبشة

فيمنكانثمالمشاهد،بقيةفشهد،الخندقعقبمج!م!بالنبيلحقحتىبمكة

:ويقال،بأجنادين:يقالبكر،أبيخلافةفيواستشهد،والعراقالشامغزا

جرجانسكنمنأولمنأدريولا("،"الاستيعابمنيعلمهكذا،باليرموك

فانبها،كانإبراهيمبنموسىأبيهجدأنالظاهرلكن،حمزةأجدادمن

فيها.نشاموسىبنوأحمدموسىبنإبراهيمابنيه
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":"التذكرةفيالذهبيقاللكن،حمزةمولدتاريخعلىنصاأجدلم

بكرأبيمنوثلاثمائةوخمسينأربعسنةفيكانبجرجانسماعهأول"

عدة"جرجانتاريخ"وفي(.1)"الصرامإسماعيلبنحمدأبنمحمد

سنةمنهسمعهاألهويذكرهذا،الصراميبكربيأعنحمزةيرويهاأحاديث

(6)18رقموفي)484(،رقمفيذلكمن،جرجانجامعفيإملاء435

منفعلام،سمعهماضبطألهعنهروايتهفدلت)784(.رقموفي1،31ص

العلممجالسيحضربحيثكان435سنةأيالسماعوقتحمزةأنذلك

محدثين،كانواوأقاربهوجدهأباهأنلىإوبالنظر.يسمعماويضبطويفهم

ذكروقدالصرام،بلدةجرجانأهلمنوهم،السماعفيبهبكرواأنهميطهر

بكرأبيالامامشيخهعن()18رقمالترجمةفي"التاريخ"فينفسهحمزة

أبيترجمةفيوذكر،سنينستابنوهوإملاءبخطهكتبانهالاسماعيلي

الاسماعيليبكرأبا"سمعت)279(:رقمإسماعيلبنالمفضلمعمر

ويعلام،القرانيحفط،سنينسبعلهمعمرأبوهذاابني:يقولعليهاللهرحمة

نقولأنفنستطيعقضاتنا("،بعضقيهاأخطأمسألةفيوأصاب،الفرائض

ابن35-4سنةأي-سماعهأولعندكانحمزةإن:التخمينطريقعلى

.534سنةليحوامولدهفيكونتقريبا،سنينعشرأوتسع

والوعظ.الخظابةبهاوتولى،ابائهمقرفجرجانمنشوهماو

التيالسنةفيبنيسابورفي"تو(":دمشقتاريختهذيب"ففيوفاتهماو

".ربعمائةووعشرينسبعسنةوهيالتفسير،صاحبالثعلبيفيهاتوفي

[.]مهايضا""الصراميلهويقالخطا،""الصوام:""التذكرةفي(1)
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الحاكمالهرويالكتبيمحمدبنالحسيناللهعبدأبو"قال:ياقوتوقال

يوسفبنوحمزةالتفسير،صاحبالثعلبيبوفاةالخبرورد:427سنة

ربعمائة،ووعشرينسبعسنة"توفي:الذهبيوقال.بنيسابور"السهمي

صاحبوذكره،سبقكمامكتومابنذكروكذا."ثمانسنةأرخهوبعضهم

وفاتهأنمذكورةمثبتةبوقائعيرججفقد.427سنةوفتاتفي"الشذرات"

427.سنةكانت

مالحاجةاليهاأذهبدريولابنيسابور،توفيانهرايتكماوذكروا

نأالاثير"ابنتاريخ"من264سنةأخباروقي،عمرهاخرإليهاتحول

السلطانعلىعمىجرجانأميروشمكيربنقابوسبنمنوجهربندارا

نأفعسىعليها،واستولىجرجانلىإمسعودفسارمحمود،بنمسعود

واللهنيسابور،لىإجرجانعنحمزةخروجفيدخلالواقعةلهذهيكون

أعلم.

عنه:الرواة،شيوخه،رحلته،العلمطلبه*

ذلكفيجرجانوكانت4،35سنةكانلحديثاسماعهأولأنسلف

وغيرهم،لغطريفيووالاسماعيليعديكابن،لحفاظابكبارعامرةالعصر

فدخل368،سنة"التذكرة"فيكمارحلتهأولكانثم،ذلكحمزةفاغتنم

وماوالاهوازخراسانبلادمنوغيرهاوغزنةونيسابوروالريأصبهان

والكوفةوالبصرةبمكةفسمعلحجازواومصروالشامالعراقودخلوالاها،

وغيرها.ؤينيسوعسقلانودمشقوالرقةوعكبراوبغداد
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الاتي-معجمههوخاصاكتاباجمهمترافيصنفجدا،كثيروشيوخه

أكابرهم:مننفرعلىهنافنقتصر-مؤلفاتهذكرعند

بنإبراهيمبناللهعبدمحمد،أبوالمعمرالثبتالثقةالمحدث-1

.(936-)274البغداديماسيبنأيوب

مؤلف،الجرجانيعديبناللهعبدأحمد،أبوالكبيرالحافط2-

36(.5-2)77وغيره"الكامل"

مؤلفالإسماعيليإبراهيمبنحمدأبكر،أبوالإمامالحافط3-

.(137-)277وغيره"المستخرجالصحيحلجامع"ا

مؤلفالاصبهاني،المقريبنعليبنبراهيمبنمحمدالحافط4-

.(381-)285وغيرهالكبير""المعجم

البغداديالزياتبنعليبنمحمدبنعمرحفصأبوالحافط5-

286(-375).

937(.-)286البغداديالمظفربنمحمد،الحسينأبوالحافط6-

388(.-2)3ابالشيرازيعبدانبنأحمدبكر،أبوالحافط7-

مؤلف،الدارقطنيعمربنعلي،الحسنأبوالإمامالحافط8-

.38(5-603)وغيرها("العلل"و("السنن"

الفتحبيأالكبير،الوزيربنجعفر،الفضلأبوالوزيرلحافطا-9

.(193-)803المسند(""مؤلفحنزابةبنالفضل

.(375-031)الرازيلحسينابنأحمد،زرعةأبو-01"
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:(1هؤلاء)وهممنهمبقليلإلااظفرفلمعنهالرواةواما

مولف،القشيريهوازنبنالكريمعبد،القاسمأبوالامام-1

.(465-)375التصوففيالشهيرة""الرسالة

"السننمولف،البيهقيالحسينبنأحمدبكر،أبوالحافظ2-

.(3854-48)وغيره"الكبرى

المؤذنالنيسابوريالملكعبدبنأحمد،صالحأبولحافظا3-

388(-047).

بنالحسنبناللهعبدبنمحمدبنعلي،الحسنأبوالحافظ4-

.(468)-.الجرجانيالزبحيزكريا

راويالاسماعيليمسعدةبنإسماعيل،القاسمأبوالثبتالمحدث-5

.(477-4)70حمزةعن"التاريخ"

بنعمربناللهعبدبنعليبنأحمدبكرأبو،المتقنالمحدث6-

.(487)-الشيرازيخلف

الجرجاني،الخفافيالحسينبنمحمد،هاشمأبوالمحدث7-

.(047)بعد

ني.الجرجاالتميميإسماعيلبنالفضلعامر،أبوالأديب!المحدث8-

العاشر،لىإواشارالتاسعوكذا،لحفاظاتذكرةفيالذهبيذكرهمالاولونالستة

فذكرهالثامنوأما،الاولالوجه502الورقةالانسابفيعليهفعثرتالسابعواما

2(،0-2914)16/الادباءمعجمفيترجمةعندهولهنالبلدمعجمفيياقوت

بغدادتاريخراجع-رقطنيالدمسائلحمزةعنعنهلخطيبايرويوالعاشر

.[]م.وغيرها81سطر(1/452)
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الجرجاني.ليالخلاعثمانبنإبراهيم،القاسمأبوالمحدث-9

الخطيبشيوخأحد،الدينورينصربنمحمدبنعليالمحدث-01

.البغدادي

عليه:الأئمةوثناء،وتثبته،العلمفيمكانته*

اباالإماملازمأنهوحسبك،الروايةكثيرالعلمواسعحمزةكان

تهما،مصنفامنهماوسمع،الاسماعيليبكرأباوالإمام،عديبنحمدأ

والتعديلالجرحفيأسئلةوله،ضعافهموتقدمواالذينالشيوخمنوسمع

عنهاسالخرىو،عبدانبنأحمدعنهاسالخرىو،الدارقطنيعنهاسال

محمدباالحاقظعنهاسألخرىو،الرازيالحسينبنأحمدزرعةأبا

.الزهريغلامبنعليبنالحسن

رقمالترجمةفيقال،وتثبتهعلمهسعةعلم""التاريخهذاتاملومن

المقريالوهابعبدبنمحمدبناللهعبدعمرأبوليإ"كتب06(:)

فمن،..."الحديثهذامنهسمعتأنيعلميكبرو،مشافهةالاصبهاني

ظنهغلبةمعالحديثهذابسماعيجزملموتوقيهوتثبتهوتحريهديانتهكمال

بدهربيأبخط"قرأت(:1)65رقمالترجمةفيوقال.سمعهبانه

لمآنهفبين،.".هومائتينوتسعينإحدىسنةفيالعتيقكتابهمنالاسماعيلي

الذيالإسماعيليأصلفيقرأهإنماوأده،الاسماعيليشيخهمنهذايسمع

"أخبرنا(:191)رقمالترجمةفيوقالالمذكور.التاريخفيكتب

الهيئاتذوي"أقيلوا:قال!ك!ي!النبيأن...لحافظاعديبناحمدأبو

بخطهعديابنكتابفيورأيت،""عثراتهم:بخطيكتابيفي،"عثرتهم

إلامنهسمعت"وقد2(:)30رقمأسهمعمهترجمةفيوقال.""عقوبتهم
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الوجادةسبيلعلىعنهرويتلكنيعنهمسموعاتيمنشيئاأجدلمأني

عميكتابفي"قرأت:فيقولأسهمعمهعنيرويتجدهثم"والاجازة

في"225(:)رقمالترجمةفيوقال."أسهمعميبخطوجدت""أسهم

الترجمةفيوقال...".سماعهفيشاكوأناعديبناللهعبدعنكتابي

."...إجازةأوسماع،بيأأخبرني"2(:29)رقم

يتكلموقلما.وتوقيهتحريهشدةعلىيدلمماكثيرهذاأمثالمنوله

زرعةبيوأوالإسماعيليعديكابنشيوخهأئمةكلامينقلوإنماالرواةفي

فان،كلامهمفيحكيالرجالعنيسألهمهوكان؛الكشييوسفبنمحمد

.الورعفبغايةعندهمنتكلم

وقال".المكثرينالحفاظ"أحد:السمعانيفقال؛عليهالثناءأما

وكان...لحافظا"الثقة:""الشذراتوفي."الثبتالإمام"الحافظ:الذهبي

المغيث""فتحفيالسخاويوعدهواتقانا"ومعرفةحفنهاالحديثأئمةمن

والتعديل.لجرحاأئمةمن(048)ص

مؤلفاته:*

المدونةالمسائلصاحب":مكتومابنلدينتاجالإمامقولتقدم

وعدلوجرحالتصانيفصنف":الذهبيوقال."لجليلةاوالتصانيف

منها:والمعروف،مصنفاتهيعددواولم"،وعللوصحح

.الكتابهذاوهو،جرجانتاريخأولأ:

.(44)2/"المصنوعة"اللالئفيذكرله،شيوخهمعجموثانيا:

والهعليهاللهصلىالنبيعمالعباسفضائلفيالاربعينكتابوثالثا:

".الظنونكشف"صاحبذكره،وسلم



751"جرجانتات"تعقيقمقدمة

مشهور،وهو(،1)والتعديللجرحافيللدارقطنيسؤالاتهورابعا:

نصربنمحمدبنعليعنذلكمنكثيرابغداد"تاريخ"فيالخطيبيروي

:يقولونمنهكثيروغيرهما("و"الميزان""التهذيبوفي،حمزةعنالدينوري

("التهذيبتهذيب"انظر.("،..الدارقطنيعنالسهميحمزةلاوقال

238(./1)("الميزانو"لسان2(،1/51)

قال،عبدانبنأحمدالحافطمنهم،شيوخهمنلجماعةأيضاأسئلةوله

أحوالعنحمزة"ساله(:861)3/""التذكرةمنترجمتهفيالذهبي

وفي،الزهريغلامبنعليبنالحسنمحمدأبوالحافطومنهم(".الرجال

الرجالعنالسهميحمزةالحافط"سأله2(:11)3/(""التذكرةمنترجمته

،الرازيالحسينبنأحمدزرعةأبوالحافطومنهم."والتعديللجرحوا

احوالعنالسهميحمزةساله(:491)3/""التذكرةمنترجمتهوفي

أعلم.واللهجمعها،أملاتالسوهذهحمزةأفرددريولا،الرواة

!!!

.بالرياضالمعارفمكتبةفيحدومجلدفيطبع)1(
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فيوتكررالكتابلوحعلىوالذي،الاسمبهذاالكتابهذااشتهر

نيالسمعاابنذكر.."...جرجانأهلعلماءمعرفة"كتاب:الاجزاءصدور

،جرجانبلدةلىإالنسبة"هذه:قال""الجرجاني""الانسابفيالكتابهذا

خرج،الملكعبدبنسليمانأيامالمهلببنيزيدفتحهاحسنةبلدةوهي

القاسمأبوتاريخهاجمعوقد..وحديثا.قديماالعلماءمنجماعةمنها

"،منهمعالمافيهاوذكر،مجلدةفيالحافظالسهمييوسفبنحمزة

(.)جرجان"البلدان"معجمفيياقوتوذكره

الجرجانيمحمدبنلعليجرجان"تاريخ"الظنون"كشفوفي

"،السهمييوسفبنحمزةالقاسمبيأوللحافظبالادريسي،المعروف

".السهميلحمزةو،الادريسيسعيدلأبيإستراباذ"تاريخ:ذلكقبلوقال

بنالرحمنعبدسعدلابيإستراباذتاريخهوإنماوالمعروف،فيهوقعكذا

فيالسمعانيابنذكرهبالإدريسي،المعروفالاستراباذيبنمحمد

.وغيرهيافوتوذكره""الاستراباذي

ومنهاكورهاالبلدةوهيجرجانلىإفيهضمفانهحمزةتاريخوأما

،جرجانوكورجرجانعلماءعلىبيكتا"بنيت(:ب40/2)وقالإستراباذ.

ورباطودهستان،القرىمنبينهماوماوابسكونإستراباذفيهفدخل

".جرجانكورلىإينسبلجميعالان؛دهستان

المتقدمينعادةعلىجزءاعشرأربعةلىإكتابهحمزةفقسمالترتيبأما

بعدالكتابوافتتح،المطبوعمنصفحةوثلاثينبضعفيمنهاجزءكل
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مندخلهاومن،جرجانفتحفيهافذكر،بجرجانتتعلقبأبوابالخطبة

وما،ولادهو،جرجانفاتحالمهلببنيزيدونسب،التابعينومنالصحابة

خططوتسمية،أميةبنيعمالثم،ومكارمه،لحديثامنيزيدأسند

عمالهاثم،العباسيةالخلفاءمنجرجاندخلمنثم،عهدهمفيالمساجد

صفحة.عشرةبضعالابوابهذهاستغرقت،دولتهمفي

منحرفأولبحسبالمعجمحروفعلىمرتبةالتراجمفيشرعثم

وبعدوهكذا،إسحاقثمإسماعيلثمإبراهيمثمبأحمدبدأ،فقطالاسم

ذكرثمالنساء،تراجمثم،بكنيتهإلايعرفلممنتراجمذكرلحروفافراغ

عدةاستدركثموشرجها،""الجرجانيبكلمةتشتبهالتيالنسبفيفصلا

لزيادةكررهماومنها،فاتهكانمامنهاللادريسي،إستراباذتاريخمنتراجم

تراجم.عدةالاخيرفيزادثمأيضا،لحروفاعلىمرتباذلكذكر،فائدة

القاسمبيأتلميذهروايةفالمعروف؛المؤلفعنالكتابروايةأما

المتوفىالاسماعيليإبراهيمبنأحمدبنإسماعيلبنمسعدةبنإسماعيل

الكتابلوحفيكما،النسخةهذهسندفيمذكوروهو477)1(،سنة

تتعلقلىالأو،المطبوعفيتراهاتنبيهاتبعضولهالاجزاء،وصدور

والثالثةب(،/)185مسعدةأبيهبترجمةوالثانيةألف(،/4)5جدهبترجمة

ألف(.2/)30سكينةأبيهعمةبترجمة

بننصرأبوالاميرمنهم،جماعةهذاإسماعيلمنالتاريخسمع

هذا.بعدبعضهاسيأتي(""الاكمالمنمواضعفيذلكذكرماكولا،

الشافعية"و"طبقات(،01)9/"و"المنتظم36،الورقة""الانسابفيترجمةله(1)

.[م].3(45)3/:لاترالثذ1و"،(3921/)
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وقي70،5سنةالمتوفىالساجيأحمدبنالمؤتمنالحافظومنهم

تراجم،عدةروايتهفيوزاد،بسماعهعبارتهنقل(،ألف12/2)الكتاباخر

رقمالترجمةهيترجمةعندهمنوزاد(،ألف/012)الكتاباخرفيتراها

475().

سنةالمتوفىالخاضبة،بنأحمدبنمحمدبكرأبوالحافظومنهم

.الكتاباخرفيالمؤتمنعبارةفيذلكئبت،948

الاشعثأبيبنعمربنأحمدبنإسماعيلالقاسمأبوومنهم

تراهكما،النسخةسندفيالمذكوروهو536)1(،سنةالمتوقى،السمرقندي

المنقولةالمؤتمنعبارةفيئبتوكذلكالاجزاء،وصدورالكتابلوحفي

.الكتاباخر

بنالفرجابومنهم،جماعةالسمرقنديابنعنالكتابهذاروى

وسياتي"،"المنتظمفيالاسماعيليبكرأبيترجمةمنيعلمكما،الجوزي

ذلك.نقل

،السمرقنديابنعنالرواةمنفانه،السمعانيابنسعدأبامنهمولعل

روى":وقال،مسعدةبنإسماعيل(ب)36/الورقة""الانسابفيذكروقد

".كثيرةجماعةعنهلي

الواقعوهوالنادر،ابناللهعبيدبنعليبنمسعودالفضلأبوومنهم

"الزمان"مراةفيترجمةله،السادسالقرنعلماءمنوهو،النسخةسندفي

تذكرةوذيل89(/01)والمنتظم(01)3-دمشقتاريختهذيبفيجمةترله(1)

الأشعث"أبي"ابنالتراجمفينسبهوفي(211)9/والشذرات72صلحفاظا

]م[..مواضعفي"الاشعث"ابنجرجانتاريخسندفيووقع
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وقد،515سنةولدأنهوذكر586سنةوقياتفي.لجوزياابنلسبط

تاريخ"منألف()48/فيتراهكما،الرهاويالقادرعبدالحافطوصفه

".الإسلامفخرالعدلالاجل"الشيخ:بقولهوغيرهاالمطبوع"جرجان

ألف()85/السندأثناءفيتراهكما،المقدسيالغنيعبدالحافطووصفه

فيالسبطوقال."الإسلامفخرالعدلالإمام"الشيخ:بقولهالمطبوعمن

".ثقة"كان:"المراة"

ابنالقادرعبدالحافطمنهمجماعةالنادرابنعنالكتابهذاروى

مواضعفيسماعهالنسخةفينقلوقد612،سنةالمتوفىالرهاوياللهعبد

ألف(./1و)17ب(/001و)ب(و)64/(ألف)48/المطبوعفيمنها

ذكر795،سنةالمتوفىالبندنيجيأحمدبنتميمالقاسمأبوومنهم

اخرين.ج!اعةوذكرمعهسماعهالرهاوي

سنةالمتوفىالمقدسيالواحدعبدبنالغنيعبدالامامالحافطومنهم

وصدورالكتابلوحفيتراهكما،طريقهمنالنسخةهذهواسناد1(6)00

الرحمنعبدبنالحسينبنالرحمنعبدالقاسمأبومنهسمعهالاجزاء،

الأجزاء،خواتيمفيالمقيدةالسماعاتفيتراهكمامعه،وجماعةالتنيسي

)2(،بترجمةلهأظفرولم،النسخةسندفيالموجوديناخرهذاوالتنيسي

ومن34(،34-456/)لثذراتو(1-406168/)لحفاظاتذكرةفيترجمةله(1)

وهو،المصريةالكتبدارفيمنهنسخةتوجد(الرجالاسماءفي)الاكمالمؤلفاته

ناقصةنسخةمنه(،الكمال)تهذيبكتابهفيالمزيلحجاجاابولحافظاهذبهالذي

]م[..الدكنبحيدرابادالاصفيةالمكتبةفي

="و"وفيات"لاسلامو"تاريخ5-20،51/:"النقلةلوفيات"التكملةفيترجمةله)2(
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بقوله:المطبوعمنب()213/فيتراهكما،الغنيعبدالحافظوصفهوقد

الغنيعبدبنعليالسماعفيرفيقهووصفه،"العالمالفقيه"الشيخ

العالم""الإمام:بقولهالمطبوعمن(ب84/)فيتراهكما،الارتاحي

لب.ص،فيالمدرجةالرواةسلسلةفليراجع

:جرجانتارلخعنالنقل*

الاميرعنهنقلعلمتهمناولفمنفكثير،"جرجان"تاريخعنالنقلاما

("؛"الإكمالمنمواضعفيعنههـنقل475سنةلمتوفىماكولاابننصرأبو

ذلك:منأمثلةوهذه

ماكولا:لابنالإكمال-1

وتزيد:بريدباب-أ

بنأحمدعنمنكربحديثحدثجرجاني..."(":"الإكمالفي

عنالفضلبنمحمدبنسليمانمنصورأبيعنالنهروانياللهعبد

أنسعنقتادةعنشعبةعنطهمانبنإبراهيمعنأبيهعنحفصبنأحمد

-".السهميحمزةقاله-زيتنهرالجنةفيإن:قاللمجي!النبيأن

،جرجاننزلالرسعني،بريدبن"سالم357رقم:"جرجان"تاريخفي

منصورأبيعنالنهروانياللهعبدبنأحمدعنروىمنكر،بحديثوحدث

أبيحدثناحفص،بنأحمدحدثنا،البجليالفضلبنمحمدبنسليمان

لغنيعبدمحمدابيالحافظإلى"انقطع:المنذريقال.00/6144ص

يحدبفلمالتحديثنأوقبلالمنيةوعاجلته.الكثير.ومعهمنهفسمع..المقدسي

الغني.عبدلحافطوفاةسنةوهي00،6سنةوفياتفيذكرهباليسير.."،إلا
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"إن:قالع!ي!الهالنبيأنأنسعنقتادةعنشعبةعنطهمانبنإبراهيمحدثنا

".الزيتنهرالجنةفي

والخندفي:الخندقيباب-ب

المعروفعمرانبنسعيدبنأحمدمحمدأبو"...":الاكمال"في

الاستراباذينعيمبيأعنروى،الجرجانيالخندقيالذراعسعيدكبابن

".حمزةذكره.وجماعة

عمرانبنسعيدبنأحمدمحمد"أبو81رقم:"جرجانتاريخ"في

نعيمأبيعنروى،الجرجانيالخندقيالذراعسعيدكبابنالمعروف

".جماعةوالاستراباذي

الخندقي،السمانأحمدبنإبراهيمإسحاقبو"و:"الاكمال"في

عنهوروىربعمائة،وعشرةخممسسنةشوالسلختوفيجرجاني

إ".حمزةذكره،الاسماعيلي

السماناحمدبنإبراهيمإسحاق"أبو561رقم:"جرجان"تاريخفي

روى،ربعمائةوعشرةخمسسنةشوالسلخالاحديومتوفيالخندقي،

."...الاسماعيليعنه

:ودراجدراجباب-بر

المعروفمحمد،بنعليفهوبالضمدراجماو"...:""الاكمالفي

الجرجاني،الخطيبموسىبنمحمدبكرأبيعنروى،دراجبأبي

".بالضمالسهميحمزةعنالاسماعيليلناذكرهوكذلك

الخطيبموسىبنمحمدبكر"أبو738رقم:"جرجانتاريخ"في
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بنعليعنهروى،العطارديلجباراعبدبنأحمدعنروى،الجرجاني

".دراجبيبأالمعروفمحمد

والقطواني:القطرانيباب-د

بنحمدانالرحمنعبدأبوفهوبالراء،القطراني"أما:"الإكمال"في

موسىبنإبراهيمعنروى،الجرجانيالوراقالقطرانيالجنيدبنموسى

عنالإسماعيليلناقاله،ومائتينوسبعينسبعسنةفي،بجرجانالعصار

".السهميحمزة

بنموسىبنحمدانالرحمنعبد"أبو992رقم":جرجانتاريخ"في

العصارموسىبنإبراهيمعنروى،الجرجانيالوراقالقطرانيالجنيد

".ومائتينوسبعينسبعسنةفيبجرجان

هـ(:)562المتوفىللسمعاني"الانساب"2-

يوسفبنإبراهيمبناللهعبدالقاسم"أبوألف(/)13:""الانسابفي

نعيهبلغهحينالاسماعيليبكرأباسمعت:السهميحمزةقال...الابندوني

."..خيرا.عليهوأثنىعليهترحم

بنإبراهيمبناللهعبدالقاسم"أبو444رقم":جرجان"تاريخفي

عليهترحمنعيهبلغهحينالاسماعيليأبابكرسمعت...الابندونييوسف

."..خيرا.عليهواثنى

"جوزفلق"لىإالنسبةهذه...لجوزفلقي"ا(ب/41)2:""الانسابفي

أحققولا،السهمييوسفبنحمزةذكرههكذا،ايسكونبقربقريةوهي

الفقيهالفرجبنإبراهيمإسحاقأبومنهاعجمها،ولاالقريةهذهنقط



561"جرجانتال!"تعقيقمقدمة

تخرجوالكثير،وكتبرحلقدكانهو:السهميحمزةقال،الجوزفلقي

بقربوقريته،القصاصينسكةفيمنزلهوكانالفقهاء،منجماعةيدهعلى

."...ابسكون

الفقيهالفرجبنإبراهيمإسحاق"أبو431رقم:"جرجانتاريخ"في

منجماعةيدهعلىتخرجوالكثير،وكتبرحلقدكان...الجوزفلقي

".ابسكونبقربوقريته،القصاصينسكةفيمنزلهوكانالفقهاء،

هيكيفأدريولا،صورتههذهنيلهيا"ا(ب)395/:"الانساب"في

بكرأبو:السهمييوسفبنلحمزة("جرجان"تاريخكتابفيقرأتفاني

هيانسكنالهياني،الجرجانيبسامبناللهعبدبنبكربنبسامبنمحمد

وروى)؟(،القعينيعنالموطأ(""روى،جرجانقرىمنقرية)؟(ماتوان

بنالملكعبدنعيمأبوعنهروى،وغيره)؟(الحجميكثيربنمحمدعن

وقال،وغيرهمجعفربن)؟(ومكبلالبحرييعقوبوأبو،عديبنمحمد

عندهفأقمنا،بسامبنمحمدلىإإستراباذمننفساأربعينخرجنا:نعيمابو

.(1(")927سنةفيوتوفي،عليه)؟(دوابباومؤنةمؤنناوكانت،شهرين

ابنبكربنبسامبنمحمدبكر"أبو962رقم(":جرجان"تاريخفي

"الموطأ("روى،جرجانقرىمنقرية)؟(هياباتوانسكنيسار،بناللهعبد

أبوعنهروى.وغيرهملحجبيواكثيربنمحمدعنوروى)؟(القعينيعن

سنةتوفي،وغيرهمجعفربنوكميلالبحرييعقوببووالاستراباذينعيم

نعيمأباسمعت:يقولعديوابنبيأسمعت،ومائتينوسبعينتسع

]م[..ترىكماأغلاطالنسخةفي(1)
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بنمحمدإلىإستراباذمننفساربعينخرجنا:يقولمحفدبنالملكعبد

.(1")عليه....ومؤونةمؤنتناوكانت،شهرينعليهفأقمنا،بسام

هـ(:)795سنةالمتوفى،الجوزيلابنالمنتظم3-

،العباسبنإسماعيلبنإبراهيمبن"أحمد(801)7/:""المنتظمفي

بنإسماعيلأخبرناوسافر،الحديثطلب،الجرجانيالإسماعيليبكرأبو

السهمييوسفبنحمزةأخبرنا،مسعدةبنإسماعيلأخبرناأحمد)2(،

أيوببنمحمدنعيوردلما:يقولالاسماعيليبكرأباسمعت:قال

."...وبكيتالداردخلت،الرازي

بنأحمدبكرأبوالإمام"الشيخ89رقم:"جرجان"تاريخفي

وردلما:يقولالإسماعيليبكرأباالشيخسمعت...إسماعيلبنإبراهيم

.("...وبكيتالداردخلتالرازيأيوببنمحمدنعي

فيهافالنقلهـ،748سنةقىالمتو،للذهبي"الحقاظ"تذكرةأما-4

فيحميدبنأحمدزرعةأبيترجمةقابلكثير،"جرجان"تاريخعن

أحمدبيأوترجمة2،رقم"جرجان"تاريخفيبترجمته(21)2/""التذكرة

"جرجان"تاريخفيبترجمته(431)3/""التذكرةفيعديابن،اللهعبد

""التذكرةفيالاسماعيليإبراهيمبنأحمدبكرأبيوترجمة،434رقم

89.رقم"جرجمان"تار!خفيجمتهبتر(941)3/

نومردبنإبراهيمبناحمدترجمةقابل،الكتبمنكثيرفيوهكذا5-

[.]م.الف/791المطبوعفيالاغلاطاصلحت(1)

]م[.لنسخةسندسلسلةفيتقدمالذيالسمرقنديابنهو)2(
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(08هـ)771/2سنةالمتوفى،السبكيلابن"الشافعية"طبقاتفي

عليبناللهعبدترجمةوقابل47رقم"جرجان"تاريخفيبترجمته

رقمجرجانتاريخفيبترجمته23(0)2/"الشافعية"طبقاتفيالقومسي

56(.)4

775سنةالمتوفىالقرشيالقادرلعبد"المضيئةالجواهر"وقابل6-

491)رقمجرجانبتاريخ(079و272و896و675و792رقم1)ج

.(537و144و387و373و

هـ،852سنةالمتوفىالعسقلانيحجرلابن"الاصابة"وراجع7-

793.رقم"جرجان"تاريخفيبماوقابله،لجنيةافارعةترجمة

علممعرفةفيالمؤلفمرتبةعلوبطهرالمتواترةالمنقولابهذهومن

ونواحيها.جرجانأهلسماءوخصوضا،الرجال

الكتابمزايامن*

والتابعين،الصحابةمنجرجاندخلفيمنأولهفيالتيالابوابمنها:

ولامساجدها،خططوبيان،والعباسيةالامويةالدولتينفيولاتهاسماءو

.غيرهفيذلكجميعيوجد

أجدلموممنفيه،إلاتوجدلافيهالتيالتراجممنكثيراأنومنها:

ادمبنأحمد(15)رقممنهمالحفاظمنجماعةغيرهفيترجمته

(162و)رقم."ثقةمكثرحديث"صاحب:حمزةقالغندر،الجرجاني

".جوالكتابحديث"صاحب:حمزةقالالجرجانيزيدبنإسماعيل

الاسماعيليبكرأبووصفهيونسبنعيسىبنإسحاق(186و)رقم
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:حمزةقالنصربنيحىبنالحسن255(و)رقم.يحفطكانبانهوحمزة

35(0و)رقم."مجلدتانالقراننظمفيمنهاعدة،التصانيفمن"له

و)رقم.مكثر"حديث"صاسما:حمزةقال،الغصنأبيبنداودبنسليمان

زرعةأبو646(و)رقم.الحافظيونسبنعيسىبنالمؤمنعبد493(

حافظا".فقيها"كان:الاسماعيليقال،هشامبنالوهابعبدبنمحمد

و)رقم.الحافظالجرجانيعميرةبنمحمداللهعبدأبو807(و)رقم

بالحافظءالمعروفعليبنالحسينبنمحمدعليأبو981(

فاتواوالشافعيةالحنفيةالفقهاءمنجماعةفيهالمترجمينومن

.الطبقاتأصحاب

أحمدأبيشيوخهكتراجم،التراجممنلكثيرالأولالمصدرانهومنها:

أحمدبيو،الإسماعيليإبراهيمبنأحمدبكربيوعدي،بناللهعبد

وغيرهم.الغطريفيأحمدبنمحمد

فيهازياداتتضمنغيرهوفيفيهتوجدالتيالتراجممنكثيراأن:ومنها

بنإسماعيلسعدبيأالامامترجمة(017)رقمذلكفمنوفوائد،

(903)6/بغداد""تاريخفيترجمةوله،الإسماعيليإبراهيمبنأحمد

)رقمذلكومن.لمراجعةباتعرفمهمةزيادات"جرجانتاريخ"فيألكن

ولهذا...".الليثأبيبابنيعرفالجرجانيالحاقظيونسبن"حاتم792(

بنالليثبن"حاتمسماه2(54)8/بغلماد""تاريخفيترجمةالرجل

أبيبن"حاتم:يقولالرواةبعضأنذكرثم،"الرحمنعبدبنالحارث

".الليث

ففي،إيهامأووهمالكتابهذاعنالنقلفييقعقدانهومنها:
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زرعةأبوكذبه،شافعأوجمعةبنمعبد"95(:)6/"و"اللسان"الميزان"

وترجمة،البتةيسقطوبذلك،الروايةفيكذبهانههذامنوالمفهوم"الكشي

زرعةأباسمعت"وفيها:59(1)رقم"جرجانتاريخ"فيهذامعبد

تكذيبفيهاوليسعبارتهفذكر.".(.)الكشيالجنيدييوسفبنمحمد

".الحديثفيثقةوكان"فيها:بلالروايةفيلمعبد

وكانه،الغريبةلحكاياتواوالاثارالاحاديثمنعددافيهأن:ومنها

جعفربنمحمدوترجمة618(،)رقموبرةبنكرزترجمةفيحاول

حديثهما.لعزةالاحاديثمنعنهمارويمااستيعاب62(0)رقمالصادق

المولفوسكتجدا،ضعيفهوماوالحكاياتالاحاديثتلكومن

باسنادهلحديثاساقواإذاأنهم:المتأخرينعادةبهجرتماعلىبعضهاعن

معرضفيذلكيسقلمالمولفأنمع؛عهدتهمنبرئواقدأنهماعتقدوا

لىإذلكمجاوزةأستجزفلم،التصحيححدعندأناووقفت،الاستدلال

.المستعانوالله،الرواياتنقد

الأصل:النسحةوصف*

العالمفيتوجدولا،وحيدةنسختهأنالكتابهذابهاختصومما

المعروفأكسفورد،جامعةمكتبةفيمحفوظةالنسخةوهذه،أخرىنسخة

تصريح،البياضالورقةوعلى276،لادالنسخةورقمبانجلترا،ببودلين

الاسقفلاد"وليم"خزانةمستملكاتمنكانتأنهامنهيعلمبالانجليزية

،م6381سنةفيأكسفوردجامعةورئيس،كنتربريالمشهورةللكنيسة

البودلينلمكتبةالعربيةالمخطوطاتفهرستفيالنسخةهذهبيانويوجد

الكبيرالمستشرقبتوسطللدائرةوحصل74(،)6صالاولالمجلدفي
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منهاصور،العثمانيةالمعارفدائرةمعينكرنكوالبروفيسرالنحريرلموالعا

إنج،ونصفأربعةفيسبعةقطع،ورقة422علىمشتملةوهي،بالعكس

واضح.جميلنسخبخطسطراوعشرونواحدصفحةكلوفي

لىإوسندهالكتاباسم-الاولىالورقةأعني-النسخةلوحوعلى

جماعةذكرمختلفةبخطوطاللوححواشيوعلى،السماعوصورةالمؤلف

لحواشياهذهوأهممنها،واستفادوانقلواأوفيها،طالعواأو،النسخةملكوا

بنأحمدبنالقادرعبدبنأحمدالدينتاجالامامبقلمللمؤلفترجمة

قد974سنةالمتوفى،الحنفيالدمشقيالقيسيمحمدبنأحمدبنمكتوم

النسخة.هذهابتاعانهأيضاوذكر(521)صالمقدمةهذهفيأثبتناها

وتاريخاسمهالناسخكتب(ب22/)4ورقةعلىالكتابختموفي

بناللهنصربنمحمدربه،رحمةلىإالفقيرالعبد"وكتبههكذا:الاستنساخ

سنةصفر،شهرمنوالعشرينالخامسفيمنهالفراغوكان،الناسخعلي

968."وستمائةوثمانينتسع

القدماء،عادةعلىصغاراجزءاعشرأربعةلىإمجزأالكتابوأصل

علىجزءكلأولفيوالسندالكتابعنوانإعادةالنسخةهذهفيوالتزم

كماالمطبوعفيكلهذلكوأثبتنامتصلا،لجزءاأولفيثمالجزء،لوح

(ب)33/وفيألف(،18)/وب(،/)17وفيألف(،2/و)1فيستراه

عشر.الرابعوهوالاخيرلىإجزءكلابتداءفيوهكذاألف(،34/و)

بخطمنقولةكلهاالتسميعاتأنالنسخةهذهفيالنظريلفتمماوان

،السماعبتاريخالتصريحمع،مختلفينأناسلىإمنسوبةانهامع،الأصل

كتبهسماع(ب2/)13ذلكفمن،النسخةكتابةتاريخعلىمتقدموذلك
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695(،)سنةالمقدسيسروربنعليبنالواحدعبدبنالغنيعبدالحاقظ

بنالغنيعبدابنعليأبوالحسنكتبهب(و)183/ب(،)166/فيوآخر

ألف()33/فيكماأخرىوسماعات،695سنةالارتاحيحسين

بنالرحمنعبدكتبهاو)221/ب(و)68/ب(و)05/ب(،ألف(،و)48/

النسخةهذهأنيظهروبهذا695،سنةالتنيسيالرحمنعبدبنحسين

ونقل،المقدسيالغنيعبدالحافظعلىالمقروءالتنيسيأصلمنمنقولة

منالتنيسينسخةفيكانما-كلعليبننصراللهبنمحمدأي-الناسخ

لهذامعهومنالتنيسيسماعوكانوجدها،كماوغيرهاوسماعاتأصل

المواضع.أكثرفيكما695سنةشهورفيالغنيعبدالحاقظعلىالكتاب

وهو"وخمسمائةوستينست"سنةالكتابلوحعلىموضعأولفيووقع

سنةفيكان006سنةالمتوفىالغنيعبدالحافظلان؛الناسخمنخطأ

لسماعو،عمرهآخرفيمصرنزلوانما،الطلبفيدائباشابايزاللا566

)166/ب(،فيكماالتسميعفيعليهنصكما695سنةفيبمصركان

كماالتنيسيأصلهيوليستالتنيسي،أصلمنفرعالنسخةهذهأنفتحقق

نسخهاالتيهيإنهابل،والسماعاتالأسانيدكتابةظاهرمنيتوهم

الاخيرالسماعبعدأيهـ،968سنةفيالناسخعليبناللهنصربنمحمد

سنة.وتسعينبثلاث

ولم(،1)النسخةفيبهابأسولا،يسيرةبياضاتالنسخةهذهئل1أوفي

النقطبعضوتركفيه،وهمأوالناسخعلىاشتبهماإلاالأغلاطمنفيهايقع

المعنىبفهميخلولابالكثير،ليسانهمع،القديمالنساخدأبهوكما

)1(كذا.
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لاالتيوالفارسيةالغريبةوالانسابالاسماءبعضإلا،الرجالومعرفة

ونواحيوكورقرىلىإكثيرةنسباالكتابهذافيلاناخر؛مأحذفيتوجد

فيوسندرجها،مشهورةولامعلومةغيرواستراباذجرجانومضافات

.الفائدةوتكميلوالندرةالغرابةلأجلحدةعلىالكتاباخرفيالفهرست

منقطعةوأهمها،البتةبالكتابلهاعلاقةلازياداتالكتاباخروفي

بسندهاوقصيدة،"فيهمالمختلف"الرواةكتابأراهشاهينلابنكتاب

عنوانتحت،الكتابآخرفيذلكأثبتناوقد،"تجدني"فاطلبنيقوافيها

.(ب94-ألف/)67الزيادات

****
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التصحيحكيفية

مواضع،فيبياضاتوفيها،النقطفيهايهملربماوحيدةالنسخة

غيرفيهوالمذكورينالكتابرجالوغالب،قليلغيروتحريفوتصحيف

أسماءوفبه("،و"الميزان"!"التهذيب،المتداولةالكتبفيمذكورين

منالمصححيلقاهمايتبينالجهاتهذهفمن،غريبةنسابولقابو

فقدهذاومع،للطبعوالاستعجالالوقتضيقذلكلىإأضف،الصعوبات

ماأجدلمأوالاصلفيكماصحتهتبينفما،التصحيحفيالممكنبذلت

نقطهصحةليوتبينالاصلفيينقطلموماهو،كماأبقيتهخطائهعلىيدل

بهذهفيهالشكلىإأشرتلتصحيحهأوققولمفيهارتبتوما،صححته

المتن،فيصححتهالصوابليواتضحخطأانهليبانوما)؟(،العلامة

التصحيحمستندلىإالاشارةمعالاصلفيوقعماعلىالحاشيةفيونبهت

تيسر.ماأديتقدأكونأنرجووواضحا،يكنلمإن

الاصيلالشرفذيرياسةعهلمفيالمفيدالعلميالعملبهذاالقياموكان

ورئيس،العثمانيةلجامعةاعميدبهادرياورجن!عليالنواب،الاثيللمجدوا

الدكتورالمفضالالمحققإدارةوضمن.سعدهتئمومجدهاللهأدامالدائرة

وكانبنبانها،ويوطدشأنها،يرفعفيماالساهرالدائرةناظمالديننظاممحمد

كانومهما،هدايتهورهنإشرافهتحتالمقدمةهذهوترتيب،الكتابتصحيح

إفادته.ونتائجإشارتهثمراتفمنإجادةمنذلكفي

النبويةالهجرةمن0137سنةالحراممحرمشهرأوائلفيحرر

اليمانييحىبنالرحمنعبد

دكنبحيدرابادالعثمانيةالمعارفبدائرةالمصحح



)5(

مقشثكل

و[لتفرقي"[لجمحأوهاوموفمح"

(463)تالبغداديللخطيب





والتفريق!الجمعراوهامومغ"تعقيقمقدمة

الى!صيرالرتج!إلمحه

177

اصطفى.الذينعبادهعلىوسلام،للهلحمدا

النقل،علىمدارهاالإسلاميةالعلوممعظمأنالواضحفمنبعد،أما

بسقيمه،صحيحهيختلطأنشأنهمنتعالىاللهكتابنصعدالماالنقلوأن

الناقلين.أحوالفيالنظرالنقدوعمادالنقد،لىإمفتقرافأصبح

وحديثوتفسيرقراءاتمنالعلومتلكبنقلسلفناعلماءاعتنىوقد

اللاحقبهايحدثمتصلةبأسانيدوالادبواللغةالتاريخوكذا،وفقهواثار

بالبحثعنواذلكجانبوالى.المصنفاتفيتقييدهاتمانلىإالسابقعن

كغيرها.تقيدثملتنقلللناسوبيانهاالرواةأحوالعن

الكبير""التاريخهو-شذماإلا-الرواةلاسماءجامعمصنفوأول

علىاحتوى،اللهرحمهالبخاريإسماعيلبنمحمداللهعبدأبيللامام

بنأحمدالإمامينأصحابجمععصرهوفي.ترجمةألفعشربضعة

كثرتثم،الرواةأحوالفيأفاداهممامجاميعمعينبنويحيىحنبل

ذلك.فيوالمجاميعالمصنفات

الأبواسمالاسمفيفأكثرالرجلانفيتفق،تشتبهقدوالاسماءهذا

طبقةفيأربعة،حمدانبنجعفربنكأحمدذلك،ونحوالجدواسم

حسانبنسعيدبنكمحمدمتعددةبأوصافالراوييذكرماوكثيرا.واحدة

الرحمن،عبدبنمحمد،حسانبنمحمد:لهيقال،المصلوبالشامي

ابيبنمحمد،زينبأبيبنمحمدقيس،أبيبنمحمدزكريا،بنمحمد
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سهل،أبيبنمحمد،حسانأبيبنمحمد،عتبةأبيبنمحمد،الحسن

الرحمنعبدأبو،هاشمبنيمولىمحمد،الاردنيمحمد،الطبريمحمد

غيرإلى،الدمشقيقيسأبوالملائي،قيسأبو،الشامياللهعبدأبو،الشامي

ذلك.

