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 لألبحاث التَّخصصيَّةمجلَّة المخطوطات والمكتبات 

 

 
هي جملة علمية فصلية حمكمة من قبل النخبة من علماء الدراسات الرتاثية واملتحفية واملكتبية يف اجلامعات العربية، 

 والعاملية تصدر عن املعهد العلمي للتدريب املتقدم والدراسات.
ن موئال ثقافيا لهام املستقبل اجمليد، وأن نكو هندف هلذه اجمللة أن تكون إضاءة على املاضي التليد، لنمضي هبا يف است

ة هتوي إليه أفئدة وعقول الباحثني وعشاق الرتاث. وأن جنتهد يف تعبئة الطاقات والقدرات يف مجع األوعية الثقافية والفكري
االبتكار  ووالرتاثية املتنوعة، حنرص على التواصل مع اجلوانب احلية من تراثنا الزاخر لنحيا به، ومنضي معه صعدا حن

والتجديد والتطوير، فنحارب قطيعة الرتاث، ونتواصل مع عيونه وروائعه ونقدمها للباحث ليصنع منها اإلبداع يف البناء 
والنماء، وستسعى اجمللة إىل تقدمي خدماهتا الفنية والتعليمية وفقا للمعايري العاملية، من خالل الكفاءات األكادميية املتميزة 

مة خدام القنية احلديثة؛ مع االلتزام ابإلخالص والتفاين يف أداء العمل، وحتقيق االمتياز والتميز يف خدواملتخصصة، وابست
الباحثني والدارسني؛ لتحقيق بيئة عمل احرتافية تثمن األفكار واملواهب املبدعة الرائعة امللتزمة بقيم العمل بروح الفريق، 

هداف، وتستهدف هذه اجمللة املثق  العام، واملهتم بقضا ا الرتاث واحرتام اجلميع؛ مع مصداقية الرؤية ومتيز األ
واملخطوطات، واملشتغل بتحقيق النصوص، والباحث يف الدراسات العليا، وإخصائي املخطوطات واملكتبات ومراكز 

ب اعربية متخصصة تسعى إىل جعل الرتاث علم وفن وأتصيل ومتعة وتثقي  إبطار جذ جملة املعلومات، لتكون أول
من املعرفة، ولتحتل املكانة الرائدة يف جمال الدراسات الرتاثية والواثئق واملخطوطات حمليا وعامليا، وستقوم بنشر األحباث 

نرتقي هبا يف آفاق  لتكون جملة فاعلة ذات إضافة جديدة  العلمية والفنية والتطبيقية ذات األصالة والتميز يف صفحاهتا
تحلق يف فضاءات اإلبداع والتميز، وتغوص يف أعماق املخطوطات الستخراج مكوانهتا اإلعالم اإللكرتوين اهلادف ل

ة الرتاثية النفيسة، وجواهرها النادرة لتعيد للمخطوط هباءه، ولإلنسان العريب املسلم ثقته واعتباره، فاملخطوطات متثل اهلوي
ات ومعارف ا خلفه اآلابء واألجداد من علوم وثقافالوطنية والتارخيية والعقدية والعلمية، فهي مصدر اعتزاز وافتخار مب

 وفنون.
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ABSTRACT 

 

The linguistic heritage of Algeria, which is well-written and printed, received 

great attention from Dr. Bouannani, No one denies his great effort in reviving 

this linguistic heritage and sending it to the linguistic scientific arena, Most of 

the linguistic efforts of Algerian researchers are still uneducated, In the absence 

of bodies that specialize in collecting, restricting and indexing it, , And this 

research attempts to identify the approach of Professor "Mukhtar Bouannani" in 

the collection and investigation of linguistic heritage, We have focused on his 

study of the writings of Sheikh "Mahdi Buabdali" morphological as a model for 

the study. 

Keywords: manuscript_ investigation _The linguistic heritage _Mahdi Buabdali_ 

morphology_ 
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 امللخص
 

حظي الرتاث اللغوي اجلزائري املخطوط منه واملطبوع ابهتمام شديد من طرف الدكتور "بوعناين" ، وال أحد ينكر  
ما بذله من جهد كبري يف إحياء هذا الرتاث اللغوي وبعثه إىل الساحة العلمية اللغوية ، ذلك أن أغلب اجلهود 

ئرية يف ظل غياب ة ، مبثوثة يف خزائن ربوع اجلمهورية اجلزااللغوية للباحثني اجلزائريني ال تزال خمطوطة وغري مفهرس
اهليئات اليت ختتص جبمعه وحصره وفهرسته ، وحياول هذا البحث  الوقوف على منهج األستاذ "املختار بوعناين" 

 اسة.ر يف مجع وحتقيق الرتاث اللغوي، وقد ركزان على دراسته ملؤلفات الشيخ "املهدي بوعبديل " الصرفية كنموذج للد

 _ املهدي بوعبديل _ علم الصرف الكلمات املفتاحية: املخطوط_ التحقيق_ الرتاث اللغوي
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 1،ص:1997، 1ينظر: أمين فؤاد السيد، الكتاب العريب املخطوط وعلم املخطوطات، الدار املصرية اللبنانية، القاهرة،ط 1
 32،ص: 1994عبد هللا عبد الرحيم العسيالن، حتقيق املخطوطات بني الواقع واملنهج األمثل، مطبوعات امللك فهد، السعودية،  2 
 36املرجع نفسه، ص:  3 
 273م،ص: 1989، 2عبد الستار احللوجي، املخطوط العريب، مكتبة مصباح، جدة، اململكة العربية السعودية، ط 4 
  03م، ص: 2010عبد الرمحن النجدري، مناهج حتقيق املخطوطات ، دراسة وتوثيق،عباس هاين اجلراح، مكتبة الثقافة الدينية، بورسعيد، القاهرة، 5 

 مقدمة

يعد االهتمام ابملخطوط حتقيقا ودراسة وإخراجا أحد اخلاصيات اليت تشرتك فيها ثقافات األمم ذات احلضارات 
امل حجم املخطوطات العربية اإلسالمية املوجودة يف العاملتجذرة يف أعماق التاريخ، وليس من السهل التحدث عن 

 .1شرقا وغراب، والذي يقدر حبوايل ثالثة ماليني خمطوط
إن اإلحساس برتاثنا املخطوط هو إحساس طبيعي ابملاضي وحاجة احلاضر إليه يف املاضي واحلاضر ، إذ كالمها 

ة مل على استثماره على األصول واألسس العلمييستحوذ على أعماق شعوران ، واإلحساس بقيمة هذا الرتاث والع
، هلذا البد من االعتماد على أجنح 2اليت جيين منها الواقع أزكى الثمار وأشهاها هو بعينه الرؤية الصحيحة للتجديد
صحيحة  إخراج الكتاب على أسس»الطرق لتحقيق املخطوطات والعناية هبا، وما نقصده اصطالحا ابلتحقيق هو 

حقيق العلمي يف عنوانه واسم مؤلفه ونسبته إليه، وحتريره من التصحيف والتحريف واخلطأ والنقص حمكمة من الت
والزايدة، بقراءته قراءة صحيحة يكون فيها متنه أقرب ما يكون إىل الصورة اليت متت على يد مؤلفه ... كما يتمثل 

، أي إصدار "املخطوط" على الصورة 3«كانيف أن يؤدي الكتاب أداء صادقا كما وضعه مؤلفه كما وكيفا بقدر اإلم
شرا علميا فإذا أردان نشر الكتاب ن»اليت أرادها له مؤلفه، ألن التحقيق هو البحث هبدف الوصول إىل احلقيقة 

وجب علينا أن جنتهد للحصول على النص الذي خرج من حتت يد املؤلف، أو على نص هو أقرب ما يكون إىل 
 .4«صد بتحقيق املخطوطاتنص املؤلف، وهذا هو الذي يق

 وضع املخطوط يف اجلزائر: -أوال
حيظى الرتاث اجلزائري املخطوط أبمهية ابلغة يف حقل الكتابة العلمية ابعتباره خالصة أفكار أبناء اجلزائر، وعبقرية 

، 5جملاالتاأجياهلا، وهو املخزون الثقايف والفكري الذي يرسم مالمح اترخيها وحضارهتا على مر األزمان ويف شىت 
ويعد حبق املؤشر احلضاري إلدراك مستوايت العلم والثقافة لألمة اجلزائرية، يقدم صورة حية لواقع العلوم واآلداب 
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، ص: 2013، خمرب املخطوطات، جامعة اجلزائر، 4املخطوط بني الفهرسة والتحقيق، اجمللة املغاربية للمخطوطات، ع صاحل يوسف بن قربة، واقع 6 
35،36 

 38املرجع السابق، ص: 7 
، 3، جملة رفوف، عدحيي بن هبون حاج احممدة، جهود املكتبة الوطنية اجلزائرية يف محاية وترميم املخطوطات من خالل دورة تكوينية مبخرب احلفظ والتجلي 8 

   76،77، ص: 2013خمرب املخطوطات اجلزائرية يف غرب افريقيا ، جامعة أدرار، اجلزائر، ديسمرب 
املخطوطات  ، خمرب3مرمي بقدور، واقع خزائن املخطوطات ابجلنوب اجلزائري من خالل اخلزانة القندوسية الزاينية "تشخيص واقرتاحات"، جملة رفوف، ع 9 

  22،23، ص: 2013غرب افريقيا ، جامعة أدرار، اجلزائر، ديسمرب اجلزائرية يف 
 38ينظر: صاحل يوسف بن قربة، واقع املخطوط بني الفهرسة والتحقيق، ص:  10 
 49املرجع نفسه، ص:  11 

، وتزخر اجلزائر بثروة علمية كبرية، ميثلها ذلك الكم 6من لغة وحنو وفلسفة ودين ورايضيات وفنون وعمران وغريها
وعه وخاصة يف منطقة اجلنوب اجلزائري، غري أن هذا الرتاث وعلى كثافة الكبري من املخطوطات املنتشرة عرب رب

حجمه ظل حمبوسا يف ظلمات اخلزائن قابع بني زوااي النسيان، عرضة لعوامل التلف والزوال، سواء يف بعض املكتبات 
سكرة وغريها لة، بالعامة أو اخلاصة ومكتبات الزوااي وغريها، على غرار: متنراست، عني صاحل، تندوف، أدرار، ورق

 .7من األماكن
واحلقيقة تقال أن احلال اليت أضحى عليها املخطوط اجلزائري غري مطمئنة، بسبب العوامل الطبيعية اليت أثرت وال 
تزال تؤثر فيه كالرطوبة واحلرارة واحلموضة واالنكسار وهبتان األحبار، أو عوامل فيزيوكيميائية كالدخان والغبار 

، وجهل القائمني عليها بتقنيات الفظ والصيانة ، وعدم استثمار أو توظيف األجهزة 8وعمليات األكسدة
التكنولوجية العصرية املساعدة على ضمان استمراره ، كالرقمنة االلكرتونية، وعمليات التصوير والنسخ هلذه 

 .9املخطوطات خاصة اليت حتتويها خزائن املكتبات الفردية واخلاصة ابلعائالت وشيوخ الزوااي
ويواجه الباحثون املهتمون بعملية مجع املخطوطات وحتقيقها ودراستها عقبات عدة من قبيل إحجام القائمني على 
املخطوطات يف مكتبات الزوااي أو خزائن األسر وإعراضهم عن فتح اجملال للوقوف عليها و إنقادها من خالل 

 .10ميكن املساس بهعملية التحقيق والفهرسة، حبجة أهنا إرث مجاعي لألسرة ال 
وانطالقا من كل هذا ابتت قضية إحياء الرتاث اجلزائري املخطوط وحتقيقه لتأمينه أمرا ضروراي، ومهمة ملقاة على 
عاتق املتخصصني والباحثني أفرادا أو مؤسسات علمية، من خالل استقراء هذا الرتاث ومجعه وترتيبه وحتقيقه، ألن 

ين رد خمطوط يستعصي على الفهم ويصعب على القار  قراءته إىل تراث إنساالتحقيق هو الذي ينقل الرتاث من جم
 .11جدير ابلتسجيل واإلحياء
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 169،ص: 1961بلهامشي بن بكار، حاشية رايض النزهة على منظومة نسمات رايح اجلنة، مطبعة ابن خلدون،  12 

وقد برزت جهود بعض الباحثني يف اجلزائر، الذين أخذوا على عاتقهم مهمة حتقيق الرتاث املخطوط للعلماء 
هؤالء الباحثني الذين  مي الثناء عليه، ومناجلزائريني وغريهم، وبذلوا على قلتهم يف ذلك جهدا جيب التنويه به، وتقد

اهتموا بتحقيق املخطوات نذكر: الدكتور أبو القاسم سعد هللا، حممد بوعياد، حيي بوعزيز، رابح بوانر، إمساعيل 
العريب، انصر الدين سعيدوين، خمتار حساين، حممد بن عبد الكرمي، خمتار بوعناين، هذا األخري الذي ركز عليه هذا 

 ن خالل إبراز جهوده يف التعامل مع أحد املخطوطات اليت خلفها لنا املؤرخ املهدي بوعبديل. البحث م
 

 ( 1992_1907التعريف بشخصية املؤرخ "املهدي بوعبديل") -اثنيا
م يف القرية اليت كانت تعرف 1907هو الشيخ الفقيه البحاثة "املهدي بن أيب عبد هللا البوعبديل"، ولد الشيخ عام 

 .12ابمسها الفرنسي املسيحي ) سان لو(آنذاك 
 حياته العلمية:

استغرق "املهدي بوعبديل" يف دراسته اعتبارا من املرحلة االبتدائية إىل أن خترج من الزيتونة ما يقارب الثالثني سنة 
 ، ومن أبرز شيوخه نذكر:

حوايل النصف  روش عن انفع، وقرأ عليهوالده الشيخ "أبو عبد هللا البوعبديل" أخذ عنه القرآن الكرمي على رواية _ 
 األول من ألفية "ابن مالك" يف النحو وكان كثري النصح لولده.

 _ الشيخ الفقيه "أمحد الكفيف املازوين" جنل الشيخ "أيب راس املازوين" 
 _ الشيخ الفقيه "حممد بن عبد الرمحن املازوين"

 حب اجملالس العلمية._ العامل اجلليل التونسي " حممد عبد العزيز جعيط" صا
 _ العامل الفقيه األصويل املفسر الشيخ "الطاهر بن عاشور" ، وكان "املهدي" حيضر دروسه يف التفسري.
 _ الشيخ "حممد اللقاين بن سايح اجلزائري" ، والشيخ "أمحد العياري" أحد كبار علماء جامع الزيتونة.
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-1432، عدد خاص خريف  4-3(، حملة عصور اجلديدة ،جامعة السانيا، وهران، ع 1992-1907يل، الشيخ املهدي بوعبديل )حسين بل 13 
 210،ص:2012-1433شتاء  2011

 210املرجع نفسه، ص:  14 
 210املرجع نفسه، ص: 15 
كرية، جامعة جملة القرطاس للدراسات التارخيية واحلضارية والف هوارية بكاي، جهود الباحثني اجلزائريني يف حتقيق املخطوطات من خالل بعض النماذج، 16 

 193، ص: 2018، نوفمرب 10أيب بكر بلقايد، تلمسان، ع

يف كل  ينية ابلتدريس ، فقام مبا أنيط به أحسن قيام، وكانوقد كلف الشيخ"البوعبديل" من قبل نظارة الشؤون الد
أسبوع يتجه إىل اجلزائر العاصمة ليلقي دروسا على األئمة اخلطباء الذين يزاولون فرتات تدريبية مبدرسة مفتاح، ومن 

 .13مجلة من درسوا عليه شيخ مدرسة سيدي علي _مستغامن_ الشيخ "البارودي" وأئمة آخرون
 :رحالته العلمية

بعد حفظ القرآن الكرمي يف مسجد والده، مث تلقيه للمباد  األولية يف الفقه والنحو والصرف وغريها من النصوص 
 العقلية والنقلية، مث مزاولة الدراسة ابللغة الفرنسية يف املدرسة الرمسية ببلدية "بطيوة"، سافر "املهدي" طالبا للعلم إىل

ن  ، و بعد سنتني من اجلد والطلب انتقل إىل جامع الزيتونة بتونس وقد أخذ عمدرسة الفقه املالكي ببلدية "مازونة"
 .14كبار مشاخيها إىل أن حصل على "شهادة التحصيل"

وقد كان الشيخ كثري األسفار داخل اجلزائر حبثا عن املخطوطات القيمة والنفيسة، واليت تتناول الرتاث اجلزائري عامة 
اج ته املتكررة معظم اخلزائن اليت حتتوي على املخطوطات النفيسة ، كخزانة "احلوالتارخيي خاصة، وقد زار يف رحال

محو" مبعسكر، وخزانة املرحوم "السيد ابن عبد هللا بن حسن" القاضي السابق بتموشنت، وخزائن تندوف ومعسكر 
 . 15والقليعة وجباية ...إخل

البحث عن  يف اجلزائر، نظرا جلهوده الكبرية يف ويعترب "املهدي بوعبديل" من رجاالت الثقافة والفكر املميزين
املخطوات والتحقيق فيها الستخراج معلومات اترخيية مؤكدة، إىل جانب نشاطاته األخرى املتعددة واملتنوعة، ويف 

 :16جمال حتقيق الرتاث املخطوط جند للشيخ حتقيقا ملخطوطني مها
 م.1973نون الراشدي، قسنطينة الثغر اجلماين يف ابتسام الثغر الوهراين ألمحد بن سح -
 م.1978دليل احلريان وأنيس السهران يف أخبار مدينة وهران حملمد بن يوسف الزايين ، اجلزائر  -

 م.1992وقد تويف الشيخ "املهدي بوعبديل" يف مسقط رأسه عام  
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 نبذة عن الدكتور املختار بوعناين ومؤلفاته يف اجملال اللغوي : _اثلثا

عرف الدكتور "املختار بوعناين" كأستاذ يف قسم اللغة العربية وآداهبا كلية اآلداب واللغات والفنون جبامعة السانية 
وهران ابجلزائر ، ختصص الدكتور يف جمال علم التصريف حيث حتصل على شهادة الدكتوراه يف ميدان علم التصريف 

لى اللغوي اجلزائري والعريب عامة ، مركزا جهوده البحثية عمصر الشقيقة ، عرف عن الدكتور اهتماماته ابلرتاث 
بعث الرتاث اللغوي اجلزائري املخطوط منه واملطبوع للساحة العلمية ، خاصة وأن أغلبها يعزى ملؤلفني مغمورين ،  
كما اهتم بتحقيق كل ماله صلة ابملخطوط اللغوي سواء جاء على شكل منظومات حنوية أو صرفية أو قرآنية ، 

مل األستاذ على اجناز معجم للتعريف ابملؤلفني اجلزائريني ابللغة العربية يف القرنني العشرين والواحد والعشرين ،  ع
كما قام إبعداد ببليوغرافيا للدراسات القرآنية يف اجلزائر ، واملالحظ أن جل مشاريع املاجستري اليت أجنزها الدكتور 

موعة الدراسات اللغوية اجلزائرية هتيئا ودراسة ، وفيما يلي سنقدم جم "بوعناين" واليت أشرف عليها تصب يف خانة
لعناوين رسائل علمية أشرف عليها الدكتور "بوعناين" واليت نالحظ غناها املعريف وتنوعها بني حتقيق ملخطوطات 

 حنوية أو صرفية ، أو دراسات مهمة ملسائل لسانية : 

 ر "بوعناين" :عناوين لرسائل دكتوراه أشرف عليها الدكتو  -أ
 املصنفات اللغوية يف العهد العثماين ابجلزائر ، دراسة يف املنهج واحملتوى ، إعداد : مصطفى غريب.-01

 إعداد : الباحث عبد القادر شاكر. 2000- 1962الدراسات األكادميية للغة العربية يف اجلزائر من -02

 حممد ابراهيم عبادة. -حملتوى واملنهجمقاربة يف ا–الدراسة الصرفية عند املازين وابن مالك -03

 احملاكمات بني أيب حيان وابن عطية والزخمشري ليحي الشاوي إعداد : عبد القادر مغدير .-04

 عناوين رسائل ماجستري أشرف عليها الدكتور بوعناين :  -ب
ه( إعداد 377ه( موازنة مع أب علي الفارسي )ت 628األبنية الصرفية يف ألفية ابن معطي )-01

 الباحث حممد بن غرور .
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احلروف العاملة وداللتها يف ديوان أيب احلسن علي بن صاحل اجلزائري إعداد الباحث : يوسف بن  -02
 انفلة .

األلفاظ الدينية والسياسية يف ديوان حممد بن عبد الكرمي اجلزائري دراسة داللية ، إعداد الباحث :  -03
 غريب مصطفى .

 العريب التجفي املضاوي ، إعداد الباحث : خالد يعقوب .تصريف الفعل أليب بكر  -04

 التوليد اللغوي عند حممد البشري االبراهيمي ، إعداد الباحث : سليمان حلسن . -05

 مدارج التصريف يف فتح اللطيف أليب حفص الزموري ، إعداد : غامن خرية . -06

 في بن انصر .األبنية الصرفية عند املكودي وابن مالك ، إبعداد : حني -07

 الرتكيب اللغوي يف منامات الوهراين ، إعداد : عبد القادر مغدير . -08

 املسائل الصرفية يف لسان العرب البن منظور ، إعداد : خلضر لعسال . -09

 ر.اعداد : علي بوشاقو  –حتقيق –حقائق على اآلجرومية حملمد بن أمحد املكىن إببن شعيب  -10

 عل يف ديوان قدور بن عشور الزرهوين ، إعداد : مسعودة مرسلي.الدالالت الزمنية للف-11

ه( حتقيق ودراسة ، إعداد : بوزايين عبد 871املفعول واملفعل ومعانيها حملمد بن العباس التلمساين ) -12
 القادر . 

م حتقيق ودراسة 1914-ه 1332أثر التوظيف الصريف يف تيسري التفسري ألمحد يوسف أطفيش ت  -13
 إعداد الباحثة: "جماهدي صباح ".، 

 معاين احلروف وحتوالهتا الداللية عند السيوطيني ، إعداد الباحث : محدان بن عبد هللا. -14

 دالالت الذوات يف ديوان اللهب املقدس ملفدي زكراي ، إعداد الباحث : مطهري أمحد .-15
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ودراسة ، إعداد الباحث : عيسى م( حتقيق 744شرح المية األفعال حملمد بن حيي البجاين )ت  -16
 العزري .

القاموس اللغوي وداللته يف احلفر يف جتاعيد الذاكرة لعبد املالك مراتض ، إعداد الباحثة : مدايل ليلى  -17
. 

 احلقول الداللية حلرف العني يف لسان العرب ، إعداد الباحثة : خرية منصوري . -18

اد الباحثة : بسناين ، إعد -دراسة وصفية حتليلية–د بن براهيم الصيغ الصرفية يف حكاية العشاق حملم -19
 سعاد .

 اجلملة الفعلية يف ديوان حممد العيد آل خليفة ، إعداد الباحث : عبد القادر شاعر . -20

 املسائل النحوية يف لسان العرب البن منظور ، إعداد الباحث : حممد ملياين . -21

 إلياذة اجلزائر ملفدي زكرايء ، إعداد الباحث : عبد القادر شارف .البنية الصوتية وداللتها يف  -22

 أسلوب النداء يف اللهب املقدس ملفدي زكرايء ، إعداد : عبد القادر موفق . -23

 املعجم اللهجي وداللته يف ديوان أمحد بن الرتكييب إعداد : علي عبد القادر . -24

ها ، وقد ختلف املواضيع اليت تبناها املختار بوعناين كمشرف عليومتثل الرسائل املشارة إليها أعاله منوذجا مل
تنوعت كما هو مالحظ بني مواضيع هتتم بدراسة وحتقيق جمموعة من املؤلفات اللغوية لباحثني جزائريني جمهولني ، 

راسات دومواضيع هتتم ببعض املسائل اللسانية النحوية أو الصرفية يف مدوانت ألدابء جزائريني وكذلك بعض ال
 الداللية .

ويرى الدكتور "بوعناين" أن احلديث عن الدراسات اللغوية أو القرآنية وما له صلة هبما واخلاصة منها ابلعلماء 
اجلزائريني يفرض على الباحثني االطالع على ما أنتجه الفكر اجلزائري قدميا وحديثا ، ومنذ أن دخل احلرف العريب 
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 . 2-1:  املختار بوعناين ، ببليوغرافية الدراسات القرآنية يف اجلزائر ، القسم األول ، )د،ط( ،ص  17 
 .02املرجع نفسه، ص:  18 

الدكتور أن هذا العمل ال ميكن حتقيقه يف الوقت احلايل من طرف ابحث واحد ، إىل هذه الداير املسلمة ، ويقر 
 وحيدد أسباب ذلك يف اآليت :

 إن الرتاث اجلزائري منذ أن كان وإىل اليوم موزع يف مكتبات العامل .-1» 

 إن الكثري منه مازال خمطوطا . -2

 إنه غري مفهرس . -3

 إننا ال نعرف ما الصاحل منه للنشر . -4

 إننا ال نعرف حىت عدد اخلزائن ومكان وجودها ابلتحديد يف ربوع اجلمهورية اجلزائرية . -5

 إن ما طبع منه مرة واحدة اختفى وال نعرف عنه إال االسم . -6

مل توجد هيئة خاصة مجعت هذا الرتاث وحصرته ، مث فهرسته ليستفيد منه املهتمني ابملوضوع على األقل  -7
. 

علمية هتتم فيما نعلم ، ابلرتاث اجلزائري هلا من الوسائل ما ميكنها من أداء مهامها على مل تكلف هيئة  -8
 .17« أحسن ما جيب 

ويرى الدكتور "بوعناين" أنه على الرغم من كل ما نسمع هنا وهناك أن ابحثني نشروا بعض ما وصلوا إليه 
تتوفر   ميكن هلا االستمرارية لقلة االمكاانت اليتإال أهنا حماولة شخصية ال غري ، وال»له صلة ابلرتاث اجلزائري ، 

 . 18« عليها 

كما قام د/ املختار بوعناين إبجناز عديد املؤلفات تسهل عمل الباحثني املهتمني ابلرتاث اللغوي اجلزائري 
 ومنها :
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 دليل الرسائل اجلامعية يف العامل العريب "الشعبة اللغوية" .• 

 العامل العريب " الشعبة األدبية" .دليل الرسائل اجلامعية يف • 

 الرسائل اجلامعية يف كليات اآلداب اجلزائرية " الشعبة األدبية ".• 

 املختارية يف مصنفات األعالم اجلزائرية " خاص ابلشعبة األدبية" .• 

 البوعنانية يف مصائر العلوم اللغوية .• 

 را .وسوعة هلا صلة ابلعلوم القرآنية قدميا وحاضاخللفاوية يف مصادر العلوم القرآنية ، وهي عبارة عن م• 

 دليل الرسائل اجلامعية اخلاص مبعهد اللغة واألدب العريب جامعة وهران .• 

 مؤلفات اللغة يف القدمي واحلديث .• 

م( 1970-1900العلوم االنسانية من –معجم املؤلفني اجلزائريني ابللغة العربية يف القرن العشرين • 
 جمموعة من الباحثني ( . )ابالشرتاك مع

م( ) 1980-م1970العلوم االنسانية من –معجم املؤلفني اجلزائريني ابللغة العربية يف القرن العشرين • 
 ابالشرتاك مع جمموعة من الباحثني( .

 املصنفات اللغوية لألعالم اجلزائرية عرب القرون ) حوى أكثر من ألف عنوان ( .• 

غية تأليف العديد من الدراسات اللغوية املختلفة )النحوية منها والصرفية والبالوقد تصدى الدكتور بوعناين ل
 والسردية ( واليت هلا صلة ابلقرآن الكرمي وبعلومه املختلفة ميكن أن منثل لنماذج عنها يف العناوين اآلتية :

  أسلوب السرد القصصي يف القرآن الكرمي 

 االعراب .إرشاد الطالب إىل ما يف اآلايت من • 

 مفهوم الزمن يف القرآن الكرمي .• 
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 السجع القرآين والرتمجة سورة الشمس منوذجا .• 

 االعجاز البياين يف اآلايت احملكمات )العبادات واملعامالت( .• 

 التطابق النحوي يف اللغة العربية من خالل القرآن الكرمي .• 

 اجلمع والتقريب يف ترتيب أي مغين لبيب .• 

 النحوية والصرفية بني القراءات القرآنية وأثرها يف اختالف األحكام )مناذج(. الفروق• 

 آنية املصدر يف القرآن الكرمي .•

  -دراسة بنيوية داللية–املشتقات يف القرآن الكرمي • 

 ظاهرة االعراب يف املضارع وتطبيقات من القرآن الكرمي .• 

 لقرآن الكرمي .التقدمي والتأخري عند النحاة وشواهدمها من ا• 

 حبث املباد  األساسية للسانيات العامة واألسلوب من خالل دالئل االعجاز .• 

 أثر التقدمي والتأخري يف نظام اجلملة وداللتها يف القرآن الكرمي .• 

 . -دراسة معجمية داللية–األثر القرآين يف شعر حممد العيد آل خليفة • 

 حتليل اخلطاب القصصي يف القرآن .•

 . -دراسة تطبيقية يف القرآن الكرمي  –التشبيه صوره وألفاظه • 

 .-دراسة أسلوبية–اجلدل يف القصص القرآين • 

 االعجاز الفين يف القصص القرآين )سورة يوسف( . • 

 ه( .4الدرس البالغي يف كتب التفسري إىل هناية القرن )• 
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 .الداللة اللغوية وأثرها يف النص القرآين لدى األشاعرة • 

و يالحظ على مجلة املؤلفات املذكورة أن هلا اهتمامات مبجال إعراب القرآن الكرمي ، وإعجازه كما أهنا تركز 
على حنو والشاهد القرآين ، وجانب التصريف يف القرآن الكرمي ، كما اهتم الدكتور بوعناين فيها كذلك على األبنية 

 القرآن جانب التقدمي والتأخري ونظام اجلملة والداللة اللغوية يف املختلفة واملشتقات يف القرآن الكرمي ، دون إغفال
 الكرمي .

 غرض الدكتور من نشر الرسائل املخطوطة للشيخ '' املهدي بوعبديل'' : -رابعا 

أوضح الدكتور املختار بوعناين أن غرضه من نشر الرسائل املخطوطة للشيخ املهدي بوعبديل ألول مرة 
 ية :ينحصر يف اجلوانب اآلت

 إبراز مكانة البوعبديل املغمورة يف علم من علوم اللغة العربية أال وهو علم التصريف .• » 

 اسهامه يف نشر هذا العلم بني األوساط املثقفة .• 

 إخراج هذه النصوص اخلاصة بعلم التصريف إىل النور .• 

 تعريف املثقفني هبا بعامة واملختصني خباصة .• 

 خلفه هذا العامل فيما له صلة بعلم التصريف .تعريف املثقفني مبا • 

 على الرغم من صعوبة هذا العلم إال أن الشيخ أسهم يف نشره يوم كانت اللغة العربية غريبة يف دايرها .• 

 إحياء الرتاث اللغوي يف اجلزائر .• 

 .هذه الرسائل موجودة عند أتباع أيب عبد هللا البوعبديل إال أهنا مل تنشر من أحدهم • 

 مل نسمع أحدا من املثقفني درس أو أشار إىل ما خلفه البوعبديل يف علوم اللغة ومنها علم التصريف .• 

 إن ما خلفه الشيخ ولو أنه قليل ابلنسبة لعلم التصريف إال أنه هام يف زمن أيب عبد هللا البوعبديل .• 
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م( دراسة وحتقيق ، مقال نشر يف جملة القلم العدد 1952-هـ 1372أليب عبد هللا البوعبديل البطيوي الرزيوي )ت املختار بوعناين : خمطوطات صرفية  19 
  http://urlzohra.blogspot.com الثالث عشر.موجود على املوقع اإللكرتوين اآليت :

 املرجع نفسه . 20 

 يكن القار  هبذا العلم الذي مللعل هذه النصوص املغمورة خبط صاحبها واليت تنشر ألول مرة تعرف • 
 شيخ زاوية فحسب بل كان إىل جانب ذلك عاملا لغواي ، يهتم ابلعلوم اللغوية إىل جانب العلوم الشرعية والتصوف.

هذه النصوص تؤكد لنا الكثري مثلها ما زال مل ينشر بدليل مرور أكثر من مخسني سنة على وفاة صاحبها • 
 ن يهتموا مبثل هذا وخباصة طالب اللغة ، ليخرجوه إىل النور حمققا مدروسا .وهلذا جيب على طالب اجلامعة أ

 .  19«إننا ننشر هذه الرسائل املخطوطة لنكشف اجلانب اجملهول يف ثقافة العالمة البوعبديل للخاص والعام• 

للغوية اوحسبنا من هذا كله أن نعرف اجليل املثقف هبذه الشخصية اجلزائرية » ويردف الدكتور قائال : 
املغمورة ، فال عزو بعد هذا كله أن يقول الشيخ ''عبد احلميد بن ابديس '' يف البوعبديل قولته املشهورة  '' وجود 

 . 20«الشيخ أيب عبد هللا البوعبديل ابملغرب العريب دليل على وجود العلم '' 

 منهج الدكتور خمتار بوعناين يف التحقيق: -خامسا

 التقدمي للمخطوطة : -أ

بدأ الدكتور "بوعناين" حتقيقه ملخطوطة "أيب عبد هللا البوعبديل" ابلتقدمي هلا وللجوانب اليت تدرسها يقول 
بني يديك أيها القار  الكرمي صفحات خمطوطة يف علم التصريف من أتليف أيب عبد هللا البوعبديل البطيوي :» 

 تنشر ألول مرة بعد أكثر من نصف قرن منذ وفاة صاحبها تدرس :

 الفعل الصحيح واملعتل واملضعف .-1

 إسناد الفعل إىل الضمري . -2

 حذف ايء املنقوص . -3

http://urlzohra.blogspot.com/
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 املرجع نفسه . 21 
 املرجع نفسه . 22 

 إعالل كلمة مبين . -4

ة مل يهمل هذا العلم يف وقت عزت فيه اللغ -وهو شيخ زاوية–هذه الدراسة برهان قاطع على أن صاحبها 
 . 21«العربية 

 تقدمي تعريف للمؤلف : -ب

انتقل الدكتور بوعناين بعد التقدمي للمخطوطة إىل التعريف بصاحب املخطوطة الشيخ عبد هللا البوعبديل 
مؤسس للزاوية البطيوية الرزوية والقائم عليها ، إمام ومفسر للقرآن الكرمي ، فقيه ، » للتعريف بشخصه يقول : 

وفيما له  للكبار وللعام واخلاص ، متصدر لإلفتاء حامل لكتاب هللا ، معلم للصبيان واحلاملني لكتاب هللا ، مرشد
صلة ابلدين والدنيا طيلة حياته ، ورع ، انصح للحق ، حمافظ على السنة احملمدية ، مطبق للشريعة احملمدية ، انشر 
للدين االسالمي بني أوساط اجلزائريني مهما كلفته ذلك ، مجع بني العلم والعمل ، شاعر ، وغريها من اخلصال 

 .22« ميدة قلما جندها عند غريه احل

 التعريف جبهوده اللغوية :  -ج

تعترب خمطوطات البوعبديل الصرفية من املخطوطات املهمة جدا يف عصره على الرغم من أنه مل يشتهر ابلعامل 
 الصريف ، ويعود سبب ذلك حسب د/ خمتار بوعناين إىل مايلي : 

 عاش أايم االستعمار الفرنسي .• » 

 بية الناس وقتها ابللغة العربية .جهل أغل• 

 طمس اللغة العربية من قبل االستعمار الفرنسي .• 

 التعليم العريب غري موجود .• 
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 املرجع نفسه . 23 
  24 املرجع نفسه .

 املرجع نفسه . 25 

 .23«اجلهل املطبق املخيم على أغلبية اجلزائريني وقتها • 

قليل لهذه من األسباب اليت جعلت علم التصريف ال يعطى له أمهية وقتها وابلتايل من يتعاطاه ال يعرف إال ا
ممن هلم دراية هبذا العلم . إال أنه وعلى الرغم من هذا فقد اهتم البوعبديل بعلم التصريف إىل جانب علوم أخرى  

لوم إن أاب عبد هللا البوعبديل يدرك أن )علم التصريف( من الع» كالفقه والتفسري يقول د/ ''خمتار بوعناين'' : 
ية ، ذلك ان  فاته الكثري من سر اللغة العربية ، فهو ميزان اللغة العربالضرورية اليت جيب على املبتد  تعلمها ، وإال

التصريف يبحث يف أصول الكلمة العربية ذاهتا ، فلهذا عد من العلوم اليت حيب تعلمها وتعليمها قبل غريها من 
لة بعامل التصريف ه صوهو ما دعا إليه الشيخ البوعبديل يف مناسبات عدة ، هلذا جنده يركز كثريا على مال« العلوم 

للشيخ دراية واسعة بعلم التصريف مل نعثر :» ويقول كذلك  24« ملا يطرأ على الكلمة من إعالل وإبدال وغريمها 
عليها عند غريه ممن عاشوا يف عصره ذلك أننا اطلعنا على منظومة له يف األفعال الصحيحة واملعتلة واملهموزة وماله 

يه ليشرح فيه مجلة من املصطلحات مثل : الصحيح واملضاعف واملهموز واملعتل صلة هبا إجابة عن سؤال وجه إل
 . 25« وغريها 

 تقدمي نص املخطوط وشرح املستصعب من كالم املؤلف : -د

 بدأ الدكتور خمتار بوعناين يف دراسته للمخطوطة الصرفية أليب عبد هللا البوعبديل بتقدمي نص املخطوطة األوىل
واملعتل وقد بدأ هبذا العمل بتقدمي منظوم البوعبديل ، واملالحظ أنه وابلتوازي مع عرض منظوم املتعلقة ابلصحيح 

املخطوطة يقوم بشرح ما استصعب من الكلمات ، وتوضيح بعض العناصر الصرفية وتعليل بعض املصطلحات ، 
 وتصريف األفعال الواردة يف الرسالة .

 حتديد أهم العناصر يف املوضوع : -ه

الدكتور املختار بوعناين بعد تقدمي نص املخطوط وتوضيح ما استصعب منه إىل إبراز أهم العناصر املوجودة ينتقل 
يف العنصر املذكور من املخطوط ومنثل لذلك ابلفقرة التالية اليت ختم هبا نص املخطوطة األوىل حول الصحيح 
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 املرجع نفسه . 26 

هذا منه  جاء مفصال ومشروحا يف النثر ، ولعللقد استطاع الشيخ أن يلم يف هذه األبيات مبا » واملعتل يقول : 
 يرمي إىل أكثر من غرض من ذلك :

 إن املطلع على هذا األثر يفهمه من املنثور ويتأكد منه منظوما .-1

 لقد أتى هبذا النظم ملن أراد أن حيفظه فليفعل ذلك . -2

 لو مل يكن الشيخ ملما ابملوضوع ملا استطاع أن أييت مبا سطره سلفا . -3

 استطاع الشيخ أن يلم ابملوضوع يف صفحة واحدة مبا جاء يف صفحات يف الكتب املختصة  -4

 . 26« اختار الشيخ األسلوب الواضح ليقدم قواعد مجة لعلم نعت أبنه صعب  -5

 الرتكيز على توضيح كل عنصر يف املخطوط وحتديد جمال انتمائه : -و

 ها :اليت صاغها البوعبديل نظما يف أربعة أبيات هذا نصجند الدكتور بوعناين يف نص املخطوطة الثانية 

 '' كنت نظمت الثالثة أبيات منذ زمن طويل ، وهذا أحلقت البيت الرابع كالتعليل 

 ونفتح عني مضارع قّرت العني جلّ وبّج فمّل 

 البخيل وعض فغص شم فلّذ ومّس فشّل  وضنّ 

 وهّش ومّص وود وبّش بّر ويف العمل اليوم ظّل 

 فإسناد ماض هلا للضمري اتًء يري الكسَر للعني حلَّ ''

 جيمع األفكار املبثوثة يف أربعة أبيات يف السبعة قضااي هي :
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 املرجع نفسه . 27 

: عدد األفعال وهي سبعة عشر فعال هي : قّر ، جلّ ، بّج ، مّل ، ضّن ، عّض ، شّم ، لّذ  القضية األوىل
 . 27، مّس ، شّل ، هّش ، مّص ، وّد ، بّش ، بّر ، ظّل 

 : األفعال كلها ماضية . القضية الثانية

 : الفعال كلها مضّعفة : القضية الثالثة

 : األفعال جاءت مكسورة العني يف املاضي . القضية الرابعة

 : إن عني فعلها مفتوح يف املضارع . القضية اخلامسة

 : كسر عني فعلها . القضية السادسة

 : فتح عني املضارع .    القضية السابعة

ان الدكتور بوعناين عند تقدمي كل قضية يوضحها من خالل اإلتيان ابلقاعدة الصرفية ، كما يقوم بتصريف وك
 الفعل وتقدمي وزنه وضبطه ابلشكل لزايدة التوضيح .

 إقامة موازنة بني كالم املؤلف وكالم النحويني القدامى كلما أمكن ذلك : -ز

يالحظ من خالل منهجية الدكتور خمتار بوعناين يف دراسته وحتقيقه ملخطوطة البوعبديل أنه يستعني يف 
شرحه ملختلف العناصر الصرفية الواردة يف املخطوطة بكتب النحويني والصرفيني القدامى واحملدثني ، كما أنه يقوم 

لذلك ابلنص  ويني حول املسألة ذاهتا وميكن أن منثلابملوازنة بني كالم البوعبديل يف خمطوطته آبراء غريه من اللغ
مّل  إن األفعال السبعة عشر اليت أتى هبا البوعبديل وهي : قّر ، جلّ ، بّج ،» التايل املأخوذ عن املختار بوعناين : 

اث يف الرت ، ضّن ، عّض ، شّم ، لّذ ، مّس ، شّل ، هّش ، مّص ، وّد ، بّش ، بّر ، ظّل ، إذا ما وازانها مبا جاء 
اللغوي فإننا جنده مل حيط بكل األفعال اليت من هذا الباب )َفِعَل يـَْفَعُل( بدليل ما هو منصوص يف كتاب فتح 
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 املرجع نفسه . 28 

( ، فقد زاد ''حبرق'' يف كتابه أفعاال مثانية وهي : خّب ، صبَّ ، طّب ، بّد ، حّر ، مّر ، فّظ ، 24األقفال )ص 
 شّف.

 فعال واحدا وهو )جّم( على ما ذكره ''أطفيش'' و ''حبرق'' . كما زاد ''حمي الدين عبد احلميد''

 يتضح من موازنة ما جاء عند الثالثة :

 ه( . 930حبرق مجال الدين )ت -1

  أحممد بن يوسف–أطفيش  -2

 ه(. 1424أبو عبد هللا )ت  –البوعبديل  -3

 ( وهي : 26أن األفعال كلها بلغت ستا وعشرين )

جّم، حّر ، خّب ، شّف، شّل ، شّم ، ضّن ، طّب ، ظّل ، عّض ، غّص ، فّظ ، بّح ، بّذ ، بّر ، بّش ، 
قّر ، جلّ ، لّذ ، مّر ، مّس ، مّص ، مّل ، هّش ، وّد ، وهي كلمات ختضع حلكم واحد عندما تسند إىل الضمائر 

 . 28«يف املاضي واملضارع واألمر ، بدليل ما سلف ذكره 

 ؤلف للغة العربية :اإلشادة ابلعمل الذي يقدمه امل –ح 

يشيد الدكتور خمتار بوعناين من خالل حتقيقه ملخطوطة البوعبديل جبهود هذا األخري يف أتليف املتون الصرفية 
الدفاع عنها  عرف عن الشيخ أنه من احملبني للغة العربية واملستميتني يف» والدفاع عن اللغة العربية ورمسها ، يقول : 

 مجيع طبقات الشعب اجلزائري بدًءا من : ، واحلريصني على نشرها بني

 تعليمها هو نفسه للصبيان يف الكتاتيب القرآنية .• 

 تفسري القرآن الكرمي وعلومه حلّفاظ كتاب هللا هبا .• 
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 املرجع نفسه . -29 

 التدريس هبا للخاصة والعامة يف مناسبات خمتلفة .• 

 إلقاء احملاضرات على النخبة املثقفة يف مناسبات عدة .• 

 والرسائل املختلفة .أتليف الكتب • 

 املراسالت املختلفة للخاصة والعامة .• 

وقد تدفعه غريته على لغة الضاد إىل الرد على من خيطئ ولو يف رسم حرف واحد من كلمة واحدة ، ومل يرتك مثل 
ن عهذا ويسكت عنه بل إننا جنده ينشئ له قاعدة لغوية خاصة به ، ليتعلمها املخطئ وغريه ، وما هذا إال دفاع 

 .29«اللغة العربية وحبه إايها 

 ختام:

ي ويف ختام قراءتنا ملنهج الدكتور خمتار بوعناين يف حتقيق الرتاث اللغوي واختاذان ملؤلفات الشيخ عبد هللا البوعبيد
البطيوي الزيوري أمنوذجا . نكون قد وقفنا على جانب من جهوده يف إحياء الرتاث اللغوي اجلزائري وبعثه إىل احلياة 

ي وحاله كحال عديد الباحثني اجلزائريني الذين انربوا إلخراج الرتاث اجلزائر  بعد أن كان جمهوال حبيس اخلزائن ،  ،
املخطوط إىل النور ، حافظينه من الضياع والتلف يف ظل تردي حالة هذه املخطوطات الناتج عن عدة عوامل 

 كثريا.  هبا طبيعية وبشرية ، وأفادوا

ث عناين" يف حتقيقه للمخطوطات عن منهج احملققني اجلزائريني، حيث غالبا ما يبدؤون ابحلديمل خيرج "املختار بو 
عن دوافع القيام ابلتحقيق ، مث تقدمي املؤلف وخمطوطه، والنسخ املعتمدة يف التحقيق، ومن مث مقارنة النسخ بعضها 

ارس واالعتماد موعة من املالحق والفهببعض لرصد االئتالف بينها، وذكر ذلك يف التهميش ، مث دعم املوضوع مبج
 على جمموعة من املصادر واملراجع يف التحقيق واليت تثبت آخر البحث.

وتبقى يف  ،إن شخصية كهاته تستحق منا وقفة إكبار اعرتافا جبهودها وبياان لقيمتها وتعريفا هبا للباحثني والطلبة 
العصور  ائل من مؤلفات علماء اجلزائر املخطوطة عرب خمتلفاألخري جهود هؤالء الباحثني غري كافية يف ظل الكم اهل
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واحلقب، واملنتشرة عرب املكتبات العربية واإلسالمية والعاملية ، لذلك البد من بروز ابحثني جدد خمتصني يف اجملال، 
 لتحقيق مبدأ االستمرارية يف العمل ، وإخراج الرتاث اجلزائري إىل الوجود.

 البحث: مراجع

 ،1هرة،طالقا اللبنانية، املصرية الدار املخطوطات، وعلم املخطوط العريب الكتاب السيد، فؤاد أمين -
1997. 

 ،خلدون ابن مطبعة اجلنة، رايح نسمات منظومة على النزهة رايض حاشية بكار، بن بلهامشي    -
1961. 

 وهران، السانيا، ،جامعة اجلديدة عصور حملة ،(1992-1907) بوعبديل املهدي الشيخ بليل، حسين -
 .2012-1433 شتاء 2011-1432 خريف خاص عدد ، 4-3 ع

 خمرب ،4ع وطات،للمخط املغاربية اجمللة والتحقيق، الفهرسة بني املخطوط واقع قربة، بن يوسف صاحل   -
 .2013 اجلزائر، جامعة املخطوطات،

 الدينية، الثقافة ةمكتب اجلراح، هاين وتوثيق،عباس دراسة ، املخطوطات حتقيق مناهج النجدري، الرمحن عبد -
  م. 2010القاهرة، بورسعيد،

 م.1989 ،2ط السعودية، العربية اململكة جدة، مصباح، مكتبة العريب، املخطوط احللوجي، الستار عبد -
 فهد، امللك عاتمطبو  األمثل، واملنهج الواقع بني املخطوطات حتقيق العسيالن، الرحيم عبد هللا عبد    -

 .1994 السعودية،
 تشخيص" الزاينية القندوسية اخلزانة خالل من اجلزائري ابجلنوب املخطوطات خزائن واقع بقدور، مرمي -

 ديسمرب ،اجلزائر أدرار، جامعة ، افريقيا غرب يف اجلزائرية املخطوطات خمرب ،3ع رفوف، جملة ،"واقرتاحات
2013. 

 .( د،ط) ، األول القسم ، اجلزائر يف القرآنية الدراسات ببليوغرافية ، بوعناين املختار -
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( م1952- هـ1372 ت) الرزيوي البطيوي البوعبديل هللا عبد أليب صرفية خمطوطات:  بوعناين املختار  -
 : اآليت اإللكرتوين املوقع على موجود.عشر الثالث العدد القلم جملة يف نشر مقال ، وحتقيق دراسة

http://urlzohra.blogspot.com 
 القرطاس لةجم النماذج، بعض خالل من املخطوطات حتقيق يف اجلزائريني الباحثني جهود بكاي، هوارية -

 .2018 نوفمرب ،10ع تلمسان، بلقايد، بكر أيب جامعة والفكرية، واحلضارية التارخيية للدراسات
 دورة خالل من املخطوطات وترميم محاية يف اجلزائرية الوطنية املكتبة جهود احممدة، حاج هبون بن حيي    -

 ةجامع ، افريقيا غرب يف اجلزائرية املخطوطات خمرب ،3ع رفوف، جملة والتجليد، احلفظ مبخرب تكوينية
 . 2013 ديسمرب اجلزائر، أدرار،
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ABSTRACT 

 

The study aimed to identify the renaissance of calligraphy and writing during the 

reign of Sultan Ahmed Al-Mansour Al-Dahabi in Marrakech, whether it is on 

architectural monuments and applied antiques or on others who have been 

entrusted by the writer or calligrapher to write and embellish from the Koran, 

books, letters and official documents of the state. 

 

Applying to Tugra Ahmed Al-Mansour, It also aimed to identify the Construction 

Bureau, the Diwan of the Nakashah, the most famous calligraphers, writers, 

barbers, snails, and decorators, or those who are engraved in the Saadian books 

and their role in the renaissance of the Moroccan calligraphy, With a presentation 

of some of the official documents of the state and the most famous letters of 

Ahmed Al-Mansour Al-Dahabi and how to write them and their advantages. 

 

The study dealt with how Al-Mansur took care of the oriental lines, while devising 

it for writing the code. The study presented to Al-Mansur Al-Saadi and the 

inscriptions of Al-Badi 'Palace in Marrakech, the coins in his reign, The study of 

Mansour's interest in the translation of books, and the role of this in the rise of 

Moroccan calligraphy. 
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 امللخص
 

راش  سوا  املنصور الذهيب مبهدفت الدراسة إىل التعرف على هنضة فنون اخلط والكتابة يف عهد السلطان أمحد   
أشانت على اآلاثر املعمارية والتحف التطبيقية أم على غريها ممن اتنولته يد الكاتب أو اخلطاط ابلكتابة والتنميق من 
املصاحف والكتب والرسائل والواثئق الرمسية للدولة، فعرضت لدراسة العالمات واألختام والطغراوات يف العصر 

طغرا  أمحد املنصور، شما هدفت إىل التعرف على ديوان اإلنشا  وديوان النساخة وأشهر السعدي تطبيًقا على 
اخلطاطني والكتاب والوراقني والنساخني واملزخرفني أو املزوقني يف الكتب السعديني ودورهم يف هنضة فن اخلط املغريب، 

ا، وتناولت الدراسة  وشيفية شتابتها ومميزاهتمع عرض لبعض الواثئق الرمسية للدولة وأشهر رسائل أمحد املنصور الذهيب 
شيفية اهتمام املنصور ابخلطوط املشرقية، مع ابتكاره للكتابة ابلشفرة، وعرضت الدراسة ملصحف املنصور السعدي 
ونقوش قصر البديع مبراش ، ونقوش املسكوشات يف عهده، وعالقتها ابحلالة املذهبية والسياسية، شما تناولت الدراسة 

 املنصور برتمجة الكتب، ودور ذلك يف هنضة فن اخلط املغريب. اهتمام

 سعدي.العصر ال -املنصور الذهيب -مراش  -فنون الكتابة -اخلط املغريب -النهضة اخلطية الكلمات الدالة:
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م(: مناهل الصفا يف مآثر موالينا الشرفا، دراسة وحتقيق: عبد الكرمي شرمي، مطبوعات 1621هـ/ 1031( لالستزادة انظر: الفشتايل )أبو فارس عبد العزيز ت 1)
ية على اآلاثر املنقولة يف ، نرية رفيق جالل: النقوش الكتاب7-6م، ص ص 1972وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية والثقافة، مطبعة ومكتبة عصرية، الرابط، 

م دراسة آاثرية مقارنة، رسالة دشتوراه، قسم اآلاثر اإلسالمية، شلية اآلاثر، 1659-1510هـ/ 1069-916املغرب األقصى خالل عصر األشراف السعديني 
ق الزموري، ملخزنية يف املغرب، ترمجة: عبد احلاجلذور الدينية والسياسية للدولة ا -، حممد نبيل ملني: السلطان الشريف4-1م، ص ص 2010جامعة القاهرة، 

، إميان عبد 57-56، 16-15م، ص ص 2013عادل بن عبد هللا، جامعة حممد اخلامس، السويسي، منشورات املعهد اجلامعي للبحث العلمي، الرابط، 
الث عشر، م اإلسالمية، جامعة املوصل، اجمللد السابع، العدد الثالرمحن العثمان: "الفشتاليني يف املغرب األقصى ودورهم يف احلياة العامة"، جملة شلية العلو 

 . 754م، ص 2013
ة اآلداب والعلوم اإلنسانية ي( لالستزادة انظر: حممد املنوين: اتريخ الوراقة املغربية. صناعة املخطوط املغريب من العصر الوسيط إىل الفرتة املعاصرة، منشورات شل2)

 .75م، ص 1991، 1، جامعة حممد اخلامس، اململكة املغربية، طـ2ودراسات رقم ابلرابط، سلسلة حبوث 
ينها وبني ب( مراش : ابلفتح مث التشديد وضم الكاف وشني معجمة، أعظم مدينة ابملغرب وأجلها، وهبا سرير ملك بين عبد املؤمن، وهي يف الرب األعظم 3)

ارة تسمية مبراش  ألن موضع املدينة شان قبل عمارته مأوى للصوص فهو عبارة عن غيضة خموفة، وشان املالبحر عشرة أايم يف وسط بالد الرببر، ويرجع سبب ال
اين املدينة بيقولون "مرشاس" أي: "إم  مسرًعا أو أسرع املشي" بلغة املصامدة، مث حرف إىل مراش ، وهي ابلرببرية: مروش ، ومعناه: قصر احلجر، ألن م

اللغة الرببرية التيفناغ التدابشني، أي اللغة املقدسة ألهل الصحرا  الكربى قبل ظهور اإلسالم. لالستزادة انظر: إمساعيل العريب:  أقيمت ابحلجر، أو مشتقة من
، أمحد التوفيق: "حول معىن اسم مراش "، حبث ضمن شتاب مراش  من 108-104املدن املغربية، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، د.ت.، ص ص 

م، مرشز الدراسات واألحباث حول 1988إىل آخر العصر املوحدي، جامعة القاضي عياض، شلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، أشغال امللتقى األول  التأسيس
 ن، لكدمي الصوصي موالي إبراهيم: "مراش  بني التأسيس والتمدين يف العصري16م، ص 1989، 1مراش ، مطبعة فضالة، احملمدية، الدار البيضا ، طـ

، حسني مؤنس: معامل اتريخ املغرب واألندلس، دار 71-70املرابطي واملوحدي"، حبث ضمن شتاب مراش  من التأسيس إىل آخر العصر املوحدي، ص ص 
-1509هـ/ 1075-915، حممد عبد العال عبد الرحيم: جمتمع مدينة مراش  يف عصر الدولة السعدية )188-187م، ص ص 2004الرشاد، القاهرة، 

 . 3-2م، ص ص 2013م(، رسالة ماجستري غري منشورة، قسم التاريخ، معهد البحوث والدراسات اإلفريقية، جامعة القاهرة، 1640
 .56 ص( لالستزادة انظر: عبد الغين أبو العزم: "الدولة واملدينة مرحلة التأسيس"، حبث ضمن شتاب مراش  من التأسيس إىل آخر العصر املوحدي، 4)

 

 مقدمة

امليادين م( يف مجيع 1668-1509هـ/ 1079-915تغريت أوضاع بالد املغرب تغريًا شبريًا خالل العصر السعدي )
السياسية واالقتصادية والعسكرية، واستبدلت حالة الضعف واالنقسام اليت خيمت على ربوعها يف القرن التاسع 

( ويعترب عصر األشراف السعديني عصر جتديد مشل عدًدا 1اخلامس عشر امليالدي حبالة من القوة والوحدة)-اهلجري
 (.2بني اجلهات اليت استفادت من هذا اإلصالح اجلديد )من مظاهر احلياة ابملغرب، وشانت مهنة الوراقة من 

( أمهية خاصة يف التاريخ اإلسالمي بصفة عامة، واتريخ املغرب األقصى بصفة خاصة، 3وقد اشتسبت مدينة مراش )
( ولكن 4وذلك من خالل موقعها املتميز شمدينة فكر يف إنشائها األمري أيب بكر بن عمر ابن عم يوسف بن اتشفني)
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م(: جذوة االقتباس يف ذشر من حل 1616هـ/ 1025ن يوسف بن اتشفني انظر: ابن القاضي )أبو العباس أمحد بن حممد املكناسي ت ( لالستزادة ع5)
، الناصري )الشيخ أبو العباس أمحد 547-545، ص ص 2، جـ50، ص 1م، ج 1973من األعالم مدينة فاس، دار املنصور للطباعة والوراقة، الرابط، 

م(: شتاب االستقصا ألخبار دول املغرب األقصى، حتقيق وتعليق: جعفر الناصري وحممد الناصري، دار الكتاب، الدار 1897/ هـ1315بن خالد ت 
م"، ترمجة: أمحد التوفيق، حبث ضمن شتاب مراش  1071هـ/ 462، ليفي بروفنصال: "أتسيس مراش  282-280، ص ص 1م، جـ1997البيضا ، 

 .8، حممد نبيل ملني: السلطان الشريف، ص 22حدي، ص من التأسيس إىل آخر العصر املو 
م(: البيان املغرب يف اختصار أخبار ملوك األندلس واملغرب، حتقيق 1312هـ/ 712( لالستزادة انظر: ابن عذارى )أبو العباس أمحد بن حممد ت بعد سنة 6)

 .17، ص 3م، جـ2013، 1س، طـوضبط وتعليق: بشار عواد معروف، حممود بشار عواد، دار الغرب اإلسالمي، تون
، وما م( ينتسب السعديون إىل الساللة النبوية، حيث يرجعون بنسبهم إىل األشراف احلسنيني، وأشدوا على ذلك من خالل ما هو منقوش على مسكوشاهت7)

احلسن  الشريف-ورد على بعض نقوش عمائرهم، وعلى شواهد وتراشيب قبور سالطينهم، وذلك من خالل استخدامهم أللقاب مثل: سبط خامت الرسل
أيًضا حسب و  غريها، شما يرجعون بنسبهم إىل قبيلة بين سعد بن بكر بن وائل اليت تنتمي إليها "حليمة السعدية" حاضنة الرسول "صلى هللا عليه وسلم"،و 

لنفس الزشية من ة حممد ارواية أخرى هم بنو عمومة العلويني ويلتقون يف جد واحد هو "حممد بن أيب القاسم"، شما ذشر أهنم ينتمون إىل أسرة تنحدر من سالل
مد املكناسي ت حم أبنا  احلسني بن علي "رضي هللا عنه"، ورمبا عرفوا ابلسعديني ألن الناس سعدوا هبم. لالستزادة انظر: ابن القاضي )أبو العباس أمحد بن

-242، ص ص 1م، ج1986عارف، الرابط، م(: املنتقى املقصور على مآثر اخلليفة املنصور، دراسة وحتقيق: حممد رزوق، مكتبة امل1616هـ/ 1025
م(: نزهة احلادي أبخبار ملوك القرن احلادي، 1738هـ/ 1151، اإلفراين )حممد الصغري بن احلاج بن عبد هللا الوفراين النجار املراششي الوجار ت 244

الدولة السعدية، -خبار دول املغرب األقصى، الناصري: شتاب االستقصا أل5-3م، ص ص 1888صحح عبارته: هوداس، مطبعة ابردين، اجني، ابريس، 
، عبد الكرمي شرمي: املغرب يف عهد الدولة السعدية دراسة حتليلية ألهم التطورات السياسية وخمتلف املظاهر احلضارية، منشورات مجعية 6، 4-3، ص ص 5جـ

صالح سامل: روائع الفنون اإلسالمية يف املغرب األقصى، مرشز  ، عبد العزيز41-40م، ص ص 2006، 3املؤرخني املغاربة، الرابط، اململكة املغربية، ط
، حممد عبد 134-133، 76-71، 24-23، حممد نبيل ملني: السلطان الشريف، ص ص 24-23م، ص ص 2010، 1الكتاب للنشر، القاهرة، طـ

ن العثمان: "الفشتاليني يف املغرب األقصى ودورهم يف ، إميان عبد الرمح14-12العال عبد الرحيم: جمتمع مدينة مراش  يف عصر الدولة السعدية، ص ص 
 . 754احلياة العامة"، ص 

Simou, Bahija: Splendeurs de L’ecriture au Maroc, Manuscrits rares et Inedits, Direction des 
Archives Royales, Somadi Imprimerie, Rabat, 2017, p.57. 

م، وأمه احلرة مسعودة 1549ملنصور ابهلل ابن السلطان أيب عبد هللا الشيخ بفاس سنة ست ومخسني وتسعمائة من اهلجرة/ ( شانت والدة أيب العباس أمحد ا8)
دعج فرة رقيقة أسود الشعر أصبنت الشيخ األجل أيب العباس أمحد بن عبد هللا الوزشييت الوارززايت، وشان رمحه هللا طويل القامة ممتلئ اخلدين واسع املنكبني تعلوه 

بعد توليه  أشحل العينني ضيق البلج براق الثنااي مجيل الوجه مليح الصورة ظريف املنزع لطيف الشمايل حسن الشكل، وقد لقب السلطان املنصور ابلذهيب
شة وادي املخازن، أو نتصار مبعر احلكم، وقد رجح بعض املؤلفني أن هذا اللقب رمبا شان سببه االستيال  على بالد السودان وما هبا من شنوز الذهب، أو إىل اال

هـ/  988إىل الفدايت اليت استطاع السلطان أخذها من عائالت األسرى الربتغاليني، إال أنه ومن خالل حتليل سجل قبائل سوس الذي يرجع إىل سنة 
حدث عن احلكم حاديث النبوية واليت تتم، والذي مت فيه تلقيب السلطان ابلذهيب وذلك قبل غزو السودان بعشر سنوات، وابلرجوع إىل بعض األ1580

كرة الكرم واخلري. فاالستثنائي الذي سينثر الذهب على املؤمنني نثرًا، ولذلك فهو لقب يندرج يف إطار االدعا ات االنتظارية تلك االدعا ات اليت تدعو إىل 
-78، اإلفراين: نزهة احلادي، ص ص 116-114، ص ص 1ج لالستزادة انظر: ابن القاضي: جذوة االقتباس يف ذشر من حل من األعالم مدينة فاس، 

(، 6م شعاصمة للمرابطني)1070مايو  8هـ/ 462رجب  23( نفسه يف 5ي أسسها هو يوسف بن اتشفني)الذ
(، فقد أصبحت املدينة عاصمة لألشراف 7فقد شان للمدينة دورها املتميز يف عصور املرابطني واملوحدين والسعديني)

نًيا واقتصاداًي، وصاحب هذا االزدهار حتوالت  ( فرتة ازدهار مراش  عمرا8السعديني، وتعترب فرتة أمحد املنصور الذهيب)
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، مؤرخ جمهول: اتريخ الدولة السعدية التكمدارتية، 126، 91، 89، ص 5الدولة السعدية، جـ-، الناصري: شتاب االستقصا ألخبار دول املغرب األقصى79
، نرية رفيق جالل: النقوش الكتابية على اآلاثر املنقولة، ص 63م، ص 1994، 1تقدمي وحتقيق: عبد الرحيم بنحادة، دار تينمل للطباعة والنشر، مراش ، طـ

 .118، 73-72، 56-55، حممد نبيل ملني: السلطان الشريف، ص ص 15-13ص 
، 8م، جمـ1986رب، غ( لالستزادة انظر: عبد اهلادي التازي: التاريخ الدبلوماسي للمغرب من أقدم العصور إىل اليوم. السعديني، مطابع فضالة، احملمدية، امل9)
 ج. -، حممد عبد العال عبد الرحيم: جمتمع مدينة مراش  يف عصر الدولة السعدية، املقدمة ص ص ب7ص
 . 56( لالستزادة انظر: حممد نبيل ملني: السلطان الشريف، ص 10)
أمحد املنصور  يه التمائم إىل أن مت أمره، حيث بويعنشأ املنصور يف عفاف وصيانة وتعاط للعلم، وشانت خمايل اخلالفة الئحة عليه من لدن عقدت عل (11)

، ولقب ابملنصور،  بوادي املخازن بعد انتها  املعرشة وإعالن وفاة عبد امللك املعتصم، مث جددت البيعة بفاس على علمائها الذين حلق هبم زمالئهم من مراش
جهرًا يف املسجد  املخازن، وشانت البيعة تتم مبحضر األعيان والعلما  ويقرأ عقد البيعة ويف فاس استقبل املنصور وفود الدول اليت جا ت لتهنئته ابنتصار وادي

ة واملمثلة لألمة أما ر األعظم ابملدينة، ويؤدي املبايعون ميني املبايعة أمام شتاب هللا وصحيح البخاري، وهو مبثابة ميثاق ملزم للمبايع وشل الشخصيات احلاض
، الفشتايل: 245، ص 1 واثئق املسجد األعظم. لالستزادة انظر: ابن القاضي: املنتقى املقصور على مآثر اخلليفة املنصور، ج النص األصلي للبيعة فيوضع يف

الدولة السعدية، -، الناصري: شتاب االستقصا ألخبار دول املغرب األقصى77-73، اإلفراين: نزهة احلادي، ص ص 2هام   25، 1مناهل الصفا، ص 
، عبد الكرمي شرمي: املغرب يف عهد الدولة 62-58، مؤرخ جمهول: اتريخ الدولة السعدية التكمدارتية، ص ص 92-91، 89، 71-69، ص ص 5جـ

-116، 55، حممد نبيل ملني: السلطان الشريف، ص 392، نرية رفيق جالل: النقوش الكتابية على اآلاثر املنقولة، ص 106-105السعدية، ص ص 
م(، رسالة 1659-1510هـ/ 1069-916سيناوي: موقف الدولة السعدية من مسلمي األندلس بعد سقوط غرطاطة )، حممود عاشور عبيد احل117

، إميان عبد الرمحن العثمان: 58-56م، ص ص 2013ماجستري، قسم التاريخ، شلية اآلداب، جامعة ذي قار، وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، العراق، 
 .53هام  رقم  768قصى ودورهم يف احلياة العامة"، ص "الفشتاليني يف املغرب األ

(. 9شبرية يف حياة سكاهنا االجتماعية، واشتسبت املدينة املعارف واخلربات الفنية وشهدت ازدهاًرا مل تشهده من قبل)
 (2، 1)خريطة رقم 

لتكون إمرباطورية  ةفقد وضع السلطان أمحد املنصور األسس العقائدية والسياسية والعسكرية واالقتصادية والدبلوماسي
إقليمية متمرشزة حول املغرب األقصى، وإلحكام سيطرته على البالد واحملافظة على استقالله وتوسيع نطاق ملكه 
وتعزيز هيبته وقوته يف الساحة الدولية حبيث يصبح وآل بيته مقدسني لدى اخلاصة قبل العامة، فاستخدم هلذا الغرض 

ملخزن، يتطلب اعتماد منظومة من املعتقدات واملفاهيم واألدوات اخلطابية املنتجة جهاًزا رمزاًي متيًنا عرف ابسم ا
     (.10للشرعية، وعلى مراسم معقدة وعلى شارات ملك معربة)

 (1لوحة رقم )
 (:11وقد مت مدح اخلليفة املنصور على جدران قصر البديع، فيقول عبد الواحد احلسين) 
 طرًا فمخرتعي أبو العباس   فلئن ربيت على القصور وقفتها  
 عن شأوه من بعد فرط إابس   ملك تقاصرت امللوك أبسرها  
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نية مبراش ، جامعة ا( لالستزادة انظر: عبد هللا بنصر العلوي: "قصر البديع يف الشعر املغريب. دراسة يف شعرايت املكان"، جملة شلية اآلداب والعلوم اإلنس12)
 .210-209، ص ص 6م، ع 1990القاضي عياض، املغرب، 

نظر: عبد العزيز صالح سامل: "إضافات جديدة على نقود الدولة السعدية يف ضو  نشر جمموعة خمزن املتحف الوطين لآلاثر ابلرابط. دراسة ( لالستزادة ا13)
 . 152م، ص 2010أثرية فنية"، حبث جبولية أجبدايت، العدد اخلامس )عدد خاص(، مرشز اخلطوط، مكتبة اإلسكندرية، 

ن عمر عبد الرمحن: اخلط املغريب بنيته اجلمالية وإمكاطاته التصميمية. دراسة حتليلية، رسالة ماجستري يف الفنون اإلسالمية، ( لالستزادة انظر: هبا  الدي14)
 .39م، ص 2012عمادة البحث العلمي والدراسات العليا، جامعة العلوم اإلسالمية العاملية، عمان، األردن، 

، 3وداس: حماولة يف اخلط املغريب، ترمجة: عبد اجمليد الرتشي، حبث ضمن حوليات اجلامعة التونسية، العدد ( لالستزادة عن اخلط القريواين انظر: أ. ه15)
، حممد املغراوي: "اخلط املغريب عند ابن خلدون"، حبث ضمن جملة حروف عربية، مؤسسة البيان للصحافة والطباعة والنشر، ديب، 187م، ص 1966تونس، 

، شرمي زشي حسام الدين: العربية تطور واتريخ دراسة اترخيية يف نشأة العربية واخلط 9م، ص 2001هـ/ يوليو 1422، ربيع الثاين العدد الرابع، السنة األوىل
تعليم، جزيرة الورد -مجاليات-، شمال حسن قنديل: اخلط العريب اتريخ219-216م، ص ص 2002، 1وانتشارمها، مكتبة النهضة املصرية، القاهرة، طـ

، امبارك 53-52، هبا  الدين عمر عبد الرمحن: اخلط املغريب بنيته اجلمالية وإمكاطاته التصميمية، ص ص 100م، ص 2010، 1توزيع، القاهرة، طـللنشر وال
رية، خمترب صببو عصب: "املصاحف القرآنية املخطوطة وعالقتها بتطور اخلط املغريب"، حبث ضمن جملة مجاليات، جملة دورية حمكمة هتتم بشؤون الثقافة ال

، عبد الفتاح 29-28، ص ص 3م، ع 2016اجلماليات البصرية يف املمارسات الفنية اجلزائرية، جامعة عبد احلميد بن ابديس، مستغامن، اجلزائر، ديسمرب 
يخ مصر املعاصر، القاهرة، لقومية، مرشز اتر عبادة: انتشار اخلط العريب يف العامل الشرقي والعامل الغريب، سلسلة أوائل املطبوعات املصرية، دار الكتب والواثئق ا

 . 77-76م، ص ص 2017

 ( 12مستمطرين جلوده البجاس)    وتسابقوا متفئني لضله 
 :هنضة فن اخلط املغريب 
املتتبع لتطور اخلط يف بالد املغرب واألندلس جيد أن اخلط العريب أصبح يتميز بوجود مدرستني منذ القرن  
ومها اخلط الكويف القريواين واخلط الكويف األندلسي، وبدأ اخلط الكويف األندلسي يف االنتشار خالل العصر م 10هـ/4

املرابطي عرب املغربني وإىل منطقة القريوان، أما يف عصر املوحدين فقد ظهر نوعان هلذا اخلط األول يف غرب األندلس، 
يتها ط األندلسي املتمغرب، حيث أخذت الكتابة تكتمل مغربواآلخر يف شرقها، وشاع يف العصر املريين نوع من اخل

 (.13على أيدي بين مرين)
ويشمل اخلط املغريب بصفة عامة جمموعة خطوط بالد املغرب واألندلس، أي تلك الرقعة اجلغرافية اليت شانت  

 ذهبية وحضارية، عليها قامت(، واليت متيزت اترخيًيا بوحدة م14متتد من صحرا  برقة بليبيا إىل هنر اإلبرو ابألندلس)
دة احلضارة املغربية األندلسية اليت تفاعلت فيها عناصر عربية وأمازيغية وإفريقية وأوربية بنسب متفاوتة، لكن ظلت الراي

فيها للثقافة العربية اإلسالمية، شما يطلق مصطلح اخلط املغريب أيًضا على اخلطوط اليت نشأت ابملغرب األقصى 
ه، وهي حصيلة التيارات الواردة من املشرق عرب القريوان واليت عرف اخلط فيها ابسم اخلط وحافظ عليها أهل

(، وتلك اليت احندرت من األندلس مع اهلجرات املتتالية لألندلسيني، فاحتضنها أهل املغرب وطوروها 15القريواين)
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م، 1977نان، ب( لالستزادة انظر: عثمان عثمان إمساعيل: دراسات جديدة يف الفنون اإلسالمية والنقوش العربية ابملغرب األقصى، دار الثقافة، بريوت، ل16)
وآفاق، منشورات وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، مطبعة النجاح اجلديدة، الدار البيضا ، ، عمر أفا، حممد املغراوي: اخلط املغريب اتريخ وواقع 246ص 
، اتمر خمتار حممد أمحد: املخطوط الديين يف مصر 131، عبد العزيز صالح سامل: روائع الفنون اإلسالمية يف املغرب األقصى، ص 29م، ص 2007، 1طـ

شر اهلجريني خطوطه وفنونه. دراسة فنية مقارنة، رسالة دشتوراه، قسم اآلاثر واحلضارة، شلية اآلداب، جامعة حلوان، واملغرب يف القرنني الثاين عشر والثالث ع
، إايد خالد الطباع: املخطوط العريب دراسة يف أبعاد الزمان واملكان، وزارة الثقافة، اهليئة العامة السورية للكتاب، دمشق، 70-69، ص ص 1م، جمـ2011
، هند علي حممد سعيد، علي أمحد الطاي : "دراسة لبعض أشغال اخلشب املغربية ذات الزخارف الكتابية خالل العصرين املوحدي واملريين. 25م، ص 2011

ة يم(، حبث ضمن أعمال املؤمتر الدويل السابع: احلياة اليومية يف العصور القدمية، مرشز الدراسات الربد1469-1120هـ/ 869-514دراسة أثرية فنية )
 .384، ص 2م، ج 2016والنقوش، جامعة عني مشس، القاهرة، 

م، ص 2011، 1ـ ( لالستزادة انظر: حممد السيد حممد أبو رحاب: املدارس املغربية يف العصر املريين دراسة آاثرية معمارية، دار الوفا ، اإلسكندرية، ط17)
 .534-533ص 
املغربية"، حبث ضمن جملة حروف عربية، مؤسسة البيان للصحافة والطباعة والنشر، ديب، العدد األول، السنة ( لالستزادة انظر: حممد الشريفي: "اخلطوط 18)

ملغريب(، خط الثلث ا-اخلط اجملوهر-الكراسة األوىل )اخلط املبسوط-، حممد املعلمني: اخلط املغريب امليسر7م، ص 2000هـ/ أشتوبر 1421األوىل، رجب 
، امبارك بو عصب: "املصاحف القرآنية املخطوطة وعالقتها بتطور اخلط املغريب"، ص 4م، ص 2012الشؤون اإلسالمية، الرابط، منشورات وزارة األوقاف و 

37. 

