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ABSTRACT 

 

Papyrology is one of the most important branches of manuscript studies (in 

addition to codicology and diplomatics). This is because writing on papyrus is an 

ancient practice that was being used in ancient Egypt and other parts of the 

world, even until the early Muslim conquests. Very specific methods were 

followed in order to prepare and print on papyrus, depending on their intended 

purpose, and the printing was performed using red or black ink.  

Papyrus manuscripts can be classified into multiple branches – scientific, 

literary, political, and personal. Moreover, the study of papyrology gained more 

attention, particularly, after the advancement of deciphering ancient texts by 

specialized scientists. Not only are these scientists experts in interpreting ancient 

texts, but they also are capable of utilizing modern instruments that help them 

determine the authenticity of each piece as well as measure its approximate age. 

These advancements are of great importance because they document life events 

that occurred during the ancient times. They also provide vital information in all 

fields of study that can benefit us nowadays – jurisdiction, politics, 

administration, social science, economy, and others.  

The study of Arabic papyrology is still in its early development stages. This is 

because only a small portion out of hundreds of thousands of reported papyrus 

pieces has been found. One of these pieces that has been found is the book of 

“Al-Jami’ Fi Al-Hadith”, by the Imam Abdullah Bin Wahab Bin Muslim Al-

Fahri (197 Hijri).  

This study will investigate the book of “Al-Jami’ Fi Al-Hadith” in detail and all 

of its components that have been scattered across various libraries. It also aims to 

initiate a movement that focuses on the exploration and preservation of the 
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Hadith heritage, which has been kept within many and different types of 

manuscripts, made of papyrus. Hopefully, this work will also open the doors to 

new findings in this field of study and becomes its corner stone.  

In addition to the novelty of this topic, its importance lies in the rarity of these 

ancient Hadith scripts. Our method of writing will be in the form of descriptive 

analysis augmented by relevant pictorial illustrations and documentations 
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 الملخص
 

الربدي موغلة يف القدم وظلت يعترب علم الربديات من أهم فروع علم املخطوطات والوثائق ألن الكتابة على أوراق 
مستخدمة يف مصر ويف بعض البالد األخرى حىت الفتح اإلسالمي، وقد اتبع يف صناعة الربديات ويف الكتابة عليها 

 طرائق خمصوصة؛ حيث تصنع بعناية خاصة حسب خمتلف األغراض ويكتب عليها باملداد األمحر أو األسود.

ده، ذلك أن قسما يسريا منها قد متت دراسته من أصل مئات اآلالف من وِعلم الربديات العربية ما يزال يف مه
 الربديات اليت مت العثور عليها.

ووثائق الربدي تنقسم عادة إىل وثائق علمية وأدبية وسياسية وشخصية وقد ازدادت أمهية علم الربديات بعد تطور 
ة النصوص، ويف التثبت من صحتها من خالل علم قراءة الوثائق الربدية على يد علماء متخصصني برعوا يف قراء

 اخلربة واملهارة، مع االستعانة باألجهزة العلمية احلديثة اليت تعني على حتديد عمر القطعة.

ويرجع سبب االهتمام بعلم الربديات إىل أن هذه الربديات وثائق معاصرة لألحداث، ومن أهم فوائدها أهنا تقدم 
 واجتماعية، واقتصادية يف غاية النفاسة واألمهية. معلومات عقدية وشرعية، وإدارية،

ومن هذه القطع اليت مت العثور عليها كتاب "اجلامع يف احلديث" لإلمام عبد اهلل بن وهب بن مسلم الفهري 
 هـ(.197)ت

ات وسيقع احلديث مفصال على هذا الكتاب احلديثي املبكر "اجلامع يف احلديث" وقطعه الربدية اليت تناثرت يف مكتب
 متعددة. 

وأردنا أن تكون هذه الدراسة منطلقا لدراسات تراثية حديثية ترتكز على العناية بالرتاث احلديثي احملفوظ على شكل 
 لفائف وأوراق بردية مبكرة، ولعل هذه الدراسة تفتح بابا جديدا، وتكون لبنة متواضعة يف هذا البناء اجلديد. 

ه تكمن أيضا يف ندرته، وقلة القطع الربدية احلديثية املتوفرة فيه. وستكون وإنه باإلضافة جلدة املوضوع فإن أمهيت
 منهجية الكتابة حتليلية وصفية مع إدراج بعض الصور التوثيقية املتعلقة باملوضوع.
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 مقدمة

 
 

 

الكتابات العربية القد ة كتبت على القرطا ، واألكتاف، واللخاف واجللود، والورق الكاغد، كما ن ق ت 
على املسكوكات، والسال ، والت حف املعدنية؛ وعلى اخل ب، والزجاج، واخلزف، واملنسوجات، وعلى 

 املبا ، وألوا  القبور )شواهد القبور(
- 3700)  هو أقدم ورق يف التاري  استعمل يف الكتابة عليه، ويرجع إىلي )القرطا (إن ورق الربدو

( سنة قبل امليالد 2000
تكسر املضرور، ، فيها السليم وفيها ا ألوف العربية  املكتوبة بالل ة أوراق الربدي قطعما ع ثر عليه منو

  عربية القمامة القد ة، السيما يف مصر ودول ميعوأماكن  ،مدفونة حتت الرمالوالكثري منها وجدوها 
 فمنها ما كتب يف  كما أهنا كتبت يف فرتات زمنية متعددة؛،متنوعةموضوعات وهي ت تمل على أخرى، 

وهنا  الكثري من ، ي جرا حىت هناية القرن اخلام  العصر اإلسالمي املبكر؛ منذ القرن األول ا جري
أوراق املصاحف كتبت على ورق الربدي    كويف يف القرون الثالثة األوىل من ا جرة  فوظة يف مكتبات 
العا  ومتاحفه بعد أن تفرق  لها وتناثرت حبات عقدها، ش هنا ش ن سائر الرتاث اإلسالمي من الرقوق 

 .واألوراق وغريها اليت توزعت يف شرق العا  وغربه بفعل العوامل واألسباب الكثرية
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 كيفية صناعة البرديات
القد ة، ولقد استفاد املصرى القدمي منه، حيث توصل كان نبات الربدى ينمو بكثرة ىف مستنقعات الدلتا ىف العصور 

إىل إحدى الصناعات املهمة الىت تعترب من أعظم ما أسدته مصر للحضارة الب رية أال وهى صناعة الورق، وبالرغم من 
 .انقراض نبات الربدى من مصر حاليا إال أن بعض األنواع الضئيلة

حىت اآلن، ويرتاو  طول الساق من مرتين إىل ثالثة أمتار، وقطر الساق  ويوجد أنواع منت رة من نبات الربدى بالسودان
سنتيمرتات، وهو مكون من غالف خارجى صلب بداخله نسيج رخو، وتتخلص طريقة عمل الربدى ىف قطع  4