منتجيءالتيالأخبارأسانيدمنقبلهمالرواةأكثريعرفونإنمالائمةو

فيعدالخطاالائمةلبعضيقعانفطبيعيكذلكالامركانواذ،طريقهم

فأكثراثنينالواحدويعد،والطبقةالاسملاتفاقواحدافأكثرالاثنين

لمنالاشتباهيقعأنيؤمنلاكما،الامرينبينيتردداو،الاسملاختلاف

الرجلينأحديكونفقد،قيهماالخللمنذلكوفيالاخبار،أسانيدفيينظر

يقبلأوالثقةخبريردأنبينكانواحدا،ظنهمافمنمجروحا،والاخرموثقا

غيروالاخرثقةأحدهمايعدقد،اثنينالواحدحسبومن،المجروحخبر

منذلكغيرإلى،ثقةغيرثقةأـهو]حدرجلفياعتقدقدفيكون،ثقة

المفاسد.

المتفقفن،فنينلبيانهفوضعوا،الباببهذاالمحدثوناعتنىلذلك

بأوصافيذكرمنوفنواحد،اسمفيفأكثراثناناتفقلما،والمفترق

الحديثعلومفيوضعواكماواحد.وهوفأكثرباسمينيذكرلمن،متعددة

المصطلح.كتبفيتذكراخرفنونا

جمعمنمنهأهمهوبماالتفنينهذاعنشغلفيالائمةقدماءوكان

فيبعضهمفألف)1(فيها،العملبدأالرابعالقرنفيثموحياطتها،الاصول

خطا."تالففبها":الاصل(1)
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اللهعبدأبوفعلكمالهاوالتمثيلبرسمهابعضهمواعتنى،الفنونبعض

(".لحديثاعلوم"معرفةكتابفيالنيسابوريلحاكما

ثابتبنعليبنأحمدبكرأبيالحافطإلىالنوبةجاءتفلما

فيفصنف،الفنونتلكفيالتأليفإلىعنايتهوجه)1(البغداديالخطيب

عندالسمعانيابنقالكما،بعدهالحديثلاهلعمدهيصارتكتابا،فنكل

نبعد("المنتظمدافيالجوزيابنوقال."الأنساب"في()الخطيبذكر

لههيئوماالرجلقدرعرففيهانظردامن:الخطيبمؤلفاتمنجملةذكر

حجرابنالحاقظوقال("،وغيرهكالدارقطنيمنهأحفظكانلمنيتهيألممما

":لجامعو"ا(""الكفايةالخطيبمؤلفيذكرنبعد"النخبة"شرحمقدمةفي

قالكمافكان،مفرداكتابافيهصنفوقدإلالحديثافنونمنفن"وقل

علىعيالالخطيببعدالمحدثينأنعلمأنصفمنكل:نقطةابنالحافط

السلفي:محمدبنأحمدطاهرأبوالحافطوقال".كتبه

الرطيبالغضالصبامنألذالخطيبثابتابنتصانيف

اللبيبالتقطللفتىرياضاحواهامنرواهاإذيراها

الاريبالفطنالحافطبقلبفيهاصاغقدماحسنويأخذ

طيبأيأمعيشهايوازيعيشونعيمراحةفأية

سبقهأحدايذكرواولمكتابا،(والمفترق)المتفقفنفيالخطيبألف

وقد(،)الموضحكتابهمتعددةبأوصافيذكرمنفيوألف،فيهالتأليفلىإ

قضاياعدة"البخاري"تاريخعلىأخذزرعةأباأنذكروا؛الجملةفيسبق

المطبوع()الكفايةلجليلاكتابهاخرفيلخصتهاوقدمعروفةالخطيبجمةتر(1)

[.]المؤلف.بذكرهاالإطالةهناارفلم،الععمانيةالمعارفبدائرة
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والتفريق.لجمعافي

فأكثر.ائنينالواحدعد:والتفريقواحدا.فأكثرالائنينعد:لجمعوا

فأما(،الاشكال)إيضاحسماهمؤلفاسعيدبنالغنيلعبدأنوذكروا

لجرح)اكتابهفيإليهاوأشار،حاتمأبيابنجمعهافقدزرعةأبيمآخذ

لجزءالوحعلىفقرأتالغنيعبدكتابوأما.بكثيرةوليست(والتعديل

إيضاح"فيهاذكر،العلماهلبعضبخطفائدة""الموضحمننيالثا

فيهوالذي":قال،ورقةعشرةخمس!فيلخصهالسيوطينو("،الإشكال

".الخطيبذكرهلمابالنسبةجداقليلالاسماءمن

هذا:فهو-المقدمةهذهأكتبوله-الخطيبكتابوأما



والتفريق!الجعوهاور1مومفع"تعقيقمقدمة

و[لتفريق"الجمح[وهاوموفمح"

181

ترجمةفييذكرونه،لحديثاأصحاببينمشهورالكتابهذا

كتبفيعنهوينقلون)المصطلج(لحديثاعلومكتبوفي،الخطيب

.الرجال

وصقه:*

إليه،لحاجةواالكتابموضوعوبيان،والصلاةلحمدباالخطيبابتدأه

،البخاريعلىأخذهماوالتفريقلجمجافيقضيتينالدارقطنيعنروىثم

نهو،البابهذامنكثيرةقضايا"البخاري"تاريخفيأنالخطيبذكرثم

فيه1اختلفومايذكرثم،البخاريلغيروقعمماشاكلهامايذكرثمسيذكرها

منبعض"ولعل:قالثم،الكتابرسملهمايذكرثم،الصوابلهيتبينولم

منعلىللطعنعملمنااناويرىبنا،الظنسئيلحق...سطرناهفيماينظر

وبشعاعذكرنا،وبهمذلكيكونوانى.شيوخنالكبراءالعيبواظهارتقدمنا،

المهتدينلزم...أعلاماالخلقفيلىتعااللهجعلولما..هتبصرناضيائهم

لمللعاحقوذلك...أغفلواماوتسديدأهملوامابيان....أنوارهمبمبين

الكاملأنفيحكاياتذكرثم."للمتقدمليالتاعلىوواجب،المتعلمعلى

ثم.وجلعزاللهكتابغيركتابالخطأمنيسلملاوانه،سقطاتهعدتمن

فوافقهكثيرا،خطأ"البخاري"تاريخفيوجدانهزرعةأبيعنروى

قبله.ممنالخطأبأنالبخاريعنواعتذر،الحافطمحمدبنصالج

علىزرعةبوأخذهاالتيالاوهامجمعحاتمأبيابنأنذكرثم

لامنهاكثيرافوجدتفيه"ونظرت:الخطيبقالمفرد.كتابفيالبخاري
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علىتاريخهفيمدونةهيأشياءالكتابذلكفيعنهحكىوقد،تلزمه

قصدهعدمعلىينصلمانهعليهأخذثم،"عنهالحكاياتبخلافالصواب

لجرحا"كتابفضمنه""تاريخهعلىأغارانهمعالبخاريانتقاص

فيعنهاجبتوذكرتهاوقدأحمد،أبيالحاكمحكايةوذكر،"والتعديل

أهلحاجةفيعقدةابنكلمةروىثم(.والتعديللجرح)الكتابمقدمتي

لجمعافيالبخاريأوهام"فمن:قالثم(".البخاري"تاريخلىإالحديث

موضوعوهوالتفريقفيغالبهافصلا،وسبعينأربعةفساق"...والتفريق

يسوق،والمفترقالمتفقفنموضوعمنوهوالجمعفيوبعضها،الكتاب

بعضبكلامعليهويستدلرأيهيذكرثم،"التاريخ"عبارةفصلكلفي

ذكرفيويتوسعأحاديثها.معلقولهتشهدالتيالاسانيدوبسياق،الائمة

أخر.لفوائدويستطردفيهاوالاختلافالاحاديث

ختمأنلىإالائمةمنلجماعةثم،معينلابنقضاياذكرثم

:الصوابلهيبنولمذلكمنفيهاختلففيمافصلاساقثمبالدارقطني،

خمسيه.نحووهو،الكتابمنالاولالقسمتموبتمامه؟التفريقأملجمعا

منهمكلذكرالذينالرواةأسماءبسياقالثانيالقسمفيشرعثم

منوساق..."يحيىأبيبنإبراهيم،الالف"باب:فقالكثرأوبوصفين

عنهحدثالذيمحمدبنإبراهيموهو":قالثم،الاسمبهذاخبراطريقه

عنخبرامنهماكلعنوساق("،الرزاقوعبدالشافعيدريسبنمحمد

شيخأنالحافظمحمدبنصالحعنوحكاية.الاسمبهذاإبراهيم

عطاءأبيبنمحمدبنإبراهيم"وهو:قالثم.يحمىأبيابنهوالرزاقعبد

معينابنعنحكايةثم،بذلكخبراساقثم"جريجابنعنهروىالذي
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وردهاذلك،بخلافالحافظمحمدبنصالحعنحكايةئمذلك،بائبات

وهو":قالثم.بسندهذلككليسوقالائمةأقوالومن،الروايةمنبشواهد

بنإسحاقأبووهو..هالاسلميإسحاقأبووهومحمد....بنإسحاقأبو

:قالئم.."..الذئبأبووهو...اللهعبدأبيابنإسحاقأبووهو...سمعان

.الكتاباخرلىإالوتيرةهذهوعلى."..الصائغإبراهبم"ذكر

!!!
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الخطيبمع

منفيهأخطامابيانفيمصيبمحسنالخطيبأنعلمذويرتابلا

وحق،وأهلهالعلموحقوجلعزاللهحقمؤدبذلكوانه،الائمةمنقبله

أحدأخطافاذا،والصوابالحقبيانأرادوانمافانهم،أنفسهمالائمةأولمك

لىإالامرليرجعخطائهعلىفالتنبيه،حبوقصلممانقيضذلككان،منهم

عليه.حقلهمنكلعلىحقهمنوأحبهقصلمهما

وسلفالعلمبحقعارفاكانالخطيبأنعارفيرتابلاوكذلك

كانوانهمذكورا،شيئاكانلمالولاهمالذينالائمةأولمكوخاصةالعلماء،

نبرئلافانناهذاومع.فيهموالطعنمنهمالغضفيلههوىلالهممحبا

وعلو،فهمهودقة،علمهسعةإظهارفيهوىلهيكونأنمنالخطيب

الائمة،كبارعلىاستدركانهيبينأنذلكلىإالوسائلمنكانوإذ،مكانته

خطالاحدهميجدأنعلىيحرصكان،فيهأخطأوافيماالصوابوعرف

لنفسهفانبهذا،عبناهإذاالخطيبنظلمإننا.ذلكفيبينصوابههويعرف

يكنلم،ذكرهويسيرقدرهيطهرأنالواجبأداءمعأحبفاذاحقا،عليه

ويغتنموا،بعلمهالناسينتفعأنبذلكيريدوقدكيفحرج،ذلكفيعليه

كتبه.منالاستفادة

وأمنهمكثيريكنلمعصرهأهلأنهذاعلىلهالحامليكونوقد

عاداهمنمنهمبل،لهتنبغيالتيالمنزلةوينزلونه،حقهلهيعرفونأكثرهم

وأهلهللعلمكثيرخيرذلكفيكانفلعله؟يدريومن.إهلاكهوحاولواذاه

همتهانبعثتماعصرهأهلمنالبالغالتوقيررزقلوفلعله،نفسهوللخطيب
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لجليلة.االمؤلفاتبتلكعلمهإظهارعلىالحرصلىإ

أمورا:عليهنأخذانابيد

علىأخذهمابعضفيكقولهعنها،غنىفيكانكلماب:الأول

أطلقواقدقبلهالائمةأنولولا،ذلكونحو"قبيحخطأوهذا":البخاري

عليهلاخذناوهاماسماهاالتيالقضاياتلكيشاكلماعلى"الوهم"كلمة

القضاياتلكمنقولهفيهيصحماوعامة،بالغفلةتشعرقدلانها؛الكلمةهذه

والادلة،الأدلةمنعندهماعلىلهوقعتمنبنىاجتهاديةأخطاءهيإنما

ألفعشربضعة"البخاريتاريخ"وفيالانتشار،غايةمنتشرةالبابهذافي

البخاريتحرىولوالاخبار،منعددالواحدةبالترجمةيتعلقوقد،ترجمة

التيالقضايامنكثيراأنعلى.صدرهفيعلمهلتركالبتةخطألهيقعلاأن

وأالخطيبنسخةمنالوهمجاءإنمافيها،وهمالبخاريأنالخطيبذكر

منلهتنبهتماعلىوسأنبه،إشارتهأوالبخارياصطلاحعنغفلتهمن

عنتنشأالتيالرواةأوهامقبيلمنليستهنافالأوهامحالكلوعلى،ذلك

وضبطه.الراويحفظفييخدشمما،ذلكنحوأونسيانأوغفلة

الائمةتوهيمفييستشهدانه:الخطيبعلىنأخذهمماالثانيالأمر

يعرضلمإنعليهوكان،المتهمينأوالكذابينبعضطريقمنبرواياب

بالكذبمعروفاكانوإنوفلان:يقولكأن،عذرهعلىينصأنالبتةعنها

وإذا،فيهالكذبفيلهغرضلالانههذا؛مثلفيبهالاستشهادمنمانعفلا

فيه.ماعلىالعذرهذامنهلقبلنا

أجلهومنفيهاقولهمثلإلىسبقهقدقضايابعضيذكرانه:الثالث

انهالخطيبعلىننكرولسنا.عليهوقفآنهالظاهرأنمعذلكيذكرفلا،منه
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سكوتهيكونفلا،غيرهيبينهلمولوالقضاياتلكفيالصوابلادراكأهل

وأثبتعنه،للتهمةأنفىذلكذكركانولكن،يعطلمبماتشبعاولاانتحالا

لقوله.

سماهاقضيةثمانيننحولهذكرفقد،البخاريينصفلمانه:الرابع

جمةترألفعشربضعةلىإبالنسبةشيئايكنلموانالعددوهذاأوهاما،

إلاذلكمنالبخارييلزملاانهفالواقعالاسانيد،منالبخاريجمعها

مفيدالقضاياتلكفيالخطيبكلاملكن،اللهشاءإنسأوضحهكمااليسير

فهذهحالكلوعلىعليها،بالاطلاعيعرفكما،أخرىجهاتمنجذا

هذا.كتابهوافادةالخطيبفصلجانبفيمغتفرةالماخذ

!!!
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لأصلا

187

اطلعقداللهعافاهحمزةالرزاقعبدمحمدالشيخالعلامةالاخكان

بحلبالاحمديةالمدرسةمكتبةفي)الموضح(،الكتابهذانسخةعلى

"بتاريخعلاقتهوذكر،المكرمةمكةلىإرجوعهعندليوذكره933،برقم

المعارفدائرةجمعيةبهوقامتبهقمتماتماممنوإن،"البخاري

نأالبالغةلخدمةاتلك""التاريخخدمةمنالدكنحيدرابادفيالعثمانية

أقدرهلملانيبالامرحينئذأهتمولم)الموضح(.الكتابهذابخدمةتقوم

،الكتابمنصورالنفسهفأخذ،الشامإلىأخرىمرةفضيلتهسافرثم.قدره

نيأعلمتالكتابتصفحتفلما،أرانيالمكرمةمكةلىإرجوعهوعند

وتحقيقهنسخهإلىفبادرتأولا،بهاهتماميعدمفيخطأعلىكنت

عليه.والتعليق

ينتهي،ورقة134فيالاوليقع،جزأينلىإمقسومةوالنسخةهذا

.-ذلكبيانمرِوقد-الكتابقسميمننيالثاالقسممنالالفباببانتهاء

بينماتختلفالصفحةفيالاسطروعدد،ورقة912فيالثانيالجزءويقع

وتاريخالسطر.فيكلمةعشرةخمسالسطوركلماتومعدل33،-27

بيأبنمحمد:الاوللجزءاآخرفينفسهالكاتبوسمى627،سنةكتابته

بنمحمد:الثانيالجزءآخروفي،الأنصاريعراربنجبريلبناللهعبد

.الانصاريعليبنأحمدبنمحمدبنعراربناللهعبدأبيبنمحمد

لجزءاهذا"بلغ:الأصلكاتببخطالحاشيةعلىالاوللجزءاآخروفي

سأنبهوسقطمحوالمواضعبعضفي،)؟("الحاقظالاماممعمقابلةالاول

.التعليقاتفيعليه
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المعفميمقذمات

أبيابنوجمع،مواضعفيللبخاريوتوهيمهزرعةأبيقولتقدم

لماهذاكتابهأولالخطيبوتصدي،عليهالخطيبواعتراض،لذلكحاتم

نأرايت،الواقعتبينحقائقوهناك،ذلكفيعليهوأخذي،لهتصدى

.التعليقاتفيذلكعلىأنبهثمجمالا،إهناأعرضها

:جهاتثلاثمنمثلث"البخاريتاريخ"أناللطائفمن

لمهؤلاءأستاذيبعضنشرلو":عنه"الباريفتح"مقدمةفي:الاولى

ألههذاومعنى"،مراتثلاث"صنفته:قالثم"التاريخصنفتكيفيفهموا

عادثم،الحروفعلىقرتبهاعليهاكرثم،ترتيببغيرالتراجمفقيدبدأ

إلخ.إسماعيلباب،إبراهيمبابالأسماء،علىحرفكلتراجمفرتب

وابراهيممحمدمثلتكثرالتيالأسماءفيويزيد،التزمهالذيهوهذا

ونحوها.الاباءلاسماءالأوائللحروفاترتيبعلىاسمكلتراجمفيرتب

ثلاثكتبيجميع"صنفت:عنهأيضا("الفتحمقدمة"في:الثانيةالجهة

يأخذثم،للناسويخرجهالكتابيصنفانله-أعلموالله-يعني،"مرات

حتىويصلحيزيديعودثم،ثانيةمرةيخرجهثمويصلج،نسختهفييزيد

تي.يأكماللتاريخثابتوهذا.الثالثةيخرجه

المعارفدائرةفيطبعوقد،"الكبير"؛تواريخثلاثةلهأن:الئالثةلجهةا

ثم،الثالثالربععداماأولامنهطبعالهند،فيالدكنبحيدرابادالعثمانية
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فيطبعوقدو"الصغير")11،،اللهبحمدحديثاطبعهوتم،الثالثالربعوجد

العثمانيةالجامعةمكتبةفينسخةومنه،يطبعلما"و"الاوسطأيضا،الهند

الدكن.بحيدراباد

بيأكلاممنتقدممافإنالثانيةأما،نافعةالاوليينلجهتيناومعرفة

علىالماخذمنحاتمأبيابنجمعهوما،الحافظمحمدبنوصالحزرعة

يتضحوبهذاأولا،البخاريأخرجهاالتيالنسخةلىإبالنظركان؟البخاري

عنه"وحكى:قال،حاتمأبيابنعلىمعترضاالخطيبذكرهفيما)2!السبب

فيمدونةهي[الغلط]علىأشياءالكتابذلكفي-البخاريعنأي-

كانحاتمأبيابنفكلام،"عنهالحكايةبخلافالصوابعلى""تاريخه

لىإبالنظرالخطيبوكلامأولا،البخاريأخرجهاالتيالنسخةبحسب

بنمحمدحمدأبيأروايةوهيثانيا،البخاريأخرجهاالتيالنسخة

.231سنةالمتوفى،النيسابوريالدلالفارسبنسليمان

إليه.إسنادهالبخاريعلىاعتراضاتهأول""الموضحفيالخطيبذكر

بنمحمدروايةفيوهيالخطأ،علىمواضعهذهفارسابنروايةوفي

9و7الاوهام:""الموضحانظر،الصوابعلىالبخاريعنكرديبنسهل

أخرجهممافارسابنية1روأنفظهر،تعليقيمعالبخاريأوهاممن13و

ثالثا.أخرجهمماسهلابنوروايةثانيا،البخاري

:للبخارياصطلاحاتبهافيتعلقالاولىالجهةماو

مقدمةفيبتوسعذلكبحثوانظر"،"الاوسطهو"الصغير"باسمطبعالذي!1)

الرشد(.-ط-1/4578):"الاوسطالتاريخ"

"فيها".(:)ط2()
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الاباء،أسماءأوائلبحسبالكثيرةلاسماءايرتبحيثأنه:الاول

ذلكعلىويزيد،الاباسمبمنزلة"بنفلان"بعديقعلفظكلفيعديتوسع

ذلكفمن،الابكاسمالاسمبعدالواقعاللفظفيعد،أبوهيذكرلمفيمن

"أسلموهكذا،زايأبيهاسمولو،عيسىاسمهفيمنذكره"الزرقي"عيسى

خاء.أبيهاسمولو)1(،أسلماسمهفيمن"الخياط

وضعهالترتيبيقتضيوجهينعلىالرجلاسمعرفإذاانه:الثاني

الموضعين،فيترجمةاخرفيالاخروبحسب،موضعفيأحدهمابحسب

أبيبنبمحمدأيضايعرف،الكرمانيإسحاقبنمحمدشيخه:ذلكفمن

رقمالاولالمجلدفيفقالالمحمدين،منموضعينفيذكره،يعقوب

،2("44سنةمات،الكرمانييعقوبأبيابنهوإسحاقبنمحمد")66(:

."....الكرمانياللهعبدأبو،يعقوبأبيبنمحمد")858(:رقمفيهوقال

فذكره"عباد("،لعبداللهيقال،ذكوانصالحأبيبناللهعبد:ذلكومن

وفي،الموضعينفيوكلامهعباد،بابوفي،اللهعبدبابفيالبخاري

ذلكمن.عليهيلتبسلمأنهفيصريحذكوانصالحأبيبنصالحترجمة

("،مسلمأبيبنمسلم"فيفذكرهلما،"الخياطلهيقالمسلمأبيبنمسلم

هوفهذا،عليهيلتبسلمأد5فيصريحوسياقه."الخياطمسلم"وفي

اصطلاحه.

فييذكرهثممفصلا،موضعفيالرجليذكر""التهذيبوصاحب

يكنلمإنالبخاريوصنيع.ذاكعلىويحيلجدا،مختصراالاخرالموضع

أوهاما،هذايعدالخطيبولكن،بوهمليسحالكلفعلىهذا،منأحسن

خطأ.،مسلم:الاصل(1)
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بذلكيكتفلمو.البخاريأوهاممن55و24و2الوهم:""الموضحانظر

يخفى.لاكماعليهعائدوتشنيعه،التشنيعمنبمزيدالمواضعهذهفصلبل

التاريخعلىتعليقاتيفيعليهنبهت)وقد:الثالثالاصطلاح

بوصفين،وصفمنوجدإذاالبخارينوهو(1001رقم21/926/

لمفإن،ترجمتينيعقدفانه،اثنينيكونوأنواحدايكونأنمحتملاوكان

بعدفيمايسهلكيقرنهما،قرنهمامنالتزمهالذيالترتيبمقتضطيمنعه

ولمذلكقويإذاالبينةالقريبةالإشارةأو،لهتبينإذاواحدةترجمةجعلهما

صاربهذاعادتهجرتولما،"الاول"أراه:الثانيةفييزيد(كان)1،يتحقق

يسمحلمإذاأما.عليهوالتنبيهإليهكالإشارةالاحتمالمواضعفيالقرن

ويشيرموضعهمافيالترجمتينمنكلايضعفانه،بالقرنالترتيبمقتضى

و41و21و6""الموضحانظر،لحالابطهوريكتفيوقد،أخرىإشارة

فيهايقضلمالتيالمواضعمنوكثير.البخاريأوهاممن55و38و51

الاحتمالينأحدعلىالخطيبدليليكون،الاحتمالعلىأبقاهابلالبخاري

فلاللجزمكافياكانوما.وتثبتهالبخاريتحريبحسبللجزمكافغير

وهما.البخاريتوقفيسمىأنيليق

التصريح،عنبالتلويحبالاجنزاءولوع-اللهرحمه-وللبخاريهذا،

رياضةعلىمنهحرصاالصحيحجامعهمنمواضعفيعليهجرىكما

والتفهم.لتيقظوالتنبهلىإلهواجتذابا،الطالب

بقيةوترىستراهكماالتعليقاتفيعليهلاحيلهناالفصلهذاقدمنط

أوهاما.لخطيباسماهاالتيالقضاياتلكأكثرعنالاجوبة

".)1()ط(:"كانه
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يقلدونقدوغيرهماحجروابنالمزيأنلهالتنبهيجبومما

ولا،بينتهمماشيئايبينونولا،وهمالبخاريأنويذكرون،الخطيب

الخطيب.بهاستدلمايذكرون

هذاتحصيلالحديثعلومفيالتحقيقيريدمنكلعلىالواجبفمن

الادلةعلىالوقوفمعوغيرها،المواضعتلكفيالحاللهليتبين؛الكتاب

التيفوائدهليحصل؛الخاصالفنبهذايتعلقماويعرفعليها،ومالهاوما

الموفق.دلهو،الكتابلهذاجزيلةأخرىفوائدمعإليهاالإشارةتقدمت

كاتبه

المعلمييحيىبنالرحمنعبد

المكرمةبمكةالمكيالحرممكتبة

1378!سنةالاخر/ربيع/51
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تاريخه"فيإسماعيلبقمعمدخط"

327()تالرازيحاتمابيبنالرحمنلعبد
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الر-يرالرتج!ابله

591

لاوحده،اللهإلاإلهلاأنشهدوفيه،مباركاطيباكثيراحمداللهلحمدا

محمدعلىوسلامهاللهصلوات،ورسولهعبدهمحمداأنوأشهدلهشريك

وصحبه.واله

مدارعليهاوالاثارالأحاديثورواةالأخبارنقلةمعرفةفإنوبعد،

معرفةفروعهاأهمومنوالمردود.والمقبولوالسقيمالصحيحبينالتمييز

والاعتماد،بالقبولالمتلقاةالرجالأسماءكتببعضفيالخطأمنوقعما

للاستناد.أهلانهاعلىبناءالخطأ،ذلكفيإليهايستندقدإذ

حاتمبيألابن"والتعديللجرحاكتاب"مقدمةفيذكرتوكنت

لخطيبابكربيلا"والتفريقلجمعاأوهامموضح"كتابومقدمة،الرازي

الرازيينزرعةبيوأبيهتعقباتفيهجمعكتيباحاتمبيألابنأن:البغدادي

فوائدهعامةنوصغيرا،جزءاأحسبهوكنت،للبخاريالكبير"التاريخ"على

".والتعديللجرحا"كتابشملهاقد

الرحمنعبدبنسليمانالشيخالمحققالبحاثةالعزيزصديقيإنثم

الدولةفيالشورىمجلسوعضو،المكيلحرمامكتبةمدير-الصنيع

وتحقيقالرجالبكتبالبالغةالعنايةأولىمنوهو،العليةالسعودية

المصورةالمخطوطاتفهرسفيالكتيبذاكذكرعلىوقف-الأسانيد

نأليوذكر،بذلكفأخبرني،العربيةالدوللجامعةالثقافيةللادارة

والموضح،والتعديللجرحاوكتاب،البخاري)تاريخلجليلةاالمجموعة

نأتتقاضانيالكتبلتلكخدمتينو،الكتاببهذاإلاتتملا(للخطيب
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الكتبتلكطبعمنالعثمانيةالمعارفدائرةلهوفقتمانو،بخدمتهأقوم

بطبعه.إلاتكمللا

أشعرولم،الخاصةنفقتهعلىالكتابذاكصورطلبأنيمهللمثم

الصور.ليإيقدموهوإلا

:الكتاباسم-1

إسماعيلبنمحمدخطأ"بيانهكذاتسميتهالنسخةهذهصدرفيوقع

لسان"منالصمدعبدبنعبادترجمةفياسمهوجاء."التاريخفيالبخاري

بنحسنترجمةفي"التهذيب"وفي."البخاريخطأ"كتاب:"الميزان

ا!رد"كتاب:المروزيحفصبنعليترجمةوفي".البخاريخطأ":شفي

المعتمد.هولاولو."البخاريعلى

:والفائدةلموضوعا-2

النسخةفيشبهةأوخطأمنوقعمابيانالتحديدعلىالكتابموضوع

زرعةأباأنتقضيوالشواهد،"البخاريتاريخ"منالرازيانعليهاوقفالتي

مع،شبههأوخطاراهماعلىونبهاخرها،لىإأولهامنالنسخةتلكاستقرأ

تارةفوافقهحاتمأبوتلاهئم،مواضعفيبياضاوترك،عندهالصواببيان

أئمةأكابرمنوالرازيانالبخاريكانواذ.مواضعواستدركأخرىوخالفه

فمننظرا،وأسدهمفهما،وأثقبهمحفظا،وسعهمو،والروايةلحديثا

علىفهوالرازيانيعترضهلممما""التاريخفيماكلان:الكتابهذافائدة

عنوحكياالصوابأنهذكراماأولىبلومثله،جماعهمباالصحةمنظاهره

.صوباهما"التاريخ"نسخفيوالموجود،خلافه"التاريخ"
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ماعلىالتاريخنسخفيهيالتيالمواضعلىإبالنظرفائدتهومن

،الصوابمعرفةفيالناظرليجتهد؛الخلافمعرفةخطأ:أنهوذكراحكياه

علمت.فيماغيرهولا،لتعديل"1و"الجرحفيعليهينبهلمذلكمنوكثير

الرازيين:تعقباتفيالنظر3-

:أضربعلىالمتعقبةالمواضعوجدت

عنهحكياهماعلىلاالرازيانصوبهماعلى""التاريخفيهوما:الأول

مقدمةفيذكرتوقد،النصفمنأكثرلعلهجدا،كثيروهذا،وخطاه

يزيدمرةكلوقي،مراتثلاث""التاريخأخرجالبخاريأن""الموضح

مماكانتللرازيينوقعتالتيالنسخةأنواستظهرت،ويصلحوينقص

هذاعلىالاطلاعبعدولكني،صحيحوهذا،مرةلاولالبخاريأخرجه

ولان،لكثرتهالضربهذامنفيهوقعمالتعليليكفيلاأتلهعلمتالكتاب

ليوتبينمنه،كثيرعنفضلابعضهالبخاريمنيقعأنجدايبعدمنهكثيرا

للرازيين،وقعتالتيالنسخةتلكعلىالضربهذافيالتبعةمعظمأن

:شاهدانتقدممافوقهذاوعلى

:قالثمالكتابهذا7(/1)""الموضحفيذكرالخطيبأن:الاول

الصوابعلىتاريخهفيمدونةهيأشياءالكتابذلكفيعنهحكي"وقد

"التاريخ"مننسخعدةعلىالخطيبوقفوقد،"عنهلحكايةابخلاف

.البخاريلىإالأسانيدمختلفة

علىاطلعقديكونأنبدولا،زرعةبيأزميلوهوحاتمأباأن:الثاني

"وانما:الكتابهذامنكثيرةمواضعفييقولحالها،وعرف،النسخةتلك

66،98،،3142،،01رقمراجعهذا،نحوأو"الكاتبمنغلطهو

01،29،220،23،923404،064،472،906.
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منهووإنما،فوقهممنولاالبخاريمنلتسفيهاالخطأأنيعني

؛ذكرهمماأكثرمواضعوثم.زرعةأبوعنهاحكىالتيالنسخةتلككاتب

أوضح.الكاتبعلىفيهاالحمل

ليإحمل":زرعةابيعنالكتابهذااولفيبماهذايعترضقد

كتابمنكتبهانهذكر"التاريخ"كتابالصائغالمعروفالعباسبنالفضل

الصائغالعباسبنوالفضل،."..فيهفوجدتالبخاريإسماعيلبنمحمد

منكتبأنهذكروقدالكثير،الخطأذاكالنقلفييخطئأنيبعدكبيرحافظ

والاوجه،يدهتحتالتيالبخارينسخةبهيريدأنهوالظاهر،البخاريكتاب

أمرين:أحدتوجبالنسخةتلكعلىالتبعةتحملالتي

يستحكملماالنسخةنقلحينالعباسبنالفضليكونأن:الأول

ولمفنقل،مسودةتزاللامنهانقلحينالبخارينسخةتكونوقد،علمه

قابل.ولاعرضولايسمع

لازرعةأبيعبارةفي"إسماعيلبنمحمدكتاب"كلمةتكونأن:نيالثا

("،التاريخ"هوالذيمولفهتعنيوانمايده،تحتالتيالبخارينسخةتعني

وإنما،محررةغيرالطلبةلبعضنسخةالصائغمنهانقلالتيالنسخةوتكون

قابل.ولاعرضولايسمعولم،الكاتبجهلمعأخرىنسخةعننقلت

حكاهكمابعضهاففي""التاريخنسخفيهاختلفتما:الثانيالضرب

محتمل،هذافيوالامر،الصوابانهذكركمابعضهاوفي،وخطأهزرعةأبو

لتصحيحتكفيلازرعةأبوعليهاوقفالتيللنسخةالنسخبعضوموافقة

سعر"،"كاسمالنساختصحيففيهيكثرماولاسيما،البخاريلىإالنسبة

سعد"."كتابتهعلىالنساخيتوارد
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وفي،حكاهكمازرعةأبوعليهأحالالذيالموضعفيوقعما:الثالث

إذالكن،قبلهالذيمنقريبوهذا،صوبهماعلى""التاريخمنآخرموضع

منفالخلافالاخروجهغير(1وجه)منالقولينمنكلاالبخاريحكى

يسكتوقدإيماء،أوتصريحاويرجحهذا،مثلالبخارييذكروقد.فوق

التثبت.بشدةمعروفلبخاريوخطأ،هذايعدولاالترجيحعن

يوجدولا،وخطأهزرعةأبوحكاهماعلى"التاريخ"فيهوما:الراببع

التيالمواضعفيولاسيما،محتملأيضاهذافيوالامر،صوبهكمافيه

تصحيففيهايغلبالتيالمواضعوفي"،"التاريخمنواحدةنسخةتنفرد

سمعه،كذلكانهفالغالبهذا،منالبخاريلىإنسبتهصحتوما،النساخ

لىإكالنسبةهيناأمرهيكونمنهكانوما،قبلهممنلخطأفاخطأكانفان

فيحاتمأبوذلكدفعوقدالخطأ،جملةفييعدهازرعةأبافانالجد؛

البخاريمعالصوابيكونوقد.3629،رقمراجع،المواضعبعض

مامنهامواضعفيبذلكحاتمأبوقضىوقد،تخطئتهفيزرعةأبووأخطأ

راجع"والتعديللجرح"امنيعلامماومنها،الكتابهذافيبهمصرحهو

.3244،94،،11رقم

فوجدته،الكتابأولمنموضعاخمسيناستقرأتفقد،لجملةوبا

يتجهولا)2(،الخمسينالمواضعهذهفيزرعةأبيلىإالخطأنسبةيتجه

رجلاذكر25رقمهوواحدموضعفيإلانفسهالبخاريلىإالخطأنسبة

أحمد.اسمهوغيرهما:الرازيانوقالمحمدا،سماهأدركهممن

)1(ط:وجهه.