ن استمرت ة مبكرة منذ عصر املوحديوتفننوا فيها على مدى قرون، ومع انتقال اخلط األندلسي إىل املغرب يف مرحل
وترية تطويره حملًيا وظهرت مالمح متيزه عن اخلط األندلسي تدرجيًيا حىت أصبح يعرف خبط املغاربة أو اخلط املغريب، 

 (: 16ومن أنواعه)
 (.17الكويف املغريب أو املتمغرب، وهو خط هندسي بديع يتميز خبطوط مستقيمة وزوااي حادة)-

 (3، 2 ،1)األشكال أرقام 
 (4)شكل رقم     املبسوط، مسي هبذا االسم لبساطته وسهولة قرا ته. -
 الثلث املغريب )اخلط املشرقي أو املشرقي املتمغرب(: تتجلى فيه عبقرية اخلطاط املغريب يف شيفية ترشيب حروفه -

رف نباتية منوعة ملل  ممتلئة بزخاوشلماته، وذلك راجع إىل تكويناته اخلطية املعقدة ومرونته، وتتخلل حروفه فراغات 
الفراغات بني احلروف، واستعمل يف الكتاابت اجلليلة شافتتاحيات السور وخوامت املصاحف وغريها من املخطوطات 
اخلزائنية، فضالً عن نقوش العمارة، وانبثق عن خط الثلث املشرقي ليتطور حملًيا، وظل إىل قرب هناية العصر املوحدي 

ثلث املشرقي، لكنه ما لبث أن استقل عن خط الثلث املشرقي هنائًيا خالل العصر املريين، شما تؤشد قريًبا من خط ال
 (.18ذلك الكلمات اخلتامية جملموعة من املصاحف املرينية)

 (4، 3، 2(، )اللوحات أرقام 8، 7، 6، 5)األشكال أرقام 
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العلوم لية اآلداب و ش( لالستزادة انظر: حممد عبداحلفيظ خبطة احلسين: "اخلط اجملوهر واخلط الديواين بني االستدقاق والتجليل. دراسة اترخيية فنية"، جملة  19)
 .248م، ص 2014، 34اإلنسانية، جامعة حممد اخلامس، دار أيب قراق للطباعة والنشر، الرابط، العدد 

إلسالمية ا( لالستزادة انظر: قاسم السامرائي: "اخلط العريب وتطوره عرب العصور"، حبث ضمن شتاب "مهارات حرفية وفنية يف الرتاث الوطين والفنون 20)
م(، إعداد: حسن حممد النابودة، حممد فاتح صاحل زغل، مرشز زايد 2000يوليو  12-يونيو 19ليت ألقيت يف الدورة التدريبية الرابعة )األحباث واحملاضرات ا

، علي 65-57، 35، عمر أفا، حممد املغراوي: اخلط املغريب اتريخ وواقع وآفاق، ص 150م، ص 2001للرتاث والتاريخ، اإلمارات العربية املتحدة، 
اعية أجنزت مجي: "اخلطوط املغربية وأسئلة القرا ة التشكيلية"، حبث ضمن ندوة "اخلط العريب بني العبارة التشكيلية واملنظومات التواصلية" مسامهات اجلليط

تار حممد أمحد: املخطوط ، اتمر خم130م، ص 2008مبناسبة أايم اخلط العريب الثانية، اجملمع التونسي للعلوم واآلداب والفنون، بيت احلكمة، قرطاج، تونس، 
، هبا  الدين عمر عبد الرمحن: اخلط املغريب بنيته 26-25، إايد خالد الطباع: املخطوط العريب، ص ص 89-85، ص ص 1الديين يف مصر واملغرب، جمـ

 Les ecritures des "، حبث ضمن، حممد املغراوي: "أصول وتطور اخلطوط املغربية إىل هناية العصر الوسيط40اجلمالية وإمكاطاته التصميمية، ص 
manuscrits de L’Occident Musulman, Les Rencontres du CJB, no 5, Journee d’etudes tenue a Rabat 

le 29 Novembre 2012, Les Rencontres du Center Jacques Berque, Rabat, 2013, pp. 49-55. 
O. Houdas: Essai sur L’Ecriture Maghrebine, Nouveaux Mélanges Orientaux, Memoires Textes et 
Traductions, Publies par Les Professeurs de L’Ecole Speciale des Langues Orientales Vivantes, 
Imprimerie Nationale, Paris, 1986, Planches 1-3, Simou, Bahija: Splendeurs de L’ecriture au 
Maroc, p. 111. 

م، ويقع هذا 1562هـ/ 970م( عام 1574-1557هـ/982-964األشراف أو املواسني مبراش : شيده السلطان عبد هللا الغالب ابهلل)( جامع 21)
ة الرسول لاجلامع حبومة أو حي املواسني، ويعرف منذ إنشائه ابسم جامع الشرفا  أو جامع األشراف، ويعرف بسم جامع املواسني وهو اسم ألسرة من سال

 رعليه وسلم"، شانت تسكن احلي الذي شيد فيه اجلامع فغلب االسم على احلي واجلامع مًعا. لالستزادة انظر: الناصري: شتاب االستقصا ألخبا "صلى هللا
راسة آاثرية د ، حممد السيد حممد أبورحاب: العمائر الدينية واجلنائزية ابملغرب يف عصر األشراف السعديني39، ص 5الدولة السعدية، جـ-دول املغرب األقصى

املغرب منذ  انية، وهو خط الدواوين السلطانية يفاجملوهر، ويستعمل يف التدوين واملراسالت وحترير الواثئق السلط-
العصر املريين، وتغلب عليه الليونة، وهو طاتج عن السرعة يف الكتابة، وهو من أشثر اخلطوط املغربية استعمااًل، ومسي 

    (.19ابجملوهر نسبة لعقد اجلوهر، وذلك جلماله وتناسب حروفه وتناسق سطوره)
 (6 ،5(، )لوحة رقم 9)شكل رقم    
املسند أو الزمامي )الزمام وهو التقييد أو التسجيل( وعرف أيًضا ابلعدول، ويستعمل يف شتابة الواثئق العدلية -

 (10)شكل رقم  واملذشرات الشخصية، وهو خط سريع يستعمل يف التقاليد الشخصية.
 (.  20اخلط املدمج، وهو جيمع بني أشثر من شكل من اخلطوط املغربية)-
ط املغريب يعرف خصوصيته اإلقليمية بشكل ابرز يف بالد املغرب منذ العصر السعدي، والذي وقد بدأ اخل 

سيشهد فيه اخلط نقلة نوعية على املستوى الفين، وخاصة يف عهد أمحد املنصور الذهيب والذي أسس مدرسة ألول 
( مبراش ، وشانت مهمتها تدريس 21مرة يف املغرب لتلقني الكتابة على حدة ولتكوين اخلطاطني اتبعة جلامع املواسني)
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، عبد 160،  حممد عبد العال عبد الرحيم: جمتمع مدينة مراش  يف عصر الدولة السعدية، ص 272-271م، ص ص 2008، 1معمارية، دار القاهرة، طـ
 . 200-199م، ص ص 2015العزيز صالح سامل: الرتاث الفين اإلسالمي يف املغرب، دار نشر املعرفة، الرابط، املغرب، 

 .40ادة انظر: عمر أفا، حممد املغراوي: اخلط املغريب اتريخ وواقع وآفاق، ص ( لالستز 22)
، حممد عبد 90، ص 1، اتمر خمتار حممد أمحد: املخطوط الديين يف مصر واملغرب، جمـ75( لالستزادة انظر: حممد املنوين: اتريخ الوراقة املغربية، ص 23)

، 1 التجسيد دراسة اترخيية فنية من خالل خمطوطات مرينية وسعدية، مطبوعات أمينة األنصاري، فاس، طـاحلفيظ خبطة احلسين: اخلط املغريب بني التجريد و 
 .29، 15م، ص 2013

 .558، 553( لالستزادة انظر: حممد السيد حممد أبورحاب: العمائر الدينية واجلنائزية ابملغرب، ص 24)
 . 29املغريب بني التجريد والتجسيد، ص  ( لالستزادة انظر: حممد عبد احلفيظ خبطة احلسين: اخلط25)
 .46-45( لالستزادة انظر: هبا  الدين عمر عبد الرمحن: اخلط املغريب بنيته اجلمالية وإمكاطاته التصميمية، ص ص 26)

اخلط على أصوله، وال شك أن ما قام به املنصور الذهيب يبني اجلهود اليت بذهلا السعديون يف احلفاظ على اخلط 
( سوا  من منطلق استقالهلم السياسي، أو من منطلق تكوينهم لدولة قوية هلا خصوصياهتا التارخيية وعوائدها 22املغريب)

 (. 23يزت هبا يف شل اجملاالت)احلضارية اليت مت
ففي عهد األشراف السعديني استخدم اخلطان الكويف والثلث مًعا، فاستخدم اخلط الكويف يف شتابة العبارات الدعائية 
واآلايت القرآنية، واستخدم خط الثلث يف شتابة نصوص اإلنشا  ونقوش شواهد وتراشيب القبور السعدية، فنفذ 

ل من الزخرفة، وأحياطًا شثرية على أرضية من الزخارف النباتية تتألف من مراوح خنيلية وتتصأحياطًا على أرضية خالية 
 (. 24هبا األفرع واألوراق النباتية)

وال شك أن املنصور شان يهدف من ورا  ذلك إىل اختيار خنبة من اخلطاطني املتمكنني لتلقني قواعد اخلط والكتابة 
 إىل خطاطي ديوانه بتجويد اخلط للسمو بصور حروفه وتراشيبه اخلطية، حىتللطلبة وفق قواعد حمكمة، حيث أوعز 

 (.25يبدو يف مستوى اخلطوط املشرقية اليت شان املنصور معجًبا هبا)
 * مميزات اخلط املغريب:

 يتصف اخلط املغريب مبجموعة من املميزات منها: اجلمالية واالنسجام والتناغم والتجريد والغىن والتنوع والليونة
 (.26واإلنسيابية واحلرية التشكيلية)
 *اخلطاطون والنساخون:

نتج عن االهتمام ابخلط املغريب يف عهد املنصور أن تزايد عدد اخلطاطني والنساخني الذين التحقوا مبدرسة اخلط اليت  
العزيز بن  دشانت جبامع املواسني املعروف جبامع الشرفا  أو األشراف مبراش ، واليت شانت حتت إشراف اخلطاط "عب
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 . 72( لالستزادة انظر: حممد عبد العال عبد الرحيم: جمتمع مدينة مراش  يف عصر الدولة السعدية، ص 27)
م(: ذيل وفيات األعيان املسمى درة احلجال يف أمسا  الرجال، 1616هـ/ 1025انظر: ابن القاضي)أبو العباس أمحد بن حممد املكناسي ت ( لالستزادة 28)

 .131، ص 3م، ج 1971، 1، املكتبة العتيقة بتونس، مكتبة دار الرتاث، القاهرة، طـ10حتقيق: حممد األمحدي أبو النور، سلسلة من تراثنا اإلسالمي رقم 
-29، حممد عبد احلفيظ خبطة احلسين: اخلط املغريب بني التجريد والتجسيد، ص ص 75( لالستزادة انظر: حممد املنوين: اتريخ الوراقة املغربية، ص 29)
30 . 
 .75( لالستزادة انظر: حممد املنوين: اتريخ الوراقة املغربية، ص 30)
 .30اخلط املغريب بني التجريد والتجسيد، ص ( لالستزادة انظر: حممد عبد احلفيظ خبطة احلسين: 31)
: الشعار الذي اختذه سالطني العثمانيني عالمة وتوقيًعا هلم، ميكن شتابته يف أعلى وسط الوثيقة، ويعرف شاتب الطغرا  ابسم: نشاجني Tugra( الطغرا  32)

مد طاهر بن الطغرا  وظيفة التوقيع اخلاص ابلسلطان. لالستزادة انظر: حم املسمى توقيعي أيًضا، شما نقشت الطغرا  على املسكوشات العثمانية وغريها، وتؤدي
، يوسف حممود غالم: الفن يف اخلط 123، 121م، ص 1939، 1عبد القادر الكردي املكي اخلطاط: اتريخ اخلط العريب وآدابه، مكتبة اهلالل، القاهرة، طـ

، حسن قاسم حب : مجالية اخلط الديواين اجللي، دار القلم، 108م، ص 1982ة العربية السعودية، العريب، مديرية اآلاثر واملتاحف، وزارة املعارف، اململك
م، ص 1994، 1، حيىي وهيب اجلبوري: اخلط والكتابة يف احلضارة العربية، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، لبنان، طـ6م، ص 1990، 1بريوت، لبنان، طـ

، إدهام حممد 96-95م، ص ص 1995، 1اخلط العريب واخلطاطني، مكتبة لبنان طاشرون، ط  ، عفيف البهنسي: معجم مصطلحات163-162ص 
، سهيل صاابن: املعجم املوسوعي للمصطلحات 207-200م، ص ص 1998، 1حن : اخلط العريب يف الواثئق العثمانية، دار املنار، عمان، األردن، طـ

، مصطفى 149م، ص 2000، الرايض، 43طبوعات مكتبة امللك فهد الوطنية، السلسلة الثالثة العثمانية التارخيية، مراجعة: عبدالرازق حممد حسن، م
رايض، اجمللد اخلامس، لبرشات:" اخلط العريب أصوله، أنواعه، خطاطوه، قضاايه"، جملة عامل املخطوطات والنوادر، عامل الكتب، مكتبة امللك عبدالعزيز العامة، ا

، عبدهللا بن عبده فتيين: "دراسة مقارنة لألساليب املتبعة يف شتابة اخلط العريب"، حبث ضمن جملة 40-37م، ص ص 2000سبتمرب -العدد األول، أبريل
سبتمرب -هـ/ ابريل1422مجادى اآلخرة -عامل املخطوطات والنوادر، عامل الكتب، مكتبة امللك عبدالعزيز العامة، الرايض، اجمللد السادس، العدد األول، احملرم

(، 27م( والذي عرف "برئيس الكتاب")1550-1549هـ/ 956عبد هللا السكتاين" الكاتب الناسخ )ولد سنة 
والذي قال عنه ابن القاضي يف "درة احلجال": "له خطوط متعددة، وله املشيخة على النساخني، وهو املقدم لتعليم 

ابلقاهرة وغريها من بالد املشرق، وله نظم وعدة  اخلط جبامع الشرفا  من مراش  احملروسة، شما هي العادة
("، فقد شان يكتب خبطوط متعددة، إىل درجة نصبه معها اخلطاطون على رأس املشيخة اليت شكلوها 28تصانيف)

 (.29يف علم اخلط، واليت شان مقرها جبامع قصر البديع مبراش )
،  ، وهو يف الغالب من عمل املنصور الذهيبوهكذا تتبني حقيقة درس اخلط الذي أنشئ جبامع األشراف يف مراش

 (. 30وقد أحدثه شتجربة أوىل قابلة النتشارها يف جهات أخرى من املغرب يف حياته وبعدها)
ولقد شجعت جهود أمحد املنصور الذهيب اخلطاطني وحفزهتم على تطوير مهاراهتم، حىت نبغ نتيجة ذلك خطاطون 

صور نفسه الذي عرف عنه حذق عدة أنواع من اخلطوط العربية، فقد شان ابرعون شان من بينهم السلطان أمحد املن
 (. 31يكتب الثلث املشرقي بوجه خاص يف مراسلة العلما  املشارقة، شما برع وأجاد أيًضا يف اخلط املغريب)

 يف العصر السعدي تطبيًقا على طغرا  أمحد املنصور الذهيب: (32)العالمات واألختام والطغراوات 
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م( وحىت 19-18، عبد املنصف سامل حسن جنم: "شعار العثمانيني على العمائر والفنون يف القرنني الثاين عشر والثالث عشر اهلجريني )255ص م، 2001
ات ، عبد الرحيم خلف: "املقوم172-171م، ص ص 2004، 10إلغا  السلطنة العثمانية. دراسة أثرية فنية"، جملة شلية اآلاثر، جامعة القاهرة، العدد 

، عبد هللا بن عبده 560، ص 24م، العدد 2007الفنية واجلمالية وتطورها يف فن اخلط العريب"، جملة مرشز الدراسات الربدية والنقوش، جامعة عني مشس، 
ية واملنظومات التواصلية، مسامهات لفتيين: "اتريخ فن اخلط العريب من نشأة الكتابة إىل نشأة البنية اجلمالية"، حبث ضمن شتاب "اخلط العريب بني العبارة التشكي
 . 83-82م، ص ص 2008مجاعية أجنزت مبناسبة أايم اخلط العريب الثانية، اجملمع التونسي للعلوم واآلداب والفنون، بيت احلكمة، قرطاج، تونس، مايو، 

Schimmel, Annemarie: Calligraphy and Islamic Culture, New York and London, New York 
University press, 1984, p. 16, Derman, M. Ugur: Osmanli Hat Sanati, Sakip Sabanci Muzesi, 

Sabanci, Universitesi, Istanbul, Deutsche Guggenheim, Berlin, 1998, p. 18 . 
 .299( لالستزادة انظر: الفشتايل: مناهل الصفا، ص 33)
ن برًا يف اجتاه الشرق، بعد وصول النفوذ العثماين إىل احلدود الغربية للجزائر مع املغرب، وشان من الطبيعي أ ( اتصلت الدولة السعدية ابلدولة العثمانية34)

م الفين. لالستزادة هيتأثر السعديون هبذه القوى املتامخة يف سائر جماالت احلياة، وخاصة يف اجملال الفين فقد أتثروا برسم الطغرا  اليت حوروها حسب منظور 
-لثابتةامد عبد احلفيظ خبطة احلسين: الرسم والنمنمة يف املغرب إابن العصرين املريين والسعدي دراسة اترخيية فنية من خالل خمطوطات الكواشب انظر: حم

 .136م، ص 2014، 1سلوان املطاع، مطبوعات أمينة األنصاري، فاس، طـ-بياض ورايض
، حممد عبد احلفيظ خبطة احلسين: العالمة الطغرائية بني املغرب السعدي وترشيا العثمانية. 253، ص ( لالستزادة انظر: حممد نبيل ملني: السلطان الشريف35)

 .185م، ص 2015، 35دراسة اترخيية فنية، جملة شلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، الرابط، ع 

ايل يف مؤلفه "مناهل الصفا" عن توقيعات السعديني: "شانت تصدر عن موالطا أمري املؤمنني أيده هللا ذشر الفشت
توقيعات نبيلة تتيه هبا الرقاع وتتهاداها األقطار والبقاع، يرمي هبا إىل األغراض فيصيب فيها الكال واملفاصل أبوجز 

 (.33لفظ وأرشق عبارة")
 ة خالل العصر السعدي شائًعا بشكل شبري يف الدواوين السلطانية، حيث ارتبطتوقد شان استعمال األختام الطغرائي

أبوامر السلطان ورسائله ومكاتباته الرمسية، وقد شانت هذه األختام تزيد عن الطغرا  السعدية إبضافة نصوص مرفقة 
رأسها الشكل البيضوي ( على 34تتضمن اسم السلطان والدعا  له ابلنصر والتمكني، وترشيب ذلك يف أشكال خمتلفة)

الذي شان يتوسطه الشكل الطغرائي، وغالًبا ما شان السالطني السعديون يستعملون هذه األختام يف التوقيع على 
رسائلهم الرمسية املوجهة إىل املمالك املسيحية وغريها من القوى السياسية املزامنة هلا، وذمل بعد ما اختذ شل واحد منهم 

 (.35أشكااًل خاصة به)
وشانت العالمة السلطانية توضع إما بني صيغة االستهالل ونص الرسالة أو يف آخر النص إلثبات صحته، وخيتص 
بذلك أحد الكتاب امللقب بصاحب العالمة، ومن أشهر من تقلد هذه املهمة هو عبد الرمحن العنايب، وتستهل 

" أو ري شرمي ....أمر عبد هللا تعاىل أمري املؤمننيأغلب األوامر السلطانية بصيغة "عن أمر أمري املؤمنني" أو "هذا ظه
"يستقر حبول هللا تعاىل وقوته هذا الظهري" أو "صدر هذا األمر العلي بـ..."، أما الرسائل السلطانية املوجهة إىل امللوك 
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 .251بيل ملني: السلطان الشريف، ص ، حممد ن247( لالستزادة انظر: عبد الكرمي شرمي: املغرب يف عهد الدولة السعدية، ص 36)
، حممد 255-254، حممد نبيل ملني: السلطان الشريف، ص ص 197، ص 8( لالستزادة انظر: عبد اهلادي التازي: التاريخ الدبلوماسي للمغرب، جمـ 37)

 .6-5-4، األشكال أرقام 195-190عبد احلفيظ خبطة احلسين: العالمة الطغرائية، ص ص 
 .202، ص 8ظر: عبد اهلادي التازي: التاريخ الدبلوماسي للمغرب، جمـ ( لالستزادة ان38)

ل إليه مع ساألجانب أو أحد األعيان من ذوي النفوذ فكانت تستهل بذشر اسم أمحد املنصور وألقابه قبل تسمية املر 
إسباغ عدد من األوصاف واملدائح عليه، مت أييت بعد ذلك احلمد والتصلية اليت عادة ما تتحول إىل ثنا  على السلطان 

 (. 36وأتشيد على أحقيته ابخلالفة)
ومن أشهر الطغراوات السعدية طغرا  السلطان أمحد املنصور الذهيب، وهي طغرا  مستخرجة من رسالة بعثها أمحد 

م، ويالحظ من خالل هذه الطغرا  1590يونيو  23هـ/ 998شعبان  19ر الذهيب إىل ملكة بريطانيا بتاريخ املنصو 
أن حروفها مت دوراهنا حول نفسها يف إطار تشابكي ثعباين، شما أن نقطة البداية يف شتابة عبارة )احلمد له( وهي 

لمة ليسار، ولكن تسري يف أشثر من اجتاه، فنجد أن شالعبارة املشكلة هلذه الطغرا  ال تبدأ دائًما من اليمني إىل ا
"احلمد" تبدأ من اليمني إىل اليسار، يف حني أن لفظ اجلاللة "له" تبدأ شتابته من أعلى إىل أسفل، بعد تغيري اجتاهه  
 يفشلًيا، ويف شلمة "وحده" عادت الكتابة إىل وضعيتها الطبيعية أي من اليمني إىل اليسار، ولعل هذا التغيري 

االجتاهات هو ما جعل تشابًكا وتداخالً غري معهودين يف اخلط املغريب، وبعد تفكيك أحرف البيضة الصغرى للطغرا  
مت إثبات وجود شلمة "احلسين" واليت تعترب شارة مميزة جلسم الطغرا  السعدية، وهي تتعلق بنسب السعديني، وتشري 

 (8، 7(، )لوحة رقم 13، 12، 11شكال أرقام )األ  (. 37إىل اتصاهلم ابلعرتة النبوية الطاهرة)
ومنها أيًضا طغرا  أمحد املنصور الذهيب على اخلطاب األول الذي أرسله إىل امللكة إليزابيث األوىل حول تدبري عملية 

مارس  27هـ/ 1008رمضان  12اإلنزال العسكري يف اهلند الشرقية والغربية لضرب مصاحل إسبانيا وهو بتاريخ 
 (. 38م)1600

وعادة ما ختتم الرسالة بذشر التاريخ اهلجري مشفوعة حبرف اهلا  اختصارًا لكلمة "انتهى"، وهو يف العربية ما يقابل 
نقطة النهاية، شما وجدت يف بعض الرسائل يف أسفلها من الناحية اليسرى بعض صيغ إثبات الصحة إذا شان أوهلا 

ف ح ذلك" مرسومة ابلقلم الغليظ )اجلليل أو اجللي( ومتبوعة حبر خلو من العالمة أو الطابع أو اخلتم بصيغة "صحي
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 .252، حممد نبيل ملني: السلطان الشريف، ص 251( لالستزادة انظر: عبد الكرمي شرمي: املغرب يف عهد الدولة السعدية، ص 39)
 .323-322( لالستزادة انظر: عبد الكرمي شرمي: املغرب يف عهد الدولة السعدية، ص ص 40)
شرمي: املغرب   ( شواش: مجاعة خاصة من املستخدمني تناط هبم مهمة تبليغ أوامر املنصور إىل مجيع اجلهات يف اإلمرباطورية. لالستزادة انظر: عبد الكرمي41)

 . 283، 238يف عهد الدولة السعدية، ص 
 .255( لالستزادة انظر: حممد نبيل ملني: السلطان الشريف، ص 42)
ي حيافظ على سر الدولة حىت ال يطلع عليه األجانب، ويؤمن االتصال بني اخلليفة ومجيع الوالايت ومن الوالة إىل اخلليفة، وهو الذي ( شاتب السر: الذ43)

 . 230يتوىل قرا ة املراسالت ويعرف مبضموهنا. لالستزادة انظر: عبد الكرمي شرمي: املغرب يف عهد الدولة السعدية، ص 

اهلا ، أو بصيغة "ثبت بتارخيه"، وشان الطابع الذي يستعمله شتاب املنصور لتأشيد صحة املخاطبات أو التصديق 
 (.39عليها بيضوي الشكل وغنًيا ابلزخارف)

ذهبة بع، وذشر عن هذا اخلتم: شانت العالمة الكرمية املوشان خامت املنصور لطبع املراسالت إما بيده الكرمية أو ابلطا
 (.40اليت اختطت فيما بني اإلمام ...وامسه الشريف بتدبيج يبهر العيون حسًنا وفخامة وروا )

وشانت املكاتبات السلطانية بشىت أنواعها حيملها إىل أصحاهبا شاوش أو رقاص اتبًعا لديوان الربيد أو الربد، وشان 
( من الفرسان الذين حيملون الرسائل واألخبار يف عربة جمرورة مصنوعة هلذا الغرض، 41ع شواش)الشاوش واجلم

 (.42وحيملون قضيًبا من حديد، وشان الرقاص له مهمة واحدة هي إيصال بريد السلطان وجلبه)
 :ديوان اإلنشا  يف عهد املنصور الذهيب 

ين، عليهم الكتاب، وتنقسم اإلدارة املرشزية إىل عدة دواو شانت خمتلف دواوين اإلدارة حتت إمرة موظفني شبار يطلق 
وقد تكون ديوان اإلنشا  من مصاحل عديدة منها: مصلحة املراسالت ومصلحة اخلتم ومصلحة اللغات والرتمجة 

(، وشان على صاحبها أن 43والرتميز، ويعمل فيها مستخدمون خمتلفي الدرجات والتخصصات أبرزهم شاتب السر)
يف فن الرتسل، وأن يكون على معرفة جيدة يف اللغة واألدب والتاريخ والفقه واحلساب، وقد شان "حممد  يكون حاذقًا

بن عيسى التاملي" هو أول من ترأس ديوان اإلنشا  على عهد املنصور، شما شلف من قبل السلطان بكتابة اتريخ 
ما ترأس "حممد د واملقصور يف سين اخلليفة املنصور"، شالدولة الزيدانية، فامتثل إىل أمر سيده ووضع شتااًب أمساه "املمدو 

هـ/ 1012بن عيسى بن عبد العزيز بن حممد بن إبراهيم الفشتايل" ديوان اإلنشا  حىت وفاة السلطان أمحد النصور 
م، وقد توىل عدة مناصب وألقاب منها: متويل اتريخ الدولة، ووزير القلم، والشاعر الرمسي للبالط، شما لقب 1603
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 . 246، 244-243ان الشريف، ص ص حممد نبيل ملني: السلط (44)
 . 50، حممد عبد العال عبد الرحيم: جمتمع مدينة مراش  يف عصر الدولة السعدية، ص 243( لالستزادة انظر: حممد نبيل ملني: السلطان الشريف، ص 45)
 .251شرمي: املغرب يف عهد الدولة السعدية، ص ، عبد الكرمي  158، ص 8( لالستزادة انظر: عبد اهلادي التازي: التاريخ الدبلوماسي للمغرب، جمـ 46)
 .251-250، حممد نبيل ملني: السلطان الشريف، ص ص 251( لالستزادة انظر: عبد الكرمي شرمي: املغرب يف عهد الدولة السعدية، ص 47)

بلسان حال املخزن، شما شان ديوان اإلنشا  يشتمل على مصلحة للرتميز، أي قسم خمتص يف وضع وفك رموز 
 (.44املراسالت واملخاطبات السرية للدولة، يقوم عليها علج اجنليزي األصل)

 :الكتاب يف عهد أمحد املنصور الذهيب 
رًا وشعرًا، وأغلبهم امتاز جبودة األسلوب نث لقد اعتمد أغلب امللوك السعديني على شتاب ذي مستوى ثقايف جيد،

والكاتب يف العهد السعدي شان حمور االتصال بني اخلليفة وعمال الدولة، فكان يتلقى الرسائل من والة األقاليم 
والقضاة وغريهم من املوظفني، ويتوىل قرا هتا أمام اخلليفة والتعريف مبضموهنا، ويقوم ابلرد على هذه الرسائل، ويتصل 

 (. 45هبذا العمل إصدار املراسيم السلطانية وختمها خبامت اخلليفة)
 :ومن أشهر رسائل أمحد املنصور الذهيب اليت تثبت براعة شتابه 

 13هـ/ 1003ذو القعدة  6رسالة من أمحد املنصور الذهيب إىل فيليب الثاين حررها مبراش  حتمل اتريخ  -
 (. 46إسبانيا)-مبدريدم، وحمفوظة ابملكتبة الوطنية 1595يوليو 

 شيفية شتابة الرسائل والواثئق الرمسية للدولة:   -
شانت الرسائل والواثئق الرمسية للدولة والصادرة عن ديوان اإلنشا  زمن أمحد املنصور تكتب على الرق أو  

شرق واألندلس الورق املصنوع يف املغرب والذي عرف ابلكاغد، وشان تصميم الرسالة وفًقا للتقاليد املستوردة من امل
من قبل املوحدين، إذ شان يتم تقسيم الورقة إىل عمودين غري متساويني وتبدأ الرسالة من منتصف الصفحة على 
العمود األيسر وهو األشثر عرًضا، وإذا وصل الكاتب إىل هناية الصفحة ومل يكمل رسالته يواصل الكتابة على الطرة 

، يستعمل شتاب املنصور أي لون غري احلرب األسود، حسب الواثئق املتوفرةأي العمود األصغر صعوًدا خبط مائل، ومل 
يف حني أن اللون األمحر القرمزي شان خمصًصا للخامت الذي تدمغ به الرسائل السلطانية، واللون الذهيب شان خمصًصا 

ق أطرافه خبتم من لصخلامت السلطان، شما شانت الرسائل تغلق بطيها عدة مرات قبل شقها لتمرير خيط من احلرير ت
 (9)لوحة رقم   ( وشان يفضل اخلط اجملوهر يف شتابة الرسائل.47الشمع األمحر القاين)
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 .251( لالستزادة انظر: عبد الكرمي شرمي: املغرب يف عهد الدولة السعدية، ص 48)
-50، حممد عبد العال عبد الرحيم: جمتمع مدينة مراش  يف عصر الدولة السعدية، ص ص 5-4الفشتايل: مناهل الصفا، ص ص ( لالستزادة انظر: 49)
 . 758، إميان عبد الرمحن العثمان: "الفشتاليني يف املغرب األقصى ودورهم يف احلياة العامة"، ص 51
إميان عبد الرمحن العثمان: "الفشتاليني يف املغرب األقصى ودورهم يف احلياة العامة"، ص ، 108-104( لالستزادة انظر: اإلفراين: نزهة احلادي، ص ص 50)

759 ،761 . 
لى مر األايم، وهو ع ( عبد العزيز بن حممد بن إبراهيم الصنهاجي الفشتايل أبو فارس: فقيه أديب طاظم طاثر، وهو متويل اتريخ الدولة املنصورية أبقاها هللا51)

أمحد بن ف اإليثار، عايل اهلمة، متني احلرمة، فصيح القلم، زشي الشيم، رشن البالغة والرباعة، وفارس الدواوين والرياعة، اختلف يف اتريخ والدته أبقاه هللا واسع
رس اس، حيث دم، نشأ عبد العزيز يف قبيلة فشتالة بنواحي ف1549هـ/ 956م، يف حني أن املقري أخر والدته إىل عام 1545هـ/ 952القاضي جعلها عام 

لعباس أمحد الزموري، اهبا على اإلمام العامل أيب العباس أمحد بن علي املنجور، والقاضي اجلليل أيب مالك عبد الواحد احلميدي، والفقيه األستاذ النحوي أيب 
، اإلفراين: 2مناهل الصفا، ص  ، الفشتايل:131-129، ص ص 3م. لالستزادة انظر: ابن القاضي: ذيل وفيات األعيان، ج 1622هـ/ 1032توىف سنة 

 .166-164نزهة احلادي، ص ص 

 (48)مميزات شتاابت رسائل املنصور مللوك الدول : 
 استعمال خط معروف، وهو اخلط املغريب على اختالف أشكاله وأنواعه، وخباصة اخلط اجملوهر. -1
 بطابع خاص.أن ختتم املراسلة أو الكتاب  -2
 يتم طي املراسلة أو الكتاب بطريقة خاصة -3
 لغة املخاطبة هي اللغة العربية.  -4
ومن أشهر شتاب أمحد املنصور: أبو فارس عبد العزيز حممد الفشتايل الكاتب لواسطة عقد ملوك دولة  

لسعدية، فكان ة االسعديني، والذي واله مبراش  منصب وزير القلم األعلى يف عهده، وشلفه بتدوين أخبار الدول
مؤرًخا رمسًيا للدولة، وشانت له شخصية أدبية وسياسية هلا وزن شبري يف بالد املغرب، دخل سلك الدولة يف سنة 

 (.49م وأصبح من املقربني ألمحد املنصور)1582هـ/ 990
ملباين اوشان للفشتايل شعر منقوش على عمائر الدولة السعدية، ومن شعره مجلة من القصائد شتبت على  

 (.  50) امللوشية مبدينة مراش 
وقد أعاد أمحد املنصور تنظيم أوقات عمل الكتاب واملوظفني، فكان للكتاب رؤسا  يوزعون بينهم مهام  

العمل، ويشرفون على الدواوين حسب اختصاصهم، وشان ممن تولوا هذه املسئولية أبو فارس عبد العزيز الفشتايل وهو  
(، فهو الذي حرر عقد بيعة ملك برنو ألمحد 51من أبرز احملررين لعقود بيعة أمحد املنصور) شاتب ومؤرخ ونسابة، وهو
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، 40-39، الفشتايل: مناهل الصفا، ص ص 245-244، ص ص 1( لالستزادة انظر: ابن القاضي: املنتقى املقصور على مآثر اخلليفة املنصور، ج 52)
-104، 91، 73-71، ص ص 5الدولة السعدية، جـ-، الناصري: شتاب االستقصا ألخبار دول املغرب األقصى81، اإلفراين: نزهة احلادي، ص 48-50
، نرية 107-106، عبد الكرمي شرمي: املغرب يف عهد الدولة السعدية، ص ص 238، ص 8اهلادي التازي: التاريخ الدبلوماسي للمغرب، جمـ  ، عبد111

، حممد عبد العال عبد 78-77، حممد نبيل ملني: السلطان الشريف، ص ص 160-159، 18رفيق جالل: النقوش الكتابية على اآلاثر املنقولة، ص 
 . 31-30تمع مدينة مراش  يف عصر الدولة السعدية، ص ص الرحيم: جم

 . 51( لالستزادة انظر: حممد عبد العال عبد الرحيم: جمتمع مدينة مراش  يف عصر الدولة السعدية، ص 53)
 .169-168( لالستزادة انظر: اإلفراين: نزهة احلادي، ص ص 54)
 .166، اإلفراين: نزهة احلادي، ص 226، ص 2( لالستزادة انظر: ابن القاضي: ذيل وفيات األعيان، ج 55)
 .326، ص 1( لالستزادة انظر: ابن القاضي: جذوة االقتباس يف ذشر من حل من األعالم مدينة فاس، ج 56)
الدولة -قصىأل( خط املشارقة: وهو الذي يكتب به يف مصر والشام واحلجاز والعراق. لالستزادة انظر: الناصري: شتاب االستقصا ألخبار دول املغرب ا57)

 .35، امبارك بو عصب: "املصاحف القرآنية املخطوطة وعالقتها بتطور اخلط املغريب"، ص 189-188، ص ص 5السعدية، جـ

م ابخلط اجملوهر، وهذا العقد تعددت فيه العبارات اليت نصت صراحة على قرشية اخلليفة، 1583هـ/ 991املنصورعام 
 (10(. )لوحة رقم 52وانتمائه إىل الساللة النبوية)
( وهو الفقيه األديب األوحد األريب من ايث يوس قبيلة 53عقوب اليوسي أايم أمحد املنصور)وأبو عبد هللا حممد بن ي

من الرببر بسوس، وشان صدر األداب  يف وقته مبراش  وغريها، حبيث شان الكتاب يرجعون إليه يف عويص املكاتبات، 
 ( . 54ويرتافعون إليه يف حل املشكالت واملهمات)

طوط املتعارفة يف البالد من املغريب إىل األندلسي إىل املشرقي على تعدد أشكاهلا  وقد شجع هذا العصر نشاط اخل
 :من بينهم واشتهرشلها وتنوع أصنافها، وهكذا نبغ يف هذا العهد خطاطون يكتبون خطوطًا منوعة يف احلسن، 

كاتب م( الفقيه ال1583-1582هـ/ 990حممد بن حممد بن أمحد بن عيسى أبو عبد هللا الصنهاجي )ت  -1
األديب،شان له نثر فائق ونظم ال أبس به، وله خطوط منوعة يف احلسن، ذشر ابن القاضي يف ترمجته: 
"الكاتب وزير األقلم األعلى، شاتب أيب العباس املنصور، وشان له نظم ال أبس به، ونثر رائق، وخطوط 

 ( .56بتها)( مبدينة فاس بقص55متنوعة يف احلسن، نثره أحسن من نظمه، تويف يف السجن")
م( وشان جييد الكتابة 1603هـ/ 1012السلطان أمحد املنصور ابن السلطان حممد الشيخ السعدي )ت  -2

(، ويكتب به علما  املشارقة شأحسن ما يوجد يف خطوطهم، مث اخرتع إىل جانب هذا 57ابخلط املشرقي)
لة )الشفرة أو أشكااًل من اخلط على عدد حروف املعجم، واستخدمت يف املراسالت السرية للدو 
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تص خي ( ششفت املصادر عن أن الشفرة املخرتعة مل تكن واحدة، ولكنها شانت أشكااًل وضرواًب، فهناك منها ما خيتص بويل عهد اململكة، وفيها ما58)
: التاريخ يادة العليا، ومنها ما يستعمل مع السلك الدبلوماسي، وفيها ما شان يستخدم مع العمال على األقاليم. لالستزادة انظر: عبد اهلادي التاز ابلقي

بية على اآلاثر ، نرية رفيق جالل: النقوش الكتا319-318، عبد الكرمي شرمي: املغرب يف عهد الدولة السعدية، ص ص 54، ص 2الدبلوماسي للمغرب، جمـ 
، حممد عبد العال عبد الرحيم: جمتمع مدينة مراش  يف عصر الدولة السعدية، ص ص 246، حممد نبيل ملني: السلطان الشريف، ص 161املنقولة، ص 

51-52 . 
، ص 5لدولة السعدية، جـا-، الناصري: شتاب االستقصا ألخبار دول املغرب األقصى208-207( لالستزادة انظر: الفشتايل: مناهل الصفا، ص ص 59)

، عبد الكرمي شرمي: 77-76، حممد املنوين: اتريخ الوراقة املغربية، ص ص 55-54، ص ص 2، عبد اهلادي التازي: التاريخ الدبلوماسي للمغرب، جمـ 188
 .238املغرب يف عهد الدولة السعدية، ص 

 .207، 77ملنوين: اتريخ الوراقة املغربية، ص ، حممد ا208-207( لالستزادة انظر: الفشتايل: مناهل الصفا، ص ص 60)
، عبد العزيز صالح سامل: الرتاث الفين 154-153( لالستزادة انظر: عبد العزيز صالح سامل: إضافات جديدة على نقود الدولة السعدية، ص ص 61)

 .253-252اإلسالمي يف املغرب، ص ص 
 . 207( لالستزادة انظر: الفشتايل: مناهل الصفا، ص 62)

(، وحتدث الفشتايل عن هذا االبتكار فيقول عن املنصور: "ولقد بلغ به اإلغراق يف مذاهب 58الشيفرة()
احلزم إىل أن اخرتع هلذا العهد أشكاالً من اخلط على عدد حروف املعجم، يكتب هبا فيما ال يريد اإلطالع 

ًقا، فال ملتعارف فيصري بذلك الكتاب مبهًما مستغلعليه من أسراره، ومهمات أموره وأخباره، ميزج هبا اخلط ا
جيد املطلع عليه اباًب يدخل منه إىل فتح شي  من معاين الكتاب وال الوصول إىل فهم سر من أسراره، حىت 
لو تلف الكتاب أو سقط أو ضاع أو وقع يف يد عدو ألمنت غوائل اإلطالع على أسراره، فكان ذلك آية 

 (.59أعجز هبا الورى")
نوع _أيده هللا_ هذا اخلط إىل أنواع: خيص ويل عهده منها بنوع يرجع إليه يف فك معمى شتبه، مث إذا  مث 

جهز أحًدا ابلعساشر أو بعثه يف غرض رسالة، أو قلده جانًبا من أطراف ممالكه وثغوره طاوله خطًا من تلك اخلطوط 
(، وذلك من 60تعميته من األخبار وخبااي األسرار)يفك به رسائل أمري املؤمنني، ويكتب به هو من عنده فيما يريد 

 (11)لوحة رقم    (.61خالل استخدام األرقام الغبارية)
فختم بذلك أيده هللا على أسراره ختًما ال يفض حبدس، وال يدرك مبعىن وال حس، وال يرسم حده بنوع وال  

 (. 62جنس، وصارت هذه املنقبة من أعظم آاثره يف احلزم وحسن الضبط)
والظاهر أن شاتب املنصور يف شئون هذا اخلط هو: "عبد الواحد بن مسعود بن حممد عنون األصيلي مث  

الفاسي"، حيث ذشر عنه "ابن القاضي" يف ترمجته: "الكاتب األرفع احلسيب األصيل األوجه املثيل، أمني بيت املال، 
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، عبد اهلادي التازي: 143، ص 3م. لالستزادة انظر: ابن القاضي: ذيل وفيات األعيان، ج 1552هـ/ 960( ذشر املنوين أن والدته شانت بعد عام 63)
 .77، حممد املنوين: اتريخ الوراقة املغربية، ص 57-55، ص ص 2التاريخ الدبلوماسي للمغرب، جمـ 

 .250-247، حممد نبيل ملني: السلطان الشريف، ص ص 55، ص 2: التاريخ الدبلوماسي للمغرب، جمـ ( لالستزادة انظر: عبد اهلادي التازي64)
 .201-190، ص ص 2( لالستزادة انظر: ابن القاضي: ذيل وفيات األعيان، ج 65)
 .168( لالستزادة انظر: اإلفراين: نزهة احلادي، ص 66)
 .168-167( لالستزادة انظر: اإلفراين: نزهة احلادي، ص ص 67)

م، له خط رائق، ومعرفة ابلزمام، وله حذق 1582هـ/ 990من مجلة شتبة املخدوم أيب العباس املنصور، ولد بعام 
 (12(.)لوحة رقم 63ونباهة وبيتهم بيت شتابة بفاس احملروسة" )

وقد نسبت الكتابة ابلرموز إليه، وهو رئيس البعثة الدبلوماسية اليت شانت تتألف أيًضا من املاسي واحلاج ميمون 
ث األوىل الذهيب مع البعثة رسالة سرية إىل امللكة إليزابيوالرتمجان عبد هللا بودار، وقد أرسل السلطان أمحد املنصور 

 (.64م)1600هـ/ 1008عام 
م(، وشان يكتب خطوطًا 1612هـ/1021حممد بن علي بن إبراهيم أبو عبد هللا ويعرف ابلفشتايل )ت  -3

البليغ  بعلى أنواع، شلها على مجيل االنطباع، ذشر ابن القاضي يف ترمجته: "وزير القلم األعلى الكاتب األدي
الشهري الذشر ابملغرب، وهو علم يف الفضيلة والسراوة ومكارم األخالق وشرم النفس، واسع اإليثار متني 
احلرمة عايل اهلمة، شاتب بليغ أديب شاعر، حسن اخلط، يكتب خطوطًا على أنواع، شلها على مجيل 

وجوده الفضل واحلسب، نفقت باالنطباع، فصيح القلم، زشي الشيم، مؤثر ألهل العلم واألدب، بر أبهل 
للفضائل أسواق، وأشرقت أبمداده للفضائل آفاق، ورحل إىل القسطنطينية، استعمله خمدومه موالطا أبو 
العباس السلطان األعظم واهلمام األفخم اجملاهد أمحد املنصور الشريف احلسين يف السفارة، بعثه سفريًا مللك 

ا  الكتب، أخذ عن أيب العباس املنجور، وأيب العباس الزموري، األتراك، وله ولوع ابألدب وصبابة ابقتن
 (.65م(" )1550-1549هـ/ 956واحلميدي، وأيب زشراي السراج، ولد سنة )

األديب البليغ الكاتب أبو احلسن علي بن أمحد الشامي، وأوالد الشامي ينتمون للخزرج، وهلم مصاهرة     -4
 (.66م)1622ا، وله نظم رائق، توىف عام اثنني وثالثني وألف/ مع املنصور، وشان أبو احلسن فقيًها مشارشً 

الكاتب البليغ أبو عبد هللا حممد بن علي الوجدي، شان من صدور الطلبة، ومن قطوف أزهار األدب، وبرع  -5
 (.67م)1623يف اإلنشا ، توىف رمحه هللا سنة ثالث وثالثني وألف من اهلجرة/ 
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 .76( لالستزادة انظر: حممد املنوين: اتريخ الوراقة املغربية، ص 68)
 .168( لالستزادة انظر: اإلفراين: نزهة احلادي، ص 69)
 .166( لالستزادة انظر: اإلفراين: نزهة احلادي، ص 70)
 . 51-50دية، ص ص ( لالستزادة انظر: حممد عبد العال عبد الرحيم: جمتمع مدينة مراش  يف عصر الدولة السع71)
، حممد عبد احلفيظ خبطة احلسين: اخلط املغريب بني التجريد 465، ص 1( لالستزادة انظر: ابن القاضي: املنتقى املقصور على مآثر اخلليفة املنصور، ج 72)

 .30والتجسيد، ص 

ار" يوجد خبطه املشرقي نسخة شاملة من "الروض املعطار يف خرب األقطإبراهيم بن حيىي بن إبراهيم األقاوي،  -6
 (.68م)1639هـ/ 1049"للحمريي" يف جملدين شتبها مبراش  وفرغ من انتساخهما يوم عاشورا  

الكاتب الشهري الصدر أبو عبد هللا حممد بن علي الفشتايل، وهو صاحب الوفيات نظًما على روي الالم،  -7
 (.69وله شعر حسن)

( وأبو عبد هللا حممد بن يعقوب اليوسفي 70ومن الكتاب السعديني أيًضا: أبو عبدهللا حممد بن عمر الشاوي) 
 (.71مؤلف الفهرست)

 :اهتمام املنصور ابخلطوط املشرقية 
وما يؤشد اهتمام املنصور ابخلطوط املشرقية وخباصة خطي الثلث والنسخ، فقد ذشر من خالل شهادة "ابن  

م 1587يونيو  10هـ/ 995طلبة مراش  حدثه هبا يف يوم األحد ألربع خلون من رجب سنة القاضي" أن بعض 
اخلط وظفر به أبنواعه  أيده هللا حسن-فيقول "ابن القاضي" يف شتابه "املنتقى املقصور": "ولقد عاىن_املنصور الذهيب
وسي خبط مشرقي  ن أمحد بن عيسى الساملشرقية واملغربية فقد حكى أنه ذات يوم استدعى شاتبه أيب عبد هللا حممد ب

 شتااب، فبعث إليه صحبة هذين البيتني:
 خطوط أتتين يف مهرق   سقتين شأس السرور دهاقًا   
 (72فجا ت إليه من املشرق)   رأت شف أمحد يف الغرب حبًرا  

 : نقوش قصر البديع مبراش 
ني ور السعيدة يف عام ست ومثانشان مبدأ الشروع يف أتسيسه يف شوال خامس األشهر من خالفة املنص 

م، وفيه من األشعار 1593هـ/ 1002م، واتصل العمل هلذا العهد وهو عام اثنتني وعشر مائة 1578وتسعمائة/ 
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، الناصري: شتاب االستقصا ألخبار دول املغرب 113-102، اإلفراين: نزهة احلادي، ص ص 11( لالستزادة انظر: الفشتايل: مناهل الصفا، ص 73)
، عبد اهلادي التازي: قصر 63، مؤرخ جمهول: اتريخ الدولة السعدية التكمدارتية، ص 140-139، 136-135، ص ص 5الدولة السعدية، جـ-األقصى

، عبد 6م، ص 1977كلفة ابلشؤون الثقافية، الرابط، البديع مبراش  من عجائب الدنيا. بواعث تشييده وظروف ختريبه وعمليات ترميمه، وزارة الدولة امل
، حممد نبيل ملني: السلطان 158، نرية رفيق جالل: النقوش الكتابية على اآلاثر املنقولة، ص 299، 287الكرمي شرمي: املغرب يف عهد الدولة السعدية، ص 

 .199-197ص ص  ، عبد العزيز صالح سامل: الرتاث الفين اإلسالمي يف املغرب،156الشريف، ص 
، جناة املريين: "قصر البديع يف 135-134، ص ص 5الدولة السعدية، جـ-( لالستزادة انظر: الناصري: شتاب االستقصا ألخبار دول املغرب األقصى74)

، حممد 217-215 ، ص ص6م، ع 1990شعر عبد العزيز الفشتايل"، جملة شلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة القاضي عياض، مراش ، املغرب، 
، ديسمرب 32السيد حممد أبو رحاب: "قصر البديع السعدي مبدينة مراش  يف ضو  املصادر والبقااي األثرية"، جملة شلية اآلداب، جامعة سوهاج، العدد 

 .154، حممد نبيل ملني: السلطان الشريف، ص 829، ص 2م، جـ2011
، عبد هللا بنصر العلوي: "قصر البديع يف الشعر املغريب. 224، 222شعر عبد العزيز الفشتايل"، ص  ( لالستزادة انظر: جناة املريين: "قصر البديع يف75)

 .208دراسة يف شعرايت املكان"، ص 
 .142، ص 5الدولة السعدية، جـ-( لالستزادة انظر: الناصري: شتاب االستقصا ألخبار دول املغرب األقصى76)

املرقومة يف األستار )احلائطي( مقطعات شعرية نقشت مبرمر أسود على أبيض، واألبيات املنقوشة يف اخلشب، وشونت 
 (.73شىت األوزان) وحدها ديواطًا بكامله صيغ على

ومل يكن إنشا  قصر البديع من طرف السلطان أمحد املنصور عماًل عاداًي، بل شان السلطان يقصد من إنشائه أن 
تكون ألهل البيت به مأثرة على دولة الربابر من املرابطني واملوحدين ومن بعدهم، وأيًضا إلظهار عظمة ملكه، ومباهاة 

التشييد والبنا  والعمران، وجعل هذا القصر معلمة خالدة عرب العصور واألزمان، ومسي ومنافسة األمم السابقة يف جمال 
 (.74ابلبديع الحتوائه على أنواع البدائع وغرائب العجائب، وهو من تصميم السلطان أمحد املنصور نفسه)

ل ويبهر العقول، وق املتأموفيه من األشعار املرقومة واألبيات املنقوشة يف اخلشب والزليج واجلص ما يسر الناظر وير 
وعلى شل قبة ما يناسبها، ويف بعض القباب مفاخرة على لساهنا ملقابلتها، ويشبه الفشتايل النقوش والزخارف بقالئد 

 تزين النحور بقوله:
 (.75قد نضدهتا يف النحور احلور)   رصفت نقوش بناه رصف قالئد  

 م، بصيغة:1593هـ/ 1002غ منه وقد نق  بباب الرخام أحد أبواب القصر اتريخ الفرا 
 ايما أميلح مرآه وأهباه   احلسن لفظ وهذا القصر معناه  
 وطابق اسم له فيه مسماه    فهو البديع الذي راقت بدائعه 
 ودل منه على التاريخ معناه   صرح أقيمت على التقوى قواعده  
 (76اترخيه من متام قل هو هللا)   والح أيًضا وعني احلفظ تكاله  
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 ألن فيها مخسني ذراًعا ابلعمل من إنشا  الكاتب البليغ أيب فارس الفشتايل على لسان تلك القبة املذشورة، ومكتوب( القبة اخلمسينية: مسيت هبذا االسم 77)
، 108-104ببهوها مبرمر أسود يف بياض، أو عرفت بذلك ألن املصاريف عليها بلغت مخسني قنطارًا. لالستزادة انظر: اإلفراين: نزهة احلادي، ص ص 

، نرية رفيق جالل: النقوش الكتابية على اآلاثر املنقولة، 140 -136، ص ص 5الدولة السعدية، جـ-قصا ألخبار دول املغرب األقصىالناصري: شتاب االست
 . 162-161ص ص 

، عبد 226-225، جناة املريين: "قصر البديع يف شعر عبد العزيز الفشتايل"، ص ص 5( لالستزادة انظر: عبد اهلادي التازي: قصر البديع مبراش ، ص 78)
، حممد 301، عبد الكرمي شرمي: املغرب يف عهد الدولة السعدية، ص 209هللا بنصر العلوي: "قصر البديع يف الشعر املغريب. دراسة يف شعرايت املكان"، ص 

مة"، األقصى ودورهم يف احلياة العا ، إميان عبد الرمحن العثمان: "الفشتاليني يف املغرب842السيد حممد أبو رحاب: قصر البديع السعدي مبدينة مراش ، ص 
 . 159، حممد نبيل ملني: السلطان الشريف، ص 761، 759ص 
 .227-225( لالستزادة انظر: نرية رفيق جالل: النقوش الكتابية على اآلاثر املنقولة، ص ص 79)

 (77)القبة اخلمسينية : 
شما شان أليب فارس عبد العزيز الفشتايل شعر منقوش موجود خارج القبة اخلمسينية، وهي إحدى البناايت األثرية 

 بقصر البديع، وهي الطائية الشهرية مبا نصه:
 وأصبح قرص الشمس يف أذين قرطا  مسوت فخر البدر دوين واحنطا  
 ونيطت يب اجلوزا  يف عنقي مسطا  وضعت من اإلشليل اتًجا ملفرقي 
 نثري مجان قد تتبعته لقطا  والحت أبطواقي الثراي شأهنا  
 جعلت على شيوان رحلي منحطا  وعديت عن زهر النجوم ألنين 
 (  78خليًجا على هنر اجملرة قد غطا) وأجريت من فيض السماحة والندى 

 : نقوش موجودة على ابب خشيب بروضة السعديني مبراش 
لى مصراعي الباب املؤدي إىل قاعة االثىن عشر عموًدا شتاابت مكررة خبط الثلث املغريب، فعلى الضلفة اليمىن نق  ع

للباب من اإلطار األمين ما نصه: "اإلمام أبو العباس أمحد املنصور ابهلل أمري املؤمنني ابن أمري املؤمنني ابن أمري 
ابن أمري"،  مث شلمات: "املنصور ابهلل أمري املؤمنني ابن أمري املؤمنني املؤمنني"، مث يوجد فاصل زخريف من زخارف نباتية

أما اجلز  السفلي للضلفة اليسرى من اخلارج جهة اليمني مكتوب: "املبني موالطا أمري املؤمنني أبو العباس أمحد املنصور 
كني والفتح ى مكتوب: "النصر والتمابهلل ابن اإلمام املهدي ....أمري املؤمنني"، مث من اجلهة اليسرى للضلفة اليسر 

املبني ملوالطا اإلمام أيب العباس أمحد املنصور ابهلل أمري املؤمنني ابن أمري املؤمنني ابن أمري املؤمنني الشريف احلسين أيده 
(.79)لهللا"، مث يف اجلز  السفلي مكتوب: "النصر والتمكني والفتح املبني ملوالطا اإلمام أيب ...." وبقية النص متآش

 (15-14-13)اللوحات أرقام   
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 .209صالح سامل: الرتاث الفين اإلسالمي يف املغرب، ص  ، عبد العزيز267( لالستزادة انظر: عبد الكرمي شرمي: املغرب يف عهد الدولة السعدية، ص 80)
 .168-167( لالستزادة انظر: نرية رفيق جالل: النقوش الكتابية على اآلاثر املنقولة، ص ص 81)
 .170-169، 166-164( لالستزادة انظر: نرية رفيق جالل: النقوش الكتابية على اآلاثر املنقولة، ص ص 82)

 :نقوش املسكوشات يف عهد املنصور الذهيب 
ينتسب السعديون إىل الساللة النبوية، حيث يرجعون بنسبهم إىل األشراف احلسنيني، وأشدوا على ذلك من خالل 

خازن م بعد نصر وادي امل1578هـ/ 986ما هو منقوش على مسكوشاهتم، فعند دخول أمحد املنصور فاس سنة 
قامت دار السكة يف املدينة بضرب دطانري ابسم السلطان، مكتوب عليها خبط الثلث: "بسم هللا الرمحن الرحيم أبمر 
من أمري املؤمنني عبد هللا اجملاهد يف سبيل هللا أمري املؤمنني أيب العباس ضرب هذا الدينار مبدينة فاس عام ستة ومثانني 

 (.80م")1578وتسعمائة/ 
عة عبد السالم بو طالب )جمموعة خاصة( بدينار منقوش عليه اسم دار الضرب "فاس" واتريخ سنة وحتتفظ جممو 

 (16(، )لوحة رقم 14)شكل رقم   (:81م مبا نصه)1578هـ/ 986
 ظهر وجه 

 بسم هللا الرمحن الرحيم مرشز
 عن أمر عبد هللا
 اجملاهد يف سبيله
 أمري املؤمنني
 أيب العباس

 ابهلل
 املنصور  

 أمري املؤمننيابن 
 أيب عبد هللا حممد الشيخ

 الشريف احلسين
 أيده هللا

 ستة ومثانني وتسع مائة ضرب مبدينة فاس عام هام 
شما قامت دور السكة مبراش  وفاس يف نفس العام أيًضا بضرب دطانري تصرح هبوية السلطان اجلديد مكتوب عليها:   

"بسم هللا الرمحن الرحيم عبد هللا أمري املؤمنني أيب العباس أمحد املنصور ابهلل بن أمري املؤمنني حممد الشيخ املهدي"، 
رح نفسه يعد السلطان الشريف يكتفي إبعالن استقالله فقط بل صار يطوبوضعه لقب "أمري املؤمنني" على عملته مل 

خليفة منافًسا للسلطان العثماين، ومنها دينار ضرب مدينة مراش  حمفوظ مبتحف بنك املغرب مكتوب عليه اتريخ 
 (: 82م مبا نصه)1578هـ/ 986الضرب سنة 
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مشيدات اإلمام املهدي وهي قاعدة بالد سوس وأم القرى واألمصار. لالستزادة انظر: عبد الكرمي شرمي: املغرب يف عهد الدولة ( مدينة اترودانت: من 83)
 .288السعدية، ص 

 .268( لالستزادة انظر: عبد الكرمي شرمي: املغرب يف عهد الدولة السعدية، ص 84)
 .172-171، 166-165على اآلاثر املنقولة، ص ص ( لالستزادة انظر: نرية رفيق جالل: النقوش الكتابية 85)
 .172-171( لالستزادة انظر: نرية رفيق جالل: النقوش الكتابية على اآلاثر املنقولة، ص ص 86)

 ظهر وجه 
 بسم هللا الرمحن الرحيم مرشز

 العباسأمري املؤمنني أبو 
 املنصور ابهلل

 ابن أمري املؤمنني
 حممد الشيخ
 املهدي

 سنة ستة ومثانني وتسع مائة ضرب مدينة مراش  هام 
( أيًضا دطانري يف سنيت 83شما ضربت دور السكة السلطانية مبدينة احملمدية أو ما عرفت ابسم اترودانت) 

شنقيط وعلى أراضي موريتانيا احلالية، فكتب م عندما جرد السلطان محلة على 1585، 1584هـ/ 993، 992
(: "بسم هللا الرمحن الرحيم عبد هللا اإلمام أبو العباس أمحد املنصور ابهلل أمري املؤمنني ابن اإلمام 84عليها خبط الثلث)

م" 1584اخلليفة حممد الشيخ املهدي ابن اإلمام القائم أبمر هللا ضرب يف احملمدية عام اثنني وتسعني وتسعمائة/ 
ونقرأ على ظهرها اآلية الثالثة والثالثني من سورة األحزاب املعروفة آبية التطهري: "إمنا يريد هللا ليذهب عنكم الرجس 

(.85آل البيت ويطهرشم تطهريا"، وهبذه النقوش اليت قام فيها السلطان ابستعمال لقب "اإلمام" شلقب ديين حمض)
 (18، 17)لوحة رقم   
 ظهر وجه 

  الرمحن الرحيمبسم هللا مرشز
 أمري املؤمنني أبو العباس

 املنصور ابهلل

 ابن أمري املؤمنني
 حممد الشيخ
 املهدي

 .............تسع مائة ضرب مدينة اترودانت حممدية احملروسة هام 
، منقوش عليه خبط 442ومنها أيًضا دينار ضرب مدينة اترودنت حمفوظ مبتحف النقود ببنك املغرب برقم 

 (:86الثلث)
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 .173-172( لالستزادة انظر: نرية رفيق جالل: النقوش الكتابية على اآلاثر املنقولة، ص ص 87)
 .268رب يف عهد الدولة السعدية، ص ( لالستزادة انظر: عبد الكرمي شرمي: املغ88)

 ظهر وجه 
 بسم هللا الرمحن الرحيم مرشز

 عبد هللا أمري املؤمنني
 أبو العباس املنصور

 ابهلل

 ابن أمري املؤمنني
 املهدي حممد الشيخ
 الشريف احلسين

 اترودانت حممدية .......... ضرب بتارودنت احملمدية احملروسة هام 
 (:87منقوش عليه خبط الثلث) 383برقم ومنها أيًضا دينار ضرب احملمدية حمفوظ ببنك املغرب   
 ظهر وجه 

 بسم هللا الرمحن الرحيم مرشز
 عبد هللا اإلمام 
 أبو العباس أمحد
 املنصور ابهلل

 ابن اإلمام اخلليفة
 حممد الشيخ املهدي
 ابن اإلمام القائم

 إمنا يريد هللا ليذهب هام 
 عنكم الرجس أهل البيت

 ضرب مبحمدية عام اثنني 
 مائة وتسعني وتسع

ولتخليد انتصاراته العسكرية والدبلوماسية قامت دور السكة مبراش  وغريها بضرب دطانري وأنصافها شتب  
عليها: "أبو العباس أمحد املنصور ابهلل احلمد هلل رب العاملني"، وبكتابة هذه العبارة اعرتف أبن هللا هو سيد العاملني 

م 1598هـ/ 998رضه، وعند غزو السودان ضربت دطانري مبراش  سنة وأنه خليفته "الشرعي" وينبغي أن يسود على أ
مكتوب على وجهها: "بسم هللا الرمحن الرحيم عبد هللا اإلمام أبو العباس أمحد املنصور ابهلل أمري املؤمنني"، وشتب 

يد األمة، وبعد غزو (، وهو يطلب من هللا هنا توح88على ظهرها: "ال إله إال هللا. األمر شله هلل. ال قوة إال ابهلل")
السودان ضربت دار السكة مبراش  دينارًا مربع الشكل )تذشاراًي( على منط الدطانري املوحدية، ومكتوب عليه خبط 
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 .135-132( لالستزادة انظر: حممد نبيل ملني: السلطان الشريف، ص ص 89)
-166، نرية رفيق جالل: النقوش الكتابية على اآلاثر املنقولة، ص ص 268( لالستزادة انظر: عبد الكرمي شرمي: املغرب يف عهد الدولة السعدية، ص 90)

167. 
 .72: حممد عبد العال عبد الرحيم: جمتمع مدينة مراش  يف عصر الدولة السعدية، ص ( لالستزادة انظر91)
 .48-47، نرية رفيق جالل: النقوش الكتابية على اآلاثر املنقولة، ص ص 78( لالستزادة انظر: حممد املنوين: اتريخ الوراقة املغربية، ص 92)
 .78ربية، ص ( لالستزادة انظر: حممد املنوين: اتريخ الوراقة املغ93)

الثلث: "بسم هللا الرمحن الرحيم عبد هللا اإلمام أبو العباس أمحد املنصور ابهلل أمري املؤمنني بن اإلمام أيب عبد هللا حممد 
 (.89القائم أبمر هللا الشريف احلسين") الشيخ املهدي بن

م ضرب املنصور مبراش  دينارًا مكتوب عليه خبط الثلث: "بسم هللا الرمحن 1591هـ/ 1001ويف عام  
الرحيم عبد هللا اإلمام أبو العباس أمحد املنصور ابهلل أمري املؤمنني ابن اإلمام أيب عبد هللا حممد الشيخ املهدي بن 

   (. 90م")1591الشريف احلسين ضرب حبضرة مراش  عام واحد ألف/ القائم أبمر هللا 
 (15)شكل رقم     

 *ديوان النساخة: 
(، ويبدو أن مقره شان يف جامع قصر البديع مبراش ، 91ال شك أن املنصور السعدي شان له ديوان للنساخة) 

اإلمامة  جبامع اإليوان الكرمي من قصورحيث جا  يف خامتة املصحف املكتوب برسم السلطان، أنه وقع الفراغ منه 
العلية، وقد يكون من موظفي هذا الديوان عبد العزيز بن عبدهللا السكتاين، حيث جا  يف ترمجته وصفه ابلكاتب 

 (.92الناسخ)
شما أطلق على الديوان املنصوري مصطلح "إيوان" فقد ذشر يف خامتة خمطوطة "اإلشارات اإلالهية إىل  

ة يف التفسري" لسليمان الطويف، حيث جا  يف الكلمة اخلتامية لناسخها خبطه املشرقي النسخي: املباحث األصولي
م ابإليوان السعيد الشريف 1600"وشان الفراغ منه يف اليوم الثاين عشر من مجادى الثانية من عام تسعة وألف سنة/ 

تم بن عبد هللا" ريب نعمته ونشأة أايديه ومننه "رسالنبوي اإلمامي املنصوري احلسين، أدامه هللا تعاىل، على يد مملوشه و 
 (. 93برسم اخلزانة العلية العلمية الشريفة أبقى هللا فخرها")

وقد شتب ابخلط املغريب قسم من "رحيانة الكتاب" البن اخلطيب يشتمل على األسفار الثالثة األوىل، جيمعها  
شتب يف آخر السفر األول أبعلى صفحته األخرية من   ك، وقد567جملد واحد حتتفظ به اخلزانة العامة حتت رقم 

جهة اليمني شتابة ورد فيها: "هذا السفر خبط الطالب "عبدهللا شاتب االصطبال"، مث شتب آخر السفر الثاين يف مثل 
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 ( اعتربت مكتبة السلطان أمحد املنصور الذهيب من أشرب مكتبات املغرب. لالستزادة انظر:94)
Simou, Bahija: Splendeurs de L’ecriture au Maroc, p.77. 