السيقان، ونزع ال الف اخلارجى، وتقطيع اجلسم الرخو الداخلى إىل شرائح، وتوضع هذه ال رائح جنبا جلنب حبيث 
 . طى أحرف القطع بعضهات

وفوق هذا توضع طبقة ثانية من ال رائح ىف ا اه متعامد على ا اه ال رائح الس فلية، وبعد أن ت  طى الطبقة العليا الطبقة 
السفلية وت ض   الطبقتان معا، وتدق مبطارق من اخل ب، ولذلك على سطح مستو، ورمبا كان الصانع يضع حتت 

 .من القماش لتمتص العصارة الزائدة من ال رائح هذه ال رائح وفوقها قطعا
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وبعد أن تندمج ال رائح معا ت رت  لتجف، وبذلك ت صبح صاحلة للكتابة عليها، وملا كانت احلاجة تستدعى باستمرار 
استعمال أكثر من قطعة واحدة لذلك العامل يلصق الصفحات معا لعمل ملف طويل منها بعد هتذيب القطع الزائدة، 

غ طول هذه امللفات حنو مرتا، كان الكتبة يستعملوهنا باستمرار ىف تسجيل مراحل العمل احلكومى ىف إدارات وقد يبل
 .الدولة املختلفة، وختزن بعد كتاباهتا ىف أوان خاصة

تفظة واعتربت مصر مركزا  ذه الصناعة املهمة، وأخذت ت صدِّر جزءا كبريا من إنتجاها إىل ب لدان العا  القدمي،  وظلت   
هبذه املكانة ىف صناعة الورق مدة طويلة، على أن استعمال ورق الربدى ىف مصر كثريا ما كان يتجه إىل سد مطالب 
اجلهاز احلكومى مث الكتب الدينية وخاصة ما ي سمى بكتاب املوتى، جبانب اعتماده على الورق الربدى ىف أغراض أخرى 

 .1صنع من سيقان الربدى احملزومة واملربوطة معا على شكل قارب بسي وأو ا القوارب الص رية الىت كانت ت
 مقدمة 

يـ َعد علم الربديات أحد العلوم اليت أسهمت يف تعميق معرفتنا بتارخينا القدمي، فهو مبنزلة سجل تارخيي لكافة تفاصيل 
ثر ويروي عنه. وملصر، منذ القدم، احلياة يف خمتلف اجملاالت، وهو علم وسي  بني علمي التاري  واآلثار، حيث يوثق لأل
 عالقة خاصة مع املخطوطات القد ة املنسوخة على أوراق الربدي املعروفة بالربديات.

: إن -الباحث املتخصص يف علم الربديات باملعهد الفرنسي لآلثار ال رقية بالقاهرة-يقول الدكتور روي شانج لني 
وقوانني، بدأ خالل الربع األخري من القرن التاسع ع ر. ويوضح شانج أن  االهتمام بالربديات باعتباره علًما له قواعد

الربديات أصبحت حتظى بعناية خاصة من ِقَبل العلماء والباحثني والدارسني؛ نظرًا ألمهيتها يف ك ف خبايا التاري  وفك 
 2طالمسه.

                                                           
1 http://www.cairodar.com/329333/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D9%83%D9%8A%D9%81-

%D8%B5%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89-

%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D9%88%D8%B1%D9%82-

%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%89%D8%9F 
2 https://www.scientificamerican.com/arabic/articles/news/papyrology-an-eye-on-egypt-s-history/ 
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 أهمية أوراق البردي:

والدولة العباسية  -صدر اإِلسالم –لتوضيح الصورة يف الفرتة اإلسالمية األوىل ألوراق الربدي العربية أمهيتها اخلاصة  
أعين  -حىت ابن طولون، إىل جانب أوراق الربدي اليونانية والقبطية العائدة إىل فرتة صدر اإلسالم، ألهنا تك ف معاً 

عن نوا  متعددة  -ة أم اليونانية أم القبطيةالربديات اليت وصلت من الفرتة العربية اإِلسالمية سواء أكانت مكتوبة بالعربي
للتاري ، واحلضارة اإِلسالمية، كالنواحي االقتصادية واإِلدارية، وعلى نطاق أقل النواحي السياسية واالجتماعية. ولكن 

ت الفقه، املدوَّن بالعربية منها عظيم الفائدة بال شك يف جمال دراسة تطور اخل  والل ة العربية، أو التدوين ويف جماال
 3واحلديث والعلوم األخرى.
 أستاذة الل ة العربية يف جامعة ليدن إن أوراق الربدي بصفة خاصة هي أهم مصدر للتاري  تقول الباحثة سايبستاين

  ".من التاري  اإلسالمي اإلسالمي األول. "أوراق الربدي هي يف الواقع املصدر املعاصر الوحيد للقرنني األولني
منها أو ألهنا كتبت حبروف يصعب  ايبستاين إن أوراق الربدي غالبا ما يصعب قراءهتا لتآكل أجزاءتقول الباحثة س

رموزها وقراءهتا تنفتح أمامه نافذة فريدة على مناحي احلياة اليومية  هتجيتها أو بلهجة  لية. "ولكن من يقدر على فك
  ."اإلسالم األوىل خالل حقبة

                                                           
 نيَّــةالدّكتور فَـــــاحل حسني،  تـَْعريف بِالَوثائِق الربديَّة الَعَربيَّة َوأمهَِيتها يف دراَسِة التَّاري  اإلْسالمي اجلامعة األرد  3
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 التاريخ:نموذج لبردية في علم 
صفحة ت تمل  29م مكونة من 844 -843هـ/ 229وبالنسبة إىل علم التاري  فقد عثر على بردية مؤرخة سنة 

على قصة النيب داود، وت كل مع قطعة بردية ت تمل على جزء من السرية النبوية أول خمطوط عريب متكامل على 
وقام بن رها الدكتور رئيف جورج خوري)(؛ كما ن ر  شكل كتاب، وكلتامها تعود إىل ملكية جمموعة جامعة هايدلربج،

ا جري، ووضعها عبداهلل بن  يعة، من   ، صحيفة عبداهلل بن  يعة اليت تعود إىل القرن الثا1986حديثاً يف سنة 
م(، وهي أيضاً من ضمن موجودات جامعة هايدلربج)(. 791-790ه/ 174م اهري علماء احلديث مبصر، )ت 

ر عليه من األعمال يف علوم احلديث، وكان على شكل كتاب، ذلك الذي عثر عليه يف إدفو سنة لكن أكرب ما عث
صفحات شبه كاملة إضافة إىل نتف متناثرة بعنوان "جامع  106وهو خمطوط كتب على الربدي مكون من  1922

يعود  ض أنم)*(، ويفرت 810 -743هـ/ 195 -125يف احلديث" لعبداهلل بن وهب بن مسلم الفهري القرشي 
 تاري  نس  الكتاب إىل النصف الثا  من القرن الثالث ا جري)(.