)2()ط(:الخمسة.
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هنا:الخطاحكم4-

كثرةأنفسمع،يحققهولمالروايةعلممنطرفاعرفمنالناسمن

أبيأوالبخاريلىإالخطأنسبةهنارأىفإذا،ثقتهفيتخدشالراويخطأ

ولكنهلحقيقةايعرفمنالناسومن.ذاكجنسمنخطأهذاأنتوهمزرعة

لىإنسبتهتتجهالذيالخطأغالبأنهيوالحقيقة.لهلهوىيتجاهلها

فيهيوقعالذيالاجتهادخطأمنهوإنمازرعةأبيلىإأونفسهالبخاري

خطايعذانيسوغمماذلكفييكونقدوما،الدليلوخفاءلحالاشتباه

حالكلوعلى،الائمةمنأحدمثلهمنيسلملا،هينأمرفهوالروايةفي

الثقة.فيالخادشبالخطأهوفليس

الأصل:النسحة-5

لمعهدالمصورةالمخطوطاتفهرسفيالنسخةوصفت

سنةكتبتنسخة:يأتيبما5(1)2/العربيةالدوللجامعةالمخطوطات

،ق25الشافعيالأنصاريالبهنسيإسماعيلبنعليبنبكرأبيبخط728

ضمن(11)462[]بإستانبولالثالثأحمد[]مكتبة62ك!91،س52

بعلومتتعلقكلهاوالمجموعة.667ف431ب/911منمجموعة

الخطأمنفيهاماوعامة،الجملةفيصالحةوالنسخة،والروايةالحديث

لى.تعااللهشاءإنستراهكما،تداركهيمكن

:الكتابتحقيقفيطريقتنا6-

فيالمترجمينمنرجلباسمتبدأأنالتعليقاتهذهفيالغالب

يكونوقد،نفسهالرجلبذلكمتعلفاالاعتراضيكونقدثم،""التاريخ
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اسميذكرلامواضععدةوفي،الترجمةتلكضمنفيمعنىأوباسممتعلقا

واحدةبترجمةيتعلقوقدأثنائها.منعبارةتحكىبل،جمةالترصاحب

الصائبةالصنيعسليمانالشيخالصديقباشارةوعملااأكثر؛أواعتراضان

حاجزينبينالرقمعقبووضعت،التراجمبحسبمسلسلةأرقاماوضعت

اسمفيهيذكرلموما.المطبوع"البخاريتاريخ"فيجمةالترتلكرقم

فيالترجمةتلكوراجعت،حاجزينبينالاسمأضفتالترجمةصاحب

ومنمنهماأخرمواضعمراجعةمع"والتعديللجرحا"وفي("التاريخ"

لي.ظهرماوعلقت،الحاليقتضيهمابحسبغيرهما

غير""التاريخعنالكتابهذافيالمحكيةالعبارةتكونماوكثيرا

يختلفحيثإلاذلكبيانألتزمولم.المطبوع""التاريخفيلمامطابقة

النساخخطامنأنهليوبانخطاالاصلفيكانومابينا،اختلافاالمعنى

الاصل.فيوقعماعلىالتعليقفيونبهتالمتنفيأصلحته

التوفيق.اللهسألو

اليمانيالمعلمييحيىبنالرحمنعبد
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الر!حصيرالرتجصالمحه
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لاوحدهاللهإلاإلهلاأنوأشهدفيه،مباركاطيباكثيراحمداللهالحمد

وعلىعليهوسلامهاللهصلوات،ورسولهعبدهمحمداأنوأشهدله،شريك

وصحبه.اله

القديم:النبعرمكانة*

،الحياةمدرستهم،الطبيعةكتابهمأميةأمةالاسلامقبلالعربكان

وأ،فكرةتقييدمنهمأرادمنكلوكان،قلوبهمودفاترهم،ألسنتهمأقلامهم

ولطفالاحساسدقةفيعبقريةإظهارأو،مأثرةتثبيتأو،حكمةتخليد

تجاوزتكادفلا،قصيدةأوأبياتاذلكفيأنشأالتصوير،وإتقانالتصور

هووحدهالشعرفكانمطار،كلبهافيطيرواالرواةيتلقفهاحتىشفتيه

مفكريهم.نبوغمظهروهوتاريخهموهوتهممولفا

عنالعزلةومن،لحضارةواالعلملىإالاميةمنفنقلهمالاسلامجاءثم

منبهاأفادوامامعالمخالطةتلكجراءمنفكانمخالطتها،لىإالأمم

لىإيتسربوالخطأاللحنوأخذ،تضعفالسليقةأخذتأنالمصالح

نفسه،الدينلىإويتطاولالسملفواثاراللغةيهددالخطروأخذ،ألسنتهم

العلماءفنهض،الفصيحالعربيباللسانوهماوالسنةالكتابعلىمدارهفان

وكانشواردها،وقيدواقواعدهاوأسسوااللغةفدونواالخطر؛ذاكلمقاومة

نهاو،وتاريخهمتراثهمأنهالعلمهمالقدماءأشعاربحفظهاعتنواماأهممن

نقدبهيتيسرالذيالمحكهينهاووقواعدها،اللغةلمعرفةالمعينالمنبع

يصغونيكادونلاالعلماءفكان،لجاهليةاأحوالعنوالقصصلحكاياتا
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يعهدونكماوجدوهفان،بنقدهبدوواتضمنتهفانشعرا،تتضمنلالحكاية

وكانبه،وثقواإليهنسبمنطرازمنيعرفونوكماالجاهليالشعرمن

وقالوا:نبذوهوإلاالحكايةتلكصحةعلىالشواهدأصدقمنعندهم

الخبر.ذاكاختلاقعلىدليلاذلكوجعلوا"مصنوع"شعر

الشعر:تدوين*

هذيل.أشعاركديوان،للقبائلدواوينبصفةالشعردونمنالعلماءمن

وديوانالاعشىكديوانالشعراء،لافرادويندوبصفةدونهمنومنهم

،والمفضلياتكالاصمعياتالقصائدمنعددااختارمنومنهم.النابغة

.تماملابيكالحماسةمعانيهاحسبعلىرتبهاقطعاانتخبمنومنهم

،الناسأكثرأفهامعلىالمتابيةالمعانيالغريبةالابياتجمعمنومنهم

".نيالمعا"أبياتوهي

ني:لمعااأبيات*

"...الالغاز:فصلفي275(ص1)جالمزهر""فيالسيوطيقال

ألغازا،تكونأنفصادفقالتهاوانمابها،الإلغازالعربتقصدلموأبيات

أبياتوأكثرمعانيها،حيثمنبهاالالغازيقعتارةفانها،نوعانوهي

حسنا،مجلداالنوعهذافيقتيبةابنألفوقد،النوعهذامنالمعاني

لىإتحتاجلأنها؛"نيالمعا"أبياتالنوعهذاسضواوانما،غيرهألفوكذلك

."..معانيها.عنيسألأن

غالبايكونإنمامعانيهاخفاءأنلهباننيالمعاأبياتتدبرومن:أقول

اياتمنلذلكفهي،الاستعارةوطرافةالمأخذوبعدالاسلوبلغرابه

بهايقصدونإنماكأنهمالشعراء،فحولإلايتعاطاهايكاديكنولم،البلاغة
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منه.وتمكنهمالشعرفيتفوقهمعلىالدلالة

بتفسيرها،قامواوالشعرباللغةالعلماءقدماءأن:النوعهذافوائدومن

.العربكلاميفهمونكيفالناسفعلموا

الفن:هذافيالمؤلفون*

الاخفشمسعدةبنسعيدالحسنأبوالفنهذافيالمؤلفينمن

هواللهعبدبنالرحمنوعبدذلك،بعدوقيل01،2سنةالمتوفى،الاوسط

231،سنةالمتوفىالباهليحاتمبنأحمدنصربووالاصمعي،أخيابن

،024سنةالمتوفىسليمانبنجعفرمولىخليدبناللهعبدالعميثلوأبو

بنمسلمابناللهعبدمحمدبووالاشنانداني،هارونبنسعيدعثمانبوو

ثعلبيحييبنأحمدالعباسوأبو276،سنةالمتوفىالدينوريقتيبة

سنةالمتوفىدرستويهبنجعفربناللهعبدمحمدبوو192،سنةالمتوفى

الاشنانداني.كتابغيرالكتبهذهمنيطبعولم347،

خصهالذيوهوترتيبا،وأحسنهامادةالكتبتلكأغزرالانأيديناوبين

الكبير".نيالمعا"كتابوهو،قتيبةابنكتاببالذكر،السيوطي

!!!
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(1)قتيبةبابقالتصريف

[لمعلصيمقذماق

النحوياللغويالقاضيالفقيهالمحدثالمفسرالبارعالامامهو

؛المروزيلهيقال،قتيبةبنمسلمبناللهعبدمحمدابو،الكاتبالاديب

وبهاببغدادبلوقيلبها،ولدلانهالكوفيلهويقالمرو،منكانأباهلأن

.مدةبهافاقامقضاءهاولي71ته؛الدينوريلهويقال،أقام

:أمرهمبدأ*

نعرفولانشا،وبهاببغدادويقال،بالكوفة132سنةخلافبلاولد

علىزيادةنسبهجمهترامنعليهوقفتفيمارفعواولابلشيئا،أمرهمبدأعن

غير؟لىموأمهوالنسبأعربيئذكرواولا،فقطوجدهأبيهتسميةمنمرما

للعلمطلبههوعنهيعرفماوجل،عربيانهوجدهأبيهاسمبهيشعرالذيأن

وتاليفه.

*تخ:

يعقوبأبوالعلمالامام:والفقهوالسنةالحديثفيشيوخهمن

"11ه)صالنديمابنوفهرست(،01/017)للخطيببغدادتاريخفيترجمةله(1)

ص)نيالسمعالابنوالانساب272()صالانباريابنالبركاتلابيالالباءونزهة

77"،)2/مصرطبعةللذهبيوالميزان31"،1/4)خلكانابنوتاريخ-الف(،434

،(2961/)الذهبوشذرات357"،)3/العسقلانيحجرلابنالميزانولسان

البروفسورعن26(،1/0)الاسلاميةالمعارفودائرة292(،)صلوعاةوبغية

مقدمةوفي32(،1/0)الالمانيةفيلهوتتمتهالعربيةاللغةواداب،بروكلمان

الفاضلبقلمواسعةلهترجمةقتيبةلابنالاخبارعيونكتابمنالرابعلمجلد

[.]المؤلف.العدويزكيحمدا
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سنةالمتوفى،راهويهبابنالمعروف،الحنظليمخلدبنإبراهيمبنإسحاق

محمدبنسهلحاتمأبووغيرها:والادبوالعربيةاللغةوفي238،

سفيانبنإبراهيمإسحاقوأبوبعدها،وقيل482سنةالمتوفىالسجستاني

الفضلبووالضرير،خالدبنأحمدسعيدوأبو94،2سنةالمتوفىالزيادي

بناللهعبدبنالرحمنوعبد257،سنةالمتوفىالرياشيالفرجبنالعباس

وغيرهم.الاصمعيأخي

عنه:الرواة*

مصرقاضي)1(مسلمبناللهعبدبنأحمدجعفرأبوابنهعنهروىممن

334،سنةالمتوفىالشاشيكليببنالهيثمسعيدوأبو322،سنةالمتوفى

محمدبوو0،34سنةالمتوفىالقرطبيأصبغبنالقاسممحمدوأبو

وغيرهم.347سنةالمتوفىدرستويهبنجعفربناللهعبد

الشعر:معرفةفيمكانته*

معرفةعلىمدارهاالادبيةوالعلومأدب،كتابالكتابهذاكانواذ

فيقتيبةابنمكانةلىإنشيرأنعلينافحق،ونقدهبالشعروالمعرفةالنحو

ذلك.

وأما.الغريبفيكتبهلذلكشاهدافيكفياللغةمعرفةفيمكانهفأما

الكوفيينمذهبيبينجمعمنأولقتيبةابنأنفحسبكوالصرفالنحو

مصنفاتيحفظكانأنه"حجر:لابنمصر"قضاةعنالاصر"رمنترجمتهفي(1)

(52)ص"المذهب"الديباجفيونحوه."القرآنمنالسورةيحفظكماكلهاأبيه

[.]المؤلف".نسخةمعهوماوالشكلةالنقظةحفظهمن"ويردوزاد
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التيالأصولوعرفالمذهبينأتقنمنإلالذلكيقوملافانه،والبصريين

الفريقين.عندوالمقاييسالعللعليهاتبنى

فيذكرهومافيهوكلامهوالشعراء""الشعركتابهفدونكالشعروأما

فياختارهماوكذلك،عليهيعابوماللشاعريختارمماالشعراءتراجم

ولاعنهفحدثالكبير""المعانيالكتابهذافأما،الاخبار""عيونكتابه

.حرج

علىالتعصبيطهرونوغيرهمابيالاعراوابنكالاصمعيالعلماءكان

إسحاقذكر،للمتقدمينكلهالفضلأنويزعمونالشعراء،منالمحدثين

البيتين:هذينالاصمعيأنشدانهالموصلي

الغليلويشفىالصديمنهايروسبيلإليكنظرةلىإهل

القليلتحبممنوكثيرعندييكثرمنكقلماإن

الإسكندراني،الوشيهذا،الخسروانيالديباج"هذا:الاصمعيفقال

أما،افسدتهأفسدته":الاصمعيفقال،لهالبيتينأنإسحاقفاخبرههذا؟"لمن

مثلالمحدثينهؤلاءأشعارإنما:بيالاعراابنوقال(،1)"لبينفيهالتوليدإن

القدماءشعارو،بهفيرمىويذوييومايشمالريحانمثلوغيرهنوالسبيأ

الطريقة.هذهقتيبةابنفانكر)2(طيبا"ازدادحركتهكلماوالعنبرالمسكمثل

كلاممننختارهفيما"مذهبنا:الاخبار""عيونكتابهمقدمةفيقال

بهيزرلم،المعنىلطيف،اللفظمتخيركانإذاالمحدثينوأشعارالمتأخرين

.[لمؤلفا].5/17نيلاغاا(1)

[.المؤلف].462صالموشح(2)
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".تقدمهيرفعهلمذلكبخلافكانإذاأنهكما،قائلهتأخرعندنا

شعرمنذكرتهفيماأقصد"ولم:والشعراء""الشعركتابهأوائلفيوقال

نظرتولا،غيرهباستحساناستحسنأوقلدمنسبيللهمختاراشاعركل

الاحتقاربعينمنهمالمتأخرولا،لتقدمهلجلالةابعينمنهمالمتقدملىإ

ووفرت،حقهكلاعطيتو،الفريقينعلىالعدلبعيننظرتبل،لتأخره

قائله،لتقدمالسخيفالشعريستجيدمنعلمائنامنرأيتفانيحظه،عليه

قيلنهإلاعندهلهعيبولا،الرصينالشعرويرذلمتخيره،موضعويضعه

دونزمنعلىوالبلاغةوالعلمالشعراللهيقصرولم.قائلهورأىزمانهفي

،عبادهبينمقسومامشتركاذلكجعلبلقوم،دونقومابهخصولازمن،

فقد،أولهفيخارجياشريفوكل،عصرهفيحديثامنهمقديمكلوجعل

العلاءبنعمروأبووكان،محدثينيعدونوالاخطلوالفرزدقجريركان

".بروايتههممتلقدحتىوحسنالمحدثهذانبغلقد":يقول

بعدهممنيكونوكذلك،منهمالعهدببعدعندناقدماءهؤلاءصار"ثم

منبحسنأتىمنفكل،هانئبنوالحسنوالعتابيكالخريميبعدنالمن

حداثةولا،قائلهتأخرعندنايضعهولم،بهعليهثنيناو،لهذكرناهفعلأوقول

شرفعندنايرفعهلموالشريفللمتقدمعليناوردإذاالرديءأنكماسنه،

".تقدمهولاصاحبه

ترغيئاللمتقدمينالتعصبيطهرونكانواإنماأنهمبالعلماءالظن:أقول

فالشعر،والعربيةاللغةفيحجةلانهاوروايتها؛أشعارهمحفطفيللناس

العربيةوقواعداللغةتثبيتفيبهيحتجلانصالحمنهالرديءحتىالقديم

لالجودةابغايةمنهكانماحتىالمولدوالشعر؛السنةوشرحالقرانوتفسير
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المتقدمينأشعارحفطأنيرونالعلماءفكانذلك،فيللحجةيصلج

الفروضمنرديءهومافيهاكانوإنوروايتها،حفظهافيوالترغيب

نأهذاعلىيدلك،المولدينأشعاربخلاف،والديناللغةلحفظالمتعينة

الموشج""فيتراهكما،المتقدمينأشعارمنكثيرايعيبونكانواقدالعلماء

.وغيرهنيللمرزبا

الاصمعيأنشدفقد،المولدينأشعارمنكثيرايستجيدونكانواوقد

وهما:الموصليلإسحاقبيتين

خازموابنخازمضيميودافعومنصبيأصليالاحراركانتإذا

قائمغيرقاعداالتريايدايوتناولتشامخبأنفعطست

يذكرهماذلكبعدوكانويستحسنهما،منهمايعجبالاصمعي"فجعل

)1(.ويفضلهما"

فقالالاعرابي،ابنفسكتنواسلابيشعراالاعرابيابنرجلنشدو

لي)2(.إأحبالقديمولكن،بلىقالالشعر؟أحسنمنهذاأما:الرجلله

و"الشعرالاخبار""عيونمقدمةفيكلامهمنقتيبةابنمقصودوليس

الفريقيناستواءإثباتولا،والمتاخرينالمتقدمينبينالمفاضلةلشعراء"و

جيدهوماالفريقينمنكلأشعارفييوجدأنهمقصودهوانما،الإطلاقعلى

إليهينظرأنالرداءةأولجودةباالشعرعلىلحكمافيفيجبرديء،هووما

عليه.هومابحسب

.[لمؤلفا].5/35:نيلاغاا(1)

[.]المؤلف462صالموشح)2(



312الكبير"المعاني"تعقيقمقدمة

يسهلمنفمنهم،تختلفالشعراءطباعانوالشعراء("الشعر"فيوذكر

فيهشعرهفيجيء،غيرهعليهويتعسر،فيهفيجيدكالمديحالشعرمنفنعليه

مافمنهاللشاعر،تعرضالتيوالعوارضالاسبابوذكرجيد،غيرمتكلفا

يثبطهماومنهاجيدا،مطبوعاشعرهفيجيءله،ويسهلهالشعرعلىيبعثه

رديئا.متكلفاشعرهفيجيء،عليهوينكده

فيوقالوا،الكاتبورسائلالشاعرأشعارتختلفالعللوبهذه":قال

غيرأرىولا،"بالافومطرف،بوافخمار":الجعديالنابغةشعر

بعيننظروالتمييزالمعرفةأهلمنأحداأحسبولالجعدي،كاإلاالجعدي

المكثرينالمتقدمينمنأحدايقدمأنيستطيعالتقليد؛طريقوتركالعدل

(".غيرهشعرفيمنهأكثرشعرهفيلجيدايرىأنإلاأحد،على

الشعر:اختيار*

علىويحفظيختارالشعركل"وليس:والشعراء""الشعرفيقال

الاصابةمنها،سبابوجهاتعلىيختارقدولكنه،والمعنىاللفظجودة

يختاروقد...غيرهيقللمصاحبهلانويحفطيختارماومنه...التشبيهفي

لكلذكر"قائلهلنبلأيضاويختاريحفطوقد...معناهفيغريبلانهويحفظ

فيها:التيالابياتالاولأمثلةمنوذكر،أمثلةهذهمننوع

طحلقطا-اقيبكصوققاهاونبلي

".رويهلخفةالاصمعياختارهمماالشعر"وهذا:قالثم
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الشعر:أقسام*

،أضربأربعةفوجدتهالشعرتدبرت"والشعراء(":الشعر"فيقالثم

القائل:كقول،معناهوجادلفظهحسنمنهضرب

شممعرنينهفياروعكفمنعبقريحهخيزرانكفهفي

يبتسمحينإلايكلمفلامهابتهمنويغضىحياءيغضي

منهوضرب":قالثمأمثلةذكرثم..."منهأحسنالهيبةفيأحديقللم

القائل:كقولطائلاهناكتجدلمفتشتهأنتفاذاوحلا،لفظهحسن

ماسحهومنبالاركانومسححاجةكلمنىمنقضيناولما

رائحهوالذيالغاديينظرولمرحالناالمهاريحدبعلىوشدت

الأباطحالمطيبأعناقوسالتبينناالأحاديثبأطرافأخذنا

مالىإنظرتفإذا،ومقاطعومخارجمطالعشيءأحسنالالفاظوهذه

الانضاء،إبلناوعالينا،الأركانواستلمنا،منىيامقضيناولما:وجدتهتحتها

المطيوسارت،الحديثفيابتدأنا،الرائحغدامنينظرلاالناسومضى

أمثلة:ذكرثم.."...(الابطح)1في

لبيد:كقول،عنهالألفاظوقصرت،معناهجادمنهوضرب":قالثم

الصالحالجليسيصلحهوالمرءكنفسهالكريمالمرءعاتبما

ذكرثم...."لرونقوالماءقليلفإنهوالسبكالمعنىجيدكانوإنهذا

الأعشى:كقول،معناهوتأخرلفظهتأخرمنهوضرب":قالثمأمثلة

[.المؤلف01-4117صالقاهرلعبدالبلاغةأسرارراجع(1)
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لهطلادائمغذاهكأقاحيوفوه

)1(النحلعسلمنردبابماءشيبكما

قدمهمايتأملأنبالشعرقتيبةابنمعرفةيتحققأنيحببمنويحسن

هذهفإن،التراجمفياختارهمائم،التراجمقبلوالشعراء""الشعركتابهفي

البحث.لاستيفاءتتسعلاالكلمة

وكيرها:الأدبعلومفيمكانتهمثم

حجرابنوقال،فاضلا"ديناثقة"كان:بغداد""تارلخفيالخطيبقال

كثيرلغوياكان:قاسمبنمسلمة"قال":الميزان"لسانفيالعسقلاني

لىإيذهبكان:يقال...السنةأهلمنصدوقا،بالتصنيفعالماالتأليف

:يقولالاعلىعبدبنزكريابنمحمدوسمعت،راهويهبنإسحاققول

مالك.مذهبيذهبقتيبةابنكان

حكىأعلمهوما،جودهشيئاوعملبيتهفيخلاإذاكان:نفطويهوقال

فيه.صدقإلااللغةفيشيئا

وعلمه.دينهفيثقةكان:حزمابنوقال

مرغوبوكتبهوالنحو،باللغةعالما،يرويهفيماصادقاكان:النديموقال

السنة.وأهلالثقاتمنقتيبةابنكان)2(:السلفيوقال..فيها.

هكذا:196/شاكر":لشعراء-طو"الشعرفيالبيتان()1

لهطلادائمغذاهكأقاحيئوفوها

العحلعسلمنردبابراحشيبكما

تحريف..السفلي:الاصل(2)
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".مفيدةكلهاوتصانيفه...ثقةفاضلا"كان:خلكانابنوقال

ص)86(:الاخلاصسورةتفسيرفيتيميةابنالدينتقيالشيخوقال

السنةلمذاهبوالمنتصرينواسحاقأحمدلىإالمتتسبينمنقتيبة"وابن

وهو:"لحديثاأهلبمناقب"التحديثكتابصاحبفيهقال،المشهورة

ترصيفا،حسنهموتصنيفا،جودهمووالفصلاء،والعلماءالائمةأعلامأحد

من:ويقولون،يعظمونهالمغربأهلوكان...مصنفثلثمائةزهاءله

شئفيهليسبيتكل:ويقولون،بالزندقةيتهمقتيبةابنفيالوقيعةاستجاز

")1(.فيهخيرلاتصنيفهمن

،والشرعوالنحواللغةفيفاضلاكان":الانباريابنالبركاتأبووقال

وفي."المشهورةوالمولفات،المذكورةالمصنفاتوله،العلومفيمتفننا

فيظاهرةشهرته:"المتفق"[]كتابفي[]الخطيبوقال":"الميزان"لسان

"كان:الخطيبقال:"الوعاة"بغيةوفي.يحقر"لاالادبمنومحله،العلم

ةالرومنأنتقدمفقد،بقليلبعدهاوحياتهفيالمغربلىإقتيبةابنكتبحملت(1)

لمالكي.بكرأبوععهةالروفيالكتببعضوفي،القرطبيأصبغبنقاسمعنه

الاصر"رفعكتابمنمسلمبناللهعبدبناحمدقتيبةابنولدترجمةفيورايت

لفظه:ماالدكنبحيدرابادالاصفيةالمكتبةنسخةحجرابنللحافظمصر"قضاةعن

بنأحمدبنالواحدعبدأحمدابودخلجوهر:سيرةفيزولاقابن"قال

:قال؟منكالمصنفيكونشيءاي...فاجابه...جوهرعلىقتيبةبناللهعمد

فقال.بقليلاكثراو:جوهرفقالكتابا،وعثرونأحد:قال؟كتبهكم:قال،جدي

علىفوردبها،يفتخروكانقتيبةابنكتبكتبالبغداديجعفرابوكانجوهر:

قدنهنمكجعفر:لأبيفقالمصرقضاءوليقتيبةابنأنالخبرلعبيدي(االمهدي

[.]المؤلف...القضاء"استاذكابنليو
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".الناسوأياموالاخبارواللغةالعربيةفيرأسا

لحديثاكغريبالتصانيفصاحبوهو...":نيالسمعاابنوقال

تقيالشيخوقال(".المفيدةالحسنةالكتبمنوغيرها...الحديثومختلف

لجاحظكاالسنةلاهلهوويقال:"قلت:تقدمبعدماتيميةابنالدين

".المعتزلةخطيبلجاحظاأنكما،السنةخطيبفإنه،للمعتزلة

غريبفيالقدماءتاليفذكربعدما""النهايةخطبةفيالاثيرابنوقال

..المشهور.كتابهفجمع..عبيد.أبيزمنلىإلحالاواستمرت:الحديث

أبيعصرلىإ...سنةأربعينفيهذاكتابيجمعتإني:عنهيروىفيماقال

المشهوركتابهفصنف،اللهرحمهالدينوريقتيبةبنمسلمبناللهعبدمحمد

بيأكتابفيالمدرجةالاحاديثمنشيئايودعهولم...لحديثاغريبفي

..اكبر.أوعبيدأبيكتابمثلكتابهفجاء...حاجةإليهدعتماإلاعبيد

حمدأبنمحمدبنحمدسليمانبيأالامامعهدلىإلحالاواستمرت

قتيبة،وابنعبيدأبينهجفيهسلك.المشهور..كتابهفألف...الخطابي

..عليهما.وأثنىكتابيهماذكرأنبعدكتابهمقدمةفيوقاليهما.هدواقتفى

ذكرناالتيالكتبهذهمنلواحدليس:قالثمأخرىمؤلفاتالخطابي"ذكر

المعنى،وصحةاللفظبيانفيعبيدأبيكتابمنهاجعلىمنهاشيءيكونأن

فيقتيبةابنكتابجنسمنيكوننولا،الفقهوكثرةالاستنباطوجودة

."...المعنىوتلخيصالنظائر،وذكر،لحجةاوايرادالتفسيرإشباع

فيكتابهجمععبيدأبافإن،قتيبةابندرجةعلوعلمهذاتدبرمن:أقول

المشهورةالاحاديثجمعانهشذولاسنة،أربعينفيالحديثغريب

عبيدابويذكرهلممااستدراكوحاولقتيبةابنجاءفلما،المتداولةوالاثار
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لىإوبالنظرأكبر.أوعبيدأبيكتابمثلكتاباجمعذلكومعأشق،فعمله

سنواتفيلحديثاغريبكتاببعملقامانهيطهرالأخرىمصنفاتهكثرة

قليلة.

لاالبصريينفييغلوقتيبةابن"كان:""الفهرستفيالنديمابنوقال

يرويه،فيماصادقاوكان،الكوفيينعنكتبهفيوحكى،المذهبينخلطانه

التصنيفكثير،والفقهوالشعر،ومعانيهالقرآنوغريبلنحو،1وباللغةعالفا

فيها".مرغوبلجبلباوكتبه،والتاليف

مدرسةإمامالادبكتبفيقتيبةابن"ويعتبر:بروكلمانبروفسوروقال

مصنفاتأنوالواقع،والكوفةالبصرةمذهبيبينخلطتالتيالنحويةبغداد

فقد،لجاحطواالدينوريحنيفةبيأأمثال،معاصريهكمصنفاتقتيبةابن

وخاصة-والشعراللغةيجعلأنحاولوقد،عصرهمعارفجميعتناولت

يعملونالذينمتناولفيالاخبار،وكذلك-الكوفةنحويومنهماجمعهما

".التعلمفيويرغبون،العامةالحياةفي

منه:بعضهمغر*

"مراتبكتابهفياللغويعليبنالواحدعبدالطيبأبوعليهأخذ

أخذها".يكنلمالكوفيينعنبحكاياتعليهخلطقد"انه)1(:"النحويين

"إن:فقالالاخبار،وعيونوالشعراءوالشعركالمعارفمؤلفاتهبعضوذكر

هذهلامثالتعرضهنحوبهايقومولاأشياءفييشرعكانقتيبةابن

."المولفات

[.لمؤلف1الاخبار.عيونفيالمطبوعةالترجمةعن(1)
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منزعمهماماوذلك،فيحرجفلاالكوفيينعنالحكاياتأما:أقول

،الاستيعابفيهيحاوللم"المعارف"فكتابهمؤلفاتهبعضفيالتقصير

،استحضارهبالمتأدبويحسن،إليهالحاجةتشتدماجمعحاولوانما

الصولي:عن"الفاخر"كتابصدرفيأنعلى،حفطهالناسعلىويسهل

بنللمفضل"الفاخر("كتابمنالزاهر""كتابهأخذالانباريابنبكرأباأن

بنلمحمد"المحبر"كتابمن"المعارف"كتابهأخذقتيبةأنكما،سلمة

بعض.منبعضهميستمدالعلماءيزلولم،"حبيب

فيعذرهوأوضح،مغزاهقتيبةابنبسطفقدوالشعراء""الشعروأما

إليه.الحاجةتشتدماجمعقصدإنماانهفيمقدمته

وتعنته.الواحدعبدحيفلهبانطالعهفمنالاخبار"عيون"ماو

":اللغةتهذيب"كتابمقدمةفيالأزهري"وقال:"الميزان"لسانوفي

الحديثغريبوفي،وغريبهالقرآنمشكلفيكتاباألففإنهقتيبةابنوأما

والقوللحدساكثيروهو..يرويهفيماالصدقعنيدفعهأحدّارأيتوما...

الغباوةلىإينسبهالانباريبنبكرأباورأيت،يعرفهولايحسنهلافيمابالظن

".بهويزريالمعرفةوقلة

ابنالدينتقيالشيخقالمادفعهفيفيكفيالانباريابنكلامأما:أقول

أكثرمنالانباري"وابن:قال)59(صالاخلاصسورةتفسيرفيتيمية

ينقللمماالاقوالمنفيهايذكر،المتشابهاتالايمعانيفيكلاماالناس

وقصده،اللغةمنبالشاذالقرآنفييقوللماويحتج،السلفمنأحدعن

منوالحديثالقرانبمعانيأعلمهووليس،قتيبةابنعلىالانكاربذلك

للغة،الناسأحفظمنالانباريابنكانوانذلك،فيققهولا،قتيبةابن
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+."اللغةحفطبابغيرالنصوصفقهبابلكن

وابنيشبهها،وماالسلفأئمةأقوالعنديقفقتيبةابنأنهذافحاصل

التأويل.فييوسمعالانباري

هذاوكتابنا"")1(:الحديث"غريبكتابهخطبةفيقتيبةابنقالوقد

فيهنخرجلم،العالميناللغةأصحابوكتب،المفسرينكتبمنمستنبط

فياختيارنابعد،معانيهمغيربارائنامنهشيءفيتكلفناولا،مذاهبهمعن

التاويلمنكرونبذنا،الايةبقصةوأشبههااللغةفيالاقاويلاولىلحرفا

مااختلافلىإيرجعالرجلينبينالاختلافهذاوكانالتفسير"،ومنحول

تيمية.ابنكلامإليهيشيركما،المذهبفي

كمافيها،أخطأانهرأىكلماتقتيبةابنعلىينعيفإنماالازهريماو

نعىوقد"،العرب"لسانمنل()بعمادةفيذلكأمثلةبعضترى

اللغةائمةكلامتتبعومن،الائمةمنوغيرهعبيدبيعلىذلكنحوالازهري

لعالمو،باجتهادهمالكلماتبعضفييقولونماكثيراأنهمعلموالغريب

لنفسهيدعيلانفسهوالأزهري،ويخطئفيصيبذلكمثللىإيضطر

العصمة.

*حياته:

العلمطلبفيأولهاإنما،هادئةحياةكانتقتيبةابنحياةأنيطهر

برجالاختلاطكبيرعنهينقلولمواملائها،الكتبتصنيففيواخرها

لىإعادثمإليها،نسبحتىمدةبهافأقامالدينور،قضاءوليانهإلا،الدولة

]المولف[.الاخبار.عيونفيالمطبوعةالترجمةعن(1)
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علاقةلهكانانهويطهر،ونشرهالعلمجمعفيعمرهبقيةفيهافقضىبغداد

الخلافةوزير،خاقانبنيحيىبنعبيداللهالحسنأبيبالوزيرعلمية

ألفهفكانه،عليهوأثنى،"الكاتب"أدبكتابهصدرفيذكرهفانهببغداد،

باسمه.

وفاته:ضبم

بكر،أبيبنالحسنعلى"قرأت:بغداد"تاريخ"فيالخطيبقال

قتيبةبنمسلمبناللهعبدومات:قالالقاضيكاملبنأحمدحدثنا

حدثناالواحد،عبدبنمحمدأخبرنا027،سنةالقعدةذيفيالدينوري

ومات:قالسمعوأناالمناديابنعلىقرئ:قال،العباسبنمحمد

صيحةصاحفجاة،التصانيفصاحبالدينوريقتيبةبنمسلمبناللهعبد

.وماتعليهأغميثمبعد،منسمعت

بنأيوببنمحمدبنإبراهيمالقاسمأبا"إن)1(:المناديابنقال

صاحثم،حرارةفاصابته،هريسةأكلقتيبةابنأنأخبرنيالصائغبشير

ثمساعةاضطربثمالظهر،صلاةوقتلىإعليهأغميثم،شديدةصيحة

رجبمنليلةأولوذلكمات،ثمالسحر،وقتلىإيتشهدزالفماهدأ،

".وسبعينستسنة

إحدى:وقيل،سبعينسنةالقعدةذيفيفي"تو:خلكانابنوقال

والاخيرومائتين،وسبعتنستسنةرجبمنليلةأول:وقيل،وسبعين

".الاقوالأصح

".ان"ثم:ولعلها!"أن"قم(:)طفي(1)
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ومؤلفاته:العلميتراثه*

زهاءلهأن"الحديثأهلبمناقبالتحديث"كتابصاحبعنتقدم

النديمابنوذكرمصنفا،ستيننحولهأنالنوويعنونقل،مصنفثلثمائة

كتابا.وثلاثيناثنين

مصر"قضاةعنالاصر"رفعكتابمنأحمدقتيبةابنولدترجمةوفي

:فقالجدهمصنفاتعنقتيبةابنحفيدسألالعبيدينمولىجوهراالقائدأن

(".بقليلكثرأو"جوهر:فقال،"وعشرونواحد"

الاخبار(""عيونكتابمنالرابعالمجلدفيالمطبوعةالترجمةوفي

ماسماءو،المصنفاتلتلكضافبيانالعدويزكيحمدالاستاذبقلم

علىهناقتصرو،هناكفلتراجعمصنفا48ذكربها،يتعلقومامنهاعرف

المعاني.كتاب

!!!
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الكبيرالمعانيكتاب
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ألفوقد":المعانيأبياتعلىالكلامفيللسيوطي"المزهر"عنتقدم

"الادب"خزانةفيالبغداديوذكر،حسنا"مجلداالنوعهذافيقتيبةابن

فيقتيبةلابنالمعانيوأبيات"وفيها:منهااستمدالتيالكتب9(ص1)ج

منقتيبةبنمسلمبناللهعبدبنأحمدترجمةوفي")1(.ضخمينمجلدين

جملةفيذكرحجرابنللحافطمصر"قضاةعنالاصررفع"كتاب

فيأحمدترجمةفيوجدناوأيضا.الشعر"معانيو"قتيبةابنمصنفات

ومعاني"قتيبةابنأبيهمصنفاتتعدادفي35()ص"المذهبالديباج"

الشعر".

كتابالكتبمنوله":قتيبةابنذكرعند"النديمابنفهرست"وفي

منها:كتاباعشراتنيعلىويحتوىهالكبيرالشعرمعاني

بابا.وأربعونستة،الفرسكتاب-1

بابا.عشرستة،الابلكتاب-2

.أبوابعشرة،الجربكتاب-3

باباهعشرونالعرور،كتاب-4

.أبوابعشرةالديار،كتاب-5

بابا.وثلاثونحدى،الرياحكتاب-6

بابا.عشرسبعة،والوحوشالسباعكتاب-7

[.]المؤلفصغيزا.كانالمجلدينهذينقطعأنيمكن،القولينبينمنافاةلا(1)
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بابا.عشرأربعة،الهوامكتاب-8

.أبوابسبعة،والدواهيالايمانكتاب-9

واحد.باب،والعزلالنساءكتاب-01

.أبوابثمانية،واللبنالنسبكتاب-11

واحد.بابالعلماء،تصحيف-كتاب12

ثم،النديمابنذكرهالذي"نيالمعاكتاب"بروكلمانبروفسوروذكر

بمكتبةموجود"،نيالمعا"أبياتكتابعينيكونأنالمحتملومن":قال

."0504رقمصوفياايا

عددفيهافذكر،قتيبةابنمصنفاتالعلمويزكيحمدأالفاضلوذكر

)22(،عددكتبثم،النديمابنعبارةساق"..الكبير.الشعرنيمعا"2(1)

منالاوللجزءا،0504رقمصوفياأياخزانةفيالمعانيكتاب"وقال

المكتبوقي)1(.الخيلكتابفيالجزءوهذا،قتيبةلابنالمعانيكتاب

يكونانويحتمل)2(،الذباببابولهومنه،الثانيلجزءابلندنالهندي

".السابقالكتابمنالجزءانهذان

كتابمنأنهماليفتبينالجزئين،هذينعنالنقلتصفحتقد:أقول

والوحوشالسباعكتابفيهوكذلك،الفرسبكتابالنديمابنعنهعبرالذيهو(1)

[.]المؤلف.صفحة953علىالاصلفيلجزءاوهذاوالضيافةالطعاموكتاب

والأيمان...لبيانوالوعيدكتابأوالهواموكتابالذبابكتابلجزءاهذاوفي2()

خرومبعضوفيهوالكبروالشيب...الميسروكتابلحرباوكتابهيوالدو

رقمالعربيبالقسمالهعدمكتبفيوهوورقة272منهالموجود.آخرهمنوناقص

[.]المؤلف(.511)5
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ومما-،النديمابنذكرهالذيالمعاني

كثيرلشواهدحتماقتيبةابنتصنيفمن

قتيبةلابنالاخبارعيونفي

أبو"وأنشدني(:1/571-581)

أبوقال...عبيدةأبيعنحاتم

الغفارلعبدأحسبه:حاتم

عيلخزاا

بصلىالوحوشأذعروقدذاك

مجفرلبانهرحبالخدت

أربعةقصيرخمسطويل

حشورمقلصستعريض
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الجزئينهذيننأولاذلكعلىدل

الاتي:الجدولفيتشاهدهمامنهاة،

ص)011(منالمعانيكتاب

هذاعبيدةأبونشدو"مطبوعنا

حاتم[]أبووقال..الشعر

الغفارلعبدهو:نيالسجستا

عي:لخزاا

بصلىالوحوشأذعروقدذاك

مجفرلبانهرحبالخدت

أربعةقصيرخمسطويل

حشورمقلصستعريض

العنقطويل:عبيدةأبوقال:قالفيالشعرهذافسرتوقد...