 .79-78( لالستزادة انظر: حممد املنوين: اتريخ الوراقة املغربية، ص ص 95)
 .80-79ريخ الوراقة املغربية، ص ص ( لالستزادة انظر: حممد املنوين: ات96)
 .82( لالستزادة انظر: حممد املنوين: اتريخ الوراقة املغربية، ص 97)
 .317، عبد الكرمي شرمي: املغرب يف عهد الدولة السعدية، ص 83( لالستزادة انظر: حممد املنوين: اتريخ الوراقة املغربية، ص 98)

املكان األول"هذا السفر خبط الكاتب "علي الرتناري"، وجا  آخر السفر الثالث يف نفس املوضع "هذا السفر خبط 
وك املقام العلي مصطفى قائد تنبكت"، وقد صرح الكاتب األخري أبنه انتسخ السفر الثالث برسم اخلزانة ممل

(، شما قدم امسه بوصف مملوك سلطان املسلمني واإلسالم أيب العباس أمحد املنصور "مصطفى بن 94املنصورية)
 (. 95عبدهللا")

ريب، وحتدث اخلزانة املنصورية ومكتوبة خبط الثلث املغ ومن املؤلفات نسخة من "جامع الصحيح" للبخاري شتبت برسم
عنها ابن القاضي وقال عن نفس السلطان:"وقد أمر أيده هللا بنسخة من البخاري عملت خلزانته العلمية، وقد ضمن 
قائده "أبو احلسن الشيظمي" اترخيها يف بيت من أبياته، مث وقف املقري على عني هذه النسخة وقال عنها: "وقد 

   (.96أيت إجازته له على النسخة الرائقة اليت أنشأها _نصره هللا_من صحيح البخاري")ر 
 (19)لوحة رقم    

وقد نبغ يف هذا العصر نساخون ابرعون شان فيهم أحد أمرا  السعديني، وهو األمري حممد بن الناصر بن عبد القادر 
رفة النساخة خات بعينها، ومن الطريف يف ولع املغاربة حبابن السلطان حممد الشيخ السعدي، وبينهم أفراد التزموا منتس

أنه انبعث يف هذا العصر ظاهرة االشتغال هبذه املهنة داخل السجون، فاألشراف العلويون السجلماسيون الذين شانوا 
يف سجن املنصور السعدي مبراش  شانت النساخة للكتب من بني موارد عيشهم أثنا  مدة سجنهم، وعددهم أربعون 

 (.97مات جلهم ابلسجن)
وقد ذشر الفشتايل يف صدد حديثه عن خزانة املنصور:"وقد اشتملت اخلزانة الكرمية العلية اإلمامية الشريفة اليوم على 
عدد جم من تصانيف أهل العصر يف شل فن حىت يف الطب واهلندسة"، شما ذشر املقري أبن عددها ينوف على مائة 

 (.   98نة برسم اخلزانة املنصورية، ويستعرض مجلة منها)أتليف يف خصوص املوضوعات املدو 
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 .97السلطان الشريف، ص ( لالستزادة انظر: حممد نبيل ملني: 99)
 .319، عبد الكرمي شرمي: املغرب يف عهد الدولة السعدية، ص 84( لالستزادة انظر: حممد املنوين: اتريخ الوراقة املغربية، ص 100)
، 15م، جمـ 1969اهرة، الوراقة املصحفية"، جملة معهد املخطوطات العربية، الق-1( لالستزادة انظر: حممد املنوين: "اتريخ املصحف الشريف ابملغرب 101)
 .9، ص 1جـ 
 .84( لالستزادة انظر: حممد املنوين: اتريخ الوراقة املغربية، ص 102)

 
 :اهتمام املنصور ابلزخارف الكتابية والوراقة ونسخ الكتب 

حرص املنصور على بنا  خزانة شتب ثرية مل يكف عن تنميتها طوال فرتة حكمه، وهلذا الغرض شلف عدة مبعوثني 
اهتم وشجع شذلك علما  عصره وأدابئه على أن يرسلوا إليه مصنفأبن جيوبوا الدولة العثمانية لشرا  الكتب الالزمة، 

نظري مكافآت جمزية، وقد بلغ عدد الكتب يف اخلزانة السلطانية قبل هناية فرتة حكمه ما قارب االثنني وثالثني ألف 
س عدة ر جملًدا حسب إحدى الرواايت، شذلك حرص السلطان وأفراد أسرته على أن يوفروا للمساجد والزوااي واملدا

 (.99آالف من املصنفات على شكل وقف)
ومما يشري إىل اهتمام املنصور ابلزخارف الكتابية، ومما يدل على العناية هبا من طرف املسئولني، ما جا  يف رسالة  
شتبها املنصور إلحدى اجلهات العلمية ابملشرق: "هذا وإنه ينتهي إليكم إن شا  هللا على أيدي خدمتنا دفرت قيدطا 

بعض ما تذشرطاه يف الوقت من الكتب...فما تيسر إبتياعه عجل على أيديكم حتصيله إن شا  هللا، وما مل يتفق فيه 
 (.100سوى استنساخه فتوشلوا فيه على هللا، مع التأنق يف روائع اخلطوط والعمل العجيب الذي ترون مناسبته لعالئنا")

ض يني، حيث ملع خطاطون مصحفيون مت التعرف على بعوقد انتعشت مهنة الوراقة مع بداية دولة األشراف السعد
منهم من خالل منتسخاهتم املمثلة يف املصاحف السعدية، وهم طبقة عالية يف مجال اخلط وجودة الضبط وبراعة 

 (21، 20)لوحة رقم     (.101الزخرفة)
ه أبنه: "راقم "، شما وصفوقد وصف "ابن اخلطيب" وراقًا بقوله: "له خط حسن ووراقة بديعة، وإحكام لبعض العملية

 (.102واشي تزهى خبطه املهارق والطروس، وتتجلى يف حلل بدائعه شما تتجلى العروس")
 :ومن أشهر الوراقني السعديني 

م(، وشان له خط رائق، ونسخ نسًخا 1567هـ/ 975حممد بن علي العدي األندلسي مث الفاسي )ت  -
 والناس يتغالون يف نسخه.عديدة من شتاب هللا _عز وجل_ للسالطني وغريهم، 
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 م(.1576-75هـ/ 983أبو عبدهللا حممد بن حمرب املساري الفاسي )ت  -

م(، شان حسن اخلط، ونسخ 1583هـ/ 991أبو النعيم رضوان بن عبد هللا اجلنوي مث الفاسي )ت  -
 الكثري برسم أستاذه عبد الرمحن سقني ولغريه، وشان جل معاشه منه.

 بدالقادر بن السلطان حممد الشيخ السعدي، خطه بديع جموهر صحيح.األمري حممد بن الناصر بن ع -

 إبراهيم بن حممد بن إبراهيم الغساين الفاسي الشهري ابلوزير، خطه مغريب مييل للمبسوط. -

 علي بن قاسم بن علي الوقاد املكناسي، خطه مجيل جموهر مدمج مييل للدقة. -

ة املري الغرطاطي مث الفاسي نزيل مراش ، شتب أمحد بن احلاج علي بن احلاج قاسم بن حممد بن سود -
 خبط واضح بني املبسوط واجملوهر، مليح بديع.

 أمحد بن أمحد الفزشاري، شتب خبط مليح واضح دقيق بني املبسوط واجملوهر. -

 حممد بن مسعود بن عبدالرمحن قصارة احلمريي األنصاري الفاسي، خطه جيد يضرب إىل األندلسي. -

-1617هـ/ 1027علي الشريف العلمي العاليل الشفشاوين قاضيها )ت  أبو العباس أمحد بن -
 م(، وشتب خبطه شتًبا شثرية مع جودة اخلط وحسن االتقان.1618

م( وراق مصحفي  1618هـ/ 1027عبد هللا بن عبد الرزاق بن عبد العظيم العثماين مستوطن فاس )ت  -
 شتب خبطه ما ينيف على سبعني مصحًفا شريًفا.

م( وراق 1629هـ/ 1039لي بن قاسم بن عمر البطوئي الريفي الزطايت مث الفاسي )ت أبو احلسن ع -
 حسن اخلط جيد الضبط نسخ خبطه شتًبا عديدة.

 م( شان خطه حسن.1642هـ/ 1052أبو احلسن علي بن حممد بن سودة الفاسي )ت  -

ساخة أو م( شان ال يتقوت إال من عمل يده من ن1643هـ/ 1053عبد الواحد رافع الفاسي )ت  -
 خياطة.
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 .96-88( لالستزادة انظر: حممد املنوين: اتريخ الوراقة املغربية، ص ص 103)
، قبس من عطا  املخطوط املغريب، 85غربية، ص ، اتريخ الوراقة امل35-34( لالستزادة انظر: حممد املنوين: اتريخ املصحف الشريف ابملغرب، ص ص 104)

، حممد عبد احلفيظ خبطة احلسين: اخلط املغريب بني التجريد والتجسيد، 58-57، 23، ص 1م، جـ1999، 1دار الغرب اإلسالمي، بريوت، لبنان، طـ
 .114، ص 32شكل رقم 

ارة(، نقله إىل حض-تصوف-انظر: مالك شبل: معجم الرموز اإلسالمية )شعائر( العنرب: نبات عطري، مسي ابلكهراب  ألنه جيذب الق . لالستزادة 105)
 .226م، ص 2000، 1العربية: أنطوان إ.اهلاشم، دار اجليل، بريوت، لبنان، طـ

عبدهللا بن يوسف بن حييي املصمودي الروداين، شان حيرتف النساخة بسوس، وغريهم الكثري والكثري  -
 (. 103ممن احرتفوا مهنة الوراقة)

 :مصحف املنصور السعدي 
سم، وشمل جبامع 190×270شتب هذا املصحف خلزانته ويشتمل على مائتني ومخس وستني ورقة مبقاس  

م، وانتهى أمره إىل ابنه زيدان الذي 1599هـ/ 1008ربيع الثاين عام  13ش  يف يوم األربعا  قصر البديع مبرا 
تعرضت خزانته للقرصنة، فآل يف هناية املطاف إىل مكتبة اإلسكورايل أبسبانيا، ومعروض حالًيا يف القاعة الكربى 

ابللون األمحر، وابلنسبة ، وهو مكتوب خبط مغريب مبسوط منمق، ومشكول 1340منها، وحمفوظ برقم سجل 
لعالمات الشكل شالشدات والسكون فهي ابللون األزرق، وعناوين السورة مزخرفة زخرفة جيدة، ومكتوبة ابخلط 

للكلمة اخلتامية اليت شتبت مذهبة على صفحة  264الكويف املذهب وامللون بزرقة ابهتة، وخصصت الصفحة رقم 
حيم صلى هللا على سيدطا حممد وآله/ انتسخ هذا املصحف الكرمي والذشر (: "بسم هللا الرمحن الر 104زرقا  شما يلي)

احلكيم املشتمل على شالم هللا/ تعاىل القدمي الذي ال أيتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه تنزيل/ من حكيم محيد 
ملزري يف حمكم ا الضارب بسيف اإلعجاز يف صدر شل ذي لسان حديد/ املتحدي بعشر فواحد فأفحم املعاند العنيد

نظمه وانسجام/ سلسبيل نسجه بكل عقد نضيد وحبر يف البسيط مديد املنزل على/ من أويت جوامع الكلم من 
تكونت ألجله العوامل ولواله مل يصل هللا عليه/ صالة ال حتد بلسان وال قلم برسم اخلزانة العلية الكرمية النبوية احلسنية 

و املصحف الشريف الذي أمخل زهر اخلمائل تفويقا/ وأضحى للخزانة العلية إماما بل اإلمامية/ األمحدية املنصورية وه
مت به مصنفاهتا مزية وتشريفا شلما رمقته عيوهنا/ أطرقت من هيبته فتكاد متوت يف جلدها، وإذا استفتح أتلقت أنوار 

( املتعاهد/ السقيا ابلعبري احمللوك مبياه 105فواحته/ أتلق احلياة يف عقدها، منمق الكتابة ابملداد املقام من فائق العنرب)
الورد والزهر/ تنويها وتعظيما لكالم هللا تعاىل املنزه عن/ شالم البشر، ووافق متامه يوم األربعا  الثالث عشر من ربيع 

جهات  رالثاين عام مثانية بعد ألف سنة/ جبامع اإليوان الكرمي من قصور اإلمامة العلية خلد هللا شريف آاثرها، وأطا
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 .85( لالستزادة انظر: حممد املنوين: اتريخ الوراقة املغربية، ص 106)
 .85ة، ص ( لالستزادة انظر: حممد املنوين: اتريخ الوراقة املغربي107)
م، جمـ 1964يا، ن( لالستزادة انظر: حممد املنوين: "ظاهرة تعريبية يف املغرب أايم السعديني"، جملة املعهد املصري للدراسات اإلسالمية يف مدريد، اسبا108)
 . 97شريف، ص ، حممد نبيل ملني: السلطان ال320-319، عبد الكرمي شرمي: املغرب يف عهد الدولة السعدية، ص ص 329، ص 11، جـ 12
 . 246-245، حممد نبيل ملني: السلطان الشريف، ص ص 332( لالستزادة انظر: حممد املنوين: "ظاهرة تعريبية يف املغرب أايم السعديني"، ص 109)

)لوحة رقم   البسيطة/ بساطع أنوارها وصلى هللا على سيدطا وموالطا حممد، وعلى آله وسلم تسليما".
22) 

 :أشهر املزخرفني أو املزوقني يف الكتب 
ومن أشهر املزخرفني أو املزوقني يف الكتب: "أمحد بن إبراهيم" هكذا يكتب امسه خبط دقيق، ويقحمه إىل جانب 

بيمناه، وحلى هبا آخر خمطوط لكتاب الشفا للقاضي عياض، وقد وقع الفراغ من انتساخها أوائل احملرم زخرفة منقها 
م، وتعترب هذه النسخة من ذخائر املكتبة امللكية حيث حتفظ هبا برقم سجل 1654هـ/ 1065فاتح عام 
657(106.) 

م(، وشان حيلي الكتب ابلتزويق 1679-78هـ/ 1089ومن املزوقني أيًضا "أبو عثمان العسري السوسي" )ت عام 
 (.107اجليد، ويباشر عمله زخرفة وشتابة بشماله فدعي لذلك بلقب العسري)

 :اهتمام املنصور برتمجة الكتب 
ومن الظواهر اليت برزت يف عصر الدولة السعدية وابلتحديد يف عهد أمحد املنصور الذهيب وأبنائه ظهور طبقة من 

ك بنقل النصوص العلمية من بعض اللغات األوربية إىل اللغة العربية خاصة يف علمي الفل املرتمجني، شانوا يشتغلون
 (، وشان لذلك دور شبري يف االهتمام بعملية الكتابة ونسخ الكتب.108والطب)

ومن أشهر املرتمجني: أبو القاسم بن حممد بن إبراهيم الغساين، الشهري ابلوزير، األندلسي مث الفاسي، ولد عام  
م، عامل أديب طبيب، تفرد مبشيخة الطب بفاس ومراش ، وله 1611هـ/ 1019م، وتوىف سنة 1548هـ/ 955

مجلة آتليف رفعها إىل املقام األمحدي املنصوري العلوي، ومنها: "مغين اللبيب عن شتب أعدا  احلبيب"، حيث قدم 
عربه الشيخ، ب مكتواًب ابلقلم األعجمي، فعلى أمري املؤمنني املنصور السعدي بعض أشابر الروم، فأحتفه هبذا الكتا

 (.109وجعل له خطبة، وزاد فيه زايدات وأمسا  مبا ذشر)
 :مظاهر االعتنا  مبداد الكتابة 
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، 1طوط املغريب، جـ، قبس من عطا  املخ85، اتريخ الوراقة املغربية، ص 13( لالستزادة انظر: حممد املنوين: اتريخ املصحف الشريف ابملغرب، ص 110)
 .114، ص 32، حممد عبد احلفيظ خبطة احلسين: اخلط املغريب بني التجريد والتجسيد، شكل رقم 252، إايد خالد الطباع: املخطوط العريب، ص 23ص 
 .252، إايد خالد الطباع: املخطوط العريب، ص 85( لالستزادة انظر: حممد املنوين: اتريخ الوراقة املغربية، ص 111)
 .86، اتريخ الوراقة املغربية، ص 17-16لالستزادة انظر: حممد املنوين: اتريخ املصحف الشريف ابملغرب، ص ص  (112)
، ص 5الدولة السعدية، جـ-، الناصري: شتاب االستقصا ألخبار دول املغرب األقصى53-52( لالستزادة انظر: الفشتايل: مناهل الصفا، ص ص 113)

 . 39-38: جمتمع مدينة مراش  يف عصر الدولة السعدية، ص ص ، حممد عبد العال عبد الرحيم186

ومن مظاهر االعتنا  مبداد الكتابة يف هذا العصر ما ورد يف خامتة املصحف الشريف املكتوب برسم خزانة املنصور 
م، حيث شانت شتابته ابملداد 1599هـ/ 1008د املنصور الذهيب سنة الذهيب، وهو مصحف شتب برسم خزانة أمح

 (. 110املقام من فائق العنرب، املتعاهد السقي ابلعبري احمللوك مبياه الورد والزهر)
وقد انتشر يف عصر السعديني تنشيف املداد مبسحوق الذهب اخلالص، وشان هذا يف الكتاابت السلطانية أشثر منه 

ويالحظ ذلك يف شتاابت السعديني خبطوطهم على أوائل الكتب لتصحيح وقفها على مكتبيت يف الكتب العلمية، 
هـ/ 995القرويني وابن يوسف، ومن املخطوطات املنشفة هبذه الطريقة "تكملة ديوان ابن محديس" املنسوخة عام 

ة امللكية ابلرابط برقم ملكتبم حيث يبدو الرتميل المًعا فوق شتاابت التعبريات البارزة يف الديوان احملفوظ اب1586
 (.111)6366سجل 
 :صناعة تسفري أو جتليد الكتب 

وقد انتشر يف هذا العصر صناعة تسفري أو جتليد الكتب، حيث شان للمسفرين ديوان الشتغاهلم عند ابب القصر 
سفري الكتب تامللكي مبراش ، ويشري املقري إىل "حممد العجاف الفاسي" نزيل مراش ، فذشر أنه أحد املتولني ل

 (. 112ابلباب اإلمامي املنصوري)
 :وفاة أمحد املنصور الذهيب 

م، واقرتح عليه وزراؤه ومستشاروه ترشيح ابنه "حممد 1579هـ/ 987أصيب أمحد املنصور مبرض التيفوئيد يف عام 
 (.113اش )مر املأمون" ولًيا للعهد، فدعا بذلك العلما  ورؤسا  القبائل ملبايعته، وأجريت البيعة بفاس مث 

وقد تويف نتيجة مرض أمل به وهو يف حملته يف ظهر الزاوية بظاهر فاس اجلديد، وذشر أنه قد مات ابلطاعون الذي 
انتشر ابملغرب، شما ذشر أنه قد مات ابلسم من قبل زوجته عائشة بنت أيب بكر الشبانية وذلك بتحريض من ابنها 

م بفاس 1603أغسطس  23هـ/ 1012ربيع األول سنة  16ثنني موالي زيدان، ودفن بعد صالة العصر من يوم اإل
العليا، ودفن يف البداية مبقصورة اجلامع األعظم ابملدينة البيضا  حبضور ابنه زيدان، ونقل بعد ذلك إىل مراش  فدفن 
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، عبد العزيز 163، 160، نرية رفيق جالل: النقوش الكتابية على اآلاثر املنقولة، ص 189-188( لالستزادة انظر: اإلفراين: نزهة احلادي، ص ص 114)
 .203-201صالح سامل: الرتاث الفين اإلسالمي يف املغرب، ص ص 

، مسري أيت أومغار: جوانب من اتريخ مقربة 405-401، 374ة انظر: حممد السيد حممد أبورحاب: العمائر الدينية واجلنائزية ابملغرب، ص ( لالستزاد115)
 Hesperis_Tamuda, Universite Mohammed V deاألشراف السعديني مبراش  يف النصوص والواثئق التارخيية، مقال مبجلة: 

Rabat, Faculte des Letters et des Sciences Humoines,  LII (2), 2017, pp. 259-260. 
 .411-410( لالستزادة انظر: حممد السيد حممد أبورحاب: العمائر الدينية واجلنائزية ابملغرب، ص ص 116)
 .35-34( قرآن شرمي: سورة فاطر: اآليتان أرقام 117)
 .36-31( قرآن شرمي: سورة النبأ، اآلايت أرقام 118)

(، 114هبا يف قبور األشراف السعديني بظاهر قبلي جامع املنصور من القصبة، وقربه شهري هنالك عليه بنا  مجيل)
  (. 115حيث يوجد بوسط قاعة اإلثىن عشر عموًدا شاهد قرب السلطان أمحد املنصور ابهلل )

 (23)لوحة رقم  
 (116)نص ترشيبة وشاهد قرب أمحد املنصور الذهيب: 
وهي عبارة عن ترشيبة قرب من الرخام األبيض ذات قاعدة مستطيلة تعلوها قمة هرمية الشكل، يبلغ عرض  

م، وتشتمل على شريطني شتابيني بكل من الوجهني الشمايل 0.54م وارتفاعها الكلي 2.70 م وطوهلا0.70قاعدهتا 
م، بينما يبلغ طول الشريط السفلي 0.05م وعرضه 2.09واجلنويب، يبلغ طول الشريط العلوي بكل وجه منهما 

نص النقوش ية، و م، ونفذت النقوش ابحلفر البارز خبط الثلث على مهاد من الزخارف النبات0.13م وعرضه 2.30
 على الوجه الشمايل:

ََزَن َإنه  - ُد ّلِلََه الهَذي أَذحَهَب َعنها احلح َمح  َوقَاُلوا احلح

 َربـهَنا َلَغُفوٌر َشُكوٌر الهَذي َأَحلهَنا َداَر الحُمَقاَمةَ   -

َلَه ال مَيَسَُّنا َفيَها َنَصٌب َوال  -  َمنح َفضح

 لَلحُمتهَقنَي َمَفازاً َإنه ( 117)مَيَسَُّنا َفيَها لُُغوبٌ   -

 َحَداَئَق َوأَعحَناابً وََشَواَعَب أَتـحرَاابً وََشأحساً   -

اابً   - َمُعوَن َفيَها َلغحواً َوال َشذه  َدَهاقاً ال َيسح

 (118)َجزَاً  َمنح َربَ َك َعطَاً  َحَساابً  -
 ومنقوش على الوجه اجلنويب)الشريط العلوي(:
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 .32-31شرمي: سورة النحل، اآليتان أرقام ( قرآن  119)
 .22-21( قرآن شرمي: سورة التوبة، اآليتان أرقام 120)
 .189( لالستزادة انظر: اإلفراين: نزهة احلادي، ص 121)
 . 187، ص 5الدولة السعدية، جـ-( لالستزادة انظر: الناصري: شتاب االستقصا ألخبار دول املغرب األقصى122)

ُخُلوهَنَا جَتحرَ  - ٍن َيدح  ي َمنح حَتحَتَهاَجنهاُت َعدح

َاُر هَلُمح َفيَها َما َيَشاُ وَن َشَذَلَك   -  اأَلهنح

ُ الحُمتهَقنَي الهَذيَن تـَتَـَوفهاُهمح  -  جَيحزَي اّلِله

 الحَمالَئَكُة طَيَ َبنَي يـَُقوُلوَن َسالٌم َعَليحُكمح  -

َنهَة مبَا ُشنُتمح  -  ادحُخُلوا اجلح

ُمح بَ ( 119)تـَعحَمُلونَ  -  َرمححٍَة َمنحُه يـَُبشَ رُُهمح َرهبُّ

َواٍن َوَجنهاٍت هَلُمح َفيَها نََعيٌم ُمَقيٌم  -  َورَضح

ٌر َعَظيمٌ  -  (18، 17، 16)األشكال أرقام   (120)َخاَلَديَن َفيَها أََبداً َإنه اّلِلهَ َعنحَدُه َأجح
 (:121وقد نق  يف رخامة على قربه هذه األبيات)

 به املعايل تفتخر   هذا ضريح من غدت
 لكل جمد مبتكر   للوا أمحد منصور ا

 بكل نعمى تستمر   اي رمحة هللا اسرعي 
   من رضاه منهمر   وابشري الرمس مبا
 ندى شذشره العطر    وطييب ثراه من 
 ة دون تفنيد ذشر    وافق اتريخ الوفا
 (  122عند مليك مقتدر)   مقعد صدق داره 

وقد مت حترير نص الشاهد على يد "عبد العزيز بن حممد الفشتايل" الذي أصبح شاتًبا البن السلطان أمحد  
املنصور من بعده موالي زيدان، ويالحظ التطابق بني شاهد قرب السلطان أمحد املنصور ابهلل وشاهد القرب املنسوب 

من سورة  35-34اآلايت القرآنية وهي: اآليتان لزوجته عائشة بنت أيب بكر الشيبانية، فهما يتضمنان معا نفس 
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 .261-260ري أيت أومغار: جوانب من اتريخ مقربة األشراف السعديني مبراش ، ص ص ( لالستزادة انظر: مس123)
 .262( لالستزادة انظر: مسري أيت أومغار: جوانب من اتريخ مقربة األشراف السعديني مبراش ، ص 124)

من  22-21من سورة النحل، مث اآليتان  32-31من سورة النبأ، مث اآليتان  36إىل اآلية  31فاطر، مث من اآلية 
سورة التوبة، وهو ما يشري إىل أن السلطان زيدان بن أمحد املنصور ابهلل قد يكون ورا  إعداد شاهد قرب والده أمحد 

 (. 123ور ابهلل وشاهد القرب املنسوب لوالدته عائشة الشيبانية)املنص
شما يالحظ التشابه الواضح بني نص األبيات الشعرية املنقوشة على شاهد قرب أمحد املنصور ابهلل واألبيات الشعرية 

قربين، أو وجود للاملنقوشة على شاهد قرب ابنه زيدان، وهو ما يشري إىل وجود طاظم واحد لألبيات الشعرية املزينة 
 (.124حماشاة لألبيات الشعرية املنقوشة على شاهد قرب أمحد املنصور ابهلل)

 :نتائج الدراسة 

أشدت الدراسة أن عصر األشراف السعديني هو عصر جتديد مشل عدًدا من مظاهر احلياة ابملغرب،  -
لى ذلك د، وخري دليل عوشانت الكتابة والوراقة من بني اجلهات اليت استفادت من هذا اإلصالح اجلدي

جمموعة من املصاحف السعدية متتاز جبمال اخلط وجودة الضبط وبراعة الزخرفة، ومن أشهر هذه 
 املصاحف مصحف أمحد املنصور الذهيب.

أثبتت الدراسة ظهور جمموعة من اخلطوط املغربية استخدمت يف شتابة الرسائل والواثئق السلطانية،  -
ها ا نصوص املسكوشات، وشتب هبا على العمائر املغربية بشىت أنواعوشتبت هبا املصاحف، ونقشت هب

يف عصر الدولة السعدية وابلتحديد يف عهد أمحد املنصور الذهيب، ومنها: الكويف املغريب أو املتمغرب، 
واملبسوط، والثلث املغريب أو اخلط املشرقي أو املشرقي املتمغرب ، واخلط اجملوهر، واملسند أو الزمامي، 

 خلط املدمج. وا

أثبتت الدراسة أن أمحد املنصور الذهيب أسس مدرسة ألول مرة يف املغرب لتلقني الكتابة ولتكوين  -
اخلطاطني اتبعة جلامع املواسني مبراش ، وشانت مهمتها تدريس اخلط على أصوله وفق قواعد حمكمة، 

 حىت يبدو يف مستوى اخلطوط املشرقية.

اخلطاطني والنساخني واملزوقني يف الكتب الذين التحقوا مبدرسة اخلط أشدت الدراسة على تزايد عدد  -
 جبامع املواسني يف عهد أمحد املنصور الذهيب.
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أوضحت الدراسة ظهور جمموعة من األلقاب اخلاصة ابلكتاب فقد أطلق لقب "رئيس الكتاب" على  -
بن عيسى لقلم" على "حممد ا"عبد العزيز بن عبد هللا السكتاين" الكاتب الناسخ، وأطلق لقب "وزير ا

 بن عبد العزيز بن حممد بن إبراهيم الفشتايل".

أشدت الدراسة براعة أمحد املنصور الذهيب شخطاط وإجادته لعدة أنواع من اخلطوط العربية، فقد شان  -
يكتب ابلثلث املشرقي، شما برع وأجاد أيًضا يف اخلط املغريب، واخرتع أشكااًل من اخلط على عدد 

 عجم استخدمت يف املراسالت السرية للدولة )الشفرة(.حروف امل

أشدت الدراسة على استعمال األختام الطغرائية خالل العصر السعدي فوجدت على رسائلهم الرمسية  -
املوجهة إىل املمالك املختلفة، ومن بينها طغرا  ابسم أمحد املنصور الذهيب وردت على عدة رسائل 

 موجهة منه للممالك املختلفة.

شدت الدراسة على أن ديوان اإلنشا  يف عهد أمحد املنصور الذهيب شان له دور شبري يف هنضة فن أ -
اخلط املغريب، وشان يشتمل على مصلحة للرتميز مهمتها وضع وفك رموز املراسالت واملخاطبات السرية 

 للدولة )الشفرة(.

ومة يف موعة من األشعار املرقأوضحت الدراسة اشتمال قصر البديع مبراش  والقبة اخلمسينية على جم -
األستار نقشت مبرمر أسود على أبيض، وأيًضا ابخلشب والزليج واجلص، وشونت ديواطًا بكامله صيغ 

 على شىت األوزان. 

اشتملت نقوش املسكوشات يف عهد أمحد املنصور الذهيب على آايت قرآنية تؤشد نسبتهم آلل البيت  -
شراف احلسنيني، شما اشتملت على جمموعة من األلقاب والعبارات وإىل الساللة النبوية وابلتحديد لأل

 املختلفة هلا عالقة ابحلالة الدينية واملذهبية والسياسية يف عهد أمحد املنصور الذهيب.

أثبتت الدراسة أن خالل عهد أمحد املنصور الذهيب وجد نساخون ابرعون شان من بينهم أحد األمرا   -
 هنة داخل السجون عدد من النساخ مبراش  يف عهد أمحد املنصور الذهيب.السعديني، شما عمل هبذه امل

أشدت الدراسة على اهتمام أمحد املنصور الذهيب برتمجة الكتب من اللغات املختلفة إىل اللغة العربية،  -
 وشان لذلك دور شبري يف االهتمام جبودة اخلط والكتابة.
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 مبداد الكتابة، فكان من فائق العنرب املتعاهد السقيأشدت الدراسة على اهتمام أمحد املنصور الذهيب  -
 ابلعبري احمللوك مبياه الورد والزهر، شما اهتم السعديون بتنشيف املداد مبسحوق الذهب اخلالص.

أشدت الدراسة على وجود ترشيبة وشاهد قرب أمحد املنصور الذهيب بوسط قاعة اإلثىن عشر عموًدا، وقد  -
 "عبد العزيز بن حممد الفشتايل". مت حترير نص الشاهد على يد
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( أهم جهات ومدن شمال السلطنة على عهد أحمد المنصور الذهبي. نقاًل عن: محمد 1خريطة رقم )
 .259الجذور الدينية والسياسية للدولة المخزنية في المغرب، ص  -نبيل ملين: السلطان الشريف

 
مراكش في عصر الدولة السعدية. نقاًل عن: محمد عبد العال عبد الرحيم: ( خريطة مدينة 2خريطة رقم )

 .247مجتمع مدينة مراكش في عصر الدولة السعدية، ص 
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( نموذج للخط الكوفي المغربي. نقاًل عن: عمر أفا، 1شكل رقم )
 .37محمد المغراوي: الخط المغربي تاريخ وواقع وآفاق، ص 

 

 

 

 

 

 

نقاًل  الكوفي المغربي في العصر السعدي.( نوذج للخط 2شكل رقم )
عن: محمد السيد محمد أبورحاب: العمائر الدينية والجنائزية بالمغرب، 

 .85شكل رقم 

 

 

 

( نوذج للخط الكوفي المغربي على أرضية من 3شكل رقم )
نقاًل عن: محمد السيد محمد  الزخارف النباتية في العصر السعدي.

 .86أبورحاب: العمائر الدينية والجنائزية بالمغرب، شكل رقم 

 

 

( نموذج للخط المبسوط. نقاًل عن: عمر أفا، محمد 4شكل رقم )
 .37المغراوي: الخط المغربي تاريخ وواقع وآفاق، ص 
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( نموذج للخط الثلث المغربي أو المشرقي المتمغرب. 5شكل رقم )
نقاًل عن: عمر أفا، محمد المغراوي: الخط المغربي تاريخ وواقع 

 .37وآفاق، ص 

 

 

 

 

( نموذج للنقوش الكتابية المنفذة بخط الثلث على أرضية 6شكل رقم )
نقاًل عن: محمد السيد محمد  من الزخارف النباتية من العصر السعدي.

 /أ.89أبورحاب: العمائر الدينية والجنائزية بالمغرب، شكل رقم 

 

 

 

( نموذج للنقوش الكتابية المنفذة بخط الثلث على 7شكل رقم )
نقاًل عن: محمد  أرضية من الزخارف النباتية من العصر السعدي.

السيد محمد أبورحاب: العمائر الدينية والجنائزية بالمغرب، شكل 
 /ب.89رقم 

 

 

 

ة أرضي( نموذج للنقوش الكتابية المنفذة بخط الثلث على 8شكل رقم )
نقاًل عن: محمد السيد محمد  من الزخارف النباتية من العصر السعدي.

 .90أبورحاب: العمائر الدينية والجنائزية بالمغرب، شكل رقم 
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( نموذج للخط المجوهر. نقاًل عن: عمر أفا، محمد 9شكل رقم )
 .37المغراوي: الخط المغربي تاريخ وواقع وآفاق، ص 

 

خط المسند الزمامي. نقاًل عن: عمر أفا، ( نموذج لل10شكل رقم )
 .37محمد المغراوي: الخط المغربي تاريخ وواقع وآفاق، ص 

 

 

( طغراء سعدية مستخرجة من رسالة بعثها أحمد 11شكل رقم )
هـ/ 998شعبان  19المنصور الذهبي إلى ملكة بريطانيا بتاريخ 

الحسني: م. نقاًل عن: محمد عبد الحفيظ خبطة 1590يونيو  23
 .190، ص 4العالمة الطغرائية، شكل رقم 

( العناصر النصية والفنية لطغراء أحمد المنصور الذهبي. 12شكل رقم )
نقاًل عن: محمد عبد الحفيظ خبطة الحسني: العالمة الطغرائية، شكل 

 .191، ص 5رقم 
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( العناصر النصية والفنية لطغراء أحمد المنصور 13شكل رقم )
 عن: محمد عبد الحفيظ خبطة الحسني: العالمة الذهبي. نقالً 

 .195، ص 6الطغرائية، شكل رقم 

 

 

( تفريغ للنقوش الكتابية المنفذة بخط الثلث والموجودة 14شكل رقم )
على دينار باسم السلطان أحمد المنصور. نقاًل عن: نيرة رفيق جالل: 

 .19النقوش الكتابية على اآلثار المنقولة، شكل رقم 

 

( تفريغ للنقوش الكتابية المنفذة بخط الثلث 15شكل رقم )
والموجودة على دينار باسم السلطان أحمد المنصور. نقاًل عن: 

نيرة رفيق جالل: النقوش الكتابية على اآلثار المنقولة، شكل رقم 
20. 

 

( النقوش الكتابية المنفذة بخط الثلث على الشريط العلوي 16شكل رقم )
لي لتركيبة قبر السلطان أحمد المنصور. نقاًل عن: من الوجه الشما

محمد السيد محمد أبورحاب: العمائر الدينية والجنائزية بالمغرب، شكل 
 .44رقم 
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( النقوش الكتابية المنفذة بخط الثلث على الشريط 17شكل رقم )
السفلي من الوجه الشمالي لتركيبة قبر السلطان أحمد المنصور. 

السيد محمد أبورحاب: العمائر الدينية والجنائزية نقاًل عن: محمد 
 .45بالمغرب، شكل رقم 

 

( النقوش الكتابية المنفذة بخط الثلث على الشريط 18شكل رقم )
السفلي من الوجه الجنوبي لتركيبة قبر السلطان أحمد المنصور. نقاًل 
 عن: محمد السيد محمد أبورحاب: العمائر الدينية والجنائزية بالمغرب،

 .46شكل رقم 

 

 اللوحات

 

( لوحة زيتية للسلطان أحمد المنصور الذهبي. نقاًل عن: نيرة 1لوحة رقم )
 .3رفيق جالل: النقوش الكتابية على اآلثار المنقولة، لوحة رقم 

 

( صفحة من السفر السادس من صحيح البخاري 2لوحة رقم )
العلمية ومكتوبة بخط الثلث المغربي، ومحفوظة بالخزانة 

الصبيحية بسال. نقاًل عن: عمر أفا، محمد المغراوي: الخط 
 .107المغربي تاريخ وواقع وآفاق، ص 
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( نقوش منفذة بخط الثلث المغربي على مدفع باسم السلطان 3لوحة رقم )
م ومحفوظ بمتحف 1570هـ/ 978عبد هللا الغالب السعدي، مؤرخ سنة 

فا، محمد المغراوي: الخط المغربي السالح بمدينة فاس. نقاًل عن: عمر أ
 .138تاريخ وواقع وآفاق، ص 

 

( لوحة لوزية الشكل تتخذ صورة عين آدمية، 4لوحة رقم )
مكتوب بداخلها بخط الثلث المغربي، مستخرجة من كتاب دالئل 

م. 16هـ/ 10الخيرات ترجع إلى )العصر السعدي( القرن 
لفن اإلسالمي محفوظة بالمتحف الفني هارفارد آرثر، شعبة ا

والهندي. نقاًل عن: محمد عبد الحفيظ خبطة الحسني: الخط 
 .122، ص 39المغربي، شكل رقم 

 

( كتابة بالخط المجوهر المائل إلى التجليل من نسخة 5لوحة رقم )
مخطوطة لكتاب "الشفا في تعريف حقوق المصطفى" للقاضي عياض، 

بمتحف والترز  يرجع تاريخها إلى عصر الدولة السعدية، محفوظة
. W.580والية ميريالند، الواليات المتحدة األمريكية رقم سجل -بالتيمور

نقاًل عن: محمد عبدالحفيظ خبطة الحسني: الخط المجوهر والخط 
 .250، ص 1الديواني، شكل رقم 

 

( الصفحة األخيرة مكتوبة بالخط المجوهر بخط 6لوحة رقم )
كتب به شرحه لرجز  الطبيب قاسم بن محمد الوزير الغساني،
م، محفوظة 16هـ/ 10ابن عزرون في الحميات، وترجع للقرن 

. نقاًل عن: محمد 1386بالخزانة العامة بالرباط برقم سجل د 
 .83المنوني: تاريخ الوراقة المغربية، ص 
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( طغراء أحمد المنصور الذهبي على رسالة بعثها إلى ملكة 7لوحة رقم )
م. نقاًل عن: عبد 1590يونيو  23هـ/ 998 شعبان 19بريطانيا بتاريخ 

 .197، ص 8الهادي التازي: التاريخ الدبلوماسي للمغرب، مجـ 

 

( طغراء أحمد المنصور الذهبي على الخطاب األول 8لوحة رقم )
الذي أرسله إلى الملكة إليزابيث األولى حول تدبير عملية اإلنزال 

ا وهو لح إسبانيالعسكري في الهند الشرقية والغربية لضرب مصا
م. نقاًل عن: 1600مارس  27هـ/ 1008رمضان  12بتاريخ 

، ص 8عبد الهادي التازي: التاريخ الدبلوماسي للمغرب، مجـ 
202. 

  

( رسالة من أحمد المنصور الذهبي إلى فيليب الثاني حررها 9لوحة رقم )
م، 1595يوليو  13هـ/ 1003ذو القعدة  6بمراكش تحمل تاريخ 

ا. نقاًل إسباني-بالخط المجوهر، ومحفوظة بالمكتبة الوطنية بمدريدومكتوبة 
 .158، ص 8عن: عبد الهادي التازي: التاريخ الدبلوماسي للمغرب، مجـ 

 

هـ/ 991( عقد بيعة ملك برنو ألحمد المنصورعام 10لوحة رقم )
م مكتوب بالخط المجوهر. نقاًل عن: عبد الهادي التازي: 1583

 .238، ص 8سي للمغرب، مجـ التاريخ الدبلوما
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( كتابة بنظام الشفرة باستخدام األرقام الغبارية بخط الفقيه 11لوحة رقم )
الكاتب عبد الواحد بن مسعود عنون، وهي رسالة سرية أرسلها أحمد 

م. نقاًل 1600هـ/ 1008المنصور الذهبي إلى الملكة إليزابيث األولى عام 
 .57، ص 2الدبلوماسي للمغرب، مجـ  عن: عبد الهادي التازي: التاريخ

 

( لوحة للسفير والكاتب عبد الواحد بن مسعود 12لوحة رقم )
عنون محفوظة في جامعة برمينجهام. نقاًل عن: محمد نبيل 
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ABSTRACT 

 

1. The research dealt with the subject of evidence communication, as one 

of the conditions of the Hadith acceptance, combining the theoretical side 

with the practical side in each of its factors. 

2. The research put standard for evidence communication, conditions to be 

met in the formulas of performance of narrators between the judgment 

and its communication. 

3. The research showed the types of performance formulas among narrators 

in terms of their indications to prove the communication with showing 

the conditions of the validity of allegation by the clear hearing formulas. 

4. The research detailed the critics’ difference in the limit which achieve 

the judgment of validity of the communication among the narrators; 

whether it is through contemporaryand the possibility of meeting, 

proving the meeting or proving hearing with stating the proving methods 

of each of them upon its teller. 

5. The research explained the general methods to prove the evidence 

communication among the narrators; whether through the performance 

formulas, the narrators’ statement or the Hadith critics or etc… 

6. The research showed the important sources which enable the researcher 

to reach to prove thecontemporary among the narrators, their meeting, or 

hearing and how to deal with them. 

7. The research showed the rules of critics to state the judgment of the 

evidences communication or non-communication, with stating the 
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applied side which leads to develop the ability of the researcher to give 

preponderance among their sayings when discrepancy. 
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 امللخص
 

تناول البحث موضوع اتصال اإلسناد، وهو أحد شروط احلديث املقبول، وقرن اجلانب النظري ابجلانب العملي  -1
 يف كل عنصر من عناصره. 

 وّضح البحث املعيار يف اتصال اإلسناد، والشروط الواجب توفرها يف صيغ األداء بني الرواة للحكم ابتصاله. -2
ني الرواة من حيث داللتها على إثبات االتصال، مع بيان شروط صحة بنّي البحث أنواع صيغ األداء ب -3

 االحتجاج بصيغ السماع الصرحية منها.
فّصل البحث يف اختالف النقاد يف احلد الذي حيصل فيه احلكم بصحة االتصال بني الرواة، سواء كان ذلك  -4

 .بيان طرق إثبات كل منها عند قائله ابملعاصرة مع إمكان اللقاء، أو بثبوت اللقاء، أو بثبوت السماع. مع
شرح البحث الطرق العامة إلثبات اتصال اإلسناد بني الرواة، سواء كانت عن طريق صيغ األداء، أو بتصريح  -4

 الرواة، أو تصريح نقاد احلديث، وغريها.
الرواة، أو اللقاء،  بني البحث املصادر املهمة اليت يتمكن عن طريقها الباحث من الوصول إلثبات املعاصرة بني -5

 أو السماع، وكيفية التعامل معها.
أظهر البحث قواعد النقاد يف بيان احلكم على األسانيد وصالً وانقطاعاً، مع بيان اجلانب التطبيقي، مما يؤدي  -6

 لتنمية امللكة لدى الباحث للرتجيح بني أقواهلم عند التعارض. 
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 مقدمة

 احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني .. وبعد. 

تة (، وقد سلكت يف هذا البحث خطة تتكون من: املقدمة، وسالتحقيق يف اتصال األسانيدفهذا حبث بعنوان: )
 مباحث، مث خامتة، مث فهرس املصادر واملراجع.

 :فاملقدمة تشتمل على -

( 6( أهداف البحث. )5( خطة البحث. )4( مشكلة البحث. )3أمهية البحث. ) (2( ملخص البحث. )1)
 ( الدراسات السابقة.7منهج البحث وإجراءاته. )

 :ملخص البحث 
هذا البحث يتناول موضوعًا من أهم موضوعات علوم احلديث، ومن أعمق شروط صحة احلديث، إال وهو   

 "اتصال األسانيد"، مع اقرتان اجلانب النظري ابجلانب العملي عند األئمة. 
 :أمهية البحث 

اليت هي  ةهذا البحث يوضح طرق أهل النقد يف التحقق من اتصال األسانيد للتوصل لصحة األحاديث النبوي
املصدر الثاين للتشريع بعد القرآن الكرمي، وهو أحد شروط احلديث لصحيح املوصلة للحكم بقبول احلديث أو رده، 

 مما ينبين عليه احلكم التكليفي.
  :مشكلة البحث 

ل امع قيام إمجاع علماء احلديث على اشرتاط اتصال اإلسناد لقبول احلديث، إال أهنم اختلفوا يف شرط هذا االتص
وطرق حتقيقه، مما جعل هذا املوضوع مع تشعبه وتداخله مع علوم أخرى من أغمض شروط صحة اإلسناد وأعمقها، 
وقد غفل كثرٌي من املشتغلني يف احلكم على األحاديث عن قواعد وأصول أهل النقد والقرائن اليت يعتمدون عليها 

كر يف هذا املتصل، فأحببت أن أمجع شتات ما ذ  يف إثبات االتصال ونفيه، مما نتج عنه تصحيح املنقطع وقطع
الباب على قدر الوسع والطاقة فيكون فيه أتصيل ملنهج أئمة النقد يف إثبات اتصال األسانيد وبيان طريقتهم يف 
ذلك عملياً، خاصة أين مل أجد حبثًا جيمع شتات هذا املوضوع كما أردت، ويربز اجلانب  العملي التطبيقي عند 

 األئمة له.
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  :خطة البحث 

 . تشتمل خطة هذا البحث على: املقدمة، مث ستة مباحث، مث اخلامتة، وفهرس املصادر واملراجع

 :وأما املباحث فهي -
 املبحث األول: املعيار يف اتصال األسانيد. -

 املبحث الثاين: دالالت صيغ التحمل على السماع. -

 املبحث الثالث: شروط اتصال األسانيد.  -

 شروط االحتجاج بصيغ السماع.املبحث الرابع:  -

 املبحث اخلامس: طرق إثبات االتصال يف األسانيد. -

 املبحث السادس: مصادر معرفة اتصال األسانيد. -

 :أهداف البحث 
 هذا البحث يناقش موضوع اتصال أسانيد األحاديث النبوية، ويهدف ألمور:

 اعاً. النقاد يف بيان احلكم على األسانيد وصاًل وانقطقواعد يُِظهر  -1
 يُعرِّف البحث مبناهج النقاد يف التحقق من شرط اتصال األسانيد ومساع الرواة. -2
 يَُدرُِّب البحث على التعامل التطبيقي لتحقيق شرط اتصال اإلسناد.  -3
يكّون البحث امللكة النقدية للباحث حىت إذا عرف منهج النقاد يف إثبات االتصال ونفيه أمكنه الرتجيح بني  -4
 اهلم عند التعارض. أقو 

 منهج البحث وإجراءاته: 

مت االعتماد يف هذا البحث على أسلوب املنهج الوصفي التحليلي النقدي الذي يعترب األنسب ملثل أغراض هذه 
 انتهجت يف هذا البحث ما أييت: وقد. الدراسة حمل البحث

 قدمت بتمهيد فيه بيان معىن االتصال وقوادحه. -1
 رتبت موضوع البحث على مباحث.  -2
 قرنت كلَّ عنصر من عناصر البحث أبمثلة عن أئمة النقد لبيان هذا العنصر. -3
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 وثقت ما أنقله من كالم العلماء بعزوه إىل موضعه من كتبهم يف اهلوامش. -4
 عزوت األحاديث إىل مصادرها بذكر رقم احلديث، فإن مل يوجد فللجزء والصفحة. -5
 بعض اإلشكاالت يف حاشية البحث مع ذكر فوائد تبني ما يف األصل.أوضح  -6

 الدراسات السابقة 
إضافة ملا ذكر يف كتب علوم احلديث يف أبواب اتصال األسانيد وصيغ السماع وأنواع التحمل، فقد وقفت على  

 كتب انقشت موضوع اتصال األسانيد استقالاًل، وهي:
 .لسبيتا املعنعن البن ُرشيد الفهري السند يف اإلمامني بني احملاكمة يف األمعن واملورد األبني السنن -1
 كتاب االتصال واالنقطاع للدكتور الشيخ إبراهيم الالحم.  -2
صرين للدكتور املتعا بني املعنعن السند يف والسماع اللقيا اشرتاط من ومسلم البخاري اإلمامني موقف كتاب  -3

 . الدريس منصور بن خالد
األول والثالث يتعلقان مبناقشة اخلالف بني من يشرتط املعاصرة وبني من يشرتط اللقاء للحكم ابالتصال والكتاابن  

يف اإلسناد املعنعن. وهي مسألة جزئية من املبحث الثالث يف هذا البحث. وأما الكتاب الثاين فثالثة أرابع صفحاته 
ام التدليس ومباحث يف االتصال واالنقطاع، وال األخرية كذلك عن اشرتاط السماع يف اإلسناد املعنعن مع أحك

يتقاطع الكتاب مع هذا البحث إال يف قضيتني يف الربع األول منه، متثل مبحثًا واحدًا منه: أحدها صيغ األداء، 
واثنيها الطريق إىل معرفة مساع الراوي عمن روى عنه، لكن الرتكيز على نقل نصوص الباحثني اليت يوردها لتقوميها، 

 ت على حساب استيعاب دقائق هذا املوضوع كما أريد يف هذا البحث املختصر.  جاء
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 .مثل املكاتبة أو اإلجازة الصحيحة كما سيأيت يف املبحث التايل 1
 ..(6:ص) حامت أيب البن كتاب املراسيل  :انظر 2
 .(44:ص) احلديث علوم أنواع معرفة 3

 الفقهاء من طوائف قال وبه كان  وجه أي على إسناده يتصل مل ما "هو :(46:ص)عن املنقطع  نبوي الروي ابن مجاعة املنهلقال  4
 ،عمر ابن عن الكم مثل الصحايب عن التابعي دون من رواية ابالنقطاع يوصف ما أكثر أن إال ،الرب عبد وابن اخلطيب منهم واحملدثني

  مبهماً  مذكوراً  مأ ،الزهري عن كالشافعي  حمذوفاً  أكان سواء رجل التابعي إىل الوصول قبل فيه حذف ما املنقطع :وغريه احلاكم وقال
 ".الزهري عن رجل عن كمالك

 املبحث األول: املعيار يف اتصال األسانيد: -
ن فوقه حتمل احلديث عم اإلسناد رواة من راو كل  يكون وهو يف اصطالحهم أبن .االنقطاع اللغة ضد يف االتصال

  .صحيحاً  يكون اإلسناد ،  فإن ختلف هذا الشرط فال1السماع أو االتصالفيعرّب عن ذلك ابلصيغة الدالة على 
 به اإلسناد وصح  هللا رسول عن احلديث اتصل إذا: "اإلمام الشافعي وهو يذكر شروط احلديث الصحيح قال 

  .2بشيء" املنقطع وليس ،سنة فهو
 ومطلقه ملوصول،ا أيضاً: فيه املتصل، ويقال "معرفة احلديث: علوم أنواع من اخلامس النوع حتت الصالح ابن وقال 

 إىل ينتهي ىتح فوقه، ممن مسعه قد رواته من واحد كل  فكان إسناده، اتصل الذي واملوقوف، وهو املرفوع على يقع
 .3منتهاه"

 كثري من لوجود سقط بني راويني يف املقبول ؛ مجيع رواة اإلسناد للحديث يف أهل احلديث االتصال وإمنا اشرتاط 
األسانيد، وقد يكون هذا الساقط جمهواًل أو ضعيفاً أو مرتوكاً،  لذا فشرط اتصال السند ما هو إال أتكيد لتحقق 

 .الضبط والعدالة يف رواة اإلسناد
 أي موضع خيرج اإلسناد عن دائرة القبول، وتتعدد أنواع احلديث الضعيف بسبب ولذا فإن انتفاء شرط االتصال يف

 حبسب موضع السقط:السقط يف اإلسناد 
لكن استقر االصطالح على أنه الذي سقط من رواته  ،كان  وجه أي على إسناده يتصل مل ما هو املنقطع: -1

 .4راو واحد قبل الصحايب



Journal of manuscripts & libraries Specialized Research (JMLSR) Vol: 3, No: 3, 2019 

 
 81 

Journal of manuscripts & libraries Specialized Research   

 

                                                           

  مرفوع أصاغر التابعني :األوىل :(52:ص) ،ثالث صور اختلف يف إدخاهلا يف املرسل احلديث علوم أنواع يف معرفة ذكر ابن الصالح 5
 التابعي إىل الوصول بلق اإلسناد انقطع إذا :الثانية .ذلك يف أمجعني التابعني بني التسوية: واملشهور :منقطع. قالأنه  فحكى ،كالزهري

: لتابعني. الثالثةاب خمصوص اإلرسال وأن ،فحسب منقطع ذلك أن به احلاكم قطع فالذي ،فوقه املذكور من يسمع مل راو رواية فيه فكان
 منقطًعا. بل مرسالً  يسمى ال أنه احلديث علوم معرفة  يف احلاكم ذكره فالذي ؛( رجل عن فالن: )اإلسناد يف قيل إذا
 معهيس مل من رواته يف يكون أبن,  إسناده انقطع ما: فهو  املرسل "وأما :(21:ص)يف علم الرواية  قال اخلطيب البغدادي يف الكفاية 6

 . النيب عن التابعي رواه ما االستعمال حيث من ابإلرسال يوصف ما أكثر أن إال,  فوقه ممن
 .(1/64) البخاري صحيح 7

 .(1/83) البخاري صحيح 8

 على :( أن معلقات البخاري اليت مل يصلها يف موضع آخر1/325)على كتاب ابن الصالح  النكتكتابه ذكر ابن حجر يف   9
 صحيح وفيه ،ليل على شرطهففيه ق التمريض بصيغة املعلق وهو: عنه. والثاين علقه من وهي تفيد الصحة إىل ،اجلزم إما بصيغة  :صورتني

 .ضعفه وأما ما ال ينجرب فيبني. ينجرب وفيه ضعيف ،حسن وفيه ،تقاعد عن شرطه

. وقبل استقرار هذا االصطالح كان أئمة النقد 5وهو ما رواه التابعي كسعيد بن املسيب عن النيب  املرسل: -2
  سقط من إسناده كل ماأي على   املنقطع،على يطلقون اإلرسال 

 .6رجل بني راويني خاصة بني أتباع التابعني والصحابة
 َمن   ىلإ احلديث وهو ما حذف من أول اإلسناد من جهة املصنف راٍو  أو أكثر على التوايل ويعزى املعلق: -3

 اغ َتَسلَ  نِ مَ  كقول البخاري يف ]اَببُ فإما أن حيذف أول اإلسناد فيسقط اثنني وحنومها،   رواته. من احملذوف فوق
َدهُ  ُعر ََيانً  َيا َأن   َأَحق   )اّللَُّ  : النَّيبِّ  َعنِ  َجدِّهِ  َعن   ،أَبِيهِ  َعن   ،َحِكيمٍ  ب نُ  ََب زُ  اخلَل َوِة[: "َوقَالَ  يف  َوح  َتح   ِمنَ  ِمن هُ  ُيس 

 ابن عن روىالَفِخِذ[: "وي يف  يُذ َكرُ  َما يف ]اَببُ . ورمبا حذف اإلسناد وأبرز الصحايب، كقول البخاري 7النَّاِس("
كما يف قول البخاري يف   ورمبا مل يربز إال النيب  ".8عورة( )الفخذ  النيب عن جحش بن وحممد وجرهد عباس
رِ  ]اَببُ  َسرَِة[: "َوقَالَ  َأج  ِلُمونَ  : النَّيب   السَّم  ُس 

 .9لبخاريخاري معلقاً، أو: علقه اُشُروِطِهم ("، فيقال: رواه الب ِعن دَ  )امل
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 أخفض وهو,  املعضل فيسمونه  النيب عن التابعي اتبع رواه ما "وأما :(21:ص) الرواية علم يف قال اخلطيب البغدادي يف الكفاية 10
 لىع وذلك ،مرسالً  كالمه  بعض يف احلافظ بكر أبو اخلطيب "ومساه :(83: ص) واإليضاح وقال العراقي يف التقييد .املرسل" من مرتبة

 مرساًل". يتصل ما ال كل  يسمى من مذهب

 نم بعده فمن املديين، هللا عبد بن علي احلديث إمام ذكر "فقد :(36:ص)احلديث يف تعريف املعضل  علوم قال احلاكم يف معرفة 11
 دون للتابعني املراسيل فإن ،املرسل غري وأنه ،رجل من أكثر  هللا رسول إىل املرسل بني يكون أن الرواَيت من املعضل أن :أئمتنا

 غريهم،".

 وسيأيت مزيد تفصيل هلذين النوعني من التدليس فيما أييت. 12
 علم يف  الكفايةفقال يف ،لكن مساه اخلطيب البغدادي اضطراب اإلسناد ،فإن كان التغيري يف غري اسم الشيخ فهو تدليس أيضاً  13

 ذلك يفعل وإمنا , عنهم للرواية تدليساً  ونعوهتم وأنساَبم أمساءهم فيلبس ،رجاالً  راويه يذكر أن :السند "واضطراب :(435:ص) الرواية
 الضعفاء" مع أنه ذكر تدليس الشيوخ يف موضعه. عن الرواية يف غالباً 
 .(107:ص) احلديث علوم عرفةم 14

 املنقطع، وهو ما سقط من إسناده اثنان أو أكثر يف موضع واحد كان، ويسمى من خاص لنوع : لقباملعضل -4
 .11، لكن اشتهر يف االصطالح أن يكون وسط اإلسناد، فإن كان أوله فاملعلق، أو آخره فاملرسل10على رأي مرسالً 
ملا فيه من اخلفاء والتغطية، وهو نوعان: األول: تدليس اإلسقاط، الثاين: تدليس : مسي املدلَّس بذلك املدلس -5

 الشيوخ.
 ، وأشهره نوعان:النوع األول: تدليس اإلسقاط

وهو أن يروي احملدث عمن مسع منه ما مل يسمعه منه، مومهًا أنه مسعه منه، أو عاصره ومل يسمع  تدليس اإلسناد: -أ 
 أما إذا روى املعاصر الذي مل يلق الشيخ دون إيهام بل بنّي  صيغة حتتمل السماع كـ )عن(.منه مومهًا أنه مسعه منه ب

 عدم مساعه فليس بتدليس، وهو الذي مساه بعض احملدثني )املرسل اخلفي(.
: وهو شٌر من األول، وصورته أن يروي املدلس حديثًا فيه ضعيف بني ثقتني مسع أحدمها من تدليس التسوية -ب

 .12سقط الضعيف فيجعله من رواية الثقة عن الثقة بصيغة حتتمل السماعاآلخر، في
ه أو : وهو أن يروي عن شيخ حديثًا مسعه منه، فيسميه أو يكنيه أو يلقبه أو ينسبتدليس الشيوخ * النوع الثاين

 ،وحنياجملر  عن رووها أحاديث دلسوا . قال احلاكم يف النوع الرابع من أنواع التدليس: "قوم13يصفه، لئال يعرف
 .14يعرفوا" ال كي  وكناهم، أساميهم فغريوا
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 به هراشت ما بغري فيذكر ،نعوته تكثر قد الراوي أن وسببها: اجلهالة "مث :(277ص :الفكر )مع النزهة قال ابن حجر يف خنبة 15
 .املبهمات" فيهو  ،اختصاراً  يسمى ال أو الوحدان.  فيه وصنفوا ،عنه األخذ يكثر فال مقالً  يكون وقد .املوضح فيه وصنفوا ،لغرض

 شيخ عن احملدث يروي أن فهو التدليس من الثاين الضرب "وأما :(365:ص) الرواية علم يف قال اخلطيب البغدادي يف الكفاية 16
 اعتقاده يف ثقة غري شيخه ونك  ذلك فعله يف والعلة ،يعرف لئال أمره من املشهور حاله أو نسبه أو كنيته  أو امسه فيه يغري حديثاً  منه مسع
 تكون أو ،سناً  عنه الراوي من أصغر يكون أو ،منه السماع يف دونه مجاعة عنه الراوي شارك قد الوفاة متأخر يكون أو ،أمانته يف أو

 هذه". لبعض حاله فيغري عنه الرواية تكرار حيب فال كثرية  عنه عنده اليت أحاديثه

 (.57/354) اتريخ دمشق يف عساكر ابن :طريقه ومن ،(203/ 4)الكبري  الضعفاء رواه العقيلي يف 17
 .(547/ 1)للخطيب  والتفريق اجلمع أوهام موضح :وانظر .(2/532)هللا  عبد ابنه رواية العلل 18

رمبا  و  وإمنا جلهالة عدالة الراوي الذي أخفاه، االنقطاع لعدم السقط يف اإلسناد، ابب من ليس النوع َبذا واإلعالل
" قكان مرتوكاً. فإذا عرفنا عينه بعدالة انتفى اإلشكال، ويرجع يف ذلك ملثل كتاب "موضح أوهام اجلمع والتفري

 .15للخطيب البغدادي
 وخيتلف ضرره حبسب دافع التدليس: فرمبا كان استصغاراً للشيخ، أو الشتهار روايته لتأخر 

 :16وفاته، ورمبا دلسه لكونه جمروحاً وهو أشر وأخبث
 ال أقوام نع يروي كان  أنه وذاك يعرف، عمن يروي فيما ثقة كان: "الفزاري مروان عن وسئل معني بن حيىي قال 

 بن حممد احدثن يقول: امسه يغري وكان املصلوب، سعيد بن حممد عن حيدث وكان أمساهم، ويغري هم، من يدري
 .17"يعرف لئال قيس ؛ أيب

 كان  يخش الرمحن، عبد بن هللا عبد )حدثنا معاوية حممد بن خازم الضرير، حني قال: عن أيب أمحد وقال اإلمام 
 دّلس مرتوك، عمارة بن واحلسن  ،18"امسه غرّي  معاوية أاب أن أرى جبيلة، يف ينزل عمارة بن احلسن جبيلة(: "كان يف
 .يعرف ال لكي امسه معاوية أبو
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 أي يدخل يف حكم السماع ما يدل على االتصال كاإلجازة الصحيحة املعتربة كما سيأيت. 19

 .(2/465)له  كتاب الضعفاء  20
 .(1/524)البن رجب  الرتمذي علل شرح :. وانظر(1/302) احلفاظ يف تذكرة 21

 املبحث الثاين: دالالت صيغ التحمل على السماع: -

شرط صحة احلديث هو حتقق العلم ابلسماع بني رواة اإلسناد كلهم، وللتحقق من العلم ابلسماع فال بد من * 
 حيث إهنا على نوعني من حيث إفادة السماع من عدمه: ،يف رواية احلديث داءألاالنظر يف صيغ 

ليه، وقرئ ع قرأت) أو( حدثين وحدثنا) أو( مسعت ومسعنا: )تدل على السماع: كقوله: وهي صيغ النوع األوىل
 على الدالة اتالعبار  من ذلك وحنو( لنا يل، وقال قال) أو( أنبأين، وأنبأان) أو( أخربين، وأخربان) أو( عليه وأان أمسع

فإذا وجدان الراوي صرح يف الرواية عن شيخه أبحد هذه الصيغ وحنوها،  .19احلديث ذلك منه مسع قد الراوي أن
به يف صيغ السماع إال أنه ينبغي أن ينوصّح هذا التصريح عنه ابلسماع، فنحكم على روايته عنه ابالتصال والسماع. 