ويف جمال التعرف إىل أسلوب كتابة الرسائل ال خصية، ومدى استعمال الفصحى والعامية،  كن مالحظة ذلك بوضو  
ستاذ ألربت ديرتش ما يبني من الرسائل املتبادلة بني أشخاص من العامة والتجار أو من الرسائل الرمسية، وفيما ن ره األ
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، وما كان قد ن ره قبل ذلك يف سنة 1955الذي صدر يف هامبورغ سنة  Arabische Briefeذلك يف كتابه 
 يف جملة: 1937

Abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes 
د أحيانًا شعرًا مدوناً، أو اليت تصدر يف ليبزج حتت عنوان "برديات عربية من مكتبة مدينة وجامعة هامبورغ". كما جن

 متثل رواية عربية ضائعة حول اإِلسكندر الكبري)(. 1926يف سنة  Th. Seifقصائد شعرية كاملة، ولدينا قطعة ن رها 
تبقى أمهية أوراق الربدي للمؤرخ هي األوىل من خالل ما تقدمه املادة املدونة عليها، ذلك أن ما يهم املؤرخ لتاري  مصر، 

رتة اإِلسالمية أو ما قبلها، هو أسا  االهتمام ب وراق الربدي، ألن هذه املعلومات هي اليت تصادفنا يف سواء يف الف
آالف الوثائق الربدية، سواء القبطية منها أو اليونانية، أو العربية، وأحيانًا املكتوبة بل ات أخرى كالسريانية، والفهلوية، 

خ هنا املهتم بالتاري  السياسي فحسب، بل املؤرخ حلضارة مصر بعامة يف شىت أو الل ة املصرية القد ة، وال يقصد باملؤر 
نواحيها، وما يعنينا هنا بالدرجة األوىل هو املهتم بالتاري  العريب اإِلسالمي يف مصر، و اصة الذي ينصب اهتمامه على 

صوص فهي ت كل مصدراً ال جيارى يف التاري  االقتصادي واإِلداري للدولة العربية اإِلسالمية، أو ملصر على شكل اخل
 )(.4هذا اجملال

اجلامع يف احلديث لإلمام احلافظ اإلمام، شي  اإلسالم، أبو  مد عبد اهلل بن وهب بن مسلم الفهري  تعريف بكتاب
 : (تلميذ االمام مالك (هـ 197موالهم ، املصري )ت 

ومقطوع، وقد رتبها املؤلف يف كتب يندرج حتتها أبواب، حديثًا ما بني مرفوع وموقوف  (717)تضمن هذا الكتاب
وابتدأها بكتاب النسب وذكر فيه ما ورد يف قبائل العرب، ونسبه )، مث عقب ذلك بكتاب األمساء، وذكر فيه ما 

يرغب فيه وما يرغب عنه من األمساء، وما هي أمساؤه ) مث ذكر كتاب الرب، فالصمت، فال يبة، فالطرية، وختم بكتاب 
 التفسري

اوين فسيظهر لنا جبالء أن الكتاب قضيته الكربى هي معاجلة مواضيع داخلة حتت نوإذا دققنا النظر يف هذه الع
هذا .مسمى اآلداب، وأنه ي به إىل حد كبري كتاب أيب عبد اهلل البخاري "األدب املفرد" من حيث موضوع الكتاب

ضوع اآلداب ـ ال رائب واملناكري والواهيات، بل غالب مادة و  خيرج املؤلف ـ كما هي عادة غالب من يكتب يف مو 

                                                           
 األردنيَّــة الدّكتور فَـــــاحل حسني،  تـَْعريف بِالَوثائِق الربديَّة الَعرَبيَّة َوأمهَِيتها يف دراَسِة التَّاري  اإلْسالمي اجلامعة 4
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الكتاب قد شاركه فيها أرباب الكتب امل هورة؛ وهذا يظهر بوضو  إذا ما أجلنا النظر فيما سلف ذكره من املراجع 
 .املستفيدة من هذا املؤلَّف الفذ كمؤلِّفه

 صور من مخطوط الجامع البن وهب
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 التعريف باالمام عبداهلل بن وهب 
 

 ه ْم، املِْصرِيُّ، احلَاِفظ .َعْبد  اهلِل بن  َوْهِب بِن م ْسِلٍم الِفْهرِيُّ َمْواَله ْم، اإِلَمام  َشْي   اإِلْساَلِم، أَب و   َمٍَّد الِفْهرِيُّ َمْوالَ 
 الِعلَم َوَله  َسْبَع َعْ َرَة َسَنًة.َمْوِلد ه : َسَنَة ََخٍْ  َوِعْ رِْيَن َومائٍَة. طََلَب 

َعاِفرِ 
َ
َوَة بِن ش َرْيٍح، َوَعْمرِو َرَوى َعِن: اْبِن ج َرْيٍج، َويـ ْون َ  بِن يَزِْيَد، َوَحْنظََلَة بِن َأيب س ْفَياَن، َوح َييِّ بِن َعْبِد اهلِل امل ، َوَحيـْ يِّ

، َوَعْبِد احَلِمْيِد بِن َجْعَفٍر، َوم ْوَسى بِن ع َليِّ بِن َربَاٍ ، َوَعْبِد بِن احلَاِرِث، َوأ َساَمَة بِن َزْيٍد اللَّْيِثيِّ،  َوع َمَر بِن   َمٍَّد الع َمرِيِّ
، َوأَفْـَلَح بِن مح َ  َْيِد بِن زِيَاٍد، َوم ْوَسى بِن أَيُـّْوَب الَ اِفِقيِّ ، َوَأيب َصْخٍر مح   اهلِل بِن زِيَاِد بنِ ْيٍد، َوَعْبِد اهلِل بِن َعاِمٍر اأَلْسَلِميِّ

َدِ ِّ، َوالضَّ 
َ
َعَة، َوَحْرمَلَة بِن ِعْمرَاَن، َوَسَلَمَة بِن َوْرَداَن امل حَّاِ  بِن ع ْثَماَن، َوَعْبِد اهلِل بِن مَسَْعاَن، َوَماِلٍك، َواللَّْيِث، َواْبِن َ ِيـْ

، َوَخْلٍق َكِثرْيٍ.َعيَّاٍش الِقْتَباِ ِّ، َوَعْبِد الرَّمْحَِن بِن زِيَاٍد اإِلْفرِ   ْيِقيِّ
، َوَأْصَبغ  بن  الَفرَِج، َوَسِعْيد  بن  َأيب َمْرمَيَ، َوَعْبد  اهلِل بن   -َشْيخ ه  -َرَوى َعْنه : اللَّْيث  بن  َسْعٍد  َوَعْبد  الرَّمْحَِن بن  َمْهِديٍّ

، َوَأمْحَد  بن  َصاِلٍح، َواحلَاِرث  بن  ِمْسِكنْيٍ، َوأَب و الطَّاِهِر بن  السَّرِْ ، َصاِلٍح، َوَأمْحَد  بن  ِعْيَسى التُّْسرَتِيُّ، َوَحْرَمَلة  بن  ََيَْي 
ْ ِرِب، َوََيَْي بن  َيَْ 