الذراعينطويلالاذنينطويل"أبياتفيالمؤلفكتاب

".الناصيةطويلالاقرابطويل.الفرسخلقفي("نيالمعا

****

صالاقتضابفيالسيدابنأنشد

ضبعا:يصفالاعلمقول03()2

ئمانجواعرهاعشنزرة

حجولوشمزماعهافويق

()217صالكبيرالمعانيكتاب

مطبوعنا:من

ثمانجواعرهاعشنزرة

حجولوشمزماعهافويق

الغليظة.:العشنزرة
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في...قتيبةابن"وذكر:قالثم

الشعر..معانيفيالموضوعكتابه

قوله:عنالرياشيسألت

لجواعرا:فقال"ثمان"جواعرها

منالرقمتينموضعفيوهيأربع

فيزيادةارادراهوالحمار،مؤخر

حلقها".تركيب

**

"الادبخزانة"فيالبغداديأنشد

يصفالقيسلامرئ2(0ص4)ج

فرسا:

دباءةقلتأقبلتإذا

الغدرفيمغموسةالخضرمن

المعاني:أبياتفيقتيبةابنوقال

قرعة،بريقهامنكانها:يقول

الماء،فيمغموسةأنهايريدوليس

أشدفهو،ريفيأنهاأرادولكنه

فلان:كقوللشوهذالملاستها،

بعضهم:وقالالخير،فيمغموس

المعئميمقذمالط

قوله:عنالرياشيوسألت

لجواعرا:فقال"ثمان"جواعرها

رقمتيموضعفيوهيأربع

عظامأطرافومواصللحمار،ا

تركيبفيزيادةأرادوأراه

خلقها".

الكبيرالمعانيكتابوفي

وقال"مطبوعنا:من6(0)ص

القيس:امرؤ

دباءةقلتأعرضتإذا

الغدرفيمغموسةالخضرمن

منكأنها:يقول:بقولهوفسره

أنهايريدوليس،قرعةبريقها

أنهاأرادولكنهالماء،فيمغموسة

وهذالملاستها،أشدفهو،ريفي

الخير،فيمغموسفلان:كقولك

تكونالخيلإناث:بعضهموقال
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الخلقةفيتكونالخيلإناث

ويعطممقدمهايدق،كالقرعة

.("مؤخرها

*

(246ص3)ج"لخزانةا"في

أبياتفيقتيبةابنأنشده"

...المعاني

)؟(مهرجأهوجكلخيرافاعقب

صلدمالعلالةمفداةوكل

)؟(هذاخيلهمأعقبتهمأي:قال

وصنعوها،عليهاقاموامماخيرا

رأسه،يركبالذيوالاهوج

الكثيرالميمبكسر)؟(والمهرج

مفداةوكل":وقوله،لجريا

طلبإذالهايقالالعلالة"

ويهاجريها:بقيةوهيعلالتها،

طفيل:قولومثله.لكفدا

لهايصطبر]فمنأياموللخيل

تعقبالخيرأيامهالهاويعرف

بالخيلانتفاعهالكثرةوالعرب

227

مقدمهايدقكالقرعة،الخلقةفي

".مرخرهاويعطم

84-)صالكبيرالمعانيكتاب

آخر:وقالمطبوعنا،من8(5

ممرجأهوجكلخيرافاعقب

صلدمالعلالةمفداةوكل

مماخيراهذهخيلهمأعقبتهم:أي

لاهوجواوصنعوها،عليهاقاموا

والممرج،رأسهيركبالذي

"مفداة:وقوله،لجرياالكثير

طلبإذالهايقالالعلالة"

ويها:جريهابقيةوهيعلالتها،

لطفيل:ومثله.لكفدى

لهايصطبرفمنأياموللخيل

تعقبالخيرأيامهالهاويعرف

بالخيلانتفاعهالكثرةوالعرب

تعالى:اللهقالالخير،تسميها:
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تعالى:اللهقالالخير،تسميها:

بهرربئالخيزعنحبأتجئت!ضاني

32[:]ص(بالحجابتوارتحتى

وبالنظربالخيللهاانهذكروا

العصر،صلاةفاتتهحتىإليها،

فالخيل:العجليميمونأبووقال

."كالقرينينلخيراتوا

"من65(ص1)جالخزانةفي

لتأبطالرواةرواهاأربعةأبيات

أبياتفيقتيبةوابن....منهمشزا

:هذهوالأبيات...نيالمعا

عصامهاجعلتأقواموقربة

مرحلذلولمنيكاهلعلى

قطعتهقفرالعيركجوفوواد

المعملكالخليعيعويالذئببه

شأنناإنعوىلمالهفقلت

تموللماكنتإنالغنىقليل

قاتهشيئانالماإذاكلانا

يهزلوحرثكحرثييحترثومن

المعفهيمقذمات

بمربىالخيزعنخصأجئ!>إني

32[:]ص<بالحجابتوارتحئئ

وبالنظربالخيللهاانهذكروا

العصر،صلاةفاتتهحتىإليها،

فالخيل:العجليميمونأبووقال

".كالقرينينلخيراتوا

ص)الكبيرالمعانيكتابوقي

شرا:تأبطوقال2(،802-90

قطعتهقفرالعيركجوفوواد

المعيلكالخليعيعويالذئببه

أهلهحلعهقدالذي:الخليع

تركالذي:لمعيلوا،تهلجنايا

..شاء.حيثيجيءويذهب

طلةالسبتمننعلالهطرحت

مخضلالليلآخرمنندىخلاف

ثابتاإنعوىلمالهوقلت

تموللماكنتإنالغنىقليل

عندهحراثةلامضيعكلانا

يهزلوحرثدبحرثييحترثومن
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ابنقالوالخليع"قال:أنإلى

الذيهوالمعانيأبياتفيقتيبة

تركالذيوالمعيل،أهلهخلعهقد

شاء،...حيثيجيءويذهب

لمالهوقلت:قتيبةابنوروى

مضيعكلانا)؟(...شانناإنعوى

)؟(.خزانةلا

للوزيرالقيسامرئديوانشرح

أيوببنعاصمبكرأبي

:يرويالقتيبيوقال"(:61)ص

السحابكصوبوثباتلها

مطرووادخطيطفواد

بينتمطرلمأرض:الخطيطة

ويستحبممطورتين،ارضين

فجعلالفرس)؟(سحرةسعة

حافربينما)؟(وهو)؟(سحويه

وموضعخطيطاالارضمن)؟(

مغيثا".لحافرا

922

لافانالكماللاكنتإن:يقول

لاشرا،تابطاسموثابتلي،مال

عندهليسأي:،عندهحراثة

".مالإصلاح

الكبيرالمعانيكتابوقي

وقال":مطبوعنامن(02)ص

القيس:امرؤ

السحابكصوبوثباتلها

مطرووادخطيطفواد

أرضينبينتمطرلمأرض:الخطيطة

شحوةسعةويستحبممطورتين،

بينماوهي-شحوتهفجعل،الفرس

خطيطا،-الارضمنحاقريه

غيثا".لحاقراوموضع
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القيسامرئديوانشرحوفي

ذلكوعامة"القتيبيوقال":يقولبل

بكرأبيللوزيرالنابغةديوانشرح

قول3()صأيوببنعاصم

النابغة:

بجلققبرللقبرينكانلئن

حاربعندالذيبصيداءوقبر

قومهسيدلجفنياوللحارث

المحاربدارلجيشباليلتمسن

11مو

امن

**

،الكتابيسميلالكنه،أخرىاضع

".المعانيكتاب"الكتابهذا،

*

(1501)صالكبيرالمعانيكتاب

:-النابغةوقال

بجلققبرللقبرينكانلئن

حاربعندالذيبصيداءوقبر

قومهسيدلجفنياوللحارث

المحاربدارلجيشباليلتمسن

4(:)صذلكشرحفيوقال

علىتحضيضهذا:القتيبي"وقال

هؤلاءابنكانلئن:يقولالغزو

مكانووصفتسميتالذين

مندارلجيشباليغزونقبورهم

."يحاربه

:يقولالغزوعلىتحضيضهذا

سميتالذينهؤلاءابنكانلئن

ليغزونقبورهممكانووصفت

".يحاربهمنداربالجمع

****

ولا..."القتيبيقال"فيها:يقولكثيرةمواضعالنابغةديوانشرحوفي

الكبير"."المعانيالكتابهذامنذلكوعامة،الكتابيسمي
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إنما،الفنهذافيكتابينلهأنقتيبةابنمترجميمنأحديذكرولم

المعاني"كتاب:"النديمابنفهرست"فيوقعفماواحد،كتابلهالمعروف

قتيبة.ابنغيرألفهاالتيالمعانيكتبمنأكبرأنهلىإإشارةلعلهالكبير"

أجدفلمالجزئينفيبماالنديمابنذكرهالذيالتفصيلقابلتثانيا:

والخامسالثانيوهيذكرها،التيالضمنيةالكتبمنخمسةفيهما

عشر.نيوالثاوالعاشروالسادس

بوضوجذلكأكثر،الجزئينفيأنهاليفتبينالباقيةالكتبالسبعةماو

النديم"ابن"فهرستفيالالفاظبعضفيوقعانهوذلك،برجوحوبعضه

بيانهترىكماذلكوغيرالترتيبفيمخالفةلجزئينافيووقع،تصحيف

الاتي:الجدولفي

.الكتابهذامنالموجودمنيطابقهمماالنديمابنتفصيل

من(2.18-)صالاولالمجلدالاولالجزء:الفرسكتاب-1

أبيات"الخيلكتابفيالاوللجزءامطبوعنابابا(.ربعونو)ستة

وعددالكلامساقئم"الخيلفيالمعاني

ستة"الفهرست"فيسترىكماالعناوين

.وخمسون

مواضعفيالمؤلفعليهأحالوقدمفقود،:الابلكتاب2-

فيألفتهباب"وللعرق:قال(،1)4صمنهابابا(عشر)ستة

الابل،عرقفيالمعانيأبياتفيهالابلكتاب

كتابفيفسروقد":قال8(1)صومنها

".الابل
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الجربكتاب-3

(أبواب)عشرة

العرور:كتاب-4

بابا()عشرون

الديار:كتاب-5

(أبواب)عشرة

المعلميمقذمات

من(411ص)987-6السادسصزء

ساقثم"الحربفي"الابياتهـعنا

والضربةوالشجة"الطعنةالمناسبةواب

.أبوابعشرةوهي.".الثأر.فيلديات

فيتصحفت""الحربكلمةأنطهر

ذلكفيأوقعوالذي،النديمابنست

أدوائها.منالجربفإن،الابلورة

مطبوعنامن6(20)365-صالثالثزء

كتابوهو،قتيبةلابنالمعانيكتابمنث

ثمالقدور"فيمعانابيات...والضيافةام

....الرحا،فيالجفان،في"أبواباذلكمد

:قالإنماالنديمابنأنفيظهربابا،عشرون

النسخة،فيالكلمةفتصحفت..".القدور

لانوالابل،الجربمجاورةذلكفي(

لجرب.كاالابلأدواءمنر

النصففيالمؤلفعليهأحالوقدد،

بيتذكرألف(،2)43الأصلالورقة،،

ذيولهاالرامسات!جر

نمقتهحصيرعليه

فيموضعهفيفسر"وقد:قالثمانع

الديار".،
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:الرياحكتاب-6

بابا(وثلاثون)أحلى

السباعكتاب7-

:والوحوش

:...الهوامكتاب8-

بابا(عشر)اربعة

الايمانكتاب9-

والدواهي:

(ابواب)سبعة

النساءكتاب-01

)والغزل؟(والعزل

...النسبكتاب-11

واللبن:

(.أبواب)ثمانية
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مطبوعنامن-364(181)صالثانيالجزء

الذئبصفةفيالأبياتفيهالثانيلجزءا"

،"...والاسدوالكلابوالضبعوالارنب

كاملا.عشرسبعةوالأبواب

فيابيات"03-297()6صالرابعلجزءا

أبياتثم،ورقةذلكقبلوسقطت"الذباب

النحل،لجراد،ا:أخرىوأبواب،البعوضفي

منضروب،العقارب،لحيةا...لجعلا

.وعشرونثلاثةوعناوينه،"لهواما

منص)397-872(الخامسلجزءا

والبيانالوعيدفيالخامسلجزءا"مطبوعنا

"...لداهية1و...يمانلأوا...لخطابةوا

ستة.وعناوينه

مفقود

مطبوعنامنالثالثالمجلد،السابعلجزءا

والشعرالميسر...المعانيكتابمنالسابع"

بوابهو،ذلكوغيروالكبروالشيبوالشعراء

والكبر"الشيب"كلمتيفكانكاملا،ثمانية

"."الفهرستنسخةفيتصحفت
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لنعفميات!مافقذ

مفقودتصحيفكتاب-21

العلماء:

واحد(.)باب

"،"الحربعن""الجربتصحيففيالقياسيصححومما

الشيب"عن"واللبن"النسبوتصحيف،القدور""عن"العرور"وتصحيف

أمور:"والكبر

موافقالنديمابنذكرهماعلىالكتبتلكفيالابوابعددأن:الأول

و("والضيافةالطعام"كتابو"لحرباكتابفي"كتابنافيالابوابلعدد

والكبر".والشيب..الميسر."كتاب

والعرورالجربأنعليهيخفىلاالعربيالادبيعرفمنأن:والثاني

كتابانمنهالمعانيأبياتمنيجمعأنيمكنماالشعرمنفيهمايأتلم

نأحقهماوانمابابا،عشرينعلىوالثاني،أبوابعشرةعلىالاوليحتوي

الابل.كتابفيباباناوبابلهمايكون

الذيالكبير"المعاني"كتابغيرالكتابهذانفرضلوانه:الثالث

الكتابذاك،لكانوالعرورللجربكتابينذاكفيوأن،النديمابنذكره

ابنيهملأنيعقلفكيف،والضيافةالطعاموذكر،لحرباذكرمنخاليا

أهميتهماعظممعوالضيافةوالطعاموالحربالكبيرالكتابذاكفيفتيبة

والعرور؟لجربباويعتنيفيهما،الاشعاروكثرة

منوايضا،النسخاختلافبهيوجهمافاقربالابوابعدداخلاففاما

نأفيمكنذلك،فيهيكتبلاماومنها("،باب"لفطأولهيكتبماالعناوين
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السابق،البابفيداخلاتحتهاماويكون،ضمنيةالعناوينبعضتكون

.الابوابعدداختلافعنهينشامماوذلك

أبياتفنمكانةلىإثمالعربيالشعرمكانةلىإالاشارةسلفقد

لها.السلفعلماءوتفسيرالمعاني

فمنها:،الكتابلهذاأخرخصائصنذكروههنا

إلامفقودةالفنكتبوبقية،المعانيأبياتغالببجمعمتكفلانه-1

منالموجودعشرنصفيبلغيكادلاجدا،مختصروهوالاشناندانيكتاب

.الكتابهذا

وبمابهأتىبلالشعر،منالعويصذكرعلىقتيبةابنيقتصرلم2-

أدبيةذخيرةبذلكفأصبح،معناهفييناسبهومابهيتصلومامنهيقرب

عظيمة.

الكتبفيتوجدلاالتيالاشعارمنقليلةغيرطائفةالكتابفي3-

منالحدثانيدأبقتهفيماوجودهفييشكماومنها،المطبوعة

أيضا.لخيلافي]و[لاميةطويلتانأرجوزتانذلكمن،المخطوطات

،مفسرةغيرفيهالكنها،الاخرىالكتبفيتوجدكثيرةأشعارفيه-4

الواضح.بالتفسيرمفسرةفيهوهي

اللغةفيونقلهمقولهملىإيستندالذينالائمةمنالمؤلف-5

كتابيعدأنيصحبحيث،ذلكمنكبيرةجملةالكتابهذاوفي،والغريب

فقط.وشعرأدبكتابلالغة
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التيالأشعارفيواردةهيإنمافيهالمفسرةاللغويةالالفاظعامة6-

وموضعومعناهاالكلمةضبطلتحقيقفائدةأعظمذلكوفي،يفسرها

ي(:ق)و"القاموسشرحالعروستاج"فيأنذلكأمثلةومناستعمالها،

صاحبالعبارةهذهفأخذ"يكونماأدنىالضيفبهيتقيشيءالتقيا:"

هذاوفي،القافوسكونالتاءبفتح"التقيا"فضبطوزاد،الموارد""أقرب

"التقيا::قالثمالصبا"هبتبعدماالتقياقراناوأنشد:"(:442)صالكتاب

بوزنفبانشيئا(".أطعمته:تقولمابقدر،الأذىبهيتقيالضيفيقراهشيء

الكلمة،معنىواتضحخطأ،الموارد"أقرب"ضبطأنأوردهالذيالشطر

.إمامولاكتابلىإمنسوبةغير"التاج"قيلانهاعربيتها؛وثبتت

المعاجمفييوجدلاماالصيغأواللغويةالالفاظمنفيهيوجد7-

زيد:بنلعدي)474(صفيماذلكمن،المطبوعة

يسنوالدهرالأيامعاقدسيبهمستعلووطيد

مظنةهناكولا،المعاجمفيهذانجدولم،"الملك"الوطيد:قال

تحريف.أولتصحيف

النجم:لابي)576(صفيأنشدانهذلكومن

ينهقلمأنغيراهلحماربالافوقظهرهيكدعيرا

جمعالافوقأنيعطيوهذا."فواقبعدفواقا،بالذليكد"أي:قالثم

المعاجم.فينجدهولم،فواق

المعاجمصحابخطابهايتبينمواضعفيهأنوأجدىهذامنوأثمن

مقبل:لابنأنشد4()46صفيمامنهوتصحيفهم،
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تلنعظاميتلينمامتىدرياقةبصهباءسقتني

مرنوعسعودفيترجعدنهامترعصهابية

عرفهاليفيوامنهتعرف،القدحهذافيالخمرترجع"أي:بقولهوقسره

أنتتواعسكما،لحاجةواالعرفلموالاةوعسا،ترجيعهوهوويشرب

شربإذايرنالذيوالمرنقدحا،يعنيعودوتطوها،عليهافتلحالارض

عنالتعليقفيونقلت،."..ويترنميتغنىأييرنحتىصاحبهأطرب

كلمةنوالخمر،وصففيالثانيالبيتأن:المؤلفقوليوافقماالقدماء

عودومعنى،الرملهناالوعس:قالبعضهمأنإلا،القدحبهاأريد"عود"

فجاء،الرملمنيعملالزجاجفإن،زجاجقدحبهوعنيرمل،عودوعس

وصففيالبيتأنوحدس،الاولالشطرعليهفتصحفالمتأخرينبعض

فتبعهالشجر،منضربالوعسوأن،الطربعودبالعودالمرادنو،مغنية

الشجرمنضربالوعسأنفزعمواالمتأخرين،منالمعاجمأصحاب

شجر.الوعسأناللغةفييثبتولاحدس،كلهوهذاالبرابط،منهتعمل

بل،اتفقكيفمامفرقةتفسيرهايريدالتيالأشعارقتيبةابنيسقلم8-

كماتها،موضوعابحسبأجزاءلىإاولاالكتابفقسم،وهذبوبوبرتب

الخيل.فيالاوللجزءفا،تقدم

دواد:بيأبابياتأولابدأ،أبوابعلىرتبهثم

بصابصلهاالمرشقات-!بناتذعرتلقد
مصامصوردلونهلىعصوبلقابمجوف
الدلامصالذهبمن!نهازبالزغرىككنانة
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شاخصأشقتتابعان!ننعامتبكمشييمشي

وقابصالولقىفجامزالغباخللمنيخرجن

وصففيالمقدمةتلكأنفظهر،الخيلبألوانتتعلقأخرىوأبيات

وثبها،في،وحفيفهالعدواضطرام،العرق:الابوابذكرثم،الخيلألوان

بهيشبهماومشيها،جريها،الشقينأحدفيالميلبالصيد،الخيللحوق

التشبيهبالصقر،التشبيهبالبازي،التشبيه،بالعقابالتشبيهومشيها،جريها

بالنعامة.

المناسبة.مراعاةمع،بابلىإبابمنالتخلصحسنيتحرىوتراه

وبذلك،شكلهلىإوالشكلمثلهلىإالشيءويضمالنظائربينيجمعو

نأللمراجعويتسنىواحد،مكانفيموضوعبكلالاحاطةللمطالعيتهيأ

معين.موضعفيببغيتهيطفر

الوحوشصفاتفيالبديعةالغريبةالاشعارجمعقيهماأثمنومن

القطا،فيوالاشعار،الذئبفيكالاشعار؛لحشراتوالهوامواوالطير

منوغيرهاالابوابهذهوفي،النحلفيوالاشعار،الحيةفيوالاشعار

.الذوقأربابإطرابفيبعدهغايةلاماالرشيقةالوصفيةالاشعار

الكبيرالمستشرقلجنابلجليلاالكتابهذاإحياءفيالفضلجل

مكاتبفيأثراالكتابلهذايجدوالمالبحاثينأنوذلككرنكو،الدكتور

رقمباستانبولصوفياأياخزانةفيمنهجزءعلىعثرواأنهمإلا،لمالعا

،(11)55رقمالعربيالقسمفيبلندنالهندبمكتباخروجزء4(،050)

الشسدبالتصويرمأخوذةبنسخةأصدقائهبعضعندكرنكوالدكتورفظفر

العاليةهمتهدعتهثميده،بخطانتساخهالىإفبادرصوفيا،أياجزءعن
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،الكتابمنالموجودتكميللىإونشرهالعلمإحياءفيالصادقةورغبته

علىتحتوينسخةلهفحصلتالهند،مكتبجزءمنالثانيالنصففنسخ

الجزئين.

أنهمايظهرواحد،بخطلجزأيناأنمكاتيبهبعضفيالدكتوروأفادنا

القرنفيكانتكتابتهماوأن،الزمانأيديبينهمافرقتواحدةنسخةكانا

الخطأكثرةمنالاصلقيماالدكتورىرولما،السابعأوالسادس

نسخته،تصحيحفيالجهدغايةوبذلالجد،ساعدعنشمروالتصحيف

المعاجم،تقليبفيصرفهاوقتهمنثمينةبمدةذلكمقابلفيوضحى

ترىكمابعد،تطبعلمالتيوالخطيةالمطبوعةالكتبمنالمظانوتتبع

ولا،الكتابأبياتبتخريجالاعتناءفيوبالغ،القيمةتعليقاتهفيذلكدليل

ذلكأكملثم،الشديدةالمشقةمنفيهماذلكمثلزاولمنعلىيخفى

يأتي.كماالمتعددةالفهارسبترتيب

العلميةإدارتنالىالمصححةبنسختهكرنكوالدكتورحضرةبعثثم

مامعوانه،الاصلسقممنقاساهماوذكر،للطبع"العتمانيةالمعارفدائرة"

فييبقلمبانهيثقلا،النسخةتصحبحفيالعظيمالمجهودمنوبذلهعاناه

فتصفحت،الكلمةهذهكاتبلىإالنسخةفأحيلت،الغلطمنشيءالنسخة

واتسعتيسرماعلىعلميبلغهمابحسببقيمابعضواستدركت،الكتاب

المقرر.الوقتله

المجلدمنها،مجلدينطبعتمقد،مجلداتثلاثةلىإالكتابوقسمنا

لجزءو،الخيلكتابفيالاوللجزءاعلىيشتمل6(20-2)صمنالأول

الطعامكتابفيالثالثلجزءوا،والوحوشالسباعكتابفينيالتا
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الرابعلجزءاعلىيشتمل(611-3046)صمننيالثاالمجلد.والضيافة

لجزءو،لبيانواالوعيدكتابفيالخامسلجزءوا،الذبابكتابفي

علىويشتمل،الطبعتحتالثالثوالمجلد.الحربكتابفيالسادس

الفهرس:الكتابفهارسوعلىوالشعراء،والشعرالميسرفيالسابعلجزءا

لاسماءوالثالث،والقبائلوالنساءالرجاللاعلامنيوالثاللشعراء،الاول

ني،المعاكتابقيالمذكورةللكتبوالرابع،والاياموالمياهالاماكن

.للأمثالوالسادس،فيللقواوالخامس

حضرةواعتنىوخطأ،صواباالكلماتمعربسقمهعنرغماًالاصل

معلكنخطا،انهلهبانماوإصلاحالإعرابعلىبالمحاقظةالدكتور

فنحن،المطبوعفيالاعراباستيفاءوعمالهالمطبعتنايتيسرلاالاسف

منه.ضروريانراهماعلىالاقتصارلىإمضطرون

التعليقاتوبعضكرنكو،الدكتورحضرةإفاداتمنالتعليقاتأكئر

حرفوهيأواخرهافيبعلامةالمطبوعفيوتمتاز،الكلمةهذهكاتببقلم

هامشعلىكانتحواشيإثبات:الاولأمور،علىتشتملوالتعليقات(،)ي

الثالث:،الاخرىالكتبمنمواضعهاببيانالاشعاربخريجنيالثا،الاصل

الحجة،بيانمعخطأألهالمصححاعتقدمماالاصلفيوقعماعلىالتنبيه

وأ،المؤلفمرادإيضاحأو،غريبةكلمةمعتىبيانمنمهمةفوائد:الرابع

ذلك.نحوأوأخرىروايةعلىأوآخر،تفسيرعلىالتنبيه

لحضرةلجزيلاالشكرتقديمالادبيالعالمجميعوعلىعلينا

الاثرهذاإحياءفيالفضللهفانكرنكو،الدكتورالبحاثةلجليلاالمستشرق

وترتيبعليهوالتعليقتصحيحهفيالبالغالمجهودمنبذلهمامع،الثمين
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ولا.السنيةالتحفهذهأمثالوأهلهللعلميقدميزاللاأنمؤملين،فهارسه

دائرةمصححالموسويالعابدينزينالسيدالمفضالالرفيقفصلأنسى

ليتنبيههمع،الكتابلهذاالمطبعيالتصحيحبتكاليفوالقائم،المعارف

الخطأ.منالمسودةفيبقيكانمماقليلةغيرمواضععلى

هذامننسخةعلىمنهماحدعثرإذاوالفضلالعلمأهلمنونرجو

النساء،الرياجالديار،،)الإبلالباقيةالقطعةتكملةفيهايكونقديمةالكتاب

تكميلفيلنسعىبذلكدائرتنابإخباريبادرأنالعلماء(تصحيف،والغزل

نأخللأوزللعلىمطبوعنافيعثرواإذامنهمنرجوانناكما.الكتاب

تعالى.اللهشاءإنالثانيةالطبعةفيذلكلنتداركبإطلاعنايتكرموا

هذهبهاتقومالتيالمهمةالاعمالأوائلمنالجليلالكتابهذاطبع

البارعالفضلذيرئاسةعهدوهوالجديد،عهدهافيالعلميةالإدارة

العثمانيةلجامعةاعميدبهادرياورجن!عليالنواب،الفارعوالمجد

الدائرةبهذهوالعنايةوالرئاسةوالعلمالشرفبيتمنوهو،الدائرةورئيس

أعلىالملكعمادالنوابالشهيرلمالعالجليلاالسيدمؤسسهافان،العلمية

مهديلجليلاالسيدعليهالمأسوفالسابقورئيسهاجده،،مقامهالله

خاله.،درجاتهاللهرفعياورجن!،

كراكبهإليهتأويكوكببداكوكبانقضكلماسماءنجوم

بهذهالعنايةحسنفيسلف،لخيرخلفخيريجعلهأنتعالىاللهنسأل

أعماله.بالفوزويقرن،امالهالخيرفيويبلغهوغيرها،العلميةالدائرة

الدين،نظاممحمدالدكتورالنبيلالفاضللجليلالمالعاإدارةوعهد

المستوىلىإورفعهاأعمالها،وتوسعةالدائرةهذهشوونلاصلاحالساعي
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ويثيبهالباهر،بالنجاحلجميلةامساعيهيكللنلىتعااللهنسألبها،اللائق

تصحيحعلىالإشراففيالفضلولهالوافر،الثوابالجزيلةحسناتهعلى

الخللمنفيهامابعضوإصلاح،المقدمةهذهترتيبوعلىالكتاب

القيمة.بالمعلوماتالافادةمع،والنقص

الموفقالسلطانمولاناسلطنةعهدفيالجليلالعملبهذاالدائرةتقوم

فياللهمدبهادر،خانعليعثمانمير،الملكنظام،العلومسلطان،المعان

للهلحمدوا.الكرامأنجالهوسائرعهدهليووحفظ،أعمالهفيوبارك،أيامه

وسلم.وصحبهوالهمحمدأنبيائهخاتمعلىاللهوصلى،العالمينرب

اليمانييحيىبنالرحمنعبد

الدكنبحيلمرابادالعثمانيةلمعارفابدائرةالمصحح

هجري1368سنة،الحرامالحجةذي9في
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لمجموعة"الفوان!ا"
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الصفجصالرتجصالمحه

245

لاوحدهاللهإلاإلهلاأنوأشهدفيه،مباركاطيباكثيراحمدادده،الحمد

وعلىعليهوسلامهاللهصلوات.ورسولهعبدهمحمداأنشهدو،لهشريك

وصحبه.اله

المباركعمرهطولنفسهالواقف،الكريمالمحسنحضرةفانبعد،أما

مرتخصكلوبذلوكتبها،بأهلهاوالعناية،النبويةالسنةعلومإحياءعلى

حسينبنمحملمالشيخ:الفضيلةصاحبوهو،السبيلذلكفيوغال

"الفوائدكتاببتحقيقليإعهد،مثوبتهحسنو،عمرهفياللهبارك،نصيف

القاضيالمجتهدالإمامجمع"الموضوعةالاحاديثفيالمجموعة

مخطوطة،نسخةعلىتحصلأنبعد-اللهرحمه-الشوكانيعليبنمحمد

تلامذته،أحدبخط،المؤلفحياةفيكتبتنسخةعلىوقوبلتنقلت

بالهند.المطبوعةالنسخةذلكإلىمضافا

عنهتنبئ-كماقصداللهرحمهجامعهوجدتالكتا!،فينظرتولما

موضوعة،نهاالعلامأهلبعضنصالتيالاحاديثجمعإلى-مقدمته

الكتببعضعنمأخوذهومامنهاتنبيهاتمعالاختصار،سبيلعلىمبوبة

مبنيهوماومنهاعنه،نقلوهامنأومؤلفيها،لقول)1(وقبولمنها،أخذالتي

يوردهاأحاديثالبلدانفضائلبابفيوزاد،الاصوليةالقواعدبعضعلى

لها.أصللاانهفبين،اليمنمؤرخيبعض

)ط(.فيكذا)1(
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فيذكرهلجوزياابننو،لحديثايوردماكثيراورأيته

السيوطي-وهو-"المصنوعة"اللالئصاحبأنيذكرثم،"الموضوعات"

،الطرقتلكحاليبينولافصاعدا،خرىطريقالهذكرأوذلك،فيتعقبه

توفروعدمالاختصار،لىإقصدهذلكفيوعذرهأسانيدها.يسوقولا

فيصنيعهمنذلكوسيظهر،والتحقيقالبحثلاستيفاءالكافيةالكتب

التعليق.فىعليهاأنبهلعليالكتابمنمواضع

غالبا،الاسانيديسوقانهإلاهذا،منقريب""اللالئصاحبومسلك

.الحاليتبيننالاسانيدنقديعرفلمنيتيسرإذالاعواز،فيخف

أكثريدريلاإذشديد؟إعوازالطريقةهذهففي،حالكلوعلى

درأتوجب،الاخرىالطرقأو،الطريقتلكتقتضيهالذيماالمطالعين

لا؟أمبالوضعالحكم

فوجدتالاسانيد،تلكعنوفتشت،الطرقتلكمنكثيراتتبعتوقد

يفيدلاساقطا،الطرقمنالسيوطيذكرهمايكونكثرها،اومنهاكثيرا

.القوةمنشيئاالخبر

يفيدمافأما،بالوضعلجزماعنالتوقفيقتضيأنغايتهماومنها

فقليل.الصحةأوالحسن

دونتحولأموراهناكوجدت،ملاحظاتيتقييدفيفكرتولما

المواضع.جميعفيالنظراستيفاء

السيوطيمنوبعضه،النساخمنبعضهخطأ،""اللالئفيأنمنها:

كلها،اصرلهمراجعةيقتضيالنظرواستيفاء،بعضهعلىالتنبيهوسترى،نفسه

.يديمتناولفيليسمنهاوكثير
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منيديبينفيماتراجمهمتوجدلاةروالأسانيدفييوجدانهومنها:

مدلسة.اومختصرةأومحرفةالرواةأسماءمنعدةيوجدكما،الكتب

منهمكثيراأرىأجدنيالمتأخرينبنظرنظريأقرنعندماانني:ومنها

أنيغير،عليهوافقلاقد،تشدداعنديأنعلىذلكيدلوقد،متساهلين

العلامأهلمنعليهوقفلمنناصخالي،ظهرماابديأنرأيتكلههذامع

مرتالتيالكتبمنبهأظفرلمبماظفرمنسيماولاالنظر،يحققأن

إليها.الاشارة

:الوضعاتفيالمؤلفات*

هذا،فيمبسوطفصل(1511-11)ص"المستطرفة"الرسالةفي

الحاجة.إليهتدعوماغيرهومنمنهسألخص

فيلهابيانهميكترولكن،بالتأليفالموضوعاتالمتقدمونيفردلم

وضععلىونصواالضعفاء،فيوالكتبكالتواريخ،والرجالالعللكتب

ذكرهاوقدوغيرهما،،الودعانيةوالاربعين،العقلككتاب:معروفةنسخ

كتابه.آخرنيالشوكا

بنالحسينالحافط:بالتأليفالموضوعاتأفردعلمتهمنولو

.(1)"الاباطيل"كتابله،435سنةالمتوفىني،لجوزقااإبراهيم

أكبرهاوكتابه،795سنةالمتوفىلجوزياابنالفرجأبوالحافطثم

شهرها.و

الذهبيمصادرمنوهو،الموضوعاتكتاب(414)تالنقاشسعيدأبوقبلهالف(1)

.اللسانفيحجروابنالميزالطفي
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ذلك.فيرسالتانله0،65سنةالمتوفىاللغويالصاغانيثم

ابنعلىالتعقبفيكتبوله1،19سنةالمتوفىالسيوطيثم

"،المصنوعةو"اللالئ،و"الوجيز"،"البديعات"النكت:وهي،لجوزيا

طبع،الجوزيابنكتابعلىذيلوله.الاخيرانطبعوقد"،و"التعقبات

ايضا)1(.

سنةالمتوفى،السيرةصاحب،الشاميعليبنيوسفبنمحمدثم

أشار،"الموضوعةالاحاديثبيانفيالمجموعة"الفوائدكتابله429،

سيرته.فيإليه

تنزيه"كتابله639،سنةالمتوفى،عراقبنمحمدبنعليثم

بينفيهجمع،"الموضوعةالشنيعةالاخبارعنالمرفوعةالشريعة

"الظنون"كشففيكذا،السيوطيلجلالوالجوزياابنموضوعات

2(.ذلك)يحقق،وغيره

"تذكرةكتابله869،سنةالمتوفى،الهنديالفتنيطاهربنمحمدثم

وغيرها.السيوطيكتبمنجمعه،مطبوع،"الموضوعاب

سماه،ذلكفيكتابله،4101سنةالمتوفىقاريعليالملاثم

وله،كبيرةموضوعاتباسمبالاستانةوطبع،"الموضوعات"تذكرةبعضهم

".الموضوعالحديثفي"المصنوعتسمىرسالةأيضا

فلعلهالشيخذكرهالذيلجوزياابنكتابعلىالذيلاما،لسيوطيكتبطبعت(1)

طبع.وقد،المصنوعةاللالئعلىالذيل

مقدمته.فيعراقابنذلكذكروقد.مجلدينفيالكتابطبع)2(
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سنةالمتوفى،الحنبليالسفارينيسالمبنأحمدبنمحمدالشيخثم

في،"الموضوعاتالاحاديثفيالمصنوعاتالدرر"كتابله،1881

ضخم.مجلد

هذا.كتابناله،0125سنةالمتوفىالشوكانيعليبنمحمدالقاضيثم

4،013سنةالمتوفىاللكنوي،الحليمعبدبنالحيعبدالعلامةثم

"هالموضوعةالاحاديثفيالمرفوعة"الاثارله

له،5013سنةالمتوفى،القاوقجيخليلبنمحمدالمحاسنولابي

".موضوعبأصلهأو،لهأصللا:قيلفيما،المرصوع"اللؤلؤكتاب

المسلمينتحذير"5132سنةالمتوفى،الازهريظافرالبشيرولمحمد

".المرسلينسيدعلىالموضوعةالاحاديثمن

كتابمنها،ونحوهوالواهيلموضوعاعلىاشتملتكتبوثم

وهو705سنةالمتوفى،المقدسيطاهربنمحمدللحافط""التذكرة

مقدمته،بهتشعروكما،تصفحهعليهيدلكما،الضربهذامنوهومظبوع،

وأ"والمنكرةالاحاديثغرائبفي"التذكرةالتراجمبعضفياسمهوكذلك

".الموضوعات"تذكرةالمطبوعفيبتسميتهيعتدولا،"ومنكراتها"

فيشيءيصحلم:بقولهم،والكتابالحفظعن"المغنيكتابومنها

وله،مطبوعوهو،435سنةالمتوفى،الموصليبدربنلعمر"البابهذا

الوقوفو"معرفة"الصريحةالموضوعاتفيالصحيحة"العقيدةأيضا:

رفعباعتبار،الموضوعاتفيعدتالتيالموقوفاتفي"الموقوفعلى

لها.بعضهم
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والواهي"و]لموضوعالضعفشديدعنالالهيالكشف"كتابومنها

.1771سنةالمتوفى.السندروسيالطرابلسيمحمدبنلمحمد

أحاديث)لحريج:فمنه،الموضوعبيانفيهيكثرثالثضربوثم

فيالحسنةو"المقاصد،"القاموس"لصاحبومختصره،للعراقيالاحياء"

طبعترسالةالقيمابنوللحافط،للسخاوي"الالسنةعلىالدائرةالأحاديث

وفيها،ونحوهالموضوعالحديثشانفيمباحثفيها"المنار"باسم

الموضوعة.الاحاديثمنجملة

تدمفا:يسرقواعدوهذه*

الخبرنسبةبطلانمعهظنهعلىغلبماالادلةمنالناقدعندقامإذا-1

نأيقتضياللفظينوكلا.""موضوعأو"باطل":يقولفقدع!ع!م،النبيلىإ

نأغيرعمدا،الكذبالثانيمنالمتبادرأنإلاخطا،أوعمدامكذوبالخبر

مافيهايوردونبل،الموضوعاتكتبجامعوإليهيلتفتلمالمتبادرهذا

التعمد.عدمالظاهركانوانيطلانه،علىالدليلقياميرون

الناقديصرحالذيالراويأنمع،البطلانعلىالادلةتتوفرقد2-

ولكنفاضلا،صدوقايكونقدبل،الكذببتعمديتهملمبهالخبربإعلال

الحديث.عليهادخلأوغلطأنهالناقديرى

،سندهرجالمنراوفيويتكلمالخبر،الجوزيابنيذكرماكثيرا3-

حالويعلام،الكذببتعمديتهملمالراويذاكبأن،بعدهمنبعضفيتعقبه

السابقتين.القاعدتينمنالتعقبهذا

إليهينضملمما،بالبطلانللحكمكافغيرالاخرالدليليكونقدنعم،
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ذاكيتجهلحالاهذهففي،الكذببتعمدمعروفالسندفيراووجود

التعقب.