 هذه على أمرين:
: أبن هذه وهي ليست مساعاً، فيقال : أن بعض الرواة استعملوا صيغ السماع يف مثل اإلجازة واملكاتبة،األمر األول

حاالت اندرة الوقوع وخالف األصل، وهي وإن مل تكن مساعاً إال أن هلا حكم السماع، لذا خرج الشيخان أحاديث 
 من اليمان أبو عيسم أيب اليمان احلكم بن انفع عن شعيب بن أيب محزة، وحديثه عنه إجازة، لذا قال أبوزرعة: "مل

 عيبش عن لذلك روايته فعقب عليه الذهيب قائاًل: "ومع .20"إجازة والباقي ،واحداً  حديثاً  إال محزة أيب بن شعيب
 . 21وإتقانه" لثقته الصحيح صاحبا َبا فاحتج ،ابإلجازة

 رواية يف شكالاإل به ويزول اإليهام به يرتفع الذي وقد أجاب اخلطيب البغدادي عن هذا القول قائاًل: "واللفظ 
 من أخربين(و  )حدثين أو يل(، )ذكر أو ،فالن( يل )قال أو وخيرب(، وحيدث فالانً يقول )مسعت :يقول أن املدلس

 كان  وما عالسما  غري حيتمل ال مما األلفاظ هذه جيري وما حاضر(، وأان عليه )قرئ أو أمسع(، وأان )حدث أو لفظه
 ،غريه ويف السماع يف يستعمل لفظ ذلك فالن( ألن املدلس )أخربين قول تقبلوا ال أن جيب قيل بسبيله... فإن

 )حدثين قول أن دمتق فيما بينا قد ألان ،هذا يلزم ال يقال,  واملكاتبة واإلجازة املناولة معىن على )أخربين( :فيقال
 وإمنا ،سمعي والطالب احملدث على قرئ فيما ذلك استعمل وإن للمخاطبة ظاهره موضوع لفظ فالن( وأخربين
 املفيد ظاهره لىع الكالم محل وجب كذلك  كان  وإن وجمازاً، اتساعاً  واملكاتبة واإلجازة املناولة يف )أخربين( يستعمل
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 .(263-362:ص)يف علم الرواية  الكفاية 22
 ،(2/377) العلل أابه يف أمحد بن هللا عبد كما سأل  ،ورمبا استعملها املدلس لكن ال يقبل منه كما يقبل ممن ال يدلس عن شيوخه 23
 صاحب وشعبة ،ـ ابألعمش علمه يعين ـ والعلم الكثرة يف معاوية أبو :فقال - ؟األعمش حديث يف أعين ـ شعبة فوق معاوية "أبو :فقال

 عن". عن أبومعاوية ،واألخبار األلفاظ يؤدي حديث

 ثبت من على محله : "وميكن(2/588) الرتمذي علل رجب شرح . قال ابن(1/257) السنن علم إىل رواه البيهقي يف املدخل 24
 .أيضاً" لقيه

 أحاديث يف جائزاً  ذلك استعمال يرى وهو فالن( )أخربين قال: إذا املدلس أن على واإلشكال اللبس ورفع ،للسماع
 مشافهة إجازة هو اإمن فالن( )أخربين قوله يكون أن حاله أقصى ألن خربه يقبل أن وجب ،واملناولة واملكاتبة اإلجازة

 .22مقبول" ذلك وكل ،مكاتبة أو
:  أنه قد جاء التصريح ابلسماع يف أسانيد مل يقبلها احملدثون لكوهنا خطأ، أو جرت على اللسان سجية األمر الثاين

حلاالت يف  ذكر مثل هذه اأو تدليساً، فينبغي الرجوع لكالم األئمة يف مساعات هؤالء الرواة أبعياهنم، وسيأيت
 املبحث اآليت: )شروط االحتجاج بصيغ السماع(.

: صيغ حمتملة للسماع وعدمه: كقول الراوي )عن فالن قال (، )أن فالن قال(، وحنوها، وفيها أربع النوع الثاين
 مسائل:

 : سبب ظهور العنعنة يف األسانيد حمل صيغ السماع: املسألة األوىل
 ة ظهرت يف األسانيد عند الرواة لثالثة أسباب:فالظاهر أن العنعن 

 :23: أن العنعنة عند القدماء تقوم مقام االتصال ممن ال يدلساألول
 بني )أخربين( قيفر  شعبة أكان الوليد: أاب سألتُ  حيىي بن حممد خبط "قرأت كما روى البيهقي عن احلاكم، قال:  

 يعرف ال فيمن عّقب البيهقي على ذلك فقال: "وهذا .بينهما" يفرقون ال وهم العلماء أدركت فقال: )عن(؟ و
 أهل من يقبل ما نهم يقبل فال مرًة، ابلتدليس عرف من فأما مساعه، عن يبحث )عن(، وال منه فيقبل ابلتدليس،
 . 24هللا" رمحه الشافعي ذكره كذلك  )مسعت(، أو: )حدثين(، يقول: حىت الصدق، يف النصيحة
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 .(264:ص) الدمشقي زرعة أيب اتريخ 25

 .(3/79) هللا عبد  رواية الرجال ومعرفة العلل 26

 .(390:ص)يف علم الرواية  الكفاية :وانظر .(2/464) والتاريخ املعرفة 27
 .(390:ص)يف علم الرواية  الكفاية 28

 قلت: قال ،مةسل أيب بن عمرو عن إبراهيم بن الرمحن عبد "حدثين: قال "اترخيه" يف الدمشقي زرعة أبو وروى 
 قلت: قال:. ال قال: أخربان؟ أقول: فقلت:. فقل حدثتك كنت  إن قال: حدثنا؟ فيها: أقول املناولة، يف لألوزاعي

 .25عمرو(" أيب و )عن عمرو(، أبو )قال قل: قال: أقول؟ فكيف
 : أن املتأخرين ملا طالت األسانيد استبدلوا السماع ابلعنعنة ختفيفاً لكثرة تكرارها: الثاين

 :الق ،حممد يقول: حدثنا  جرير فجعل ،زيد بن محاد إىل حازم بن جرير جاء :عفان "قال أمحد: اإلمام قال 
 حممد عن ،شريح عن حممد عن النضر! أاب َي :يقول محاد فجعل شرحياً. مسعت :قال ،حممد حدثنا ،شرحياً  مسعت

 .26شريح" عن
 إذا األوزاعي انك  قال:، الوليد حدثنا دحيماً، إبراهيم بن الرمحن عبد "مسعت: الفسوي سفيان بن وقال يعقوب 

 ورمبا ،حدثين ماك  حدَّثتُ  فرمبا الوليد قال. ينتهي حىت ،فالن ثنا ،فالن حدثنا قال: ،حيي حدثنا يقول: حدثنا
 . 27األخبار" من عن( ختففنا ،عن ،)عن :قلت

 كتب  إىل تهموحلاج تكررها، لكثرة العنعنة على االقتصار احلديث كتبة  استجاز إمنا) البغدادي: اخلطيب قال 
 لو ألنه ف،وُيضع يشق فالن من مساعه عن فالن( )ثنا احملدث من القول فتكرار إبسناد واحد، اجململة األحاديث

 على يتأي حىت فالن، من مساعه عن وفالن فالن، من مساعه عن فالن وروى فالن، من مساعي عن أحدثكم قال:
 كثر  ورمبا وأضجر، اإلسناد لطال ذلك مثل يرد حديث كل  يف  النيب إىل يرفع أن إىل اخلرب مسندي مجيع أمساء
 واحلاملني نهم،م وخاصة املقلني احلديث، بكتبة إضرار وفيه ذلك، على وزَيدة عشرة يبلغوا حىت اإلسناد رجال

 عن) استعمال الضرورة هذه ألجل هلم فساغ الزمان، من مدة مثلناه ما بذكر ويذهب األسفار، يف حلديثهم
 .28فالن("
: أن غالب الرواة املدلسني وغريهم صرحوا ابلسماع عن شيوخهم، لكن قام من تالميذهم الذين رووا عنهم الثالث

 عموم العنعنات اليماين أن ذلك يف السابقة وغريها، بل قرر املعلميبتغيري ألفاظ مساع شيوخهم للعنعنة لألسباب 
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فإنه ليس على عمومه مطلقاً كما يظهر من النصوص اآلنفة عند القدماء وأهنم ال يفرقون بني )عن(  ،إذا كان هذا الغالب كما قال 29
 أبو )قال :"قل :عن(". وقول األوزاعي للسائل ،عن ،)عن :قلت "ورمبا :وخاصة يف قول الوليد بن مسلم ،و )حدثنا( يف غري املدلس

 عمرو(". أيب و )عن ،عمرو(

 .(1/273) األابطيل من الكوثري أتنيب يف مبا التنكيل 30

 .(289:ص)يف علم الرواية  الكفاية 31

األبني  السنن ،(290:ص) الكفاية يف علم الرواية للخطيب ،(450:ص) للرامهرمزيوالواعي  الراوي بني الفاصل احملدث :انظر 32
 لبعض الفقهاء املتأخرين. ا هذا القولعزو و  ،(43:ص)البن ُرشيد 

 ،29دونه نم لفظ من هي بل قبلها، امسه يذكر الذي الراوي لفظ من ليست )عن( "كلمة: أثناء األسانيد، فقال
 ا( وهي)حدثن  بكلمة متعلقة ألهنا مهام، لفظ من )عن( فكلمة ،أنس( عن قتادة )حدثنا مهام: قال لو كما  وذلك

 .30أخربان(" و )أ )حدثنا(،  يقول: وإمنا )عن فالن(، فيقول: الشيخ يبتدئ أن عادهتم من ليس وألنه مهام، قول من
* وهذا يقرر لنا حقيقة ينبغي مراعاهتا عند النظر يف أحاديث املدلسني إذا عنعنوا، أبنه من احملتمل أهنم صرحوا 

 للعنعنة.ابلسماع وغري من دوهنم ألفاظهم 
 : االختالف يف قبول العنعنة يف األسانيد:املسألة الثانية

 اخلطيب الكما ق  يف غري السماع كالتدليس واإلرسال، مبا أن العنعنة حمتملة للسماع وعدمه، واستعملها الرواة 
 )عن( انتك  إذ فالن(، عن فالن )ثنا قوله من منزلة أعلى فالن( ثنا قال فالن )ثنا احملدث: "وقول: البغدادي
. فقد اختلف أهل احلديث يف قبول العنعنة على قولني فمنهم ردها 31بسماع" ما ليس تدليس يف كثرية  مستعملة

 مطلقاً، ومنهم من قبلها بشروط:
 ما إال طعاملنق أو املرسل قبيل من هو فالن( عن فيه )فالن قيل ما أن وهو ،التشديد أهل : مذهبالقول األول

آخر، واحلجة ألصحاب هذا القول أن من شرط القبول حتقق  طريق من به العلم حصل أو السماع على فيه نص
يسمه، لثبوت  مل آخر رجل بني املعنعن وشيخه يكون العلم ابلسماع والعنعنة ال تفيد ذلك، بل هي حمتملة أن

. ووصلنا ما يفيد 32ناسال بني مستعمل اللغة يف سائغ وهذا استخدامهم العنعنة فيما مل يسمعوه أو مل يروا قائله،
 هذا من أقوال بعض احملدثني:
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 دواألساني املعاين من املوطأ يف ملا . قال ابن عبد الرب يف التمهيد(2/455) هللا عبد برواية ومعرفة الرجال رواه أمحد يف العلل 33
، بينهما" يفرقون ال وهم العلماء أدركت" :سفيان". قلت: لعله أخذه من قول شعبة قول إىل هذا عن انصرف شعبة إن "مث :(1/13)

 .(1/257) السنن علم إىل رواه البيهقي يف املدخل ،)عن(أي: )أخربين( و
 .(288:ص)يف علم الرواية  اخلطيب يف الكفاية : أخرجهومن طريقه ،(1/251) الرجال ضعفاءيف  الكاملكتابه رواه ابن عدي يف   34

 .(61:ص)احلديث  علوم أنواع معرفة 35

 (45: ص) األبني السنن 36

 .(شروط اتصال األسانيد) :سيأيت الكالم عليها يف املبحث الثالث 37

  .33جيزي" وريالث سفيان وقال وكيع: قال جيزي، ال مثله فالن( عن )فالن شعبة: "قال :اجلراح بن وكيع قال ـ 1
 .34)ثنا(": يقول ال عمن احلديث أتخذوا "ال :أسد بن َبز قال  -2
 لكن انعقد اإلمجاع عند احملدثني بعد ذلك على ترك هذا القول، وال قائل به بعد ذلك، قال ابن الصالح: "اإلسناد 

. بغريه اتصاله بنيي حىت واملنقطع املرسل قبيل من الناس بعض عده( فالن عن فالن: )فيه يقال الذي وهو املعنعن،
 وغريهم، احلديث أئمة من اجلماهري ذهب هذا وإىل. املتصل اإلسناد قبيل من أنه العمل: عليه والذي والصحيح

 احلديث أئمة إمجاع دعيي احلافظ الرب عبد بن عمر أبو وكاد وقبلوه، فيه تصانيفهم يف للصحيح املشرتطون وأودعه
 يتبني ىتح ابلتوقف بل ،ابإلرسال يقول ال أن املذهب هذا لصاحب ينبغي وقال ابن ُرشيد: "وكان .35ذلك" على

 .36االحتمال" ملكان
: احلكم بقبول العنعنة من غري املدلس عن شيوخه، مع اختالفهم فيما يشرتط مع ذلك على أربعة القول الثاين

أقوال: األول: أنه تكفي املعاصرة مع إمكان اللقاء. الثاين: أنه ال بد أن يلتقيا ولو مرة. الثالث: أنه ال بد من 
 .37ايلوسيأيت تفصيلها والكالم عليها يف املبحث الت  .البد من طول الصحبةحصول السماع ولو مرة. الرابع: أنه 

 : حكم من ثبت تدليسه عن شيوخه بصيغ األداء احملتملة للسماع:املسألة الثالثة
وِضَع ابب التدليس يف كتب االصطالح يف قسم املنقطع، لكن عند الرجوع للتفصيل فنجد أئمة احلديث اختلفوا  

 دلس على من أقوال، أشهرها أربعة:يف حكم رواية امل
ه العمل ؛ ألنه صرحياً، وعلي السماع فيه بينوا فيما إال واحدة، مرة ولو ابلتدليس عرف من رواية قبول منع :األول

روايته،  يف عورته لنا أابن فقد مرة دلس عرفناه ومن: "الشافعي , حيث قال مذهب مذهب أكثر املتأخرين، وهو
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 .(1/379) للشافعي الرسالة 38

 .(362:ص)يف علم الرواية  الكفاية يف واخلطيب ،(1/251) الرجال ضعفاءيف  رواه ابن عدي يف الكامل 39

 (2/583)البن رجب  الرتمذي علل وانظر لذلك شرح ،(2/9) الصالح ابن كتاب  على النكتكتاب نقله نصه الزركشي يف   40
 املراسيل". بقبول قوهلم على بناء "وهذا :وقال ،حيث نقله عنه وعن الكرابيسي

 (.2/141) األحكام أصول يف اإلحكام 41

 يف النصيحة أهل نم قبلنا ما منه الصدق فنقبل يف النصيحة وال حديثه، َبا فنرد ابلكذب العورة تلك وليست
  .38"(مسعت) أو (،حدثين) فيه: يقول حىت حديثاً  مدلس من نقبل ال الصدق، فقلنا:

بعينه، أو حديثاً  فيه، ما مل تقم قرينة أنه دلس عنعن وإن حديثه تدليسه، أما املقل فيقبل كثر  من عنعنة رد :الثاين
يدلس:  الرجل حني قال عن ،املديين بن تبني أن حديثه معلول ومل تظهر فيه علة، وهو ظاهر رأي إمام العلل علي

  .39"حدثنا يقول: حىت فال، التدليس عليه الغالب كان  إن"
رأي أيب ، وهو واجملهولني الضعفاء يدلس عن من وبني، ثقة عن إال يدلس مل أنه عرف من بني التفريق :الثالث

 يقبل مل ثقة ريغ عن كان  وإن ،منه شيء على يوقف أن حيتج مل ثقة عن التدليس كان  الفتح األزدي حني قال: "إن
 تدليس يقبل وال ،ثقة مليء على حييل ألنه ونظرائه عيينة ابن تدليس فيقبل ،مسعت( أو )حدثين :يقول حىت

 .40مليء" غري على حييل ألنه األعمش
 حديثه من نرتك" :قادحة، وهو مذهب ابن حزم حني قال علة فيها يتبني ثقة ومل دام ما مطلقاً  روايته قبول :الرابع

 شيئًا من هفي نوقن مل ما حديثه من وأنخذ ،إسناده يف من بعض أسقط أنه علمنا وما أرسله أنه يقينا علمنا ما
 مل ام قبوله واجب ذلك كل  ،فالن( عن )فالن :قال أو فالن(، )عن :قال أو فالن(، )أخربان :قال وسواء ،ذلك
 .  41رواَيته" سائر أخذانو  ،فقط وحده احلديث ذلك تركنا ذلك أيقنا فإن ،مسند غري إيرادا بعينه حديثاً  أورد أنه يتيقن

 ه،مراتب املدلسني اليت وضعها احملدثون، إذ املدلسون ليسوا على مرتبة واحدة يف كثرة التدليس وقلت* وينبغي مراعاة 
 :فمثالً وقبوله ورده،  ونوعيته،

قد قسم احلافظ العالئي يف كتابه "جامع التحصيل"، مث احلافظ ابن حجر يف "تعريف أهل التقديس مبراتب  -1
 املدلسني على مخسة طبقات: قسما املوصوفني ابلتدليس"، 

 بن وهشام صارياألن سعيد بن كيحىي  ،(: من مل يوصف بذلك إال اندًرا حبيث أنه ال ينبغي أن يعد فيهماألوىل)
 . عروة
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 .(13:ص)البن حجر  ابلتدليس املوصوفني مبراتب التقديس أهل تعريف :. وانظر(113:ص) التحصيل جامع 42

(: من احتمل األئمة تدليسه وخرجوا له يف الصحيح وإن مل يصرح ابلسماع وذلك إما إلمامته أو لقلة تدليسه الثانية)
 . األعمش وسليمان ، كالزهريأو ال يدلس إال عن ثقة

 اليت كالطبقة  طلقاً م آخرون وقبلهم ،ابلسماع فيه صرحوا مبا إال َبم حيتجوا فلم مجاعة فيهم توقف من(: الثالثة)
 وقتادة. قبلها، كاحلسن

 عن وكثرته دليسهمت لغلبة ابلسماع فيه صرحوا مبا إال حديثهم من بشيء حيتج ال أنه على اتفقوا(: من الرابعة)
 وبقية بن الوليد. إسحاق كابن  ،واجملهولني الضعفاء

  .42به حمتجاً  يكن مل ابلتحديث صرح فلو (: من قد ضعف أبمر آخر غري التدليساخلامسة)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 املبحث الثالث: شروط اتصال األسانيد: 
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 .املشرق أهل ومجهور  أن ممن خيص )أخربان( ابلقراءة الشافعي ومسلم (139:ص)احلديث  علوم أنواع ذكر ابن الصالح يف معرفة 43
 علماً ( ربانأخ) جعلوا وأهنم ،أحد حيصيهم ال الذين احلديث أصحاب من األكثر مذهب قوله: "هذا اجلوهري احلسن بن ونقل عن حممد

 مثله مجاعة نسائي يفال الرمحن عبد أبو زماننا أهل من به يقول كان  وممن: قال. يل به لفظ أنه ال عليه(، قرأته )أان :قائله قول مقام يقوم
 ".حمدثينا من

 كافةوال الفقهاء "مجهور :وقال,  لفظ الشيخ من مسع مبا إال يعتد ال قول من (259:ص)يف علم الرواية حكى اخلطيب يف الكفاية  44
 احلكم". يف منه السماع مبنزلة احملدث على القراءة إن :ابألثر العلم أهل أئمة من

 .(288:ص)للخطيب  يف علم الرواية . وانظر الكفاية(69:ص) السماع وتقييد الرواية أصول معرفة إىل اإلملاع 45

 تقدم أن من شروط قبول األسانيد العلم ابلسماع بني الرواة، وأن الصيغ املفيدة للعلم ابلسماع نوعان:
لى الشيخ، أو قرأ ع على السماع الصريح: فقد أمجع أهل احلديث أن من مسع من لفظ الشيخ: الدالة النوع األوىل

، أو (ين وحدثناحدث) أو( مسعت ومسعنا: )التعبري ابأللفاظ الدالة على السماع كقولهأن له  وهو ما يسمى العرض،
)أخربين وأخربان(، مع مراعاة اإلصطالحات اخلاصة فيمن خيصص السماع بلفظ )مسعت ومسعنا( أو )حدثين 

فإذا وجدان الراوي صرح يف الرواية عن شيخه أبحد هذه  ،43على الشيخوحدثنا(، وجيعل )أخربين وأخربان( للقراءة 
 سماع:ما مل تقم قرينة على اخلطأ يف التصريح ابل الصيغ وحنوها، فنحكم على روايته عنه ابالتصال والسماع

قال القاضي عياض: "الضرب األول السماع من لفظ الشيخ، وهو منقسم إىل إمالء أو حتديث، وسواء كان من  
ول وال خالف أنه جيوز يف هذا أن يق ،فظه أو القراءة من كتابه وهو أرفع درجات أنواع الرواية عند األكثرينح

السامع منه )حدثنا(، و )أخربان(، و)أنبأان(،  و )مسعت فالانً(، يقول: )وقال لنا فالن(،  و )ذكر لنا فالن(، ومل 
شيخ: اءة والعرض على العامل... الضرب الثاين القراءة على اليره مجاعة من احلجازيني أرفع، وسووا بينه وبني القر 

وسواء كنت أنت القارىء أو غريك، وأنت تسمع، أو قرأت يف كتاب، أو من حفظ، أو كان الشيخ حيفظ ما يقرأ 
 .45"44عليه، أو ميسك أصله، وال خالف أهنا رواية صحيحة

 يقول: أحد كادي وبني اخلطيب البغدادي أن لفظ )مسعت( أعلى من قول احملدث )حدثنا( وسببه، فقال: "وليس 
,  سواها مما رفعأ العبارة هذه كانت  فلذلك,  يسمعه مل ما تدليس يف وال,  واملكاتبة اإلجازة أحاديث يف )مسعت(

.. .إسناده يف املذكورين الرجال جلميع الواحد ثاحلدي يف ذلك يتصل وقد,  و )حدثين( )حدثنا( قول يتلوها مث
: له جيزأ فيما يقول كان  العلم أهل بعض ألن )مسعت( ؛ قول من الرتبة يف أخفض )حدثنا( : قول كان  وإمنا
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 ولذا قال اخلطيب أيضًا يف الكفاية ،أما يف اإلجازة فال يضر ذلك خبالف التدليس :(. قلت284:ص)يف علم الرواية  الكفاية 46
 يقبل نأ واملناولة، وجب واملكاتبة اإلجازة أحاديث يف جائزاً  ذلك استعمال يرى وهو فالن( )أخربين :قال إذا "املدلس :(263:ص)

 تدليسه عرف اإذ مل :قيل مقبول. فإن ذلك وكل ،مكاتبة أو مشافهة إجازة هو إمنا فالن( )أخربين قوله يكون أن حاله أقصى ألن خربه
 هو الظاهر لكذ صري لنا ابن الذي تدليسه ألن :قلنا ،كذلك  يكون أال جواز مع ،ذلك على حديثه مجيع محل وجب حديثه بعض يف
 ونهك  جواز مع أحاديثه جبميع العمل وسقط حاله من الظاهر هو الكذب صار واحد حديث يف ابلكذب عرف من أن كما  حاله من

 .ابلتدليس" عرف من حال فكذلك ،بعضها يف صادقاً 
 :. وانظرو سيأيت عن آخرين اشرتاط طول الصحبة ،وإال قد تقدم عن بعض احملدثني رد العنعنة مطلقاً  ،اإلمجاع الذي استقر :قلت 47

 .(66:ص) البن الصالح احلديث علوم أنواع معرفة

لعله يقصد من اللقاء اجملالسة واملشاهدة ثبوت السماع ؛ ألنه سيأيت أن هناك من األئمة من دلت نصوصهم على اشرتاط ثبوت  48
 عنه". مسعو  عنه ولقيه حدث الذي أدرك قد أن "يعرف :وكالم اخلطيب بعده أدق منه حني قيد اإلمجاع بقوله ،ال جمرد اللقاء السماع

 .(1/12) واألسانيد املعاين من املوطأ يف ملاالتمهيد  49
 .(291:ص)يف علم الرواية  الكفاية 50

,  نهمم احلسن وأن البصرة أهل حدث أنه ويتأول,  هريرة أبو )ثنا(: يقول كان  أنه احلسن عن وروي )حدثنا(.
 .46"ذلك من شيء يف,  )مسعت( قول يستعمل ومل,  شيئاً  منه يسمع فلم,  ابملدينة ذاك إذ احلسن وكان

 العنعنة احملتملة للسماع، وتنقسم من حيث إفادة السماع إىل قسمني: النوع الثاين:
ا ثالثة : وهي العنعنة اليت تكون ممن مل يثبت عنه تدليس عن شيوخه إذا حتقق فيهالقسم األول عنعنة تفيد السماع

 شروط: ثقة الراوة، وسالمتهم من التدليس عن شيوخهم، وحصول اللقاء بينهم أو السماع:
 وهي ،ثالثة شروط مجع إذا ،47ذلك يف بينهم خالف ال املعنعن اإلسناد قبول على قال ابن عبد الرب: "أمجعوا 

 .  49التدليس" من برآء يكونوا وأن ،48ومشاهدة جمالسة بعًضا بعضهم ولقاء ،أحواهلم يف احملدثني عدالة
 حيحص فالن( عن فالن )حدثنا احملدث قول أن على جممعون ابحلديث العلم وأهل اخلطيب البغدادي: وقال 

 احملدث اهذ يكن ومل عنه، ومسع ولقيه عنه حدث الذي أدرك قد أن يعرف ذكره الذي شيخه كان  إذا ،به معمول
 يف ينهماب فسمى,  انزالً  حديثاً  أدركه من بعض عن شيوخه أحد حدثه إذا يستجيز أنه يعلم وال, يدلس  ممن

 الذي أعين,  فالن( عن فالن )حدثنا: فيقول عالياً  احلديث ويروي املسمى ذلك يسقط أن,  به حدثه من اإلسناد
 على بةالغال هي العنعنة كانت  وإن,  االتصال وصفنا مما رواية السامل احلديث من الظاهر ألن,  منه يسمعه مل

 .50إسناده"
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ابن الصالح البن حجر كتاب النكت على   كتاب  و ،(2/586البن رجب ) العلل شرح :. وانظر(1/29،33مقدمة الصحيح ) 51
(2/596). 

* واختلف القائلون بقبول العنعنة يف الشرط الذي جيب توفره للحكم ابتصاهلا بني الرواة مع اتفاقهم على اشرتاط 
 األمن من تدليس الرواة عن شيوخهم على أربعة أقوال: 

: هو الذي تقلده مسلم يف مقدمة "صحيحه" ونصره مجهور املتأخرين، وهو قبول عنعنة الثقة املعاصر القول األول
 الذي ال يدلس عن شيوخه ولو مل يثبت اللقاء، ما مل تقم قرينة تدل على عدم اللقاء أو السماع. 

 ثقة رجل كل  اً: أنوحديث قدمياً  والرواَيت ابألخبار العلم أهل بني عليه املتفق الشائع القول أن قال مسلم: "وذلك 
 خرب يف تأي مل وإن واحد، عصر يف كاان  مجيعا لكوهنما منه والسماع لقاؤه له ممكن وجائز حديثاً، مثله عن روى
 الراوي هذا أن ةبين داللة هناك يكون أن إال الزمة، َبا واحلجة اثبتة، فالرواية بكالم تشافها وال اجتمعا أهنما قط

 صحة فقداألخبار ويت يستعمل ممن السلف أئمة من أحداً  علمنا شيًئا... وما منه يسمع مل أو عنه، روى من يلق مل
 سعيد نب وحيىي احلجاج، بن وشعبة أنس، بن ومالك عون، وابن  ،السختياين أيوب :مثل وسقمها، األسانيد
 ادعاه ماك  األسانيد، يف السماع موضع عن فتشوا احلديث، أهل من بعدهم ومن مهدي، بن الرمحن وعبد القطان،

 ممن لراويا كان  إذا عنهم، روى ممن احلديث رواة مساع منهم تفقد من تفقد كان  وإمنا ،قبل من قوله وصفنا الذي
 عنهم تنزاح كي  منه لكذ ويتفقدون روايته، يف مساعه عن يبحثون فحينئذ به، وشهر احلديث، يف ابلتدليس عرف
 أحد عن ذلك مسعنا فما قوله، حكينا من زعم الذي الوجه على مدلس، غري من ذلك ابتغى فمن التدليس، علة
 .  51األئمة" من نسم ومل مسينا، ممن

وما قاله رمحه هللا من أنه ما علم أحد فتش عن السماع من غري املدلس خيالفه الواقع كما سأذكره يف األقوال التالية  
من أهنم يتتبعون السماع من مجيع الرواة دلسوا أم مل يدلسوا، وإذا كان مسلٌم يشرتط عدم تدليس الراوة عن شيوخهم 

تهار ليس، فغريه يشرتط اللقاء أو السماع ولو ملرة بني املتعاصرين الشإلثبات االتصال الشتهار هذا النوع من التد
بخاري حجر معلاًل عدم اكتفاء ال التدليس أو اإلرسال اخلفي ممن مل يلق أو لقي ومل يسمع، لذا قال احلافظ ابن

 لإلرسال، العصر كذل لأه جتويز ذلك اشرتاط على للبخاري ابملعاصرة بني الرواة ولو يثبت عنهم التدليس: "واحلامل
 فقد س،مدل غري كان  وإن ألنه منه، مسع أنه على ذلك يدل مل عاصره من بعض عن وحدث مدلًسا، يكن مل فلو
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 .(2/596) الصالح ابن كتاب  على النكت كتاب  52
 ،والبخاري ،املديين بن علي اللقاء ثبوت ابشرتاط صرح "ممن :(1/205) احلديث الفية بشرح املغيث قال السخاوي يف فتح 53

البن  النكت على كتاب ابن الصالح كتاب  ،(2/589)شرح علل الرتمذي البن رجب   :الصحة". وانظر أصل يف شرطا وجعاله
 .(1/246) للسيوطي الراوي تدريب ،(2/595) حجر
 (.1866صحيح البخاري ) 54

 (4/80)فتح الباري  55

 (.2122صحيح البخاري ) 56

 .(4/342)الباري  فتح 57

 ابلعنعنة عنه يرويه ما ليحمل منه ومسع لقيه أنه يثبت أن فاشرتط بينهم، اإلرسال لشيوع عنه أرسل يكون أن حيتمل
 .52التدليس" من السالمة والغرض مدلًسا، لكان السماع على حيمل مل لو ألنه السماع، على

: اشرتاط ثبوت اللقاء بني الراوي ومن روى عنه ولو ملرة واحدة فتجرى ابقي رواَيته على السماع. وهذا القول الثاين
ومن األمثلة يف صحيح البخاري اليت تدل على أنه ال يكتفي  .53الذي اشتهر عن البخاري وشيخه علي بن املديين

 عاصرة املتحققة:مبجرد امل
، عن النيب مر هللا، عن عقبة بن عا عبد بن روى البخاري من طريق: يزيد بن أيب حبيب، عن أيب اخلري مرثد -1
 :ِش،»: أنه قال يف اليت نذرت احلج ماشية معنعناً:  ، قال البخاري بعد أن ذكر حديث أيب اخلري«َول رَت َكب   لَِتم 

قبة(: ع يفارق ال اخلري أبو . قال احلافظ ابن حجر: بعد قوله )قال: وكان54عقبة" يفارق ال اخلري أبو وكان: "قال
. قلت: وأبو اخلري 55ة"عقب من له اخلري أيب مساع بيان بذلك واملراد ،اخلري أيب عن الراوي حبيب أيب بن يزيد "يقول

ة ما يثبت أنه بعد روايته عن عقبقدمي مل يذكر بتدليس وال إرسال وهو معاصر لعقبة قطعاً، ومع ذلك أورد البخاري 
 لقيه.
 أيب عن مطعم، نب جبري بن انفع عن يزيد، أيب بن هللا عبيد عن سفيان بن عيينة، :روى البخاري من طريق -2

 سفيان: قال البخاري بعده: "قال ،56«حيبه من وأحب أحببه اللهم» :أنه قال عن احلسن  عن النيب  ، هريرة
 الزَيدة هذه إبيراد البخاري . قال احلافظ ابن حجر: "أراد"بركعة جبري أوتر بن انفع رأى أنه :هللا أخربين عبيد قال
 ملن لقاؤه ثبت إذا دلسمب ليس من ؛ ألن املوصولة الطريق يف العنعنة تضر فال ،جبري بن لنافع هللا عبيد لقي بيان

. 57عنه" روى نمل لقيه يثبت مل فيمن أو املدلس يف اخلالف اتفاقاً، وإمنا السماع على عنعنته محلت عنه حدث
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 (.4748صحيح البخاري ) 58

 .(8/451)الباري  فتح 59

 فالانً  مسع فالن: "فيقول ،من التفريق بني السماع والعنعنة اليت مل يثبت فيها السماع عنده الكبري التاريخ البخاري يف تراجمأكثر  60
 اإلمامني فموق :وأكثر كذلك من ذكر عدم ثبوت السماع بني املتعاصرين واإلعالل بذلك. وانظر لذلك ،وفالن" فالن وعن ،وفالانً 

 .(106-94:ص) والسماع اللقيا اشرتاط من ومسلم البخاري

 .(1/12) حجر البن الباري مقدمة فتح 61
 .(2/31)الكبري والعقيلي يف الضعفاء ،(63:ص) رواه ابن أيب حامت يف املراسيل 62

 .(53:ص) رواه ابن أيب حامت يف املراسيل 63

قلت: وعبيد هللا بن أيب يزيد مل يذكر بتدليس وال إرسال وهو معاصر لنافع قطعاً، ومع ذلك أورد البخاري بعد 
 عنعنته قصة رؤيته لنافع يوتر  وال تعلق هلا ابحلديث، ما أوردها إال ليثبت اللقاء بينهما. 

: أن مر ع ابن عن انفع، عن -منه  مسع وقد -هللا  عبيد عن حيىي، بن القاسم روى البخاري من طريق: -3
 نه(م مسع وقد هللا عبيد )عن . قال احلافظ ابن حجر: "قوله58«املتالعنني بني وفرق للمرأة، ابلولد قضى»: النيب 

 أما ،عمرو بن هللا عبد من بسماعه حيىي بن القاسم فيه صرح هذا غري حديث إىل بذلك وأشار ،البخاري كالم  هو
. قلت: أشار 59معنعناً" اإلسناد َبذا حممد بن يقدم عن صدقة بن بكر أيب عن الطرباين رواه فقد احلديث هذا

البخاري لثبوت مساع حيىي بن القاسم من عبيد هللا بن عمر الُعُمري، مع أن حيىي بن القاسم عاصر عبيد هللا قطعاً، 
 ومل يذكر بتدليس وال إرسال.

 البخاري ظهرأ وقد ،مرة ولو اجتماعهما يثبت حىت االتصال على ذلك حيمل ال "والبخاري :حجر ابن احلافظ قال 
 له علقت ال الذي احلديث خرج رمبا أنه حىت ،منه وأكثر )صحيحه(، يف عليه وجرى ،60)اترخيه( يف املذهب هذا

 . 61معنعناً" شيئاً  ذلك قبل له أخرج قد لكونه شيخه من راو مساع ليبني إال مجلة ابلباب
: اشرتاط ثبوت السماع ولو مرة للحكم ابتصال الرواية بني الراوي ومن روى عنه، وهذا مذهب كثري القول الثالث

من أئمة النقد قبل البخاري ومسلم، ومنهجهم هو تتبع رواية الرواة عمن رووا عنهم للوقوف على التصريح ابلسماع 
. 62إسناد" لكنهاو  مسعت، شيء منها ليس: قال عباس؟ ابن من زرارة ملا سئل: مسع القطان بن سعيد فيها، فيحىي

 .63اً"مساع يذكر وال ،هريرة أاب أدرك "قد :فقال ،هريرة متصل أيب عن معدان بن وكذا سئل أبو حامت: خالد
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 .(106:ص)يف املراسيل  رواه ابن أيب حامت  64
 قوله يف التاريخ وانظر ،ألنه صح عنده مساعه  (. وإخراج البخاري حلديث أيب عبد الرمحن عن عثمان 5027) البخاري صحيح 65

 .(5/73) الكبري
 .(48:ص) املديين البن العلل 66
 .(3/216) الدوري رواية معني ابن اتريخ 67
 .(41:ص) املروذي الرجال رواية ومعرفة العلل 68

 .(192:ص) رواه ابن أيب حامت يف املراسيل 69

وسأذكر أمثلة لعدد من أئمة النقد ينفون السماع لبعض الرواة مع ثبوت املعاصرة وانتفاء التدليس عنهم، بل بعضهم  
 رآى ولقي الذي روى عنه ومل جيعلوا ذلك مساعاً مما يدل على اشرتاطهم حصول السماع:

. وقد علم 64علي" من مسع قد ولكن ،هللا عبد من وال عثمان، من الرمحن عبد أبو يسمع "ومل شعبة: قال -1
من  :لبخاريا بل روى وعاصره، وأنه غري مدلس، عفان بن عثمان أدرك قد قدمي السلمي الرمحن شعبة أن أاب عبد

 عثمان عن لسلمي،ا الرمحن عبد أيب عن عبيدة، بن سعد مسعت مرثد، بن علقمة "أخربين: قال طريق شعبة نفسه،
، النيب عن  انك  عثمان حىت إمرة يف الرمحن عبد أبو وأقرأ قال: ،«وعلمه القرآن تعلم من خريكم: »قال 

 .65احلجاج"
قاؤه ل له يثبت وال أدركه، ممن عنه روى ممن املدينة أهل "ومن :اثبت  بن زيد عن القطان سعيد بن حيىي قال -2
فلم جيعل ابن القطان املعاصرة واملساكنة مع األمن من التدليس  .66املسيب" بن منه سعيد السماع له يثبت وال

 مساع. 
. وهذا يدل 67اعاً"مس له يثبت فلم ،اخلطاب بن عمر "رأى :املسيب بن سعيد حديث بن معني يف قال حيىي -3

 على اشرتاطه ثبوت السماع ولو حصل اللقاء من غري مدلس.
 رآه، دق أيوب قال: مث أعلم. فال مساع وأما رآه، "قد فقال: شيئاً؟ أنس من عون ابن سئل اإلمام أمحد: مسع -4
 مساعاً سواء شكك ابلسماع أو جزم بعدمه. الرؤية وهذا يدل على أنه ال يرى. 68"يسمع ومل
 أكرب هو من وأدرك ،أدركه قد يدركه مل ألنه ال شيئاً، عثمان بن أابن من يسمع مل الزهري" أبو حامت: قال  -5

 قد وهو ،الزبري نب عروة من السماع له يثبت ال اثبت أيب بن حبيب أن كما  ،منه السماع له يثبت ال ولكن ،منه
  .69حجة" نيكو  شيء على احلديث أهل واتفاق ذلك على اتفقوا قد احلديث أهل أن غري ،منه أكرب هو ممن مسع
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 .(2/592) الرتمذي علل شرح 70
 :(النف عن فالن حدثين: )وقوله ،(فالان مسعت يقول فالان مسعت: )الرجل قول "وكان :(1/378) قال اإلمام الشافعي يف الرسالة 71
 هذا "وظاهر :(2/586) الرتمذي علل رجب يف شرح ابن احلافظ منه". قال مسع ما إال لقي عمن منهم واحد حيدث ال ،عندهم سواء

 يقبل ال إنه :قال من قول من قريب وهذا ،منه مسع مبا لقيه عمن إال حيدث وال ،يدلس ال أنه منه عرف عمن إال النعنعة يقبل ال أنه
 لقيه". أنه ثبت عمن إال العنعنة

مع   ،عائشة مسع أين من مالك بن ( إنكار اإلمام أمحد مساع عراك3. وتقدم يف النوع األول برقم )(2/590) الرتمذي علل شرح 72
 من ومسلم بخاريال اإلمامني كونه عاصر عائشة يف املدينة دهراً. وانظر تفصيل من قال بذلك من األئمة مع التمثيل يف كتاب موقف

 .(267:ص) والسماع اللقيا اشرتاط

 .(2/599) الرتمذي علل شرح 73

 ابلسماع، لتصريحا بثبوت إال يثبت ال االتصال أن على حامت وأيب زرعة وأيب أمحد كالم  قال احلافظ ابن رجب: "دل
. اللقاء ماوإ السماع، أما أمرين: أحد يعترب أنه عنهما: احملكي فإن والبخاري، املديين ابن قول من أضيق وهذا
 .70السماع" ثبوت من بد ال عندهم تبعه ومن وأمحد
 يف قالوا فإهنم ،- 71 الشافعي عن تقدم كما  - السماع ثبوت اشرتاط على يدل "كالمهم أيضًا عنهم: وقال

 عنهم رواَيهتمف منهم، السماع هلم يثبت مل ذلك: مع وقالوا الصحابة، لبعض الرؤية هلم ثبتت األعيان من مجاعة
 فرواَيهتم منه، ايسمعو  ومل أنًسا رأوا خالد، بن وقرة عون، وابن وأيوب، كثري،  أيب بن وحيىي األعمش، :مرسلة، منهم

 رأى قد كثري:  أيب بن ىيحي يف أمحد كثري. وقال  أيب بن حيىي يف أيًضا أبو زرعة حامت، وقالهأبو  قاله كذا.  مرسلة عنه
 .72اللقي" نإمكا من أبلغ والرؤية الرؤية، مبجرد متصلة عنه روايته جيعلوا ومل ال؟ أم منه مسع أدري فال ،أنساً 

 مل: فيقولون ماع،الس بعدم التعليل بعدهم ومن وعلي وأمحد وحيىي شعبة كالم  يف جتد املعىن وقال أيضاً: "وهلذا
 يدركه، مل: بعضهم قال وإذا. يعاصره مل: قط أحدهم يقول وال منه، مساع له يصح مل أو فالن، من فالن يسمع

 عن سئلو  مشيش ابن رواية يف أمحد، قال فقد قيل فإن. اإلدراك بعدم منه السماع عدم على االستدالل فمرادهم
 صحيح سفينة نع حديثه إن يقل مل: قيل. عمر ابن من مسع قد قدمي، هو ينبغي،: قال سفينة؟ من مسع: رحيانة أيب

 من كثرأ كالمه  يف وليس مساعه، إلمكان تقريب وهذا منه، مسع يكون أن ينبغي قدمي، هو: قال إمنا متصل،
 .73هذا"
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 .(116:ص)للعالئي  التحصيل جامع، (52:ص) األبني البن ُرشيد السنن: انظر 74

 استعمل قال سفيان الثوري: "ملالذا . (119:ص) للخطيبيف علم الرواية  الكفاية ،(6/133)حامت  أيب البن والتعديل اجلرح 75
يف علم  الكفاية يف اخلطيب :طريقه ومن ،(1/169) الرجال ضعفاءيف  الكامل يف عدي رواه ابن ،التاريخ" هلم استعملنا الكذب الرواة

 .(119:ص)الرواية 
 .(1/274) حامت أيب البن والتعديل اجلرح ،(1/16) مسلم صحيحمقدمة  :انظر 76

 باً فتحملقرينة السماع غال للشيخ تتضمن الصحبة طول : البد طول الصحبة: وحجة هذا القول أنالقول الرابع
ه مل القول مهجور حيكى ويطوى ؛ ألن حديث. وهو كل  التنصيص على السماع يف على الغالب، خاصة مع تعذر

 .74والً أو عمالً يف القرن اخلامس، ومل حيك عن غريه ق السمعاين بن املظفر أبو يذكر يف القرون أألوىل، وإمنا تفرد به

 ألهنا قد استخدمت يف غري السماع يف حالتني: لة: القسم الثاين عنعنة غري مقبو 
: يف السقط اجللي، هو اإلرسال: أبن يروي الراوي عمن مل يعاصره ومل يدرك زمانه، وال تدخل هذه احلالة األوىل

املسألة يف عنعنة املدلسني عن شيوخهم أو عمن أدركوهم لظهور االنقطاع، بل يكفي فيه الرجوع لوالدة الراوي 
 يخه ملعرفة اإلرسال.  ووفاة ش

 مسجد يف نافاجتمع ،الوجيهى موسى بن عمر علينا قال: "قدم معدان بن عفري روى ابن أيب حامت واخلطيب عن
 منه عتمس :فقال منه؟ مسعت سنة أي يف فقلت معدان، بن خالد الصاحل شيخكم حدثنا :يقول فجعل ،محص

 خالد بن ؛ مات تكذب وال هللا اتق :له فقلت أرمينية، غزاة يف قال منه؟ مسعت وأين :فقلت .ومائة مثان سنة يف
 .75الروم" إال يغزو كان  ما ،قط أرمينية يغز ومل ،سنني أبربع موته بعد منه مسعت فأنت ،ومائة أربع سنة يف معدان

 َي املبارك، نب هللا لعبد "قلت قال: ،الطالقاين أيب إسحاق إبراهيم  وروى مسلم يف "مقدمة الصحيح" من طريق 
 ،«صومك مع ماهل وتصوم صالتك، مع ألبويك تصلي أن الرب بعد الرب من إن» جاء الذي احلديث: الرمحن عبد أاب

 قة،ث فقال: ،خراش بن شهاب حديث من هذا له: قلت: قال هذا؟ عمن إسحاق، أاب َي هللا: عبد فقال قال:
 إن إسحاق، أاب َي: قال ، هللا رسول قال قلت: قال؟ عمن ثقة، قال: دينار، بن احلجاج عن قلت: قال؟ عمن
 . 76اختالف" الصدقة يف ليس ولكن املطي، أعناق فيها تنقطع مفاوز  النيب وبني دينار بن احلجاج بني

 احلالة الثانية: تدليس اإلسقاط: وهو نوعان:
وهو أن يروي احملدث عمن مسع منه ما مل يسمعه منه، مومهًا أنه مسعه منه، أو عاصره ومل  تدليس اإلسناد: –أ 

يسمع منه مومهًا أنه مسعه منه، أو لقيه ومل يسمع منه، بصيغة حتتمل السماع كـ )عن(. أما إذا روى املعاصر الذي 
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 املدلس كان  حيث من حمالة ال لإلرسال متضمن ذكرانه الذي (: "التدليس357)ص:يف علم الرواية قال اخلطيب يف الكفاية  77
 ،ألمره ملوهنا وهو فقط منه يسمع مل ممن السماع إبيهامه املرسل حال حاله يفرق وإمنا ،عنه دلس من وبني بينه من ذكر عن ممسكاً 
  ن حجر يفقال احلافظ اب ،السماع" إيهام يقتضي ال ألنه التدليس يتضمن ال واإلرسال ،لإلرسال متضمنا التدليس هذا كون  فوجب
 .اإلرسال" خبالف ،مساع عنه له عمن ابلرواية خمتص "التدليس :(2/615) الصالح ابن كتاب  على النكت كتاب

 .(109احلديث ):ص  علوم معرفة 78
 .(361)ص:يف علم الرواية الكفاية  79

 .(73:ص) احلديث علوم أنواع معرفة 80

بعض احملدثني  تدليس، وهو الذي مساهمل يلق الشيخ أو لقيه ومل يسمع منه دون إيهام بل بنّي عدم مساعه فليس ب
، فيكفي فيمن عرف به أن يصرح بسماعه مرة عمن روى عنه، فتحمل ابقي رواَيته عنه على 77)املرسل اخلفي(

 السماع. 
 يسمعوا ومل طق يروهم مل شيوخ عن رووا قوم: التدليس من السادس "اجلنس احلديث": علوم قال احلاكم يف "معرفة 

 .78مساع" عنهم عندهم وليس السماع، على عنهم ذلك فحمل ،فالن قال قالوا: إمنا منهم،
وكرهه  اً التدليس مجاعة من احملدثني ال يرون به أبسوروى اخلطيب البغددي  إبسناده، أن يعقوب بن شيبة قال: " 

مجاعة منهم وحنن نكرهه , ومن رأى التدليس منهم فإمنا جيوزه عن الرجل الذي قد مسع منه فيسمع من غريه عنه 
س عن غري فأما من دل عندهم إال عن ثقة، وال يكون ذلك أيضاً  ،فيدلسه يري أنه قد مسعه منه ،ما مل يسمعه منه

 .79ي رخص فيه من رخص من العلماء"وعمن مل يسمع هو منه فقد جاوز حد التدليس الذ ثقة،

 عمن وأ منه، مسعه مومهًا أنه منه، يسمع مل ما لقيه عمن يروي أن وهو اإلسناد: وقال ابن الصالح: "تدليس 
 يف يقول ال أن أنهش ومن .أكثر يكون وقد واحد بينهما يكون قد مث منه، ومسعه لقيه قد أنه مومهاً  يلقه ومل عاصره
 80ذلك" وحنو( فالن عن أو فالن قال) يقول: وإمنا أشبههما، وما( حدثنا) وال (،فالن أخربان) ذلك:

 إبراهيم؟ من همسعت حلماد: فقلت: شعبة قال ،حبديث إبراهيم عن,  محاد عن,  شعبة وقال اإلمام الشافعي: "حدث 
 صدق،: فقال,  بكذا عنك أخربين محاداً  إن فقلت:,  مغرية إىل فذهبت قال: ،مغرية أخربين ولكن,  ال: قال

 بكذا مغرية عنك حدثين فقلت:,  منصوراً  فلقيت قال: ،منصور حدثين ولكن,  ال قال: إبراهيم؟ من فقلت: مسعته
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 ،ُسليمان أيب ابنُ  هوَ  ومحاد النخعي، هو وإبراهيم(. 1/407) اخلالفيات و ،(1/165) واآلاثر السنن معرفة يف البيهقي رواه 81
 وكلهم ذكر ابلتدليس. ،عتيبة ابنُ  هوَ  واحلكم ،املعتمر ابن هو ومنصور ،ِمقسم ابنُ  هوَ  ومغرية

 .(1/259) للسيوطي الراوي تدريب ،(1/241) للسخاوي احلديث الفية بشرح املغيث فتح :انظر 82

 الكفاية  يف واخلطيب ،(1/216) الرجال ضعفاءيف  عدي يف الكامل ابن :طريقه ومن ،(243:رواية الدارمي )ص معني ابن اتريخ 83
 (.365: ص)يف علم الرواية 

 .(1/201) اجملروحني 84

 فلم قهطر  أعرف أن فجهدت: قال ،احلكم حدثين ولكن,  ال قال: إبراهيم؟ من مسعته :فقلت صدق، فقال:, 
 .81ميكين" ومل,  أعرفه

 األول، وصورته أن يروي املدلس حديثًا فيه ضعيف بني ثقتني مسع أحدمها من : وهو شٌر منتدليس التسوية -ب
 التدليس من لنوعا هذا اآلخر، فيسقط الضعيف فيجعله من رواية الثقة عن الثقة بصيغة حتتمل السماع. ومسي

 قدماء احملدثني كانو  الثقة، يف رجاله حال ليستوي شيخه بعد من من اإلسناد اجملروح يسقط فاعله ألن ؛ (تسوية)
، ولذا يشرتط فيمن يدلس تدليس التسوية أن يصرح ابلسماع يف 82جيد رواته يبقي املدلس ألن( جتويداً ) يسمونه

 .مجيع طبقات اإلسناد حىت يؤمن من السقط يف الطبقات العليا
 عن ثقة ديثاحل لثقتني يوص بني من الضعيف الرجل يلقي الرجل حني سئل عن معني بن وعلة ذمه ما قاله حيىي 

  عن حلديثا لعل يفعل، ال" فقال: بذلك؟ احلديث حيسن ثقة، عن ثقة وأصل احلديث من أنقص ويقول ثقة،
 .83"روي كما  به حيدث ولكن وثبته، حسنه قد هو فإذا بشيء، ليس كذاب

 على النسخ وكتبت هحديث تتبعت" حبان يف ترمجته: ابن حامت أبو واشتهر به مجاعة منهم بقية بن الوليد، قال 
 بن هللا عبيد من مسع مدلساً، كان  ولكنه مأموانً، ثقة فرأيته عنه، القدماء رواية من بعلو أجد مل ما وتتبعت الوجه،

 ،عمر بن هللا عبيد عن :مرتوكني ضعفاء كذابني  أقوام عن مسع مث مستقيمة، يسرية أحاديث ومالك وشعبة عمر
 ال وأقوام ،وأشباههم امليثمي، موسى بن وعمر احلميد، عبد بن والسري عمرو، بن اجملاشع مثل: ومالك، ،وشعبة
 قال) يقول: انوك الضعفاء، هؤالء من مسع ما ابلتدليس رآهم الذين الثقات أولئك عن فروى ابلكىن، إال يعرفون

 عن بقية) وعن هللا(، عبيد عن بقية )عن :فحملوا ،(كذا  انفع عن مالك قال)و  (،انفع عن عمر بن هللا عبيد
 .84الواسط" من الواضع ببقية، وختلص املوضوع فالتزق بينهما، الواهي وأسقط مالك(،
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 .(1/291) حامت أيب البن والتعديل اجلرح 85
 .(1/612)للذهيب  االعتدال ميزان ،(7/366) للمزي الكمال هتذيب :انظر 86

 .(38: ص) رواه ابن أيب حامت يف املراسيل 87
 

 املبحث الرابع: شروط االحتجاج بصيغ السماع: -
أئمة النقد واحلديث ال يقبلون السماعات الواردة يف األسانيد مبجرد ورودها، لكن يتتبعون السماعات بني الرواة، 

 ابلسماع من راٍو آخر فال يقبلونه حىت تتحقق فيه شروط وضوابط، منها:فإذا وجدوا راٍو صرح 
 الشرط األول: صحة السند إىل الراوي الذي صرح ابلسماع:

حيح عن أيت إبسناد ص يعتدون َبذا السماع حىت من منهج أئمة النقد أنه إذا جاء ذكر السماع بني راويني، فال 
نت رواية الضعيف ال تقبل منه لعدم ضبطه املتون، فكيف يقبل منه فإذا كا هذا الراوي الذي صرح ابلسماع  ؛

 ابأصح من أحد من مكحول مسع هل مسهر: أاب سألت"ولذا قال أبو حامت:  السماع؟ ضبط األسانيد إبثبات
 نب حيوة رواه؟ قلت: من الداري؟ فقال: هند أيب من مسع: له فقلت .مالك بن أنس من مسع ؟ فقال: النيب

 .ذلك إىل يلتفت مل فكأنه . النيب مسعت يقول: الداري هند أاب مسع أنه مكحول: عن صخر، أيب عن شريح،
 العالء عن صاحل، بن معاوية الليث، حدثين كاتب  صاحل أبو حدثنا من؟ قلت: األسقع؟ فقال: بن واثلة له: فقلت

 قبل أنهك  برأسه، أومأ كأنه:  فقلتاألسقع،  بن واثلة على األزهر وأبو أان دخلت: قال مكحول، احلارث، عن بن
زَيد أبو  بن ؛ ألن يف إسناده محيد . قلت: كأن أاب مسهر توقف يف مساع مكحول من أيب هند الداري 85"ذلك

ألنه من طريق هو رضيه، وهذا يدل على  ، ورضي بسماع حمكول من واثلة 86صخر اخلراط واألكثر على ضعفه
ول حيىي السماع، ومثله: كذلك ق ذكر فيها جاء اليت الرواية صحة إسناد أهنم يقبلون أو ينفون السماع بناء على

 . 87فال" ثقة عن أما :فقال حصني(، بن عمران )مسعت :يقول احلسن القطان حني قيل له: "كان
 ومن األمثلة:

وابن عدي والطرباين، وغريهم من طريق: هدبة بن خالد، حدثنا محاد بن اجلعد، حدثنا  ما روى ابن أيب عاصم -1
الءَ  َأَحدُُكمُ  َدَخلَ  ِإَذا» قال:  قتادة، قال: حدثين خالد بن السائب اجلهين، عن أبيه: أن النيب   فـَل يَـَتَمسَّح   اخلَ 
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، (6623) للطرباين الكبري املعجم ،(3/22)البن عدي  الرجال ضعفاء يف الكامل ،(2589) عاصم أيب البن واملثاين اآلحاد 88
 للبغوي الصحابة معجم ،(747: ص) منده البن الصحابة معرفة ،(22/312)البن عبد الرب  واألسانيد املعاين من املوطأ يف ملا التمهيد

 .(3462) نعيم أليب الصحابة معرفة ،(1106)

 (.10) للرتمذي الكبري ترتيب العلل 89

. (3/4)البن حجر  التهذيب هتذيب ،(252/ 1) حبان البن اجملروحني ،(3/19) البن عدي الرجال ضعفاءيف  الكامل :انظر 90
 وقبله أسنده عن شعبة عن قتادة. ،( معلقاً عن قتادة عن أيب أيوب 1986وخرج له البخاري )

 .(1/253) وابن حبان يف اجملروحني ،(1/310) الكبري رواه العقيلي يف الضعفاء 91
 .(3/29)التأريخ الكبري  92
 .(168:ص) رواه ابن أيب حامت يف املراسيل 93

 ،(747:ص) منده البن الصحابة معرفة ،(2589) عاصم أيب البن واملثاين اآلحاد ،(3/29)للبخاري التأريخ الكبري  :انظر 94
 .(3/18) الصحابة البن حجر متييز يف اإلصابة ،(3462) نعيم أليب الصحابة معرفة ،(1106) للبغوي الصحابة معجم

 (.36612املصنف ) 95
 .(7/322)البن حجر  التهذيب . هتذيب(3/127)للذهيب  االعتدال ميزان :انظر 96

َجارٍ  بَِثالثَةِ   انك  مهدي بن الرمحن وعبد,  اجلعد بن محاد غري قتادة عن رواه أحداً  أر . قال البخاري: "مل88«َأح 
 -. وقال ابن مهدي 90. قلت: هو ضعيف عند أكثر احملدثني وتوسط فيه أبو حامت89اجلعد" بن محاد يف يتكلم

. 91ينهم"ب يفصل كان  فما ،وقتادة ،وليث عمرو، بن حممد عن كتاب  عنده اجلعد بن محاد : "كان-وكان جاراً له 
اجلعد مساع قتادة بن دعامة من خالد بن السائب اجلهين فيه، ورواه البخاري يف "التأريخ الكبري"،  وأثبت محاد بن

 قتادة أعلم السائب(. ولذا قال اإلمام أمحد: "ما بن خالد عن قتادة ، بل قال فيه:  )عن92ومل يذكر فيه مساعاً 
. وهنا يتبني أمران 93مساعاً" يره مل فكأنه ؟سرجس فابن :، قيل أنس عن إال  النيب أصحاب من أحد عن روى

بسبب ضعف اإلسناد عن قتادة: األول: عدم ثبوت مساع قتادة من خالد. الثاين: أن إثبات صحبة خالد بن 
مل أتت إال من طريق محاد هذا، وعبد هللا بن هليعة، وابن أخي الزهري، وكلهم ضعفاء   السائب ومساعه من النيب 

 .94كذلك
ثـَُهم   , املدجلي مالك بن سراقة عن,  احلسن عن, بن جدعان  زيد بن من طريق: علي شيبة يبروى ابن أ -2  :َحدَّ
رٍ  َوَأيب  َوَسلَّمَ   اّللَِّ  َرُسولِ  يف  َجَعَلت   قـَُري ًشا َأنَّ » . قلت: صرح بسماع احلسن البصري 95احلديث «أُوِقيَّةً  أَر بَِعنيَ  َبك 

 ، فتصرحيه ابلسماع من ابب أوىل، لذا سئل96وهو ال يقبل حديثه لضعفه: علي بن زيد بن جدعان من سراقة 
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 .(3/230)الكبري  العقيلي يف الضعفاءمن طريقه: و  ،(2/48) هللا رواية عبد الرجال ومعرفة العلل 97
 .(40:ص) املراسيل يف حامت أيب ابن رواه عنه 98
 .(36:ص) حامت أيب البن املراسيل 99

 .(39: ص) حامت أيب البن املراسيل 100
 

. وكذا 97به" يقنع مل كأنه  ،يرويه يعين زيد. بن علي هذا ،ال :قال ؟سراقة من احلسن اإلمام أمحد بن حنبل: "مسع
 أن :احلسن أيب نب احلسن قال علي بن املديين إال أنه جعل فيه احتمال تدليس احلسن البصري، فقال عنه: "روى

 ،سراقة من مسع احلسن يكون أن :القلب عنه ينبو إسناد وهو ،جدعان بن زيد بن علي رواية يف ،حدثهم سراقة
 .98أشبه" فهذا ،الناس حدث ،حدثهم معىن يكون أن إال
 مسعت :الق ،كلثوم  بن ربيعة ان ،إبراهيم بن حديث مسلم وذكر - يقول أيب قال ابن أيب حامت: "مسعت  -3

 مل شيئاً، كلثوم  بن ربيعة يعمل مل :أيب :قال - بثالث(  خليلي )أوصاين :قال هريرة أبو يقول: حدثنا احلسن
 ؟هريرة أاب عتمس :قال ،احلسن عن روى اخلياط ساملاً  إن :هللا رمحه أليب قلت شيئاً. هريرة أيب من احلسن يسمع

  .99سامل" ضعف يبني ما هذا :قال
 ،سريع بن وداألس حديث عن املديين بن علي سئل قال: ،الرباء بن أمحد بن حممد قال ابن أيب حامت: "حدثنا -4

 احلسن ، وكان علي أَيم البصرة من خرج سريع بن األسود ؛ ألن سريع بن األسود من يسمع مل :احلسن فقال
،  النيب أتيت :الق ،سريع بن األسود عن ،احلسن حديث يف - فضالة ابن يعين - املبارك قال :له قلت ابملدينة.

 .100ذلك" يف املبارك علي يعتمد فلم األسود(، )أخربين مبحامد، ريب محدت إين :فقلت
 ابلسماع ثقة: صرح الذي يكون الشرط الثاين: أن

حلفظ يكون ضعيفاً ؛  أو يكون متوسط ا ثقة فال ابلسماع صح اإلسناد إليه وصرح الذي الراوي يكون وذلك أبن 
ممن خيطئ ويهم، أو ثقة اختلط فحدث بعده، والعلة: أنه ما دام أنه خيطئ يف األسانيد واملتون فال يبعد كذلك أنه 
خيطئ يف السماع، ولذا فإن مسلمًا اشرتط يف قبول عنعنة املعاصر غري املدلس الذي ميكن لقاؤه أبن يكون ثقة، 

 عصر يف اانك  مجيعاً  لكوهنما منه ؛ لقاؤه والسماع له ممكن وجائز حديثاً، مثله عن روى ثقة، لرج كل  إن"فقال: 
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 .(29ص:) الصحيح مقدمة 101

 اخللعيات من يف  الثامن واخلَِلعي ،(46/76) ،(3/209)(. ورواه ابن عساكر يف اتريخ دمشق 713) للطرباين الكبري املعجم 102
بن  )عن عمرو :بل قال ،من طريقني آخرين عن عبد هللا بن هليعة ليس فيه السماع (35/186) الكمال واملزي يف هتذيب ،(75)

 السند". جيد حديث "هذا :عن هذا احلديث من طريق ابن هليعة (5/406) اإلسالم شعيب(. والعجب أن الذهيب قال يف اتريخ
 للذهيب النبالء أعالم سري ،(15/493) للمزي لالكما هتذيب :. وانظر(32/142) دمشق رواه ابن عساكر يف اتريخ 103

(8/16). 
 .(114:ص) حامت أيب البن املراسيل 104

 ،(1715) للحاكم املستدرك ،(4910) الزخار البحر مسند البزار ،(2898) صحيح ابن خزمية ،( 2362) أمحد مسند 105
 (.107واملختارة للضياء ) ،(9893) للبيهقي الكربى السنن

 يكون أن إال ؛ الزمة َبا واحلجة اثبتة، فالرواية ـ، بكالم تشافها اجتمعا وال أهنما قط خرب يف أيت مل وإن ـ واحد
  ومن أمثلة ذلك: .101"شيئاً  منه يسمع مل عنه أو روى من يلق مل الراوي أن بينة داللة هناك
 شعيب بن روعم قال: حدثين هليعة، الكبري" من طريق:  ابن أما يف الضعيف: فكما روى الطرباين "املعجم -1

لِ  ِمن   َوابـ نَـُتكِ  أَن تِ »: سلمة  قال ألم  هللا رسول أن فحدثتهم: سلمة أيب بنت زينب على دخل أنه:  أَه 
هللا بن هليعة ابلسماع من عمرو بن شعيب، وملا أنكر عليه ذلك أصر، وهذا . قلت: صرح فيه عبد 102«ال بَـي تِ 

 مل أنك يزعم وهب نب إن :هليعة البن بكري: "قيل يؤكد ضعفه واختالل حفظه حىت ال يدري ما مسع، قال حيىي بن
 حاديثاأل هذه مسعت ،وهب ابن يدري ما :وقال ،هليعة بن فضاق ،شعيب بن عمرو من األحاديث هذه تسمع

 بشعي بن عمرو من هليعة ابن يسمع . لذا قال أبو حامت الرازي: "مل103أبواه" يلتقي أن قبل شعيب بن عمرو من
 .104شيئاً"
 لزهريا سعد بن أما متوسط احلفظ: فكما روى اإلمام أمحد وابن خزمية واحلاكم وغريهم من طريق: إبراهيم -2

 بن هللا عبد قال: حدثين إسحاق، حممد بن عن ويونس بن بكري،وعبد األعلى بن عبد األعلى وسلمة بن الفضل 
َدى َكانَ   َقد    هللاِ  َرُسولَ  َأنَّ »عباس، قال:  ابن جرب، عن بن جماهد عن جنيح، أيب لٍ  َأيب  مَجَلَ  َأه   نَ َكا  الَِّذي َجه 

تَـَلبَ  رٍ  يـَو مَ  اس  َُدي ِبَيةِ  َعامَ  ِفضٍَّة، ِمن   بـُرَةٌ  َرأ ِسهِ  يف  َبد  يِهِ  يف  احل  . قلت: صرح حممد بن إسحاق بسماعه هلذا 105«َهد 
احلديث من ابن أيب جنيح، وصححه لذلك ابن خزمية واحلاكم والضياء. لكن ابن إسحاق خمتلف فيه، وهو وإن  
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 .(9/38)التهذيب البن حجر هتذيب ،(3/468)للذهيب  االعتدال ميزان :انظر 106

 (.110) املختارة والضياء يف األحاديث ،(11147)والطرباين يف املعجم الكبري  ،(2897)ابن خزمية يف صحيحه  :رواه عنهما 107
 اآلاثر مشكل شرح والطحاوي يف ،(4911) الزخار يف مسنده البحر والبزار ،(1749)أبو داود يف السنن  :رواه عنهم 108

 (.111) املختارة والضياء يف األحاديث ،(4/152) النبوة والبيهقي يف دالئل ،(11148)والطرباين يف املعجم الكبري  ،(1404)
 .(2/320) هشام ابن سرية 109

 (.1403) اآلاثر مشكل رواه الطحاوي يف شرح 110
 .(4/28) اآلاثر مشكل شرح 111

 (107: ص) احلديث علوم معرفةرواه احلاكم يف  112

 .(238:ص)للعالئي  التحصيل جامع :وانظر (.157ص:)رواه ابن أيب حامت يف املراسيل  113

، ولذا فتصرحيه يف هذا احلديث ابلسماع ال يقبل منه لعدم 106كان صدوقاً، إال أن يف حفظه شيء مع تدليسه
 ك من أوجه: ضبطه، وبيان ذل

. ووقفت على ثالثة 107الوجه األول: أن األوالن الذين رواَيه عنه آنفًا ابلسماع جاء عنهم معنعنًا من وجه آخر
، بل جاء 108ابقس بن زريع، وحممد بن سلمة، وصدقة بن غريهم رووه عنه ابلعنعنة بال اختالف عنهما، هم: يزيد

 . 109جنيح به أيب بن هللا بدع وقال قال: ،إسحاق ابن عن ":هشام ابن سرية" يف
,  جماهد عن,  حيىي أيب عن,  إسحاق بن حممد عن العوام، بن الوجه الثاين: أن الطحاوي رواه من طريق: عباد

 احلديث يف لذيا حيىي أاب أن . فأبدل ابن أيب جنيح أبيب حيىي، قال الطحاوي بعده: "تومهنا110عباس  ابن عن
 موىل وهو ،يسار أبو هو فإذا ،جنيح أيب ابن كنية  على وقفنا حىت احلديث هذا يف الذي جنيح أيب ابن هو األول

  .111"القتات هو األول احلديث يف الذي حيىي أاب أن بذلك فعقلنا ،لثقيف
 رىأ الوجه الثالث: أن علي بن املديين أعله بتدليس حممد بن إسحاق وأن بينه وبني أيب جنيح رجل، فقال: "فكنت

 حممد عن , أبيه عن,  سعد بن إبراهيم بن يعقوب ثنا :دلسه قد هو فإذا إسحاق، ابن حديث صحيح من هذا أن
 .112طرب"مض احلديث فإذا عباس. ابن عن,  جماهد عن,  جنيح أيب ابن أهتم عن ال من حدثين: قال,  إسحاق بن
م مسعت السائب، فقلت له: كقال اإلمام أمحد بن حنبل: "قال وهيب: أتيت عطاء بن وأما يف املختلط: فقد  -3

  .113ري"تغ قد أنه على ذلك ويدل :قال شيئاً،  عبيدة من يسمع ومل :قال من عبيدة؟ قال ثالثني حديثاً،
 الشرط الثالث: أن ال تقوم القرائن على نفي السماع:
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 .(2/593) الرتمذي علل شرح 114

 (.7945للحاكم ) واملستدرك ،(17186مسند أمحد ) :انظر 115

 وموضح ،(1375) له الشاميني ومسند ،(644) للطرباين الكبري واملعجم ،(6737) ،(6737) للنسائي الكربى السنن :انظر 116
 .(208/ 2) له واملتفقه والفقيه ،(2/121)للخطيب  والتفريق اجلمع أوهام
 (.5263) ،(5261) اإلميان وشعب ،(6738) للنسائي الكربى والسنن ،(2380) الرتمذي سنن :انظر 117

 واملستدرك ،(645) للطرباين الكبري واملعجم ،(1/410) البن سعد الكربى والطبقات ،(6739) للنسائي الكربى السنن :انظر 118
 (.7139) للحاكم

 .(244:ص) حامت أيب البن املراسيل 119
 .(341:ص) للعراقي التحصيل ، وحتفة(297:ص)للعالئي  التحصيل جامع :انظر 120

 (.2356)والدرامي يف السنن  ،(7422) رواه عنهما النسائي يف الكربى 121

 اع بعضهممسأو  ولقاء ،فقد قدمنا يف شروط اتصال األسانيد أنه ال بد من حتقق ثالثة شروط هي: ثقة الرواة 
 بثبوت احلكم نمتنع م القرائن فتقوم بعض آخر من راوٍ  مساع يرد أنه قد التدليس، إال من برآء يكونوا وأن ،بعًضا

 هو قول:وي األسانيد، من كثري  يف التحديث دخول يستنكر أمحد "وكان لذا قال ابن رجب:  بينهما، السماع
هذه القرائن  منف فيه للرجوع يف أكثره ألقوال أئمة النقد،. وهذا مبحث دقيق حيتاج 114السماع" ذكر يعين خطأ،

 الدالة على نفي السماع:
 خطأ ملخالفته ألكثر الرواة، ومن أمثلته: ابلسماع  يكون التصريحأن  : القرينة األوىل

 ل:قا جابر، نب حيىي حدثنا: قال احلمصي، سليم بن سليمان عن احلجاج، بن القدوس املغرية عبد ما روى أبو -1
. قلت: تفرد أبو 115احلديث «َبط ِنِه... ِمن   َشرًّا ِوَعاءً  آَدِمي   َمألَ  َما» :، عن النيب يكرب  معد بن املقدام حدثنا

، واختلف عليه فرواه آخرون عنه  يكرب معد واملقدام بن جابر بن حيىي بني بذكر السماع القدوس املغرية عبد
احلديث:  إمساعيل بن عياش، وبقية بن الوليد، فروَيه عن سليمان بن سليم . واتبع أاب املغرية على 116ابلعنعنة

. واتبع سليمان بن سليم: معاوية بن صاحل، فرواه عن حيىي بن جابر بذكر 117احلمصي بذكر العنعة كذلك
 عن حيىي: يبأ قال يكرب؟ معد بن املقدام جابر بن حيىي لقي هل"ولذا سأل ابن أيب حامت أابه فقال:  .118العنعنة
 .120العالئي والعراقي يف كتبهم يف "املراسيل" . واعتمده119"مرسل املقدام

 قال: جابر  عن الزبري، أبو أخربين قال: جريج، ابن وروى عبد هللا بن املبارك وأبو عاصم النبيل، كالمها عن -2
َتِهبِ  َعَلى لَي سَ : »وسلم  هللا رسول لسماع اب التصريح ذكر فيها اليت الرواية هذه األئمة وهَّم وقد .121«َقط عٌ  ال ُمنـ 
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 (.1353) حامت أيب البن احلديث علل ،(4393) داود أيب سنن 122
 .(9/450)البن حجر  التهذيب هتذيب :. وانظر(190:ص)رواه ابن أيب حامت يف كتاب املراسيل  123

 (.9532) للبيهقي الكربى السنن ،(462) للطرباين الكبري املعجم ،(1829) أمحد مسند :انظر 124
 .(1/36،52) له األوسطا التاريخ  وانظر:  ،(7/114) الكبري التاريخ يف 125
 ابن . وحكى.عمر خالفة من خلت سنني لست كان  مولده أن "املشهور :(5/68) التهذيب قال احلافظ ابن حجر يف هتذيب 126
 .(7/11) للذهيب اإلسالم اتريخ :". انظر(19) سنة يعين جلوالء سنة قال: ولدت الشعيب عن سعد

 .(159:ص) املراسيل  127

 وقال .122"الزبري أيب عن جريج ابن يسمعه مل احلديث ؛ هذا"داود وأبو زرعة وأبو حامت، وغريهم:  أبو ؛ فقال
 وحممد هب،و  وابن موسى، بن والفضل يونس، بن عيسى جريج: ابن عن احلديث هذا روى وقد"النسائي بعده: 

 مسعه أحسبه وال الزبري(، أبو )حدثين: منهم أحد يقل فلم البصري ؛ سعيد بن وسلمة يزيد، بن وخملد ربيعة، بن
  ".الزبري أيب من

 انك  :الزهري يقول إمنا، أزهر بن الرمحن عبد من مسع أراه "ما عن ابن شهاب الزهري:  أمحد وقال اإلمام -3 
 أراه ما يئاً،ش عندي يصنعا ومل ،أزهر بن الرمحن عبد مسعت :وأسامة معمر كذا يقول  ،حيدث أزهر بن الرمحن عبد

 .123عوف" بن هللا عبد بن طلحة :وبينه بينه أدخل وقد ،حفظ
يصرح الراوي ابلسماع عن آخر، ويكون ممن ال يصح له مساع منه أترخياً لكونه مل يدركه، أو كان أن : القرينة الثانية
 ومن أمثلته: .السماع ميكنه صغرياً مثله ال

 َرِديفَ  َكانَ   أَنَّهُ » حدثه: بن العباس  الفضل أن عامر الشعيب: :والطرباين والبيهقي من طريقما روى أمحد  -1
َلَها َراِحَلُتهُ  تـَر َفع   فـََلم   َعَرَفَة، ِمن    النَّيبِّ  ، فصرح الشعيب ابلسماع من الفضل، وهو 124«مَج ًعا بـََلغَ  َغاِديًَة َحىتَّ  رِج 

، 125عمر، وجزم البخاري أنه مات يف خالفة أيب بكر خالفة يف( هـ18) سنة مات  الفضل ألن خطأ قطعاً ؛
 : "العن أبيه أنه قال منه؟ وكذا نقل ابن أيب حامت يسمع فكيف وفاته، بعد أي، 126(هـ22) سنة ُولد والشعيب

معني بن  ىيحي . ونقل بعده عن"العباس بن الفضل الشعيب أدرك وال ،هذا أسامة من مسع الشعيب يكون أن ميكن
 .127شيء" حدثه(، فقالوا: "ال الفضل أن وأمحد وعلي بن املديين أهنم سئلوا عن )الشعيب:
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 .(1/130) الكبري التاريخ 128
وأخرج له مسلم حديثاً واحداً عن  ،. وقد عاصر عراك بن مالك عائشة يف املدينة(162:ص)ابن أيب حامت يف املراسيل عنه رواه  129

 وابقي ما أخرجه عنه يف كله بينهما عروة. ،متابعة ولكن ، (2630)عائشة 

 (.4266املستدرك ) 130

 .(76:ص) رواها عنهم ابن أيب حامت يف املراسيل 131

، البزار يف مسنده املسمى البحر (2310) ماجه ابن سنن ،( 8365) للنسائي الكربى السنن ،(636) أمحد مسند :انظر 132
 وأبو .قولي علياً  مسع من حدثين: قال ،البخرتي أيب عن ،مرة بن عمرو عن ،شعبة رواه احلديث وهذا(، وقال بعده: "912الزخار )
 ".علي من مساعه يصح فال ،البخرتي

 (.2/217هانئ ) ابن أمحد رواية اإلمام مسائل 133

 على دخلــت :هريرة أيب عن ،املطلــب عن ،هللا عبــد بن روى البخــاري يف "التــأريخ الكبري" من طريق: حممــد -2
 وأبو ،بدر أَيم ماتت رقية ألن؛  حفظه أراه مشــــــــط"، قال البخاري: "وال يدها ويف عثمان امرأة  النيب بنت رقية

 .128خيرب" أَيم بعد جاء هريرة

 : أن يصرح ابلسماع من الشيخ والعادة أنه يروي عنه بواسطة، ومثاله: القرينة الثالثة
 ائشةع عن مالك بن عراك عن الصلت بن خالد حديث وذكر - هللا عبد أاب مسعت" روى ابن هانئ، قال:  -1
 النيب عن  َعِدي َحوُِّلوا: »قال َلةِ  ِإىَل  َمق    عائشة عتمس قال: مالك بن عراك له: فقلت. مرسل فقال: ،«ال ِقبـ 
 من :يل قال. خطأ هذا عروة، عن يروي إمنا ولعائشة؟ له ما عائشة؟ مسع أين من مالك بن عراك: وقال فأنكره،! 