َ
ََقاِبرِيُّ، َوس ْحنـ ْون  بن  َسِعْيٍد َعاِ   امل

،َوَعْمر و بن  َسوَّاٍد، َوََيَْي بن  أَيُـّْوَب امل  َويـ ْون    بن  َعْبدِ  َي اللَّْيِثيُّ
 َعْبِد احَلَكِم،َوَغيـْر ه م.اأَلْعَلى، َوحَبْر  بن  َنْصٍر اخلَْواَلِ ُّ، َوِإبـْرَاِهْيم  بن  م ْنِقٍذ اخلَْواَلِ ُّ، َو  َمَّد  بن  َعْبِد اهلِل بِن 

بـََلَ َنا َأنَّ َماِلكاً اإِلَماَم َكاَن َيْكت ب  ِإلَْيِه: ِإىَل َعْبِد َلِقَي بـَْعَض ِصَ اِر التَّابِِعنْيَ، وََكاَن ِمْن أَْوِعَيِة الِعْلِم، َوِمْن ك نـ ْوِز الَعَمِل. وَ 
 اهلِل بِن َوْهٍب، م ْفيِت أَْهِل ِمْصَر، وََ ْ يـَْفَعْل َهَذا َمَع َغرْيِِه.

  َأ ِّ َرأَْيت  َله  َحِديْثاً اَل َأْصَل َله ، َوه َو ثَِقٌة.َوقَاَل أَب و ز ْرَعَة: َنَظْرت  يف حَنٍْو ِمْن َثالَِثنْيَ أَْلَف َحِدْيٍث الْبِن َوْهٍب، َواَل أَْعَلم  
ِمْنه ، َوَقَع ِعْنَدنَا َسبـْع ْوَن قَاَل َأمْحَد  بن  َصاِلٍح احلَاِفظ : َحدََّث اْبن  َوْهٍب مباَئِة أَْلِف َحِدْيٍث، َما رَأَْيت  َأَحداً َأْكثـََر َحِديْثاً 

 أَْلَف َحِدْيٍث َعْنه .
 ثَِقٌة.  أَب و َأمْحََد ابن  َعِديٍّ يف الَكاِمِل: ه َو ِمَن الثِـَّقاِت، اَل أَْعَلم  َله  َحِديْثاً م ْنَكراً ِإَذا َحدََّث َعْنه  َوقَالَ 

: ثَِقٌة.  َوقَاَل ََيَْي بن  َمِعنْيٍ
 َفَخرَّ َمْ ِ ّياً. -تَْ لِيـْف ه   -ْوِم الِقَياَمِة(قَاَل َخاِلد  بن  ِخَداٍش: ق رَِئ َعَلى َعْبِد اهلِل بِن َوْهٍب ِكَتاب  )َأْهَواِل يَـ 

 .-َرمِحَه  اهلل  تـََعاىَل  -قَاَل: فـََلْم يـََتَكلَّْم ِبَكِلَمٍة َحىتَّ َماَت بـَْعَد أَيَّاٍم 
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بَاِط، َوثـ ل ثاً يـ َعلِّم  النَّاَ  مبِْصَر، َوثـ ل ثاً يف احَلجِّ، َوَعْن س ْحنـ ْوَن الَفِقْيِه، قَاَل: َكاَن اْبن  َوْهٍب َقْد َقَسَم َدْهرَه  أَْثاَلثاً، ثـ ل ثاً يف الرِّ 
 َوذ ِكَر أَنَّه  َحجَّ ِسّتاً َوَثالَِثنْيَ َحجًَّة. 

 قَاَل أَب و َزْيٍد بن  َأيب الَ ْمِر: ك نَّا ن َسمِّي اْبَن َوْهٍب: ِديـَْواَن الِعْلِم.
رٌ  َ ازِي(، قال الذهيب: )م َوطَّ   اْبِن َوْهٍب( َكِبيـْ

َ
َناِسِك(، وَِكَتاب  )امل

َ
َعِة(، وَِكَتاب  )امل ، َ ْ أَرَه ، َوَله  ِكَتاب  )اجلَاِمِع(، وَِكَتاب  )البَـيـْ

 َوطَِّ (، َوَغيـْر  َذِلَك.
 وَِكَتاب  )الرِّدَِّة(، وَِكَتاب  )تـَْفِسرْيِ َغرِْيِب امل

: َنَذرت  َأ ِّ ك لََّما اْغَتْبت   ا اْغَتبت   قَاَل اْبَن َوْهب  ِإْنَساناً َأْن َأص ْوَم يـَْوماً، فََ ْجَهَدِ ، َفك ْنت  أَْغَتاب  َوَأص ْوم ، فـَنَـَوْيت  َأ ِّ ك َلمَّ
 ِإْنَساناً، َأْن أََتَصدََّق ِبِدْرَهٍم، َفِمْن ح بِّ الدَّرَاِهِم تـَرَكت  الِ ْيَبَة.

ٌر يف َكاَن الع َلَماء    -َواهللِ -قال الذهيب معقبا: َهَكَذا  ٌة م ْطَلقاً، َوَحِديـْث ه  َكِثيـْ ، َوَهَذا ه َو ََثَرَة  الِعْلِم النَّاِفِع، َوَعْبد  اهلِل ح جَّ
: َواْبن  وَ  ه  َرَوى َعِن ْهٍب ثَِقٌة، َما أَْعَلم  الصَِّحاِ ، َويف َدَواِوْيِن اإِلْساَلِم، َوَحْسب َك بِالنََّساِئيِّ َوتـََعنُِّتِه يف النـَّْقِد َحْيث  يـَق ْول 

 الثِـَّقاِت َحِديْثاً م ْنَكراً.
َع اْبَن َوْهٍب يـَق ْول  ِلس ْفَياَن: يَا أَبَا   َمٍَّد! الَّذِ  ي َعَرَض َعَلْيَك ف اَلٌن أَْمِ ، َرَوى: َعبَّاٌ  الدُّْورِيُّ، َعْن ََيَْي بِن َمِعنْيٍ، مسَِ

 َأِجْزَها ِل. قَاَل: نـََعْم.
َنَة.قال الذهيب معقبا: هَ  : الزُّْهرِيُّ، َواْبن  ع يَـيـْ  َذا الِفعل  َمْذَهب  طَائَِفٍة، َوِإنَّ الرَِّوايََة َسائَِ ٌة بِِه، َوبِِه يـَق ْول 