الصحة،السندظاهروكان،المتنالمحققونالائمةاستنكرإذا-4

أعلوه،وقعتحيثمطلقا،قادحةعلةيجدوالمفإذا،علةلهيتطلبونفإنهم

فمنالمنكر.ذاكفيللقدحكافيةيرونهاولكنهممطلقا،بقادحةليستبعلة

مدلس.غيرالراويأنمعهذا،بالسماعيصرحلمراويهبأنإعلاله:ذلك

عنالمطلبمولىعمروبيأبنعمرورواهخبرابذلكالبخاريأعل

حديثفيكلامهذلكونحو.""التهذيبمنعمروترجمةفيتراه،عكرمة

عليشيخهكلامأيضاونحوه.واليمينبالشاهدالقضاءفيديناربنعمرو

فيتراهكما"إلخ..السبتيومالتربةاللهخلق"حديثفيالمدينيابن

بنالليثرواهخبراحاتمأبوأعلوكذلك،للبيهقي"والصفابالاسماء"

353(.)2/"حاتمأبيابنعلل"فيتراهكماالمقبري،سعيدعنسعد

بأنالصلاتينبينلجمعاحديثإعلاللىإالبخاريإشارة:ذلكومن

علىيدخلخالدوكان،المدائنيخالدمعهكانالليثعنكتبهلماقتيبة

.(021ص)للحاكم"لحديثا[]علومدامعرفةيراجع.الشيوخ

وجهه،يتبينلموانالخطأ،علىلحملباالاعلال:ذلكومن

)1(.الشفعةفيسليمانأبيبنالملكعبدحديثكإعلالهم

فيترىكما،الشيخعلىأدخلالحديثأنبظنإعلالهم:ذلكومن

وغيرهاهالحباببنالفضلترجمةفي"الميزان"لسان

في(191)رقم"مختارة"تراجمفيالحديثهذاإعلالفيالقولالمصنففصل(1)

.سليمانأبيبنالملكعبدترجمة
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نأعلىبنيإنمامطلقا،العلةبتلكالقدحعدمأنهذا:فيوحجتهم

علىيغلبمنكرا،المتنيكونأناتفقفاذانادر،جهتهامنالخللدخول

تلكإلالهسببيوجدلموإذ،الخللوجوديحققفقد،بطلانهالناقدظن

الخلليجيءالذيالنادرذاكمنهذاوأن،السببهيانهافالظاهر،العلة

جهتها.منفيه

قادحة،غيرالعلةتلكبأنالتعقبمندونهمممنيقعماأنيتبينوبهذا

هوإنمافيها=وجودهامعالأحاديثمنيحمىلاما1صححوقدنهمو

منكر.غيرالخبرأنالمتعقبيثبتأنإلااللهم،الفرقمنتقدمعماغفلة

ولا،خلاففيهيذكرمامنهاالحديثمصطلحفيالمقررةالقواعد5-

باختلافالترجيحيختلفماوكثيراضحا،وتحقيقافيهالحقيحقق

يحتاجذلكفيلحقاوادراككثيرا،لجزئياتافيتختلفالتيالعوارض

الفهمحسنمع،والعللوالرجالالحديثلكتبطويلةممارسةلىإ

النية.وصلاح

لمعانيهامغايرةمعادقعلىتطلقماكثيزاوالتعديللجرحاصيغ6-

الممارسةطولعلىتتوقفذلكومعرفة،المصطلحكتبفيالمقررة

النظر.ستقصاءو

علىليسمشدد،وقلانا،مسهلالائمةمنفلاناأناشتهرما7-

مختلفة.احوالبحسب،أخرىويشدد،تارةيسهلمنمنهمفإن،إطلاقه

إلاتحصللاأحكامهم،فيأثرلهاالتيالائمةصفاتمنوغيرههذاومعرفة

.التامالتدبرمعلاحكامهمبالغباستقراء

.أخرىقواعدعلىالتنبيه،التعليقاتأثناءوسترىهذا
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الرحمنعبدبنسليمانالشيخ،البحاثةالناقدالعزيز،صديقيكانوقد

الحكومةفيالشورىمجلسوعضو،المكيالحرممكتبةمديرالصنمع،

ليلاشتغا؛ذلكلييتهيافلام،مستوفاةمقدمةبوضععليأشار،السعودية

شاركما،أدنىنفسيرغبةلىإأو،لىأوبالعنايةعنديهي،أخرىبأعمال

الضعيف،بالحديثالعملحكمتحقيقفيرسالةالكتاببهذاألحقبأن

والذي،القياسعلىالعلمأهلبعضيقدمهالذيالضعيفالحديثحدوما

)1(.الاعمالفضائلفيبهيعمل

ابنوتلميذه،تيميةابنالاسلاملشيخذلكفينصوصاهوجمعوقد

العملعنالانفعاقني،رسالةذلكفيسودتقدوكنتوغيرهما،القيم

بعد.فيماذلكلىتعااللهييسرأنوعسىالعذر،منقدمتماباشارته

فيبهمدنيماعلىالمذكورلصديقيشكريأقدمالمناسبةوبهذه

لىإالارشادمع،مهمةفوائدعلىوتنبيهات،قيمةاراءمنهذا،عملي

الخاصةمكتبتهمنالمراجعتلكبذلثمعنها،بنفسهوالبحثمراجعها

.ويرضاهيحبهلماجميغاووفقنا،مثوبتهجزلو،جزاءهاللهفأحسن،البديعة

كتبه:

المعلمييحيىبنالرحمنعبد

هـ9137سنةصفر2

لى.تعااللهبحمدالموسوعةهذهضمنمطبوعةوهي(1)





)9(

!!

لمنيف"المنارا"

75(1)تالجوزيةقيملابن
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الر!صجصالرتجصآلمحه

257

العلامةالامامتصنيفالمنار،باسمالمطبوعةالرسالةعلىوقفت

الله-رحمه-الجوزيةقيمابنبكرأبيبنمحمداللهعبدأبيالمحقق

فكنتلالفاظ،والاسماءبعضفىخطأعلىفعثرتمطالعتها؛علىفأقبلت

!ع
البحاثةحضرةعليهوقفأنفاتفق،النسخةحاشيةفيذلكلىإاشير

منعدةلاحظقدهووكان،الصنيعالرحمنعبدبنسليمانالشيخالمدقق

مريهللمطالعةفعدتوتقييدها،تتبعهاعلىفحثني،الرسالةمطالعتهعندذلك

وغيرها.لحديثاكتبمراجعةمعأخريص

قريبانقلقدبهواذاقاريعليللملا"الموضوعات":راجعتهمماوكان

المطبوعموضوعاتهمن(013ص)فيقال.الرسالةهذهثلثيمن

يمكنهل:الجوزيةقيمابنسئلوقد:"فصلهـ-:9128سنةإسطنبول-

هذا:فقال؟سندهفيينظرأنغيرمنبضابطالموضوعالحديثمعرفة

منالمطبوعهذافيالواقعةالخامسةالمسألةفساق..."القدرعظيمسؤال

فيالكلامكبعضيسيراإلايحذفلم5(،1ص)اخرإلى(1ص)5أول

بقولهلهمميزاعندهمنبكلامالقيمابنكلامبينيفصلوقدالخضر،شان

قال"."ثم:اخرهوفي"قلت":أولهفي

(042)برقمموضوعاتهمنمخطوطةنسخةالمكيالحرممكتبةوفي

الشيخابنصالحمحمدالشيخهـبخط0128سنةكتبت،الحديثكتبمن

الشيخأفادنيثم،النقلبذاكفعارضت،بخطهتعليقاتوعليهاأمينمحمد

بلفظه.سردهاأأنوأرى،الرسالةطبعلىإأدتالتيبالقصةسليمان
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إبراهيمبنالملكعبدالشيخالفضيلةصاحببحضرةيومهاكنت:قال

طلبةبعضأنأفادهممافكان،بالمعروفالأمرهيئاترئيسالشيخال

إحدىبريدةأهلوجهاءمن-الرو]فالمكتبةفياطلعأنهأخبرهالعلم

"المنار"منونسخة"الطرابلسية"المسائلمننسخةعلى-القصيممدن

يجدوالمنهموالروافالكاتبأنهالشيخفضيلةفادو،القيملابنكلاهما

فذهب.استعيرمماولعلهما،الكتابين

فيكلاممنهاوإذا"المنار"منالطالبذاكنقلهافوائدالشيخراناو

ابنلمحمدالشافعيمناقبعننقلوفيه"عيسىإلامهدي"لا:حديث

الاسنوي.الحسن

باسمالقيملابنكتابانعرفنكنلمفانا،يستغربماالخبرهذافيكان

بنمحمد:لهيقالمنالشافعيمناقبمؤلفيمننعرفولاالمنار""

التراجمكتبفراجعتهذا،عنأبحثذلكبعدفبقيت،الاسنويلحسنا

"هديةكتابهوحديثكتابفينظرتحتىبشيء،أظفرفلموالفهارس

ابنمؤلفاتفيذكرفوجدتهباشا،لاسماعيل"المؤلفينأسماءفيالعارفين

".والضعيفالصحيحفيالمنيف"المنارالقيم

سنةرمضانفيذلكوكانمصرلىإرسميةإجازةفيذهبتأناتفقثم

ثم،أجدهفلمالكتابعنوبحثت،المصريةالكتبدارفزرتهـ،1375

فيالقيملابن"المنار"ذكرفوجدت،الأخرىالمكاتبفهارسراجعت

ونقل،ورقة()42فيالنسخةأنترجمتها:9601رقمبرلينمكتبةفهرس

الملكعبدالشيخفضيلةلىإحينئذفكتبت،اخرهمنوعبارةأولهمنعبارة

قسمرئيسالسيددفوالفاضلالاخبواسطة-ممكننهو،بذلكأخبره
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ذلكوعقب،الكتابمنصورعلىلحصولا-الكتببدارالمخطوطات

ذكروجرىالملكعبدالشيخبفضيلةواجتمع،للحجالسيدفؤادالاخقدم

مصرلىإعادولمامنه،صورباستحضارالسيدفؤادالاخفوعد،الكتاب

لفضيلةرسلهاوأخرىنسخةمنهاوصورالصور،فاستحضربوعدهوفى

علىوأطلعنيبذلكبشرنيفضيلتهلدىحضرتولما،الملكعبدالشيخ

لىإالمبادرةفيكعادته-وحالا،بطبعهبالامرتتكرمونلو:فقلتالمصور،

نأباشميلمحمدأحمدلخاصاسكرتيرهأمر-العلمونشرالخيرأعمال

منأخرىصورايأخذأنالفقيحامدمحمدالشيخفضيلةلىإيكتب

بطبعويقوم،للطبعمسودةمنهاويستنسخالسيد،فؤادالاخلدىالتيالنسخة

الشيخمعتلفونيةبمحادثةأردفهبلبذلكفضيلتهيكتفولم،الكتاب

حامد.

معهبالنسخوقدم،الملكعبدالشيخنفقةعلىبالطبعحامدالشيخفقام

السنة.هذهرجبفي

عمليتمامإلأجلآنهلهذكرت،القصةهذهسليمانالشيخقصأنبعد

أوضجصورتكونقدإذالمصورةبالنسخةالمعارضةيحسنالرسالةفي

.قارئعلىالتيسمالقارئيتضحوقد،صورةمن

بهافعارضتبالصوروجاءني،الملكعبدالشيخلفضيلةذلكفذكر

الطريقةعلىجارياالمطبوعةالنسخإحدىفيتصحيحاتيقيدتوقد

الاتية:
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داعياأرىلاالأصلفيثابتةوعباراتكلماتالمطبوعفيترك-1

الساقطوأكتب)حما(العلامةهذهالمتنمنموضعهافأضعلاسقاطها،

منالطويلالطرفإليهايشيرالنبيالجهةفيالحاشيةفيذلكمقابل

".أصل"فوقهأكتبثم،العلامة

رقماموضعهأضعنيفامافائدهبعليهوللتنبيهبحونتركماأما2-

ببيانه.وأعفقللتعليق

عنموضوعاتهفيقاريعلينقلهماأعني-النقلفيوجدتربما3-

موضعهافأعلمعنهايستغنىلازيادةالمراجعبعضقيأو-الرسالةهذه

هكذاالحاجزينبينالحاشيةفيذلكمقابلثبتهاو(ص)السابقةالعلامة

مصدرها.ببيانوأعلقللتعليقورقما.[.].

الدعاءقبيلمنمنهاكانفما،الاصلعلىزياداتالمطبوعفيوقع-4

فلا"عنهاللهونحو"رضي"جنتهفسيح"وأسكنهسطر)3(:ص)3(كقوله

وربما،الأصلمنليسأنهليعلم؛بحاجزينأحوطهذلكعداوما،لهأعرض

مجرىوأجري"لا"فوقهاوأكتبعليهافأضربالزيادةإلغاءالصوابأرى

الاصل.فيعليهمضروبوهوالمطبوعفيأثبتماذلك

،المطبوعمحققصخحهقدغالبه،قليلغيرتحريفالاصلفي5-

وقدالأصلفيماببيانعليهيعلقانيحسنمامنهأنسوىفيهكلاملافهذا

اخر،وجهعلىواما،الأصلفيكماإمامحرِفا:طبعماومنه،بذلكقمت

الصوابوأثبت(ص)العلامةتلكعليهوأضعالمحرفعلىأضربفأنا

أنهايظهريسيرةمواضعإلاالحاليوضحبماعليهعفقوالحاشيةفيقبالته
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بماعليهاعلقوهيكماأبقيهافهذهأصلنا،فيكماالمؤلفنسخةفيكانت

لي.تبين

فأنا،الصوابعلىالاصلفيوهيالطبعفيتحرفتكلماتهناك6-

ماذلكمقابلثبتو(يلأالعلامةعليهاوأضع،المطبوعفيعليهاأضرب

النقلاريد""قحرفاكتبوربما"صح"اصل:فوقهكتبو،الاصلفي

.-قاريعلينقل-

أوراقفيفجعلتهاالتعليقاتعنتضيقالمطبوعأوراقرأيت7-

التعليق.رقمالمطبوعصفحةبقيدهذابعدتجدهامفردة

الاصل،أوراقبيانالمطبوعمنصححتهاالتيالنسخةفيقيدت8-

فيمقابلهاأكتبثم(حما)العلامةتلكالسطرمنالورقةمبتدافيأضع

الاولالوجهانتهاءوعند،الاولللوجه-1-رقموبعدهالورقةرقملحاشيةا

وهكذا.،نيالثاللوجه--2رقموبعدهالورقةرقمأعيد

بالإشارةاجتزأتلبساتوجبلاالطبعخطأمنيسيرةمواضعهناك-9

الحاشية.فيمقابلهاصغيرأحمربخطإليها

!!!





!!
العقا!مأ"تذكرةلر

(487)تالذهبيالدينلشمس!
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الرتيرالرتج!إلمحه

265

دائرةفيمرتينطبع،جليلكتابللذهبي"لحفاطاتذكرة"كتاب

أصلأيعنالمطبوعفييذكرولم،الدكنبحيدرابادالعثمانيةالمعارف

باديحسبتها،مخطوطة"التذكرة"مننسخةالمكيلحرماوبمكتبةطبع،

الدائرةولان،الموافقةمنبينهمايطهرلماعنهالمطبوعالاصلهيالرأي

يأتي.كماظننتماخلافليتبينثم،الحرمبمكتبةصلةعلىسابقاكانت

غرة....الكتاب"تمناسخها:بخطالمخطوطةالنسخةهذهاخرفي

بنحمدأ...العلامةالقاضيسيديبعنايةهـ،1771سنةالاخرربيعشهر

الحوديمحمدبنأحمدإليهوأحوجهماللهعبادأفقربخط...قاطنمحمد

لىإالفقيرلنفسه"استكتبه:لهكتبتالذيمالكهابخطاللوحوبحاشية..."

الاخرةجمادشهر...قاطنالهاديعبدبنمحمدبنأحمدالغنيمولاه

علىالنسخةهذهتصحيحفيشرعت"قد:بخطهوبعدههـ.1771سنة

سنةالحرامالقعدةذيشهرفياللهرحمهالمؤلفخطعليهانسخة

".قاطنمحمدأحمدبنهـ.1182

علىقرئتنسخةعلىمقابلة"بلغأيضا:بخطهالنسخةاخروبحاشية

اخرفيالحمد،وددهعليها،التصحيحفيوبالغتخطه،وعليهاالمؤلف

بنمحمدبنأحمدالغنيمولاهلىإالفقيركتبه،1841سنةالاخرربيعشهر

...".قاطنالهاديعبد

كتبهمابحمسبالكتابومتن؛بخطهلحاقوالاالتصحيحاتوجميع

بينصلةعلىيدلوهذاوخطأ،صواباللمطبوعالاكثرفيمطابقالناسخ
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منساقطهومافمنهاالألحاقماو،النسخةهذهصلوالمطبوعصل

عناستدركوإنماالنسخةهذهأصلمنساقطاكانأنهويطهرالمطبوع

العادةبهجرتبماالمطبوعفيثابتهوماومنهاالمولف،علىالمقروءة

منيلحقماكسائرالصحةعلىالمخطوطةفيملحقةوهي،الاغلاطمن

العنايةعنرغما-المخطوطةهذهبأنيشعروهذا،المولفعلىالمقروءة

لىإماإشارةفيهاأجدلمأننيلهذاويشهدأصلها،علىتقابللم-بها

الاعتماددرجةلىإالنسخةورفعذلكجبرقدلكنأصلها،علىالمقابلة

المولف.علىالمقروءةعلىوتصحيحهامقابلتها

بنمحمدبنأحمدالنسخةمالكهوبذلكقامالذيالرجلهذاأنمع

الطالع"البدر"فيجيدةترجمةوله،باليمنالزيديةعلماءكبارمنكانقاطن

فيوالتأليفوفنونهابالسنةبالمعرفةوصفه(:11-1/1314)للشوكاني

هـ.9911سنةوفاتهرخوأحدا،يقلدلامجتهداكانوأنه،التراجم

مامخالفةبالعقائدتتعلقعديدةمواضع""التذكرةفيأنجداويدهشني

شيءعلىيعلقلمذلكومع،جهتهوأهلوأشياخهلمالعاهذاأسلافعليها

كلمةتفسيرأواسملضبطتعليقاتهناكأنمعبالإنكار،يشعربمامنها

ومتانةالرجلهذاعقلرجاحةعلىيدلوهذا.الفنيةالفوائدمنذلكونحو

اللهعبدالسيدالعلامةمنهمجماعةبعدهالنسخةملكوقد،اللهرحمهعلمه

الامير.إسماعيلبنمحمدالإمامابن

قدالمطبوعةالنسخأنأعلموكنت،النسخةهذهعلىوقفتفلماوبعد،

ناظمهالىإكتبت،الكتابطبعإعادةتنويوأنها،المعارفدائرةمننفدت

فيليإورغبمطبوعةبنسخةليإفبعثالديننظاممحمدالدكتورالجليل
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أناوها،ذلكفيفشرعت،التصحيحوإكمال،المخطوطةهذهعلىمقابلتها

.الاوللجزءاأكمل

الزياداتفجعلتالاخرعلىزياداتوالمطبوعالمخطوطةمنكلفي

للحاشية،برقمالمخطوطةمنكانماوميزت[]هكذاحاجزينبين

حاشيةعليهوليسحاجزينبينكانفما،"المكيةمن"الحاشيةفيوأكتب

منزيدوإنما،الكتابأصلمنليسذلكعامةأنويبدو.المطبوعمنفهو

الخلاصة.

أناواختبرتالمولفعلىالمقروءةالنسخةعنالتصحيحكانولما

وقعفإنالخطا،منالمطبوعفيوقعماعلىالتنبيهلىإأحتجلمصحته

عليه.نبهتمعافيهماخطأ

أجعلأنفرأيتمضطرباالرموزوبيانالمطبوعتراجمترقيمكانوقد

رقمذلكمعوأبين،مسلسلةبأرقامواحداعدداكلهاالكتابلتراجم

منالترجمةلصاحبخرجلمنذلكبعدوأرمز،الطبقةمنالترجمة

وإنالمخطوطةفيعليهجرىكماخاصةفيهاالستالأمهاتأصحاب

هكذا:جمةترأولأمام-مثلا-فأجعل.التراجمبعضفيهاأغفل

والاولى،الكتابمنلىالاوالترجمةأي(الصديقبكرأبوثع1)

يأثع(641)ومثلا،جميعهمالستةلهأخرج،الاولىالطبقةمن

منعشرةلحاديةوا،الكتابتراجممنالمائةبعدوالستونالرابعةجمةالتر

الموفق.والله،جميعهمالستةلهأخرجمنه،الخامسةالطبقة



الست:الامهاتأرقام

:خالبخاريصحيح1-

م:مسلمصحيح2-

د:داودبيأسنن-3

س:النسائي-سنن4

المعفميمقذمات

ت:الترمذيسنن-5

ق:ماجهابنسنن6-

4:كلهاالاربعالسنن7-

جميعها:عالستالامهات8-

المعلمييحىبنالرحمنعبد

المكيالحرممكتبة

المعظمةبمكة

هـ1374سنةشوال51
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!لأ!

المزهراقوال!ياضالمخدراقكشف"

خصرالمختميراق"أشرح

(2911)تالدمشقيالبعليالدينلزين
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الر!صجمصالرتج!إلمحه

271

أصلهومصححالكتابناسخمنبيان

اليهاللهاحسن

"كشفكتاببنسخالفصلاءبعضلىإبواسطتيعهدقدكان

علىالفقهفي"المختصراتأخصرشرحالمزهراتوالرياضالمخدرات

محفوظةنسخةعنعنه،اللهرضيحنبلبنأحمدالامامالسنةإماممذهب

وطالتأحجمثمقليلاالنسخفيالفاضلذلكفابتدأ،المكيالحرمبمكتبة

.الكتاببنسخأقومأنفرأيت،التزمهبماالقيامعنإعراضهوتبين،المدة

المسمىالهنديالفارسيبالقلممكتوبةالنسخةوجدتفيهشرعتولما

منفيهافاستقبلني،العربيةاللغةعنغريبأعجميوكاتبها،"تعليق"نسخ

،الصوريالنسخعلىالاقتصارمنعنيماوالتحريفوالتصحيفالخلل

الاصل.فيماعلىالتنبيهمعحالهيتضحماباصلاحالقياموألزمني

المخدرات"كشفهكذا:الأصللوحفيالكتابوعنوانهذا،

أخصرشرحالمزهرات(الخطبةفيكما-الرياض:)صوابهورياض

والذي...(".بلبانبنالقادرعبدبنالدينبدربنلمحمدالمختصرات

الخطبةفيكما"المختصرات"اخصرالمتنهوالدينبدربنلمحمد

بالمرسمة:الافاضلبعضكتبوقد،مولفهيسمفلمالشرحفأماوغيرها،

رحمهمنصورالشيختلميذالخلوتيمحمدالإمامللشيخالمذكور"الشرح

بلبانلابنمعاصرالخلوتيمحمدوالشيخمستند،ذكربلاكذا("لىتعاالله
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شرحالهأن""المدخلصاحبيذكرولم،فقطسنينبخمسبعدهمات

لمحمد"الحنابلةطبقات"مختصرفيترجمةوله،المختصراتأخصرعلى

فصلفيالشرحهذافيأنويدفعه،ذلكفيهايذكرولمالشطيجميل

..."المنتهىعلىحاشيتهفيالخلوتيقال":لفظهماالغسلشروط

لمذكور،محمدالشيخهوالمنتهىعلىالحاشيةصاحبوالخلوتي

اللفظ.هذابمثلنفسهعنالانسانيحكيأنويمتنع

بنأحمدبناللهعبدبنالرحمنعبدالشيخهواخرحلوتيهناكنعم

وفي""المدخلفيكماالمختصراتأخصرعلىشرحلهالبعليمحمد

شرحعلىعندنا"اطلعتالاخيرولفط133ص"الحنابلةطبقات"مختصر

ولا-يذكراولم"...المختصراتأخصركتابعلىجمةالترلصاحب

.()1الشرحاسم-أحدهما

1332سنةبمكةالماجديةبالمطبعةالمختصراتأخصرمتنطبعوقد

الحنابلةمفتيإبراهيمبنخلفالشيخالمرحومالفاضلبخط"نسخةعن

شرحه"قدأيضاوعليهالمطبوعلوحعلىهكذاسابقا"المشرفةبمكة

جامعبشرحالبحرينقاضيأصلاالنجديجامعبنعثمانالشيخالعلامة

.الشرحاسمأيضايذكرولم.كراسا"خمسيننحوضخممجلدفيمبسوط

فيذكرهولكنه228ص()المدخلكتابهفيبدرانلقادرعبدالشيخيذكرهلمنعم(1)

سنةبتعليقاتهدمشقفيطبعالذي(المختصرات)اخصرمن8صالثالثةالمقدمة

وعزاهباسمهوذكره(المخدرات)كشفعلىالتعليقاتهذهفياعتمدوقد،9133

سميناقدونحن.الدمشقيثمالبعليأحمدبناللهعبدبنالرحمنعبدالشيخإلى

كتابتناعند137.سنةالمختصراتلاخصرطبعتنافيومؤلفه(المخدرات)كشف

(.الخطيبالدينمحب)اللهرحمهالبلبانيالشمسترجمة
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يأتي:فكماالاصلاحفيعملياما

نهإلاواحدبنمطمكتوبانالاصلفيوهما،بالمتنممزوجالشرح-1

ولكنه،الكلمةأوالعبارةعلىأحمرخطبوضعالمتنكلماتبتعييناعتمد

عباراتعلىتجعلماوكثيراتهملمافكثيرا،الخطوطهذهفيالخللوقع

هكذاقوسينبينوعباراتهالمتنكلماتوضعتناو،الشرحمنكلماتأو

التيالمواضععلىونبهت(،حرفيا)1المطبوعالمتنمقابلةوالترمت(

محتملا.الاصلفيمافيهايكون

معالتزمتوتحريفوتصحيفاشتباهمنالاصلفيمالكثرة2-

الفقهفيالمكتبةفيالموجودةالكتبمراجعةالمطبوعالمتنمقابلة

يكادلاشارحنافإن،بشرحهوالاقناعبشرحهالمنتهىولاسيما،لحنبليا

ماويكونالخلافيقعفحيث،أخرىوهذاتارةهذاويسايرعنهمايخرج

نأيتضحو-عيث،خالفهماعلىالحاشيةفينبهوأبقيهمحتملاالاصلفي

الصوابهوماالصلبفيثبتوالحاشيةفيعليهأنبهغلطالاصلفيما

.المطبوعالمتنأعني""مطالحمراءبالمرسمةعليهفاكتب،مرجعهوأبين

كشافبهذاأريد""كشافأو"إقناع"أو"المنتهىشرح"أو""منتهىأو

فيماخطأيكونالتيالمواضعإلاذلك،غيرلىإالاقناعشرحالقناع

أثبتنيفإ،واضحةبعينهالصوابومعرفة،الوضوحبغايةفيهاالاصل

ذلكلكثرةالاصلفيوقعماعلىبالتنبيهاستيعابهالتزمولا،الصواب

[.المولف1هبمكةالماجديةلمطبعةباالمطبوعاي(1)
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.(1)ستراهكمامنهكثيرعلىنبهتوقد.التنبيهفائدةوضالة

منواستدركتهالكلامبهيختلسقطمنمواضعالاصلفيوقع-3

.مصدرهوأبين[]هكذاحاجزينبينوجعلتهغيرهأو)2(المطبوعالمتن

منتيسربماقمتوإنما،صححتهولاالكتابحققتإني:قولولا

بإهماله.نفسيتطبلمإذ،الجملةفيالاصلاح

الموفق.لتهو

المعلمييحىبنالرحمنعبد

نأذكروقد،المعلميالرحمنعبدالشيخالجليلالعالمحضرةعليهنتهلذيوهذا(1)

الاصلناسخقلمسقطاتمنلأنه،الطبععندعنهاعرضنا،الفائدةضئيلعليهلتنبيه

الاستاذانلحقو.علميةفائدةعليهلتعبيهفيماوابقينا.علمتكماأعجميوهو

،العبادةمنوالفقهالعلمكتبتصحيحلانوبصيرةبصبرالشرحخدمالمعلمي

(.الدين)محب.منهاللهتقبلها

لجليلاالعالمحضرةبهاعليناتفضلمخطوطةعلىالمتنقابلناالطبععندونحن)2(

0137سنةالسلفيةالمطبعةبطبعةوعارضناها،مانعبنالعزيزعبدبنمحمدالشيخ

المؤلفخطعننقلهاالتيبدرانالقادرعبدالشيخطبعةعلىمطبوعةوهي

نيالنعسارمضانحسينمصطفىبناحمدالشيخلامهجدهعنورثهاوقد،نيالبلبا

لمختصرات.اخصرعلىتعليقاتهخطبةفيذلكذكركما1281سنةالمتوفى

(.الدينمحب)



)12(

(1)"الكنىكتابعقالبعث"

(562)تالبخاريللامام

لمعارفادائرة(79-49)8/:الكبير"ب"التاريخالملحقالكنىكتابآخرفيطبع(1)

العثمانية.





للبخالك!لماالكنىإكتابعقالبعث
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لاانشهدووكرما،،جودهيتناهىولانعمهتحمىلاالذيللهالحمد

اللهصلىورسولهعبدهمحمداانشهدو،لهشريكلاوحدهاللهإلاإله

وصحبه.الهوعلىعليهوباركوسلم

اعتزمتلما"العثمانيةالمعارف"دائرةالعلميةجمعيتنافانبعد،أما

إسماعيلبنمحرولىاللهعبدأبيللامامالكبير""التاريخلجليلاالكتابطبع

الاصفيةاكخزانةفيمنهالرابعلجزءباظفرت؛لىتعااللهرحمهالبخاري

بأنعلموا!تنقيبالبحثبعدثم،استنساخهلىإفسارعت،الدكنبحيدراباد

نسخةالمصريةالمكتبةوفي،الكتابمننسخةإسلامبولمكاتببعضفي

تبينالمقابلةوعنا-منهما،مأخوذةصورعلىلجمعيةافاستحصلت،أخرى

منالرابعالم!ظداخرفيووجد،الاسلامبوليةعنمنقولةالمصريةأن

نامع،الاسلامبوليةفيتوجدلاالكنىعلىمشتملةزيادةالاصفيةالنسخة

وذلك..".الكبير.التاريخكتابجميع"كمل:لفظهماالاسلامبوليةاخرفي

عنمستقلكتابالاصفيةالنسخةباخرالمتصلةالكنىأبوابأنفيصريح

."التارقي"

الكنىعلىالمشتملالجزءهذاأنالنظربإمعانلناتبينالذيولكن

فإن،لهتتمةفهو""التاريخمنقطعةيكنلمإننهوقطعا،البخارفيتاليف

قالغالبا""التاريخفيالبخاريأثركتابهترتيبفياقتفائهمعحاتمأبيابن

ثم("يسمىولابالكنىعرفممنالعلمعنهرويمنذكر"باب:أواخرهفي

"أبو:كقولهسه،هوربماغالبا،لجزءاهذافيالبخاريأثرالترتيبفياقتفى

هذامن)685(رقموراجع."..كتابهفيالبخاريقالكذارؤبةبنالمعلى

هذاعننقلربما""الاستيعابمنالكنىفيالبرعبدابنووجدنالجزء.ا
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كنىمنالخاءبابمنالرابعةالترجمةفيكقولهيطهر،فيماالجزء

عنالاعمشعنوكيعقال:قالالبخاريذكرهخالد"أبو:""الاستيعاب

رضيعمرلىإوفدنا:قال.صحبةلهوكانتخالدابيعنالحارثبنمالك

رقمالترجمةفييسيربتغييرالعبارةهذهوتجد."الشامأهلففضلعنهالله

الجزء.هذامن422

"المفردة"الكنىيسميهاتارةعنهاكثيراكتبهفيحجرابننقلوقد

فيالبخاري"ذكره:حريزةبياترجمةفيقال."المجردة"الكنىوتارة

وهوالكوفيإسحاقبيأعنهشيمطريقمنلهوردو،المفردةالكنى

ترجمةفيلجزءاهذافي)1(تجدههذانحوفان"حريزةأبيعنالشيباني

.402رقمحريزةبيا

عندحديثه:حاتملابيتبعاعمرابو"قال:سلالةابيترجمةفيوقال

بناللهعبدعناللهعبيدبنعاصمعنسعيدبنعنسبةعنسلمبنحكام

راجع،المفردةالكنىفيالبخاريكلاممنمأخوذوهذا"عنهاللهعبد

نجيحأبيترجمةنظرو)356(،رقملجزءاهذافيسلالةأبيترجمة

"المفردةالكنىفي"ذكرهانهالبخاريعنوفيها""الاصابةفيالعبسي

:(161/)12("التهذيبتهذيب"وفي)833(.رقمالجزءهذافيوترجمته

ذكرهحسينبنسفيانوعنهالظهر،فيالقراءةفيأنسعنعبيدة"أبو

وفيلجزء.اهذافي(4)48رقمراجع،"المجردةالكنىفيالبخاري

الاشعري،موسىبيأعنالكاهليعلي"أبو(:705)ص"المنفعة"تعجيل

تجد".9:الاصل(1)



927للبخالك!"الكنى"كتابعقالبعث

الكنىفيالبخاريعنذلكونقليسم)1(لمفيمنأحمدأبوالحاكمذكره

قوله:علىاقتصروربما.لجزءاهذافي(5314رقموراجع،"المجردة

منمواضعفيويطهر.فقط"البخاري"ذكرهأو(""الكنىأو("الكنى"كتاب

كتاببواسطةعنهينقلأنمامواضعوفي،الكتابهذاعلىوقفأنهكلامه

نقص.نسختهفيكانكانهأحمدأبيللحاكم""الكنى

"وكتاب:قالأنلىإالبخاريتصانيف("الفتح"مقدمةفيعدوقد

.394صميريةطبعة""المقدمة.منه"ونقلحمدأبوالحاكمذكره،الكنى

أبو"قالفيروز:بناللهعبدترجمةفي358(51/("التهذيبتهذيب"وفي

بيناوقد-قالبالمعجمةيعني-بشرأبو:مسلمقال""الكنىفيالحاكمأحمد

البخارييعني-محمديكونأنوخليق.وغيرهمسلمفيهأخطاخطأذلكأن

تأملومن،عليهتابعهكتابهمنصسلمنقلهفلما،جلالتهمععليهاشتبهقد-

بالقذة،القذةحذومحمدكتابمنمنقولأنهعلمالكنىفيصسلمكتاب

وله".لنايغفرددهوقائلهلىإينسبهلمإذالجلادة؛حقنقلهفيوتجلد

خاصلمسلم""الكنىكتابأنذكرواوغيرهالسخاويلكن:أقول

هذاوغالب،424ص"المغيث"فتحراجع،أسماؤهمعرفتمنبكنى

الكنىفيصسلمكتابأنليظهرثم،أسماوهمتعرفلممنكنىفيالجزء

عنهنقلفقد،أسماؤهمتعرفلمفيمنقلهوأسماؤهمعرفتفيمنمعظمه

ذلك"خفيالتعجي!،:منخيرةأبيترجمةففي،اسمهيعرفلممنذكر

فذكروهوضليرهمأحمدبيألحاكمواكمسلمتبعهمنوعلىالبخاريعلى

482.صالتعجيل("اسمهيعرفلافيمن

.!يسمه":الاصل(1)
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مسلماأنذلاش"ويؤيدعمر:أبوكنيتهفيمن"التهذيبتهذيب"وفي

0(177/)12"اسمهيعرفلافيمنالصينيذكرواوغيره

أخرجهاحمد:ابولحاكما"قال:الانصاريعمرانبيأترجمةفيوفيه

بسليمانوهوسليمانوبابسليمبابفي""التاريخفيإسماعيلبنمحمد

فيلاسيماالخطألهيقعوربما،النونفأسقطنقلهفيغلطوكانه،أشبه

.(12/185)تهذيب"خطائهعلىفتابعهكتابهفيمسلمونقلهالشاميين

علمالكنىفيمسلمكتابتأمل"ومنأحمد:أبيلحاكمافقول:أقول

"التاريخ"البخاريبكتابأراد،البخارييعنيمحمد"كتابمنمنقولانه

التاريخ،منأسماؤهمعرفتمنكنىمسلمنقل،الكنىمنلجزءاهذامع

ابنالحافظتسصيةعلمتوقدلجزء،اهذامنأسماوهمتعرفلممنوكنى

الاولوالاسم"المجردة"الكنىاو"المفردة"الكنىلجزءالهذاحجر

كماالتاريخعنالمفردةالكنىمعناهلان؛التاريخمنليستأنهايقتضي

لجامع"اعنالمفرديريدونالمفرد""الادبللمؤلف""الأدبكتابسموا

عنالمجردةالكنى:معناهانوالظاهر،محتملالثانيوالاسمء"الصحيح

بالنظروذلكالاسمعنمجردةكنيتهإلاتعرفلمفيمنانهاايالاسماء،

الغالب.لىإ

محمد("كتابمنمنقولانه"علماحمدبيالحاكمافعبارةلجملةوبا

ابيابنصنيععليهيدلمامعلجزءاوهذا(""التاريخاصليشملماوأراد

تتمةفهو"يخ"التارمنيكنلمإنلجزءاهذاأنفيظاهر=تقدمكماحاتم

اعلم.والله،له



)13(

روعاى

الرواية"عل!فيالكفايةلا

(463)تالبغداديالخطيبوترجمة





الرواية"علر!ميةالكفا"طبعخاتملأ

الرحمصيرتج!إورالر

283

منلذلكونصب،الكفايةبهتقوممندينهلحفطيسرالذيللهالحمد

والدراية.الروايةلممعاوضحواو،العنايةأتمبذلواأعلاماالعلماء

عبدهمحمداأنشهدو،لهشريكلاوحدهاللهإلاإلهلاأنشهدو

صحابه.والهوعلىعليهوباركوسلماللهصلىورسوله

الكبيرللامام(الروايةعلمفي)الكفايةكتابطبعتمفقدبعد،أما

الكتابوهو،البغداديالخطيبثابتبنعليبنأحمدالشهيرالحافظ

نقلفيوعبو،إليهيحتاجماكلالحديثمصطلحأحكاممنجمعالذي

عليه.التعويلينبغيماعلىالأدلةوإقامةالأقوال

فيمحفوظةالكتابمنبنسخةظفرتقدالموقرةجمعيتناوكانت

)حيدراباد-المحروسةعاصمتهافيالنظاميةللحكومةالاصفيةالمكتبة

فقامالسورتي،اللهعبدأباالفاضلالعالممولانابتصحيحهمرتودكن(

مكاتبفيمحفوظةبنسخةالجمعيةسمعتثم.الطاقةبحسببالتصحيح

جداجيدةنسخةبهافإذا،الشمسيبالتصويرمنهانقلافاستدعتإستانبول

حضرةمعالمديرحضرةعليهافقابلانفا،اثبتناهاالتيتمتهاخامنيعلمكما

الاسلامشيخمكتبةمديرالمدنيحمديإبراهيمالشيخالفاضلالأستاذ

باستدراكالدائرةمصححووقامحيدراباد،لىإورودهعندالمنورةبالمدينة

وعلامة-صف-الآصفيةالنسخةعلامةوجعلنا،التصحيحمنبقيما

مصححيوعلامة()سالأولالمصححوعلامة-قط-الاستانبوليةالنسخة

.()حالدائرة
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البيضاء،الاياديذاتالعليا،العلميةالجمعيةمطبعةفيطبعهوتم

عنلىتعااللهصانها،الدكنبحيدراباد(العثمانيةالمعارف)بدائرةالمشهورة

كلفيفضلهاشتهرالذي،المعانالمؤيدالملكظلفيوالمحنالفتن

مظفرالعلومسلطانالسلطانبنالسلطان،والدانالقاصيكرمهوعم،مكان

بالعزمملكتهلازالتبهادر،خانعليعثمانميرالسابعجاهآصفالممالك

والارتقاء.التقدمدائمةوالبقاء

العلية،والمفاخر،السنيةالفضائلذيصدارةتحتلجمعيةاوهذه

ورئيسالانتظاميالمجلسرئيسبهادر،نوازجن!حيدرالسيرالنواب

محمدالنوابالافاضلبقيةالعامللموالعا،الاصفيةالدولةفيالوزراء

الماجداعتمادوتحت،للجمعيةالعلميالمجلسرئيسبهادريارجن!