 وقال ،مسعت فيه ليس احلذاء، خالد عن واحد غري رواه: احلذاء. فقال خالد عن سلمة، بن محاد قلت: هذا؟ روى
 .129"مسعت فيه ليس سلمة، بن محاد عن أيضاً: واحد غري
ِيلَ  قَالَ   النَّيبَّ  : َأنَّ طريق: عمرو بن مرة، عن أيب البخرتي، عن علي  -وأقره الذهيب  -صحح احلاكم   -2  جلِِرب 
: «  رٍ  أَبُو قَاَل: َمِعي؟ يـَُهاِجرُ  َمن دِّيقُ  َبك  . قلت: قال شعبة وأمحد وابن املديين وأبو حامت وأبو زرعة مل 130«الصِّ

، وبني اإلمام 132علياً( مسع من . وصرح ابلواسطة يف أكثر من حديث فقال: )أخربين131يسمع من علي ومل يره
 بينهما ال قال: على؟ من مسع البخرتي فأبو: ألمحد قلت"فقال:  هانئ: أمحد الواسطة بينهما، حني سأله ابن

 .ابلواسطة عنه رواية لوجود علي من مساعه فنفى .133"َعبيدة
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 .(593/ 2) الرتمذي علل شرح 134

 (.393) البخاري صحيح 135

 .(3/53) رجب البن الباري فتح 136
 .(4/457)الكبري  رواه العقيلي يف الضعفاء 137

 فهذا واسطة وبينه ينهب أحياانً  يدخل له، مث لقيه يثبت ومل أحياانً  عاصره عمن يروي الثقة كان  فإن: "رجب ابن قال 
 عن روةع عن يروي إمنا عائشة، من مسع أراه ما البهي: أمحد قال .منه السماع عدم على األئمة هؤالء به يستدل
 من عهمس مهدي ابن وكان قال: عائشة(، )حدثتين: قال البهي، عن السدي عن زائدة حديث ويف :قال عائشة،

: ويقول سانيد،األ من كثري  يف التحديث دخول يستنكر أمحد وكان .ينكره عائشة( )حدثتين منه يدع وكان ،زائدة
 .134السماع" ذكر يعين خطأ، هو

 الراوي ممن يتسامح يف إطالق السماع عادة وسجية يف غري موضع مساع، ومن أمثلته:: أن يكون القرينة الرابعة
 علي وقال . النيب عن أنس، حدثنا محيد، حدثنا أيوب، بن حيىي أخربان: مرمي أيب ابن قال البخاري: "قال -1
 َأابَ  ال: "َيَ ق مالك، بن أنس سياه بن ميمون سأل: قال محيد، حدثنا قال: احلارث، بن خالد حدثنا هللا، عبد بن

ُ، ِإالَّ  ِإَلهَ  الَ  َأن   َشِهدَ  َمن  » فـََقاَل: َوَماَلُه؟ الَعب دِ  َدمَ  حُيَّرِمُ  َما مَح زََة! َبلَ  اّللَّ تَـق  َلتَـَنا،قِ  َواس   ا،َذبِيَحتَـنَ  َوَأَكلَ  َصالَتـََنا، َوَصلَّى بـ 
ِلُم، فـَُهوَ  ُس 

ِلِم، َما َلهُ  امل ِلمِ  َعَلى َما  َوَعَلي هِ  لِل ُمس  ُس 
 ىيحي عن مرمي، أيب ابن . قال احلافظ ابن رجب: "عّلقه عن135«امل

 ، ومقصود النيب إىل ورفعه أنس، من له محيد بسماع فيه وصرح ، النيب عن أنس، ثنا محيد، ثنا أيوب، بن
من  محيد عهمس إمنا وقال: اإلمساعيلي، ذلك يف انزعه املرفوعة، وقد أنس محيد عن رواية َبذا تصحيح البخاري
 الشاميني عادة فإن ؛( أنس ثنا محيد، ثنا: )قوله يف أيوب بن بيحىي حيتج وال: قال. أنس عن سياه، بن ميمون

 يصرحون املصرينيو  الشاميني أن إىل العراق. يشري أهل طي يطوونه ال يروونه ؛ فيما اخلرب ذكر على جرت واملصريني
 .136ابلسماع" متصالً  اإلسناد يكون وال رواَيهتم، يف ابلتحديث

 ،أيب ينحدث يقول: كان,   سجية منه أيضاً  إسحاق: "كان أيب بن يونس قال حيىي بن سعيد القطان وذكر -2
 عن,  سحاقإ أيب عن,  وشعبة سفيان وهذا: حيىي قال متر(. بشق ولو النار )اتقوا حامت: بن عدي مسعت قال:
 .137حامت" بن عدي عن,  معقل أيب
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وسري أعالم النبالء  ،(1/225) للسخاوي احلديث الفية بشرحاملغيث  فتح :وانظر .(3/465)الكبري  رواه العقيلي يف الضعفاء 138
 (.7/32للذهيب )

 .(1/267) هللا عبد ابنه رواية ألمحد الرجال ومعرفة العلل 139

 .(1/200) . وحنوه عند ابن حبان يف اجملروحني(6/142) حامت أيب البن احلديث علل 140

 .(8/255) رجب البن الباري فتح 141

( مسعت.. ).:يقوال أن( اخلطيب) "وقدم :(125:على )حدثنا( )ص قال احلافظ العراقي يف ألفيته يف معرض تقدمي لفظ )مسعنا( 142
 التأويال". يقبل ال إذ

 (.5626ويف الكربى ) ،(3461)رواه يف السنن الصغرى  143
 .(2/270) التهذيب هتذيب 144

 منه ذلك أكان :قيل ال، فقال: موصواًل؟ ويكون بن خليفة )ثنا(، فطر قول على يعتمد القطان:سئل  حيىي  -3
 .138نعم: قال سجية؟

 وأبو .تغلب( بن عمرو حدثنا :قال ،احلسن )حدثنا :يقول حازم بن جرير يف سجية قال اإلمام أمحد: "كان -4
 .139تغلب(" بن لعمرو قال  النيب أن قال: بلغين احلسن )عن :يقول األشهب

  اخلرب  تقدوايف وال )حدثنا(، حديث: كل  يف يقول أنه هؤالء فظنوا يدلس، بقية قال أبو حامت الرازي: "وكان -5
 عنه، رووني أهنم الوليد، بن بقيةٌ  أصحاب يف هذا حنو حامت أبو ذكر فسر ذلك ابن رجب، فقال: "قد .140منه"
 .141منهم" له مساع غري من عنهم، بتحديثه ويصرحون شيوخه، عن

 يكون التصريح ابلسماع تدليساً، وهو أنواع:أن : القرينة اخلامسة
 :142تدليس التأويل: وهو أن يصرح أنه مسع احلديث وهو مل يسمع أتوالً  -1

َتزَِعاتُ » هريرة رفعه: أيب عن ومثاله: ما روى النسائي من طريق احلسن، َتِلَعاتُ  ال ُمنـ   قال ،«ال ُمَناِفَقاتُ  نَّ هُ  َوال ُمخ 
. قال احلافظ 143يئاً"ش هريرة أيب من يسمع مل فعّقب النسائي قائاًل: "احلسن هريرة"،  أيب غري من أمسعه "مل احلسن:

 يف هريرة أيب من مسع يؤيد أنه وهو ،رواته يف أحد من مطعن ال إسناد ابن حجر وذكر هذا اإلسناد: "وهذا
، فقال: فعقب عليه تلميذه احلافظ السخاوي بعد ذكره إطباق احملدثني أنه مل يسمع من أيب هريرة  .144اجلملة"

. هريرة أيب غري نم أمسعه مل احلسن: قال بلفظ: املنذري خبط للنسائي الصغرى( )السنن يف رأيته قال، والذي "كذا
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 .(2/161) احلديث الفية بشرح املغيث فتح 145

 كما  ،اجملاز فريتكب ،الصيغة الراوي يدلس قد" :(2/625) الصالح ابنكتاب   على النكتكتاب   يف حجر ابن احلافظ قال 146
 .ذلك" وحنو ،قريتنا أهل أو ،قومنا حدث :وينوي,  )حدثنا( :مثالً  يقول

 .(33:ص) حامت أيب البن املراسيل 147
 :فيقول ،يتأول "كان :(2/269:البن حجر التهذيب . و قال البزار )كما يف  هتذيب(34:ص) ذكره ابنه عنه يف املراسيل  148
 .(1/430)للهيثمي  البزار زوائد عن األستار كشف  :ابلبصرة". وانظر وخطبوا حدثوا الذين قومه يعين ،وخطبنا حدثنا
 .(2/274) هللا رواية عبد الرجال ومعرفة العلل 149

 احلسن :-نف املص  النسائي يعين- الرمحن  عبد أبو قال الصغرى: يف زاد )أحد(، بزَيدة: )الكربى( يف هو وكذا
 .145هريرة" أيب حديث غري من مل أمسعه إبرادة: أيضا العبارة هذه يف التدليس جوز وكأنه شيئاً، هريرة أيب من يسمع مل
 ال ،قومه لكن يقصد أنه حدث ،"فالن حدثنا": أبن يصرح ابلسماع 146تدليس اجملاز ابستخدام صيغ اجلمع -2
 منه: مسع أنه

 يسمع مل سناحل :املديين بن علي قال :قال :الرباء بن أمحد بن حممد ومثاله:  ما رواه ابن أيب حامت قال: "حدثنا
 ،عنهما هللا ضير  علي عليها استعمله ابلبصرة عباس ابن كان  أَيم ابملدينة احلسن كان  ،قط رآه وما عباس ابن من

 عمران علينا )قدم :اثبت كقول  هوة ابلبصرة( إمنا عباس ابن )خطبنا :احلسن حديث يف يل وقال صفني. إىل وخرج
 :وكقوله ،حدثهم( جعشم بن مالك بن سراقة )أن :احلسن علي(، وكقول علينا )قدم جماهد قول ومثل ،حصني( بن

. أي: خطب وقدم وحدث وغزا مع غريه من أهل بلده أو قومه. لذا قال أبو حامت: 147مسعود( بن جماشع بنا )غزا
 .148البصرة" أهل خطب يعين عباس(: ابن )خطبنا :وقوله ،عباس ابن من يسمع مل "احلسن

 على ضربني: وهو .أو القطع تدليس السكوت -3
من ذكر شيخ الذي يريد أن يوهم مساعه منه، و  على الصيغة ويقتصر التدليس بقطع صيغة األداء: فيحذف -أ

 أمثلته:  
 هللا، عبيد بن احلسن وإما أما املغرية قال: ،هشيم حدثنا :قال ،أيب ما قاله عبد هللا بن أمحد بن حنبل: "حدثين -

 مغرية من هشيم معهيس مل يقول: أيب مسعت الثوب(. وراء من خلت قد اليت املرأة مبصافحة أبساً  ير )مل إبراهيم: عن
 .149هللا" عبيد بن احلسن من وال
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 .(3/14) هللا عبد رواية الرجال ومعرفة العلل 150

للسيوطي  الراوي تدريب ،(109: ص) للحاكم احلديث علوم معرفة :انظرو  .(7/291)البن سعد  الكربى الطبقات 151
(1/260). 

 .(105: ص) للحاكم احلديث علوم معرفة 152

 مسعته، حجاج :يقول يدلس، كان:  وقال خرياً، عليه فأثىن ،علي بن عمر ذكر أيب "مسعت أيضاً: هللا عبد وقال -
 .150يدلس" كان  هكذا أيب: قال آخر، حدثنا يعين:

 اسم فإما يسر   "،فالن" يقول: مث ،قليالً  يسكت مث "،حدثنا" املدلس: التدليس بقطع اسم الشيخ: فيقول -ب
ذي فوق شيخه. ويبدأ ابلشيخ ال للعبارة، عن االسم بنية القطع أو يسكت سكوته، أثناء يف منه الواسطة الذي مسع

 ه:أن اإلسناد متصالً بينه وبني من أظهر، ومن أمثلت تنفس، ويظن احملدث صيغة السماع، وأن عنده من فيسمع
 يقول: وكان شديداً، تدليسا يدلس "كان: سعد ابن قال املقدِّمي أنه اشتهر بذلك، علي بن ما ذكروا عن عمر 

 . 151"األعمش عروة بن هشام يقول: مث يسكت، مث وحدثنا، مسعت
 يسمع له مل آخر خاً شي عليه ويعطف له، شيخ يف ابلتحديث يصرح أن وهو العطف، تدليس العطف: تدليس  -4

 احلديث، ومن أمثلته: هذا منه
  
 فطنف التدليس، منه أيخذوا ال أن على يوما اجتمعوا بشري بن هشيم أصحاب من مجاعة "أن :احلاكم رواه ما 

 لكم دلست هل هلم: قال فرغ فلما إبراهيم، عن ومغريه حصني حدثنا يذكره: حديث كل  يف يقول فكان لذلك
 .152يل" مسموع غري ومغرية حصني حدثين قلت: إمنا ذكرته، مما حرفاً  مغرية من أمسع مل: فقال ال، فقالوا: اليوم؟
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 .(63املراسيل )ص:يف ابن أيب حامت  رواه 153
 .(8/176) الرجال ضعفاءيف الكامل رواه ابن عدي يف  154

 .(45املراسيل )ص: يف ابن أيب حامت  رواه 155

 

 املبحث  اخلامس: طرق إثبات االتصال يف األسانيد: -

يف دراسته لصحة اإلسناد للتحقق من صحة مساع مجيع رواة اإلسناد ليتم له حصول شرط اتصال حيتاج الباحث 
اإلسناد الذي هو أحد شروط احلكم بصحة احلديث، وحلصول ذلك ال بد من معرفة طرق إثبات اتصال األسانيد، 

مجهور  سماع كما هو مذهبولذا فسأذكر طرق إثبات االتصال بناء على األقوال الثالثة املتقدمة: إما بثبوت ال
 أئمة النقد، أو بثبوت اللقاء كما هو قول البخاري، أو ثبوت املعاصرة مع إمكن اللقاء كما هو مذهب مسلم:

 األول: طرق معرفة السماع بني الرواة:
 وحنتاج للتحقق منه بعدة طرق: 

 * الطريق األول إلثبات السماع: التصريح بصيغ السماع يف طرق احلديث: 
يكون الراوي يروي ابلعنعة وال يصرح ابلسماع يف أكثر حديثه عن شيخه يف حديث ما، لكن جبمع طرق  فقد 

( مسعت: )ولهبقاحلديث من كتب السنة، رمبا وقف الباحث على تصريح الراوي ابلسماع عن شيخه يف أحدها  
وهم واخلطأ يتثبتون من عدم دخول ال، وهكذا فعل أئمة النقد يتتبعون مساعات الرواة مث (أخربين) أو( حدثين) أو

. وقال 153"عتشيء مس فيها ليس قال: عباس؟ ابن من أوىف بن زرارة مسع ليحىي القطان: فيها كما تقدم، لذا قيل
 .154"(مسعت أيب) :مل أجد ابملدينة من خيربين عن خمرمة بن بكري أنه كان يقول يف شيء من حديثهعلي بن املديين: "

 .ن عمرومن اب، -عبد هللا بن مغفل  عين:ي -ومن ابن مغفل  ع احلسن من أنس بن مالك،مسوقال اإلمام أمحد: "
ة وتروى حكاَيت عن احلسن أنه مسع عائش ومسع من عمرو بن تغلب، حدثين عمران بن حصني، وقال بعضهم:

 ، وهي تقول إن نبيكم (بريء ممن فرق دينه")نتيجة  إىل -بعد السرب والتتبع  -. فهذا حيىي القطان وصل 155
، وهذا ال يكون إال بعد تتبع السماعات يف أحاديثه عنه، أن مل أيت يف إسناد واحد أن زرارة مسع من ابن عباس 

وأما اإلمام أمحد فأثبت مساع احلسن من أنس وعمران وابن عمر وعمرو ن تغلب، وتوقف يف مساعه من عمران، 
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 (.2704)صحيح البخاري  156

(. وخرج هذه األحاديث بعنعنة احلسن عن أيب بكرة لثبوت مساعه منه يف حديث 783،1040،4425البخاري )صحيح انظر  157
 ألن الذي يرسل عمن عاصره وال يدلس يكفي ثبوت مساعه مرة ممن أرسل عنه لتجرى ابقي أحاديثه على السماع. ،"إن ابين هذا سيد"

 .(222اإللزامات والتتبع )ص: 158
 اعتل ما : "وغايةفقال (163:ص) التحصيل . ورد العالئي على الدرقطين يف جامع(2/290)التأريخ الكبري وكذا ذكر حنوه يف  159

تح الباري فمنه". وقال ابن حجر يف  مساعه من مينع ال وذلك ،بكرة أيب عن قيس بن األحنف عن أحاديث روى احلسن أن الدارقطين به
  ،(عن احلسن عن األحنف عن أيب بكرة) :احلديث من طريق أخرى فقال فيهاوأما احتجاجه أبن البخاري أخرج هذا " :(1/368)

فليس بني اإلسنادين تناف ألن يف روايته له عن األحنف عن أيب بكرة زَيدة بينه مل يشتمل عليها حديثه عن أيب بكرة وهذا بني من 
كـ )حدثنا(    مسعت( وليس هي من ألفاظ التدليس عندهد صرح ابلسماع بلفظ ): قولو قاال ،ليس يف كالمهما ما يشفي :". قلتالسياقني

 .لكان أوىل - أنواع التدليسو كما تقدم يف املبحث السابق عند ذكر شروط االحتجاج بصيغ السماع 
 .(45املراسيل البن أيب حامت )ص: 160

، ومثل هذا ال يكون إال بعد طول دراسة وتتبع هلؤالء األئمة لسماعات الرواة ممن كك يف مساعه من عائشة وش
 رووا عنهم يف األسانيد، ومن أمثلة ذلك وأثره على صحة احلديث أو ضعفه: 

فصعد به  ،ذات يوم احلسن أخرج النيب  ،عن أيب بكرة  ،احلسن روى البخاري يف "صحيحه" من طريق -1
ِ مِ  َ ِإنَّ اب يِن َهَذا َسيٌِّد،»على املنرب، فقال:  ِ َعِظيَمَتني  َ ِفئَـَتني  ِلَح ِبِه َبني  ِلِمنيَ َلَعلَّ اّللََّ َأن  ُيص  ُس 

. وقد اشتهر 156«َن امل
وقد استدرك هذا احلديث الدارقطين على البخاري، فقال  عن احلسن البصري أنه كان يرسل عن كثري من الصحابة،

ال ) :هاومن (،زادك هللا حر صًا وال َتعد) :ومنها ،منها: الكسوف ،أخرج البخاري أحاديث احلسن عن أيب بكرة"
 .158. واحلسن ال يَروي إال عن األحنف عن أيب بكرة "د(ابين هذا سي) :ومنها ،157(يُفلح قوم ولَّوا أمرهم امرأة

ت صحة هذا مث أثب "،ولقد مسعت أاب بكرة :سنفقال احلقلت: أورد البخاري بصيغة السماع الصرحية، فقال: "
من أيب بكرة  إمنا ثبت لنا مساع احلسن :: "قال يل علي بن عبد هللابعدهقال السماع عن شيخه علي بن املديين ف

عن  زاً يسأل َب مسعت جريراً " :قالعبد الرمحن بن احلكم . وكذا نقل ابن أيب حامت فأسند عن 159َبذا احلديث"
 ،ومسع من عمران بن حصني شيئاً  ،مسع من ابن عمر حديثاً  :فقال، أصحاب رسول هللا  احلسن من لقي من

. ومل يذكر ابن أيب حامت نفي مساعه عن أحد من أئمة النقد مع شدة استقصائه، لذا 160"ومسع من أيب بكرة شيئاً 
ن يف هذا مع أ من جزم الدارقطين أبن احلسن مل يسمع من أيب بكرة، وال زلت متعجباً قال احلافظ ابن حجر: "
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 .(1/367فتح الباري البن حجر ) 161
 (.4016ويف الكربى ) ،(3028يف السنن الصغرى ) 162

 .(3/178)اتريخ ابن معني رواية الدوري   163

 . (7/314) حامت أيب البن والتعديل اجلرح  ،(3/22) هللا عبد رواية ألمحد الرجال ومعرفة العلل164
املناولة ال " :(1/522) الرتمذي علل . وقال اإلمام أمحد كما يف شرح(5/336) الرجال ضعفاءيف  الكاملرواه ابن عدي يف  165

عن  (169معرفة أنواع علوم احلديث )ص:وقال ابن الصالح يف  ".؟وما يدريه ما يف الكتاب ،يعرف احملدث حديثهحىت  ،أدري ما هي
 ا".ال جتوز الرواية َب ،فهذه مناولة خمتلة" :جازةإذا مل تقرتن إباملناولة 

 .(1/538العلل ومعرفة الرجال ألمحد رواية عبد هللا ) 166

 .(2/55عبد هللا ) العلل ومعرفة الرجال ألمحد رواية 167

. والشاهد أن البخاري وشيخه أثبتا مساع احلسن من أيب 161(مسعت أاب بكرة قال احلسن:)احلديث يف البخاري 
 َبذا احلديث الواحد بعد التتبع ومل يرَيه ومهاً. بكرة 
ه: عن ابن أيب ذئب، قال: حدثين الزهري، عن سامل، عن أبي روى النسائي، من طريق حيىي بن سعيد القطان، -2
ٍع إبِِقَاَمٍة َواِحَدةٍ  َأنَّ َرُسوَل اّللَِّ » َ ال َمغ ِرِب َوال ِعَشاِء جبَم  نَـُهَما ،مَجََع َبني  َعَلى ِإث ِر ُكلِّ َواِحَدٍة  َوالَ  ،ملَ  ُيَسبِّح  بـَيـ 

ُهَما ديث من الزهري، وأنكر حيىي بن معني أن يكون حدثه، فقال . فقد صرح ابن أيب ذئب بسماعه للح162«ِمنـ 
 حاضر وهو الزهري على ، وقال يف رواية عبد هللا بن أمحد عنه: "عرض163مرة يف رواية الدوري: "هي مناولة"

. قلت: أما 164ذلك" يرون العرض أصحاب قال: الزهري؟ حدثين يقول: إنه قلت: يضعفونه، الزهري عن وحديثه
ذا هاتفاقاً، أما املناولة فليست مبتصلة إال إذا اقرتن َبا األذن ابلرواية، لذا قال ابن معني عنها: "العرض فمقبول 

، لكن اإلمام أمحد خالف يف ذلك  فأثبت مساعه مبا ذكره 165"ادفع إليه اجلزء حىت ينظر يف حديثه ،والريح مبنزلة
 إهنم قلت: منه، عمس نعم، قال: الزهري؟ من مسع ذئب أيب "ابن: له قلت آنفًا يف "املسند"، فقال ابنه عبد هللا: 

 )حدثين قال: ذئب، أيب ابن عن سعيد، بن حيىي حدثناه الزهري، من مسع قد قال: الزهري؟ من يسمع مل يقولون
عن مساع بن  وسألته:وقال: ". 166الزهري" سألت أيًضا وفيها الزهري(، )حدثين فيها حديث غري فذكر الزهري(.

 ر حنواً سأله مسائل فذك قال: عرض له على الزهري أو عرض هو على الزهري؟ فقلت له: الزهري،أيب ذئب من 
 قال: ذئب، عن بن أيب حدثنا حيىي بن سعيد، قال أيب: سألت الزهري، سألت الزهري، يقول: من مخسة أو ستة،

طريق ابن أيب ذئب . قلت: خرج البخاري ومسلم أحاديث من 167"من مخسة أو ستة فذكر حنواً  سألت الزهري،
 من اعهمس يف تكلموا عن الزهري، إال أن البخاري خرجها متابعة ومسلم احتجاجاً. قال احلافظ ابن حجر: "وإمنا
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 .(1/440) الباري فتح 168

 .(3/519) أبصبهان احملدثني طبقات ،(7/158) البن سعدالطبقات الكربى  169

 :وانظر ،ومل يذكر خالفاً  ،بنقل األقوال عن األئمة بنفي مساعه من أيب هريرة  (35:ص)توسع ابن أيب حامت يف كتاب املراسيل   170
 .(105:ص)للعالئي  التحصيل جامع

 .(35:ص)املراسيل البن أيب حامت  171

 يكتب أن ذئب يبأ بن ندم، فسأله مث حيدثه ال أن الزهري فحلف شيء الزهري وبني بينه وقع كان  ؛ ألنه الزهري
 :الفالس علي بن مروع قال وقد ،غريه إىل ابلنسبة بذاك الزهري يف يكن مل هذا فألجل له فكتبها أرادها أحاديث له

. 168املتابعات" يف البخاري يف الزهري عن وحديثه اجلماعة به احتج انتهى. شامي، كل  من الزهري يف إيل أحب هو
هنا مناولة أو والشاهد: هو اهتمام أئمة النقد بتتبع مساعات الرواة كابن أيب ذئب عن الزهري، فمنهم من حكم أب

 عرض، ومنهم من حكم أبهنا مساع، وهو الذي رجحه اإلمام أمحد.
 * الطريق الثاين إلثبات السماع: نص أئمة النقد على السماع: 

أن ينص أئمة النقد على صحة مساع راٍو عن آخر:  -ولو مل نقف عليه األسانيد  -من وسائل إثبات السماع  
 وهلذا الوسيلة حالتان:

: أن يتفق على صحة مساع راو ما عمن روى عنه، أو ينقل عن بعضهم ذلك وال يعلم من خالفه، األوىلاحلالة 
 فهذا جيب التسليم به، وليس ألحد أن خيالفه، ومثال ذلك:

حدثنا  :حلسنا عن ربيعة بن كلثوم،روى ابن سعد وأبو الشيخ األصبهاين من طريق: مسلم بن إبرهيم، عن  -1
ٍم مِ  :َثالاثً  ِهَد ِإيَلَّ َرُسوُل اّللَِّ عَ »أبو هريرة قال:  ُُمَعِة. َوال َوتـ َر قـَب َل النـَّو ِم. َوِصَياَم َثالثَِة َأَيَّ َل يـَو َم اجل  ن  ُكلِّ ال ُغس 

رٍ  . وقد اتفقت كلمة أئمة النقد على وقد صرح احلسن البصري يف هذا احلديث ابلسماع من أيب هريرة  .169«َشه 
، ولذا ملا أورد هذا اإلسناد على أيب حامت وذكر له متابعة من  170يسمع من أيب هريرة  أن احلسن البصري مل

 ربيعة ان ،براهيمإ بن مسلم حدثه حديثاً  وذكر - يقول أيب مسعت طريق آخر ضعفه ورده، فقال ابن أيب حامت: "
 ربيعة يعمل مل :أيب ، قال-بثالث(   خليلي أوصاين )قال ،هريرة أبو حدثنا :يقول احلسن مسعت قال ،كلثوم  بن
 :قال ،احلسن عن وىر  اخلياط ساملاً  هللا: إن رمحه أليب شيئاً. قلت هريرة أيب من احلسن يسمع شيئاً، مل كلثوم  بن

 ومل هريرة أيب نم احلسن يسمع سامل". مث نقل عن أيب زرعة أنه قال: "مل ضعف يبني ما هذا :قال ،هريرة أاب مسعت
قلت: رأيت من طرق عديدة فيها تصريح احلسن  .171خيطىء" :قال ؟هريرة أبو حدثنا قال فمن :له فقيل يره.
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 .(547-6/540شاكر )ألمحد مسند أمحد حاشية  172
 .(1/30صحيح مسلم )مقدمة  :انظر 173

 .(192 ص)البنه  املراسيل 174
 

 .(1255) مسلم صحيح ،(4253) البخاري صحيح 175

بسماعه عن أيب هريرة، فليس ألحد أن يصححها بعد اتفاق األئمة على نفي السماع، كما فعل الشيخ أمحد شاكر 
لراوة ع ما استطاع من احينما أتعب نفسه مبحاولة إثبات مساع احلسن أبمرين: أحدها: مج 172يف حتقيقه "للمسند"

، وهي معاصرة اثبتة، . الثاين: إبثبات معاصرة احلسن أليب هريرة الذين صرحوا بسماع احلسن عن أيب هريرة 
بينة أن  هناك داللةلكن ال يصح جعلها مساعاً حىت على مذهب مسلم الذي يشرتط يف املعاصرة أن ال: "يكون 

قلت: وأي داللة أوضح من اتفاق النقاد على عدم  .173"يسمع منه شيئاً أو مل  ،هذا الراوي مل يلق من روى عنه
 السماع هنا.   

 قد يدركه، مل أنه ال شيئاً، عثمان بن أابن من يسمع مل قال ابن أيب حامت مبيناً حجية اتفاق احملدثني: "الزهري، -2
 السماع له تيثب ال اثبت أيب بن حبيب أن كما  منه. السماع له يثبت ال ولكن منه ؛ أكرب هو من وأدرك أدركه،

 احلديث ق أهلواتفا ذلك، على اتفقوا قد احلديث أهل أن غري منه ؛ أكرب هو ممن مسع قد وهو الزبري، بن عروة من
 .174"حجة يكون شيء على

ألسانيد ا: أن خيتلف أئمة النقد يف مساع راٍو: حيث إن معرفة السماع ونفيه مبين على االجتهاد وتتبع احلالة الثانية
وإخبار الرواة، فإنه قد خيتلف أئمة النقد يف مساع بعض الرواة، فيكون على الباحث أن يتثبت من صحة هذه 
األقوال ملن نسبت إليه، مث يقوم بدراسة االختالف وحجة كل قول، وينظر أي األقوال تؤيده احلجة والربهان، ومن 

 أمثلة ذلك:
رَةً عُ  َوَسلَّمَ  َعَلي هِ  هللاُ  َصلَّى النَّيب   اع َتَمرَ  َما: »قَاَلت   ما روى البخاري ومسلم حديث عائشة  -1 . َشاِهُدهُ  َوُهوَ  ِإالَّ  م 

 مسعناو  املسجد... الزبري بن وعروة أان دخلت: قال . خرجاه من طريق جماهد بن جرب،175«َقط   َرَجبٍ  يف  اع َتَمرَ  َوَما
احلجرة، فذكر سؤال عروة وجواَبا. وقد أورد ابن أيب حامت يف كتابه "املراسيل" نفي مساع جماهد  يف عائشة استنان

عن مجاعة من احملدثني، منهم: شعبة، مث حيىي القطان، مث حيىي بن معني، مث أبو حامت. وذكر منها  من عائشة 
 وسىم حديث يف سعيد بن حيىي لعائشة، وقا من مسع جماهد يكون أن ينكر شعبة "كان أن اإلمام أمحد قال:
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 .(203:ص) حامت أيب البن املراسيل 176

 (.763) موطأ مالك 177

 .(205)ص:للعالئي. جامع التحصيل  :. وانظر(152املراسيل البن أيب حامت )ص: 178

 .(21/125) واألسانيد املعاين من املوطأ يف ملا التمهيد 179

 :يعين فأنكره، عبةش به فحدثت :سعيد بن حيىي قال عائشة(. حدثتين أو ،عائشة إلينا )أخرجت جماهد عن اجلهين
. قلت: أثبت البخاري ومسلم مساع جماهد عنها بسبب وروده صرحياً 176عائشة" من مسع جماهد يكون أن فأنكره

مع، وهذا احلجرة(، مث ذكره حماورة عروة هلا وهو يس يف عائشة استنان )ومسعناابإلسناد الصحيح املتقدم يف قوله: 
 صريح يف اللقاء بينهما والسماع.

، ق؛ أنه دخل يف مسجد دمش عن أيب إدريس اخلوالين ،عن أيب حازم بن دينار روى اإلمام مالك يف "املوطأ"، -2
 :قال؟ آهلل :فقال !وهللا إين ألحبك هلل :مث قلت عليهمث جئته من قبل وجهه فسلمت فوجد معاذ بن جبل، قال: "

 إين مسعت رسول هللا ف ،أبشر :وقال ،حببوة ردائي فجبذين إليه فأخذ :قال، فقلت: آهلل ؟آهلل :فقال ،آهلل :فقلت
 . 177«َوال ُمتَـَباِذِلنَي يفَّ  ،َوال ُمتَـزَاِورِيَن يفَّ  نَي يفَّ،سِ َوال ُمَتَجالِ  ،قَاَل هللاُ تـََباَرَك َوتـََعاىَل: َوَجَبت  حَمَبَّيِت لِل ُمَتَحابِّنَي يفَّ »يقول: 

مسع أبو : لت أليب، ولكن قال ابن أيب حامت: "قفثبت يف حديث مالك أن أاب إدريس اخلوالين مسع من معاذ 
عبد الرب على . ورد احلافظ ابن 178"فأما الذي عندي فلم يسمع منه خيتلفون فيه، قال: إدريس اخلوالين من معاذ؟

 حدثينف ،جبل بن معاذ بعد أن ذكر أن حجة من نفاه ما نقل عن أيب إدريس قوله )فاتين -من نفى السماع 
 ادهإسن من وأسقط مالك فيه وهم :قوم فقال ،خطأ احلديث هذا أن قوم فقال: "زعم -معاذ(   عن معاذ أصحاب

 وغلط محاز  أبو فيه وهم :آخرون وقال معاذ(. عن مسلم أيب )عن :رواه إدريس أاب أن وزعموا ،اخلوالين مسلم أاب
 رواه وقد ،شيئاً  حلقا من يغين ال وتظنن خترص كله  جبل. هذا بن معاذ لقي أنه اخلوالين(: إدريس أيب )عن قوله يف

 أيب طريق غري شىت وجوه من إدريس أيب عن أيضاً  وروي ،سواء مالك رواه كما  حازم أيب عن مجاعة مالك غري
 ابحلديث العلم أهل عند حازم أيب على وال ،مالك على هذا يف شيء فال ،منه ومسع جبل بن معاذ لقي أنه حازم

 قوله من نهع شهاب ابن حكاه ما فيحتمل ،جبل بن معاذ لقي أنه إدريس أيب عن صح وإذا ،علمه يف واالتساع
  .179كذا"، مث أورد املتابعات  معىن أو ،كذا  حديث يف فاتين أو ،جمالسة وطول لزوم فوت يريد معاذ(: )فاتين

 * الطريق الثالثة إلثبات السماع: نص الراوي أو من روى عنه على مساعه: 
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سنن ابن ماجه  ،(4220سنن النسائي ) ،(1522) سنن الرتمذي  ،(2838سنن أيب داود ) ،(20188) مسند أمحد 180
(3165.) 

 ،(119)ص:. وقرره كذلك ابن معني يف رواية ابن طهمان عنه (4/220) التأريخ برواية الدوري يف معني عن شعبة رواه ابن 181
 دون ذكر تقييده يف الكتاب الذي نقله عنه الدوري يف القول الثاين. (1/130ابن حمرز )ويف رواية 

 .(4/229معني )ابن ونقله الدوري يف التأريخ عن  ،(3/11رواه عن شعبة الفسوي يف املعرفة والتأريخ ) 182

 .(1/247) التاريخ األوسطورواه عنه البخاري يف  (.53:ص) املديين البن العلل  183

 (.1380سنن النسائي ) 184
 (.5471صحيح البخاري ) 185
 (.23/588) هتذيب الكمال :انظر 186

وذلك أبن خيرب الراوي نفسه بسماعه ممن روى عنه، أو يقتصر بذكر مساعه حلديث واحد أو أكثر فينفى ماعداه،  
 ومن ذلك: 

ُكل  »: كان يقول  ن نيب هللا : أروى اإلمام أمحد وأصحاب السنن: من طريق احلسن، عن مسرة بن جندب  -1
َبُح َعن ُه يـَو َم َسابِِعهِ  ،ٍم ُمر هَتٌَن ِبَعِقيَقِتهِ ُغالَ  . وقد تقدم أن احلسن البصري يرسل 180«َومُيَاُط َعن ُه اأَلَذى، َوُيَسمَّىُ  ،تُذ 

ومن مث فانقسم النقاد يف مساعه من مسرة على أربعة أقوال: األول: القول بنفي مساعه منه  عن كثري من الصحابة،
رة لسم كتاب  من عنه لكن حديثه مسرة كذلك، من يسمع مل أنه . الثاين:181احلجاج بن شعبة قول مطلقاً، وهو

مسرة  من مسع . الثالث: أنه182، وهذا قول حيىي بن القطان وابن معني وهذا قول علي بن  ،ومساعه صحيح
قلت:  .184العقيقة، وما عداه فمن كتاب، وهو قول النسائي حديث إال مسرة من يسمع مل أنه الرابع: .183املديين

وهذا القول األخري هو الذي يستند للنص الذي جاء عن احلسن نفسه فصرح بسماعه هلذا احلديث منه، حيث 
أمرين " :الق ،عن حبيب بن الشهيد ،يش بن أنسقر أسند البخاري يف "صحيحه" بعد حديث آخر: من طريق 

 قالبة . وملا أورد أبو185"من مسرة بن جندب :فقال فسألته، ؟ممن مسع حديث العقيقة :أن أسأل احلسن ابن سريين
 على أنس؟ نب قريش على تطعن؟ من "على الرقاشي هذا النص على ابن معني وهو ينفي السماع متاماً، فقال له:

. قلت: واحلسن ليس مبدلس، وإمنا يرسل عمن مل يلقه أو مل يسمع منه، فإذا ثبت 186فسكت" الشهيد؟ بن احلبيب
من قوله، فيصح مساعه منه مطلقًا على مذهب من يرى أن ثبوت اللقاء أو  مساعه يف هذا احلديث من مسرة 

اً، وهو أثبت السماع مطلق السماع ولو مرة واحدة كاف يف إثبات االتصال، وهذا هو منزع علي بن املديين حني
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 (.53:ص) املديين البن العلل 187
 .(2/463) هللا عبد رواية ألمحد الرجال ومعرفة العلل 188

 .(3/107اتريخ ابن معني رواية الدوري ) 189

 .(1/542العلل ومعرفة الرجال ألمحد رواية عبد هللا ) 190

تقدم يف )املبحث الثالث( يف ذكر شروط اتصال األسانيد عند القول الثاين فيمن يشرتاط لصحة االتصال ثبوت اللقاء بني الراوي  191
 ومن روى عنه ولو ملرة واحدة.

واحلسن قد  ،ريهاوغ مرفوعاً  وقد روى مسرة أكثر من ثالثني حديثاً ممن يرى االكتفاء ابللقاء ولو مرة واحدة، فقال: "
 . 187"ومات مسرة يف عهد زَيد ألنه كان يف عهد عثمان ابن أربع عشرة وأشهر،؛ مسع من مسرة 

 حدثأ مسعتموين إن هؤالء! َي :يقول العوام بن عباد مسع أنه :اقدالن عمرو روى اإلمام أمحد، قال: "حدثين -2
. ففيه 188اً"واحد حديثاً  فذكر ،جنيح أيب بن حدثنا كذاب ؛   أين فاعلموا ،احلديث هذا غري جنيح أيب بن عن

للقاء اتصريح العوام بسماعه حلديث واحد من ابن أيب جنيح، ومثل هذا ال تنفع معه قاعدة املعاصرة، بل وال قاعدة 
ابن  العوام بتدليس أو إرسال. وملا مل يعرف بن والسماع ملرة إال ببيان الراوي لسماعه من عدمه إذ مل يعرف عباد

. وألن اإلمام أمحد أخص بعّباد وهو 189ح"قد مسع عباد بن العوام من بن أىب جنيمعني قوله هذا أطلق فقال: "
يب عيينة ومسع من واصل موىل أ ،واحداً  من بن أيب جنيح حديثاً مسع عباد بن العوام الذي روى قوله اآلنف، قال: "

 .190"واحداً  حديثاً 
 * الثاين: طرق معرفة اللقاء بني الرواة:   

 وحنتاج للتحقق منه بعدة وسائل:
 : التصريح ابللقاء يف طرق بعض احلديث:الطريق األول إلثبات اللقاء* 
حبيث أتيت يف سياق األحاديث عبارة تفيد أن هذا الراوي الذي روى عن فالن ابلعنعنة لقيه أو رآه أو صلى خلفه  

، نشري 191وحنو ذلك، وقد تقدمت أمثلة يورد فيها البخاري يف "صحيحه" وغريه مثل هذه احلوداث إلثبات اللقاء
  هنا لبعضها ابختصار:
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 (.1866صحيح البخاري ) 192

 (4/80)فتح الباري  193

 (.2122صحيح البخاري ) 194
 .(4/342)الباري  فتح 195
 (.61،62) للبخاري اإلمام خلف القراءة 196
 .(1/12) حجر البن الباري مقدمة فتح 197

بعد حديٍث ذكره ليزيد بن أيب حبيب، عن أيب اخلري عبد هللا بن مرثد، عن  -أورد البخاري يف "صحيحه"  -1
 بيان بذلك . قال احلافظ ابن حجر: "واملراد192عقبة" يفارق ال اخلري أبو قول يزيد: "وكان - عقبة بن عامر 

 .193عقبة" من له اخلري أيب مساع
مطعم  بن جبري بن عانف يزيد، عن أيب بن هللا بعد حديث البن عيينة، عن عبيد -أورد البخاري يف "صحيحه"  -2
 البخاري . قال احلافظ ابن حجر: "أراد194"بركعة جبري أوتر بن انفع رأى أنه :هللا أخربين عبيد قول سفيان: "قال -

 . 195جبري" بن لنافع هللا عبيد لقي بيان الزَيدة هذه إبيراد
 بن عمران نع أوىف أيب بن زرارة عن قتادة، عن بعد حديث شعبة، -"القراءة خلف اإلمام" ذكر البخاري يف  -3

. وال عالقة هلذا يف موضوع القراءة لكنه أورده 196اخلز" يلبس حصني بن عمران قول زرارة: "رأيت - حصني 
 عمران. لقي قد إلثبات أن زرارة

 من راو اعمس ليبني إال مجلة ابلباب له تعلق ال الذي احلديث خرج عن البخاري: "رمبا  حجر ابن احلافظ قال
 . 197معنعناً" شيئاً  ذلك قبل له أخرج قد لكونه شيخه

 
 : تنصيص األئمة على حتقق اللقاء:الطريق الثاين إلثبات اللقاء* 
أي أن ينص أئمة النقد على لقاء الراويني، فيحكم ابالتصال عند من يكتفي لصحة االتصال ابللقاء مع األمن  

من التدليس، وقد خيالفه من يشرتط السماع لصحة االتصال، وإن أثبت الرؤية واللقاء، وهذا كثري جداً عند أدىن 
 مطالعة لكتب"املراسيل" ومن ذلك:
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 .(193:ص) حامت أيب البن املراسيل 198
 .(134العلل الكبري للرتمذي )ص: 199
 .(2193) واحلاكم يف املستدرك ،(595) والطرباين يف املعجم الكبري   ،(1519) رواه الشاشي يف مسنده 200

 (.45:العلل )ص 201

عائشة"، وروى  من يسمع ومل ،رؤية عباس ابن بيه أنه قال عن أيب الزبري املكي: "رأىروى ابن أيب حامت عن أ -1
.  لكن البخاري أثبت 198عباس" ابن من يسمع مل املكي الزبري أبو "يقولون :قال عيينة بن إبسناده عن سفيان

 ؟ع عائشة وابن عباسري مسأبو الزبمساع أيب الزبري من ابن عباس لثبوت اللقاء بينهما حني سأله الرتمذي، فقال: "
يف حديث  وقد جاء لقاء أيب الزبري مع ابن عباس  .199"وإن يف مساعه يف عائشة نظراً  ؟أما ابن عباس فنعم :قال

 الساعدي، أسيد ابأ مسعت: قال املكي، الزبري أيب عن طهمان، بن رواه الشاشي والطرباين واحلاكم من طريق: إبراهيم
 أحداً  أن أظن نتك  ما عباس: ابن القول. فقال له وأغلظ أسيد أبو فقال ابلدينارين، ابلدينار يفيت عباس وابن

 .200أسيد" أاب َي هذا مثل يل يقول  هللا رسول من قرابيت يعرف
وأصحاب زيد بن اثبت الذين  " من الرواة، فقال: فيمن ثبت أنه لقي زيد بن اثبت  علي بن املديين فّصل -2

وعروة بن  ،ملسيبسعيد بن ا :اثنا عشر رجالً  ،ومنهم من مل يلقه، منهم من لقيه ،بفتواهكانوا أيخذون عنه ويفتون 
والقاسم  ،بد هللاوعبيد هللا بن ع ،وأابن بن عثمان ،وسليمان بن يسار ،وخارجة بن زيد ،وقبيصة بن ذؤيب ،الزبري

 ،د هللا بن عوفوطلحة بن عب ،وأبو سلمة بن عبد الرمحن ،وأبو بكر بن عبد الرمحن ،وسامل بن عبد هللا ،بن حممدا
وقبيصة بن  ،لزبريوعروة بن ا ،سعيد بن املسيب :وثبت عندان لقاؤه فأما من لقيه منهم  وانفع بن جبري بن مطعم.

 يلقومل يثبت عندان من الباقني مساع من زيد فيما أ وسليمان بن يسار. ،وأابن بن عثمان ،وخارجة بن زيد ،ذؤيب
  .201"إال أهنم كانوا يذهبون مذهبه يف الفقه والعلم ،إلينا
ملدلس : وجود رواية الراوي عن شيخه يف الكتب اليت تشرتط اللقاء بني الراوي غري االطريق الثالثة إلثبات اللقاء* 

وشيخه، أو الكتب اليت تشرتط ثبوت السماع بني الرواة يف كل ما خترجه ولو كان الراوي مدلساً، وهذا يتضمن 
 إثبات اللقاء وزَيدة السماع: 

 " الصحيح"ند علماء احلديث: أن البخاري يشرتاط يف كتابه : من يشرتط اللقاء: قد علم ابالستقراء املتقرر عاألول
أن ال خيرج احلديث إال إذا ثبت اللقاء بني مجيع الرواة يف سلسلة اإلسناد، لذا إذا كّنا تتبع إثبات لقاء راٍو من آخر، 

ما ؛ ألن همث وجدان هذه السلسة خمرجة يف "الصحيح" على سبيل االحتجاج، فإننا نستفيد منه ثبوت اللقاء بين
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 . (20/229هتذيب الكمال ) 202
 .(2/141هتذيب الكمال ) 203

 .(3/1000التعديل والتجريح ) 204
 .(1/356) والتجريح التعديل 205

 كما تقدم يف هذا املبحث.مع مالحظة أن البخاري قد خيالفه من ال يشرتط ثبوت اللقاء حىت يسمع   206

البخاري كفاان مؤنة التفتيش، ونستطيع معرفة ذلك ابلرجوع إما لكتاب "هتذيب الكمال" يف ترمجة الراوي فرمبا 
وجدان املزي وضع أمام روايته عن شيخه رمز "صحيح البخاري"، أو لكتب رجال البخاري اليت تذكر موضع رواية 

وع البحث خ الذين روى عنهم هذا الراوي فيها، فرمبا ذكر موضالراوي يف "الصحيح" مقروانً بشيوخه، فنتتبع الشيو 
 فيهم. ولنضرب مثااًل على ذلك لتقريب املعىن:

قَاَل: قَاَل َرُسوُل  ، عن عمران بن احلصني ،اجسّ عن عقبة بن وَ  ،إبراهيم بن أيب عبلة روى الطرباين من طريق:  -
عبلة عن عقبة بن  . فلو أردان أن نتحقق من لقاء ابن أيب«َشاَر ِإلَي ِه اِبأَلَصاِبعِ َكَفى اِبل َمر ِء ِمَن الشَّرِّ َأن  يُ » :هللِا 

 (، فسنرجع إىل ما ذكرانه آنفاً:َوّساج(، ومن لقاء )ابن وساج من عمران 
 أواًل: لقاء ابن أيب عبلة من عقبة بن َوّساج: فنرجع لرتمجة أحدمها فننظران يف شيوخ األول أو تالميذ الثاين:

فعند الرجوع لكتاب "هتذيب الكمال" يف ترمجة عقبة بن وّساج، وجدان أن املزي ذكر إبراهيم بن أيب عبلة يف  -أ
. فرمز له مبا يفيد أن رواية ابن أيب عبلة عنه يف صحيح 202"روى عنه: إبراهيم بن أيب عبلة )خ(الرواة عنه، فقال: "

 .203يب عبلة يف ترمجته سنجد نفس األمرالبخاري. وكذلك لو رجعنا ملن روى عنهم إبراهيم بن أ
وعند الرجوع لكتاب "التعديل والتجريح ملن خرج له البخاري يف اجلامع الصحيح" للباجي، يف ترمجة عقبة  -ب

عن  نيب أخرج البخاري يف هجرة ال ،خرج اىل الشام عقبة بن وساج الربساين البصري:بن َوّساج لوجدانه قال: "
. وقال حنو ذلك يف 204"عن أنس بن مالك وهو حديث واحد مل أر له غريه وأيب عبيد عنه، إبراهيم بن أيب عبلة،

 .206. فكفاان البخاري بذلك مؤنة إثبات اللقاء205ترمجة ابن أيب عبلة
 :اثنياً: لقاء عقبة بن َوّساج من عمران 

يف شيوخه،  عمران عند الرجوع لكتاب "هتذيب الكمال" يف ترمجة عقبة بن وّساج، وجدان أن املزي ذكر  -أ
 ،حصني عمران بن ،وعبد هللا بن حمرييز ،روى عن: أنس بن مالك )خ(، وعبد هللا بن عمرو بن العاصفقال: "
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 .(20/228هتذيب الكمال ) 207

 .(1/3صحيح ابن خزمية ) 208
 .(3/186صحيح ابن خزمية ) 209
 .(1/151) حبان ابن صحيح 210
 .(1/162صحيح ابن حبان ) 211

 

فلم يرمز إال لروايته عن أنس، وأخلى البقية مما يدل أنه ليس له رواية  .207"وأيب الدرداء ،وأيب األحوص اجلشمي
 اج للطرق اآلنفة يف إثبات االتصال أو نفيه. يف الكتب الستة. فعند ذلك حنت عن عمران 

كذلك عند الرجوع لكتاب "التعديل والتجريح ملن خرج له البخاري يف اجلامع الصحيح" للباجي يف ترمجة   -ب
عن أنس بن مالك وهو حديث فقال: " عقبة بن َوّساج اآلنفة جنده مل يذكر له رواية يف البخاري إال عن أنس 

 ".واحد مل أر له غريه
من يشرتط السماع: نص ابن خزمية وابن حبان على أهنما ال خيرجان احلديث يف "صحيحيهما" إال إذا ثبت الثاين: 

 عندمها اتصال اإلسناد يف مجيع رواة اإلسناد ولو من مدلس:
صر تصر املختخم يف أول مقدمة "صحيحه" مبيناً شرطه من اسم كتابه: ")كتاب الوضوء(:  بن خزميةقال احلافظ ا 

وال جرح  من غري قطع يف أثناء اإلسناد، إليه  بنقل العدل عن العدل موصوالً  عن النيب  ،من املسند الصحيح
املختصر من املختصر من  :(كتاب الصياموقال أيضاً: ") .208"يف انقلي األخبار اليت نذكرها مبشيئة هللا تعاىل

وال  ،من غري قطع يف اإلسناد ،إليه  العدل موصوالً  على الشرط الذي ذكران بنقل العدل عن املسند عن النيب 
أو  اً إما لشك يف مساع راو من فوقه خرب  ،جرح يف انقلي األخبار إال ما نذكر أن يف القلب من بعض األخبار شيء

رب لعلم بذكر خفإان ال نستحل التمويه على طلبة ا ،وال جرح فنبني أن يف القلب من ذلك اخلرب ،راو ال نعرفه بعدالة
 . 209فيغرت به بعض من يسمعه" ،غري صحيح ال نبني علته

، من الشروط اليت جيب أن تتوفر يف اإلسناد الذي خيرجه يف "صحيحه" "صحيحه" يف مقدمة ذكروأما ابن حبان ف
"إذا صح عندي خرب من رواية مدلس أنه بني  . وقال كذلك:210التدليس" عن خربه املتعرى: فقال منها: "اخلامس

 .211ه، ال أابيل أن أذكره من غري بيان السماع يف خربه بعد صحته عندي من طريق آخر"السماع في
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 .(66العلل البن املديين )ص: 212
 .(160)ص:عن أبيه  رواه ابن أيب حامت يف املراسيل 213

وعلى هذا فإذا وجد الراوي قد روى عن شيخ معني ووجدان روايته عنه عند ابن خزمية أو ابن حبان يف  
"صحيحيهما"، فإننا جنعل ذلك قرينة قوية على ثبوت اللقاء بينهما ؛ ألن هاذين احلافظني اشرتاط اتصال اإلسناد 

خه ملعني الذي خرجاه ألنه قد يسمع من شييف رواة أحاديثهما، وهذا من حيث املتون ال يفيد إال يف احلديث ا
فيهما ويدلس أحاديث أخرى مل يذكراها، لكنه يفيد يف إثبات لقاء الراوي عن شيخه ؛ ألهنما إذا أثبتا السماع يف 

 هذا احلديث املعني، فثبوت اللقاء بينهما من ابب أوىل. 

 * الثالث: طرق معرفة املعاصرة بني الرواة:
 عدة طرق:وحنتاج للتحقق منها ب

 * الطريق األول إلثبات املعاصرة: نص األئمة على املعاصرة:
وتقدم أن مسلمًا يكتفي ابملعاصرة إلثبات االتصال، وهي أن يكون أدرك زمن من روى عنه حبيث ميكن ملثله  

وط: أن ر السماع منه فال يكون صغرياً حبيث ال ميكنه السماع عند موته، لكنه اشرتط لصحة هذه املعاصرة ثالثة ش
ال يكون الراوي مدلسًا عن شيوخه.  مع إمكان اللقاء ولو مل يثبت. وعدم وجود ما يدل على امتناع وقوع مثل 
هذا اللقاء. ورمبا وجدان من النقاد من خيالفه، فهم وإن اعتنوا بذكر إدراك الرواة بعضهم لبعضهم كثرياً، إال أهنم 

تصال يثبت له مساع  بناء على اشرتاط اللقاء أو السماع يف صحة اال يفرقون بني من مسع، وبني من لقي أو رأى ومل
 عندهم: 

 لبيت،ورأى أاب سعيد اخلدري رآه يطوف اب. عطاء بن أيب رابح لقي عبد هللا بن عمربن املديين: "قال علي لذا  
ال من أم سلمة و  اجلهين،ومل يسمع من زيد بن خالد ، ورأى عبد هللا بن عمرو .وابن عباس ،وجابراً  ومل يسمع منه،

   .212"ومل يسمع من أم كرز شيئاً . ومسع من عبد هللا بن الزبري وابن عمر. وال من أم هاينء
ن يكون وما ميكن أ ألنه قدمي،؛ ومل يدرك عاصم بن عدي  مل يسمع الشعيب من ابن عمر،وقال ابن أيب حامت: " 

 .213"وال أعلم مسع الشعيب ابلشام إال من املقدام أيب كرمية ،مسع من عوف بن مالك األشجعي
 لذا سأذكر نصوص النقاد يف اإلدراك، مث أمثل مبثال تتضح فيه املعاصرة عند مسلم: 
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 .(3/63) هللا عبد رواية الرجال ومعرفة العللرواه عنه اإلمام أمحد يف  214

 .(3/352) الدوري معني رواية ابن اتريخ 215
 .(44:ص)عن أبيه  رواه ابن أيب حامت يف املراسيل 216
 .(241:ص) للرتمذي الكبري ترتيب العلل 217
 .(240:ص) رواه ابن أيب حامت يف املراسيل 218
 .(36العلل ومعرفة الرجال رواية املروذي )ص: 219

 .(5/368) احلديث عن أبيه حامت يف علل أيب رواه ابن 220

 .(82املراسيل )ص: يف حامت أيب رواه ابن 221

األول: نصوص اإلدراك: النقاد يعتنون بذكر اإلدراك بني الرواة: فإذا سئل أحدهم هل مسع الراوي عمن روى عنه؟ 
 ا نفى السماع ورمبا سكت:فيجيب أنه أدركه، فرمب

 قد يذكرون اإلدراك ويسكتون عن السماع، ومثاله: -1
 .214أدركه" كان  قد :قال ؟الربيع من لسفيان: مسعه مهدي وذكر أثراً: "قلت بن الرمحن عبد قال 
 :ليحىي تالكوىف. قل سويد بن عرار من الوليد بن شجاع بدر أبو مسع قد يقول: حيىي وقال الدوري: "مسعت 

 .215نعم" أدركه؟ فقال:
 .216أدركه" قد :قال ؟مسلمة بن حممد من احلسن مسع "هل وسئل أبو حامت:  
 .217قدمي" يسار بن عطاء,  أدركه يكون أن "ينبغي فقال: واقد؟ أاب هل أدرك يسار بن وسئل البخاري عن عطاء 
 قد يذكرون اإلدراك أو الرؤية وال يقفون على السماع، ومثاله: -2
أنًسا(،  )رأيت :قال :رآه قال: قد ؟أنس من مسع كثري  أيب بن "حيىي :حنبل بن أمحد هللا عبد أليب قال األثرم: قلت 

 .218أم" منه مسع أدري وال
وب قد أي: مث قال .وأما مساع فال أعلم قد رآه،" فقال:، مسع ابن عون من أنس شيئاً وسئل اإلمام أمحد أيضاً:  

 . 219"ال أدري ويونس قال: .ومل يسمع رآه،
 .220منه" مساعه ينب ومل ،أدركه عمر؟ قال: ابن أدرك بريدة "ابن وسئل أبو حامت: 
 وقد يذكرون اإلدراك أو الرؤية وينفون السماع لعدم حتققه، ورمبا ذكروا السبب: -3
لي رؤية مبكة يصإمنا رآه   يسمع من أنس بن مالك،"مل األعمش:عن سليمان بن مهران قال علي بن املديين  

 .221"فإمنا يرويها عن يزيد الرقاشي عن أنس فأما طرق األعمش عن أنس، خلف املقام،
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 .(12/231) النبوية العلل يف رواه الدارقطين 222
  .(241:ص) رواه ابن أيب حامت يف املراسيل 223
 .(187: ص)عن أبيه  رواه ابن أيب حامت يف املراسيل 224

 .(88:ص)عن أبيه  رواه ابن أيب حامت يف املراسيل 225
 .(192:ص)عن أبيه  رواه ابن أيب حامت يف املراسيل 226
 .(180:ص)عنه  رواه ابن أيب حامت يف املراسيل 227

 بن "حبيب :(192:ص) ومن احلجة اتفاق النقاد على عدم السماع راٍو من آخر كما قال أبو حامت فيما روى ابنه يف  املراسيل 228
 أهل واتفاق ذلك لىع اتفقوا قد احلديث أهل أن غري ،منه أكرب هو ممن مسع قد وهو ،الزبري بن عروة من السماع له يثبت ال اثبت أيب

 ".حجة يكون شيء على احلديث

  هو الشيخ: قال مرسل، قال: عنه؟ يروي فإنه مالك، بن أنس "لقي السائب: بن عطاء وسئل حيىي بن معني عن 
 .222يلقه" ومل أدركه، كبري

 .223رآه" قال ؟منه مسع هل ،مالك بن أنس عن كثري  أيب بن وسئل كذلك: "حيىي 
 وهذا ابلشام ذاك ،منه مسع أظنه وال ،أدركه قد قال: ؟الدرداء أيب من "مسع :سريين ابن وسئل أبو حامت عن 

 .224ابلبصرة"
 كان  لدرداءا شيء. أبو مساع حيكي وال ،أدركه :شيئاً؟ قال الدرداء أيب من مسع وائل أبو :وقال أيضاً: "قلت أليب

 . 225حنبل" بن أمحد يقول كما  هو ،قال: ال ؟يدلس قلت: كان ابلكوفة. كان  وائل وأبو ابلشام
 أكرب هو نم وأدرك أدركه قد ،يدركه مل ألنه ال شيئاً، عثمان بن أابن من يسمع مل الزهري :أيب وقال أيضاً: "قال

 .226منه" السماع له يثبت ال منه، ولكن
 .227شيئاً" منه يسمع ومل ،"أدركه :قال ؟األعرج من مسع هل سعد: بن الليث عن زرعة أبو وسئل

واملقصود هنا: أن كل غري مدلس ثبت إدراكه ملن روى عنه وأمكن لقاؤه به، فإدراكه ومعاصرته جترى على االتصال  
، 228على مذهب مسلم ولو مل يثبت لقاؤه أو مساعه منه، إال ما قامت احلجة والبينة فيه على امتناع السماع أو اللقاء

اه أئمة النقد من السماع فهو مبين على اشرتاطهم وجود التصريح به يف رواَيت الراوي عمن روى عنهم وأكثر ما نف
 بعد تتبع األسانيد، وال يلتزم مسلم بذلك فيما قرره يف "مقدمة صحيحه" إذا توفرت شروطه الثالثة اآلنفة الذكر.

َا  أبيه طاوس بن كيسان، عن عائشة  الثاين:  مثال لثبوت املعاصرة: روى مسلم من طريق: ابن طاوس، عن َأهنَّ
ِ بـَع َد ال َعص رِ  ملَ  َيدَع  َرُسوُل هللِا » :قَاَلت   َعَتني  . قلت: أخرج مسلم حديث طاوس عن عائشة مع عدم ثبوت «الرَّك 
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 .(13/373)للمزي  الكمال هتذيب :انظر 229
 .(99)ص: عن أبيهاملراسيل رواه ابن أيب حامت يف  230
 .(99املراسيل )ص:رواه ابن أيب حامت يف  231
 .(2/129املعرفة والتأريخ ) رواه الفسوي يف 232

 .(119:ص)يف علم الرواية  الكفاية يف أخرجه اخلطيب :طريقه ومن ،(1/169) الرجال يف ضعفاء الكامل يف عدي رواه ابن 233
 .(1/54) دمشق ابن عساكر يف اتريخ :ومن طريقه ،(119:ص) الرواية علم يف رواه اخلطيب يف الكفاية 234

اصرها عمساعه منها، واعتمد مسلم على إثبات االتصال بثبوت املعاصرة وإمكان اللقي من وجهني: األول: أنه 
هـ(، قبلها أو 30يعين أنه ولد حبدود ) .229سنة وسبعون بضع مات يوم لههـ(، و 106قطعاً فهو قد مات سنة )

هـ(، وعمر طاوس حينها يقارب ثالثني سنة. الثاين: نص النقاد على 57بعدها بيسري. وعائشة قد ماتت سنة )
 منز  يعين - أدرك وقد شيًئا، عثمان من يسمع مل "طاووس ، قال أبو حامت:قدم طاوس وأنه قد أدرك زمن عثمان 

 قال: ًئا؟شي عنها هللا رضي عائشة من طاووس "مسع: ومع ذلك قال حيىي بن معني وسئل. 230قدمي" ألنه - عثمان
قلت: ابن معني وابن املديين ال  .232عائشة" من مسع وال ،موسى أاب يلق "مل علي بن املديين: . وقال231أراه" ال

ينفيان معاصرة طاوس للعائشة قطعاً، وهو واضح من كالم ابن املديين فإنه نفى السماع ال اللقاء، لكن األول 
  يشرتط السماع، والثاين يشرتط اللقاء، ومسلم اكتفى: بثبوت املعاصرة وإمكان اللقاء.