 ْرَمَلَة. ِعْنَد حَ َوَعْن َأمْحََد بِن َصاِلٍح، قَاَل: َصنََّف اْبن  َوْهٍب ماَئَة أَْلٍف َوِعْ رِْيَن أَْلَف َحِدْيٍث، ك لُّه  ِسَوى َحِديـَْثنيِ 
 َعَلْيِهم َحِديـْثـَه م، َوََجََع، قَاَل أَب و َحامتٍِ الب ْسيِتُّ: اْبن  َوْهٍب ه َو الَِّذي ع يِنَ جبمِع َما َرَوى أَْهل  احِلَجاِز، َوأَْهل  ِمْصَر، َوَحِفظَ 

 َوَصنََّف، وََكاَن ِمَن الع بَّاِد.
 5َومائٍَة، وَعاَش اثـَْنتَـنْيِ َوَسْبِعنْيَ َسَنًة.َوَماَت يف َشْعَباَن، َسَنَة َسْبٍع َوِتْسِعنْيَ 

                                                           
 هـ(354 مد بن حبان بن أمحد بن حبان بن معاذ بن َمْعبَد، التميمي، أبو حامت، الدارمي، الب سيت )املتوىف:  الثقات 5

 حتت مراقبة: الدكتور  مد عبد املعيد خان مدير دائرة املعارف العثمانية طبع بإعانة: وزارة املعارف للحكومة العالية ا ندية
 1973=  ه 1393الطبعة: األوىل،  ة املعارف العثمانية حبيدر آباد الدكن ا ندالناشر: دائر 

 1403الطبعة: األوىل،  بريوت –الناشر: دار الكتب العلمية  هـ(911املؤلف: عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين السيوطي )املتوىف:  طبقات احلفاظ
1/ 132 

 هـ(1396 مد بن علي بن فار ، الزركلي الدم قي )املتوىف: املؤلف: خري الدين بن  مود بن  األعالم
 4/144 م 2002أيار / مايو  -الطبعة: اخلامسة ع ر  الناشر: دار العلم للماليني

 ، 218/  5 الدكن -الطبعة: دائرة املعارف العثمانية، حيدر آباد التاري  الكبري   مد بن إمساعيل بن إبراهيم بن امل رية البخاري، أبو عبد اهلل 



Journal of manuscripts & libraries Specialized Research (JMLSR) Vol: 2, No: 3, 2018 

 
 67 

Journal of manuscripts & libraries Specialized Research   

 

 كتابه الجامع في الحديث:
 
 ()(.1/576(, وحاجي خليفة يف )ك ف الظنون()8/142ذكره يف الذهيب يف )سري النبالء 
 النس  اخلطية للكتاب: -أ
 ( ورقة، كتبت قبل سنة 91)( غري كاملة يف 13صرية بالقاهرة، أول، رقم )ملحق نسخة  فوظة يف دار الكتب امل

 هـ  مكتوبة على بردية ع ثر عليها يف " إدفو ".276
 :وعن هذه النسخة كتبت نسختان، ومها  فوظتان بدار الكتب املصرية 
 ( ورقة.183حديث( يف ) 2201أوالمها: رقم ) 
 ( 24859وآخرمها  فوظة برقم.)ب 
  )( 15يف ) 1 - 1601( -1652])رقم  (5) 218-231نسخة أخرى  فوظة يف جامع القريوان )شاخت

 ورقة )كتاب العلم(.
  ( ورقة )باب 21يف ) 2 – 1617( - 1838( رقم )5) 92 – 231نسخة أخرى  فوظة يف املكتبة املذكورة

 ال عراء وال ناء(.

                                                           

شار  يف حتقيقه: عبد  علي  مد معوض-حتقيق: عادل أمحد عبد املوجود هـ(365املؤلف: أبو أمحد بن عدي اجلرجا  )املتوىف:  ضعفاء الرجال الكامل يف
 5/336 م1997هـ1418الطبعة: األوىل،  لبنان-بريوت -الناشر: الكتب العلمية  الفتا  أبو سنة

احملقق: د. ب ار  هـ(742عبد الرمحن بن يوسف، أبو احلجاج، َجال الدين ابن الزكي أيب  مد القضاعي الكليب املزي )املتوىف: يوسف بن  هتذيب الكمال:
 1980 - 1400الطبعة: األوىل،  بريوت –الناشر: مؤسسة الرسالة  عواد معروف

 753 ، 
 هـ(748د بن عثمان بن قَاْ از الذهيب )املتوىف :    الدين أبو عبد اهلل  مد بن أمح سري أعالم النبالء سري النبالء

 223/  9  م 1985هـ /  1405الطبعة : الثالثة ،  الناشر : مؤسسة الرسالة احملقق : جمموعة من احملققني بإشراف ال ي  شعيب األرناؤوط
 هـ(852)املتوىف: املؤلف: أبو الفضل أمحد بن علي بن  مد بن أمحد بن حجر العسقال   لسان امليزان

 لبنان -الناشر: مؤسسة األعلمي للمطبوعات بريوت  ا ند –احملقق: دائرة املعرف النظامية 
 273 /7 م1971هـ /1390الطبعة: الثانية، 

الطبعة األوىل،  ا ندمطبعة دائرة املعارف النظامية،  هـ(852أبو الفضل أمحد بن علي بن  مد بن أمحد بن حجر العسقال  )املتوىف: هتذيب التهذيب  
 .71/  6 هـ1326

 
 



Journal of manuscripts & libraries Specialized Research (JMLSR) Vol: 2, No: 3, 2018 

 
 68 

Journal of manuscripts & libraries Specialized Research   

 

  أو ا: أخربنا  هـ. 3( ورقة، كتبت يف القرن 61( يف )3497، رقم )2/111نسخة أخرى  فوظة يف ت سرتبييت
 مد أنا ابن وهب، قال أخرب  َيي بن أيوب ... آخره: كتاب القراض. 

 وعليها قراءة احلسني بن  مد العلوي الطربي املتوىف يف حدود املئة الرابعة. 
  782وعنها صورة  فوظة يف مركز َجعة املاجد بديب رقم  
  ب( ورقة، 171 –أ 156جمموع( من )/40)نسخة أخرى  فوظة يف املكتبة الظاهرية بعنوان " املسند " ، رقم

هـ، تتضمن اجلزء الثامن وهي برواية مالك النسخة عن اإلمام أيب عبد الرمحن السلمي )ت 4كتبت يف القرن 
 هـ(.412

 
 طبعات الكتاب: -ب
 مج.3ج، 2هـ، 1385-1368تحقيق: ج. ديفيد ويل، القاهرة، املعهد الفرنسي، طبع ب 
 ج.2هـ، 1416 مد أبو اخلري، الدمام، دار ابن اجلوزي،  تحقيق: مصطفى حسن حسنيوطبع ب 
  .عبد اهلل بن وهبل ،تفسري القرآن -اجلامع  -1/1
 جملدات، 3ص، يف 637م، 2003يف دار ال رب اإلسالمي، سنة  ،ميكلوش مورا  بتحقيق املست رق د. طبع

 .1ط
 
   .عبد اهلل بن وهب، لاجلامع يف علوم القرآن -2/2
  ص.215معهد الدراسات اإلسالمية،  –املعهد القومي لآلثار والفنون، وبون  –ميكلوش مورا ، تون  حتقيق 
 
 مختصرات الكتاب ❖
 خمتصر اجلامع يف احلديث  -3/1

 اختصره: جمهول.
 النس  اخلطية للكتاب: -أ

 [.82/62(]1/163)بروكلمان نسخة  فوظة يف املكتبة الظاهرية، 
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 .كاماجلامع البن وهب يف األح/
 حققه وخرج أحاديثه: رفعت فوزي عبداملطلب، وعلي عبدالباس  مزيد

  1م، يف جملد، ط2005هـ 1425طبع يف دار الوفاء، سنة. 
 