لجمعيةعميلمبهادريارجن!مهديالنوابالحسيبالشريفالاريب

لجامعةاأميرونائب،الاصفيةالدولةفيوالسياسةالمعارفووزير

لجمعيةاعميدشريكبهادريارجن!ناظرالنوابالهماموالماجد،العثمانية

مولانا،السويوالمنهجالسنيالفضلذيإدارةوضمن.العدليةوركن

درجاتهملىتعااللهادامالمطبعةومديرلجمعيةاركن،الندويهاشمالسيد

زاكية.ومحاسنهمسامية

،الندويهاشمالسيدالمدققمولاناالدائرةرجالمنبتصحيحهوعني

،الندوياللهأحمدوالسيد،الندويطهمحمدالشيخالافاضلوالرفقاء

المدني،الليل)1(جمالحسنوالسيد،القدوسيعادلمحمدوالشيخ

يحيىبنالرحمنعبدالحقيروخادمهم،اليمانيمحمدبنأحمدوالشيخ

)1(كذا.



582الروايلأ"علصفيالكفايلأ"طبعتمةخا

حسنمحمودالفاضلالعلامةمولاناالطبعوقتثانيةنظرةونظر،اليماني

وغفرعيوبهماللهسترالمعارفدائرةوركنالمصنفينمعجمصاحب

،1357سنةشعبانشهرعاشرالاربعاءيومفيالطبعتماموكان.ذنوبهم

محمدسيدناالنبيينخاتمعلىوسلامهوصلاتهالعالمينربللهوالحمد

آمين.جمعينأوصحبهواله

!!!
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المؤلفرف

[البغدادي]الخطيب

المعلميمقذمات

بنأحمدبكرأبووالعراقالشاممحدثالامامالكبيرالحافظهو

)2(.التصانيفصاحب()1(ثابت)بنمهديبنأحمدبنثابتبنعلي

بنثابتبن"علي:فقاللوالدهترجمةبغدادتاريخفيذكر:نسبه

منأصلهأنيذكروكان...والديالخطيبالحسنأبومهديبنأحمد

نواحيمنلجصاصة)4(بامسكنهمالخيليركبون)3(عشرةلهنوالعرب

.(5)"الفرات

293!سنةالاخرةجمادىمنبقينلستالخميسيومولد:مولده

فيلجوزياابنوقال)7(.خلكانوابن)6(السبكيابنذكرههكذا

193!سنةالاخرةجمادىمنبقينلستالخميسيوم"ولد":"المنتظم

اثنتينسنة"ولد:الذهبيوقال)8(."خيرونابنالفضلأبيخطفيرأيتهكذا

[.لخاتمةهذهحواشيجميعوكذا،]المؤلف.خلكانابنتاريخمنزيادة(1)

31(.2)3/لحفاظاتذكرة2()

.عشيرةالصوابلعل)3(

.والقاموسالبلدانمعجمانظر،المهملةلحاءبا""الحصاصةالصو]بلعل(4)

935(./11)بغدادتاريخ)5(

.(61)3/الشافعيةطبقات)6(

32(./1)الوفيات)7(

.مخطوطالمنتظم)8(
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وغيرهم،)3(الصلاحوابن)2(السمعانيلابنونحوه(1)"وثلثمائةوتسعين

والله193سنةولدإنه:"وقيل:فقالالاختلافهذالىإحلكانابنشارو

زاد،وثلاثمائةوتسعينإحدىعلى""التقريبفيالنوويواقتصر،"أعلم

"فتحفيالسخاويوقال"،اثنتين"أو)4(:""شرحهفيالسيوطي

وئلاثمائة،وتسعينإحدىسنةالاخرةجمادىفي"مولده)5(:"المغيث

".نفسهالخطيبعنالمحكيوهواثنتينسنة:وقيل

بياالخطيبلوالده"كان:السبكيابنقال:للعلموطلبهنشأت!

قرىإحدى)6(يجاندرزبقريةيخطبوكانبالعلملمامإعليلحسنا

عشرةإحدىولهفسمعصغرهفيالسماععلىبكرأباولدهفحضالعراق

ثلاثابننيسابوروالىسنةعشرينابنوهوالبصرةلىإورحلسنة

دخولهذكرثم"الشاملىإالكهولةفيرحلثمأصبهانلىإثمسنةوعشرين

ذلكنحوالذهبيوذكر،ودمشقلحجازواهمذانووالريوالكوفةالدينور

وغيرها.وصوروالقدسلحرمينوا:وزاد

البخاريصحيح"قرأ:وغيرهلجوزياابنقال:العلمعلىحرصه

علىحريصا"وكان:قال،"أيامخمسةفيالمروزيةأحمدبنتكريمةعلى

31(.2)3/لحفاظاتذكرة(1)

.(ب302)ورقةلانسابا(2)

388(.)صالطباخطعلحديثاعلوم)3(

.مخطوطالراويتدريب(4)

.(476)ص)5(

"درزنجان".الطبقاتفيووقعياقوتضبطه)6(
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".يطالعهجزءيدهوفيالطريقفييصثيوكانالحديثعلم

البرقاني:لحفاظامنمشاهيرهمفمنجداكثرةفيهم:يخهمشا

حازموأبوالحيريبكربووالمالينيسعدبووالاصبهانينعيمبوو

المحاملي،الحسنبوو،الطبريالطيبأبوالقاضيالفقهاء:ومنالعبدوي،

وغيرهم.الصباغبننصربوو

بنالفضلوأبوشيخهالبرقانيعنه"روى:الذهبيقال:عنهالرواة

الكتانيالعزيزوعبدالحميدياللهعبدوأبوالمقدسينصروالفقيهخيرون

".عدهميطولوخلق...ماكولابننصروأبو

إمام"كان:السمعانيابنقال:عليهالأئمةوثناءالحديثفيمكانته

مصنفمائةمنقريباصنف،منازعةبلاوقتهوحافظمدافعةبلاعصره

ورحلالشأنهذا"طلب:الذهبيوقال."لحديثالاصحابعمدةصارت

فيوتقدمالركبانبتصنيفهوسارتجمعووصتفوبرعالاقاليملىإفيه

الخطيببكرأبوكانماكولا:ابنقال":قالانلىإ"الحديثفنونعامة

اللهرسوللحديثوضبطاواتقاناوحفظامعرفةشاهدناهممنالاعيانآخر

ومنكرهوفردهوغريبهبصحيحهوعلماوأسانيدهعللهفيوتفننا!يم

وسألت.مثلهالدارقطنيبعدللبغداديينيكنولم:قالثم،ومطروحه

بينا.تفضيلاالخطيبففضلالسجزينصروأبيالخطيبعنالصوري

قال.الخطيبمثلالدارقطنيبعدبغدادأخرجتما:الساجيمؤتمنوقال

الشيرازيإسحاقأبووقال.نفسهمثليرلمالخطيبلعل:البردانيعليأبو

يثالحلممعرفةفيونظرائهبالدارقطنييشبهلخطيبابكرأبو:الفقيه

حسنمتحرياثقةوقورامهيباالخطيبكان:السمعانيسعدأبوقال.وحفظه



982الروايلأ"علص!مالكفايلأ"طبعتمةخا

".الحفاظبهختمفصيحاالضبطكثيرالخط

وقال،"والقراءاتالقرانقرأ":لجوزياابنقال:الحديثغيرعلومه

القرانوقرأببغدادنشأ:الخطيبترجمةفيالنجارابنقال":الذهبي

"،الشافعيةكبارمن"كان:الذهبيوقال،"الخلافمنشيئاوعلقبالروايات

"تدريبفيالسيوطيوحكى.الفقهاء"كبارمن"كان:السبكيابنوقال

الشافعيمذهبفيوالبيهقيللخطيبكلاماذكرأنه:النوويعن"الراوي

شافعيانفقيهانحافظانإمامانفهذان":قالثمالمسيبابنمراسيلفي

الشافعيبنصوصالتامةلخبرةووالاصولوالفقهالحديثمنمضطلعان

العلومفيالخطيبمكانةمنهيعلمماالتبريزيعنوسياتي."كلامهومعاني

.بالكلاممعرفتهمنهيعلمماعقيدتهعلىالكلامفيوياتي،الأدبية

علىقديماالخطيببكرأبو"كان:لجوزياابنقال:وعقيدتهمذهبه

لىإميلهمنرأوالما-الحنابلة-أصحابهعليهفمالحنبلبنأحمدمذهب

تصانيفهفيوتعصبالشافعيالاماممذهبلىإقانتقلواذوهالمبتدعة

".أمكنهمابقدروصرحذمهملىإورمزعليهم

نظرومن.الحنابلةعلىالخطيبمنتعصبازعمهمماأمثلةذكرثم

أرادوكأنه،التعصبمنهيطهرواحدامثالافيهايجدلمالانصافبعين

مذهبلىإالكلامفييذهبوكان":السبكيابنقالالأشاعرةبالمبتدعة

القاضيكتبمن"الكفاية"فيينقلالخطيبونجد."الاشعريالحسنأبي

عبيداللهبنمحهلىعنبروايتهالاشاعرةرأسالباقلانيالطيببنبكرابي

الباقلاني.عنالمالكي

لىإيذهب-الخطيب-وكان":قالأنهالكتانيعنالسبكيابنوحكى
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ذلكحكىأنهالذهبيشيخهعنحكىثم،"الاشعريالحسنأبيمذهب

فيبذلكصرحجاءتكماتمرأنهاالصفاتفيالخطيب"مذهب:قالثم

الذهبيتيفقدالاشعريمذهبوهذا"قلت:السبكيابنقالثم."تصانيفه

وللأشعرياخرونأقوامأتيكمالحسناأبيالشيخبمذهبمعرفتهعدممن

".بالتاويلاخرقول

منالمشهورلان؛الصوابعلىالتنبيهعلىالذهبييزدلم:ا!ول

نأالسامعذهنلىإيتبادرأنالذهبيفخشيالتأويلهوالاشعريمذهب

نقلوقد.الذهبيلاستاذهالعقوقشديدالسبكيوابن،يؤولكانالخطيب

فيمذهبهأنفيصريحهوماالخطيبنصوصمن""التذكرةفيالذهبي

السلف.مذهبهوالعقائد

"،مصنفمائةمنقريبا"صنف:السمعانيابنقولتقدمقد:مصنفاته

نطيللامنهاعدةلجوزياوابنالذهبيوذكرمختلفةأعداداغيرهوذكر

".الكفاية"كتابهمهاأومنبغداد""تاريخوأكبرهاشهرهاوبذكرها،

يعني-ذلكفيصنفمن"أولحجر:ابنالحاقظقال:الكفايةكتاب

"المحدثكتابفعملالرامهرمزيمحمدأبوالقاضي-لحديثااصطلاح

يهذبلملكنهالنيسابورياللهعبدأبووالحاكم،يستوعبلملكنه"الفاصل

وأبقىمستخرجاكتابهعلىفعملالاصبهانينعيمأبووتلاه،يرتبولم

قوانينفيفعملالبغداديبكرأبوالخطيببعدهمجاءثم،للمتعقبأشياء

الراويلادابلجامع"اسماهكتاباادابهاوفي""الكفايةسماهكتاباالرواية

كمافكانمفردا،كتابافيهصنفوقدإلاالحديثفنونمنفنوقل"والسامع

الخطيببعدالمحدثيننعلمأنصفمنكل:نقطةبنبكرأبوالحاقظقال



192"الروايةعلوفيالكفاية"طبعخاتمة

.()1"كتبهعلىعيال

معناالخطيبكان:قالالاسفرايينيالفرجأبيعنالذهبيروبد:تعبده

عليهيجتمعثمترتيلقراءةالغيابقريبيومكليختمفكانالحجفي

وقال":الذهبيقال.فيحدثحدثنا،:فيقولونراكبوهوالناس

فيلهفكانبغدادلىإدمشقمنالخطيبعادلت:الشيحيالمحسنعبد

ختمة.وليلةيومكل

طائلة،ثروةلهكانأنهترجمتهفيالعلماءكلاممنيعلم:وكرمهثروته

صلاتقبولعنويتنزه،العلموطلبةالحديثأهلعلىمنهاينفقوكان

بحلقتهالخطيبعلىأقرأكنت:التبريزيزكرياأبوقال:الذهبيقال.الناس

فصعدلجامعامنارةأسكنوكنتلهالمسموعةالادبكتبدمشقبجامع

الهدية:وقسالورقةأخرجثم،ساعةفتحدثناأزوركأنأحببت:وقالليإ

ووضعأخرىنوبةصعدثمدنانير،خمسةفاذاأقلاما.بهذهاشترمستحبة

يقرأكانلجامعااخرفيصوتهيسمعلحديثاقرأإذاوكانذلك،مننحوا

وفرقكتبهجميعوقفمرضولما:السبكيابنوقال.صحيحا"معربا

ومالثروةذاوكان،والحديثالعلمأهلوعلىالبروجوهفيمالهجميع

وسبب.لهفأذنتفريقهافياللهبأمرالقائمالمومنينأميرفاستاذنكثير

(".المالبيتإلاوارثلهيكنلمأنهاستئذانه

":"المنتظمفيلجوزياابنعبارةوهذه،وفاتهتاريخعلىاتفقوا:وفاته

(""التاريخبهارويوبغدادأدخلأننيةعلىزمزمماءشربت:يقول"كان

.مخطوطالعخبةشرحمقدمة(1)
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دخولهااللهرزقنيوقد،الحارثبنبشربجنبدفنوبهاأحدثوأن

بشر.جانبلىيدفنأنوصىو،الثالثةأرجوناوبها"التاريخ"ورواية

في463()سنةالسنةهذهمنالحجةذيسابعالاثنينيومنهارضحوةتوفي

جنازتهوحمل،النظاميةمدرسةجوارفيالسلسلةبدربيسكنهاكانحجرة

وحمل،الكرخفيبهوجازوالجسر،اعلىبهوعبرالشيرازيإسحاقأبو

عليهوصلىالكثير،والخلقوالفقهاءالاماثلوحضرالمنصورجامعلىإ

عليبنأحمدوكانبشر،جانبلىإودفنالمهتديبنالحسينبو

فيهويختمالموضعذلكلىإيمضيفكانلنفسهقبزاهناكحفرقدالطريثيثي

أناقبريهذا:وقالمنعهمهناكالخطيبدفنأرادوافلما،سنينعدةالقران

شيخ!يا:الصوفيسعدابولهفقالمكنكم،ولاختماتفيهوختمتحفرته

يقعدكانأيكماعليهوالخطيبأنتودخلتالحياةفيالحافيبشركانلو

.الموتحالةفييكونأنينبغيكذا:فقال!الخطيب:قال؟جانبهلىإ

لى.تعااللهرحمه(".هناكالخطيبفدفنورضيقلبهفطاب

!لارته!



)14(

طكرعاى

والنواظر"المسامحوبهجةالخواطرنزهة"

(1134)تالحسنيالحيلعبد





والنواظر،المسامحوبهجةالخواطرنزهلأ"طبعخاتمة
592

الخواطر"نزهةكتابمنلجزءاهذاطبعانتهىلىوتعاتباركاللهبحمد

والنبلاءالعلماءتراجمعلىالمشتمللجزءاوهووالنواظر("المسامعوبهجة

فيالكامنةللدرركالذيلليكونطبعهاخترنا،الثامنالقرنفيالهندأهلمن

منالمقصودةللفائدةتتميما؛اللهرحمهحجرابنللحافظالثامنةالمائةأعيان

وقلةالديارلبعدلهند؛اأعيانتراجمأكثرفاتهقدوجدناهلاناالدرر؛كتاب

العهد.ذلكفيالمواصلات

الدكتورالطبيبالفاضلالعالمالمؤلفنجلاستئذانبعدالطبعكان

منها،أعرفهوبماوالتراكيبالالفاظبعضأبدلناوباذنه،العليعبدالسيد

لىإالمتطلعينللعلماءالمفيدةالعلميةالاعانةهذهعلىجنابهنشكروأننا

خيرلىتعااللهجزاهعيانهم،والمسلمينعلماءمنمضىمنأخبارمعرفة

لجزاء.ا

السلطانمولاناظلفيالمعارفدائرةجمعيةنفقةعلىالطبعوكان

جاهاصفخانعليعثمانميرالنواب:العلومسلطان،المعانالمؤيد

وسلطته.ملكهوخلددولتهاللهأدام،السابع

حيدرالنواب:والمحاسنالمكارمذيصدارةتحتلجمعيةاوهذه

الاصفية،الدولةفيالمالووزيرالانتظاميالمجلس!رئيسنوازجن!

العلمي،المجلسرئيسبهادريارجن!محمدالنواب:الفاضلوالعالم

القرارهيوملىإوالوقاربالعزاللهأدامهما

السياسةوزيريارجن!مهديالنواب:النسيبالشريفاعتمادوتحت

فياللهأدامهماالعاليةالعدالةركنيارجن!ناظرالنوابالعميد:وشريك
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طيبة.وحياةعلميةخدمة

مديرالحقظهورالسيدالحاجمولاناإدارةتحتالكتابهذاوظبع

.(1وكمالا)فصلااللهزادهلجمعيةا

لىتعااللهلىإالفقيرحرره

اليمانييحيىبنالرحمنعبد

المعارفدائرةمصحح

هـ.0135سنةطبعهوكان(1)
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كاى!ر

الخو[طر"لنزهةمكنة[لأمعج!ة

ت)الندويالدينلمعين





992"الغوا!دلنزهةالأمكنةمعجصةطبحخاتمة

سيدناالانبياءخاتمعلىوالسلاموالصلاة،الوهابالملكللهلحمدا

صحاب.وآلخيرصحابهوآلهوعلىالالباب،ليوإماممحمد،

معجمب"الموسومةالرسالةهذهطبعلىتعااللهبعونتمفقد،وبعده

وهي،الندويالدينمعينلحاجاالاريبللفاضلالخواطر"لنزهةالامكنة

منبملاحظاتطرزتوقدولاسيماحجمها،صغرعلىالنفععظيمةرسالة

بمطبعةوذلك،اللهحفظهالندويسليمانالسيدالاستاذالشهيرالعلامةقلم

الفتنشروراللهوقاهادكنحيدرابادفيالواقعةالعثمانيةالمعارفدائرة

والمدارسوالكلياتوالمعارفبالعلومالعامرةالعاصمةوهي،والمحن

فيفضلهاشتهرالذي،المعانالمؤيدالملكظلفيوالمطابعوالمكاتب

العلومسلطانالسلطانابنالسلطان،والدانالقاصيكرمهوعم،مكانكل

مملكتهزالتلاخان،عليعثمانميرالسابعجاهاصفالممالكمظفر

والارتقاء.التقدمدائمةوالبقاء،بالعز

العليةوالمفاخر،السنيةالفضائلذيصدارةتحتلجمعةاوهذه

للجمعيةالانتظاميالمجلسرئيسبهادرنوازجن!حيدر(1سر)النواب

النوابالأفاضلبقيةالعامللموالعا،الاصفيةالدولةفيالماليةووزير

اعتمادوتحت،للجمعيةالعلميالمجلسرئيسبهادريارجن!محمد

عميدبهادريارجن!مهديالنوابالنسيبالشريفالاريبالماجد

ناظرالنوابالهماموالماجدالاصفية،الدولةفيالسياسةووزيرلجمعيةا

صاحبإدارةوضمن،العدليةوركنللجمعيةالعميدشريكبهادريارجن!

3()ممأبالإنجليزيةوهو"السير".284()صالكفايةتمةخافيرسمهسبقوقدكذا،(1)

[لسيده:أي
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اللهأدامالمطبعةومديرلجمعيةاركنلحقاظهورالسيدوالصدقالفصر

زاكية.محاسنهموساميةدرجاتهلىتعا

(1)هجرة1353سنةالاولربيعسابعالاربعاءيومطبعهانتهاءوكان

والتحية.والسلامالصلاةأفضلمشرفهاعلى

راقمه

اليمانيالرحمنعبد

)1(كذا.
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!رف!

المفرد"الأدبتوفميحهأالصمداللهفضل"

9913()تالجيلانياللهفصلللسيد





الصمد"الله"فضلكتا!تقريظ

الر!صجمصتج!إلمحهال

303

وصحبهوآلهمحمدأنبيائهخاتمعلىاللهوصلى،وحدهللهالحمد

وسلم.

فيهوقعماكلأنتقرير:منلهالمخلصونبالاسلامالعارفونأكثرقد

الانحطاطو%ضهمنذلكوغير،والتخاذللخورواالضعفمنالمسلمون

:أمورلىإيرجعذلكأنرىو.الاسلامحقيقةعنلبعدهمكانإنما

منه.هوبماالدينمنليسماالتباس:الاول

الدين.منهوبمااليقينضعف:الثاني

الدين.بأحكامالعملعدم:الثالث

،والمعاملاتالعباداتفيالصحيحةالنبويةالادابمعرفةأنوأرى

،والنومواليقظة،والسكونلحركةوا،لوحدةووالمعاشرةوالسفر،والاقامة

فيللانسانيعرضمماذلكوغير،والصمتوالكلام،والشربوالاكل

.الامراضلتلكالوحيدءالدوهويتيسر=كمابهاالعملتحريمع،حياته

يسهلبماالانسانعملفإذا،النفسعلىسهلالادابتلكمنكثيرافان

الازدياد،فييرغبأنلىتعااللهشاءإنيلبثلميخالفها،لماتاركامنها،عليه

وبالاهتداء.ذلىكفيلغيرهقدوةأصبحوقدإلامدةعليهتمضيلاأنفعسى

يستنير-ماحدلىإولو-العظيمالخلقبذلكوالتخلق،القويمالهديبذلك

لىاذا.العملويصلح،اليقينفيرسخ؛النفسوتطمئنالصدر،وينشرح،القلب

الله.شاءإنتزولأنضالامرتلكتلبثلمالسبيلهذافيالسالكونكثر



المعفميمقدمات403

)الادبكتابالنبويالادبفيالسنةكتبمجموعاتأبسطومن

البخاريماموالا،اللهرحمهالبخاريإسماعيلبنمحمدللامامالمفرد(

والصحة.لجودةافيالمنتهىمؤلفاتهوالى،شهرةالنهاررابعةفيكالشمس

أولى"الصحيحلجامع"اكتابهبعدهو-المفردالادبأعني-هذاوكتابه

والتوقيالتحريمع،فأوعىجمعفانه،السنةاتباعيريدمنبهيعتنيبأنكتبه

الدفائق.علىوالتنبيه

فنسخه،الكتابهذاحقفيقصرت-حظهالسوء-الامةولكن

مشحونةلانها؛العدممنقريباولكنمراراطبعوقدجدا،عزيزةالمخطوطة

إلاصوابهالىإيهتديلاأغلاط،والمتونالاسانيدفيالكثيرةبالاغلاط

.الراسخون

الفاضلالعالمصديقيالكتابهذالخدمة-الحمدوله-اللهقيضوقد

.عديدةسفنبهالعنايةفيفصرف،عليأحمدالسيدبناللهفضلالسيد

صعوبةمعالصوابعلىأفامهاحتىومتوناأسانيدكلماتهحقق:أولا

المواضع.منكثيرفيذلك

منبالمهمويعرف،أسانيدهأحواليبينعليهشرحبوضعقامثانيا:

النكتواستنباط،المتنشرحفييفيضثم،خرجهمنويذكر،رجالهأحوال

ذاكفوائدعلىوينبه،معناهفيالواردةالاحاديثلىإويشير،منهوالفوائد

المشاربمنلحقايوافقبماالالماممع،وحكمتهوحكمهلخلقاأوالادب

الحقيجعلأنفيجهدهباذلا،والعصريةوالصوفيةكالفقهاءالمتعددة

.سواهلىإمتحيزولابغيرهمتقيدغيرامامه



503الصمد"الله"ثضلكتابتقريط

الكتابلابوابلحديثاالطرازعلىعديدةفهارسبوضعاعتنىثالثا:

هوعماالثناءفيالتقصيرتعمدتوقدذلك،وغيرعلامهوورجالهوأحاديثه

مافوقانهلىتعااللهشاءإنيطالعهمنيرىحتىالامر،نفس!فيعليه

وصفته.

نفسهيتعبانيستطيع-العصرهذافيالعلمأهل-كغالبوالشارح

نأفعسى،عملهنشرعنيعجزثم،والدينالعلمخدمةفيالعديدةالسنين

يقوممنالثروةذويمنالعلاممحبيأوالمطابعأصحابمنلهاللهيقيض

الموفق.والله،الغرضبهذا

وكتبه

اليمانيالمعلمييحيىبنالرحمنعبد

)الدكن(حيدرابادفيالمعارفبدائرةمصحح

!0137الاخرةجمادكط91





)17(

لكرف!

"مسند[لممعيعين"

(2913)تالعمريالهاشميالحقلعبد





الصعيعك!"مسندتقديظ

الر-يرالرتج!إلمحه

903

له،شريكلاوحدهاللهإلاإلهلاأنوأشهد،العالمينربللهلحمدا

والهمحمدعلىوسلامهاللهصلوات.ورسولهعبدهمحمداأنوأشهد

وصحبه.

بنالحقعبدمحمدأبولجليلاالعلامةالشيخوقفنيفقدوبعد،

("الصحيحين"مسندمؤلفهمنالأولالمجلدعلىالعمريالواحدعبد

الصحابة؛مسانيدعلىمرتبا،الصحيحينبينوافياجمعافوجدتهفتصفحته

المعجم،حروفعلىالباقينرتبثم،ترتيبهمعلىالراشدينالخلفاءقدم

حديثاحدهماأو"الصحيحين"فيأحاديثهصحابيكلمسندفييذكر

بأسانيدهاطرقهيسوقثممدلولهعلىينبهبماللحديثفيترجميبدأحديثا،

مع"مسلم"صحيحأو"البخاري"صحيحمنموضعهالىإطريقكلعازيا

.والبابالكتابعلىالتنصيص

النحوهذاعلى""الصحيحينبينالمتقدمينمنكثيرجمعوقدهذا،

،الحميديجمعمنقطعةعلىإلامنهاشيءعلىأقفولم،الجملةفي

الكتابفهذاحال؛كلوعلى.ينبغيكماتصفحتهاولاالانعنديوليست

يكنلمإن-أكثرهاعلىولهالكتبتلاباكثرعنيغني"الصحيحينمسند"

مزايا.-كلهاعليها

أمرين:أقترحنيفإلجليلامؤلفهعلىأقترحأنليكانواذا

...إلخ2-3--1العدديةالارقامالصحابةأسماءعلىيرقمأن:الأول



المعئميمقذمات013

فيوقعحديثكلثم،كذلكصحابيكلأحاديثعلىيرقمثم

الاخرعلىموضعكلفيينبهفأكثرصحابيينعنحدهماأو""الصحيحين

مسندفيالخامسوالحديثعمرمسندفيالثالثالحديثمثلااتفقفاذا

وهكذا.3"2/انظر":نيالثاوعلى،"45/"انظر:الاولعلىكتبعلي

لجوامع،اترتيبعلىمرتباللأحاديثمطولافهرسايرتبأن:نيالثا

أرقامه.أوورقمهلحديثامنطرفابابكلفييذكر

منالعصرهذافيوالاستفادةمعا،وجامعامسنداالكتابيكونوبهذا

اليسر.تتحرىورغبتهمالناسوعنايةأيسر،لجوامعا

تمامإالمؤلفلفضيلةييسرأنلىتعااللهفأسألحال،كلوعلى

فيوالساعينالسنةمحبيمنيختارهمنونشرهلطبعهويهيئ،الكتاب

نشرها.

.(1)الموفقوالله

ربهعفوراجيكتبه

اليمانيالمعلمييحيىبنالرحمنعبد

1378سنةالحرامالقعدةذي91في

قدمسطرأبيضورقعلىالحقعبدبنالوكيلعبدشيخناعمدمحفوظأصلها(1)

.الأزرقبالمدادالشيخكتبه،وسطهمنتمزق



)18(

و)أنبا()أبنا(لفظةفيتحقيق

فيالواقعة

(1)"للبيهقيالكبريالسنق"

أنهكتابتهاوسبب"،للبيهقيالكبرى"السننمنالرابعالمجلدطبعتمةخافيطبعت(1)

ذإلتحقيقهاالشيخفانتدب،الخطيةالنسخفيالالفاظهذهضبطفيالاشتباهوقع

الرابع.المجلدآخرفيتحقيقهووضع،الكتابتصحيحعلىالقائميناحدكان

البيهقيفيالاداءصيغبينمقارنةففيه(،91-9)ص9472المجموعينظر:اقول

نفسهاالصيغةورودحول233()ص"المجاميعفوائد"ايضاوينظر.مسلموصحيح

للخطيب.""الكفايةفي





أنبا(و)()أبنالفظتعقيق

الر-صصالرتج!إك

313

عليهاوقفناالتيالنسخاأكثرفي"البيهقي"سننأسانيدفيكثيراوقع

نأرىو)أنبأ(هكذاالكتابةالحديثةالنسخلبعضتبعاوطبعت)انبا(،صيغة

اختصرهاكذلكوالراء،الخاءبحذف)أخبرنا(اختصاروهي)أبنا(الصواب

تقريبه""فيالنوويثم"مقدمته"فيالصلاحابنذكره،وجماعةالبيهقي

وغيرهم.("ألفيته"فيوالعراقي

الصيغةهذهأرفلم،الدائرةفيعندناالموجودةالنسختصفحتقد

فيضبطتبل،القديمةالنسخمنشيءفيصريحا)أنبأ(هكذامضبوطة

مشتبهة.أومهملةالباقيوفي)أبنا(هكذامواضع

)أنا(بدلهاوقعوانما،القديمةالنسخبعضفيالصيغةهذهتقعلم

أخبرنا.اختصارو)أنا(

فيصريحةوكتبتغالبا،)أخبرنا(:بقولهالاسانيدأولفييعبرالبيهقي

)انبا(.هكذافكتبتالمصريةفيأما،النسخأكثر

فيإلا)أنا(ولا)أخبرنا(فيهايقعيكدلم)انبا(فيهاوقعالتيالنسخ

،الاستعمالفيكثيرة)أخبرنا(صيغةأنمع،المصريةغيرفيالاسانيدأوائل

قالوغيرهالخطيبعليهونص،الحديثكتبمراجعةمنيعلمكما

يخبرونيكونوالمالعلامأهلمنجماعةإنحتى":"الكفاية"فيالخطيب

بناللهوعبدسلمةبنحمادمنهم)أخبرنا(،العبارةبهذهإلاسمعوهعما

همامبنالرزاقوعبدموسىبن)1(اللهوعبيدبشيربنوهشيمالمبارك

لثه"خطا.1)1(ط:"عبد



المعفميمقذمات413

."...هارونبنويزيد

ب"أخبرنا".إلاشيوخهعنروايتهفييعبريكادلانفسهالبيهقيإنبل

بعضقابلتوقد،مصنفةكتبعنمروي"البيهقيسنن"فيماأكثرإن

"،الدارقطنيسننو"داود"بيأو"سنن"!"الأمالكتبمنبماخذهفيهاما

)أنا(.أو)أخبرنا(الصيغةهذهمحلفوجدت

نمقالذينالائمةروايةمنمواضع"البيهقي"سننفيوتتبعت

)أخبرنا(،بلفظإلاسمعوهعمايعبرونيكونوالمأنهمعلىالخطيب

)انبا(.الصيغةبهذهالسننفيتقععبارتهمفوجدت

عليهونمق،لحديثاكتببتصفحيعلمكماعزيزة)أنبأنا(صيغةإن

لمانهالفنعلماءمنوغيرهماوالبقاعيالسخاويونص،وغيرهالخطيب

معالصيغفيالضميروحذف)أنبانا(،اختصارفياصطلاحللمحدثينيجر

(فلان)أخبرأو(فلان)حدثالكتبفيتجدتكادلاجدا،عزيزالاتصال

عندالانقطاععلىمحمولذلكمثللان)أخبرنا(؛أو)حدثنا(معنىعلى

انهعلىموافقفإنهفيهخالفومنحجر.ابنلحافظاواختارهالخطيب

عباراتتقعماوكثيرا.المدلسينعباراتفيالانقطاععلىمحمول

الماخوذالكتبفيوهي)انبا(الصيغةبهذه"البيهقي"سننفيالمدلسين

.أخبرنا()منها

شيوخاصطلاحفي)أنبأنا(وصيغةاتفاقا،للسماع)أخبرنا(صيغةإن

يختارفكيف،الحاكمعليهنصللاجازة،عصرهموأهلومشايخهمالبيهقي

الكتبفيثبتمماغيرهكلامفيباطراديبدلهاثم)أخبرنا(لنفسهالبيهقي

وعزةأخبرنا""كثرةمعب"أنبأنا"بهاإلايعبريكنلممنحتى،المصنفة



513و)انبا((ابنا)لفظتعقيق

خا.صطلاامعنييهمايرتغاو،"نانبأأ"

،السماعدليلهوالذيالضميربحذفيشفعهحتىبذلكيكتفيلائم

.الانقطاعالظاهرفيصير

وهيقطعا،)ابنا(هكذاالصيغةهذهضبطفالصواب؟لجملةوبا

ويقع،المصنفةالكتبعنرواهفيمامحلهافيتقعولهذا)أخبرنا(،اختصار

الكاتب،لىإموكولذلكفيالأمرلأن)أنا(؛أو)أخبرنا(النسخفيمحلها

الاختصاراتأحدعلىاختصرهاشاءوإن)أخبرنا(،صريحةكتبهاشاءفإن

الكتابة،فيحرجفلا"أخبرنا"دائماًبهايتلفظالقارئلأن؛عليهاالمنصوص

وأ،الاصطلاحيالمعنىفيلهامغايرةأودونها،باخرىصيغةإبدالفاما

الدالالضميريحذفأنعنفضلاجائز،فغيرالمصنفةالكتبفيئبتفيما

.السماععلى

("،البيهقي"سننغيرأخرىكتبفي)أنبا(الصيغةهذهوقعتقد

)أبنا(.ذلكعامةفيوالصواب)أنبأ(هكذابعضهافيوطبعت

عنغنىههنالخصتهفيماأنوأرى،تقدممماأكثرذكرتماعلىالادلة

أنبيائهخاتمعلىاللهوصلى،الوكيلونعماللهوحسبي،والتطويلالبسط

وسلم.وصحبهوالهمحمد

!رد



.
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(1)(العندي)نسبةتعقيق

كولا.مالابن331(322-)6/""الإكمالكتابتحقيقحاشيةمن(1)





اشدكل!()نسبةتعقيق

آلرفيرالرتج!إلمحه

931

وأما"":"الإكمالفيماكولاابنقولعلىتعليقاالمعلميالعلامةقال

."...ساكنةبنونالعندي

منلديفيما)العندي(الاسمهذاأجدولمالنسخةفي"بياض:قال

بنونعندة"وأما:قالونحوهعبدةبابفيوتقدم،والأنسابالمؤتلفكتب

الاممرمينمعاويةبنمالكبنسلمةبنعلقمةأمهي،مهرةمنفامرأةساكنة

الابينيالاديبنسبةفيالكتببعضوفيالزوير"ولقبه،عندةابنوهو

(".)العيديفيفيهالنظروياتي""العندي

-العيديما["و]:""التوضيحمنبإضافة""المشتبهفي":قالثم

بنمحمدالدينجلال]فهو[العيدلىإنسبة[الدالإهمال]معبالكسر

الفقهفيبارع،إليهفنسبالعيدفيولدمنابائهفي،البخاريعمربنأحمد

تعقبه."وستمائةوستينثمانسنةمات:وقال،الفرضيعنهأخذ،والاصلين

وجدتهفيماقالإنما،بوفاتهالفرضيالعلاءأبويجزملم":بقوله("التوضيح"

".وستمائةوستينثمانسنةرمضانشهرفيأظنفيماتوفي:بخطه

وهو،فقطالشهرعلىمنصبالترددأنفهمالذهبيكان:المعلميقال

قريب.

الدينكمالصاحبناخوه"و:الفرضيعن""التوضيحفيقالثم

والحسابالفرائضوقرأأخيهعلىتفقه،العيديعمربنحمدأبنعمر

البخاريالكاخشتوانيعمربنأحمدبنعمرالديننجمالامامشيخيعلى

".انتهى.اللهرحمه



المعنميمقذمات023

العيديالقاسمبنعليبنيحيىالحسين"وأبو(":"التوضيحفيقال

لىإونسبةالسفر"."معجمفيالسلفيطاهرأبووعنهالحنيفيبكرابيعن

منها،قضاعةبنالحافبنعمروبنحيدانبنمهرةبنندغىبنالعيدي

،العيديبنبقللبنقموميبنقثاثبنالعجيلبنفرضمبنذهبن

اللهرسولوكان:وقال"،لجمهرة"افيالكلبيابنذكره،وفادةلهصحابي

أستوفولم3388/بنسببماذهبنتقدموقد."انتهى.مسافتهلبعديكرمه!ي!