 والدة الراوي ووفاة الشيخ:* الطريق الثاين إلثبات املعاصرة: معرفة أتريخ 
  : وفيات الرواةالدة و و ؤلفة لتحديد لنوعني من الكتب امليرجع وللتحقق من معرفة أتريخ والدة الراوي ووفاة شيخه  

الوفاة ورمبا  (، فإنه يُذكر فيها أقوال النقاد يف أتريخاجلرح والتعديليف كتب الرتاجم و ) .(خاصة ابلوفيات)كتب 
ه وعاصره وَبذا يعلم هل أدرك الراوي شيخأو يذكرون أتريخ الوفاة وعمر الراوي، فيستدل به على والدته،  .الوالدة

وأمكنه السماع منه، فإن مل يكن مدلسًا وال وجدت قرينه تدل على نفي السماع حكم ابالتصال على مذهب 
 مسلم ومن وافقه، وإال تبني التدليس أو الكذب.

 .233التاريخ" هلم استعملنا الكذب الرواة استعمل اقال سفيان الثوري: "مل 
  .234"عنه كتب  من وسن سنه احسبوا يعين:,  ابلسنني فحاسبوه الشيخ اهتمتم إذا: "غياث بن قال حفص 
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 بن حسان بغداد اتريخ من ]النسختني[ يف "كذا :(55/ 1) عساكر البن دمشق قال ابن عساكر اتريخ ،)حسان(يف األصل  235
 زيد". بن محاد وأظنه ،زيد

اتريخ  يف عساكر ابن :طريقه ومن ،(1/131)السامع  وآداب الراوي ألخالق واجلامع( 7/369) اتريخ بغداد يف اخلطيب رواه 236
 (.1/54)دمشق 

 .(1/26مسلم ) صحيحمقدمة  237

 .(118/ 1شرح النووي على مسلم ) 238
. وتقدم ما )يف فوائد التاريخ( :حتت عنوان (1/55الوايف ابلوفيات ). وذكره الصفدي يف (381معرفة أنواع علوم احلديث )ص: 239

يف قصة ( 1/54)اتريخ دمشق  يف عساكر وابن ،(119:ص) واخلطيب يف الكفاية ،(6/133) والتعديل رواه ابن أيب حامت يف اجلرح
 تكذب ال :عدانم بن فقال له عفري,  أرمينية غزاة يف ومائة مثان سنة لقيته: وقال,  معدان بن كذب راو ادعى مساع خالد  يف إثبات

 سنني.  أبربع موته بعد لقيته أنك تزعم وأنت ،قط أرمينية يغز ومائة ومل أربع سنة يف معدان بن خالد مات

 للشيخ نقول التاريخ مبثل الكذابني على نستعن يقول: مل زيد بن 235"مسعت ]محاد[ :الزَيدي حسان وقال أبو 
  أبو حسان: قال كذبه.  من صدقه عرفنا مبولده أقر ولدت؟ فإذا كم  سنة

  .236سنة" ستني من أعلمه فأان التاريخ يف فأخذت
 ومن أمثلة ذلك: 

هللا بن عبد الرمحن الدَّارمي قال: مسعُت أاب نعيم و  قال:" حدَّثين عبدفمسلم يف مقدِّمة "صحيحه"، ما روى  -1
ثنا أبو وائل  ذكر املعلَّى بُن ُعرفان فقال: بُِعَث بعد  فقال أبو نعيم: "أتُراهُ  قال: خرج علينا ابن مسعود بصفِّني،حدَّ

: "معىن هذا الكالم أنَّ [ابب الكشف عن معايب الر واة]على هذا الكالم يف  ، قال النَّووي معلِّقاً 237املوت؟!"
علَّى كذب على أيب وائل يف قوله هذا ؛

ُ
َ سنة اثنتني وثالث امل ث وثالثني، سنة ثال :ني، وقيلألنَّ ابن مسعود تـُُويّفِ

علي بعد ذلك  قول األكثرين، وهذا قبل انقضاء خالفة عثمان بثالث سنني، وِصفِّني كانت يف خالفة واألول
 .238املوت" بسنتني فال يكون ابن مسعود خرج عليهم بِصفِّني إال أن يكون بُعث بعد

كشي ال: ملا قدم علينا أبو جعفر حممد بن حامت ال"روينا عن احلاكم أيب عبد هللا ق :ابن الصالحاحلافظ قال  -2
مسع هذا الشيخ  :وحدث عن عبد بن محيد، سألته عن مولده، فذكر أنه ولد سنة ستني ومائتني، فقلت ألصحابنا

 .239من عبد بن محيد بعد موته بثالث عشرة سنة"
 الوفاة:* ومن األحاديث اليت صححها مسلم بناء على املعاصرة مبعرفة أتريخ الوالدة و 
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 (.922صحيح مسلم ) 240

 .(12/456) ،(7/71هتذيب التهذيب ) :انظر 241
 .(1/34صحيح مسلم )مقدمة  242
 (.663صحيح مسلم ) 243

 .(64العلل )ص: 244

 .(1/188) ،(6/278) التهذيب هتذيب :انظر 245

هلا وهي تريد أن تبكي أاب سلمة  ال ق : قالت أم سلمة :قال ،عبيد بن عمريما رواه مسلم من طريق:  -1
« : َُرَجُه هللُا ِمن ه ًتا َأخ  ِخِلي الشَّي طَاَن بـَيـ  . قلت: عبيد بن عمر مل يثبت تصرحيه ابلسماع أو 240«؟أَتُرِيِديَن َأن  تُد 

إلثبات االتصال ابملعاصرة وإمكانية اللقاء، حيث إن أم سلمة ماتت يف سنة ، واكتفى مسلم لقاء أم سلمة 
ر بعدها عبيد بن عمري حىت سنة )61) حيث املعاصرة ظاهرة جلية. ولكن مسلم استدل مبا  241هـ(68هـ(، وُعمِّ

 ري،موأسند عبيد بن عهو أوضح من ذلك وهو قدم مولده ؛ حيث قال مستداًل على صحة االتصال ابملعاصرة: "
. فأثبت مسلم االتصال "242وعبيد بن عمري ولد يف زمن النيب ، حديثًا  عن النيب ،  عن أم سلمة زوج النيب

ة أم سلمة تاريخ وفاالقدمية، مقارنة بمبعرفة اتريخ والدة عبيد بن عمري ، وذلك تحقق معاصرة عبيد ألم سلمة ب
، .وهو ليس مبدلس وال يرسل 
ِإيّنِ أُرِيُد َأن  قال للذي قال:  : أن النيبَّ  عن أيب بن كعب ،أيب عثمان النهديوروى مسلم من طريق:  -2

ِلي ِجِد َوُرُجوِعي ِإَذا َرَجع ُت ِإىَل َأه  َتَب يل مَم َشاَي ِإىَل ال َمس  . قلت: أبو عثمان 243«لَّهُ َقد  مَجََع هللاُ َلَك َذِلَك كُ » :يُك 
، واكتفى مسلم إلثبات االتصال النهدي عبد الرمحن بن مل مل يثبت تصرحيه ابلسماع أو لقاء أيب بن كعب 

أبو عثمان النهدي عبد " املديين: بن عليومل يره، قال  ابملعاصرة وإمكانية اللقاء، فأبو عثمان أسلم يف عهد النيب 
يب وروى عن أيب موسى وعن أ، وأسامة ي عمر وابن مسعود وأاب بكر وسعداً لق ثقة، وكان جاهلياً  الرمحن بن مل،

هـ( و 95. وقد ذكروا أنه تويف ما بني سنة )"244أيب بن كعب وقد أدرك النيب : وقال يف بعض حديثه بن كعب،
قطعية ال شك  245فمعاصرته أليب بن كعب الذي مات سنة قبل الثالثني للهجرة ومائة ثالثني ابن هـ(، وهو100)

 الصائغ و رافعوأب النهدي أبو عثمان وهذافيها، ولذا قال مسلم  مستداًل على صحة االتصال ابملعاصرة الثابتة: "
 إىل نزال حىت األخبار عنهم ونقال جرا، هلم البدريني من  هللا رسول أصحاب وصحبا اجلاهلية أدرك ممن ومها -
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 .(1/34صحيح مسلم )مقدمة  246
 . واحلديث ذكره يف املتابعات.(2630صحيح مسلم ) 247

وأخرج له مسلم حديثًا واحدًا عن  ،. وقد عاصر عراك بن مالك عائشة يف املدينة(162:ص)رواه ابن أيب حامت يف املراسيل  248
 وابقي ما أخرجه عنه يف كله بينهما عروة. ،متابعة ولكن ، (2630)عائشة 

 (. 1445( )737) ،(334صحيح مسلم ) 249
 .(19/549) للمزيهتذيب الكمال  :انظر 250

فاعتمد مسلم على  ،يف رواية )طاوس عن عائشة( يف مسلم :تقدم يف )طرق معرفة املعاصرة بني الرواة( السابق اً رابع مثاالً  وانظر 251
سنة  فيكون عمره عند وفاة عائشة  ،سنة وسبعون بضع وله ،هـ(106إثبات االتصال أبن طاوس عاصرها حيث قد مات سنة )

  هـ( يقارب ثالثني سنة.57)
 يف "الصحيحني". ثبت مساعه من أيب هريرة وقد  (.2/107الراية ) نصب :انظر 252

 يف نسمع حديثًا، ومل  النيب عن كعب  بن أيب عن منهما واحد كل  أسند قد - وذويهما عمر وابن هريرة أيب مثل
 .246شيًئا منه مسعا أو أبياً  عاينا أهنما بعينها رواية
قال عن املسكينة اليت أعطت ابنتيها صدقة  النيب  أن :عن عائشة ،عراك بن مالكمن طريق:  روى مسلم  -3

َنَّةَ ِإنَّ هللاَ َقد  : »التمرات وتركت نفسها . وقد نفى بعض النقاد مساعه 247«أَو  َأع تَـَقَها َِبَا ِمَن النَّارِ  ،أَو َجَب هَلَا َِبَا اجل 
لعدم ثبوت مساعه منها يف األحاديث، وأن جلَّ رواَيته يدخل عروة بن الزبري بينهما، ولذا قال اإلمام  من عائشة 

قلت: خرج مسلم ثالثة أحاديث عن عراك  .248"عروة عن يروي إمنا ولعائشة؟ له ما عائشة؟ مسع أين "من: أمحد
هـ( يف خالفة يزيد بن عبد 104-101، لكن املقصود هنا أن معاصرته ظاهرة فقد تويف ما بني )249عن عائشة

( سنة تقريباً، فال بد أن يكون 44، فبني وفاتيهما )هـ(57سنة ) ، ووفاة عائشة 250امللك وقد كرب وشاخ
. لذا 251أكثر ما دام أنه شاخ وهرم، وهو يف املدينة كذلك، فاملعاصرة واملساكنة ظاهرةعاصرها مبثل هذا العمر أو 

 ، سنة واحدةهريرة تويف هو وعائشة يف وأبو ،وقد ذكروا مساع عراك من أيب هريرة ومل ينكروه: "ابن دقيق العيد قال 
 . 252"فال يبعد مساعه من عائشة مع كوهنما يف بلدة واحدة

 * الطريق الثالثة إلثبات املعاصرة: معرفة طبقة الراوي وشيخه: 
ذه الطبقات مبين فمعرفة ه املشايخ.يف األخذ عن اشرتكوا فعبارة عن مجاعة تعاصروا زمناً، واملقصود ابلطبقة هنا  

لراوي الذين مسع افإن مل توجد الوالدة وال الوفاة اعتمدوا على وضعها بتحديد شيوخ  ،والوفيات على معرفة املواليد
يف طبقة ال منهم و تالميذه الذين رووا عنه، خاصة القدماء من الشيوخ والصغار من التالميذ، فابن حبان قسم
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 .(514،536:ص) التهذيب تقريب 253

 .(6/476) لتاريخ الكبريا 254
 .(1/200موضح أوهام اجلمع والتفريق ) 255
 .(585:ص) التهذيب تقريب ،(31/160) الكمال انظر  هتذيب 256

ا صنعه احلافظ . وأدق منه ممث أتباعهم، وهكذا مث التابعني طبقة، جعل الصحابة طبقة،فعلى األجيال "الثقات" 
قسم طبقة ف يخ،حبسب تقارب السن ولقاء املشابقات يف مقدمة كتابه حني قّسم الط "التقريب"يف كتابه ابن حجر 

التابعني مثالً إىل أقسام: الطبقة الكربى كابن املسيب، مث الوسطى كابن سريين، مث طبقة تلي الوسطى جل  روايتهم 
م لقاء أحد من عن كبار التابعني كقتادة، مث الطبقة الصغرى منهم كاألعمش، مث طبقة عاصروا الصغرى ومل يثبت هل

 أو عشرين،و األكثر وهحدد الطبقة بعشر سنوات وأما الذهيب يف كتابه "أتريخ اإلسالم" فقد الصحابة كابن جريج. 
 ن النيب روى رجل علو كما فيذكر يف كل طبقة من مات فيها. ومبعرفة الطبقات تتبني املعاصرة من عدمها  

 .فكذلك كذا إذا وجدانه يف طبقة أتباع التابعني وروى عن الصحابة عرفنا أنه مرسل، و  طبقة التابعني فوجدانه من
تبني الرفاعي يروي عن معاذ بن هشام الدستوائي، فإننا سنحممد بن يزيد هشام  فعلى سبيل املثال: لو وجدان أبو

وذلك أبن نذهب لرتمجتهما يف "تقريب التهذيب" للحافظ ابن حجر، فنجد أنه املعاصرة عن طريق الطبقات، 
ذ الذي هو األتباع، وروى عن شيخه معا تبع عن اآلخذين كباروضع أبو هاشم الرفاعي يف "الطبقة العاشرة"، وهم  

فإذا كان أبو هاشم ، فيتبني لنا هنا أن املعاصرة ظاهرة جلية. 253كبار أتباع التابعنيمن "الطبقة التاسعة"، وهم   
 ليس مبدلس، ومل توجد قرينة متنع اللقاء، فهو متصل على مذهب مسلم ومن وافقه.

 يف معرفة املعاصرة، وبيان االتصال واالنقطاع،  ومن أمثلة داللته على املعاصرة:جداً  مٌ مهالرواة  معرفة طبقات* ف
ِلم احلليب اخلفاف أَبُو خملد َعن  واصل األحدب وا: "عطاء ب ن "اإلمام البخاري يف: "التاريخ الكبري قول   ألعمش"،ُمس 

ِلم القاص الصَّنَـَعاينّ، وال أعرفه" . وتعقبه اخلطيب أبهنما اثنان كل منهما 254مث قال: "ويَقاَل أيًضا: عطاء ب ن ُمس 
 مسلم احلليب، نفوهم البخاري إذ خلط ذكر عطاء بن مسلم الصنعاين بعطاء بفقال: " من طبقة غري طبقة اآلخر،

وروى  أما الصنعاين فقدمي مسع وهب بن منبه، وبينهما فرق واضح، وذلك أهنما اثنان كل واحد منهما غري صاحبه،
وهب بن منبه فإذا هو فنظران إىل  .255"عنه حممد بن عمرو بن مقسم الصنعاين شيخ حدث عنه علي ابن املديين

، ومات سنة ما سريين كاحلسن وابن  ،الطبقة الوسطى من التابعني "، وهيالثالثةعند احلافظ ابن حجر من "الطبقة 
هي و  "الطبقة الثامنة"إذا هو عنده احلافظ ابن حجر من ف. ونظران إىل اخلفاف 256هـ(114-110بني سنة )
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 .(20/105) الكمال هتذيب 257

 الكاهلي. األسدي رافع بن وهو املسيب ،(532:ص) التهذيب تقريب :انظر 258
 الطبقات. :الثالث ،)مصادر معرفة اتصال األسانيد( :وسيأيت مزيد من األمثلة يف املبحث التايل 259
 .مساع من األعمش وال من الزهري أنه ال يثبت له :(115)ص: البنه املراسيلقال أبو حامت كما يف كتاب  260

 .(14/337) الكمال هتذيب 261

هـ(، ونظران يف طبقة شيوخه عند احلافظ املزي يف كتاب "هتذيب 290)الوسطى من أتباع التابعني، وأنه مات سنة 
، ولعله عّمر، وأما الباقون: فما بني 258، فإذا شيوخه على طبقات: واحد فقط من "الطبقة الرابعة"257الكمال"

"اخلامسة" وهم اثنان، حىت "الثامنة"، وغالبهم من "السابعة". فلم يثبت أنه روى عن أحد من "الطبقة الثالثة" اليت 
ني: ن حيث الزمن والطبقة، ويبعد أيضاً من وجههي طبقة وهب بن منبه، فظهر صحة كالم اخلطيب البغدادي م

( سنة وهذا مما يبعد معه أنه أدركة. الثاين: أن اخلفاف كويف، 80أحدها: أن بني وفاة اخلفاف ووهب ما يقارب )
حة معاصرة أحد ص فتبني من علم الطبقات وأكثر رواَيته عن الكوفيني، فكيف يروي عن صنعاين قدمي املوت.

 .259خ دون اآلخرالراويني عن الشي
 * الطريق الرابعة إلثبات املعاصرة: السرب الزمين لشيوخ الراوي وتالميذه:

أي الذين ثبت مساعهم منه أو عنه: وذلك مبعرفة وفاة أو طبقة أقدم شيخ مسعه، وكذا والدة أو طبقة آخر تلميذ  
ستطيع أن واَيته، فبواسطة ذلك نروى عنه، وكذا النظر يف وفاة أو طبقات من شاركه يف الرواية عن شيوخه يف ر 

حندد النطاق الزمين للعصر الذي عاش فيه، وهذه الطريقة اليت يسلكها احملدثون يف تصنيف طبقات الرواة الذين ال 
 يذكر هلم والدة وال وفاة، ومن أمثلة ذلك:

م ذكر وفاته ( لعدقيعبد هللا بن بشر الرَّ لو أردان أن حندد النطاق الزمين للعصر الذي عاش فيه راٍو مثل ) -1
ووالدته يف ترمجته يف كتب اجلرح والتعديل، فإننا نرجع لشيوخه وتالميذه يف الكتب اليت ذكرت ترمجته، ومن أمهها 

 عياش، أيب نب أابن عن: وأمجعها كتاب "هتذيب الكمال" للحافظ أيب احلجاج املزي الذي قال يف ترمجته: "روى
، كثري  أيب بن وحيىي ،260الزهري شهاب بن مسلم بن وحممد َبدلة، بن وعاصم، األعمش وسليمان الطويل، ومحيد
 بن ومعمر ،احلليب مسلم بن وعطاء حرب، بن السالم وعبد، برقان بن جعفر: عنه روى .السبيعي إسحاق وأيب

سنة  ماتلذي ا َبدلة ابن فلما سربان النطاق الزمين لتأريخ وفاة أقدم شيوخه، فوجدانه عاصم .261الرقي" سليمان
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 .(285:ص) التهذيب تقريب 262

 .(541:ص) التهذيب تقريب 263

 .    (9/454)اإلسالم  اتريخ 264

 .(2888صحيح مسلم ) 265

 .(1/35صحيح مسلم )مقدمة  266

 .(7/338) ،(126/ 8) ،(10/470هتذيب التهذيب ) :انظر 267

، فبهذا نعلم 263هـ(150سنة ) مات الذي  برقان بن ، مث نظران يف أول تالميذه وفاة فوجدانه جعفر262هـ(128)
هـ(، 150هـ(، وقبل سنة وفاة أول تلميذ له سنة )128أنه كان يطلب احلديث قبل سنة وفاة أقدم شيخ له سنة )

هـ(، وما قبلها أو بعدها حمتمل، وقد وضعه 150-128فيكون النطاق الزمين املتيقن لسماعه ما بني سنيت )
. 264هـ(160-151احلافظ الذهيب يف كتابه "اتريخ اإلسالم" يف وفيات الطبقة اليت تويف أصحاَبا ما بني سنيت )

ووضعه احلافظ ابن حجر يف "الطبقة السابعة"، وهي طبقة كبار أتباع التابعني: كمالك والثوري ؛ ألنه شاركهم يف 
رواَيته عن أهل "الطبقة اخلامسة"، وهي الصغرى من التابعني، وأكثر الرواة عنه من "الطبقة  شيوخهم، وأكثر

 الثامنة"، وهي الطبقة الوسطى من أتباع التابعني، و"التاسعة"، وهي الصغرى منهم.
 :قَالَ  عن النيب  ، رِب ِعيِّ ب ِن ِحرَاٍش، عن أيب بكرةروى مسلم يف "صحيحه" من طريق: ومن هذا الباب ما  -2
ِلَمانِ » الَ  ِإَذا ال ُمس  َها َدَخالَ  ، َأَحُدمُهَا َصاِحَبهفَِإَذا قـََتلَ  ،فـَُهَما َعَلى ُجر ِف َجَهنَّمَ  ،حَ مَحََل َأَحُدمُهَا َعَلى َأِخيِه السِّ

يًعا بسماع  ، وال يعرف له تصريحال يعرف مىت ولد ربعي حىت يستدل به على معاصرته أليب بكرة . و 265««مجَِ
 حراش بن ربعي "وأسند مسلم يف سياق االحتجاج على صحة االتصال ابملعاصرة مع إمكان اللقاء: منه، لكن قال

 أيب بن علي من ربعي مسع وقد حديثًا،   النيب عن بكرة أيب وعن حديثني،  النيب عن حصني بن عمران عن
يب أل تهعلى معاصر هـ( 40)مات سنة الذي  مساع ربعي من علي قدم مسلم بفاستدل . 266عنه" وروى طالب
 .267هـ(، ومثله عمران 51سنة ) تويف بعد علي  املتيقنة، والذي  بكرة
فـََوَضَع صنعته " ، عن أنس بن مالك يف طعام ألم سليم عن عبد الرمحن بن أيب ليلى وروى مسلم من طريق:  -3

فََأَكُلوا َحىتَّ فـََعَل  ،«ُلوا َومَس وا هللاَ كُ »فـََقاَل:  ،فََأِذَن هَلُم  َفَدَخُلوا ،«ائ َذن  ِلَعَشرَةٍ »مُثَّ قَاَل:  ،يََدُه َومَسَّى َعَلي هِ  النَّيب  
، فاحتج مسلم يف "مقدمة صحيحه" على ". ومل حيفظ تصريح ابن أيب ليلى ابلسماع من أنس َذِلَك بَِثَماِننَي َرُجالً 

ر بن وقد حفظ عن عم - وأسند عبد الرمحن بن أيب ليلىأمكان اللقاء، فقال: " صحة االتصال ابملعاصرة مع
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 (.ِ 1/34صحيح مسلم )مقدمة  268

. فاستدل مسلم على حتقق معاصرة ابن 268"حديثاً  عن النيب  ،عن أنس بن مالك - وصحب علياً  ،اخلطاب
 أنس وفاة اتريخ من بكثري أقدم ووفاهتما،  علًيا وصحب عمر عن مبن هو أقدم منه حني حفظ  ليلى ألنس 

.  
 * الطريق اخلامسة إلثبات املعاصرة: وجود سلسلة الرواة يف صحيح مسلم: 

وهذا ما يطلقون عليه أنه شرط مسلم ابالتصال أي احتج َبذا الراوي عمن روى عنه بدون البخاري بصورة  
كرواية  طاوس   :االجتماع مبجرد املعاصرة مع إمكان اللقي واألمن من التدليس، وهلذا أمثلة مرت يف الطرق السابقة

، ورواية ربعي بن عن عائشة عراك بن مالك، ورواية  عن أيب بن كعب عثمان النهدي ورواية أيب، عن عائشة 
 .عن أنس  عبد الرمحن بن أيب ليلى، ورواية  عن أيب بكرةحراش 

 املبحث السادس: مصادر معرفة اتصال األسانيد. -

 * األول: كتب الرتاجم يف اجلرح والتعديل، وكتب العلل والسؤاالت: 
 فكتب تراجم الرواة من أهم املصادر ملعرفة اتصال األسانيد ومعرفة املعاصرة من عدمها، وهي على أقسام  
كتب األصول اليت ألفها أئمة النقد ككتاب "التأريخ الكبري" للبخاري، أو كتبها عنهم تالميذهم ككتب   -1

السؤاالت والعلل، ككتب "العلل" اليت رواها عن اإلمام أمحد مجاعة من تالميذه، كابنيه عبد هللا وصاحل واملروذي 
وأيب داود وابن هانئ وغريهم، وكتب التأريخ ومعرفة الرجال اليت رواها تالميذ حيىي بن معني، كالدوري وابن حمرز 

الرتمذي للبخاري، واآلجري أليب داود، وسؤاالت احلاكم وابن اجلنيد وابن طهمان الدقاق وغريهم، وسؤاالت 
 للدارقطين، وحنوها. ففيها كثري من بيان اتصال األسانيد وبيان إدراك الرواة ملن رووا عنهم من عدمها.

الكتب اليت أراد مصنفوها أن جيمعوا أقوال مجاعة من النقاد يف ترمجة كل راٍو ابألسانيد لقائليها، ككتاب  -2
والتعديل" البن أيب حامت الذي ملا فرغ من سؤال أابه وأاب زرعة نقل عن النقاد كيحىي بن معني وأمحد بن "اجلرح 

حنبل وعلي بن املديين ما كتبه إليه تالميذهم. وكتاب "أتريخ بغداد" للخطيب البغدادي، وأتريخ دمشق" البن 
نها ن راٍو يف موطن واحد، يكون يف كثري معساكر الدمشقي. فنجد يف هذه الكتب مجع أقوال مجاعة من النقاد ع

بيان السماع أو املعاصرة من عدمه. ويلحق َبا الكتب اليت ألفت يف الضعفاء، ككتاب "الكامل يف ضعفاء الرجال" 
 البن عدي، وكتاب "الضعفاء الكبري" للعقيلي.
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وسنن  ،يوسنن النسائ ،وسنن الرتمذي ،وسنن أيب داود ،وصحيح مسلم ،صحيح البخاري :إضافة لرتاجم رجال الكتب الستة 269
رجال   ،عليقاً رجال ما خرج هلم ت :فأحلق برجال صحيح البخاري  :فقد ترجم احلافظ املزي لرجال ابقي كتب األئمة الستة :ابن ماجه

 :ال صحيح مسلموأحلق برج ".العباد أفعال" تابهوك ،"األدب" وكتابه ،"الصالة يف اليدين رفع" وكتابه ،"اإلمام خلف القراءة" كتابه
 الناسخ" وكتابه ،القدر" أهل على الرد" وكتابه ،"املراسيل" رجال كتابه :وأحلق برجال سنن أيب داود .كتابه  مقدمة يف أخرجه رجال ما
 ابن أمحد عنها يت سألال املسائل" وكتابه ،"أنس بن مالك حديث مسند"وكتابه  ،"األنصار فضائل" وكتابه ،"التفرد" وكتابه ،"واملنسوخ

 ،"والليلة ليوما عمل" كتابه  رجال :. وأحلق برجال سنن النسائي"الشمائل" رجال كتابه: وأحلق برجال سنن الرتمذي ".حنبل بن حممد
وأحلق برجال   ". طالب أيب بن علي املؤمنني أمري خصائص" وكتابه  ،"أنس بن مالك حديث وكتابه "مسند ،" عليِّ  مسند" وكتابه

 .التفسري كتابه  :ماجه كتاب سنن ابن
 وكتب الرجال". ،من أراد معرفة مناهج تصنيف هذه الكتب فليذهب للكتب املصنفة يف "مناهج احملدثني" 270

 األخرى. هماختصره من هتذيب الكمال مقتصراً على رجال الكتب الستة دون كتب 271

ًا وانقطاعاً، الرواة جرحًا وتعدياًل مساعالكتب املتأخرة اجلامعة غري املسندة اليت أراد مصنفوها مجع ما قيل يف  -3
:  269يف تراجم رجال الكتب الستة وملحقاهتا -مع ذكر شيوخ الراوي وتالميذه يف تراجم كتب معينة، ومنها: أ

 ككتاب "هتذيب الكمال" للحافظ املزي، 
 له نم معرفة يف كتاب "تذهيب تذهيب الكمال"، و"الكاشف:270والكتب اليت بنيت عليه، وقد طبعت، وهي

الستة" للحافظ الذهيب، وكالمها خمتصر من "هتذيب الكمال"، لكن الثاين خمتصر جداً. وكتاب  الكتب يف رواية
 ذيبهت "هتذيب التهذيب"، وخمتصره "تقريب التهذيب"، كالمها للحافظ ابن حجر العسقالين. وكتاب "إكمال

  الرجال" للحافظ مغلطاي. أمساء يف الكمال
يف موطأ مالك أو مسانيد أمحد والشافعي وأيب حنيفة، فسريجع لكتابني: كتاب "التذكرة  أن يكون احلديث  -ب

: رجال  271مبعرفة رجال الكتب العشرة" أليب احملاسن حممد بن علي احلسيين الذي أضاف فيه لرجال الكتب الستة
مة األربعة"، رجال األئ كتاب موطأ مالك و مسانيد أمحد والشافعي وأيب حنيفة.  وكتاب "تعجيل املنفعة بزوائد

وقد التقطه احلافظ ابن حجر من كتاب احلسيين اآلنف، مقتصرًا على رجال كتاب موطأ مالك ومسانيد أمحد 
والشافعي وأيب حنيفة، وأضاف إليه فوائد من: كتاب "اإلكمال عمن يف مسند أمحد من الرجال ممن ليس يف هتذيب 

 عة العراقي.الكمال" للحسيين، و "ذيل الكاشف" أليب زر 
أن ال يكون احلديث يف هذه الكتاب العشرة وملحقاهتا، فيمكن أن يرجع الباحث لكتب ألفت يف رجال   -ج

ي، مجع فيه بني ما يف  الدمشق كثري  والتعديل" البن اجلرح يف كتب معينة، ومنها على سبيل املثال: كتاب "التكميل
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 .(2/487)العلل  272
 .(4/233) ريخأالت 273
 .(3/622) والتعديل اجلرح 274

 .(3/199) التاريخ الكبري 275

 ذهبتف ،حفظهم على اتكلوا بل ،ينبغي كما  الوفيات بضبط القدماء يعنت "ومل :(1/16) ت اإلسالم قال الذهيب يف اتريخ 276
 اعتىن مث ،تقريباً  قاتالطب على أمساءهم فكتبنا ،الشافعي هللا عبد أيب زمان قريب إىل تبعهم ومن الصحابة من األعيان من خلق وفيات

 معاين جالر  أسامي شرح يف األخيار هيب". وكتاب مغاينكتاب "هتذيب الكمال" للمزي، و"ميزان االعتدال" للذ
 العيىن احلنفي، ذكر فيه رجال كتاب "معاين اآلاثر" أليب جعفر الطحاوي. الدين اآلاثر لبدر

م أمحد يف  قال اإلما -ولنذكر بعض النقول عن بعض هذه الكتب ببيان إدراك راٍو آلخر ونفيها عن غريه:       
 :له الزبري. قيل بن فتنة يف قتل قدمي شيخ اليشكري "سليمان :هللا" عبد رواية ألمحد الرجال ومعرفة كتاب "العلل

 قدموا :قال مث شيئاً، منه مسع أرى وما أحاديث عنه روى بشر وأبو شيئاً،  منه مسع وما قتادة، عنه؟ قال روى من
 قال ،أدركه عمرواً  :للع قال ؟دينار بن عمرو منه مسع :له فقيل ،قتادة فحفظها البصرة اليشكري سليمان بصحيفة

 ليمان،س حدث سليمان حدث :اجلعد قال: يقول ؟منه مسع :له فقلت ؟عثمان أبو اجلعد عنه حدث وقد :أيب
 .272"–ال  أم منه مسع يعين - أدري فال
 ،عروبة أيب نب سعيد عن روى بصري الباهلي األحول "حجاج :الدوري" رواية وقال حيىي بن معني يف "اترخيه -

 .273أيضاً" زريع بن يزيد أدركه وقد
 عنه روى ،أدركه وقد عمر ، مرسل، وعن بكر أيب عن روى :املديين الصلت بن وقال ابن أيب حامت: "زييد -

 .274ذلك" يقول أىب مسعت قارظ، بن إبراهيم ابن هللا وعبد والزهرى الزبري بن عروة
من ف .275"دعلج، مسع احلسن وعن ابن سريين، ومسع عطاء وقتادةخليد بن وقال البخاري يف "التأريخ الكبري: " -

هذه و راٍو، فإنه يعرب عن السماع بكلمة "روى" أو "عن" غالباً، أو لقاء دقة هذا اإلمام أنه إذا مل يثبت عنده مساع 
 . تفيد مبعرفة شيوخ الراوي سواء من ثبت مساعهم أو من عاصرهم ومل يثبت السماع

  :الوفيات كتب* الثاين:  

بتقييد والدة ووفيات الرواة للتحقق من صحة احلديث بوجود االتصال  276اعتىن العلماء خاصة آخر القرن الثاين 
بني رواة اإلسناد، وفائدته أان ننظر يف والدة الراوي ووفاة الشيخ فإذا وجدان الراوي ولد قبل وفاة الشيخ مبدة حبيث 
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 اجملهولني من خلق وفيات ظتحف فلهذا ،هلم معرفتنا إىل ابلنسبة جهالة فيهم مجاعة ضبطوا حىت ،وغريهم العلماء وفيات بضبط املتأخرون
 املعروفني". من أئمة وفيات وجهلت

 (.4/309) احلديث الفية بشرحفتح املغيث  277
 معرفة أتريخ والدة الراوي ووفاة الشيخ. :املعاصرةعند ذكر الطريق الثاين إلثبات  278

 . (1/54) دمشق اتريخ، ومن طريقه: ابن عساكر يف (119:ص) الرواية علم يف الكفايةرواه اخلطيب يف  279
 زيد". بن محاد وأظنه ..بغداد اتريخ من ]النسختني[ يف قال ابن عساكر: "كذا ،)حسان( ولاألص يف 280
اتريخ  يف عساكر ابن :طريقه ومن .(1/131) السامع وآداب الراوي ألخالق واجلامع ،(7/369) بغداداتريخ  يف اخلطيب رواه 281

 (.1/54)دمشق 

 :مث قال ،هـ(106يف ذكر موته يف سنة ) (2/509) األعيان . ووافقه ابن خلكان يف وفيات(1/254) العلماء مولد اتريخ 282
 ومائة". أربع سنة "وقيل

 .(13/373)للمزي  الكمال هتذيب :انظر 283
 مثان سنة معاوية خالفة يف "وماتت :فقال (3/16) األعيان . وزاد ابن خلكان يف وفيات(1/61) ووفياهتم العلماء مولد اتريخ 284

 سنة". وستون سبع وهلا ،ومخسني

 السند من انقطاع أو يف قال السخاوي: "يتبني مبعرفة الوفيات ماميكن ملثله أن يسمع، تبني لنا املعاصرة بينهما، 
و عاصره أ مل يعاصر من روى عنه، -مثالً  -للوقوف به على أن الراوي  عضل أو تدليس أو إرسال ظاهر أو خفي،

 بن قول حفص: 278املبحث السابقوقد تقدم لنا يف . 277وهو مل يرحل إليها" ولكن مل يلقه لكونه يف غري بلده،
 حسان وقول أيب .279"عنه كتب  من وسن سنه احسبوا يعين:,  ابلسنني فحاسبوه الشيخ اهتمتم إذا: "غياث

 فإذا ؟ولدت كم  سنة للشيخ نقول التاريخ مبثل الكذابني على نستعن يقول: مل زيد بن 280"مسعت ]محاد[ :الزَيدي
  .281سنة" ستني من أعلمه فأان التاريخ يف فأخذت :حسان أبو قال كذبه.  من صدقه عرفنا مبولده أقر

 ولنذكر أمثلة تبني داللة الوفيات على املعاصرة: 
ه قال الربعي وجدان أن ووفياهتم" البن زبر العلماء مولد إذا رجعنا لكتاب "اتريخ : عائشة طاوس عن رواية -1

 عبد أاب يكىن ،مبكة احلمريي ريسان بن حبري موىل كيسان  بن طاوس مات ومائة، فيها ست عن طاوس: "سنة
، مث ذكر ابن زبر الربعي كذلك وفاة أم املؤمنني عائشة   .283سنة وسبعون بضع مات يوم له. و 282الرمحن"

  النيب زوج ائشةع ماتت :يقول بكري بن حيىي مسعت :قال ،خالد بن حيىي بن أمحد حدثنا ،أيب فقال: "أخربان
 هـ(، وكان عمره يوم ماتت 30يعين أن طاوس ولد حبدود ) .284ومخسني" سبع سنة
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 (.833صحيح مسلم ) 285
 .(1/215) العلماء مولد "اتريخ 286
 .(1/365) العلماء مولد اتريخ 287
 .(1/236) العلماء مولد اتريخ 288
 . (1/264) العلماء مولد اتريخ 289
 .(23/447) للمزي الكمال هتذيب  :انظر 290

 .(7/120)عن أبيه  والتعديل يف اجلرح حامت رواه ابن أيب 291

 .(398معرفة أنواع علوم احلديث )ص: 292

فاء لذا أخرج مسلم حديثه عنه اكت أنه معاصرته هلا قطعية. هـ( يقارب ثالثني سنة، يعين57سنة ) عائشة 
 .285ابملعاصرة

اهتم" أتريخ والدة ووفي العلماء مولد روى األوزاعي عن القاسم بن خميمرة: وذكر ابن زبر الربعي يف كتاب "اتريخ -2
 . وذكر موته، فقال: "سنة286األوزاعي" عمرو أبو ولد السنة هذه ومثانني.. ويف مثان األوزاعي ووفاته، فقال: "سنة

 بن لرمحنا عبد عمرو أبو مات فيها قال ،مسهر أبو حدثنا ،زرعة أبو حدثنا هشام ومائة: حدثنا ومخسني سبع
 قال ،مائة . كذلك ذكر وفاة القاسم بن خميمرة، فقال: "سنة287سنة" سبعني ابن وهو ،ببريوت األوزاعي عمرو
 اتجراً  وكان خميمرة بن القاسم مات عشرة إحدى سنة ويف :اهليثم ، مث قال: "قال288خميمرة" بن القاسم مات :عمرو

هـ(، فعمره عند وفاة القاسم بن خميمرة اثنا عشر 88. فإذا كان األوزاعي ولد سنة )289" سنة كويف  وأصله بدمشق
هـ(. قلت: قد عاصره على القولني، 111ه سنة )هـ(، وثالاثً وعشرين سنة إن كانت وفات100سنة إذا كانت وفاته )

، ومساع من له أثنا عشر سنة بعيد خاصة مع اختالف البالد، لكن قال أبو حامت 290لكن أكثر النقاد على األول
 .291االوزاعي" أدركه وقد ،ثقة عن القاسم: "صدوق

 * الثالث: كتب الطبقات:
 املعاصرة، والسقط يف األسانيد، واخلطأ يف وفيات الرواة، ولذا قالجدًا ملعرفة  مٌ مه الطبقاتعلم معرفة تقدم أن 

 من احدو  غري َبا اجلهل بسبب افتضح اليت املهمات من ابن الصالح عن فائدة معرفة الطبقات: "وذلك
 :. ومن الفوائد اإلسنادية لعلم الطبقات292املصنفني"
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 (.687) مسلم صحيح 293

 .(2/194) حامت أيب البن احلديث علل 294
 (. وخرجاه على شرطهما يف االتصال كما تقدم.2868) حبان ابن صحيح ،(304) خزمية ابن صحيح 295
 .(127:ص) التهذيب تقريب 296

 .(580:ص)التهذيب  تقريب 297

 .(220:ص) التهذيب تقريب :(. وانظر457) مسلم وصحيح ،(58) البخاري صحيح 298
 .(508:ص) التهذيب تقريب :(. وانظر1435) مسلم صحيح 299

 .(155:ص) التهذيب تقريب 300

 (.2387) عوانة أيب مستخرج ،(140) اإلمام خلف القراءة ،(2124) أمحد مسند 301

 األخنس، بن كريب عن عوانة، ى مسلم من طريق: أيبعاصرة الراوي ملن روى عنه: كما رو مبعلم الطبقات تتبني  -1
َضرِ  يف   نَِبيُِّكم   ِلَسانِ  َعَلى الصَّالةَ  هللاُ  فـََرضَ » ، قَاَل:عباس  ابن عن جماهد، عن ،َر  السََّفرِ  َويف  َأر بـًَعا، احلَ  ِ َعَتني   ك 
َو فِ  َويف  َعةً  اخل   وال لثوري،ا عنه يرو قدمي مل  وبكري، األخنس بن بكري عن عوانة، أبو "روى . قال أبو حامت:293«رَك 

. فمسلم 294"؟!أدركه وكيف أين لقيه؟ أدري فال ؛  ومسعر الشيباين إسحاق األعمش وأبو عنه روى إمنا شعبة ؛
، واستبعدها أبو حامت، ولكن ابلنظر 295أثبت اتصال رواية أيب عوانة الوضاح اليشكري ووافقه ابن خزمية وابن حبان

 ورواية التالميذ يتبني ترجيح ما ذكره مسلم من أوجه:لعلم الطبقات 
ى من يف "الطبقة الرابعة"، وهي طبقة تلي الطبقة الوسط الليثي األخنس بن أن احلافظ ابن حجر وضع بكري -أ

، 297. ووضعه ابن حجر أاب عوانة يف "الطبقة السابعة"296التابعني كالزهري و قتادة: جل روايتهم عن كبار التابعني
تادة قة كبار أتباع التابعني: كمالك والثوري. وكبار أتباع التابعني معاصرهتم لطبقة صغار التابعني كالزهري وقوهي طب

 ظاهرة جداً. 
أن أاب عوانة أدرك شيوخاً أقدم من بكري بن األخنس من "الطبقة الثالثة"، وهي الطبقة الوسطى من التابعني  -ب

، وحممد بن 298هـ(، وروايته عند البخاري ومسلم135الذي مات سنة ) طبقة احلسن وابن سريين، كزَيد بن عالقة
 . 300، واحِلر  بن الصياح299هـ(، وروايته عند مسلم130املنكدر الذي مات سنة )سنة 

أن ثالثة من تالميذ أيب عوانة نقلوا تصرحيه ابلسماع من بكري بن األخنس، وهم: يزيد بن هارون يف "مسند  –ج 
سفرائيين مسلم الصفار عند أيب عوانة اال بن خلف اإلمام" للبخاري، عفان أمحد"، والفضل بن دكني يف "جزء القراءة

 .301يف "املستخرج"
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 .(2/348التاريخ األوسط ) 302
 .(9/509) التهذيب هتذيب 303

 .(364للخطيب )ص: يف علم الرواية الكفاية  :وانظر ،(251/ 5علل احلديث البن أيب حامت ) 304

اترخيه "اري يف : كما ذكر البخهاووفياهتم وتصحيح األخطاء الواقعة فيمواليد العلماء بعلم الطبقات تتبني  -2
لكن نقل ابن حجر يف ترمجته يف . 302هـ(223) أن حممد بن حيىي بن سعيد القطان البصري تويف سنة ألوسط"ا

 بن واحلسن يعلى ابأ فإن وفاته، اتريخ يف وهم هذا الذهيب خبط ؛ فقال: "قرأتالذهيب لذلك "التهذيب" تضعيف 
 ثالث سنة وفاته أن :قيل ومائتني. وقد الثالثني حدود يف الطيالسي الوليد أيب موت بعد البصرة دخال إمنا سفيان

مل  - انالقط ومها ممن روى عن -أاب يعلى املوصلي واحلسن بن سفيان  . واملعىن أن303متوجه" هذا :قال وثالثني.
، فال بد أن يكوان دخال للسماع من القطان هـ(227) توىف سنةيدخال البصرة إال بعد موت أيب الوليد الطيالسي امل

هـ( اعتمادًا على علم الطبقات من 223) . فقد طبق الذهيب ختطئة ذكر وفاة القطان يف سنةبعد هذه التأريخ
 وجهني: 

لطيالسي إال اأنه نظر يف تالميذه الرواة عنه فوجد أاب يعلى املوصلي واحلسن بن سفيان، ال يروَين عن  -أ    
 هـ(، إذ لو دخالها يف حياته227) بواسطة تالميذه، فاستنبط من ذلك أهنما مل يدخال البصرة إال بعد وفاته سنة

 قبل ذلك لبادرا ابلسماع منه إذ هو أعلى أهل البصرة إسناداً وثقة. 
على أنه كان حياً ذلك  هـ( وفيها مسعا من القطان فدل هذا227إذا ثبت أن دخوهلما للبصرة بعد سنة ) -ب    

 هـ(.     233) أن ابن مردويه أرخ وفاته سنةبعد النقل اآلنف عن الذهيب: الوقت، ولذا ذكر ابن حجر 
بقية بن الوليد  حامت حني روى وقد طبق ذلك أئمة النقد ذلك كأيب :السقط يف األسانيد بعلم الطبقات يتبني -3

ل (، فقاال حتمدوا إسالم املرء حىت تعرفوا عقدة رأيه: )ديثح عن أيب وهب األسدي عن انفع عن ابن عمر 
ونسبه إىل بين  فكأن بقية بن الوليد كىن عبيد هللا، عبيد هللا بن عمرو وكنيته أبو وهب هو أسدي،أبو حامت عنه: "

 لناسوكان بقية من أفعل ا حىت إذا ترك إسحاق بن أيب فروة من الوسط ال يهتدى له، أسد لكيال يفطن له،
سحاق إنظر يف طبقة تالميذ انفع فوجد فيهم إسحاق بن أيب فروة، مث نظر يف طبقة تالميذ فأبو حامت  ،304"هلذا

بذلك،  شهرةغري  منوأنه يكىن أاب وهب وينسب لبين أسد  بن أيب فروة فوجد فيهم عبيد هللا بن عمرو الرقي،
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 .(52/57اتريخ دمشق )وابن عساكر يف  ،(2/7اتريخ بغداد )رواه اخلطيب يف  305

 .(4/180)التأريخ الكبري  306

 .(4/288) والتعديل اجلرح 307
 .معرفة طبقة الراوي وشيخه()وتقدم مثاالً آخر يف املبحث السابق يف  .(1/195) والتفريق اجلمع أوهام موضح 308

يد هللا بن عمرو عن عبإلسناد، وأن الصواب: ليجود ادلس تدليس التسوية ف أسقط ابن أيب فروة، بقية فعرف أن
 مرتوك.ابن أيب فروة و  ،عن ابن عمر  عن انفع، بن أيب فروة،اعن  الرَّقي،

عن أيب  ان الثوري،سفي) احملدثني حديثًا من طريق: بعضكما روى   الشيوخ:اخلطأ يف  بعلم الطبقات يتبني -4
له  وكان غالماً: أبو الزبري مل يرو عن إبراهيم. فانتهره، فقال - ، فقال له البخاري(عن إبراهيم النخعي الزبري،

 بخاري:فقال ال ؟فقال: كيف هو َي غالم ونظر فيه مث خرج، فدخل، ،: ارجع إىل األصل إن كان عندكالبخاري
ه معرفتبقرينتني: األوىل: عرف البخاري ذلك وإمنا . 305فاخذ القلم واحكم كتابة، هو الزبري بن عدي بن إبراهيم

 كالنخعي.  نيبكون أيب الزبري ال يروي عن العراقيالثاين: من أصحاب إبراهيم. بطبقة شيوخ الثوري خاصة من لقيهم 
 * الرابع: موضح أوهام اجلمع والتفريق:

اعتبار أكثر من  هو فاجلمع من أنفع الكتب اليت ألفها اخلطيب البغدادي كتاب "موضح أوهام اجلمع والتفريق"،
ثر من ترمجة هو الوهم بوضع الراوي الواحد يف أك: االسم وتقاراب يف الطبقة شخصاً واحداً، والتفريق راو تشاَبا يف

ظناً أبهنما اثنني، ففي هذا الفن نستطيع أن نصل ملن عاصر الراوي األول من شيوخ وتالميذ، ومن عاصر الراوي 
 الثاين، ومثاله: 

 روى عبادة، بن وحممد عطية بن حسان عن كرمية،  أيب بن "سكنقال:  ،ما ذكره  البخاري يف "التأريخ الكبري" 
وكررا ذلك أبو حامت يف كتاب "اجلرح والتعديل" فيما  .306أمه" ومسع شريح، بن وحيوة ووكيع إسحاق بن حممد عنه

ٌل منهما ك  . وجاء اخلطيب البغدادي يف كتابه "موضح أوهام اجلمع والتفريق"، ففرق بني اثنني307نقله ابنه عنه
 إسحاق وابن بن وحممد شريح بن يروي: عن حيوه عثمان أاب أحدمها مصري، ويكىن ،كرمية  أيب بن يسمى السكن

 اجلراح، بن ووكيع املزين احلسن بن حممد عنه هـ(. واآلخر واسطي روى142هليعة، ويروي عن أمه، تويف سنة )
"موضح أوهام اجلمع والتفريق" الشيوخ . فتبني لنا عن طريق 308عبادة، وأسند بعض حديثهما بن ويروي عن حممد

 والرواة املعاصرين لكل واحٍد منهما.
 * اخلامس: كتب املتفق واملفرتق:
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 .(160-1/149) واملفرتق املتفق 309

 (.1102) اجلارود البن املنتقى 310

 أييت كتب املتفق واملفرتق اليت متيز الرواة املتفقني يف االسم تفيد يف بيان املعاصرين للراوي من شيوخ وتالميذ، فحني
رواة متشاَبون يف االسم واسم األب، وقد يكونون من  طبقات خمتلفة، فإننا نعرف من روى عنهم أو رووا عنه ممن 

 يف التالميذ الكتب اليت متيز الرواة املتفقني يف االسم واملختلفني عاصرهم ابلرجوع لكتب "املتفق واملفرتق"، وهي
 والشيوخ والطبقة. ومثال ذلك: 

أنه قد أييت يف األسانيد اسم أسامة بن زيد مهمالً وهو علم على عدة أشخاص، فإذا أردان أن نعرف هذا الراوي   
لى هذا االسم " للخطيب البغدادي، فنجد أنه بوب عومن شيوخه والرواة عنه فإننا نرجع  إىل كتاب "املتفق واملفرتق

التنوخي:  زيد بن ( أسامة2. ) هللا رسول موىل حارثة بن زيد بن أسامة (1ستة" فذكر: ) زيد بن فقال: "أسامة
 شهاب ، وابن عمر ابن موىل انفعاً  مسع :الليثي زيد بن ( أسامة3) .عمران بن وحرملة أسلم بن زيد عنه روى

 ،عطاء بن لوهابا وعبد ،طهمان بن وإبراهيم ،الثوري وسفيان ،األوزاعي عنه نيار. وقد روى بن هللا وعبد الزهري،
 نب وسامل ،حممد بن القاسم وعن ،أبيه عن حدث عمر: أسلم موىل بن زيد بن ( أسامة4) .بن وهب هللا وعبد
 زيد بن ( أسامة5) .القعنيب مسلمة بن هللا وعبد ،الواقدي :عنه وروى ،عمر ابن موىل وانفع ، عمر بن هللا عبد
( 6الكويف ) ياألزد صاحل بن الرمحن عبد عنه روى ،وغريه اجلعفي معاوية بن زهري عن الكليب: حدث احلكم بن

فلو فرض أنه ورد احلديث  .309البصري اجلمحي حلباب بن الفضل خليفة أيب عن الشريازي: حدث زيد بن أسامة
ود خيرب: يهقال ل : أن النيب  هب، عن أسامة، عن انفع، عن ابن عمرو ابن  من طريِق:ابن اجلارود الذي يرويه 

َنا» ، فإننا سنعرف مما تقدم أن أسامة هذا هو الليثي الذي من شيوخه انفع، 310«نُِقر ُكم  ِفيَها َعَلى َذِلَك َما ِشئـ 
 ويروي عنه عبد هللا بن وهب. 

 * السادس:كتب الصحابة:
من الصحابة، أو عاصره   ، وهي مفيدة يف بيان من مسع النيب وهي الكتب اليت ألفت يف تسمية أصحاب النيب 

، أو ولد بعد وفاته، فنتبني منه املتصل من املرسل،  ومن كبرياً ومل يلقه، أو كان صغرياً دون سن التمييز عند موته 
 :أقسام أربعة على ابةالصح فيه لحافظ ابن حجر، الذي رتبأنفع هذه الكتب كتاب "اإلصابة يف متييز الصحابة" ل

 .ضعيفة مأ حسنة أم صحيحة الطريقة أكانت سواء غريه عن أو عنه الرواية بطريقة صحبته وردت فيمن األول:
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 .(1/155) الصحابة متييز يف اإلصابة 311
 .(1/478) الصحابة متييز يف اإلصابة 312

 .(44:ص) عن أبيه رواه عنه ابنه يف املراسيل 313
 .(180:ص) رواه عنه ابن أيب حامت يف املراسيل  314

 

 نم الصحابة يف ذكر الثالث: فيمن .وهو دون سن التمييز ممن مات النيب  صغار الصحابة يف ذكر الثاين: فيمن
. 311والغلط همالو  سبيل على املذكورة الكتب يف ذكر الرابع: فيمن .اجلاهلية واإلسالم أدركوا املخضرمني الذين

وهذا القسم الذي يقول احلافظ مل يسبق إليه، هو الذي يبني كثرياً من األوهام اليت يف كتاب الصحابة القدمية اليت 
بذمية والد  ومهاً وهو مرسل، ومثال ذلك: ذكرت بعض التابعني يف الصحابة جملرد وجود إسناد يروي فيه عن النيب 

سبب كان بالوهم يف وضعه يف هذه الطبقة  أن افظ ابن حجر لكن ذكر احل،  علي، ذكره ابن صاعد يف الصحابة
 علي وجه الوهم، وهو سقوط أيب عبيدة بن عبد هللا بن مسعود بنيومل يبني خطأ يف اإلسناد، فقال يف "االصابة: "

 بينه مسعر يف روايته عن علي بن بذمية عن أيب عبيدة عن ،وإمنا احلديث من مسند عبد هللا بن مسعود  ،وأبيه
 .312"أخرجه احلاكم يف املستدرك أبيه،

 * السابع: كتب املراسيل:
كتب املراسيل ككتاب "املراسيل" البن أيب حامت وضعت لبيان الرواة الذين مل يسمعوا ممن رووا عنهم، لكن من   

إثبات  هفائدهتا إثبات املعاصرة من وجهني: األول: أن هذه الكتب وإن نفت مساع الرواة عمن رووا عنهم إال أن في
املعاصرة بني هؤالء الرواة غالباً، وإال لكان ذلك تدليساً ال إرسااًل، ففيها فائدة إثبات املعاصرة بني الراوي ومن روى 
 عنه ابجلملة. الثاين: أنه أييت فيها ذكر إثبات اإلدراك لبعض الرواة عمن رووا عنهم، ومن ذلك:  قول أيب حامت عن

 :قال ؟األعرج من سعد بن مساع الليث عن زرعة . وقول أيب313أدركه" "قد قال ؟مسلمة بن حممد من احلسن مساع
 .314شيئاً" منه يسمع ومل ،"أدركه
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 خامتة البحث:

 أهم النتائج: -أ 

 بعد أن مّن هللا علي إبمتام هذا البحث فإن من املناسب أن أبرز أهم النتائج املستفادة منه، وهي تتلخص فيما أييت:
أئمة النقد املتقدمني الذين نظروا يف أسانيد األحاديث فعرفوا  أحوال الرواة مساعاً أمهية معرفة وتطبيق منهج  -1

 اتمة. إطالع ويقظة بسعةوانقطاعاً، 
تبني أن أهل احلديث مع اتفاقهم على اشرتاط اتصال األسانيد، إال أهنم اختلفوا فيما حيصل به االتصال: هل  -2

  .رة؟ أو ثبوت اللقاء، أو ثبوت السماعيكتفى ابملعاص

أهل النقد ينظرون لقرائن كثرية يف إثبات صحة االتصال من عدمه ؛ ألهنم قد يردون ألفاظ السماع كـ )حدثنا(   -3
 و )مسعنا( لقيام القرينة على عدم صحة هذه الصيغة.

وجوب أمهية مراعاة الوسائل والطرق الدقيقة اليت يتوصل َبا أهل النقد إلثبات اتصال األسانيد وصحة مساع  -4
 الرواة عمن رووا عنهم. 

 تبني أمهية معرفة الكتب اليت تفيد يف معرفة مساع الرواة ممن رووا عنهم. -5
من احلديث يف طرق إثبات مساع الرواة عاخللل يف منهج بعض املتأخرين نتج من عدم مراعاة ضوابط أهل   -6

 رووا عنهم.
 التوصيات: –ب 
وجوب العناية بدراسة شروط صحة احلديث الذي من أغمضها إثبات اتصال األسانيد على ضوء قواعد أئمة  -1

 .النقد

لنقد خاصة االعناية األكادميية يف الدراسات العليا ابجلامعات ومراكز البحوث ابلدراسة املتخصصة ملنهج أئمة  -2
 يف شروط صحة احلديث، مع إفراد كل علم منهم بدراسة خاصة.

قيام اجلامعات ومراكز البحث العلمي بتخصيص أقسام وكراٍس حبثية لدراسة منهج أئمة النقد املتقدمني، وتفريغ  -3
 ذا املنهج.ه املتقنني يف هذا اجلانب للتأليف يف هذا املوضوع بشكل منهجي موسوعي متكامل يكون نواة لتجلية
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االهتمام من قبل اجلامعات ومراكز البحث فيما مت كتابته من البحوث العلمية والرسائل اجلامعية يف  منهج  -4
ة بني هذه واملوازن الدراسات املتنوعة، تلك التنسيق العلمي بنيأئمة النقد خاصة يف شروط صحة احلديث، و 

 وموضع االتفاق واالختالف بينهم. ،عليها النقاداليت سار  العام ملعرفة املنهج العلمي الدراسات

ستفادة منها لكي يتمكن الباحثون من اال يف هذا اجملال، طباعة الرسائل العلمية األكادميية اليت مل تطبع بعد -5
 والتنسيق بينها.

The Research Conclusion: 

A. The Most Important Results: 

After I have finished this research, I think it is suitable to show the most important 

results of it; such as: 

1. The importance of knowing and applying the approach of the advanced 

criticism Imams; who searched about the Hadiths’ evidences, and knew 

the narrators’ situation in respect to uprightness and rectification, audience 

and interruption with full knowledge and vigilance. 

2. It is found that; the Hadith narrators agreed upon the evidences connection, 

but disagreed upon how the connection is done: is contemporaneity 

enough? Or meeting should be proved? Or audience should be proved?. 

3.  The critics search in many evidences to prove the connection is valid or 

not, as they may attribute the hearing words such as (he spoke to us), we 

heard) to be as an evidence of invalidity of this formula. 

4. The accurate methods shall be taken into account; as the critics reach 

through them to prove the evidences connection and the validity of the 

narrators hearing to who they narrated from them.. 

5. The importance of knowing books which are useful to know the narrators 

hearing from who they narrated from them was stated. 

6. The imbalance in the approach of some recent resulted from not taking the 

Hadith researchers controls in the methods of proving the narrators hearing 

to who they narrated from them into account.  

B. Recommendations: 
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1. Care must be taken to study the conditions of the validity of the Hadith; 

the most mysterious of them is proving the evidences connection in light 

of the rules of the criticism Imams.  

2. Academic care in the postgraduates in universities and researches centers 

through specialized study of the approach of the criticism Imams; 

especially in the Hadith validity conditions, with separate each science of 

them with a special study. 

3. Universities and scientific research centers shall allocate research divisions 

to study the approach of the advanced criticism Imams, the perfect 

researchers in this regard shall be totally engaged in composing in this 

subject in an integrated methodological encyclopedic approach that shall 

be the core of this approach. 

4. Unive 

5. rsities and research centers shall pay attention to the scientific researches 

and dissertations which have been written in the approach of criticism 

Imams specially in the Hadith validation conditions, making scientific 

coordination among those various studies, making balance among these 

studies to know the general scientific approach which was followed by the 

critics, and the agreement and disagreement points among them. 

6. Printing the academic scientific dissertations which are not printed yet; to 

enable the researchers to have benefits from them and coordination among 

them. 
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ABSTRACT 

 

This research paper aims to study part of Imam Muhammad bin Taher bin al-

Qaysarani al-Maqdisi's book (507 AH)، entitled "الجمع بين رجال الصحيحين"، in which 

the author gathered between Abu Nasr al-Kalabazi's book ( 398 AH)، entitled  

" لهم البخاري في جامعهالهداية واإلرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد الذين أخرج  "، and Abu Baker 

bin Munjweh' book  (428 AH) " رجال صحيح مسلم ". 

That is through its compatibility with (8) written principles، documenting the 

quotations and transitions، and correcting the Omission and perversion in the 

printed version، and indicate the statement of the mentioned in  Rejal al sahihain 

in terms of Uprightness and emending، and defense to those who spoke about them 

unduly and unjustly. We will demonstrate the method used by the author، May 

Allah be merciful to him، in this book; for the first instance to serve the biography 

of prophet Muhammad، its sciences and Sahihain books. 
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 امللخص
 

هـ( املسمى: 507كتاب اإلمام حممد بن طاهر بن القيسراين املقدسي) ت   منة جلزء حتقيق ودراس البحث عبارة عن
هـ( املسمى: "اهلداية 398"اجلمع بني رجال الصحيحني"، والذي مجع فيه مؤلفه بني كتايب أيب نصر الكالابذي )ت 

هـ( 428ت )واإلرشاد يف معرفة أهل الثقة والسداد الذين أخرج هلم البخاري يف جامعه"، وأيب بكر بن منجويه 
 "رجال صحيح مسلم". 

إصالح السقط والتصحيف الواقع يف النسخة املطبوعة، ، و نقولالأصوٍل خطّيٍة، وتوثيِق ( 8)مبقابلته على وذلك  
العدالة والضبط، والذّب عّمن ُتكلم فيهم بغري حق، مث بيان رجال الصحيحني من حيث  من ذُِكَر من بيان حالو 

 منها. ملقام األوليف اوكتايّب الصحيحني  للُسنَّة النبوية وعلومها خدمةمنهج املؤلف رمحه هللا يف هذا الكتاب؛ 
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 مقدمة

هلل حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده هللا فال مضل له، ومن يضلل 
وعلى آله وأصــحابه  فال هادي له، وأشــهد أن إ إله إإ هللا وحده إ شــريك له، وأشــهد أن حممدا  عبده ورســوله، 

 الغّر امليامني إىل يوم الدين. 
َوَلَقْد َيسَّْرََن :عم هللا علينا بنعمة اإلسالم واهلداية هلذا الدين العظيم، ويسر لنا كتابه الكرمي قال تعاىلأما بعد : فقد أن

َهْل ِمن مُّدَِّكر   ، الذي تركنا على احملجة وأانر طريقنا بســــــــــــــنة نبيه العظيم  ،(17ســـــــــــورة القمر) َّاْلُقْرآَن ِللذ ِْكِر فـَ
ََي َأيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَـُّقوا   :عنها إإ هالك، فمن متســـك بســـنته فقد فا ، قال تعاىلالبيضـــاء ليلها كنهارها  إ يزي  

َ َوُقوُلوا قـَْوال َسِديًدا  زًا َعِظيًما ُيْصِلْح َلُكْم َأْعَماَلُكْم َويـَْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َوَمن يُِطْع اَّللََّ َوَرُسوَلُه فـََقْد فَاَز فـَوْ   اَّللَّ

 .(71-70األحزاب ) َّ
نَّة علماَء أفذاذ ا، أفنوا أعمارهم يف خدمِة الديِث وعلومه، فحفظوا األحاديث ون ــــروها،    وقد ســــّخر هللا هلذه الســــُ

، ووضــــــعوا الضــــــوابط والقواعد لمايتها من التحريف وا لل، وتفانوا يف إيصــــــال الديث إلينا صــــــحيحا  كما رواه 
ســــــنة صــــــحيحا البخاري ومســــــلم، فهما أصــــــح كتِب الديِث على اإلطال ، وقد ومن أعظم الكتب اليت خدمت ال

 أمجعت األمة على صحتهما والعمل هبما.
مث هيأ هللا علماء  جهابذة  خدموا هذين الكتابني، شــــــــرحا  ومجعا  واختصــــــــارا  واســــــــتدراكا ،  و  يقتصــــــــروا على هذا 

  ذلك.ان حاهلم ومتييز للم كل وتقييد للمهمل وغريفحسب، بل اعتنوا برجال الصحيحني، من ترمجة للرواة  وبي
هـ( يف كتابه املوسوم بـ)اجلمع بني 507وممن اعتىن خبدمة كتايّب الصحيحني، اإلمام حممد بن طاهر املقدسي) ت 

هـــــــــــــــ( املسمى "اهلداية واإلرشاد يف معرفة 398رجال الصحيحني (، الذي مجع بني كتايب أيب نصر الكالابذي )ت 
 هـ( "رجال صحيح مسلم". 428والسداد الذين أخرج هلم البخاري يف جامعه"، وأيب بكر بن منجويه)ت  أهل الثقة

ل على هذا البحث للحصو  ودراسة، يف ، حتقيقا  هذا الكتاب القيم يف خدمة جزء منبه الباحث  شاركوهذا ما  
 ،حتكيمه ون ــــــره يف ملة علمية لن ــــــر العلم وإفادة املســــــلمني وأهل العلم منهم خاصــــــة وإثراء املكتبة الديثية بذلك

 .والسداد هللا تعاىل التوفيق واإلخالص والقبول سائال  
 

 أسباب اختيار البحث:
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 ذا الكتاب دراسة  وحتقيقا  ما يلي:ومن مجلة األسباب والدوافع اليت دعت الباحث  دمة جزء من ه
قيمة الكتاب العلمية؛كون هذا الكتاب خيدم رجال الصــحيحني؛ صــحيحي البخاري ومســلم اللذي ن مجعا   -1

 األحاديث املتعلقة أبصول السنة.
 عرفِته يف هذا الفن. وسعُة م،  العلمية -رمحه هللا تعاىل- أيب الفضل حممد بن طاهر املقدسيمكانُة مؤلِّفه الافظ  -2
دراســته و  ِق نقوله،مبقابلته على أصــوٍل خطّيٍة، وتوثي املناســبة، وا دمة العناية الكافية، حتتاج إىلالكتاب  طبعة أنّ  -3

 الطبعتان السابقتان كانتا مقتصرتني على إخراج النص فقط.، فالتعليِق عليهو 
 . املقام الثاينيف األول، وإثراء املكتبة الديثية مبثل هذه الدراساتيف املقام  النبوية وعلومها الُسنَّة خدمة -4
 يه.لللكتاب، مما يستدعي تصحيحه والتنبيه ع تداولةوجود تصحيف وحتريف يف الطبعة امل -5
 هرغبة الباحث يف  ايدة اإلثراء املعريف والثقايف يف مال الديث وعلومه، مما يســـــــــمو بروح املســـــــــلم ويزيُد من تعلق -6

 خبالقه.
 أهداف البحث:

 من األهداف اليت َحِرَص الباحث عليها ما يلي:
 بصـــــــــفة خاصـــــــــة، واجلرح والتعديل يف كتب تراجم رجال الصـــــــــحيحني -مدار البحث–عن الرواة مجع ما قيل  -1

 .اإطالع عليهاهل على الباحثني وطلبة العلم يف موضع واحد؛ ليسُ  بصفة عامة
 ليه.إصالح السقط والتحريف والتصحيف الواقع يف النسخة املطبوعة والتنبيه ع -2 

الذّب العدالة والضــــــــبط، و بيان وجه الق، والقول الفصــــــــل يف رجال الصــــــــحيحني، وبيان حاهلم من حيث  -3
 عّمن ُتكلم فيهم بغري حق.

 .لبة العلمومبا خيدم طه مؤلفه، بَ كتَـ   يقُرب مما الذيالصحيح الكتاب على الوجه  إخراجُ  -4
 أمهية البحث:

 تتضح أمهية البحث من خالل ما أييت:
 ،  ف رف العلم من شرف املعلوم.الُسنَّةمكانة الصحيحني يف  -1 

وبيان حاهلم، والدفاع عنهم، ورد ال ــــــــــــــبهات واإف اءات  -مدار البحث  –تتبع تراجم رجال الصــــــــــــــحيحني  -2
 الكاذبة. 
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يعد هذا الكتاب مصــــدرا  مهما  يف ذكر تراجم رجال الصــــحيحني، واعتماد عدد من العلماء عليه ونقلهم عنه،  -3
 وغريمها.هـ(852)تجر ، وابن حَ هـ(742)تيزّ املِ  انمنهم الافظ

فيهما ســــــــــــــلكا و مجع بني كتابني انفعني يف ابهبما، ، حيث الافظ ابن القيســــــــــــــراينا دمة العظيمة اليت قدمها  -4
 منهجا  وسطا  يف ترمجة رواة الصحيحني بني اإلطالة واإختصار.