 .ضب  وختريج وحتقيق ،اجلامع يف احلديث البن وهب -4/1

 .إعداد: د. مصطفى حسن حسني  مد أبو اخلري؛ إشراف: أ.د. مد شوقي خضر
  دكتوراه، نوق ت يف جامعة األزهر، كلية أصول الدين، قسم احلديث وعلومه.أطروحة 
  ،1ص، يف جملدين، ط880م، 1996هـ 1416طبعت يف دار ابن اجلوزي، بالدمام. 
 
 .اجلامع البن وهب: حتقيق ودراسة حنوية -5/1

 .د.عبداحلكيم راضي –إعداد: أمساء  مد عبد اهلل، إشراف: أ.د.حسني نصار 
  م.1999أطروحة ماجستري، نوق ت يف جامعة القاهرة، كلية اآلداب، قسم الل ة العربية وآداهبا، سنة 
 

َوطَّ   الكبري الْبِن َوْهبٍ 
 
 وقد ضمنه كتابه اجلامع يف احلديث كما جزم بذلك القاضي عياض. .امل
  :"13/266ٌر، َ ْ أَرَه "، ويف "تاري  اإلسالم"  وقال: "م َوطَّ   اْبِن َوْهٍب َكِبيْـ  9/225ذكره الذهيب يف "سري النبالء ،

وقال: " وموطؤه الكبري وجامعه  1/74وقال: "وله موط  كبري إِل ال اية". وابن فرحون يف "الديباج املذهب" 
 .1/228والب دادي يف "هدية العارفني": ، 6/20الكبري". والصفدي يف "الوايف بالوفيات" 

 ب ن ابن وهب ضمنه كتابه "اجلامع الكبري". وقد أشار اىل هذا  8/242ملدار ": وأفاد القاضي عياض يف "ترتيب ا
 ابن فرحون يف "الديباج" كما ذكرنا آنفا.

  (: "قال احلافظ )أبو موسى املديين( يف كتاب )تقذية 92وذكر احلافظ ابن ناصر الدين يف "إحتاف السالك" )ص
ص ري من يذكر أنه ملا صنف )مالك بن ان ( رمحه اهلل  ما يقذي العني من هفوات كتاب ال ريبني(: مسعت يف

كتاب )املوط ( صنف بعده )عبد اهلل بن وهب املصري( رمحه اهلل كتابه الذي مساه:)املوط (, ف خرب )مالك( به , 
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فقال: يبقى ما كان هلل تعاىل , فصار كتاب مالك مثل ال م  يف ال هرة , وكثرة النس  , وكتاب )ابن وهب( 
 عرفه , ويعز وجوده".قل من ي

 
 النسخ الخطية للكتاب: -أ
  ( ورقة.420( يف )862، رقم )47نسخة  فوظة يف مكتبة وِل الدين 
 
 .موط  عبد اهلل بن وهب -مرويات عبد اهلل بن وهب: َجع وترتيب ودراسة مع حتقيق اجلزء املوجود من  -2/4

 .فوزي عبداملطلبإعداد: أرشد خمتار خمتار أمحد، إشراف: أ.د.رفعت 
  أطروحة ماجستري، نوق ت يف جامعة القاهرة، كلية دار العلوم، قسم ال ريعة اإلسالمية،  فوظة يف مكتبة كلية

 القاهرة. –دار العلوم 
 
 3/4- ." املوط  لعبد اهلل بن وهب " قطعة من الكتاب 
 حتقيق: ه ام بن إمساعيل الصيين. 
   2ص، ط177م، 1999هـ ، 1420ن ر سنة. 
 
 املوط  البن وهب "كتاب القضاء يف البيوع". -4/4
 هـ( 240برواية سحنون عبد السالم بن سعيد )ت  

 .حتقيق وتعليق: ميكلوش مورا 
  1ص، ط156م، 2004هـ 1424طبع يف دار ال رب اإلسالمي، سنة. 
 
 .كتاب احملاربة من املوط  البن وهب  -5/4

 .وتعليق: ميكلوش مورا حتقيق 
  ص.192م، 2002طبع يف دار ال رب اإلسالمي، ببريوت، سنة 
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 انتقادات حول الكتاب •
 .ختريب مورا  لكتاب احملاربة من موط  ابن وهب، نقض وتقريع -6/4
 ت ليف: تامر اجلباِل. 
  م.2007-12-04واملطبوعات، بتاري  مقالة علمية ن رت يف موقع ملتقى أهل احلديث، منتدى شؤون الكتب 
 
 .شر  موط  ابن وهب -7/4

 هـ( 250ت ليف:أيب الطاهر األموي، أمحد بن عمرو بن عبد اهلل ، موالهم املصري الفقيه )ت 
 :"12/62ويف "سري النبالء":  18/59ذكره الذهيب يف "تاري  اإلسالم. 
  
َوطَِّ  البن   -5/

 
 .وهبكتاب تـَْفِسرْيِ َغرِْيِب امل

  :"وذكره ابن فرحون يف "الديباج 13/266، ويف "تاري  اإلسالم":  9/225ذكره الذهيب يف "سري النبالء ،
 .6/20ومساه : " تفسري املوط  "، والصفدي يف "الوايف بالوفيات":  1/74املذهب": 

  قريوان , رواها َيي بن هـ  مبدينة ال 293نسخة  فوظة يف مكتبة القريوان )على الرق( ويف آخرها مساع يف عام
عون عن أبيه عون بن عبد اهلل اخلزاعي عن ابن وهب" ذكرها املست رق ميكلوش مورا  يف ملتقى أهل احلديث، 
 وقال: " تفسري غريب املوط  لعبد اهلل بن وهب فهو أيضا بني يدينا كامال ما عدا ورقة أو ورقتني يف بداية الكتاب".

 سخة سواه. ويف خزائن املكتبات دفائن وخمبآءت وعجائب.قلت: و  أجد من ذكر هذه الن
 
َعِة البن وهب  -7/  .ِكَتاب  البَـيـْ
  :"وابن فرحون يف "الديباج املذهب" 13/266، ويف تاري  اإلسالم  9/225ذكره الذهيب يف "سري النبالء ،

 .6/20والصفدي يف "الوايف" ، 1/74
 
 .كتاب الهام وال صفر البن وهب  -8/



Journal of manuscripts & libraries Specialized Research (JMLSR) Vol: 2, No: 3, 2018 

 
 72 

Journal of manuscripts & libraries Specialized Research   

 

 1/74رحون يف "الديباج املذهب" ذكره ابن ف. 
 