)قثاث(.رسمفيلىتعااللهشاءإنذلكوسترىالاسماء،فيالنظرهناك

وقعوكذا،الذالبنقط"العيذي"ابنللأصولتبعاهناكوقعأنهومنه

وإنماالياء.وبسكونالعينبفتحشكلهمع()قثاثرسمفيالأصلفي

فيدريدابنقال،مهملةدالتليهاالتحتيةوسكونالعينبكسرالصواب

تنسبعيديبنو"ومنهم:حيدانبنمهرةاسماءفي552ص""الاشتقاق

"العيديةود(:)غمادةفي2286/"جمهرته"فيوقال"العيديةالابلإليهم

منغيرهوذكرها"حيدانبنمهرةمنقبيلةوهوالعيد،لىإمنسوبةنجائب

)هونادغم"وقبائلمهرةنسبفي1/391""الاكليلوفي،المعاجمأهل

الابلتنسبوإليهم،والعيدي...العقارندغى(:وغيرهدريدابنسماهالذي

:ويقالالعيد")ا:لهيقالكأنهالعيد"نادغم"وولد:491صوقال."العيدية

لاكثر.اوهو"العيدي"

العيديمحمدبنأحمدبكر"وأبو:عنهمرماعقب""التوضيحوفي

والعطفالشاعر"اليمنيلحسنابنعمارةذكرهشاعر،،الاديبالابيني

."...بكر"أبوندغىبنالعيديبنيومن:أي..."ذهبن"منها:قولهعلى

فيهناذكر:الاول،موضعينفياختلافالابينيالاديبهذاشأنوفي



123(!)العقنسبلأتعقيق

"البلدان"معجمفيومثله،محمد"بنأحمدبكر"أبو:ترىكما"التوضيح"

الصابوني"ابن"تكملةوفي(،و)عدن(و)الاسكندرية)أبين(:رسمفي

من()الخليرسمفينقلوكذامحمد"بنأحمد"الاديب:29ص

.1/611نقلهوتقدم"التوضيح"

المكيالحرممكتبةمخطوطة"المسبوك"العسجدفيرأيتهلكني

وكذا،531وص79صمنهامواضعفيأحمد"بنبكر"أبو:بلفطيذكره

قرة"فيوكذا،الشريفةالمدينةفيالمحموديةبالمكتبةأخرييننسختينفي

:قالأيوبابنشاهتورانذكرفيأيضالحرمامكتبةمخطوطة("العيون

بلغةقصيدة)كذا(العبديأحمدبنبكرأبوالاديبأنشدهعدندخل"ولما

فيها:يقولفصيحة

سعودا"أطلعتهنأنجماأموجنوداسريتهاأأعساكرا

فقهاء"طبقاتعلىسيدفؤادالاستاذالنحريرالمحققتعليقاتوفي

"المفيد"فيعمارةله"ترجم:لفظهماالاديبهذاذكرفي916ص"اليمن

بنبكرأبوالعتيقأبوالدينفخر:اسمهوذكر...مطولةترجمة-018232

نأوذكر...561لوحةأيضالجنديالهوترجم...)كذا(العبديأحمد

الاستاذليإوكتب.."..)كذا(العبديأحمدبنبكرأبوالعتيقأبواسمه

...القصرخريدةفي":وفيهالرجلهذاشأنفيسؤالعنجواباسيدفواد

ابو":فيهاالاسميذكر...4691سنةأخيراالمطبوع..الشامشعراءقسم

"أبوبانهلاجزمكافتقدمماأنرىو،"العيديمحمدبنأحمدبنبكر

المالوفالة،لبعلىبنىإنمااحمد"بكربو":قالمننوحمد"بنبكر

هذاكنيهوأناسمهناأنهااتضحوقد.الاسميتبعهاكنيةبكر()أبو:قولهمأن
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العتيق.أبوالرجل

أوجه:علىجاءتفقدضبطها؟كيف()العيديالنسبة:نيالثاالموضع

فيهكذاموحدةبينهمامهملتينودالبعين()العبدي:الاولالوجه

("،العيون"قرةوفيإليها.الاشارةمرت"المسبوك"العسجدمننسخعدة

عنهمانيأفادللجندي"السلوكو"لعمارةزبيد"اخبارفيالمفيد"كتابفيو

المخطوطاتمنمواضعوفي،كتابهفيسيدفوادالاستاذالحميمالصديق

للاهمالعلامةالدالتحتاخرىنقطةالموحدةتحتالتيالنقطةمعتثبت

هذهأن:ويلاحظ.الكلمةهذهغيرفيالكتبتلكفيالعلامةهذهثبتتكما

وقد،المهملتينبينبتحتية()العيدي:فيقرأالاولىمنتقربقدالنقطة

بتحتية)العيذي(الصوابفيظنيذكروهلمالمتقدمينلانهذا؛يستغرب

بينبالموحدة()العبدينسبةتكونلاأنالمحتممنوليس.فمعجمة

الجهاتبعضفيتكونأنالجائزمنبل،القيسعبدإلىإلاالمهملتين

اخر.عبدلى

عنذلكتقدمالمهملتينبين(بالتحتية)العيدي:نيالثاالوجه

أبين--)آبه:"البلدان"معجممنمواضعفيوقعوكذا""التوضيح

الحسنبنعمارة"قال:لفظهما)ابين(رسمفيوقيهعدن(-الاسكندرية

أحمدبكرأبوالاديبمنهعدنجبلفيموضعأبينالشاعر:اليمني

ويقالعيد،لهايقالقبيلةإلىمنسوبالقائلالعيديمحمدبن)كذا(

ليهاتنسبالتيوهي)كذا(،عيدانبنمهرةبن)كذا(ندعيبنعيدي

:يقولبعضهموأشار؛العيديةالابل

ابينا"فيسقيعينيعنبانمنىديومنالمزنساريليت
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أنهنزاعلا(العيديةو)الابلندغي(بن)عيديمنوكل،الأبياتذكر

فيكوننفسهعمارةكلاممنالضبطهذاأنرأيتوكنت،مهملتينبينبتحتية

فهوعمارةكلاممنيكنلمإن:قلتثم،الاديبهذاصاحبلأنهقاطعانصا

غير(القائل)وهو:قولهأنفيهارابنيالعبارةتأملتلماثم،ياقوتكلاممن

بعمارةتليقلاركيكةعبارة"يقولبعضهمشارو":قولهوأن،بعدهبمامتصل

"خريدةفيكمانفسهالابينيالأديبلذاكهيالابياتنو،ياقوتولا

"وهو:وقلتوالابيات(القائل)وهوبينماحذفتأنكولووغيرها،القصر"

مستقيمة.العبارةلوجدت"؛...منىواديمنالمزنساريليت:القائل

النسخبعضبهامشر،كتببعضهمنوالاصلهوهذايكونأنفاخشى

هذهفأدرجاخرفجاء"العيديةالابل...قبيلةلىإ"منسوب:قولهحاشية

العبارةليصل"يقولبعضهمشار"و:قولهعندهمنوزادالمتنفيلحاشيةا

متينا.أصلالهأنتدل""للتوضيحالضبطهذاموافقةأنغير.بعدهابما

"تكملةفيوقعكذافمعجمةفتحتيةبمهملة)العيذي(:الثالثالوجه

الربيعأباذكرأنبعدولفظه()الخليرسمفي29ص"الصابونيابن

قبليقريةبخلةنهوفذكرهمولدهعنسألهنهوالخليمحمدبنسليمان

بناللهعبدأنبأنا:قالبدمشقلفظهمن...الخلي..الربيعأبوحدثنا"عدن

بنأحمدالاديبعنديوماكنت:قالبعدنالاسحاقييحيىبنمحمد

فيالتكملةعنالعبارةهذهنقلتوهكذا..."عميأنبعدالعيذيمحمد

صحيحةالنقطبهذاأنهايدلفهذا"صح".)العيذي(كلمةوعلىالتوضيح

كذلكاخرعنعدنيلمعاعنالحكايةهذهروىوهو،الصابونيابنعن

خطأ.تكوننفيبعد،نفسهالاديبهذاأصحابمن
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"حدثني(:)الاسكندريةرسمفيقالياقوتبأنهذايعارضوقد

بنأحمدالعباسأبوالفقيهحدثنيقال...الحجاجأبوالمفضلالقاضي

بنأحمدبكرأبيالاديبمعأمشيوأناليلةاذكر:.قال..الابيمحمد

أقصر،السندهذاأنمعالمهملتينبينبالتحتيةفذكره."..العيلميمحمد

وانمامحمد"بن"أحمدالاديباسممعافيهماوقعأنهمعاأمرهماويهون

معا؛والثالثالثانيالوجهينفييخدشوقدمر.كماأحمدبنبكرأبوهو

كانتفلوالأعبود"قومهمن..."العبدي:يأتيكماالجنديعبارةفيبأن

وأ)الاعيود(لكانت)عيذ(أو)عيد(منماخوذة)الاعبود(الصيغةهذه

وأ)الاعوود(:يقالأنينبغيكانأنهمعثقيلةالياءعلىوالضمة)الاعيوذ(

فيموجودغيرالقلبوسببوذ(و)عود()عمنلانهما)الاعووذ(؛

":"الإكمالمن()قينرسموفي،محتملةالضمةبأن:يجابو،الصيغة

...فهمبنالقينفهوتحتهامنباثنتينمعجمةياءبعدهاقافأولهقين"وأما

يلزملاالثامنالقرنأهلمنالجنديأنعلىالاقيون"لهميقالوولده

فقالوا:لفظهعلىالعيلمجمعواقدالعربأنعلى،التصريفلمقتضدالتزامه

)عمنيكونأنيجبلاقديمحميرياسمندغى(بنو)والعيلمي)أعياد(

عيدانة.:للنخلةقولهمومنهاموجودةد(ي)عومادةود(

الناقدالعلامةالاخليذكرهالمهملتينبينبنون()العنلمي:الرابعالوجه

بمسجديعرفبعدنموجودالرجلهذامسجدإن:يقالنهوالجاسرحمد

المورخالفاضلبالسيدفاستعنتالبحثباستقصاءعليشارو،العنلمي

طاهربنعلويبنطاهرالعالمالفاضلالسيدليإفكتبالعطاسهادون

مسجدصاحب"العندي:لفظهماوفيهجوابهفعاد،بعدنوهوالحداد

الزمن""هديةكتابفيالعنلميجمةبترظفرناأنبعدلناظهر.بعدنالعنلمي



523()العند!نسبلأتعقيق

كتابمنترجمتهونقلتمسميتموهمنأنليالعبدفضلأحمدللأمير

فهاكمبعدنالعنديمسجدوصاحبالعندأمااخر،رجلالصابوني

":"التحفةفيالاهدلقال72صكتابهفيفضلأحمدقال:ترجمته

أبينلحجيسكنونقومالاعنودلىإنسبةالعنديحمدأبنبكرأبوالاديب

وكانتقريبا058سنةبعدنلاديب1وفاةوكانت...عمارةعليهأثنى،وعدن

إفادتهعلىفشكرته"بعدنالعنديبمسجدالمعروفمسجدهاثارهمن

المزيدورجاءلجزيلابالشكرإليهيكتبأنهادونالسيدمنورجوت

مسجد:لهيقالمسجدالانبعدنامعروفوالقومالمسجدعنبالبحث

؟عدنمنموضعأيففيكان،فإن؟الكلمةهذهيشبهماأو-العندي

مماهذانحوأوالاعنود،:لهميقالقومالانالجهاتتلكفيأمعروف

ولكنالمكاتبةكررهادونالسيدوأحسب،منهجوابيردفلم؟منهيقرب

يجيبأنخشيويجدفلمبحثالفاضلذاكأن:فحدستبشيء،يفدنيلم

فاضلاهادونالسيدليسمىثم.غيرهعليهيعثرشيءهناكويكونبالنفي

،الأولخشيهماوخشييجدفلمبحث:حسبهويجبفلمإليهفكتبتاخر،

نقلالتيالنسخةفيكذلكأوجدهالنقطفيفصلأحمدمستندماأدريولا

ويسوغ)العند(لهايقالقريةهناكأنعلىنظرأم("؟الاهدل"تحفةمنعنها

بعد؟يأتيكما)الاعنود(لسكانهايقالأنه

امينسيدفؤادالاستاذالحميميقالصلملىإكتبتاخرىجهةومن

لفظه:ماوفيهمبسوطا،جوابهفعادالمصريةالكتببدارالمخطوطات

منه:المقوسةوالزيادات

يذكر0591سنةالمطبوعلبامخرمة("عدنثغر"تاريخفي"أولا:
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فيويذكربالشكلمضبوطة-العيدي-باسمكثيرةمواضعفيصاحبنا

العيذي--العبدي:وهيالاسملهذايراهاالتيالاخرىالقراءاتلحواشيا

.العيدي-العيذي

الشامشعراءقسمالاصفهانيالعمادلابنالقصر(""خريدةفيثانيا:

فيصلشكريالدكتوربتحقيق4691سنةأخيراالمطبوعلحجازواواليمن

كتابعنالعمادابننقلهالهكثيرةاشعارمعللرجلبهابأسلاترجمة

فيها:الاسمويذكر541صمنالترجمةهذهوتبدأ،اليمنيلعمارة"المفيد"

الرواياتيوردالحواشيوفي.اليمنيالعمديمحمدبنأحمدبكرأبو

.العيذي-العبدي:وهيراهاالتيالاخرى

اليمنيلعمارةزبيد("أخبارفي"المفيدمخطوطةلىإرجعتثالثا:

وحافلةمطولةهناكجمتهوتر-العبدي:الاسميذكرالناسخأنفرأيت

.-018232ورقةمنبشعره

باسم:يذكر،64صالمستبصر..المجاورابنكتابفي:رابعا

.العيدي:لحاشيةاوفي،العبدي

بقوله:561لوحةفيلهترجمةالسلوكفيالجنديوعندخامسا:

ونقطةالموحدةتحت)بنقطةالعبديأحمدبنبكرأبوالعتيقأبوومنهم

نقط(بدون)كذاالاعودقومهمنبلدا،الابينينسبا،(للاهمالالدالتحت

بقوله:الترجمةلجندياأنهىوقد.،..وعدنولحجأبينيسكنونجماعة

عدنفياثارهومنتقريباوخمسمائةثمانينسنةبعدنالاديبوقاةوكانت

هذهنويبدو(.الموحدةبنقط)كذاالعبديبمسجديعرفالذيالمسجد

(".الاهدلمنهانقلالتيهيالترجمة
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علىمطبقةالمخطوطاتأنهذامناستفدنامما:المعلميقال

أحمدكتابعننقلهامرالتيالعبارةنومهملتينبينبموحدة()العبدي

المسجد،ذكرالذيهولجنديفا.للجنديأصلها"الاهدلتحفة"عنفضل

وجنوبعدنتاريخكتابعلىأوقفنيخيرااللهجزاههادونالسيدلكن

لفظه:ماعدناثارفي268صوفيه،لقمانإبراهيمعليلحمزةلجزيرةا

أحمدبنبكرأبوالعدنيالسياسيالاديبالشاعربناه-العندي"مسجد

هذاأهلمنعدنيوهولقمانأنهذافظاهر".058سنةوفاتهقبلالعندي

كتابمنأخذفهل!موضعهيبينلمأنهرابنيلكنالمسجد،عرفالعصر

فيأيلجنديازمنفيمعروفاكانالمسجديكونهذافعلىفضل؟أحمد

المسجدكانوهل.الحسبةبهاوليبعدنالجنديوكان،الثامنالقرنصدر

ولامنها،يقربماأوبزبيدالاهدلوكان،ندريلا؟الاهدلزمنفيمعروفا

.زياداتمعلجندياكتابلخصوانما،عدنعرفأنهترجمتهمنيطهر

5.85سنةووفاته

البيحانيسالمبنمحمدالشيخفضيلةلجنوباعلامةلىإكتبتثم

فيوقالمشكورا،فأجاببعدنو]لتعليمللتربيةالاسلاميةلجمعيةارئيس

العينبفتحالعنديمحمدبنأحمدبنبكرأبوهو"المذكور:جوابه

وهكذا،مهملةدالوبعدهاأيضامفتوحةأعلىمنالمنقوطةوالنونالمهملة

لحجحوطةشمال)العند(لهايقالقريةلىإنسبةوهي،الاسمبهذاينطق

الشينبفتحالشققةمنتقربوهيتقريبا،ميلاعشرينبعدعلىالعاصمة

قلعةكانتإنها:لحجأمراءأحدليوقال،قليلسكانوبها،القافوسكون

عنهوالمسؤول،نيالبربطاللجيشصغيرمعسكرفيهاوكان،حربية

"تاريخكتابهمن268صفيلقمانحمزةذكرهالذيمسجدهأما.،..أديب
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أهلمنالكبارسالتوقد،اليوممعروفغيرفهو("العربيلجنوبواعدن

كثيرا،ولاقليلاموقعهعنولاعنهيعرفوافلمالمسجدهذاعنعدن

الاعنودلىإونسبته،اليمنيعمارةالديننجمالشيخأستاذهووالمذكور

له:لقيلكذلكالامركانولو،صحيحةغيرولحجبينوعدنتسكنقبيلة

لىإالسكانينسبجهتناوفيالعند،قريةلىإمنسوبهووانما،الاعنودي

الحكم-أهلوفيالاقدوس،:قدلسأهلفيفيقال،الصيغةبهذهمساكنهم

وردماوكلوهكذا،الاعنود،العند:اهلوقي،الاحكوم-:الكافبسكون

ولابالعبديهوفليسومصحفمغيرفهوذكرناهماغيراسمهضبطفي

ابوهووإنمامحمد،بناحمدبكرابوهووليس،العيديولاالعيذي

علىالوقوفلكمتيسروإذاامرا،لافصلافاضبطوهالعندياحمدبنبكر

لبامخرمة"عدن"ثغرأو"لجنديا"تاريخأوللأهدل("السنية"التحفةكتاب

مماحسنوأكأفستجدونأيضالبامخرمة-النونبكسر-النسبكتابأو

".الخلاصةهذهفيليتيسر

يكنولمعنها،النقلتقدمفقد("الاهدلتحفة"أما:المعلميقال

"عدنثغرو"إ"لجندياو"تاريخ،لجندياكتابلخصوإنمابعدهالاهدل

أراهلبامخرمة""النسبوكتابسيد،فؤادالاستاذإفادةفيفيهماماتقدمقد

بالمدينةالمحموديةالمكتبةفينسخةمنهرأيت،البلدانلىإالنسبةكتاب

:لجوابامنيتحصلوالذي.هذهقضيتنافييفيدمافيهأجدولمالشريفة

الاديب.هذالىإينسبمسجدبعدنالانيعرفلاانه-1

)الاعنود(لهم:يقالولحجوعدنبابينيكونونقوميعرفلاانه2-

)الاعنود(.القريةتلكلسكانيقالأنيسوغأنهإلا
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بقولهموأدبائهاعدنعلماءبينالانيعرفالأديبذاكأن3-

وثانيه.أولهبفتح()العندي

تصحيف.عداهماوبأن،بذلكيجزمالمجيبفضيلةأن-4

لجهةاتلكفيالانتوجدالتي)العند(قريةإلىنسبةبأنهايجزمأنه5-

بهاوكانحربيةقلعةكانتأنهالححأمراءبعضوأفاد،قليلسكانبها

البريطاني.للجيشصغيرمعسكر

تسكنقبيلةالأعنودإلىالنسبةإن:قيلماصحةبعدميجزمأنه6-

.الاعنودي:لقيلكذلككانلوأنهويرى،ولححوأبينعدن

يبعدولا،الاهدلعبارةمرتفقدالسادسالامرأما:المعلميقال

استندولكنهبعدنيكنولمقرنينمنباكثرالاديبعنمتاخرلانهخطاؤه؟

كانلجنديوا،أصرحوهيلجندياعبارةمرتوقد،لجندياعبارةلىإ

المسودةإر.سالتأخيريسعنيولا.الثامنالقرنصدرفيللحسبةواليابعدن

تشغلهالمهمةأعمالهولعل،المجيبفضيلةأراجعحتىالانبعدالهندإلى

،علويبنطاهرالفاضلالسيدصنعكمايصنعلمفإذ]مكررا،البحثعن

الاولىإفادتهبعدنيفإسيدقؤادالاستاذالحبيبالصديقصنعفكما

وريقةمعمقتضبجوابمنبأكثرأعمالهلهتسمحفلمراجعتهالممتعة

وأختمعليهأحالتمامعسأثبتهالجاسر،احمدالعلامةصديقناكتبها

لانساب1و،134و3،75/تقدمماوراجعجميعا.لهمشاكرابذلكالبحث

/4.27

وسكونالعينبفتحالعندي)شكلهابكر"أبو:لفظهماحمدالأخكتب

العيذي.ولاالعبديولاالعيديلا(النون



المعفصيمقذمات033

معجم"فيياقوتالشاعرهذانسبةفيوخلطغلطمنأول-1

مختلفتين.نسبتينلهأوردوقدالادباء""معجموفي"،البلدان

الاستاذوغلالاتخليالاوزاده،الغلطفيفوقعالصابونيابنجاءثم2-

.أصابفمايصححأنفيهاحاولبتعليقةجوادمصطفىالدكتور

كتابمنالثالثللجزءتصحيحهفيفيصلشكريالدكتورثم3-

لىإنبهتهأننيلجزءااخرفيأشاروقد-نيالثاأو-القصر""خريدة

مبهمة.إشارةالصواب

بالعينمر(كما)شكلهالعنديهو:الشاعرنسبةفيالصوابأن-4

"تاريخكتابفيصريحنصبذلكوردكما،مهملةفدالنونبعدهاالمهملة

ينمسبمسجداعدنفيوأنالاعنود،لىإمنسوبالفضلللسلطان"عدن

البستانيمعارفدائرةعلىتعليقيفينصهنقلتوقدالمذكور،الشاعرلىإ

."1385سنةوصفر1385سنةالمحرمفيالرياضجريدةفيالمنشور

12الاحديومبتاريخ44العددالرياضجريدةفيهو:المعلميقال

الكتابفي"فوجدت:قالثمفضلأحمدكتابهناكذكر،1385سنةصفر

بنبكرأبوالاديبالتحفةفيالاهدلقالهو:72صصريحاصحيحانصا

عليهأثنىوعدنبينولحجيسكنونقومالاعنودلىنسبةالعنديأحمد

تقريبا،058سنةبعدنالاديبوقاةوكانت73:صقالأنلىإ-عمارة

هـ.ا.بعدنالعنديبمسجدالمعروفمسجدهاثارهمنوكان

مخطوطةعليهزيادةنظرو؟النسبصحةفيشكيبقىهذابعدفهل

".تاريخ8ج480رقم"عمارة"تاريخمنالمصريةالكتبدار



133)العند!(نعبةتعقيق

ثبتهمايكونأنوحسبيأمل،ولمالقارئأمللتقد:المعلميقال

هذانحوليتعبأحدهموان،الكتببتحقيقالمعنيونيقاسيهلمانموذجا

إما:أمرينأحدلىإينتهيالغالبفيولكنهجداكثيرةمواضعفيالتعب

يرىولانحوهاأو)كذا(:يقولبأنأو،بالسكوتفيكتفيبشيءالظفرعدم

فيقدمهاحاسمةبنتيجةالظفرواما،والتنقيبالبحثقيعاناهمالذكرموجبا

واللهعليهاحصلحتىقاساهمايشرحأنيهمهولاسائغةلقمةللقراء

.المستعان





ال!هاىؤيار!





[للفظية[لفهارس

القرانيةالاياتفهرس+1

والاثارالأحاديثفهرس-2

الشعرفهرس.3

الأعلامفهرس+4

الكتبفهرس+5





القرانيةالاياتفهرس-1

[82:]النساء<صثيرممااخئنفافيهلوجدوللهمنعدغير>ولو؟ن

32[:]ص<بالحجابنوارقيحتيبمرربئالخيزعنحبأتجئت)إفة

!!!

337

301

228



والاثارالأحاديثفهرس-2

والأثرالحديث

عثرنهمالهيئاتذويأقيلوا

زيتنهرالجنةفيإن

الصلاتينبينلجمعاحديث

لجار(ا)شفعةالشفعةحديث

الظهرفيالقراءةحديث

واليمينبالشاهدالقضاءحديث

وضعهإلاالدنيامنشيئايرفعلاأناللهعلىحق

السبتيومالتربةاللهحلق

عيسىإلامهديلا

نارمنبلجامالقيامةيوملجمأعلمهعلماكتممن

خالد()ابوالشامأهلففضلعنهاللهرضيعمرلىإوقدنا

!!!

338

الصفحة

155

162،163

251

251

278

251

301

251

258

43

278



الشعرفهرس-3

الشعر

الرطيبالغضالصبامنألذ

مجتنبالذلانالذلوجانب

تعقبالخيرأيامهالهاويعرف

كواكبهإليهتاويكوكحثبدا

بالشبابيمتعلم005

السحابكصوبوثباتلها

حاربعندالذيبصيداءوقبر

نمقتهحصيرعليه

ماسحهومنبالاركانومسح

الصالجالجليسيصلحهلمرء1و

سعوداأطلعتهنأنجماأم

الغدرفيمغموسةالخضرمن

مجفرلبانهرحبالخد...

بصابصلهاالمرشقاب...

يمضيماجلوإنبالادنىنوكل

ينهقلمغيرأناهلحمار

الغليلويشفىالصديمنهايرو

بياتلأا

2

2

3

2

2

933

ئلالقا

السلفيطاهرأبو

ماكولاابن

طفيل

لقيساامرؤ

بغةلناا

بغةلناا

لبيد

العيديبكرأبو

لقيساامرؤ

عيلخزاافارالغعبد

واددبوأ

الهذليخراشأبو

النجمابو

الموصليإسحاق

الصفحة

917

227

241

81

922

023

232

214

214

321

226

225

237-238

143

236

021



الشعر

حجولوشمزماعهافويق

طحلقطاصراقيب

لهطلادائمغذاه

المعيلكالخليعيعويالذئببه

خازموابنخازمضيميودافع

شممعرنينهفيأروعكفمن

صلدمالعلالةمفداةوكل

عنالثقلانيعلملمبماعلمت

أبينافيسقيعينيعنبان

يسنوالدهرالايامعاقد

تلنعطاميتلئنمامتى

بياتلأا

2

2

2

2

2

!!!