 حدود البحث:
من امسه حيىي ومن امسه يزيد؛ وقد  وقد اختار الباحث هلذا البحث( ترمجة، 2390قرابة )على وي الكتاب تحي 

أ من ال مجة هاتحقيققام ب  املطبوع.( حبسب الكتاب 2240رقم ) وحىت ال مجة( 2225) رقم ودراستها؛ بد 
 :وأوجه القصور فيها ،طبعات الكتاب

ــــــــــــــــــــ، والطبعة الثانية اليت بدار 1323إ يعرف للكتاب إإ طبعة واحدة، بدائرة املعارف النظامية ابهلند، ســــــنة    هـ
 منها:  قصوٌر يف جوانب، هـ وهي مصورة عنها، ويف هذه الطبعة1405الكتب العلمية ببريوت سنة 

ح القائمون على ن ـــــــــره عن النســـــــــخة ا طية املعتمدة يف خطّيةٍ  عدم مقابلته على عدة أصـــــــــولٍ  -1 ؛ و  يـُف صـــــــــِ
 التحقيق.

ه ،عدم توثيِق نقوله والتعليِق عليه  -2 ه وخيرُّج أحاديثَه وحيّرُر نصــــَّ من وقوع بعَد أ حىت يكونَ  ،مبا خيدُم نصــــوصــــَ
 .التصحيف والتحريف

حىت ترمجة بن عبد الرمحن( و  )حيىي بن عيســـــــــــــى مجةمن بداية تر  من الكتاب مٍ يف حتقيق قســـــــــــــ الباحث ولذا رغب   
 (.يزيد بن أيب يزيد)

 الدراسات السابقة:
ــــــــــــــــــــــ، 1323اهلند، ســــــــنة  -طبعة مل  دائرة املعارف النظامية، حيدر آابد مبللكتاب طبعتان، الطبعة األوىل:     هـ

 .هـ1405لبنان، سنة  -طبعة دار الكتب العلمية، بريوت مب ،والطبعة الثانية: وهي صورة من الطبعة األوىل
ال على من تناول كتاب )اجلمع بني رج -حبســـــــب ما اطلع عليه  -الباحث قف يوبعد البحث واإســـــــتقصـــــــاء،   

 ختصار أو التحقيق. للحافظ ابن القيسراين ابلتذييل أو اإستدراك أو اإ (الصحيحني
 منهج البحث:

 يف خدمة الكتاب على النحو التايل: سار عليه الباحثأهم مالمح املنهج الذي 
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 وذلك مبا يلي:: خدمة نص الكتاب
 .-وسيأيت التعريف هبا -مثاِن نسخ وبلغت ،ا طية ما أمكن الصول عليه من ُنَسخ الكتاب عُ مجّ  -1
ُخ النصِّ من نســــخة   -2  -حممود بن انصــــر الطائي العجمي، خبط  ،(104األ هر ال ــــريف، ورقمها )مكتبة َنســــ 

قيم مع العناية بعالمات ال   ،وفق الرســــــــم اإلمالئي الديث أصــــــــال ، وهي املتََّخذة -وهي نســــــــخة كاملة جيدة
 .وسالمته املختلفة اليت تُعني على فهم النص

ع تصــحيف أو خطأ وإذا وق يف الاشــية،الفرو  اإلشــارة إىل مع  مقابلُة النصِّ احملّقق على بقية الّنســخ ا طّية،  -3
 عليه مع التنبيه اهبقأ غالبا   وإن كان ا طأ ظنا   الصـواب مع التنبيه يف الاشـية، الباحث ظاهر يف األصـل أثـ َبت

 يف الاشية.
املنت بني  يف وضـــعهو ســـتدرُكه من الّنســـخ األخر  الباحَث اما وقع يف النســـخة األصـــل من ســـقٍط أو حمٍو ف ن   -4

 إىل ما حصل يف األصل. اشية يف ال اروأش معقوفني،
 الكتاب ترقيما  تسلسليا . مِ ترقيُم تراجُ   -5
6-  

ُ
 .-عند الاجة لذلك-وابلروف   كِل من األمساء واألنساب ابل كل،ضبُط امل

 .ليمىنالاشية امع إثبات رقمها يف  عند بداية كل صفحة من نسخة األصل،)/(  مائال   خطا   الباحث وضعَ  -7
 :وذلك مبا يلي التعليق على النص،

م الســــورة ورقم اســــ؛ بذكر ضــــعها يف املصــــحف الكرمي اإىل مو  كتابة اآلايت القرانية ابلرســــم العثماين، مع عزوها  -1
 .وجعلها بني معقوفني يف أصل الكتاب، اآلية

 .و إليه املصنفما يـَع ز ختريج األحاديث النبوية، بعزوها إىل مواضعها يف "الصحيح" أو خارِجه، مقتصرا على  -2
أســـــامي من "اإلشـــــارة إىل مواضـــــع ترمجة الراوي امل جم له عند املصـــــنِّف يف كتب رجال الصـــــحيحني؛ ككتاب  -3

ــــــــــــــــــ(، 365إبن َعِدي )ت رو  عنهم حممد بن إمساعيل البخاري يف جامعه الصــــحيح" و"أســــامي م ــــايخ هـ
ــــ(395)ت اإلمام البخاري" إبن منده  و"ذكر أمساء التابعني ومن بعدهم عند البخاري ومسلم" للدارقطين ،هـ

وأبر  الكتب املتأخرة واجلامعة  ،هـــ(405)ت م البخاري ومسلم" للحاكمهل و"تسمية من أخرج ،هـــ(385)ت
هـ(، و"هتذيب التهذيب" و"تقريب التهذيب" إبن حجر 748للذهيب )تلرجال الكتب الستة كـ"الكاشف" 

 هـ(.852)ت
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 .توثيُق النقوِل ابإلحالة إىل مصادرها األصلية -4
شارة إىل ما إل؛ ابو"رجال صحيح مسلم" إبن منجويه "رجال صحيح البخاري" للكالابذي، ؛هي  صلَ املقارنة أب -5

 وقع فيه من  ايدة أو نقص.
األصــل ابختصــار، عدا من  ُتكلم يف حفظه وطُعن فيه، فوجب اجلواب عن اإع اضــات الواردة َواة ر التعريف ب -6 

عليه؛ فهذا الطعن مقاِبٌل لتعديل البخاري ومسـلم، فال يُقبل إإ مبنَي السـبب ُمفسـرا ، إضـافة  إىل متييز من ُخرِّج 
ذا كله يت رووها أبرقامها مفصال  لذلك كله، وهله منهم يف األصول أو يف املتابعات وال واهد وعدد الرواايت ال

 جعلته منفردا  بعد ال مجة حتت عنوان "تقييد ودفاع".
الميذ وشـــــيو  ومن يذكر يف تامل ـــــهورين، مســـــتثنيا  ، لنص غري تراجم األصـــــلال مجة لألعالم الوارد ذِكرُهم يف ا -7

يف أول  مٍ لَ لكــل عَ  اكتقى البــاحــث بــذكر ال مجــةالراوي امل َجم، إإ مــا كــان على ســــــــــــــبيــل متييز املهمــل منهم، و 
 ذُكر فيه. َمو ضعٍ 

ســــــــــــــتعينا  غري امل ــــــــــــــهورة، مالتعريف ابلبلدان واألماكن بيان معاين الغريب، ابلرجوع إىل مظانه من املراجع،و  -8
 ابملصادر القدمية والديثة يف ذلك.

اإعتماد يف الُكم على تراجم رواة األصـــــــــــل عند املصـــــــــــنف على حكم الذهيب يف الكاشـــــــــــف وابن حجر يف  -9
التقريــب ، وحكم العلمــاء الــذين ذكرهم ابن حجر يف هتــذيــب التهــذيــب، ويــذكر البــاحــث مــا ترجح لــديــه من 

ديل ئمة اجلرح والتعحال الراوي إذا اختلف الذهيب وابن حجر يف الكم على الراوي وذلك من خالل أقوال أ
مراعيا  يف ذلك القواعد املتبعة يف هذا ال أن، وأما تراجم األعالم الوارد ذكرهم يف النص غرَي تراجم األصل ممن 

، -إن وجدت-  خيرّج هلم صــــاحبا الصــــحيحني، فيكتفي الباحث بذكر اإســــم كامال ، والكنية، وســــنة الوفاة 
األثر دون اإلتزام مبنهج معني واضـــــــح كما هو الال يف أصـــــــحاب وما جاء يف حاله من أقوال أهل الديث و 

 ال اجم امل جم هلم يف كتاب ابن القيسراين لصعوبة ذلك واختالف مناهج الكتب اليت ترمجت للرواة.
يذكر الباحث عدد األحاديث املروية لصـــاحب ال مجة اليت يف الصـــحيحني وأرقامها ب ـــكل ممل ؛ مث يذكر   -10

عدد األحاديث يف كل صــحيح على حده إن كانت أقل من ةســة ع ــر حديثا  ، وإذا كانت أكثر من ذلك 
لى حده، صــحيح عف ن الباحث يكتفي بذكر عدد األحاديث املخرجة يف الصــحيحني مجلة؛ وعددها يف كل 

باحث يقوم عدد أحاديث املَ جم له، ف ن ال -أحياان-وقام ب تيبها ترتيبا  تصـــــــــاعداي ، وعندما يذكر املصـــــــــنف 



Journal of manuscripts & libraries Specialized Research (JMLSR) Vol: 3, No: 3, 2019 

 
 156 

Journal of manuscripts & libraries Specialized Research   

 

ابلتأكد من عددها املذكور؛ ف ن كانت صــــــــــــــحيحة ذكر ذلك وذكر أرقامها يف الصــــــــــــــحيحني أو يف أحدمها 
 حيح ويذكر أرقامها كذلك وعلى نف حبســـــــب ما يذكره املصـــــــنف، وإذا   تكن صـــــــحيحة فيبني العدد الصـــــــ

 النسق وال تيب التصاعدي.
يف كل ترمجة -قام الباحث ب تيب أمساء الكتب ا اصــــــة برجال الصــــــحيحني اليت ذُكر فيها صــــــاحب ال مجة   -13

 حبسب سنة وفاة املؤلف، فمن كانت وفاته متقدمة قّدمه. -عند ذكرها
جة يف الصــــحيحني لكل راوي مَ َجم له؛ فيهما معا ويف كل صــــحيح قام الباحث بذكر عدد األحاديث املخرّ   -14

، دون التطر  إحتادمها أو اختالفهما يف نص الديث أو يف إســــــــــــــناده، -إن خّرجا له معا-منهما على حده
 فاملطلوب هو معرفة عدد األحاديث اليت خّرجها صاحبا الصحيحني أو أحدمها للراوي امل َجم له.  

حث ملن يَرِد امسُه مهمال  أو من يورد ابلكنية فقط دون اإســــم عند ذكر شــــيو  الرواة امل جم هلم أو ترجم البا  -15
أصــــــــــــــحاهبم، وأما من ذُكر امسه كامال  أو ذُكر امسه والكنية معا  وهو من املعروفني امل ــــــــــــــهورين فال يُ جُم له 

ة، لراوي واألصــــحاب إإ ملن دعت له الاجالباحث التزاما  مبا ســــبق اعتماده يف ا طة من عدم ترمجة شــــيو  ا
 وهذا من قبيل الاجة، وهللا أعلم.

فهارس علمية على تذييُل الرسالِة ب، وأخريا  بحثالأهم النتائج اليت توصل إليها من خالل  الباحث فيها ذكرا امتة، 
 .اِ طّةالنحو املبني يف 

 خطة البحث:
 وخامتٍة، مث ثبِت املصادر واملراجع، والفهارس العلمية.، ثالثة أقساممقدمٍة، و  يفالبحث  انتظم   
ات الكتاب طبع، وأهداف البحث، وأمهيته، وحدوده، و أســـــــــــباب اختياره، بيان أمهية املوضـــــــــــوعوفيها : : املقدمة -

 ، والدراسات السابقة، ومنهج البحث، مث خطته.وأوجه القصور فيها
 :ثالثة فصول، ويتضمن  اجمالقسم  القسم األول:  -

 للحافظ أيب الفضل ابن القيسراين. خمتصرة ترمجةالفصل األول: 
 التالية:املباحث تضمن وي

شــــــــيوخه، : الثثاملبحث المولده ون ــــــــأته.    : املبحث الثاينامسه، ونســــــــبه، وكنيته.       : املبحث األول
 وتالمذته.                   
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املبحث لمية    مؤلفاته وآاثره الع: ام املبحث اخلمكانته العلمية، وأقوال أهل العلم فيه.    : رابعاملبحث ال
 وفاته.: سادسال

 أليب نصر الكالابذي. ترمجة خمتصرةالفصل الثاين: 
 التالية:املباحث تضمن وي

: بحث الثالثامل          ثناء أهل العلم عليه.: املبحث الثاين       امسه، ونســــــــــــــبه، وكنيته: املبحث األول
 وفاته.

 أليب بكر ابن منجويه. ترمجة خمتصرةالفصل الثالث: 
 التالية:املباحث تضمن وي

 : وفاته.ث الثالثاملبح      ثناء أهل العلم عليه.: املبحث الثاين      امسه، ونسبه، وكنيته.: املبحث األول
ويتضمن ثاللثة فصول:دراسة كتاب اجلمع بني رجال الصحيحني، :اينالقسم الث  

 الفصل األول: نسبته ملؤلفه.
 الفصل الثاين: عنوان الكتاب.

 الفصل الثالث: وصف النسخ ا طية للكتاب.
حيىي  )بداية ترمجة من  "اجلمع بني رجال الصحيحنيمن كتاب "التحقيق والتخريج للنّص املختار القسم الثالث: 

بن عبد الرمحن( وحىت ترمجة )يزيد بن أيب يزيد(. بن عيسى  

 .ثـََبُت املصادر واملراجع، مث خالل البحثالباحث ، وفيها أهم النتائج اليت توصل إليها اخلامتة  -
 :يتالفهارس العلمية، وهي كاآلمث   -
 فهرس املوضوعات.-4 جم هلم.األعالم امل ُ  (الرواة)فهرس -3فهرس األحاديث.-2 فهرس اآلايت.-1

 الفصل األول: ترمجة خمتصرة للحافظ البن القيسراين:
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 وقفُت على عدٍد من ال اجم املفصلة واملختصرة اليت قّدم هبا بعض الباحثني واحملققني دراساهتم وحبوثهم, وأذكر منهم:  (1) 
 ( صفحة يف حتقيقه لكتاب "مسألة العلو والنزول يف الديث".19صالح الدين مقبول أمحد, ترجم إبن القيسراين ترمجة خمتصرة تقع يف ) -1
 ( صفحة يف حتقيقه لكتاب "ذخرية الفاظ".111ي, ترجم له ترمجة مطولة تقع يف )وعبد الرمحن الفريوائ  -2
 ( صفحة يف حتقيقها لكتاب "صفوة التصوف".21وغادة َعدرة, ترمجت له ترمجة خمتصرة تقع يف )  -3
 ( صفحة يف حتقيقه لكتاب "الجة على اترك احملجة".147العزيز السدحان, ترجم له ترمجة مطولة تقع يف ) وال يخ عبد  -4
( صفحة يف حتقيقه لكتاب "منتخب املنثور من الكاايت والسؤاإت", 296والدكتور عبد الرمحن قائد, ترجم له ترمجة مطولة تقع يف )  -5

 أمشل وأفضل ال اجم اليت وقفت عليها للحافظ ابن القيسراين. وهااتن ال مجتان األخرياتن من
 , ووصفه بـ)الافظ( غري واحد ممن ترجم له.19/361كذا وصفه الذهيب يف "سري أعالم النبالء" للذهيب   (2)
 .19/361هي نسبة إىل )بيت املقدس( مكان مولده ون أته, "سري أعالم النبالء"  (3)
 السنن واآلاثر. وهي نسبة إىل اتِّباعه (4)
ذهب". نسبة إىل مذهبه الفقهي, فهو من أتباع داود بن علي الظاهري, كما نص هو على ذلك, وقال أبو السن حممد ابن أيب طالب: "كان داوديَّ امل (5)

 . 35/172"أتريخ اإلسالم ووفيات امل اهري واألعالم" للذهيب 
 وغريه ممن ترجم له.  19/613كذا نسبه الذهيب يف "سري أعالم النبالء"   (6)
, 4/287)بتصرف(, و"وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان" إبن خلكان  405"منتخب املنثور من الكاايت والسؤاإت" إبن طاهر املقدسي ص (7)

 .5/738و"املقفى الكبري" للمقريزي 
 .35/175"اتريخ اإلسالم"  (8)

حممد بن طاهر بن علي بن أمحد  (2)هو اإلمام، الافظ، اجلوَّال، الرَّحال، ذو التَّصانيف :(1)* امسه، ونسبه، وكنيته
ي باين، أبو الفضل بن أيب السني املقدسي املعروف اببن الَقي َسراين، وكذلك اببن ، (6()5)الظَّاهري، (4)األَثَري، (3)ال َّ

 .املقدسي
 * مولده، ونشأته:

ولده بنفســــــه ريخ موأربعني وأربع مئة، فقد نص على أت ولد ببيت املقدس، يف الســــــادس من شــــــوال، ســــــنة مثانٍ 
 .(7)، ببيت املقدس"فقال: "ولدت يف السادس من شوال، سنة مثان وأربعنيٍ 

أســــرة صــــالة تَعرف قدر العلم وأهله، و  يتطر  من ترجم له بذكر أســــرته وأهل وقد ن ــــأ يف بيت املقدس، يف 
تِّني وأربع   ئةم بيته، لكن ما يدل على ذلك ويؤكده طلبه للعلم وعنايته به يف ســــٍن مبكر، إذ كان أوَّل مساعه ســــنة ســــِ

وَّل ما مسعت ســـــــــنة كما حكى ذلك عن نفســـــــــه قال: "وأَ   -أي: كان يبل  من الُعمر آنذاك اثنيت ع ـــــــــرة ســـــــــنة  -
 .(8)ِستِّني"
 

 * شيوخــه، وتالمذته:
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 .35/180"أتريخ اإلسالم"   (9)
 .3/139لوفيات" "الوايف اب (10)
 . 119 -84وفق ا ملا ذكره حمقق كتاب "الجة على اترك احملجة", ص  (11)
 .1/199اقتصر الباحث على ما ذكره ابن نقطة يف "التقييد"   (12)
 .152- 143وفق ا ملا ذكره حمقق "منتخب املنثور" ص (13)
هـ, تنظر 845هـ, وتويف سنة 766هو املؤر  الكبري, الافظ احملدث تقي الدين أمحد بن علي بن عبد القادر املقريزي, أبو العباس العبيدي, ولد سنة  (14)  

 .15/490ترمجته يف: "النجوم الزاهرة يف ملوك مصر والقاهرة" إبن تغري بردي 
 .5/736"املقفى الكبري"  (15)
 .53/172"أتريخ اإلسالم"  (16)
 .4/27اقتصرت على ما ذكره الذهيب يف "تذكرة الفاظ"  (17)

ري من ال ــــــيو  بعدد كب نتيجة لرحلته الواســــــعة، وحرصــــــه على اإلكثار من املروايت، وطلبه لعلو اإلســــــناد التقى
َفدي(9)قال الذهيب: "كتب عن عامة م ـــــــــــــايخ الوقت"الذين مسع وأخذ العلم منهم،  : "وابجلملة (10)، وقال الصـــــــــــــَّ

 .(11)( شيخ ا282وقد بل  مموعهم ) ،"كبار يف سائر البالد  فرو  عن
 
 :(12)ستعرض فيما يلي أشهرهما

شيخ اإلسالم  -3أمحد بن حممد ابن النـَُّقور، أبو السني.  -2 إبراهيم بن سعد، أبو إسحا  الَبَّال. -1
 .أبو إمساعيل األنصاري

 وخلق كثري وَجمٍّ غفري، ال ـــــــافعيالســـــــن بن عبد الرمحن، أبو علي -5 أبو بكر بن خلف ال ـــــــريا ي. -4
 غري هؤإء.
 عد قليال  ي -رهم من ترجم لهكَ الذين ذَ  -إإ أن عدد طالبه  الرغم من ســـــــــــعة علمه وشـــــــــــهرته أما تالمذته فعلى

: "حدَّث ابليســري من مســموعاته؛ ألنه   (14)، قال املقريزي(13)( تلميذ ا41ابلنســبة لعدد شــيوخه، إذ يبل  عددهم )
 . (16): "وطائفة كبرية"-بعد أن سرد عدد ا من تالمذته -لكن أشار إىل كثرهتم الذهيب حيث قال  ،(15)يُعمَّر"

 :(17)ومن تالمذته
َلِفي.  -2أمحد بن عمر، أبو نصر الَغا ِي. -1 رَدار، أبو  -3أمحد بن حممد، أبو طاهر السِّ َُويه بن َشه  ِشري 

يـ َلمي  شجاع الدَّ
 ابن صاحب ال مجة. -املقدسي طاهر بن حممد بن طاهر، أبو  رعة  -4
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ردار بن ِشريويه بن فناُخس ره بن ُخس ركان, ولد سنة  (18) هـ, تنظر ترمجته ومصادرها يف: 509هـ, وتويف سنة 445هو احملدث, الافظ، املؤر  ِشريََويه بن َشه 

 .19/294"سري أعالم النبالء" 
 .19/365ء" "سري أعالم النبال (19)
 .19/363"السري"  (20)
 هـ(. 532هو حممد بن أيب طالب عبد امللك بن حممد الَكَرجي, اإلمام املتقن السلفي الفقيه )ت: (21)
 .19/363"السري"  (22)
 .35/172"أتريخ اإلسالم"  (23)
سنة هـ, تنظر ترمجته 774هـ, وتويف 700هو اإلمام احملدث الافظ عماد الدين أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القيسي البصروي, ولد سنة   (24)

, و"شذرات الذهب يف أخبار من ذهب" إبن عماد 1/111, و"طبقات املفسرين" للداوودي361ومصادرها يف: "ذيل تذكرة الفاظ" للسيوطي ص
1/67  . 

 .16/222"البداية والنهاية" إبن كثري  (25)

 * مكانته العلمية، وأقوال أهل العلم فيه:
تبوَّأ ابن القيســـراين مكانة رفيعة لعلمه، وســـعة حفظه، ودقة فهمه، وكثرة تصـــانيفه، فقد أثىن عليه عدد من 

 الفاظ ممن ترجم له.  
 ن أثىن عليه:مم *

ا من رحلته، وكثرة مصــــنفاته، وأذكر هنا بعضــــ  أثىن عليه عدد من أهل العلم لســــعة علمه وحفظه، واتســــاع 
 ثنائهم عليه:

ردار - ه  ريََويه بن شـــــــَ قيم، حســـــــن املعرفة  : "كان ثقة صـــــــدوق ا، حافظ ا، عاملا  (18)قال شـــــــِ حيح والســـــــَّ ابلصـــــــَّ
ا من الُفضول والتَّعصُّب، خفيف الروح،  ابلرجال واملتون، كثري التصانيف، جيد ا ط، إ م ا لألثر، بعيد 

  .(19)قوي السري يف السفر، كثري الج والعمرة"
، مجيل ادالوهاب بن منده:" كان ابن طاهر أحد الفاظ، حســــــــــــــن اإعتق وقال أبو  كراي حيىي بن عبد -

وقال أبو ســـــــــــعد  ،(20)ابلصـــــــــــحيح والســـــــــــقيم، كثري التصـــــــــــانيف، إ م ا لألثر" عاملا  الطريقة، صـــــــــــدوق ا، 
معاين: "ســـألت الفقيه أاب الســـن الَكَرِجي عبد عن ابن طاهر، فقال: ما كان على وجه  (21)الكرمي الســـَّ

 : "سافر يف طلب الديث(24)وقال ابن كثري ،(23)، قال السمعاين: "وعظََّم أمره"(22)األرض له نظري"
ظه غرُي واحد من حف ىإىل بالد كثرية، ومسع كثري ا، وكان له معرفة جيدة هبذه الصـــــناعة،... وقد أثىن عل -

 .(25)األئمة"
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 .4/29"تذكرة الفاظ"  (26)
هـ, تنظر ترمجته ومصادرها 681هـ, وتويف سنة 608هو قاضى القضاة مش  الدين أبو العّباس أمحد بن حممد بن إبراهيم ابن خلكان الربمكي, ولد سنة  (27)

 . 8/33, و"طبقات ال افعية" 7/353يف: "النجوم الزاهرة" 
 .4/287"وفيات األعيان"  (28)
 .19/361"السري"  (29)
 .4/287"وفيات األعيان"  (30)
هـ, تنظر ترمجته يف: "الدرر الكامنة" 749هـ, وتويف سنة  700هو أبو السني أمحد بن أيبك بن عبد هللا السامي، يعرف اببن الدمياطي. ولد سنة  (31)

 .1/102, و"األعالم قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء" للزِركلي 1/108
 .  21/24ريخ بغداد "املستفاد من ذيل اتريخ بغداد" إبن الدمياطي, ذيول ات (32)
- 2/82, و"هدية العارفني أمساء املؤلفني وآاثر املصنفني" 736-5/734وللوقوف على مجيع مصنفاته اليت تربو على مئة مصنف ينظر: املقفى الكبري  (33)

 .147-1/135 د. عبد العزيز السدحانللبغدادي, ومقدمة حمقق كتاب "الجة على اترك احملجة" إبن القيسراين, بقلم  83
 -1مصنفه هذا عبارة عن ترتيب أحاديث كتاب "الغرائب واألفراد" للدارقطين, مقتصر ا على ذكر أطراف األحاديث مقسمة على ةسة فصول هي:  (34)

من اشتهر  -3ه, عن مسانيد من اشتهر ابآلابء من الصحابة  على املعجم وترتيب الرواة منهم على املعجم أيضا يف حني كثرة الرواة -2املسند ابلع رة, 
ما تفرد به من املراسيل  -5هذا النوع من مسي وكين على املثال األول,  -ما أسند عن التسامي  -4ابلكىن وإن كان له اسم معروف أو   يكن له, 

يوسف, قال شيخنا أ.د عبدهللا هـ(, بتحقيق: حممود حممد نصَّار, والّسيد 1419(بريوت )1واجملاهيل ومن   يسم, وقد طبعته دار الكتب العلمية, )ط
 هـ( بتحقيق: جابر عبدهللا السريع".1428حممد دمفو: "واألجود منها طبعة دار التدمريية )

ره, بتحقيق: د. ابسم اجلواب –مصنفه هذا عبارة عن بيان ما أشكل يف منت الديث أو إسناده من ورود اسم مبهم, وقد طبعته مكتبة املَعال  (35)
 هـ(.1408(,الكويت, )1)ط

مصنفه هذا عبارة عن جتريد أحاديث كتاب"الكامل يف ضعفاء الرجال" إبن عدي واختصار أسانيدها, مرتبة على حروف املعجم ليسهل الوقوف   (36)
 هـ(, 1416(,الرايض )1اجلبار الفريوائي. )ط عليها, وقد طبعته دار السَّلف, بتحقيق: د. عبد الرمحن بن عبد

 وآاثره العلمية: ؤلفاتهم* 
 . (26)جيد ا ط ف، كثري التصاني" فقد أمجع امل مجون له بذلك، قال ِشريَُوي ه: ،بكثرة التصانيف عرف عنه

وكتب ما إ يوصف كثرة خبطه السريع القوي "وقال الذهيب: ، (28): "صّنف تصانيف كثرية(27)وقال ابن خلكان
 .(29) "الرفيع، وصنَّف ومجع، وبـَرَع يف هذا ال أن، وُعيِن به أمتَّ عناية

نفات له يف ذلك مصــــــــ" وقد دلت مصــــــــنفاته على غزارة علمه، ومتيزت سودهتا وحســــــــنها، قال ابن خلكان:   
َياطي، (30)"ومموعات تدل على غزارة علمه وجودة معرفته له تصــــــانيف حســــــنة مفيدة يف " :(31)وقال ابن الدِّم 

 . (32)"علم الديث
 :(33)ومن مصنفاته املطبوعة

ذخرية الفــاظ املخرج على الروف  -3.(35)إيضــــــــــــــــاح اإلشــــــــــــــكــال -2.(34)أطراف الغرائــب واألفراد -1
 .(36)واأللفاظ
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امية, حيدر هبذا اإسم:مطبعة مل  دائرة املعارف النظ-متت دراسة وحتقيق جزء منه يف هذه الرسالة, وقد طبع مراتن, الطبعة األوىل  وهو الكتاب الذي  (37)

 هـ(, وهي صورة من الطبعة األوىل, طبع ابسم "اجلمع1405لبنان, ) -هــ(, والطبعة الثانية : مطبعة دار الكتب العلمية, بريوت1323اهلند )  -آابد
 بني رجال الصحيحني". 

مد حم مصنفه هذا عبارة عن منظومة يف بيان أصول معتقد أهل السنة واجلماعة يف اجلملة, وقد طبعته دار عا  الكتب, بتحقيق: د. عبد العزيز بن  (38)
 هـ(.1429( الرايض )1السدحان,)ط

يق: على جوا  مساع الغناء, والرد على القائلني حبرمته, وقد طبعته و ارة األوقاف, بتحق -من وجهة نظره -ذكر يف مصنفه هذا األدلة الصحيحة الصرحية   (39)
 هـ(.1415( القاهرة )1أبو الوفاء املراغي,)ط

النسائي يف لم يف صحيحه, وأبو داود يف سننه, وال مذي يف سننه, و ذكر يف مصنفه شروط األئمة الستة يف مصنفاهتم وهم: البخاري يف صحيحه, ومس  (40)
 هـ(.1405(, بريوت)1سننه, وابن ماجه يف سننه, وقد طبعته دار الكتب العلمية, )ط

(, 1ذكر يف مصنفه هذا سلوك أهل التصوف وبيان أصوهلا املأخوذة عنها, طبعته دار املنتخب العريب, بتحقيق: غادة املقدم عدرة )ط (41)
 هـ(. 1416بريوت)

 -ني يف الصالة, فأورد األحاديث املتعلقة ابملسألة اليت تؤيد ما ذهب إليه, وقد طبعته مكتبة التابع -البسملة  -حتدث يف مصنفه عن مسألة التسمية  (42)
 القاهرة, ط. األوىل, بتحقيق: عبد هللا بن علي مرشد.

هـ, حتقيق: صالح الدين مقبول 1401الكويت, ط. األوىل, -إلسناد, وقد طبعته مكتبة ابن تيمية ذكر يف مصنفه هذا عالمات العلو والنزول يف ا (43)
 أمحد. 

خبار أذكر يف مصنفه هذا مجلة من الفوائد اليت قيدها عن شيوخه أو أصحابه أو أقاربه, والكاايت اليت وقف عليها أو نقلت له, وهي يف عامتها  (44)
 هــ(. 1430(,الرايض, )1عي, حتقيق: عبد الرمحن بن حسن بن قائد , )طومروايت, وقد طبعته دار الصمي

مثل: بلدتني أو قبيلتني أَو  -واختلف يف املرجع واملوضع-حتدث يف مصنفه هذا عن املؤتلف واملختلف وهو ما اتفق يف ا ط ومتاثل يف النقط والضبط  (45)
هـ. تقدمي وفهرسة كمال يوسف الوت, وقد طُبع يف لندن 1411بريوت, ط. األوىل,  صناعة ونسب أو بلدة ولقب, وقد طبعته دار الكتب العلمية,

 م ابسم "األنساب املتفقة يف ا ط املتماثلة يف النقط والضبط".1865سنة 

ة على اترك  -6 .(37)الكالابذي واألصــــــــــــــبهـــاين يف رجـــال البخـــاري ومســــــــــــــلماجلمع بني كتـــايب  -5 اُلجـــَّ
 .(38)احمَلجَّة

 .(42)مسألة التسمية -9 .(41)صفوة التصوف -8 .(40)شروط األئمة الستة -7 .(39)السماع -6
 -12.(44)منتخب املنثور من الكاايت والســــــــــــــؤاإت -11.(43)مســــــــــــــألة العلو والنزول يف الديث -10

 ، وغريها.(45)املؤتلف واملختلف
 * وفاته:

بعد حياة حافلة ابلطلب، والرحلة الواســــــعة والتصــــــنيف وافته املِنيَّة يف بغداد، يف شــــــهر ربيع األول، ســــــنة ســــــبع 
 مئة، وله من العمر تسع وةسون سنة. وة 
 رخيه من ال هر إىل عدة أقوال:ختلف يف حتديد يوم وفاته وأتاوقد 
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 .5/742هو أبو الفضائل عبد هللا بن حممد بن أمحد بن عبد الباقي, املعروف اببن ا اضبة. ينظر: "املقفى الكبري" (46)
 .5/742, و"املقفى الكبري" 21/24املستفاد من ذيل اتريخ بغداد" ذيول اتريخ بغداد " (47)
 .37/380هو املبارك بن أمحد بن عبد العزيز األنصاري, أحد تالمذة ابن القيسراين, تنظر ترمجته ومصادرها يف: "أتريخ اإلسالم" (48)
 .53/283"أتريخ دم ق"  (49)
 .4/287"وفيات األعيان  (50)
(51) 19/371. 
 .1/002" التقييد" (52)
 .53/283"أتريخ دم ق", و21/24 ذيول اتريخ بغداد "املستفاد من ذيل اتريخ بغداد"و, 17/138 "امللوك اتريخيف  املنتظم" (53) 
, 1/175" واألسانيد, و"التقييد ملعرفة رواة السنن 10/506, و"األنساب" للسمعاين 5/201من مصادر ترمجته: "اتريخ بغداد" للخطيب البغدادي  (54)

, و"العرب يف خرب من غرب" 17/94, و"سري أعالم النبالء"3/154, و"تذكرة الفاظ" 27/355, و"أتريخ اإلسالم" 4/210و"وفيات األعيان" 
 .4/724, و"إيضاح املكنون يف الذيل على ك ف الظنون" للبغدادي 4/514, و"شذرات الذهب" 1/407, و"طبقات الفاظ"2/193

:األوحد, ووصفه ابإلمامة والفظ غري واحد ممن ترجم له منهم: ابن األثري يف  17/94و اد يف "السري"  3/154كذا وصفه الذهيب يف "تذكرة الفاظ"   (55)
, وابن عماد يف 1/407, والسيوطي يف "طبقات الفاظ" 4/210, وابن خلكان يف "وفيات األعيان" 3/121"اللباب يف هتذيب األنساب" 

 . 4/514ات الذهب" "شذر 
 , إإ ابن خلكان فقد قدم )السن( على )السني( واتبعه البغدادي يف "هدية العارفني". -مما وقفت عليه من املراجع -هكذا قاله كل من ترجم له  (56)
وقيل: كالمها  ,3/1223 تبه" إبن حجر , و"تبصري املنتبه بتحرير امل10/509أما اليت بضم الكاف )ُكالابذ( فهي حملة بنيسابور, ينظر: "األنساب"  (57)

 .122بفتح الكاف, قاله ابن القيسراين يف "املؤتلف واملختلف" ص

وقال ، (47)من شهر ربيع األول" تويف ضحى يوم ا مي ، ع رين : "(46)أيب بكر ابن ا اضبة فقال عبد هللا بن
يوم تويف  وقال ابن خلكان:، (49): "مات يوم اجلمعة، خام  ع ــــــــــــر من ربيع األول"(48)مَّر األنصــــــــــــاريعَ أبو امل

وقد  -تويف ببغداد  وقال ابن نقطة:، (51)، واتبعه الذهيب يف الســــري(50)اجلمعة، لليلتني بِقيَـَتا من شــــهر ربيع األول
وميكن اجلمع ، (52)يف ليلة اجلمعة، اثمن شــــــــهر ربيع األول،... وصــــــــلى عليه من الغد يوم اجلمعة -عاد من الج

لِّي عليه يوم اجلمعة، كما ذكر ابن نقطة يف التقييد وهللا  بني القولني يف حتديد يوم وفاته أنه تويف يوم ا مي  وصــــــُ
طَاِمي، ة العقبةمبقرب ودفن ، أعلم  . (53)ابجلانب الغريب، عند رابط الِبس 

فرحم هللا الافظ ابن القيسراين رمحة واسعة، وأجزل له األجر واملثوبة على ما قدمه وبذله  دمة هذا الدين، وسنة 
 .النيب املصطفى 

 أليب نصر الكالابذي. الفصل الثاين: ترمجة خمتصرة
بن علي  (56)أمحد بن حممد بن الســني بن الســن (55)اإلمام الافظ املتقن امل ــهورهو   :(54)امسه ونسبه وكنيته *

ُتم البخاري، النفي، أبو نصر  .-ة كبرية ببخار لَّ وهي حمََ -(57)املعروف ابلَكاَلاَبِذّي، وهي نسبة إىل َكالاَبذ ،بن ُرس 
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 وغريهم. 1/407 , والسيوطي يف "طبقات الفاظ"3/121, وابن األثري يف "اللباب" 17/94وصفه ابإلمامة الذهيب يف "السري"   (58)

هـ, تنظر ترمجته ومصادرها يف: 385هـ, وتويف سنة 306بن عمر بن أمحد بن مهدي البغدادي, ولد سنة  اإلمام، الافظ، اجملود أبو السن علي هو  (59)
 .16/449"سري أعالم النبالء" 

 .365/ 1"التقييد ملعرفة رواة السنن واملسانيد"  (60)
 .6/121"أتريخ بغداد"  (61)
 .1/364, و"التقييد" 27/355"أتريخ اإلسالم"  (62)
هـ, تنظر ترمجته ومصادرها يف: 432هـ, وتويف سنة 350جملود، املصنف، أبو العباس جعفر بن حممد بن املعتز املستغفري النسفي, ولد بعد هو الافظ، ا (63)

 . 17/564"سري أعالم النبالء" 
 .3/154"تذكرة الفاظ"  (64)
 .10/507"األنساب"  (65)
 .5/201, و"أتريخ بغداد" 507/ 10ينظر: "األنساب"  (66)
 .3/154, و"تذكرة الفاظ" 27/355"أتريخ اإلسالم"  (67)

, -ابن الافظ الكالابذي -أنه بل  من العمر ة  ومثانني سنة, وهذا خيالف ما جاء عن أيب القاسم  1/407ذكر السيوطي يف "طبقات الفاظ    (68)
 , ولعل مثانني مصحفة عن سبعني, وهللا أعلم.-تلميذ الافظ-واملستغفري 

 :ثناء أهل العلم عليه *
ه عدد لعلمه، وحفظه، وقد أثىن عليه ووثق فقد تبوأ مكانة رفيعة يف عصره، (58)يعد الكالابذي أحد أئمة الديث   

 من العلماء، منهم:
َمه ومعرفته، قال الاكم: (59)الافظ الدارقطين كما   وجدت شــــــــــــــيخنا أاب الســــــــــــــن الدارقطين قد رضــــــــــــــي فه 

نُِقل عنه أنه ، الاكم أبو عبد هللا، و (61)عليهيثىن  -الدارقطين - ن أبو الســـــــناك، وقال ا طيب:  (60)رضـــــــيناه
م واملعرفة، عارف  :قال وهو متقن .. البخاري(.بصحيح )أبو نصر الكالابذي الكاتب من الُّفاظ، َحَسن الَفه 
: هو أحفظ من كان مبا وراء النهر يف (63)املســـتغفري،وقال (62)  خيلف مبا وراء النهر مثله،الرواية واملذاكرة ثبت
 نضــــــــــــــر هللا وجهه ف نه   خيلف مبا وراء النهر، وقال: اظ املتقننيأحد الف.والســــــــــــــمعاين، حيث قال: (64) مانه
 .(65)مثله

 وفاته: *
َ نه خبط يده يذكر وفاة أبيه أيب نصــــــر: أ -علي بن أمحد -ذكر الاكم أنه ورد يف كتاب ابنه أيب القاســــــم   تـُُويّفِ

، وكان يبل  من العمر (66)مئة من سنة مثان وتسعني وثالث ،الثالث والع رين من مجاد  اآلخرة ،ليلة السبت
ةس ا وسبعني سنة
 . (68)على القول الراجح (67)
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, 29/208, و"أتريخ اإلسالم" 11/493, و"األنساب"89-88مصادر ترمجته: "املنتخب من السيا  لتاريخ نيسابور" إلبراهيم الصريفيين من    (69)

للذهيب, و"مرآة اجلنان وعربة اليقظان يف معرفة ما  2/258؛ و"العرب يف خرب من غرب" 17/438, و"سري أعالم النبالء"3/190و"تذكرة الفاظ" 
, و"ك ف الظنون عن 2/172, و"التبيان لبديعة البيان" إبن انصر الدين7/143, و"الوايف ابلوفيات" 3/37وادث الزمان" لليافعي يعترب من ح

 .5/131, و"شذرات الذهب"1/81أسامي الكتب والفنون" لاجي خليفة 
, 2/172, وابن انصر الدين يف "التبيان لبديعة البيان" 11/494وصفه ابإلمامة والفظ غري واحد ممن ترجم له, منهم: السمعاين يف "األنساب"    (70)

 وغريهم.  29/209والذهيب يف "أتريخ اإلسالم" 
 .  493/ 13وهي نسبة إىل )يـَز د(: مدينة من كور إصطخر, بني أصبهان وكرمان, "األنساب"   (71)
: بفتح امليم, وسكون النون, وضم اجليم, وسكون الواو, وقال عبدالغافر بن الفارسي يف 3/261ضبطه ابن األثري يف "اللباب يف هتذيب األنساب"   (72)

من : فنجويه .... فذكر 3/1085"فـَن َجَوي ه", وهذا خطأ, فقد قال ابن حجر يف "تبصري املنتبه"  88"املنتخب من السيا  لتاريخ نيسابور" ص
 ُعرف هبذا اإسم, مث قال: ومبيم والباقي كاألول ... وأمحد بن علي بن منجويه أبوبكر.

 .11/494قاله السمعاين يف "األنساب"   (73)
 .11/494"األنساب"   (74)
تنظر ترمجته ومصادرها يف: هـ, 481هـ, وتويف سنة 396عبد هللا بن حممد اهلروي األنصاري، ولد سنة  إمساعيل اإلمام، القدوة، الافظ الكبري أبو هو  (75)

 . 18/503"سري أعالم النبالء" 
 .17/439"السري"   (76)
هـ, تنظر ترمجته ومصادرها 529هـ, وتويف سنة 451البارع أبو السن عبد الغافر بن إمساعيل بن عبد الغافر الفارسي النيسابوري, ولد سنة  الافظهو   (77)

 . 20/16يف: "سري أعالم النبالء" 
 .88"املنتخب من السيا  لتاريخ نيسابور" ص  (78)

 أليب بكر ابن منجويه. الفصل الثالث: ترمجة خمتصرة
ــــــــــــــــــــــــاملالبارع  (70)هو اإلمام الافظ:(69)* امسه ونســــــــبه وكنيته  (71)اليَـز دي أمحد بن علي بن حممد بن إبراهيم  َجوِّدـ

 .(73)نسبة إىل جده (72)َمن ُجو يه، أبو بكر، امل هور اببن اينهَ بَـ ص  األَ 
 * ثناء العلماء عليه:

 أثىن عليه عدد من العلماء، منهم:
أبو بكر أمحد بن على األصــــــــــــــبهاين، من املقبولني يف طلب العلم، رحل يف طلب قال:  أبو عبد هللا الاكم -

 . (74)الديث، ومجع الصحيح وال اجم واألبواب بفهم ودراية
قال . و األصبهاين أحفظ من رأيت من الب ر حدثنا أبو بكر أمحد بن علي :قال (75)يأبو إمساعيل األنصار و 

 ،(76)...هبن َمن ُجَوي   يفأمَّا الافظ، فأمحد بن عل ا ونصـــــف حافظ؛رأي يف ســـــفري وحضـــــري حافظ  أيضـــــا : "
 وقال الذهيب يف.(78):أحد حّفاظ  مانه وفرســـــــــــــان أهل الديث من أقرانه(77)عبد الغافر الفارســـــــــــــيوقال فيه 
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(79)  17/439. 
(80)  29/209. 
 .29/210, و"أتريخ اإلسالم" 17/440, و"السري" 89"املنتخب من السيا  لتاريخ نيسابور" ص  (81)
 .29/210, و"أتريخ اإلسالم" 17/440"السري"   (82)

 ظٌ كبري، وحافِ   إمامٌ : (80)، وقال يف "التأريخ"ت املصـــــــنفنيااظ األثبمن الُفّ  ابن منجويه اليزدي: (79)"الســـــــري"
 .م هور، وثقة صدو 

وله إحد  ومثانون ، (81)مئة مثان وع ــــــــــــــرين وأربع، ســــــــــــــنة خام  احملّرم ،يوم ا مي  ،تـُُويّف بنيســــــــــــــابور وفاته: *
 .(82)سنة

 الفصل األول
 :ؤلفهم إىلة الكتاب نسب*

 يدل على صحة نسبة الكتاب إىل الافظ ابن القيسراين ما يلي:
 من أهل العلم ممن ترجم له، منهم: واحدٍ  ه إبن القيسراين غريُ سبَ نَ  -1

 . 5/736 "املقفى الكبري"املقريزي يف   -
 .176ص "املعجم املفهرس"وابن حجر يف   -
 . 1/88 "ك ف الظنون"وحاجي خليفة يف   -
 . 635ص "الرسالة املستطرفة"والكتاين يف   -
 .2/82 "هدية العارفني"والبغدادي يف   -
لي يف   -  .6/171 "األعالم"والزِرِك 

النقول  وهذه -ومنهم من صــــرح ابلنقل من مصــــنفه هذا -نقل غري واحد من أهل العلم أقوال ابن القيســــراين  -2
 موجودة بنصها يف هذا الكتاب، منها:

قاين ذكر الدارقطين والرب "، يف ترمجة إمساعيل بن عبد هللا الرَّقِّي: 3/122 "هتذيب الكمال"زي يف قول املِ  -أ
واتبعهما على ذلك الافظ أبو الفضـــــــــــــل حممد بن  -كما تقدم-إمساعيل بن ُ رَارة يف شـــــــــــــيو  البخاري 

 ."طاهر املقدسي، وقال: رو  عنه يف الرِّقَا  والتفسري
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 أييت التعريف بنسخ املخطوط يف الفصل القادم. (83)

قال ابن طاهر "، يف ترمجة أمحد بن ب ــــري املخزومي: 1/25 "ل هتذيب الكمالإكما"وقال مغلطاي يف  -ب
 ."املقدسي، والكالابذي: موىل آل عمرو

كذا   ،قال ابن طاهر: مات ســنة ثالث وســبعني" : 4/361وقال يف ترمجة ربيعة بن كعب األســلمي  -
 وجد خبطه مضبوط ا مود ا ".

-  
ُ
 "رجال الصــــــــــــحيحني"أما توهم ابن طاهر يف " : 8/293 َخارِ وقال يف ترمجة عبد الكرمي بن أيب امل

 ."أن ال يخني رواي له فغري جيد
ـــــــــــــــــــــــ قلت: هذا القول "يف ترمجة أمحد بن ســـــــــعيد الّراَِبِطي:  1/30 "هتذيب التهذيب"وقال ابن حجر يف  -جـ

ابذي، وابن والكالاألخري حكاه البخاري عن ابن أمحد بن ســــــــعيد الرابطي، وتبعه الَقرَّاب، وابن منده، 
 ."طاهر

-  
ُ
 "رجال الصحيحني"أما ما جزم به املقدسي يف ": 6/377َخارِ  وقال يف ترمجة عبد الكرمي بن أيب امل

أن ال ـــــــــيخني أخرجا لعبد الكرمي هذا يف كتاب الج حديثه عن ماهد، عن ابن أيب ليلى، عن علي 
ن" فهو وهم منه  ."يف "جلود الُبد 

قال ابن " يف ترمجة إسحا  بن عمر اهلُذيل:  29ص "صة تذهيب هتذيب الكمالخال"وقال ا زرجي يف  -د
 ."وغريها من النقول ،طاهر: تويف سنة ثالثني ومئتني

ما جاء يف أول ُنســــخ املخطوط من نســــبة الكتاب إىل الافظ ابن القيســــراين، حيث ذكر يف نســــخة ) (،   -3
، وجاء يف آخر نسخه "حممد بن طاهر املقدسي...قال الافظ أبو الفضل "ما نصه: ( 83)و)ت(، و)ف(

 بن طاهر املقدسي. ا)ت(: آخر كتاب شرح رجال الصحيحني، أتليف الافظ حممد 
 الفصل الثاين
 :الكتاب *عنوان

 -صــــنفاته األخر  م *   يذكر الافظ ابن القيســــراين اســــم مصــــنفه يف مقدمته، و  أظفر ابلوقوف على تســــميته يف
 .-عليهااليت وقفت 

 *  كما جاء على واجهة النسخ عناوين خمتلفة: 
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 ذكرت ما ُكِتَب على البطاقة التعريفية لكون واجهة النسخة ساقطة. (84)
(85) 5/736 . 
(86) 2/82. 
 .176ص (87) 
 .249ص (88)
(89) 1/88. 
 .635ص (90)
(91) 6/171. 

 فعلى طُرَّة نسخة )برنستون(: "رجال الصحيحني".  -
 وعلى طرة نسخة )فيض هللا أفندي(: "كتاب أسامي رجال الصحيحني".  -
 وجاء يف آخر نسخة )أمري توا (: "آخر كتاب شرح رجال الصحيحني".  -
 أمساء رجال الصحيحني".وعلى طرة النسخة )األ هرية(: "معرفة   -
لنســــــــــــــخــة )ت ــــــــــــــســــــــــــــ بييت( ابللغــة اإ ليزيــة: "اجلمع بني رجــال  (84)وكتــب على البطــاقــة التعريفيــة  -

 الصحيحني". 
 * كذلك من ترجم له ذكروا عناوين خمتلفة ملصنفه هذا:

 يف: أســـامي ما اشـــتمل عليه الصـــحيحان، واتبعه البغدادي (85)"املقفى الكبري"فقد مساه املقريزي يف   -
 .(86)"هدية العارفني"

صــــــــــــلة ا لف "رجال الصــــــــــــحيحني، واتبعه الروداين يف  :(87) "املعجم املفهرس"يف  ومساه ابن حجر  -
 .(88)"مبوصول السلف

 : أمساء رجال الصحيحني. (89)"ك ف الظنون"ومساه حاجي خليفة يف  -
 : اجلمع بني رجاهلما.(90)"الرسالة املستطرفة"ومساه الكتاين يف  -
لي يف  -  اجلمع بني كتايب الكالابذي واألصبهاين يف رجال الصحيحني. : (91)"األعالم"ومساه الزِرِك 

ي  وهذا األمر من ترك التســـــمية ل -مصـــــنفه وهللا أعلم  فيظهر من هذا اإختالف أن الافظ ابن طاهر   يســـــمِ    
أهل  وإمنا ظهرت هذه التســميات عندما وقف -مبســتغرب عند أهل العلم، ويتأكد ذلك عند املكثرين من التصــنيف

 العلم عليه فأطلقوا أي اسم يدل على موضوعه، مما كان السبب يف تعدد اسم الكتاب.
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 الثالثالفصل 
 للكتاب:*وصف النسخ اخلطية 

 النسخ ا طية املعتمدة مثان نسخ هي:
 نسخة األ هرية، ورمزها )أ( النسخة األوىل:

 .، وهي اليت اختذها الباحث أصال  (139مكتبة األ هر ال ريف يف القاهرة، رقمها ) مصدرها:
 سلم.مالصفحة األوىل مفقودة وكتب خبط حديث: كتاب يف أمساء الرجال مما اتفق عليه البخاري و  عنواهنا:

 لوحة. 134عدد اللوحات: 
 سطر ا. 25مسطرهتا: 
 م رقي ) نسخ واضح(، قليلة الضبط.نوع اخلط: 

، متوســـــــــــــطة، عليها حوا  كثرية، وينقل فيها كثري ا عن املنذري، انقصـــــــــــــتان اللوحة األوىل واألخريةحالة املخطوط: 
 والرشيد، والدمياطي.

 إ يوجد، وعليها آاثر قدم.اتريخ النسخ: 
 : وقف مبدرسة اإلمام العيين.29كتب يف اللوحة ت النسخة: متلكا

 نسخة األ هرية، ورمزها ) ( النسخة الثانية:
 (.104مكتبة األ هر ال ريف يف القاهرة، رقمها ) مصدرها:
 رجال الصحيحني. عنواهنا:

 لوحة. 165 عدد اللوحات:
 سطر ا. 23 مسطرهتا:
 نسخ واضح، غري مضبوط، ذات لونني. نوع اخلط:

ا، هبا  -تراجم من امسه أمحد، وإبراهيم  -نســــخة ســــاقطة من أوهلا حالة املخطوط: جيدة، عليها حواشــــي قليلة جد 
إلا  كثري، وهذا دليل مراجعتها، والناســـخ يبدو فيه شـــيء من الدقة فكتب مرة عند بياض: كذا 

 يف األصل.
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 " حىت بداية ترمجة: يزيد بن عبدالعزيز بن سياه الكويف.سقطت من النسخة )ض( من قوله " مسع: صاحل بن خوَّات(92)

د هللا ئة، على يد حممد بن انصـــر بن عبيوم ا مي ، من شـــهر رمضـــان، ســـنة ثالث وثالثني وســـتم اتريخ النســخ:
 بن عبد الرحيم بن السن الطائي العجمي.

 وقف املرحوم ال يخ شهاب الدين أمحد بن انصر الدين اللقاين املالكي. متلكات النسخة:
 األ هرية، ورمزها )ي( النسخة الثالثة:

 (.147مكتبة األ هر ال ريف يف القاهرة، رقمها ) مصدرها:
 فة أمساء رجال الصحيحني.معر  عنواهنا:

 لوحة. 167 عدد اللوحات:
 سطر ا. 23 مسطرهتا:
 م رقي )نسخ واضح(، مضبوط ابل كل. نوع اخلط:

كامل، متوســــط اجلودة، عليه حواشــــي متوســــطة خبطوط خمتلفة، وكذلك فيه تصــــويبات ومقابالت   حالة املخطوط:
 على نسخ أخر .

 ية ال قيم للمخطوط.عليه اتريخ نسخ لكنه غطي بعمل اتريخ النسخ:
 ملكه من فضل ربه وغفرانه حممد بن عثمان بن... العقيلي النفي غفر هللا تعاىل له... متلكات النسخة:

 ، ورمزها )ض((92)نسخة فيض هللا أفندي :رابعةالنسخة ال
 (.499مكتبة فيض هللا أفندي ابسطنبول، رقمها ) مصدرها:
 معرفة رجال الصحيحني البخاري ومسلم رمحها هللا، وكتب يف آخرها: آخر كتاب شرح رجال الصحيحني. عنواهنا:

 .7لوحة، يبدأ العنوان من لوحة  232 عدد اللوحات:
 سطر ا. 21 مسطرهتا:
 نسح واضح، مضبوط ابل كل، ذات لونني. نوع اخلط:

هبا تعليقات وحواشـــــــــــي، وهي مقروءة ومقابلة بنســـــــــــخ كاملة إإ أهنا ممزقة، وعليها آاثر أرضـــــــــــة، و   حالة املخطوط:
 أخر ، ويف آخرها: بلغت عرض ا. 
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 مجيع ال اجم ا اصة مبن امسه "حيىي" ومن امسه "يزيد" ومن امسه "يوسف" سقطت من هذه النسخة . (93)

 و  أعتمد عليها؛ لعدم وجود شيئ من ال اجم املخصصة للباحث لدراستها يف هذه النسخة. (94)

 لي  عليها اتريخ نسخ، وإ اسم انسخ. اتريخ النسخ:
ــــــــــــ884عليها متلك: شعبان سنة  متلكات النسخة: ــــــــــــ899، وآخر يف رجب سنة هـ ، وعليها متلك لإلمام عالء هـ

وأخي الذهيب ألمه، وهو غري الرشـــــــيد  فتاو  النووي،، جامع هـــــــــــــــــــــ724الدين علي بن إبراهيم العطار ت
متلك: ابن الرشـــــــيد العطار أبو صـــــــاد  مجال كذلك وعليها   العطار صـــــــاحب كتاب غرر الفوائد اجملموعة،

 هـ.886الدين حممد بن حيىي بن علي العطارت
 ، ورمزها )ف((93)نسخة فيض هللا أفندي النسخة اخلامسة:

 (.1374ابسطنبول، رقمها )مكتبة فيض هللا أفندي  مصدرها:
 أسامي رجال الصحيحني. عنواهنا:

 .6لوحة، يبدأ العنوان من اللوحة  294 عدد اللوحات:
 سطر ا. 17 مسطرهتا:
 نسخ واضح، قليل الضبط، ذات لونني.  نوع اخلط:

 كاملة وهي جيدة، لي  عليها حواشي، وإ عالمات قراءة.   حالة املخطوط:
كتب اتريخ يف آخرها و  أجزم أنه اتريخ النســــخ، وهو: رابع ع ــــرين ذي القعدة، آخر ســــنة ســــبعة   اتريخ النســـخ:

 ومثانني ومثامنئة، كتبه: حممد... أبو ا ري. 
وقف شـــيخ اإلســـالم املســـند فيض هللا أفندي غفر هللا له ولوالديه شـــرط أن إ خيرج "عليها ختم  متلكات النســخة:

 ."1112طنطينية سنة من املدرسة اليت أن أ ابلقس
 ، ورمزها )ب((94)نسخة برنستون :دسةالنسخة السا

 (.1793مكتبة برنستون يف الوإايت املتحدة األمريكية، رقمها ) مصدرها:
 رجال الصحيحني. عنواهنا:

 لوحة. 340 عدد اللوحات:
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 سخة.و  أعتمد عليها؛ لعدم وجود شيئ من ال اجم املخصصة للباحث لدراستها يف هذه الن(  95)

 سطر ا. 17 مسطرهتا:
 شرقي )نسخ واضح(، قليل الضبط، ذات لونني. نوع اخلط:
كاملة، ســــاقطة اللوحة األخرية، وهي جيدة، مقابلة بنســــخة أخر ، وعليها حواشــــي كثرية، وهناك   املخطوط:حالة 

 : بل  العرض ابألصل.107حاشية يف لوحة 
 .إ يوجد اتريخ النسخ:

 نسخة أمري توا ، ورمزها )ت( النسخة السابعة:
 مكتبة أمري توا  يف اهلند. مصدرها:
غري واضح، وأعلى صفحة العنوان كتب: اجلمع بني رجال البخاري ومسلم، وكتب يف آخرها: آخر كتاب  عنواهنا:

 شرح رجال الصحيحني.
 لوحة. 180 عدد اللوحات:
 سطر ا. 25 مسطرهتا:
 شرقي )نسخ واضح(، قليل الضبط.  نوع اخلط:

 كاملة، وهي جيدة،  وعلي حواشيها تصحيحات واستدراكات.  حالة املخطوط:
 إ يوجد، وقد كتب يف آخرها: وافق الفراغ منه ليلة السبت.ريخ النسخ: ات

 ، ورمزها ) ((95)نسخة ت س بييت النسخة الثامنة
 إيرلندا. -مكتبة ت س بييت يف دبلن مصدرها:
اجلمع بني  ترمجتها:و إ يوجــد عنوان عليهــا، لكن اللوحــة املفهرس هبــا يف املكتبــة كتبــت ابللغــة اإل ليزيــة،  عنواهنا:

 رجال الصحيحني.
 لوحة 215 عدد اللوحات:
 سطر ا. 21 مسطرهتا:
 م رقي )نسخ واضح(.  نوع اخلط:
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، مضــــبوطة ابل ــــكل، عليها حواشــــي قليلة، وعليها آاثر قراءة ومقابلة، وهي انقصــــة اآلخر، ةجيد حالة املخطوط:
 بن اجلراح. وكيعفآخر ما ذكر فيها )تفاريق األسامي عندمها( يف ابب الواو، ترمجة 

 إ يوجد اتريخ النسخ:
 مناذج من صور املخطوطات

 

 

 
 اللوحة األوىل من النسخة األزهرية )أ(
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 اللوحة األخرية من النسخة األزهرية )أ(
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 اللوحة األخرية من النسخة األزهرية )أ(
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 صفحة العنوان من النسخة األزهرية )ي(

 
 
 
 
 

 
  
 اللوحة األوىل من النسخة األزهرية )ز( 
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 اللوحة األخرية من النسخة األزهرية )ز(
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 صفحة العنوان من النسخة األزهرية )ي(
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 اللوحة األوىل من النسخة األزهرية )ي(                                        
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 من النسخة األزهرية )ي( األخريةاللوحة 
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 )ض( فيض هللا أفندي لنسخةمن اصفحة العنوان 
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 )ض( فيض هللا أفندي لنسخةمن االلوحة األوىل 
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 )ض( فيض هللا أفندي لنسخةمن ا األخريةاللوحة 
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 )ف( فيض هللا أفندي لنسخةمن اصفحة العنوان 
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 )ف( فيض هللا أفندي لنسخةاللوحة األوىل من ا
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 )ف( فيض هللا أفندي لنسخةاللوحة األخرية من ا
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 صفحة العنوان من النسخة برنستون )ب(
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 اللوحة األوىل من النسخة برنستون )ب(
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 اللوحة األخرية من النسخة برنستون )ب(
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 صفحة العنوان من النسخة أمري تواز )ت( 
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 األوىل من النسخة أمري تواز )ت(اللوحة 
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 اللوحة األخرية من النسخة أمري تواز )ت(
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 اللوحة األوىل من النسخة تشسرتبييت )ش(
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 اللوحة األخرية من النسخة تشسرتبييت )ش(
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ىي وامسه يزيد ملن امسه حي "اجلمع بني رجال الصــــحيحنيمن كتاب "القســــم الثالث: التحقيق والتخريج 
 )حيىي بن عيسى بن عبد الرمحن( وحىت ترمجة )حيىي بن يزيد اهلنائي(.بداية ترمجة ؛ وهي من 

 123 

 أ



Journal of manuscripts & libraries Specialized Research (JMLSR) Vol: 3, No: 3, 2019 

 
 197 

Journal of manuscripts & libraries Specialized Research   

 

                                                           
 ال اجم القادمة هي عبارة عن تكملة ملا عنونه املؤلف قبل ذلك : )أفراد مسلم ممن امسه حيي(. -(96)

ة، ويظهر أهنا أرجح مجبن عبد الرمحن, أبو  كراي, ويقال: أبو حممد " أبو  كراي هي الكنية امل هورة له كما جاءت يف مصادر ال   اإسم : حيىي بن عيسى -(97)
 من تكنيته أبيب حممد", التميمي, النه لي, الكويف مث الرملي، ا زا  الفاخوري.

 , من صغار أتباع التابعني.   9الطبقة :  

 هـ . 201الوفاة :  

 ابن ماجه (. -ال مذي  -أبو داود  -مسلم  -رو  له :  بخ م د ت    ) البخاري يف األدب املفرد 

 .494/ 4لذهيب:  قال النسائي وغريه : لي  ابلقوي , "الكاشف" لإلمام الذهيب رتبته عند ا

 .1/1063رتبته عند ابن حجر:  صدو  خُيطىء وُرِمي ابلت يع, "تقريب التهذيب" إبن حجر 

 .4/380ينظر "هتذيب التهذيب"

 تقييد ودفاع: -

رمحه -أنه صدو  خيطئ, وإ يُعكر وجوده يف الديث على مكانة صحيح مسلم, حيث   خيرج له اإلمام مسلم  الذي يظهر من حال حيىي بن عيسى
واية األئمة من حديثه, و  تكن منفردة بل كانت متابعة  لر  -رمحه هللا-إإ رواية واحدة, ويف ال واهد ولي  يف األصول* وّدل هذا على أنه انتقى  -هللا

 المدهلل. , و , وجرير", كلهم اتبع حيىي بن عيسى يف روايته عن األعمشبو معاوية , وسفيان, وعيسى بن يون , وكيعاألربعة الفاظ:"أ

 اختالف الصحايب.*   إن املقصود ابل واهد هنا إيراد الطريق اتليا  لطر  سبقته, ولي  املراد به اإصطالح املعهود من 

, وقال 1947ُم جم له يف كتاب "تسمية من أخرجهم البخاري ومسلم وما انفرد كل واحد منهما" للحاكم برقم  الرتمجة يف كتب رجال الصحيحني:
اتليا  لطر   قبعد ذكر ال مجة: "يف ال واهد", ويقصد به اإستعمال الثاين ملعىن ال واهد عند أهل الديث املخالف للمعىن املعهود وهو: إيراد الطري

 (.1845به اإصطالح املعهود من اختالف الصحايب, وُم جم له يف كتاب "رجال صحيح مسلم" إبن منجويه برقم)سبقته, ولي  املراد 

إبن القيسراين  "بن عبدالرمحن اليت يف كتابنا هذا "اجلمع بني رجال الصحيحني إ يوجد فر  يف ترمجة: حيىي بن عيسى مقارنة الرتمجة مبا يف أْصَليه:
 واليت يف أصله "رجال صحيح مسلم" إبن منجويه هي ذات ال مجة بدون  ايدة أو نقص.

كذا يف حاشية النسخة األصل: "التميمي" ويف النسخ )ي( و)ت( و)ض(, وكذلك يف معظم مصادر ال مجة، وجاء يف النسخة ) ( :"التيمي" وهو   -( 98) 
، و"الكامل يف 127-3/126، وكتاب "اجملروحني والضعفاء" إبن حبان5/224"أتريخ اإلسالم" لإلمام الذهيبتصحيف, ينظر مصادر ال مجة مثل: 

 .31/488, و"هتذيب الكمال" لإلمام املِّزي9/423، و"سريأعالم النبالء" لإلمام الذهيب 839الضعفاء" إبن عدي

ليُّ ،  (99) ]زَّا ا [(98)بن عبدالرمحن، يقال: أبو حممد التميمي بن عيســـــى (97)حيىي  (96) / (1 ، يعرف النـَّه  ــــــَ
 .ابلَرملي، كويّف األصل، حدَّث ابلرملة فُنِسَب إليها ، يَُكىّن: أاب  كراي

 يف الفنت. مسع: األعمش
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: اجلَرّار ابجليم 1/1063هو كذلك يف بعض مصادر ال مجة, وجاء يف "تقريب التهذيب"كذا يف النسخة األصل: "اجلرار" ويف النسخ )ض( و )ت(, و   -( 99)  

: "اجلرارون  هوراءين, ينظر مصادر ال مجة يف النقطة السابقة, وجاء يف "احملرب" أليب جعفر حممد بن حبيب ابن أمية بن عمرو اهلامشي البغدادي ما نص
 (.252-246رجل يسمى جرار ا حىت يرأس ألف ا" )صمن سادة العرب وقادهتم كثريون, و  يكن ال

 .ال: )ا را (بن عبدالرمحن, ق وجاء يف كتاب "رجال صحيح مسلم" إبن منجويه الذي هو أحد أصلي كتابنا هذا, عند موضع ترمجة حيىي بن عيسى

 8/297روحني": وكان َخزّا  ا , ويضاف إىل ذلك ترجيح اإلمامني البخاري يف "التاريخ الكبري" ويظهر أن الراجح هو: "ا زا " لقول ابن حبان يف "اجمل
ما نصه: "  5/113للفظ )ا زا ( وهللا أعلم, ويؤكد هذا أيضا ما جاء عند السمعاين يف كتابه األنساب  9/187وابن أيب حامت يف "اجلرح والتعديل" 

 ابن عبد الرمحن بن حممد التميمي, ا زا , الرملّي، أصله من الكوفة, انتقل إىل الرملة وسكنها، "وكان َخزّا ا". أبو  كراي حيىي بن عيسى

فاخوري" كما قال يف بن عبدالرمحن:"ا زا ",...لكن يف امليزان "ال وقال املعلمي يف حتقيقه لكتاب "التاريخ الكبري" للبخاري يف ترمجة حيىي بن عيسى
 كلمة إ"التهذيب" : " الفاخوري اجلرار ", وَضَبَط الكلمة الثانية يف "التقريب" بقوله: "ابجليم وراءين" وإيكفين عن اجلزم أبن هذا تصحيف إ

ذكروه,  ا  يف نف  املوضع من ال مجة: "وقد راجعُت األنساَب وكتب امل تِبه فلم أراهم"الفاخوري" و  ُتذكر يف الكتب املتقدمة فاهلل أعلم", وقال أيض
 .8/296وإمنا ذكروا عيسى بن يون  الرملي الفاخوري اجلرار وهو رجل آخر وهللا أعلم, "التاريخ الكبري حتقيق املعلمي" 

 ووضعتها بني معقوفني وأشرت إليها هنا. ]ا زَّا [فجعلتها 

 (.5150واحد فقط يف صحيح مسلم برقم ) حديث -(100)

 (.204، أبو عمر الَبهراين ، الكويف, النخعي: جاءت هذه النسبة يف إسناد مسلم يف صحيحه يف الديث رقم) اإسم : حيىي بن ُعبيد -(101)   

 , طبقة تلي الوسطى من التابعني.   4الطبقة :  

 ابن ماجه (. -النسائي  -أبو داود  -س    ) مسلم  رو  له :  م د

 .4/491رتبته عند الذهيب :  ثقة 

 .1/1061رتبته عند ابن حجر :  صدو  

 .4/367ينظر "هتذيب التهذيب" 

 تقييد ودفاع: -
 أنه ثقة, للحيثيات التالية: الذي يظهر من حال حيىي بن ُعبيد

 .1/1061عليه أبنه صدو  إإ ابن حجر"التقريب"  حيكم  .1
 . 4/491حكم عليه ابن معني والذهيب أبنه ثقة "الكاشف" .2

  .(100)رو  عنه: ابن أيب عمر
راينبن ُعبيد (101)حيىي (2  ، حديثه يف الكوفيني.، أبو عمر البَـه 
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( وهو ممن ُعرف أبنه إ يروي إإ عن ثقة "إكمال هتذيب الكمال" 3740، 3739، 3701ثالثة رواايت يف "صحيح مسلم" ) رو  عنه شعبة .3
2/256. 