 .كتاب املناسك البن وهب  -9/
  :"وابن فرحون يف "الديباج املذهب" 13/266، ويف تاري  اإلسالم  9/225ذكره الذهيب يف "سري النبالء ،

 .6/20والصفدي يف "الوايف"  1/74
 
 .كتاب امل ازي البن وهب  -10/
  :"وابن فرحون يف "الديباج املذهب" 13/266اري  اإلسالم  ، ويف ت9/225ذكره الذهيب يف "سري النبالء ،

 .6/20والصفدي يف "الوايف بالوفيات"  1/74
 
 .كتاب الردة البن وهب  -11/
  :"وابن فرحون يف "الديباج املذهب" 13/266، ويف تاري  اإلسالم  9/225ذكره الذهيب يف "سري النبالء ،

 .6/20بالوفيات" والصفدي يف "الوايف  1/74
 
 .ِكَتاب  أَْهَواِل يـَْوِم الِقَياَمِة البن وهب  -12/
  :"وابن فرحون يف 1/60، و"العرب" 13/266، ويف تاري  اإلسالم  9/225ذكره الذهيب يف "سري النبالء ،

 .6/20وقال: " وبعضهم يضيفه إىل اجلامع "، والصفدي يف "الوايف بالوفيات"  1/74"الديباج املذهب" 
 
 .البن وهب كتاب القدر وما ورد يف ذلك من اآلثار  -13/
 ( :" 303-1/302ذكره احلافظ ابن حجر يف "اجملمع املؤس.) 
 النس  اخلطية للكتاب: -أ
  ( اجلزء الثا  واألول، يف 22076، رقم )3/3/668نسخة  فوظة يف جامعة اإلمام  مد بن سعود بالرياض

 اً.هـ تقدير 14( ورقة، كتبت يف القرن 16)
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 .نسخة أخرى  فوظة يف دار العلوم بلكنو ا ند 
 ( ورقة.11، و20( يف )2570، و1041وعنها صورة  فوظة يف اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة، رقم ) 
 
 .البن وهب القدر وما ورد يف ذلك من اآلثار -1/13

 حتقيق ودراسة وختريج: د.عبد العزيز عبد الرمحن العثيم
 1ص، يف جملد، ط199م، 1986هـ 1406لطان للن ر مبكة املكرمة، سنة طبع يف دار الس. 

 بتحقيق د.عبد العزيز عبد الرمحن  مد العثيم.
  م.1999هـ 1420وطبع بتحقيق:  مود نصار يف دار الكتب العلميه، ببريوت، سنة 
  1ص، ط92م، 2001وطبع بتحقيق: عمر بن سليمان احلفيان يف دار العطاء للن ر والتوزيع، سنة. 
 .وطبع بتحقيق: أبو عبيدة العالء بن  مد يف  دار ابن رجب 
 
 .زيادات أيب بكر الوراق على كتاب "القدر البن وهب" عن شيوخه -2/13
 هـ( 378رواية: أيب بكر الوراق،  مد بن إمساعيل بن العبا  الب دادي )ت  
  " يف َجلة مسموعاته. 225رقم  1/303ذكره ابن حجر العسقال  يف "اجملمع املؤس 
 
 ة.فرنسيمرتجم اىل ال البن وهب،وابن القيم،كتاب القدر   -3/13

 هـ(751هـ( وابن القيم،  مد بن أيب بكر بن أيوب الدم قي )ت 197ت ليف: عبد اهلل بن وهب )ت
 .فوزي علي  مد -حتقيق: فادي  مد حسن 

  فرنسية.، بالل ة ال1ص، ط96م، 2004طبع يف دار الكتب العلمية، سنة 
 
 دراسات عن ابن وهب ❖
 أشياخ )شيوخ( اإلمام عبد اهلل بن وهب -/1

 هـ(.578ت ليف: اإلمام خلف بن عبد امللك بن َبْ ك وال )ت 



Journal of manuscripts & libraries Specialized Research (JMLSR) Vol: 2, No: 3, 2018 

 
 74 

Journal of manuscripts & libraries Specialized Research   

 

  هـ( بالرباط يف امل رب، كتبت على 1411نسخة  فوظة يف مكتبة  مد إبراهيم بن أمحد بن جعفر الكتا  )ت
هـ، ويبدو أهنا مسودة املؤلف. ويف أو ا: مما أمر جبمعه 6ترقى للقرن ( ورقة، 45الرق    أندلسي  َجيل، يف )

وت ليفه سليمان بن عبد اهلل بن اإلمام اخلليفة أمري املؤمنني ... ابن عبد املؤمن وهو مرتب على حروف املعجم، 
 ويف هنايته ترَجة حسنة البن وهب خرمت بقيتها.

 الدول العربية. وعنها صورة  فوظة يف معهد املخطوطات جبامعة 
 .وعنها صورة أخرى  فوظة يف مكتبة َجعة املاجد بدولة اإلمارات العربية املتحدة 
  فوظة يف مكتبة الدكتور جنم عبد الرمحن  -فيما نعلم–نسخة أخرى نفيسة، وهي الوحيدة للكتاب على الورق 

َجيل، عليها مقابلة باألصل الذي نسخت عنهن خلف اخلاصة يف اإلمارات العربية املتحدة، يف جملد،    م ريب 
أبرزت مهماهتا باملداد األمحر واألصفر واألخضر، وقد كانت يف اخلزانة الناصرية، ونسبت خط ، أو زورا إىل األمري 
السلطان الناصر لدين اهلل أيب امل رية  مد بن إمساعيل يف حياته، كما نسب هذا اخلطاب خط  إىل األمري سليمان 

 بداملؤمن، وإمنا صنف ابن ب كوال الكتاب بطلب منه.ابن ع
 
 ( ورقة،    م ريب َجيل، أبرزت مهماهتا 44علم الرجال( يف )/1070نسخة أخرى  فوظة يف مكتبة املؤلف )

هـ. وقد نسبت خط  إىل األمري 10باملداد األمحر، عليها تصحيحات ومقابلة على األصل املنقول منه، ترقى للقرن 
اعيل الناصر وقد كانت هذه النسخة ضمن اخلزانة الناصرية وقتذا . والصواب أهنا من ت ليف اإلمام  مد بن إمس

( و 3/128هـ(كما تقدم. انظر األعالم للزركلي )604ابن ب ك َوال بطلب من األمري: ابن عبد املؤمن )ت 
(4/144.) 