034

القائل

الاعشى

شزاتابط

الموصليإسحاق

ماكولاابن

زيلىبنعلىي

لمقبلاابن

الصفحة

225

213

215

228

212

214

227

92-03

322

236

237



الأعلامفهرس-4

بشربنلحسناالقاسمأبو:الامدي

الخندقيالسمانأحمدبنإبراهيم

المروروذيمحمدبنأحمدبنإبراهيم

المدنيحمديإبراهيم

العممانيأحمدبنخضربنإبراهيم

المصريلحبالاالنعمانيسعيدإبراهيم

الزياديسفيانبنإبراهيم

طهمانبنإبراهيم

الجرجانيالخلاليعثمانبنإبراهيم

العطارإبراهيم

لجوزفلقياالفقيهالفرحبنإبراهيم

الصائغبشيربنايوببنمحمدبنإبراهيم

الجماريخلفبنمحمدبنإبراهيم

الحنبليبدربنمحمودبنمحمدبنإبراهيم

النصراباذيمحمدبنإبراهيم

الأسلمييحىأبيبنمحمدبنإبراهيم

السهميإبراهيمبنموسىبنإبراهيم

العصارموسىبنإبراهيم

هانئبنإبراهيم

الابيوردي

341

،9

3

،08

3

،33،36،38

9

162،3

164-5

16

09

28

91

02

16

13

16

22

34

17

117

182-183

164

148

12



لأثرما

عليلحسناأبوالدينعزالأثير:ابن

السعاداتأبوالدينمجدالأثير:ابن

غندرالجرجانيآدمبنأحمد

نومردبنإبراهيمبنحمدأ

حمدانبنجعفربناحمد

الباهليحاتمبنأحمد

الحيريالحسنبنأحمد

حفصبنأحمد

الجرجانيحميدبنأحمد

حنبلبنأحمد

الضريرخالدبناحمد

العدويزكيحمدا

سياربناحمد

القتبيمسلمبناللهعبدبنأحمد

النهروانياللهعبدبنأحمد

العطارديلجباراعبدبنأحمد

الموذنالملكعبدبنأحمد

الموذنالنيسابوريالملكعبدبنحمد

السلميمحمدبنالواحدعبدبناحمد

عبدانبنحمد

الشيرازيعبدانبنحمدأ

،61،2،27،72،75-77،69

،301،401

،49

،124،125،177،216،271

،222

،902،222

،153

342

125

،201

136

217

167

166

177

702

288

162

166

928

902

224

82

223

162

164

914

34

155

157



العسكريحمدأأبو

الكراعيالحسينبنعليبنأحمد

الطريثيثيعليبنأحمد

الشيرازياللهعبدبنعليبنأحمد

الاصبهانيالغازيمحمدبنعمربنأحمد

العبدليفضلأحمد

لحسينياميمونبنالقاسمبنأحمد

القاضيكاملبنأحمد

الابيمحمدبنأحمد

التاجرالعتيقيأحمدبنمحمدبنأحمد

باشميلمحمدأحمد

الخرجرديبشاربنمحمدبناحمد

البصيرمحمدبنأحمد

الحوديمحمدبناحمد

سعيدبنمحمدبنأحمد

قاطنالهاديعبدبنمحمدبنأحمد

العثمانيالعزيزعبدبنمحمدبنأحمد

يزداذبنمحمدبنحمد

اليمانيمحمدبنأحمد

السمعانيالمظفربيأبنحمد

السهميإبراهيمبنموسىبنأحمد

نظامحمدأ

الندوياللهأحمد

343

،325

،265



الاخضرابن

الاخطل

مسعدةبنسعيدالاخفش

ماكولا(ابن)جدعمروبنمعقلبنإدرشى

منصورابو:لازهريا

النعمانيسعيدإبراهيم-لحبالاإسحاقأبو

حنيفةبنإسحاق

راهويهبنإسحاق

الكوفيالشيبانيإسحاقابو

الشيرازيإسحاقأبو

يونسبنعيسىبنإسحاق

منصوربنإسحاق

الموصليإسحاق

لاسماعيلي1حمدابنإسماعيل

باشاإسماعيل

البغدادياسدلحارثابيأبنإسماعيل

الجرجانيزيدبنإسماعيل

الشالنجيسعيدبنإسماعيل

السمرقنديابنإسماعيل

الزاهرياحمدبنمحمدبنإسماعيل

الاصبهانيالتيميمحمدبنإسماعيل

941،45الاسماعيليمسعدةبنإسماعيل

الاصمعي

344

،921

،122،902،215

،288

،021

،148

،28،35،94،016

،1،915،016،163،164

،021،212

9

70

02

48

16

78

29

67

68

58

24

67

47

66

66

13



الاصمعيأخيابن

بيالاعراابن

الاعشى

الاعلم

الاعمنن

السمعاني(سعدأبي)أختحرةاللهأمة

القيسامرؤ

،621مالكبنأنس

الاهدل

باطينرابن

بامخرمة

،181،221،123،271،128،912،177،181،182البخاري

188-291،591-002

لحنبلي()ابدرانابن

ليالبرزا

نيقاالبر

الأنباريابنالبركاتابو

الدبوسيالسمرقنديسليمانبنبرهان

بروكلمان

إسحاقبنعليبنلحسناعليأبوالبزرك

لحارثابنبشر

الأمويالملكعبدبنمحمدبشرانابن

345

،216

،147

،02

،21

،02

،11

،22

،16

-32

،32

،18

251

902

212

214

225

278

83

922

278

033

328

،186

403،

272

49

288

21،022

93

21،224

،9351

292

32



الفاتنيالروميمسيسبنبشرى

طلحةبنالحسنبناللهعبد:البصريابن

القادرعبد:البغدادي

البقاعي

عنهاللهرضيالصديقبكرابو

العنديأحمدبنبكرابو

إبراهيمبناحمد:الاسماعيليبكرابو

لحازميابكرابو

لحنيفيابكرابو

خيثمةأبيبنبكرأبو

داودأبيبنبكرابو

الباقلانيالطيببنبكرابو

البهنسيإسماعيلبنعليبنبكرابو

نيالمارستابكرأبو

عليبنبنجير

راوكشنرامبي

الحسينبنأحمدبكرأبو:البيهقي

شراتابط

التبريزي

الظاهريترابأبو

التركمانيابن

رافعابنالتقي

،147

914

346

،27،3134

33

223،226

314

015،267

325

،151-153،155،156،016

،164،166،167168

49

032

125

117

928

002

146

36

138

،،154،251،928،313314

228

،928192

57

16

146



أوس(بن)حبيبتمامأبو

الواسطيالحسنبنمحمدبنعليتمامأبو

البندنيجياحمدبنتميم

الجرجانيسعيدأبيبنتميم

أيوبابنشاهتوران

تيميةابن

البقالبنداربنثابت

يحييبنأحمدالعباسأبوئعلب

الثعلبي

الجاحظ

الجارودابن

جريجابن

جرير

الجزريابن

حنزابةبنالفضلالفتحبيأبنجعفر

الرازيمنيربنجعفر

لعشيرة1سعدبنجعفي

بويهابنالدولةجلال

لجنديا

دهرةأبيبنالعلاءبنجنيد

القاينيعليبنمحمدبنالجنيد

إبراهيمبنلحسينا:نيلجوزقاا

98،29،،27،28،3748،لجوزياابن

47،2248

347

216،217،921،3

7

151،2

217،8

02

32

16

87

32

25

81

02

21

56

182

211

5،1،135136

153

911

912

26

،322،324326-932

013

08

247

،001،016،166،917،246

،0،25،286،287928-192



العبيدينمولىجوهر

441،018.181،188،918،277حاتمبيأابن

511،221.231.691،791،991.152الرازيحاتمأبو

902السجستانيمحمدبنسهلحاتمأبو

"(الظنونكشف")صاحبخليفةلحاجا

ساعدةبنيمنعمروبنحارثة

العبدويحازمأبو

موسىبنمحمد:الحازمي

22171،122.231،182،927،احمدأبولحاكما

04،401،181،917،15.2092اللهعبدأبولحاكما

301،117حثانابن

البغداديحبيبابن

الشاعربنحخاج

،22.63،65،66912.136.451،،18،91العسقلانيحجرابن

917،291،51،2،223،2780،28092

نيالكرماإسماعيلبنحرب

حريزةأبو

حزمابن

القاضيصخربنكاملبنحسان

السمرقنديحمدابنلحسنا

الهمذانيالعطارأحمدبنلحسنا

الاشعريلحسناأبو

بكرأبيبنالحسن

348

،88928

222

،028

،278

225،

156

912

288

13

،028

314،

912،

،873

116

،167

314،

124

278

215

08

1،35

61

092،

221



المدنيالليلجمالحسن

شفيبنحسن

عرفةبنلحسنا

جعفربنعليبنالحسن

الزهريغلامبنعليبنلحسنا

المذهب()ابنالتميميعليبنالحسن

الدمشقيوهببنعليبنالحسن

الفراءبنلحسنأبوا

المحامليالحسنأبو

السمعانيالمظفرأبيبنلحسنا

هانئبنلحسنا

نصربنيحمىبنالحسن

الرازيمعينأبوالحسنبنالحسين

ماكولا(ابن)عمجعفربنعليبنالحسين

التميميحسينكعليبنالحسين

الحنفيالصيمريعليبنالحسين

الحنائيإبراهيمبنمحمدبنالحسين

الحاكمالهرويالكتييمحمدبنالحسين

المهتديبنأبوالحسين

سلمبنحفص

سلمبنحكام

سلمةبنحماد

الاصبهانيحمد

94

284

691

116

26،92

155،157

31

32

94،05

288

08،81

211

168

124

24،26،28

117

31

،3234

152

292

013

278

313

117



41،4،32932لجاسراحمد

164القطرانيالجنيدبنموسىبنحمدان

327لقمانإبراهيمعليحمزة

فتوحبنمحمد-الحميدي

218الدينوريحنيفةابو

482،592،992بهادرنوازجن!حيدر

152لمدائنياخالد

31النابلسييوسفبنخالد

143الهذليخراشأبو

112الخريمي

117خزيمةابن

257لخضرا

217محمدبنحمدسليمانابو:الخطابي

،33،34،36،9304،14،43،44،54،46،48،،21البغداديلخطيبا

15،56،95،401،921،461،551،571،591،791،

51،261،21،22،313413

272لحنبلياإبراهيمبنخلف

6،13،28،94،53،49،69،89،99،612،122،286،287خلكانابن

02خياطبنخليفة

927خيرةابو

152وشمكيربنقابوسبنمنوجهربندارا

،9،01،14،24،34،84،65،95،941،531،551،571الدارقطعي

181،821،288

035



641الدبيثيابن

163،164محمدبنعليدراجأبو

023دريدابن

912دقرة

52دلف

42،52دلفأبو

52دلفأم

237دوادأبو

22البشرابوالدولابي

51،22()المستشرقبونكدي

023العيديالعجيلبنفرضمبنذهبن

،37،3804،05،62،63،65،19،29،611،181،136،،51الذهبي

441،541،941.151،251،561،571،661،286-192،913

092الرامهرمزي

712لهجري1رشيد

91العقبييوسفبنمحمدبنرضوان

911عبادةبنروح

09النيسابوريالشحاميطاهربنزاهر

148اللهعبدبنيوسفالقاسمأبو:الزخاجي

531،551،157الصغيرالرازيلحسينابنحمدأزرعةأبو

،511،611،221،231،521،261،917،181،188الرازيزرعةأبو

918،591-002

21الزمخشري

351



ايوببنزياد

الذبوسيزيدأبو

الموسويالعابدينزين

الرسعنيبريدبنسالم

لجوزياابنسبط

928-88167،59،286،1،السبكيابن

927،2874،،01،21،16،561،052السخاوي

الاندلسيلخيراسعد

السمعانيابن=السمعانيسعدأبو

الصوفيسعدأبو

ماكولاابنسعدابو

لخورياسعيد

الاصبهانيالرجاأبيبنسعيد

المقبريسعيد

نيالاشنانداهارونبنسعيد

عمرانبنسعيدبناحمد:سعيدكابن

131.112،412.0الثوريسفيان

حسينبنسفيان

121،4عيينةبنسفيان

رسلانبنمحمد:السكريابن

الإسماعيليةأحمدبنتسكينة

البغدادياحمدبنالوهابعبد:سكينةابن

سلالةابو

352



033الفضلالسلطان

168الغصنابيبنداودبنسليمان

801،11،91،591،10،2،253257.الصنيعالرحمنعبدبنسليمان

158الملكعبدبنسليمان

323الخليمحمدبنسليمان

162الفضلبنمحمدبنسليمان

992الندويسليمان

،3654،48،94،1،6511،181،135،136،،02،12السمعانيابن

461،941،561،581،016،164،917،17،2287،

،288092

78المسجديالسبعيإبراهيمبنسهل

283اللهعبدابو:تيالسور

913حسينالسيد

522السيدابن

77018،60،270،2223،642،48،2287،928،،12السيوطي

182،928الامامالشافعي

172شاهينابن

74تكينبنشبل

3563،الذهليفارسبنشجاع

74النسابةالشريف

131،181،911،112،124،162،163الحجاجبنشعبة

326033،فيصلشكري

013شميسة

353



نيلشوكاا

الاصبهانيحيانابنالشيخابو

شيرويه

الصابونيابن

لخورياسعيد=لموارد"اأقرب"صاحب

الحديث"أهلبمناقبالتحديث"صاحب

صاعدابن

نيالصاغا

حنبلبنأحمدبنصالج

ذكوانصالجبيأبنصالج

الحافظمحمدبنصالج

الصلاحابن

عليبناللهعبدبنمحمد:الصوري

الصولي

المقدسيالضياء

حميدبنأحمدطالبأبو

)المقدسي(طاهرابن

السلفيمحمدبنأحمدطاهرأبو

الحدادطاهربنعلويبنطاهر

السنجيبكرأبيبنمحمدطاهرأبو

نيالطبرا

الحضرميالطحانابن

طفيل

354

245،247،924

02،117

،27،28،35،36،9384

،6،15،16،61،65،323033

216،222

117

248

124

091

،181-183918

،49،287313

11،47،288

921

،0249

125

،61،917،215032

324،932

08،39

02

227



الطبريالطيبابو

اللغويعليبنالواحدعبدالطيبأبو

لحقاظهور

الوزيرأيوببنعاصم

اللهعبيدبنعاصم

عبادبنعباد

الصمدعبدبنعباد

الدوريعباس

الصمدعبدأبوالعباس

الرياشيالفرجبنالعباس

البغداديماسيبنإبراهيمبناللهعبد

الابندونييوسفبنإبراهيمبناللهعبد

حنبلبنأحمدبناللهعبد

الخنباببنأحمدبناللهعبد

السمرقنديأحمدبناللهعبد

البريدياللهعبدأبو

الطالقانيالبكريبشربناللهعبد

درستويهبنجعفربناللهعبد

الاشعريالحسنأبيبناللهعبد

الاشجسعيد[بوسعيدبناللهعبد

ذكوانصالحأبيبناللهعبد

الاميرطاهربناللهعبد

اللهعبدبناللهعبد

355

،32

،218

،692

،922

،902

288

921

003

023

278

013

691

124

82

226

153

164

124

61

61

52

125

702،902

34

116

091

122

278



الاشبيليالرحمنعبدبناللهعبد

عديابن=الجرجانيعديبناللهعبد

الرشاطيعليبناللهعبد

القومسيعليبناللهعبد

فيروزبناللهعبد

القزوينياللهعبدأبو

المباركبناللهعبد

أسدبنمحمدبناللهعبد

)الصنعاني(إسماعيلبنمحمدبناللهعبد

المقريالوهابعبدبنمحمدبناللهعبد

الاسديالفضلبنمحمدبناددهعبد

الإسحاقىيحمىبنمحمدبناللهعبد

السجزيعيسىبنالاولعبد

البرعبدابن

الخواريأحمدبنمحمدبنالجبارعبد

العمريالواحدعبدبنلحقاعبد

العباسيالكرمانيمحمدبنالحميدعبد

اللكنويالحليمعبدبنالحيعبد

التنيسيالرحمنعبدبنالحسينبنالرحمنعبد

البعليأحمدبناللهعبدبنالرحمنعبد

الكشميهينيالرحمنعبد

الادرشيالاستراباذيبنمحمدبنالرحمنعبد

البغداديالقزازالواحدعبدبنمحمدبنالرحمنعبد

356

21،74

،144

،277

،401

،161

،158

75

،75-

167

927

117

313

117

266

323

39

278

09

903

924

171

272

39

915

09



43السلميمحمدبنالمظفربنالرحمنعبد

124مهديبنالرحمنعبد

86،3999،السمعانيالكريمعبدسعدأبيبنالرحيمعبد

182،313الصنعانيهمامبنالرزاقعبد

13مكرمابنمحمدبنمحمدبنالصمدعبد

11العاصميالعزيزعبد

13الازجيالخياطعليبنالعزيزعبد

33،34،288928،نيالكتاالعزيزعبد

592العليعبد

98الفارسيالغافرعبد

225الخزاعيالغفارعبد

78النيسابوريالحسينبنمحمدبنالغفارعبد

23الامويابنالغفارعبدبنمحمدبنالغفارعبد

74136،018،،01،11،04،42،43،95المصريالازديسعيدبنالغنيعبد

161،162،171المقدسيالغنيعبد

161الرهاويالقادرعبد

167القرشيالقادرعبد

148الجرجانيالرحمنعبدبنالقاهرعبد

5657.البعلبكيجعفربنالحسنبنالكريمعبد

السمعانيابن=لسمعاني1محمدبنالكريمعبد

941،451القشيريهوازنبنالكريمعبد

168يونسبنعيسىبنالمؤمنعبد

192الشيحيالمحسنعبد

357



الحلبيالفضلبنالمطلبعبد

الهرويالفضلأبيبنمحمدبنالمعزعبد

الشيخالإبراهيمبنلملك1عبد

سليمانأبيبنلملكعبد

البصريشغئةبنعليبنالملكعبد

عديبنمحمدبنالملكعبد

الهمذانيبنجيربنمكيبنالملكعبد

النيسابوريالقشيريالكريمعبدبنالمنعمعبد

القشيريالقاسمأبيبنالواحدعبد

الانماطيالوهابعبد

الكلابيالوهابعبد

النسابةعبدةابن

الوراقعبدويهابن

سلامبنالقاسمعبيد:أبو

النيسابوريالقشيريعبيدبنمحمدبنعبيد

شاهينبنعمربناللهعبيد

موسىبناللهعبيد

الوزيرخاقانبنيحبىبناللهعبيد

أنس()عنعبيدةأبو

المثنىبنمعمرعبيدةأبو

العتابي

عنه-اللهرضي-عثمان

النجديجامعبنعثمان

358

39

39

258،925

251

33

147،165

36

87

82

37

914

47

122،123

،217،218022

87

31

118،313

221

278

225

211

118

272



911جبلةبنعثمان

512الدارميسعيدبنعثمان

33المحمياللهعبيدبنمحمدبنعثمان

541،471،521،531،551،561،661،168عديابن

236زيدبنعدي

عراقبنمحمدبنعلي=عراقابن

052،313العراقي

عروةبنلحسينابنعلي-عروةابن

8419،29،49،79،001،،2894،56،57،16،،01،42عساكرابن

113مسلمبنعفان

181،182عقدةابن

541العقيلي

152عكرمة

118-عنهاللهرضي-علي

161،117الخطيبالرازيإبراهيمبنعلي

117الفرصداحمدبنعلي

28المدينيمحمدبناحمدبنعلي

288البردانيعليابو

286287،البغداديأحمدبنئابتبنعلي

124الهسنجانيالحسنبنعلي

116،125126،الجنيدبنالحسينبنعلي

17،18الدمشقيعروةبنالحسينبنعلي

53المصريالفراءبنعمربنالحسينبنعلي

935



الجيانيالغسانيمحمدبنالحسينعليأبو

المصريالحسينبنعلي

المروزيحفصبنعلي

القزوينيطاهربيابنعلي

الرازيعليكبنلحسنابنالرحمنعبدبنعلي

الجرجانيالعزيزعبدبنعلي

مدركبنالعزيزعبدبنعلي

الأرتاحيالغنيعبدبنعلي

السمعانيعليبنعلي

الرِبعيعيسىبنعلي

الوزيرعيسىبنعلي

الكاهليعليأبو

التنوخيالمحسنبنعلي

السمعانيمحمدبنعلي

الجرجانيالزبحياللهعبدبنمحمدبنعلي

عراقبنمحمدبنعلي

الحسينبنعليمحمدبنبنعلي

القصارمحمدبنعلي

نصرالدينوريبنمحمدبنعلي

المدينيابنعلي

الطريقيالمنذربنعلي

لحافظاعليبنلحسينا:النيسابوريعليأبو

الكاتبالسلامعبدبناللههبةبنعلي

036

91

911

691

125

33

148

117

،162171

،7897

47

118

278

32

78

248

34

117

155،157

113،124،251

116

118،911

35



ياورجن!علي

حامدابنالعماد

(الشذرات)صاحبالعمادابن

الاصفهانيالعمادابن

سليمبنمنصور=العماديةابن

الشاعراليمنيالحسنبنعمارة

العيديعمربناحمدبنعمر

البخارينيالكاخشتواعمربنأحمدبنعمر

الموصليبدربنعمر

البسطاميالحسنبنعمر

الخطاببنعمر

الصينيعمرأبو

البغداديالزياتبنعليبنمحمدبنعمر

السرخسيعليبنمحمدبنعمر

الانصاريعمرانأبو

الصفاراللهعبدبنموسىبنمحمد:عمرانأبيابن

ديناربنعمرو

العاصبنعمرو

العلاءبنعمروأبو

الفلآسعليبنعمرو

المطلبمولىعمروأبيبنعمرو

خليدبناللهعبدالعميثلأبو

عندةابن

361

،913،174241

146

99،152

326

0،32-323326،328

931

931

924

278

028

153

08

028

،9781،39

251

211

124

251

702

931



معاويةبنمالكبنسلمةبنعلقمةأم:عندة

913الاكرمين

278سعيدبنعنسبة

39الاسفرايينيعوانةأبو

32223-0،324القضاعيمهرةبنندغىبنالعيدي

323-0.32.321033الابينيمحمدبنأحمدبكرأبو:العبديالعندي//العيدي

52ماكولا(ابن)جدمعقلبنإدريسبنعيسى

52عمروبنمعقلبنعيسى

251.168الغطريفي

74غنجار

8582،952،1،322،325،32،328923.عليسيدفؤاد

167لجنيةافارعة

72الفداءأبو

74الفراتابن

39محمدبنادلهعبد:الفراويابن

8578،الفضلبنمحمد:الفراوي

192الاسفرايينيالفرجأبو

112الفرزدق

62913،،51بكرأبيبنمحمودالعلاءأبو:الفرضي

901،65،محمدبناللهعبدالوليدأبو:الفرضيابن

451نيالجرجاالتميميإسماعيلبنالفضل

251الحباببنالفضل

286288،خيرونابنالفضلابو

362



السليمانيالفضلأبو

شاذانبنالفضل

الصائغالعباسبنالفضل

عليأحمدالسيدبناللهفصل

الفوطيابن

الشعرانيالرحمنعبدبنفيد

المؤمنينأميراللهبأمرالقائم

القرطبيأصبغبنالقاسم

الخليليالقاسمأبو

عساكربنالحسنبنعليبنالقاسم

قتادة

سعيدبنقتيبة

العقيليالمقلدبنقرواش

القيمابن

الاديبالرزاقعبدبنكامكار

الكتبي

كثيرابن

لحارثياوبرةبنكرز

(لمستشرق)اكرنكو

المروزيةحمدأبنتكريمة

الكلبيابن

جعفربنكميل

لبيد

363

118

891

403

81

28،192

902

39

39

162،163

251

26،92

025،253،257،258

،8183

28،94

27

148،916

،131،913،017،238024

287

032

148

214



نيالجرجايونسبنحاتم:الليثأبيابن

الفهميسعدبنالليث

الساجيتمنمؤ

ماكولاابن

أنسبنمالك

الحارثبنمالك

أحمدبنمحمدبنأحمدسعدأبو:الماليني

المجاورابن

البلبيسيإبراهيمبنإسماعيلالدينمجد

شعيببنإبراهيمبنمحمد

الاصبهانيالمقريبنعليبنإبراهيمبنمحمد

المقريبنإبراهيمبنمحمد

البراءبناحمدبنمحمد

حمادبناحمدبنمحمد

الخاضبةبنأحمدبنمحمد

الحنبليالسفارينيسالمبنأحمدبنمحمد

الواسطيبشرانبنسهلبنأحمدبنمحمد

الصراميأحمدبنمحمد

البخاريعمربناحمدبنمحمد

المسلمةبنمحمدبناحمدبنمحمد

نيالكرمايعقوبأبيابنإسحاقبنمحمد

الأحمسيإسماعيلبنمحمد

الرازيأيوببنمحمد

364

168

143،251

،37،38،61،016288

،136،915،162،288931

113،121،215

278

11،288

326

21،75

124

153

914

124

914

016

924

32

931

،3351

091

116

166



بلبانبنالقادرعبدبنالدينبدربنمحمد

بسامبناللهعبدبنبكربنبسامبنمحمد

الهيانيالجرجاني

الازهريظافرالبشيرمحمد

الصادقجعفربنمحمد

الشطيجميلمحمد

الفقيحامدمحمد

حبيبمحمدبن

الازرقحسانبنمحمد

الاسنويلحسناابنمحمد

البغداديالباقلانيلحسنابنمحمد

السمعانيالحسنبنمحمد

البالويالحسينبنمحمد

الجرجانيالخفافيالحسينبنمحمد

الحافظعليبنالحسينبنمحمد

نصيفحسينبنمحمد

المقوميالهيثمبنالحسينبنمحمد

الطهرانيحمادبنمحمد

الحسنبنحمويهبنمحمد

الخلوتيمحمد

القاوفجيخليلبنمحمد

الكوثريزاهدمحمد

لاعلى1عبدبنزكريابنمحمد

365

-165

،17،57

،271

271

166

924

916

272

925

921

116

258

83

82

82

168

245

33

116

125

272

924

913

215



البيحانيسالمبنمحمد

العبدريسعدونبنمحمد

المصلوبالشاميحسانبنسعيدبنمحمد

المصريالقضاعيجعفربنسلامةبنمحمد

النيسابوريالدلالفارسبنسليمانبنمحمد

كرديبنسفوبنمحمد

امينمحمدالشيخابنصالحمحمد

الهنديالفتنيطاهربنمحمد

طاهرالمقدسيبنمحمد

التركيطرخانبنمحمد

الندويطهمحمد

القدوسيعادلمحمد

العباسبنمحمد

الانصاريعراربنجبريلبناللهعبدابيبنمحمد

نميربناللهعبدبنمحمد

الانصاريمحمدبنالباقيعبدبنمحمد

السمعانيلجباراعبدبنمحمد

المسعوديمحمدبنالرحمنعبدبنمحمد

حمزةالرزاقعبدمحمد

الترابيالصمدعبدبنمحمد

خانالمعيدعبدمحمد

زنجويهبنالملكعبدبنمحمد

التدميريالغافقيعليبنالملكعبدبنمحمد

366

،22،36،6174

327

61

177

32

918

918

257

248

924،

،235

284

284

187

125

09

78

187

97

71

116

56



محمد

محمد

محمد

محمد

محمد

محملى

محملى

محمد

محمد

محمد

محمد

محمد

محمد

محمد

محمد

محمد

محملى

محمد

محملى

محمد

محملى

محملى

محمد

الشافعيالكرجيمحمدبنالملكعبد

الواحدعبد

الاصبهانيلدقاقالواحدعبد

هشامبنالوهابعبد

المالكياللهعبيد

النرسيميمونبنعلي

النطنزيعلي

نيالاصبهاعمر

72الحربيخليفةبنعمر

نيلجرجا1عميرة

288،،34،3604،14،94،56.57،لحميديافتوح

غيلانبنإبراهيمبنمحمد

المهتديابنمحمد

السندروسيالطرابلسيمحمد

الدمشقيالخيضرياللهعبدبنمحمد

السواقعثمانبنمحمد

العربيبنعليبنمحمد

الماهانيمحمد

نيالفاشايوسفبنمحمد

مرزوق

،161وارةابنمسلم

المظفر

دي1البغدالمظفر

367



السمعانيالمظفربيمحمدبن

المهرانيموهوببنالحسنبنالمفصبلبنمحمد

الجرجانيالخطيبموسىبنمحمد

الغندجانيموسىبنمحمد

561.،27،3548،94،05.15،52،،11،12السلاميناصربنمحمد

017الناسخعليبناللهنصربنمحمد

132،913،174،142الديننظاممحمد

428،592بهادريارجن!محمد

الذهلييحعىبنمحمد

الجرجانييوسفبنمحمد

الشاميعليبنيوسفبنمحمد

156الكشييوسفبنمحمد

حسنمحمود

الزبيديالمرتضى

501مرجليوث

أحمدبنمحمدبناحمدبكرأبو:مردويهابن

52نيلمرزباا

621لمزيا

محمدبنجعفرالعباسأبو:المستغفري

الاسماعيلياحمدبنإسماعيلبنمسعدة

الغانميمحمدبنمسعود

محمودبنمسعود

83161،181،927،القشيريالحجاجبنمسلم

368

8،6

8

63

2

6،2

،71

66،

،99

23

94

48

96،

85

12،

12،

45،

95

3

52

،08



الخياطمسلمأبيبنمسلم

الاندلسيقاسمبنمسلمة

المسيبابن

جوادمصطفى

نيالجرجاالتميميإسماعيلبنالمظفر

السمعانيمحمدبنمنصورالمظفرابو

جمعةمعبدبن

روبةبنالمعلىأبو

راشدبنمعمر

الحبالالكوفيعليبنمحمدبنالمعمر

الندويالدينمعين

مغلطاي

إسماعيلبنالمفضل

الحجاجأبوالمفضل

سلمةبنالمفضل

مقبلابن

بادتهلمقتديا

المقرئابن

المقريزي

المقيرابن

الدينتاجمكتومابن

الكشميهنيالرزاقعبدبنمكي

قاريعليالملا

36

118،5

9

.،6،15،22

،78

7

9

،16

9

6

،37

،94

،9،914،152،156.

،248،2570



المناديابن

المنذري

تي(لبهو)امنصور

63-614،.41،51،61سليمبنمنصور

ماشاذهبنأحمدبنمحمدمنصورأبو

البغداديغنيمةبنليمعابنالعزيزعبدمنينا:ابن

142،4،28592ياورجن!مهدي

السهميإبراهيمبنموسى

الاشعريموسىأبو

138.42،2،284592بهادرخانعليعثمانمير

العجليميمونابو

الميموني

60،2032النابغة

الجعديالنابغة

061اللهعبيدبنعليبنمسعودالعادر:ابن

السلاميناصربنمحمد=ناصرابن

916،18،2،الدينناصرابن

482،592بهادريارجن!ناظر

27،3748،19،29،49،146.النجارابن

النجمبو

العبسينجيحابو

441.51،218،2،2224،225،22231النديمابن

العمرىالنسابة

037

9،

8

9،

8

2،

3

22

6

27

65

08

39

92

27

92

22

12

23

21

16

6،65

992،

،928

236

278

،234

47



43المقدسيإبراهيمبننصر

288السجزينصرأبو

288لمقدسيانصر

288الصباغبننصرابو

28الخشناميأحمدبناللهنصر

49النيسابوريحمدأبناللهنصر

118ئابتبنالنعمان

113(دكينبن)القضلنعيمبو

163الاستراباذينعيمأبو

61،288092،الاصبهانينعيمبو

512نفطويه

،27،940،5.530،661،،13،41الحنبليالغنيعبدبنمحمد:نقطةابن

،62،65،84،86،19،99001،

917،092

01،2212نواسابو

53،222،287،928313،النووي

4،325،32327العطاسهادون

284الندويهاشم

3405،السنابلأبوفتحويهابنالصهباءأبيبناللههبة

98النيسابوريثمالبسطاميبنعمربنسهلبناللههبة

2692،ماكولا(ابنالاميرلد1)وعليبناللههبة

39القشيريالواحدعبدبنالرحمنهبة

52هبيرةابن

371



015عالعابنهشام

313بشيربنهشيم

97الكشميهنيالهيثمأبو

902الشاشيكليببنالهيئم

39المكيبنمحمدالهيثمابو

مسلمبنمحمد-وارةابن

المغربيالوزير

وستنفلد

278وكيع

811لباجيالوليدأبو

الوقشينيالكنالوليد1أبو

441مسلمبنالوليد

916()الاسقفلادوليم

97الصمدعبدبنمحمد=الترابيالهيئمابن

323،،77511،941،051،521،581.،2،2،3815الحمويياقوت

4.32033

412القطانسعيدبنيحى

023العيديالقاسمبنعليبنيحى

124،125،013،177182،معينبنيحى

48مندةبنيحى

413هارونبنيزيد

581،915المهلببنيزيد

512الهرويإسحاقبنيعقوب

372



البحرييعقوبأبو

لخليليايعلىأبو

السهميموسىبنإبراهيمبنيوسف

العشيوسف

البغداديالخفافالمباركبنيوسف

السياريمنصوربنيوسف

يونسابن

!!!

373

165

117،012

17،24

39

47



الكتبفهرس-5

للجوزقانيالاباطيل

للقاري،الموضوعةالاحاديثفيالمرفوعةالاثار

السمعانيالمظفرلابيلحساناالالفالاحاديث

بلبانلابن،المختصراتأخصر

نيللسمعاالبحارركوبفيالاخطار

لبروكلمانالعربيةاللغةآداب

قتيبةلابن،الكاتبادب

للبخاريلمفرد،االادب

للسمعانيالحسباستعمالفيالادب

الودعانيةالاربعون

السمعانيالكريمعبدبنالرحيملعبدحديثاأربعون

الاكمالإكمال=نقطةلابنالاستدراك

البرعبدلابن،الاستيعاب

نيللجرجا،البلاغةاسرار

الدبوسيزيدلابيالاسرار

السمعانيلابنالاسفارعنالاسفار

للبيهقيوالصفاتالاسماء

دريدلابنالاشتقاق

حجرلابنالاصابة

السمعانيالمطفرلابيالاصطلام

الاصمعيات

374

247

924

،0882

،271272

89

147

221

028،403

59

247

49

،13605،1277

148

97

59

251

032

136،671،278

97

602



61الدينناصرلابن،الاوهاممنالذهبيمشتبهفيبماالاعلام

52نيللأصبها،نيالاغا

59السمعانيلابنالبساتينأفانين

7577،،11،12،63للرشاطيالانواراقتباس

225السيدلابنالاقتضاب

236لخوريالسعيدالمواردأقرب

273للحجاوي،لاقناعا

77الخيضريللقطبالاثسابكتبتلخيصفيالاكتساب

023نيللهمدا،الاكليل

13،41،18،0،6،62،6366نقطةلابنالاكمالاكمال

72136،951،162،631،641،9،31423،كولامالابنالاكمال

313الاثرعلمفيالعراقيألفية

28السراجالقاسموأبيالمزكيزكرياأبيليأما

89السمعانيلابنالخمسمائةليالاما

89السمعانيلابنليالاما

9728،السمعانيالمظفرلابيليالاما

59نيالسمعالابنوالاستملاءالاملاء

268الستالامهات

9728،السمعانيالمظفرلابيالانتصار

الانواراقتباس-الرشاطيأنساب

22،47المقدسيطاهرلابنوالضبطالنقطفيالمتماثلةالخطفيالمتفقةالانساب

،0،2،22،24،63،77511،181،135،136،941السمعانيلابنالانساب

015،581،016،164،165،917،932

375



97السمعانىالمظفَرلابيالاوساط

912والتفريقلجمعاأوهام

018الازديالغنيلعبدالاشكالإيضاج

89،لمغربياللوزيرالإيناس

89السمعانيلابنالبخاريبخوربخار

72كثيرلابن،والنهايةالبداية

266للشوكانيالطالعالبدر

97السمعانيالمظقرلابيالبرهان

612للسيوطي،الوعاةبغية

147الشالنجيسعيدلابيالبيان

66236،،02للزبيدي،القاموسشرحالعروستاج

125،441خيثمةابيابنتارلخ

41العديمابنتارلخ

الاعيانوفيات=خلكانابنتاريخ

581،915الادرشيسعدلابيإستراباذتاريخ

918للبخاريالاوسطالتاريخ

السلوك=لجندياتاريخ

918للبخاريالصغيرالتاريخ

،6،32221،231،271،136.177،917،181،للبخاريالكبيرالتاريخ

182،185،187918-،191.591-10،2،277028

89نيالسمعالابنالرواةمنللمتاخرينالوفاةتاريخ

74لغنجاربخارىتاريخ

"681"42،26،15،401،135،136،641،571للخطيببغداد،تاريخ

512،12،2092-292

376



5،32لباخرمةعدنثغرتاريخ

عساكرلابندمشقتاريخ

الدوريعباستاريخ

الفضلللسلطانعدنتاريخ

لقمانإبراهيمعليلحمزةلجزيرةاوجنوبعدنتاريخ

زبيدأخبارفيلمفيدا=عمارةتاريخ

المباركلابنالتاريخ

سياربنلاحمدالتاريخ

سعدبنلليثالتاريخ

نيالسمعالابنمروتارلخ

يونسلابنمصرتاريخ

للحاكمنيسابورتاريخ

قتيبةلابنالقرآنمشكلتاويل

،23،62،6365،،11،16،18حجرلابنالمشتبهبتحريرالمنتبهتبصير

للذهبيالتجريد

نيالسمعالابنلهداياواالتحايا

88،19،69،للسمعانيالكبيرالمعجمفيالتحبير

،162لحديثااهلبمناقبالتحديث

للأزهري،المرسلينسيدعلىالموضوعةالاحاديثمنالمسلمينتحذير

نيالسمعالابنوالهداياالتحف

5،32،327،328للأهدلالسنيةالتحفة

السمعانيلابنالعيدتحفة

السمعانيلابنالمسافرتحفة

377



للعراقيالاحياءاحاديثتخريج

287،للسيوطيالراويتدريب

28،34،3704،54،94،19،29،،01،27للذهبيلحفاظاتذكرة

99،001،511.161،181،122،135،

94152-1،571،166،

لموضوعاتا-الموضوعاتتذكرة

للفتنيلموضوعاتاتذكرة

السمعانيلابنوالتبصرةالتذكرة

المقدسيطاهرلابنالتذكرة

الرازيلحسنالابيحاتمأبيابنترجمة

145،278،،135136،حجرلابنالمنفعةتعجيل

للسيوطيالتعقبات

،181حاتمابيلابنالكبيرالتفسير

،162تيميةلابنالاخلاصسورةتفسير

السمعانيلابنالضيفانلىإالجفانتقديم

287،،53للنوويالتقريب

للجيانيالمهملتقييد

84،39.،2748،94،.41نقطةلابنوالمسانيدالسننرواةلمعرفةالتقييد

61،22،1.61،32،323-641،الصابونيلابنالاكمالإكمالتكملة

للمنذريالنقلةلوفياتالتكملة

للخطيبالمتشابهتلخيص

للسيوطيلاشكال1إيضاجتلخيص

378

025

928

،،69

092

248

59

924

116

927

248

911

921

89

313

91

325

6

12

018



248عراقلابنالموضوعةالشنيعةالاخبارعنالمرفوعةالشريعةتنزيه

،66013،136،541،571،174،091،125،حجرلابنالتهذيبتهذيب

-278028

261.135.136،514للمزيالكمالتهذيب

912للأزهرياللغةتهذيب

136.641،941.151بدرانلابنعساكرابنتاريختهذيب

،92،37،9304،14،54،46،52،،21ماكولالابنالاوهاممستمرتهذيب

55.0،6،6466

441البخاريتوارلخ

23،6265،931323،،9،16الدينناصرلابنالمشتبهتوضيح

514شاهينابنثقات

514العجليثقات

171،181،912،136،514حبانلابنالثقات

181،021حاتمبيألابنالاعمالثواب

153للاسماعيليالمستخرجالصحيحلجامعا

75-76للبلبيسيواللبابالقبسبينلجامعا

917،092للخطيبالسامعوآدابالراويلاخلاقلجامعا

28راشدبنلمعمرالجامع

01للحميديالمقتبسجذوة

6441.018،182،591،791،991،102،حاتمأبيلابنلتعديل1ولجرحا

033لرياض1جريدة

903للحميديالصحيحينبينلجمعا

14-4415طاهرلابنالصحيحينرجالبينلجمعا

937



حزملابنالنسبجمهرة

دريدلابنللغةجمهرة

الكلبيلابنلجمهرةا

للقرشيالمضيئةلجواهرا

المنتهىعلىالخلوتيحاشية

السمعانيلابنالاتماممعالصلاةتخفيفعلىالامامحث

السمعانيلابناليدينغسلعلىالحث

تماملابيالحماسة

نيللأصفهاالقصرخريدة

للبغداديالادبخزانة

نيالبستامعارفدائرة

السمعانيلابنالحمامدخول

السمعانيمحمدبكرلابيالحمامدخول

للسفارينيالموضوعاتالاحاديثفيالمصنوعاتالدرر

المضيةالدرر

السمعانيلابنالكبيرالدعوات

السمعانيلابنالنبويةلحضرةاعنالمرويةالدعوات

للجرجانيالاعجازدلائل

فرحونلابنلمذهباالديباج

هذيلأشعارديوان

الاعشىديوان

العابغةديوان

نيالسمعالابننزلمشيبوبشرى،رحلحبيبذكرى

083

1،32،323326

،223،226227

032

032

167

272

89

59

602

033

228

033

59

69

924

59

59

148

223

602

602

602

89



614نيالسمعاابنذيلعلىالدبيثيابنذيل

146بغدادتاريخعلىالسمعانيابنذيل

146بغدادتاريخعلىالنجارابنذيل

الاكمالإكمال=""الاكمالعلىنقطةابنذيل

641النجارابنذيلعلىلمارستانيبكراأبيذيل

614النجارابنذيلعلىرافعابنالتقيذيل

641نيالسمعاابنذيلعلىحامدابنالعمادذيل

49نيالسمعالابنبغدادتاريخذيل

248للسيوطيالموضوعاتعلىذيل

61،46لمغلطاي،نقطةابنذيلعلىذيل

6136،،41،16سليمبنلمنصور،نقطةابنذيلعلىذيل

89نيالسمعالابنوالتجارةالكسبفيلخسارةواالربج

181،021حاتمأبيلابنالجهميةعلىالرد

7897،نيالسمعاالمظفرلابيالقدريةعلىالرد

69نيالسمعالابنوالوساللالرسائل

247نيللكتاالمستطرفةالرسالة

253للمؤلفالضعيفبالحديثالعملحكمتحقيقفيرسالة

451للقشيريالرسالة

248للصاغانيالموضوعاتفيرسالتان

89نيالسمعالابنالكتابكتابعنالارتيابرفع

222223،حجرلابنمصرقضاةعنالاصررفع

لابن،سلامبنمحمدالبخاريشيخوالداسمخففعمنالملامرفع

81الدينناصر

381



172شاهينلابنفيهمالمختلفالرواة

912الانباريلابنالزاهر

021حاتمأبيلابنالزهد

11للمستغفريالغنيلعبدوالمختلفالمؤتلفكتابفيالزيادات

155الصغيرالرازيلحسينابنلاحمدالسهميحمزةسؤالات

155عبدانبنلاحمدالسهميحمزةسؤالات

155الزهريغلامبنعليبنللحسنالسهميحمزةسوالات

551.157للدارقطنيالسهميحمزةسؤالات

99السمعانيلابنسعدبابياكتنىلمنو[لعدالسد

69السمعانيلابنالاصحابورحمةالأحبابسلوة

322632328،للجنديالسلوك

42للميمنيلياللاسمط

268ماجهابنسنن

268413،داودبيأسنن

268الأربعالسنن

313-315البيهقيسنن

268الترمذيسنن

531،413الدارقطنيسنن

154للبيهقيالكبرىالسنن

268النسائيسنن

136هشامابنسيرة

248الشامييوسفبنلمحمدالسيرة

49،69،941،156العمادلابنالذهبشذرات

382



272النجديجامعبنلعثمانالمختصراتأخصرشرح

273للبهوتيالمنتهىشرح

917حجرلابنالنخبةشرح

الراويتدريب-النوويتقريبشرح

032ايوببنعاصمبكربياللوزيرالنابغةديوانشرح

922،032ايوببنعاصمبكربياللوزيرالقيسامرئديوانشرح

12،182،912-0125قتيبةلابنوالشعراءالشعر

9740،3682،0،28287،903،،18البخاريصحيح

39عوانةلابيالصحيح

83،85،8768،2903،مسلمصحبح

89السمعانيلابنالصدقةفيالصدق

89السمعانيلابنالضحىصلاة

69نيالسمعالابنالبيضالايامصوم

541للعقيليالضعفاء

17،91للسخاوياللامعالضوء

0،246خياطبنلخليفةالطبقات

64136،441،سعدابنطبقات

83،86،880،9،69،89،99001.167،للسبكيالشافعيةطبقات

72شيرويهطبقات

123للجعدياليمنفقهاءطبقات

135،136الجزريلابنالقراءطبقات

49السمعانيلابنالطلبأدبفيالذهبطراز

59السمعانيلابنالعزلةعز
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1،32للخزرجيالمسبوكالعسجد

للموصليالصريحةالموضوعاتفيالصحيحةالعقيدة

،181.012حاتمأبيلابنالحديثعلل

اللهعبدروايةاحمدللاماملحديثاعلل

للدارقطنيالعلل

السمعانيالرحيمعبدالمظفرأبيليعوا

السمعانيلابنالعيدتحفة=العيدين

،01،218،212،291،2222قتيبةلابنالاخبارعيون

-172قتيبةلابنالحديثغريب

،172عبيدلابيالحديثغريب

للخطابيلحديثاغريب

قتيبةلابنالقرانغريب

سلمةبنللمفضلالفاخر

927،،12.15،16،561-01للسخاويالمغيثفتج

السمعانيلابنالثامساكنيلىإالغرامفرط

الثافعيللكرجيالفحولالائمةعنالفصول

السمعانيلابنالثامفضائل

السمعانيلابنالصبحصلاةفضائل

السمعانيلابنالديكفضل

السمعانيلابنالهرةفضل

السمعانيلابنيسفصل

،76،7779،401،المصورةالمخطوطاتفهرس

العشليوسفالظاهريةفيالتاريخكتبفهرس
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222،55،85-61،18،0-11،13لمخطوطاتامعهدفهرس

258برلينمكتبةفهرس

916البودلينلمكتبةالعربيةالمخطوطاتفهرست

-18،2231233النديملابنالفهرست

021حاتمابيلابنالرال!نفو]ئد

021حاتمأبيلابنالكبيرالفوائد

248نيللشوكالموضوعةاالاحاديثبيانفيلمجموعةاالفوائد

89نيالسمعالابنالموائدفوائد

82شاكرلابنالوفياتت1فو

31للحازمي،النسبةمشتبهفيالفيصل

02للفيروزاباديالقاموس

21،7567،للبلبيسيالقبس

1،32322الديبعلابنلعيون1قرة

88الكرجيلحسنالابيالسنةفيالبائيةالقصيدة

97السمعانيالمظفرلابيالادلةطع1قو

541،153عديلابنالضعفاءفيالكامل

6،26،27152،الاثيرلابنالتاريخفيالكامل

156للسهمي،العباسفضائلفيالاربعينكتاب

413للشافعي،الامكتاب

والتعديللجرحا=حاتمبيأابنكتاب

ومؤتلفهاالقبائلأسماءمختلف-حبيبابنكتاب

70،2235المعانيابياتفيالاشناندانيكتاب

99السمعانيلابنلحلاوةاكتاب
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247المحبربنلداودالعقلكتاب

25ماكولالابنالوزراءكتاب

74تكينبنلشبلالنسبفيكتاب

74سعيدبنمحمدبنلاحمدحميرنسبفيكتاب

273للبهوتيالاقناعشرحالقناعكشاف

052للسندروسيوالواهيوالموضوعالضعفشديدعنالالهيالكشف

93،57561،581،248،،916،خليفةللحاجالظنونكشف

917،313للخطيبالكفاية

021حاتمأبيلابنالكنى

22927،الحاكماحمدلابيالكنى

22للدولابيالكنى

927الحجاجبنلمسلمالكنى

71عروةلابنالدراريالكواكب

924للقاوقجيموضوعبأصلهأولهاصللا:قيلفيماالمرصوعاللؤلؤ

561،46،2248للسيوطيالمصنوعةاللألئ

77للسيوطياللبابلب

1،2.73،75.76،77201.136الجزريالاثيرلابناللباب

022منظورلابنالعربلسان

،171،181،912،136.541،571،916،691حجرلابنالميزانلسان

15،216،291،2152

99السمعانيلابنالعراقساكنلىإالمشتاقلفتة

946،للامديالشعراءأسماءفيوالمختلفالموتلف

11الحضرميالطحانلابنوالمختلفالموتلف
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51الفوطيلابنلمختلف1والمؤتلف

64136،،12.42،95-01لازديالغنيلعبدلمختلف1والمؤتلف

9،21،24،95للدارقطنيلمختلف1والمؤتلف

01-9الفرضيلابنلكنى1ولالقاب1والاسماءمنلمختلف1والمؤتلف

61التركمانيلابنالعربأنسابمنلمختلف1والمؤتلف

21للأبيوردي،العربأنسابفيختلف1وئتلف1وما،لمختلف1والمؤتلف

21،04،14،43،95البغداديللخطيبوالمختلفالمؤتلفتكملةفيالمؤتنف

165لمالكالموطا

21،917،612للخطيبلمفترق1والمتفق

921حبيببنلمحمدالمحبر

092للرامهرمزيالفاصلالمحدث

57للاشبيليالانواراقتباسمختصر

عساكرابنتاريختهذيب=عساكرابنتاريخمختصر

052للزبيديالاحياءاحاديثتخريجمختصر

272الشطيجميللمحمدالحنابلةطبقاتمختصر

97السمعانيالمظفرلابيالمختصر

8،9،6437،حبيبلابنومؤتلفهاالقباللاسماءمختلف

272بدرانلابنالمدخل

14لحاكمااللهعبدلابيالمدخل

27016،28،161-لجوزياابنلسبطالزمانمراة

218الطيبلابيالنحويينمراتب

021حاشمابيلابنالمراسيل

602،223للسيوطيالمزهر
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المجاورلابنالمستبصر

لحديث(اعلوم)معرفةلحاكماكتابعلىنعيمابيمستخرج

حاتمأبيابنمسند

حمدمسند

الدارميمسند

الشافعيمسند

كليببنالهيثممسند

حنزابةبنالفضلبنجعفرمسند

وهببناللهعبدمسند

باطيشلابنالنسبةمشتبه

للزمخشريالنسبةمشتبه

،95،6474،،01،11،42الازديالغنيلعبدالتسبةمشتبه

الفرضيلابنالنسبةمشتبه

51للفرضيالنسبةمشتبه

للمالينيالنسبةمشتبه

،23،62.63،65136،،51،16للذهبيالمشتبه

للقاريالموضوعلحديثافيالمصنوع

،182فتيبةلابنالمعارف

،4،228،04لياقوتالادباءمعجم

19السمعانيلابنالبلدانمعجم
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22،25،77،99511،941،051،581،1،32.322033،لياقوتن1البلدمعجم

023للسلفيالسفرمعجم

19،5969،السمعانيلابنالشيوخمعجم

153نيالاصبهاالمقريلابنالكبيرالمعجم

19للطبرانيالكبيرالمعجم

46نيالمرزبامعجم

285حسنلمحمودالمصنفينمعجم

531،156السهميحمزةشيوخمعجم

4999،(لابنه)ألفهالسمعانيلابنمعجم

942للموصليالموقوفعلىالوقوفمعرفة

917،152لحديثاعلوممعرفة

924للموصلي،والكتابالحفطعنالمغني

9325،ماكولالابنوالدينارلسيف1والقلممفاخرة

602المفضليات

1،32،322،326033اليمنيلحسنابنلعمارةزبيدأخبارفيلمفيدا

052للسخاويالالسنةعلىالدائرةالاحاديثفيلحسنةاالمقاصد

79السمعانيلابنالامراءيديبينالعلماءمقام

313الصلاحابنمقدمة

73،74،75701،للمعلميالإكمالمقدمة

188،927الباريفتجمقدمة

182،591للمعلمي(لتعديل1ولجرح)اكتابمقدمة

591،791لتفريق1ولجمعاأوهامموضح"كتابمقدمة

052القيملابنالمنيفالمنار

938



59السمعانيلابنالمناسك

258الاسنويلحسناابنلمحمدالشافعيئمناقب

286192،،98016،166،917،،27،3748،لجوزيالابنالمنتظم

272273،للبهوتيالاراداتمنتهى

97السمعانيالمظفرلابيالسنةأهلمنهاج

212للمرزبانيالموشح

591،791للخطيبوالتفريقلجمعاأوهامموضح

46،2248لجوزيالابنالموضوعات

48،257،2062للقاريالموضوعات

37181،135،136،541،961،174،الاعتدالميزان

72برديتغريلابنالزاهرةالنجوم

22حجرلابنالالقابفيالالبابنزهة

89السمعانيلابنالاخوانلىاوالنزاعالاوطانلىاالنزوع

328لبامخرمةالنسب

168نصربنيحتىبنللحسنالقراننظم

248للسيوطيالبديعاتالنكت

217الاثيرلابنالاثرغريبفيالنهاية

4،32327ليالعبدفصلأحمدللأميرالزمنهدية

258للبغداديالمولفيناسماءفيالعارفينهدية

89السمعانيلابنالهريسة

842للنسيوطيالوجيز

148للجرجانيوخصومهالمتنبيبينالوساطة

99001،،612،4،294،خلكانلابنالوفيات
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000000000000000000000000000000000000000000000000147علمائهاوكثرةجرجان

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000914المؤلفترجمه

00000000000000000000000000000152عنهالرواة،شيوخه،رحلته،العلمطلبه-
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00000000000000000000000000000000000000000162"جرجان"تاريخعنالنقر-
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