 
 طبعات الكتاب: -ب
  ص، 365 بريوت، م،2007هـ 1428الب ائر اإلسالمية، سنة طبع بتحقيق: أ.د.عامر حسن صربي، يف دار

 –، وقد أخرجه اعتماداً على هاتني النسختني اخلطيتني الوحيدتني يف العا  1سلسلة األجزاء والكتب احلديثية، ط
 .-فيما نعلم 
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 تسمية رجال عبد اهلل بن وهب. -/2
 (.456ت ليف:  مد بن وضا  القرطيب )ت

  18/197أعالم النبالء ":  ذكره الذهيب يف "سري . 
 
 .أخبار ابن وهب -/3
  ت ليف: ابن َبْ ك وال: َخَلف بن عبد امللك بن مسعود بن موسى بن َبْ ك وال اخلزرجي األنصاري الق ْرط يب )ت

 .هـ( 578
 : "1/184ذكره الب دادي يف "هدية العارفني. 
 
 .ودراسةمرويات عبد اهلل بن وهب املصري يف السنن األربع: َجعا  -/4

 .ت ليف: أمحد ذوالنورين أمحد اجلكين، مراجعة و ن ر سيد  مد سادايت ال نقيطي
  ،أطروحة ماجستري، نوق ت يف جامعة أم القرى، كلية الدعوة وأصول الدين، قسم الكتاب والسنة، رسالة ماجستري

 هـ.1411نوق ت سنة 
  ،1ص، يف جملدين، ط1299م، 1995هـ 1416طبعت يف دار عا  الكتب، بالرياض. 
 
 .اإلمام عبد اهلل بن وهب وأثره يف الفقه واحلديث -/5

 .إعداد: د. نور الدين حللو؛ إشراف: أ.د. فاروق محادة
  ،أطروحة ماجستري )دبلوم دراسات عليا(، نوق ت يف جامعة  مد اخلام  بالرباط، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

 م.1991 شعبة الدراسات اإلسالمية، سنة
 
 هـ( ومنهجه يف االستنباط197فقه اإلمام عبد اهلل بن وهب )ت  -/6

 إعداد: نورالدين حللو، إشراف: أ.د. إدري  نقوري
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  اجلديدة، قسم الدراسات اإلسالمية، سجلت  –أطروحة دكتوراه، نوق ت يف جامعة  مد اخلام ، الكلية اآلداب
 م.1995سنة 

 
 .الفقهية عن اإلمام مالك يف غري العبادات: َجعا ودراسةروايات ابن وهب  -/7

 .إعداد:  مد احلاج أبوبكر، إشراف: أ.د.إبراهيم بن مبار  بن دمهش السنا 
  م، يف 2002هـ 1423أطروحة ماجستري، نوق ت يف اجلامعة اإلسالمية، كلية ال ريعة، قسم الفقه، سنة

 ص.838
 الوطنية. ومنها نسخة  فوظة يف مكتبة امللك فهد 
 
 .روايات ابن وهب الفقهيه عن اإلمام مالك يف العبادات: َجعاً ودراسة -/8

 .إعداد: شي  انفامر جاوال، إشراف:د.إبراهيم بن مبار  السنا 
  صفحة.867هـ، يف 1423أطروحة ماجستري، نوق ت يف اجلامعة اإلسالمية، كلية ال ريعة، قسم الفقه، سنة 
 بة امللك فهد الوطنية.ومنها نسخة  فوظة يف مكت 
 

 المراجع:
الطبعة: دائرة املعارف العثمانية، التاري  الكبري   مد بن إمساعيل بن إبراهيم بن امل رية البخاري، أبو عبد اهلل البخاري، -

  الدكن -حيدر آباد 
حامت، الدارمي، الب سيت )املتوىف:  مد بن حبان بن أمحد بن حبان بن معاذ بن َمْعبَد، التميمي، أبو  الثقاتابن حبان، -

حتت مراقبة: الدكتور  مد عبد املعيد خان مدير دائرة  طبع بإعانة: وزارة املعارف للحكومة العالية ا ندية هـ(354
 1973=  ه 1393الطبعة: األوىل،  الناشر: دائرة املعارف العثمانية حبيدر آباد الدكن ا ند املعارف العثمانية

املؤلف:  لسان امليزان هـ(852أبو الفضل أمحد بن علي بن  مد بن أمحد بن حجر العسقال  )املتوىف:  ابن حجر ،-
هـ 1390الطبعة: الثانية،  لبنان –الناشر: مؤسسة األعلمي للمطبوعات بريوت  ا ند –احملقق: دائرة املعرف النظامية 

  م1971/
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، هتذيب التهذيب هـ(852د بن حجر العسقال  )املتوىف: أبو الفضل أمحد بن علي بن  مد بن أمح ابن حجر، - 
  هـ1326الطبعة األوىل،  مطبعة دائرة املعارف النظامية، ا ند

سري أعالم  سري النبالءهـ(748   الدين أبو عبد اهلل  مد بن أمحد بن عثمان بن قَاْ از الذهيب )املتوىف : الذهيب،  -
 1405الطبعة : الثالثة ،  الناشر : مؤسسة الرسالة قني بإشراف ال ي  شعيب األرناؤوطاحملقق : جمموعة من احملق النبالء
   م 1985هـ / 

الناشر:  األعالم هـ(1396خري الدين بن  مود بن  مد بن علي بن فار ، الزركلي الدم قي )املتوىف: الزركلي،  -
  م 2002أيار / مايو  -الطبعة: اخلامسة ع ر  دار العلم للماليني

الناشر: دار الكتب  هـ(911عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين السيوطي )املتوىف:  ، طبقات احلفاظالسيوطي،  -
  1403الطبعة: األوىل،  بريوت –العلمية 

حتقيق: عادل أمحد  هـ(365املؤلف: أبو أمحد بن عدي اجلرجا  )املتوىف:  الكامل يف ضعفاء الرجالابن عدي،  -
الطبعة:  لبنان-بريوت -الناشر: الكتب العلمية  شار  يف حتقيقه: عبد الفتا  أبو سنة علي  مد معوض-وجودعبد امل

  م1997هـ1418األوىل، 
 نيَّــةالدّكتور فَـــــاحل حسني،  تـَْعريف بِالَوثائِق الربديَّة الَعَربيَّة َوأمهَِيتها يف دراَسِة التَّاري  اإلْسالمي اجلامعة األرد  -
يوسف بن عبد الرمحن بن يوسف، أبو احلجاج، َجال الدين ابن الزكي أيب  مد القضاعي  هتذيب الكمال:املزي،  -

 1400الطبعة: األوىل،  بريوت –الناشر: مؤسسة الرسالة  احملقق: د. ب ار عواد معروف هـ(742الكليب املزي )املتوىف: 
- 1980 
 

-http://www.cairodar.com/329333/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81--

%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%B5%D9%86%D8%B9-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89-

%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-

%D9%88%D8%B1%D9%82-

%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%89%D8%9F 

 --https://www.scientificamerican.com/arabic/articles/news/papyrology-an-eye-on-

egypt-s-history 

 