( رواايت 6, وله يف صحيح مسلم عنهم )2/440, و يد بن أيب أُنيسة "الكاشف" 2/535كذلك األئمة الكبار كاألعمش "الكاشف"رو  عنه   .4
. 

هما" للحاكم برقم نيف كتاب"تسمية من أخرجهم البخاري ومسلم وما انفرد كل واحد م ُم جم ليحىي بن ُعبيد الرتمجة يف كتب رجال الصحيحني:
 (.1846(, ُم جم له يف كتاب "رجال صحيح مسلم" إبن منجويه برقم)1936)

 يف أصله إ يوجد فر  يف ترمجة: حيىي بن عبيد بني اليت يف كتابنا هذا "اجلمع بني رجال الصحيحني" إبن القيسراين واليت مقارنة الرتمجة مبا يف أْصَليه:
 ه, هي ذات ال مجة بدون  ايدة أو نقص. "رجال صحيح مسلم" إبن منجوي

( وكلها من طريق 3743، 3742، 3741، 3740, 3701رضي هللا عنهما يف ستة رواايت, كلها يف األشربة, وأرقامها كالتايل: ) مسع ابن عباس -(102)  
 أُنيَسة, وهو كما ذكر املصنف., وشعبة, و يد بن أيب األعمش

 ا ُزاعي البصري , نزيل مرو . اإسم: حيىي بن ُعقيل -(103)

 , من الوسطى من التابعني.   3الطبقة :  

 ابن ماجه(. -النسائي  -أبو داود  -مسلم  -رو  له :  بخ م د س    ) البخاري يف األدب املفرد 

 . 4/493الذهيب :  صدو   رتبته عند

 .1/1062رتبته عند ابن حجر :  صدو  

 .4/378ينظر "هتذيب التهذيب" 

يف كتاب"تسمية من أخرجهم البخاري ومسلم وما انفرد كل واحد منهما" للحاكم برقم  م جم ليحىي بن ُعقيل الرتمجة يف كتب رجال الصحيحني:
 (.1848(, م جم له يف كتاب "رجال صحيح مسلم" إبن منجويه برقم)1942)

حيح إبقاؤها لصحتها, والصأسقَط املصنُف من ال مجة: لفظة "والزكاة" عما يف أصله "رجال صحيح مسلم" إبن منجويه,  مقارنة الرتمجة مبا يف أْصَليه:
 (.1674من حيي بن يعمر يف الزكاة كذلك حبديث رقم) فقد مسع حيىي بن ُعقيل

, أرقام األحاديث (1674حديث رقم )عن حيىي بن يعمر   يذكره املصنف,  ورو  له اإلمام مسلم كذلك يف كتاب الزكاة حديثا  آخر من طريق واصل -(104)
 (.4790، 1674، 1181، 859يف "صحيح مسلم" كالتايل:) اليت من طريق حيىي بن ُعقيل

 .(102)يف األشربة مسع: ابن عباس
 .، و يد بن أيب أُنيَسة، وشعبةرو  عنه: األعمش

 البصرّي، ا ُزاعّي. بن ُعقيل (103)حيىي (3

 .(104)يف الصالة والقدر مسع: حيي بن يـَع َمر



Journal of manuscripts & libraries Specialized Research (JMLSR) Vol: 3, No: 3, 2019 

 
 200 

Journal of manuscripts & libraries Specialized Research   

 

                                                           
 نه"."موىل أيب عييكذا يف النسخة األصل وابقي النسخ, ماعدا النسخة ) ( جاء فيها : "موىل ابن عبيد", وهو تصحيف, والصواب كما أُثبت   -(105)

 بن عبد هللا بن أمساء بن حارثة ا زاعي مث األسلمي, أبو الفضل البغدادي, وقيل: حيىي ابن عبد هللا بن َغي الن. اإسم : حيىي بن َغي الن -(106)
 , كبار اآلخذين عن تبع األتباع.  10الطبقة :  
 هـ  على الصحيح  ابلبصرة, وقيل: ببغداد.  220الوفاة :  

 النسائي (. -ال مذي  -رو  له :  م ت س  ) مسلم 
 .4/495رتبته عند الذهيب :  ثقة 

 .1/1063رتبته عند ابن حجر :  ثقة 
 .4/381وينظر "هتذيب التهذيب"

م مية من أخرجهم البخاري ومسلم وما انفرد كل واحد منهما للحاكم" برقم جم ليحىي بن َغي الن يف كتاب"تس الرتمجة يف كتب رجال الصحيحني:
 (.18498(, م جم له يف كتاب "رجال صحيح مسلم" إبن منجويه برقم)1953)

نة الوفاة س اد املصنف بزايدة عّما يف أصله" رجال صحيح مسلم" إبن منجويه وهي: "من أهل بغداد" ,  وذكر كذلك  مقارنة الرتمجة مبا يف أْصَليه:
 بلفظ التضعيف "قيل" وليست يف األصل.

: "بن جارية", وهو تصحيف, والصواب كما أُثبَت "بن حارثة" وكما يف مصادر جاء فيها)ض(  وابقي النسخ, ماعدا النسخة كذا يف النسخة األصل  -(107)
 ال مجة.

 (.3164وهو كما قال : حديث واحد برقم ) -( 108)

 .اثبت، وَعزرة بن (105) موىل أيب ُعيينة رو  عنه: واصل

 اأَلسلمي، يَُكىّن: أاب الفضل من أهل بغداد. (107)بن عبدهللا بن أمساء بن حارثة بن َغْيالن (106)حيىي (4

 يف الدود. مسع: يزيد بن ُ ريع
 األعرج. َسهلرو  عنه: الَفضل بن 

 يُقال: مات ببغداد سنة ثالث ع رة ومئتني.
 .(108)وهو حديث واحد
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 بن معاوية املرو ي ، أبو  كراي اللؤلؤي , نزيل خباري . اإسم : حيىي بن حممد -( 109)

 , أوساط اآلخذين عن تبع األتباع.  11الطبقة :  
 هـ . 257الوفاة :  

 رو  له :  م   مسلم .
 .4/499رتبته عند الذهيب:  سكت عنه 
 .1/1066رتبته عند ابن حجر:  مقبول 

 . 4/386ينظر "هتذيب التهذيب"

 تقييد ودفاع: -
ا أنه  هر من حال حيىي اللؤلؤيالذي يظ ان ماور ا ك  رو  له إختصاصه ابلنضر بن مشيل, وذلك ألن حيىي اللؤلؤي -رمحه هللا-مقبول, وأن اإلمام مسلم 

ب يخه  يللنضر بن مشيل يف الُسكىن يف مرو أربعني سنة, وهذا نوع اختصاص يقّوي روايته عنه, وميكن أن نستنتج من هذا أن من قرائن اختصاص الراو 
كتابه املوسوم:   يف -رمحه هللا-اجملاورة الطويلة يف السكن, ويؤيد ذلك نصوص لألئمة وعلماء املصطلح ومنهم على سبيل املثال: ما ذكره ابن عدي 

راي املصري, ك"أسامي من رو  عنهم حممد بن إمساعيل البخاري", ويف ترمجة "حيىي عبدهللا بن بكري" حيث قال ما نصه: "حيىي بن عبدهللا بن بكري, أبو   
 وكان جارا  لّليث بن سعد وهو من أثبت الناس يف الليث, وعنده عن الليث ما لي  عند أحد".

, ومقروان  مبحمد 1/925بل رو  له مقروان  مبحمود بن َغيالن الثقة "التقريب"   يتفرد ابلرواية عن حيىي اللؤلؤي، -رمحه هللا-إلمام مسلم ا وكذلك ف ن ا
 ري طريق., كالمها عن النضر, وقد ثبت مساعهما من النضر من غ1/889بن قدامة بن إمساعيل املقبول "التقريب"

عة لرواية مسلم وحممد ابن قدامة ابن إمساعيل ", جاءت متاب ومجيع هذه الرواايت اليت رواها مسلٌم عن حممود بن َغيالن الثقة وعن املقبوَلني "حيىي اللؤلؤي
, ىي اللؤلؤيرو  هلما  "حي -رمحه هللا-يف الديث ذاته, فدّل هذا على أن مسلم ا  عن األئمة الفاظ "حممد بن املثىن, وحممد بن جعفر" عن شعبة

 وحممد بن قدامة بن إمساعيل " انتقاء  من حديثهما, والذي حَتققت فيه املتابعة للحافظ الثقة حممود بن غيالن .
يف كتاب"تسمية من أخرجهم البخاري ومسلم وما انفرد كل واحد منهما" للحاكم برقم  م جم ليحىي اللؤلؤي :الرتمجة يف كتب رجال الصحيحني

 (.1852(, م جم له يف كتاب "رجال صحيح مسلم" إبن منجويه برقم)1956)

 اد املصنف بزايدة عّما يف أصله "رجال صحيح مسلم" إبن منجويه وهي:" رو  عنه مسلم يف الصوم", وهي صحيحة   مقارنة الرتمجة مبا يف أْصَليه:
 (.1881كما قال ف ن الرواية يف كتاب الصيام ورقم الديث )

 (.1981برقم )  -  (110)
مبحمود بن غيالن وحممد بن قدامة,  (, قرن فيه اإلمام مسلم حيىي اللؤلؤي4351وله حديث اثٍن عند مسلم و  يذكره املصنف يف كتاب الفضائل برقم ) -( 111)

 ونّص اإلمام مسلم على أن "ألفاظهم متقاربة".

 (110) .اللؤلؤي (109)حيىي (5

 .مسع: النَّضُر بن مُشَي ل
 .(111)رو  عنه: مسلم يف الصوم
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 البصري احملاريب, الضرير ، املدين األصل ، مؤدب ولد جعفر بن سليمان, كنيته أبوحممد، وأبو كري  لقٌب َغلب عليه.  اإسم : حيىي بن حممد بن قي   -(112)

 , من الوسطى من أتباع التابعني . 8الطبقة :  
 ابن ماجه(. -النسائي  -ال مذي  -املراسيل أبو داود يف  -مسلم  -رو  له :  بخ م مد ت س    ) البخاري يف األدب املفرد 

 .4/499رتبته عند الذهيب:  ضعفه ابن معني وغريه ، وقال ابن َعدي : أحاديثه مستقيمة سو  أربعة 
 .1/1066رتبته عند ابن حجر:  صدو  خُيطيء كثري ا 

 . 4/386ينظر "هتذيب التهذيب"

 تقييد ودفاع: -
أنه صدو  خُيطيء كثري ا, رغم أن الذهيب حكم بتضعيفه فقال: لنّي الديث , ومرة قال: ضعيف, "السري"  الذي يظهر من حال حيىي بن حممد بن قي 

9/296. 

 . 9/184قال أبو حامت عنه : ُيكتب حديثه, وسئل أبو  رعة عنه فقال : أحاديثه متقاربة إإ حديثني حدث هبما, "اجلرح والتعديل"

  يرِو له استقالإ  أو احتجاجا , بل رو  له متابعة  لرواية الثقة الثبت الافظ حممد ابن جعفر بن أىب كثري األنصاري الزرقي  -رمحه هللا-واإلمام مسلم 
 .1/832موإهم املدين, "التقريب" 

عالمات  جعفر بن أيب كثري اليت صّدر اإلمام مسلم هبا الباب"منوقد أخرج له مسلم يف صحيحه ألجل  ايدٍة جاءت يف متنه, ليست يف رواية حممد بن 
, ", وإن صام وصلى و عم أنه مسلماملنافق ثالثة: إذا حدث كذب, وإذا وعد أخلف, وإذا ائتمن خان", حيث  اد على نص الديث "آية املنافق ثالث

 وهذه سبب رواية اإلمام مسلم عنه وهللا أعلم.
, ونصها: 1/268وهذه الزايدة   يتفرد هبا حيىي بن حممد, حيث سا  اإلمام مسلم له متابعة قاصرة عليها من طريق محاد ابن سلمة، الثقة, "التقريب" 

 ".مبثل حديث حيىي بن حممد عن العالء, ذكر فيه: "وإن صام وصلى و عم أنه مسلم " قال رسول هللا 
منهما" للحاكم  م وما انفرد كل واحديف كتاب "تسمية من أخرجهم البخاري ومسل م جم ليحىي بن حممد بن قي  الرتمجة يف كتب رجال الصحيحني:

 (.1881(, م جم له يف كتاب "رجال صحيح مسلم" إبن منجويه برقم )1956برقم )

 اد املصنف بزايدة عّما يف أصله" رجال صحيح مسلم" إبن منجويه؛ وهي: "رو  عنه مسلم يف الصوم" , وهي  ايدة  مقارنة الرتمجة مبا يف أْصَليه:
  ن الرواية جاءت يف كتاب الصيام .صحيحة، كما قال, ف

 .]مؤدب بين أمية[كذا يف حاشية النسخة األصل , وأثبـُّته يف النص وجعلته بني معقوفني وأشرت إليه هنا :   -( 113)
ا برقم ) - (114)  (, و  يذكر املصنف ذلك.90رو  له مسلٌم حديثا  واحد 

 . (114)البصري، أصله من املدينة، وكان ضرير ا ري  كَ ُ  أبو   (113) ]مؤدب بين أمية[، (112)حيىي بن حممد بن قي  (6

 يف اإلميان. مسع: العالء بن عبدالرمحن
 .رو  عنه: ُعقبة بن ُمَكر م
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ُحيَّاة, , حيىي بن يَعلى بن حرملةاإسم:   -(115)

 التيمي , الكويف.  أبو امل
 .  هـ 180 الوفاة:

 . 8الطبقة: 
 ابن ماجه(. -ال مذي -رو  له : م ت   ) مسلم 
 . 4/507رتبته عند الذهيب :  ثقة 

 .1/1070رتبته عند ابن حجر :  ثقة 
 .4/400ينظر "هتذيب التهذيب" 

اكم يف كتاب "تسمية من أخرجهم البخاري ومسلم وما انفرد كل واحد منهما" للح م جم ليحىي بن يَعلى بن حرملة رجال الصحيحني:الرتمجة يف كتب 
 (.1859(, م جم له يف كتاب "رجال صحيح مسلم" إبن منجويه برقم )1944برقم )

صله إ يوجد فر  بني ترمجة: حيىي بن يعلى اليت يف كتابنا هذا "اجلمع بني رجال الصحيحني" إبن القيسراين واليت يف أ َليه:مقارنة الرتمجة مبا يف أصْ 
 "رجال صحيح مسلم" إبن منجويه, هي ذات ال مجة بدون نقص أو  ايدة.

، 48/ 32, و"هتذيب الكمال" 9/196ال اجم: "اجلرح والتعديل"كذا يف النسخة األصل والنسخة )ض(: "التيمي", وهو الصحيح كما يف كتب    -(116)
مانصه: "بن تيم هللا بن ثعلبة", وقد  6/384, وجاء يف "الطبقات الكرب " إبن سعد 1/1070, و"تقريب التهذيب" 4/400و"هتذيب التهذيب" 

 وقع تصحيف إىل "التميمي" يف النسخ ا طية ) ( و)ت( و)ي(.
 .(  2285ثا  واحدا  يف كتاب الج برقم )حديرو  له مسلٌم - (117)

 .(117)، الكويف (116)، أبو احمَليَّاة التَـّيميبن يَعلى بن حرملة (115)حيىي (7

 يف الج. مسع: َسَلمة بن كهيل
 .، وأبو بكر بن أيب شيبةرو  عنه: حيىي بن حيىي
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 اإسم : حيىي بن مَيان الِعجلي، أبو  كراي الكويف.-( 118)

 , من صغار أتباع التابعني.   9الطبقة :  
 هـ . 189الوفاة :  

 ابن ماجه(. -النسائي  -ال مذي  -أبو داود  -مسلم  -رو  له :  بخ م د ت س    )البخاري يف األدب املفرد 
 .4/507: ما كان أحد أحفظ منه ، حيفظ ىف اجملل  ة  مئة حديث رتبته عند الذهيب :  صدو  ، فِلَج فساء حفظه ، قال وكيع
 . 1/1070رتبته عند ابن حجر :  صدو  عابد خُيطيء كثري ا, وقد تغري

 .4/401ينظر "هتذيب التهذيب" 
 تقييد ودفاع: -

 حال الراوي حيىي بن مَيان: أنه صدو  .والذي يظهر من 
 أنكروا عليه كثرة الغلط رغم كثرة حفظه، وهو لي  حبجة مطلقا ، وخاصة إذا خولف .

 يتصرف يف الرواية أنه إ -رمحة هللا تعاىل-والذي يظهر كذلك أن اإلمام مسلم ا   يقصد الرواية عن حيىي بن مَيان بعينه, ولكنه مما هو معلوم من منهجه 
بيحىي بن  1/635روايته عن عبدة ابن سليمان الثقة "التقريب"  -رمحه هللا-, وإمنا يؤديها كما مسعها من شيخه عمرو الناقد, وقد قرن عمرو الناقد 

 ميان, وهذا هو سبب رواية اإلمام مسلم له يف صحيحه وهللا أعلم.
 ام أبو أسامة، ذه و  يتفرد هبا أو خيالف, فأُمن منه ا طأ والغلط, اتبعه يف الرواية عن هوابإلضافة إىل هذا اإق ان, فقد توبع حيىي بن ميان يف روايته ه

 وابن مُنري هبذا الديث.
, فال مدخل ملن أراد الطعن يف رواية مسلم ليحىي 1/635,267,553وعبدة بن سليمان، وأبو أسامة، وابن منري من األئمة الفاظ الثقات, "التقريب"

 وهلل المد.بن مَيان هنا 
  ي جم ليحىي بن مَيان يف كتاب "هتذيب الكمال" وفروعه, وتُرجم له فقط يف كتاب "رجال صحيح مسلم" إبن  الرتمجة يف كتب رجال الصحيحني:

 ( فقط .1861منجويه برقم )

سراين واليت يف أصله "رجال ع بني رجال الصحيحني" إبن القيإ يوجد فر  يف ترمجة: حيىي بن ميان اليت يف كتابنا هذا "اجلم مقارنة الرتمجة مبا يف أْصَليه:
 صحيح مسلم" إبن منجويه هي ذات ال مجة بدون نقص أو  ايدة.

 " دون ابقي النسخ. الِعجلي من أنفسهم كذا يف النسخة األصل : الِعجلي, ويف نسخة )ي(:"  - (119)
 .(  5280حديثا  واحدا  يف كتاب الزهد والرقائق برقم )رو  له مسلٌم  - (120)
 ، أبو نصر ، ويقال: أبو يزيد البصري . اإسم: حيىي بن يزيد اهلُنائي - (121)

 , من صغار التابعني.  5الطبقة:  
 أبو داود (. -رو  له:  م د ) مسلم 

 .4/506 رتبته عند الذهيب:  صاحل

 ، يُكىّن أاب  كراي. (119)، الِعجليبن ََيَان الكويف (118)حيىي (8

 يف الزهد. مسع: ه ام بن عروة
 .(120)رو  عنه: َعمرو الناقد

 البصري، يُكىّن أاب يزيد ويقال: أاب نصر. بن يزيد اهلُنائي (121)حيىي  (9
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 .1/1069رتبته عند ابن حجر:  مقبول 
 .4/400ينظر "هتذيب التهذيب" 

 تقييد ودفاع:    -
 أنه صدو , للحيثيات التالية: الذي يظهر من حال حيىي بن يزيد اهلُنائي

 حيىي بن يزيد من طبقة التابعني. .1
أنه إ يروي إإ عن ثقة, وقد قال عنه أبو حامت : شيخ, و  خُيرّج له كذلك يف كتب الضعفاء, وذكره ابن حبان  عنه، ومعروف عن شعبة رو  شعبة .2

 يف الثقات كذلك.
 فنخلص من هذا كله أبّن أقل ما حُيكم عليه أنه صدو .

برقم  يف كتاب "تسمية من أخرجهم البخاري ومسلم وما انفرد كل واحد منهما" للحاكم : م جم ليحىي بن يزيد اهلُنائيحنيالرتمجة يف كتب رجال الصحي
 (.1863(, وم جم له يف كتاب "رجال صحيح مسلم" إبن منجويه برقم )1940)

تمريض "يقال", ، وأوردها كذلك بصيغة الاكتفى ابن القيسراين بذكر سنة الوفاة فقط وحذف اسم املؤر  عمرو بن علي مقارنة الرتمجة مبا يف أْصَليه:
 .وأضاف كذلك مجلة : " يُقال:موىل بين أَُسي ِد بن عمرو بن متيم",  ايدة عن اليت يف أصل الكتاب "رجال صحيح مسلم" إبن منجويه

 ( يف صالة املسافرين وقصرها.1116وهو حديث واحد عند مسلم برقم ) -( 122)
كل من امسه حيىي يف هذه ال اجم سقط من نسخة )ف(, وأما النسخ غري املكتملة كالنسخة ) ( والنسخة )ب( فال يوجد ملا ُخصص للباحث من    -(123)

 ال اجم لدراستها منها شيئ يف هذه النسخ.
 

مسع: أنس ا يف الصالة
(122). 

 (123) رو  عنه: شعبة.
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 مجيع ال اجم ا اصة مبن امسه "يزيد" سقطت من النسخة )ف(. -( 124)
 الُتسَ ي، أبو سعيد البصري. اإسم : يزيد بن إبراهيم -( 125)

 , من كبار أتباع التابعني.  7الطبقة :  
 هـ . 163الوفاة :  

 ابن ماجه (. -النسائي  -ال مذي  -داود أبو  -مسلم  -رو  له :    م د ت س    ) البخاري 
 .4/508رتبته عند الذهيب:  ثقة 

 .1/1071ففيها لني  رتبته عند ابن حجر:  ثقة ثبت إإ يف روايته عن قتادة
 .4/404ينظر "هتذيب التهذيب" 

(, ويف كتاب"ذكر أمساء 1352الُتسَ ي يف كتاب "رجال صحيح البخاري" للكالابذي برقم) م جم ليزيد بن إبراهيم الرتمجة يف كتب رجال الصحيحني:
(, وتُرجم له يف كتاب "تسمية من أخرجهم 1276التابعني ومن بعدهم ممن صحت روايته عن الثقات عند البخاري ومسلم" لإلمام الدارقطين برقم )

 (.1865(, وم جم له يف كتاب "رجال صحيح مسلم" إبن منجويه برقم)1978قم )البخاري ومسلم وما انفرد كل واحد منهما" للحاكم بر 

 واليت يف أصله اليت يف كتابنا هذا "اجلمع بني رجال الصحيحني" إبن القيسراين إ يوجد فر  بني ترمجة: يزيد بن إبراهيم مقارنة الرتمجة مبا يف أْصَليه:
 صحيح مسلم" إبن منجويه هي ذات ال مجة بدون نقص أو  ايدة. "رجال

هـ " , وأورد املصنف إبسناده املتصل إىل أيب الوليد أبن سنة 161سنة  وجاء عند الكالابذي مانصه: "قال البخاري:قال أيب الوليد: مات يزيد بن إبراهيم
 هـ, وأتكيدا  ملا ذهب إليه من حتديد سنة الوفاة.162يف سنة الوفاة أبهنا سنة  هـ, كما أورد كذلك قوَل عمرو ابن علي161هي الوفاة اليت جاءت عنه 

 كذا يف النسخة األصل: "بين أسيد", ويف النسخة ) ( ونسخة )ي(:" بين الليث" بدل "بين أسيد"وهو تصحيف.   -(126) 

 (124) )من امسه يزيد عندمها(
 بن عمرو ابن متيم.  (126)، يُكىّن أاب سعيد، ويقال: موىل بين أَُسي دِ بن إبراهيم الُتْسرَتي (125)يزيد (10

 عند مسلم. عند البخاري، وأاب الزبري عندمها، وحممد بن سريين ، و قتادةمسع: ابن أيب ُمَليكة
عند  عند البخاري، ووكيع، وهبز بن أســـــد ، وأبو عمر الوضـــــيعندمها، وموســـــى بن إمساعيل رو  عنه: الَقعنيب

 مسلم. 
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مِّع بن حبر بن َمعبد بن اإسم: -(127) ُج 

 ، أبو حممد الصَّرِيِفييِنُّ.َهزَار َمر دَ  عبد هللا بن حممد بن عبد هللا بن عمر بن أمحد بن ُميب بن امل
 .  هـ469الوفاة: 

 . 18/330اإلمام الثقة ا طيب ، خطيب َصرِِيفني , "سري أعالم النبالء" 
 بن إسحا  بن سليمان بن حبابة، أبو القاسم البغدادي, املتوثي, البزا . اإسم : عبيد هللا بن حممد -(128)

 .مسع: أاب القاسم البغوي
 رو  عنه: أبو حممد عبد هللا بن َهزَار َمر َد الصَّرِيِفييِنُّ.

 .8/650 قال ا طيب : كان ثقة, اتريخ اإلسالم
 .12/108هـ , "أتريخ بغداد" للخطيب البغدادي  389الوفاة:  

ي ، ابن بنت أمحد األصل, البغداد اإسم : عبد هللا بن حممد بن عبد العزيز بن املر ابن بن سابور بن شاهن اه , الافظ  الورا ,  أبو القاسم, البغوي - (129)
 علي بن عبد العزيز ، ابنه أبو الطيب أمحد بن عبدهللا.بن منيع ، ابن أخي 

 هـ .   317الوفاة:  
يدخل يف الصحيح؟ قَال: نعم، قَال محزة: سألت أاب بكر بن عبدان عن أيب القاسم عبد اَّللَّ بن حممد  سئل ابن أيب حامت عن أيب القاسم البغوي

 .11/352، فَقال: إ شك أنه يدخل يف الصحيح "أتريخ بغداد" البغوي
 .4/563 وثقه الدارقطين وا طيب وغريمها, وقال ا طيب: كان ثقة ، ثبتا ، مكثرا ، فهما ، عارفا "لسان امليزان" إبن حجر

 بارك البغدادي الرمادي ، أبو بكر.بن سيار بن امل اإسم : أمحد بن منصور - (130)
 هـ . 182املولد :  
 , أوساط اآلخذين عن تبع األتباع . 11الطبقة :  
 هـ . 265الوفاة :  

 رو  له:     ) ابن ماجه (.
 .2/35رتبته عند الذهيب:  الافظ 

 .1/100رتبته عند ابن حجر:  ثقة حافظ َطعن فيه أبو داود ملذهبه يف الوقف يف القرآن 
 .1/48ينظر "هتذيب التهذيب" 

 اإسم: ه ام بن عمار بن نصري بن ميسرة بن أابن السلمي ، ويقال: الظفري ، أبو الوليد الدم قي ، ا طيب: خطيب املسجد اجلامع. -(131)
 هـ . 153املولد:  
 , كبار اآلخذين عن تبع األتباع. 10الطبقة:  
 هـ بدم ق.  245الوفاة:  

 ابن ماجه (. -النسائي  -ال مذي  -أبو داود  -) البخاري رو  له:    د ت س    
 .4/427رتبته عند الذهيب: الافظ ، خطيب دم ق وعاملها 

 .  4/276رتبته عند ابن حجر: صدو  مقريء, كرُب فصار يتلقن ، فحديثه القدمي أصح
 .1/1022ينظر "هتذيب التهذيب"

يقول مسعت  (130)قال مسعت أمحد بن منصــور (129)أان البغوي (128)أان عبيد هللا (127)أخربان أبو حممد ا طيب
ويزيد بن إبراهيم يعين الُتســ ي ســنة إحد  وســتني ومئة، ويُقال: ســنة  (132)يقول: مات ســفيان (131)أاب الوليد

 (133) اثنتني وستني ومئة.



Journal of manuscripts & libraries Specialized Research (JMLSR) Vol: 3, No: 3, 2019 

 
 208 

Journal of manuscripts & libraries Specialized Research   

 

                                                           

 راجح يف حال ه ام بن عمار أنه : صدو  .ومن خالل كتب ال اجم السابقة وغريها يتضح أن ال
 يعين ابن عيينة. -(132)
، 338( أحاديث يف "صحيح البخاري" )7( أحاديث, منها )10وهو كما قال يف روايته عن ال يو  ورواية األصحاب عنه,  وله يف الصحيحني ) -(133)

 (.4717، 4120، 261( أحاديث يف "صحيح مسلم" )3( و)5591، 5049، 4917، 4183، 1153، 501
 الُضبعي ، أبو التـَّيَّاح البصري. اإسم : يزيد بن مُحيد -(134)

 , من صغار التابعني .  5الطبقة :  

 بسرخ  . هـ 130أو  128الوفاة :  

 . ابن ماجه ( -النسائي  -ال مذي  -أبو داود  -مسلم  -رو  له :    م د ت س    ) البخاري 

 . 4/511رتبته عند الذهيب: أحد األئمة ، ثقة عابد 

 .1/1073حجر:  ثقة ثبت  رتبته عند ابن

 .4/405ينظر "هتذيب التهذيب" 

(, وتُرجم له يف كتاب "تسمية 1353يف كتاب "رجال صحيح البخاري" للكالابذي برقم) م جٌم ليزيد بن مُحيد الرتمجة يف كتب رجال الصحيحني:
(, وتُرجم له يف كتاب"ذكر أمساء التابعني ومن بعدهم ممن صحت روايته 1973نهما" للحاكم برقم )من أخرجهم البخاري ومسلم وما انفرد كل واحد م

 (. 1867(, وَترجم له يف الكتاب األصل "رجال صحيح مسلم" إبن منجويه برقم )1267عن الثقات عند البخاري ومسلم" لإلمام الدارقطين برقم)

اين, فقد جاء  مجة اختالف يف مواضع اجلزم والتضعيف يف كنية يزيد بن محيد ولقبه بني الكالابذي وابن القيسر يوجد يف المقارنة الرتمجة مبا يف أْصَليه: 
صِنف:" وأبو التـَّيَّاح لقب, وقيل: ُيكىّن أاب محاد"بتضعيف الكنية واجلزم أبن الكنية لقٌب وهذا غريب, وجاء عند الكالابذي 

ُ
لعك :" وقيل: اعند امل

 لقب, وكنيته: أبو محاد" وهذا أقرب إىل الصحة وهللا أعلم. وأبو التـَّيَّاح

ا بوحذف املصنُف املواضَع اليت أشار إليها صاحبا األصلني عند مواطن الرواية والسماع من شيوخه أو تالميذه عنه للمواضع اليت أخرجها صاح
 الصحيحني.

 لُضبعي خمتصرة يف كتاب الكالابذي , مقارنة مبا يف كتايب ابن منجويه وابن القيسراين.ا وكانت ترمجة يزيد بن مُحيد

أاب  أبو التـَّيَّاح، البصري، الُضبعي من بين ُضبعة من أنفسهم، وأبو التـَّيَّاح لقب، وقيل: يُكىّن  بن مُحيد (134)يزيد (11
 محاد.
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 اإسم : نصر بن عمران بن عصام, وقيل: ابن عاصم بن واسع، أبو مجرة الُضبعي م هور بكنيته, البصري, نزيل خراسان . -(135)

 , من الوسطى من التابعني.   3الطبقة :  

 هـ بسرخ .  128الوفاة :  

 ابن ماجه (. -النسائي  -ال مذي  -أبو داود  -مسلم  -رو  له :    م د ت س    ) البخاري 

 .4/392رتبته عند الذهيب :  ثقة

 .1/1000رتبته عند ابن حجر :  ثقة ثبت 

 .4/220ينظر "هتذيب التهذيب" 

 ن أيب، بن خالد بن عبد عمرو بن عقيل, النمري املدين، موىل عثمان بن عفان.، ويقال: اب مُحران بن أابن:  اإسم -(136)
 , من كبار التابعني.   2الطبقة :  
 هـ وقيل غري ذلك.  75الوفاة :  

 ابن ماجه (. -النسائي  -ال مذي  -أبو داود  -مسلم  -رو  له :    م د ت س    ) البخاري 
 .2/317اجلماعة, وسكت عنه رتبته عند الذهيب :  قال: رو  له 

 .1/270رتبته عند ابن حجر :  ثقة 
 .1/487ينظر "هتذيب التهذيب" 

 ومن خالل كتب ال اجم السابقة وغريها يتضح أن الراجح يف حاله أنه : ثقة .
 السدوسي ، أبو ِم َلز البصري األعور , قدم خراسان وله دار مبرو، م هور بكنيته . , ويقال : شعبةاإسم : إحق بن محيد بن سعيد  -(137)

 , من الوسطى من التابعني .  3الطبقة :  
 هـ ، ابلكوفة . 109هـ,  وقيل:  106الوفاة :  

 اجه (.ابن م -النسائي  -ال مذي  -أبو داود  -مسلم  -رو  له :    م د ت س    ) البخاري 
 .4/496 رتبته عند الذهيب :  إمام ، ثقة
 .1/1046رتبته عند ابن حجر :  ثقة 
 .4/335ينظر "هتذيب التهذيب" 

حيحة  صكذا يف النسخة األصل, وهناك إضافة يف حاشية النسخة )ض(: "بل عبدهللا بن الارث عند البخاري أيض ا, ذكره يف كتاب البيع", واإلضافة   -(138)
 (.1972كما ذكر, والديث عند البخاري برقم )

 ير.وقيل: عمرو, وقيل عبد هللا, وقيل: عبدالرمحن, وقيل: جر اإسم : أبو  رعة بن عمرو بن جرير بن عبد هللا البجلي الكويف ، قيل: امسه هرم,   -(139)
 , من الوسطى من التابعني.   3الطبقة :  

 ابن ماجه (. -النسائي  -ال مذي  -أبو داود  -مسلم  -رو  له :    م د ت س    ) البخاري 

عنــد البخــاري، و مطرف بن  (136)ومُحران (135)عنــدمهــا، و أاب مجرة و أاب عثمــان النهــدي مسع: أن  بن مــالــك
و أاب  (138)  و عبـدهللا / ابن الـارث بن نوفـل و موســــــــــــــى بن ســــــــــــــلمـة اهلـُذيل  (137)وأاب ِم َلز إحقـا    عبـدهللا
 (141).(140)عند مسلم (139) رعة

123 

 ب
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 .5/47رتبته عند الذهيب :  سكت عنه , وقال: رو  عنه اجلماعة 
 .1/1148:  ثقة رتبته عند ابن حجر 

 .4/523ينظر "هتذيب التهذيب" 
 . ثقةومن خالل كتب ال اجم السابقة وغريها يتضح أن الراجح يف حاله أنه : 

 كذا يف النسخة األصل, وهناك إضافة يف حاشية النسخة )ت(: "قد أخرج البخاري حديثه عن أيب  رعة يف عالمات النبوة" واإلضافة صحيحة كما  -(140)
  (.3336ث عند البخاري برقم )ذكر, والدي

بخاري لوهو كما قال يف روايته عن ال يو  ورواية األصحاب عنه إإ ما كان من قوله: برواية عبدهللا بن الارث عنه يف مسلم وحده والصحيح أن ا -( 141)
 ( حديثا  يف "صحيح مسلم".19( حديثا  منها يف "صحيح البخاري", و)30( حديثا , )49رواها كذلك, وله يف الصحيحني )

 ، أبو حفص الفالس الصرييف الباهلي البصري. بن حبر بن كنيز بن علي اإسم : عمرو -(142)
 , كبار اآلخذين عن تبع األتباع.  10الطبقة :  
 هـ .  249الوفاة :  

 ابن ماجه (. -النسائي  -ال مذي  -داود أبو  -مسلم  -رو  له :    م د ت س    ) البخاري 
 .3/528رتبته عند الذهيب:  أحد األعالم 
 .1/741رتبته عند ابن حجر:  ثقة حافظ 

 .3/293ينظر "هتذيب التهذيب" 
 .اإسم : يزيد بن رومان األسدي ، أبو روح املدين ، موىل آل الزبري بن العوام  -(143) 

 , من صغار التابعني .  5الطبقة :  
 هـ . 130الوفاة :  

 ابن ماجه (. -النسائي  -ال مذي  -أبو داود  -مسلم  -رو  له :    م د ت س    ) البخاري 
 .4/512رتبته عند الذهيب:  ثقة 

 .1/1074رتبته عند ابن حجر:  ثقة 
 .4/411ينظر "هتذيب التهذيب" 

(, وتُرجم له يف  1354م جم ليزيد بن رومان يف الكتاب األصل "رجال صحيح البخاري" للكالابذي برقم) الرتمجة يف كتب رجال الصحيحني:
(, وتُرجم له يف كتاب 1268كتاب"ذكر أمساء التابعني ومن بعدهم ممن صحت روايته عن الثقات عند البخاري ومسلم" لإلمام الدارقطين برقم )

(, وتُرجم له يف الكتاب األصل "رجال صحيح مسلم" إبن 1969فرد كل واحد منهما" للحاكم برقم )"تسمية من أخرجهم البخاري ومسلم وما ان
 (.1870منجويه برقم )

 حذف املصنف أقوال املؤرِخني ابن منري والواقدي يف ذكر سنة وفاة يزيد بن رومان, واكتفى بذكرها عن عمرو بن علي مقارنة الرتمجة مبا يف أْصَليه:
 وحده.

 عند مسلم.  ومهام بن حيي وعبدالوارث عندمها، وإمساعيل بن ُعلية رو  عنه: شعبة
 : مات سنة مثان وع رين ومئة.بن علي (142)قال عمرو

 أبو َروح القرشي، األسدي، املدين، موىل آل الزبري بن العوام.  بن ُرومان (143)يزيد (12
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 " حىت بداية ترمجة: يزيد بن عبدالعزيز بن سياه الكويف.من قوله " مسع: صاحل بن خوَّاتسقطت من النسخة )ض(  -(144)
 بن أيب عامر بن عمرو األصبحي المريي ، أبو عبد هللا املدين الفقيه , إمام دار اهلجرة . بن أن  بن مالك هو مالك -(145)

 هـ . 93املولد :  
 , من كبار أتباع التابعني .  7الطبقة :  
 هـ . 179الوفاة :  

 ابن ماجه (. -النسائي  -ال مذي  -أبو داود  -مسلم  -رو  له :    م د ت س    ) البخاري 
 .4/230الذهيب :  اإلمام ، ومناقبه أفردهتا  رتبته عند

عن ابن عمر  عن انفع رتبته عند ابن حجر :  إمام دار اهلجرة ، رأس املتقنني ، وكبري املتثبتني حىت قال البخاري : أصح األسانيد كلها: مالك
1/913. 

 .4/6ينظر "هتذيب التهذيب" 
 أنه ثقة صاحل الرواية, وإن قال بعضهم: أنه إ أبس به, أو صاحل, وذلك للحيثيات التالية: الذي ظهر من حال معاوية بن أيب َمَزّرد -( 146)

 .8/380" رواية األئمة الفاظ عنه كوكيع وسليمان بن بالل,وقال عنه حيىي بن معني:صاحل, "اجلرح والتعديل  .1
 إخراج البخاري ومسلم والنسائي له وغريهم من األئمة أصحاب الكتب. .2
 فهذا نوع تزكية وتعديل. 8/380قول عنه أبو حامت الرا ي وأبو رعة : لي  به أبس,"اجلرح والتعديل"  .3
 .5/416ذكره ابن حبان يف "الثقات"  .4

 .2/71بو حا م األعرج األفزر التّمار, املدين القاّص، موىل األسود بن سفيان املخزومي, ثقة عابد, ينظر "هتذيب التهذيب"، أهو سلمة بن دينار -( 147)

، 1283( أحاديث منها يف "صحيح البخاري" )5( أحاديث, )9وهو كما ذكر يف روايته عن ال يو  ورواية األصحاب عنه, وله يف الصحيحني ) -( 148)
 (.5282، 4635، 2767، 1390( أحاديث يف "صحيح مسلم" )4( و)5978، 5530، 3817، 2379

 عندمها.  وعروة بن الزبري (144)مسع: صاحل بن خوَّات

عند البخاري،   عندمها، وجرير بن حا م (147)وأبو حا م ســــلمة (146)ومعاوية بن أيب َمَزّرد (145)رو  عنه: مالك
 . (148)عند مسلم وعبيدهللا بن عمر

 : مات سنة ثالثني ومئة.قال عمرو بن علي
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 العي ي، وقيل: التيمي، أبو معاوية البصري. اإسم : يزيد بن ُ ريع -( 149)

 هـ . 101املولد :  

 , من الوسطى من أتباع التابعني.   8الطبقة :  

 هـ ابلبصرة . 182الوفاة :  

 ابن ماجه (. -النسائي  -ال مذي  -أبو داود  -مسلم  -رو  له :    م د ت س    ) البخاري 

 .4/513رتبته عند الذهيب: الافظ ، قال أمحد : إليه املنتهى يف التثبت ابلبصرة 

 . 1/1074رتبته عند ابن حجر:  ثقة ثبت 

 .4/411ينظر "هتذيب التهذيب" 

(", ويف كتاب "تسمية 1355يف الكتاب األصل "رجال صحيح البخاري" للكالابذي برقم) م جٌم ليزيد بن ُ ريع الرتمجة يف كتب رجال الصحيحني:
ن (, ويف كتاب "ذكر أمساء التابعني ومن بعدهم ممن صحت روايته ع1981من أخرجهم البخاري ومسلم وما انفرد كل واحد منهما" للحاكم برقم )

 (.1872(, يف الكتاب األصل "رجال صحيح مسلم" إبن منجويه برقم )1280الثقات عند البخاري ومسلم" لإلمام الدارقطين  برقم )

أغلب نقله يف هذه ال مجة,  منجويه يف على كتاب "رجال صحيح مسلم" إبن اعتمد ابن القيسراين يف ترمجة يزيد بن ُ ريعمقارنة الرتمجة مبا يف أْصَليه: 
ذلك ك  وحذف املواضع اليت ذكرها الكالابذي وابن منجويه يف كتابيهما عند ذِكر مساع ال يو  والتالميذ للُم جم له ومن رو  عنه كذلك, واختصر

ات الوفاة الواردة يف تراجم اأَلصلني مما ذكره الكالابذي وابن منجويه من سنوات الوفاة عن وحدها, وأمهل سنو  سنوات الوفاة ابعتماد رواية عمرو بن علي
يراد من ال يو  بقوله: "وغري واحد" وأطال يف إ ابقي املؤرخني أمثال ابن منري والواقدي وغريمها, واختصر كذلك تراجم من مسع منه يزيد بن ُ ريع

 ألصحاب ممن مسعوا منه حىت استوىف ما ذكره صاحبا األصلني .ا

 بن تيم هللا بن ثعلبة . يف حاشية األصل )توضيح للمبهم الذي أهبم يف النص(: هو عايش بن مالك  -(150)

مي من عائش بن بكر بن وائل، ويقال: التي، البصـــــري، أبو معاوية، يقال: من بين بن ُزرَيع العيشــــي (149)يزيد (13
 .(150)بين تيم هللا من أنفسهم من بين َعب  ، ويقال: أحد بين تيم الآلّت بن ثعلبة

 وغري واحد عندمها. وروح بن القاسم مسع: سليمان التيمي
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 يقال: امسه حيىي , وبغالن قرية من قر  بلخ. اإسم : قُتيبة بن سعيد بن مجيل بن طريف الثقفي ، أبو رجاء البلخي البغالين،  -(151)

 هـ . 150املولد :  
 , كبار اآلخذين عن تبع األتباع . 10الطبقة :  
 هـ . 240الوفاة :  

 ابن ماجه (. -النسائي  -ال مذي  -أبو داود  -مسلم  -رو  له :    م د ت س    ) البخاري 
 .4/41رتبته عند الذهيب :  سكت عنه 

 .1/799بن حجر :  ثقة ثبت رتبته عند ا
 .3/431ينظر "هتذيب التهذيب" 

 أنه ثقة, للحيثيات التالية:قُتيبة بن سعيد والراجح الذي يظهر من حال 
 .7/140, "اجلرح والتعديل" سئل أبو حامت الرا ي وحيىي بن معني عن قتيبة فقاإ : ثقة .1
 .9/20ذكره ابن حبان يف "الثقات"  .2
 .5/902قال النسائي : ثقة مأمون قال الذهيب يف "أترخيه":  .3
احتج به ال يخان يف أحاديث كثريه يف صحيحيهما , ورو  له اجلماعة سو  ابن ماجه بواسطة أمحد بن حنبل, ورو  عنه األئمة  .4

 مثل:
 ابن املديين والُذهلي وابن أيب شيبة والدارمي وغريهم خلق كثري.

أمية, ويف النسخة )ي(  ايدة: ابنه بدون أمية, وكلها تصحيف, والصحيح: ابن عمه, وهو كذلك يف  كذا يف األصل, ويف النسخة ) ( بزايدة: وابنه  -(152)
 األصلني ويف كتب ال اجم.

 . هو أمية بن ِبسطام بن املنت ر العي ي ، أبو بكر البصري , ابن عم يزيد بن ُ ريع -(153)
 , كبار اآلخذين عن تبع األتباع.  10الطبقة:  
 هـ . 231الوفاة:  

 النسائي (. -مسلم  -رو  له:    م س ) البخاري 
 .2/135رتبته عند الذهيب:  ثقة 

 .1/152رتبته عند ابن حجر:  صدو  
 .1/187ينظر "هتذيب التهذيب" 

 والراجح من خالل كتب ال اجم وهللا أعلم أنه: .
 حممد بن عبد هللا بن بَزِيع ، أبو عبد هللا البصري.اإسم:  -(154)

 , كبار اآلخذين عن تبع األتباع . 10الطبقة :  
 هـ . 247الوفاة :  

 النسائي (. -ال مذي  -رو  له :  م ت س  ) مسلم 
 .4/136رتبته عند الذهيب :  سكت عنه 

 .1/859رتبته عند ابن حجر :  ثقة 
 .3/602ينظر "هتذيب التهذيب" 

 عندمها، والَقعنيب ومســـــــــــــــّدد وعلي بن املديين عند البخاري، وابن عّمه (151)رو  عنه: حممد بن املنهال وقُتيبة

 (154)وحيىي بن حيىي وأبو كامل وســــــــهل بن عثمان وعمر بن عبدالوهاب وحممد بن عبدهللا بَزِيع (153)أمية (152)



Journal of manuscripts & libraries Specialized Research (JMLSR) Vol: 3, No: 3, 2019 

 
 214 

Journal of manuscripts & libraries Specialized Research   

 

                                                           

 والراجح من خالل كتب ال اجم وهللا أعلم أنه: ثقة لكثرة املوثقني له من أهل اإختصاص ولكثرة احتجاج ال يخني به .
(, ولـ"صحيح 77( حديثا , نصيب "صحيح البخاري" منها )160وهو كما قال يف روايته عن ال يو  ورواية األصحاب عنه, وله يف الصحيحني )   -(155)

 (.83مسلم" منها )
 .: ومات سنة اثنني ومثانني ومئة, بدون ذكر سنة الوإدةكذا يف األصل, ويف النسخة )ي(: قال عمرو بن علي   -( 156)
 حليف بين مالك يل األ دياإسم : يزيد بن أيب حبيب : سويد األ دي, أبو رجاء املصري, كان أبوه موىل امرأة لبين ِحس ل, وقيل: موىل شريك بن الطف  – (157)

 بن حسل بن عامر بن ُلَؤّي القرشي, وأمه موإة لُتِجيب.
 , من صغار التابعني .  5الطبقة :  
 هـ . 128الوفاة :  

 ابن ماجه (. -النسائي  -ال مذي  -أبو داود  -مسلم  -رو  له :   م د ت س    ) البخاري 
 .2/235الذهيب:  عا  أهل مصر، ثقة من العلماء الكماء األتقياء رتبته عند 

 . 1/218رتبته عند ابن حجر:  ثقة فقيه, وكان يرسل 
 .1/348ينظر "التهذيب التهذيب" 

(, وكتاب "تسمية من 1356م جم ليزيد بن أيب حبيب يف كتاب "رجال صحيح البخاري" للكالابذي برقم ) الرتمجة يف كتب رجال الصحيحني:
(, وتُرجم له يف كتاب "ذكر أمساء التابعني ومن بعدهم ممن صحت روايته 1879أخرجهم البخاري ومسلم وما انفرد كل واحد منهما" للحاكم برقم)

 (.1866(, ويف كتاب "رجال صحيح مسلم" إبن منجويه برقم)1274الدارقطين برقم )عن الثقات عند البخاري ومسلم" لإلمام 

 ذكرها الكالابذي وابن بني ترمجة اليت يف األصلني , وحذف املواضع اليت يزيد بن أيب حبيب مجع ابن القيسراين يف ترمجةمقارنة الرتمجة مبا يف أْصَليه: 
مل َجم له ومن رو  عنه كذلك, واختصر كذلك يف سنوات الوفاة, حيث أمهل سنوات الوفاة الواردة يف منجويه يف كتابيهما عند ذِكر ممن مسع  له ا

 تراجم األصلني وابألخص الواردة يف كتاب الكالابذي, واعتمد ما أمجَع عليه املؤرخون دون ذكر أمساءهم.
 .3يف حاشية النسخة )ت(: ترمجة جديدة متت دراستها يف امللحق برمز ح/  -(158)
ِغفار غفر هللا هلا وأسلم ساملها هللا وجتُِيب أجابت »قال:  هي اسم لقبيلة , يروي يزيد بن أيب حبيب , عن أيب ا ري , عن ابن َسن در أن رسول هللا  –(159)

 , و  أجد له إسناد يف كتب الديث سو  هذا اإلسناد. 1/244املؤتلف واملختلف" للدارقطين« هللا ورسوله
يُنسب إليها التجيبون, هي امرأة وهي أم عدي وسعد ابين أشرس بن شبيب بن السُُّكون, قال ذلك أمحد بن الَُّباب النَّسابة, "املؤتلف  وجتُِيب اليت

  .1/244واملختلف" للدارقطين 
 .3/20وهذه القبيلة نزلت مصر وابلِفسطاط حملة تنسب إليهم، يُقال هلا: جتُِيب, "األنساب" للسمعاين

ري وأمحد بن ابن حبيب وعبيد هللا بن القواري وعباس ابن الوليد النَـر سـي و كراي بن َعدي وصـاحل ابن حامت وحممد
 . (155)وأبو الربيع الزهراين عند مسلم عبدة وحيىي بن غيالن ونصر ابن علي وهبز بن أسد

 .(156): ولد سنة إحد  ومئة ومات سنة اثنني ومثانني ومئةقال عمرو بن علي

ِل بن (158)بن أيب حبيب (157)يزيد (14 ، أبو رجاء املصـــري ، واســـم أيب حبيب ســـويد، أعتقتُه امرأة موإة لبين ِحســـ 
 .(159)عامر بن ُلَؤّي القرشي، وأم يزيد موإة لُتِجي ب
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 جد هذه ال مجة إإ يف نسخة األصل, ويف حاشية النسخة )ت(.   أ -(160)
(, ولـ"صحيح مسلم" 39( حديثا , نصيب "صحيح البخاري" منها)77وهو كما قال يف روايته عن ال يو  ورواية األصحاب عنه, له يف الصحيحني ) -(161)

 (.38منها )
 اإسم : يزيد بن أيب يزيد الُضبعي موإهم ، أبو األ هر البصري, الذارّع ، يُعرف ابلرِش ك. -(162)

 , من الذين عاصروا صغار التابعني .  6الطبقة :  
 هـ ابلبصرة . 130الوفاة :  

 ابن ماجه (. -النسائي  -ال مذي  -أبوداود  -مسلم  -رو  له :    م د ت س    ) البخاري 
 .4/530الذهيب :  ثقة متعبد رتبته عند 

 .1/1085رتبته عند ابن حجر:  ثقة عابد وهم من ليَّنه 
 .4/434ينظر "هتذيب التهذيب" 

عني   يَُ َجم ليزيد بن أيب يزيد يف كتاب "رجال صحيح البخاري" للكالابذي, وتٌرجم له يف كتاب "ذكر أمساء التاب الرتمجة يف كتب رجال الصحيحني:
(, ويف كتاب "تسمية من أخرجهم البخاري ومسلم وما انفرد  1879ومن بعدهم ممن صحت روايته عن الثقات عند البخاري ومسلم" للدارقطين برقم )

 (.1874(, وتُرِجم له يف الكتاب األصل "رجال صحيح مسلم" إبن منجويه برقم)1972برقم ) كل واحد منهما" للحاكم

اعتمد ابن القيسراين ي ترمجة يزيد بن أيب يزيد على كتاب "رجال صحيح مسلم" إبن منجويه فقط, واختصر شيئا  مقارنة الرتمجة مبا يف أْصَليه: 
 جويه .بسيطا  حبذف مواضع السماع اليت ذكرها ابن من

 هذه ساقطة من النسخة )ض(.يزيد بن أيب يزيد كذا يف األصل, وأما النسخة )ت( فحصل فيها تصحيف من"سنان" إىل "بيان", وترمجة   -(163)
 كذا يف األصل, وجاءت  ايدة )وكذا( يف النسخة )ت( وهي مقبولة وسائغة, واحتمال أن  تكون إضافتها أو حذفها من تصرف النُّسا .  -(164)

ه عند عندمها، وحممد بن عمرو بن حلحل مسع: أاب ا ري مرثد بن عبدهللا وعطاء بن أيب رابح وعراك بن مالك
 البخاري، وغري واحد عند مسلم.

رو  عنه: الليث بن ســعد وســعيد بن أيب أيوب وعمرو بن الارث عندمها، وحممد بن إســحا  وعبدالميد بن 
 جعفر وعبدهللا بن عيا  وحيىي ابن أيوب عند مسلم.

 (161) .(160)إىل الثماننيمات سنة مثان وع رين ومئة وهو ما بني ا م  والسبعني 

ام، يُعد يف البصــــــــــريني، ويُقال: (163)وامسه ســــــــــنان بن أيب يزيد (162)يزيد (15 َبعي موإهم القســــــــــَّ ، أبو األ هر الضــــــــــُ
م الُدور، ومســح مكة قبل أايم املوســم فبل  كذا ك، كان يُقســّ ومســح أايم املوســم ف ذا قد  اد   (164)ابلفارســية رِشــ 

 كذا وكذا.

 عندمها ومعاذة عند مسلم. مسع: مطرف بن عبدهللا
 وعبدالوارث عندمها، ومحاد بن  يد وإمساعيل بن ُعلية وجعفر بن سليمان عند مسلم. رو  عنه: شعبة



Journal of manuscripts & libraries Specialized Research (JMLSR) Vol: 3, No: 3, 2019 

 
 216 

Journal of manuscripts & libraries Specialized Research   

 

                                                           
، 6107، 5386( أحاديث يف "صحيح البخاري" )3( أحاديث, )8وهو كما قال يف روايته عن ال يو  ورواية األصحاب عنه, وله يف الصحيحني ) -( 165)

 (.4789، 1974، 1175، 507، 506( أحاديث يف "صحيح مسلم")5(, و)6996

 .(165)يُقال: مات سنة ثالثني ومئة ابلبصرة 
 الخالصة ونتائج البحث:

بعد أن أكرم هللا عزَّ وجلَّ الباحث من اإنتهاء من كتابة البحث، توصـــــــــــــــل إىل بعض النقاط اليت ميكن أن     
 تكون نتائج له:

أن وجود رواة ضـــــــــعفاء يف الصـــــــــحيحني إُ يعكر ذلك على مكانة الصـــــــــحيحني وأمهيتهما ، فمن خالل التتبع  .1
ل أجلها قد رو  اإلمام البخاري أو اإلمام مســـلم ملثوالتأمل يف صـــنيعهما ابن للباحث بعض األســـباب اليت من 

 هؤإء الضعفاء ومستوري الال، فمن هذه األسباب اليت ظهرت للباحث:

 قد أخرجا هلؤإء الرواة يف املتابعات ولي  يف األصول. -رمحهما هللا–أن اإلمام البخاري واإلمام مسلم  -أ
لوجود فـائـدة  ائـدة أو  ايدة مهمـة يف نص مروايهتم إ توجـد يف الرواايت الصــــــــــــــحيحـة األخر ، مع كون  -ب

 مروايهتم تقوت هبذه الرواايت الصحيحة. 

التزام ال ــيخني مبنهج دقيق يف الرواية واألداء يتطلب ذِكر هؤإء الرواة ضــمن ســيا  الرواايت املســموعة يف  -ت
 .-رمحهما هللا تعاىل-هج اإلمام مسلم أكثر من اإلمام البخاريالصحيح؛ وهذا بنّي وواضح يف من

 إ يروون هلؤإء الرواة يف الغالب إإ وُهم مقرونون برواية الّفاظ والثقات. -ث

أحياان  يطيلها، منهجا  واحدا  يف صياغة ال اجم، فأحياان  خيتصر ال مجة و  -رمحه هللا تعاىل-  يّتبع  ابن القيسراين  .2
إعتماده على صــــــــاحبا األصــــــــلني يف النقل اعتماد ا كبري ا؛ كتاب "رجال صــــــــحيح  -وهللا أعلم–وتفســــــــري ذلك 

ويه، وأحياان  يعتمد اعتمادا كامال على أحدمها البخاري" للكالابذي وكتاب"رجال صـــــــــحيح مســـــــــلم" إبن منج
ويهمل األصــــل اآلخر، وإختالف مناهج ال مجة عند الكالابذي وابن منجويه حصــــل اإختالف يف منهج ابن 
القيســـــراين، فمنهج الكالابذي اإلطالة يف ال اجم والتفصـــــيل، وابن منجويه غالبا ما خيتصـــــر ال اجم وإ ُيســـــهب 

 يعتمد على تراجم الكالابذي أحياان  على تراجم ابن منجويه. فيها، فهو أحياان  

يقوم ابن القيســــراين غالبا  حبذف مواضــــع مساع صــــاحب ال مجة من شــــيوخه ؛ ومساع أصــــحابه منه، واليت ذكرها  .3
 رمحه هللا.–الكالابذي وابن منجويه يف كتابيهما، حىت كاد أن يصبح ذلك منهجا  له 
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جه ا ذكَر أتريخ ســنة وفاة صــاحب ال مجة، وأحياان  يذكرها بصــيغة التضــعيف؛، وأما منهيـُّغِفل ابن القيســراين كثري  .4
يف األقوال الواردة يف األصــلني يف ســنة الوفاة؛ ف نه خيتصــر تلك األقوال من تراجم األصــلني؛ ويقتصــر يف الغالب 

 –وحـده دون غريه من املؤرخني أمثـال: ابن منري والواقـدي وغريمهـا، وأمـا من   يـذكرا  على روايـة عمرو بن علي
أتريخ ســـنة وفاته ابلكلية، ف ن ابن القيســـراين عادة يعتمد على غريمها من املصـــادر يف  -الكالابذي وابن منجويه

 ذكر أتريخ الوفاة، وإ يذكر تلك املصادر اليت ينقل عنها.

  يف أوهام واضحة، من أبر ها:وقع املؤلف رمحه هللا .5

كأن يصــــــف صــــــاحب ال مجة أبنه من رجال البخاري فقط، يف حني أن البحث أثبت أن مســــــلما  قد أخرج له  -أ
 أيض ا وابلعك ، ومن األمثلة على ذلك:

  فوجد ي ا ُزاعي حديثا  واحدا  البصر  من أن اإلمام مسلم قد رو  عن حيىي بن ُعقيل -رمحه هللا-ما ذكره ،
نف وذلك عن حيىي بن يعمر   يذكره املص من طريق واصل الباحث حديثا  آخر قد رواه عن حيىي بن ُعقيل

 (.1674يف كتاب الزكاة؛ والديث برقم )

  أبن له حديث واحدا  يف"صـــــــــــــحيح مســـــــــــــلم" ، ترمجة حيىي اللؤلؤيعند  -رمحه هللا–ذكر ابن القيســـــــــــــراين 
 (   يذكره املصنف.4351والصحيح أن له حديثا آخر يف صحيح مسلم يف كتاب الفضائل برقم )

تابعهما يف ذلك ييعتمد ابن القيســــــراين النقل عن األصــــــلني اعتماد ا كبري ا؛ وأحياان يكون ما ورد فيهما خطأ، ف -ب
 دون أن بني أنه خطأ.

وقد يذكر املصنف رواية فينسبها من طريق أحد شيو  البخاري أو مسلم، الصحيح أنه من طريق شيخ آخر،  -ت
 ( عن طريق شــــــــــــيخه حيىي بن حيىي1133قد أخرج الديث رقم ) -رمحه هللا-ومن أمثلة ذلك: أن مســــــــــــلما 

 التميمي، ولي  من طريق قتيبة بن سعيد كما ذكره املصنف.

 وقع املصنف يف أخطاء ولَب   يف مساع صاحب ال مجة من شيوخه أو مساع تالميذه منه. -ث
يهما مجيع أمساء شـــيو  وتالميذ صـــاحب ال مجة يف كتاب -الكالابذي وابن منجويه–  يســـتوِف صـــاحبا األصـــلني  .6

 ال اجم املذكورة عندمها.يف عدد إ ُيستهان فيه من 
ر يف تراجم الرواة؛ وأما ابن منجويه فهو أقل منه توسعا  واستقصاء ؛ فقد يقتص -رمحه هللا-يتوسع جدا الكالابذي  .7

 أحياان على اإسم الثالثي أو الرابعي فقط.
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 أهم الصعوابت اليت واجهت الباحث:  .8

أتخري هلجائي الســــــــــــــليم، فهناك أخطاء وعدم ترتيب ال اجم يف بعض كتب رجال الصــــــــــــــحيحني ال تيب ا -1
وتقدمي، مما أضـــطر الباحث ألن يقوم ابلبحث عن كل ترمجة يف الكتاب كامال ليتأكد من ورود ال مجة فيه 

 من عدمها.

 رداءة ا ط يف بعض النسخ ا طية، وكثرة السقط فيها. -2
 املصادر واملراجع:

لكتب العلمية ،بريوت، دار اأســد الغابة يف معرفة الصــحابة، علي بن حممد بن عبدالكرمي اجلزري،  ابن األثري .1
 )دون بياانت أخر (.

، بريوت (،1)ط، حتقيق : عمر عبد الســـــــــــالم تدمري، الكامل يف التاريخ ،علي بن حممد اجلزري، ابن األثري .2
 .(هـ1417) ،العريب دار الكتاب

 ابر.بريوت، دار ص،األنساب اللباب يف هتذيب ، علي بن حممد بن عبدالكرمي اجلزري، ابن األثري .3
وحممود  حتقيق : طــاهر أمحــد الزاوي، واألثر النهــايــة يف غريــب الــديــث ،زري، املبــارك بن حممــد اجلابن األثري .4

 .(هـ1399املكتبة العلمية ) بريوت،  (،1)ط، حممد الطناحي
دار  (،1)ط، حتقيق : حممـــد عوض مرعـــب،هتـــذيـــب اللغـــة ، حممـــد بن أمحـــد بن األ هري اهلروي،األزهري .5

 .(م2001)بريوت، إحياء ال اث العريب 
 التعديل والتجريح ملن أخرج له البخاري يف اجلامع  ، سليمان بن خلف بن سعد،الباجي .6

 .(هـ1406)الرايض، دار اللواء   (،1)ط حتقيق : أبو لبابة حسني،  ،الصحيح
دار ، حلب(، 1)طحممود إبراهيم  ايد، ،، حتقيق : ريخ األوســــطأالت ، حممد بن إمساعيل بن إبراهيم،البخاري .7

 .ـ(ه1397)الوعي 
 .دار الفكر بريوت، ،حيىي املعلمي، حتقيق : ريخ الكبريأالت ، حممد بن إمساعيل بن إبراهيم،البخاري .8
وســــــننه  اجلامع املســــــند الصــــــحيح املختصــــــر من أمور رســــــول هللا  ، حممد بن إمساعيل بن إبراهيم،البخاري .9

 .(هـ 1419)دار السالم  ، الرايض(، 2)ط، وأايمه
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األســــــــتاذ فضــــــــل الرمحن الثوري، راجعه: ،  جزء القراءة خلف اإلمام ، حممد بن إمساعيل بن إبراهيم،البخاري .10
 هـ(.1400)املكتبة السلفية (،1،)طاألستاذ حممد عطا هللا خليف الفوحباين

(، دار الغرب 2عواد معروف،)ط، حتقيق: د.ب ــــــــار ســــــــنن ال مذي، حممد بن عيســــــــى بن ســــــــورة الرتمذي، .11

 م(.1998اإلسالمي )
يخ ،حتقيق: حممد رشـــاد ســـا ، جزء من مموع الفتاو  ل ـــاإســـتقامةأمحد بن عبد الليم الراين،  ،ابن تيمية .12

 اإلسالم ابن تيمية.
اململكة ضـل، ، حتقيق : األسـتاذ حممد أبو الفتقييد املهمل ومتييز امل ـكل ، السـني بن حممد الغسـاين،اجلياين .13

 . (هـ1418) املغربية، و ارة األوقاف

 ، بغداد، مكتبة املثىن )بدون اتريخ(.ك ف الظنون عن أسامي الفنون  حاجي خليفة، .14
، طبعـــة ، حتقيق : عبـــد الرمحن بن حيىي املعلمياجلرح والتعـــديـــل، عبـــد الرمحن بن حممـــد الرا ي،ابن أيب حــام .15

 . (هـ1371)حيدر أابد  (،1)ط -مل  دائرة املعارف العثمانية 
 ،تســــــــــــــمية من أخرج هلم البخاري ومســــــــــــــلم وما انفرد كل واحد منهما ، حممد بن عبد هللا بن حممد،احلاكم .16

 .(هـ1407)مؤسسة الكتب الثقافية ، بريوت (،1)طحتقيق: كمال يوسف الوت، 
 (،1)طر عطا، لقاد، حتقيق: مصطفى عبد ااملستدرك على الصحيحني ، حممد بن عبد هللا بن حممد،احلاكم .17

 .ـ(ه1411) دار الكتب العلمية، بريوت
حيـــدر  (،1)ط -، طبعـــة مل  دائرة املعـــارف العثمـــانيـــة الثقـــات ، حممـــد بن حبـــان البســــــــــــــيت،ابن حبـــان .18

 . (ه1393)أابد
طبعة  ألرنؤوط،حتقيق شـــــــعيب ا ، صـــــــحيح ابن حبان ب تيب ابن بلبان ، حممد بن حبان البســـــــيت،ابن حبان .19

 . (ه1418الرايض، مؤسسة الرسالة ) (،3)ط مل  دائرة املعارف العثمانية

نان، ، ترتيب حســــــــــان عبداملاإلصــــــــــابة يف متييز الصــــــــــحابة، أمحد بن علي بن حممد العســــــــــقالين ، ابن حجر .20

 الرايض، بيت األفكار الدولية )بدون أتريخ(.
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: علّي حمّمد البجاوي، ، حتقيقاملنتبه بتحرير امل ـــتبهتبصـــري ،  أمحد بن علي بن حممد العســـقالين ، ابن حجر .21

 . مراجعة: حمّمد علّي النجار، بريوت، املكتبة العلمّية
: حتقيق ،هل التقدي  مبراتب املوصــــــــوفني ابلتدلي أتعريف ، أمحد بن علي بن حممد العســــــــقالين، ابن حجر .22

 .(ه 1403)مكتبة املنار ، عمان (، 1)طد. عاصم بن عبدهللا القريويت، 
ســـــــعيد عبد  : ، حتقيقتغليق التعليق على صـــــــحيح البخاري ، أمحد بن علي بن حممد العســـــــقالين،ابن حجر .23

 .(ه 1405)املكتب اإلسالمي ، بريوت  (،1)طالرمحن موسى القزقي، 
ســـــوراي،  (،1)طحممد عوامة، د.،  حتقيق : تقريب التهذيب ، أمحد بن علي بن حممد العســـــقالين،ابن حجر .24

 .(هـ1406)دار الرشيد  

 ،التلخيص البري يف ختريج أحـــــاديـــــث الرافعي الكبري ،، أمحـــــد بن علي بن حممـــــد العســــــــــــــقالينابن حجر .25

 هـ(.1416(،مصر،مؤسسة قرطبة )1)ط
دائرة املعارف النظامية (، اهلند، 1)ط، هتذيب التهذيب ، أمحد بن علي بن حممد العســــــــــــــقالين،ابن حجر .26

 .(هـ1326)
لعثمانية ، دائرة املعارف االدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة بن علي بن حممد العســـــــقالين،، أمحد ابن حجر .27

 هـ(1349حيدر آابد ) -
ؤاد عبد ، بعناية : حممد ففتح الباري شـــرح صـــحيح البخاري ، أمحد بن علي بن حممد العســـقالين،ابن حجر .28

 .ـ(ه 1397)دار املعرفة  بريوت، الباقي وحمب الدين ا طيب،
، بريوت، دائرة املعارف النظامية(، اهلند، 2)ط، لســان امليزان ، أمحد بن علي بن حممد العســقالين،ابن حجر .29

 . (هـ1390)مؤسسة األعلمي للمطبوعات 
 .(م1995)دار صادر (، بريوت، 2)ط، معجم البلدان ، ايقوت بن عبد هللا الرومي،احلموي .30
دار   حتقيق : د. علي حســــــني البواب، البخاري ومســــــلم،اجلمع بني الصــــــحيحني ، حممد بن فتوح،احلميدي .31

 هـ.1423ابن حزم. بريوت، الطبعة الثانية، 
 ســــــــــــــؤاإت أيب داود لإلمام أمحد بن حنبل يف جرح الرواة وتعديلهم، ، أمحد بن حممد بن حنبل،ابن حنبل .32

 . (ـه 1414) ممكتبة العلوم والك(، املدينة املنورة،1)طحتقيق: د.  ايد حممد منصور، 
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العطـار، دار الفكر  مجيـل ، ضــــــــــــــبط ومراجعـة: صـــــــــــــــدقياملســــــــــــــنـد،  ، أمحـد بن حممـد بن حنبـلابن حنبل .33
 هـ(.1414)

فتاح أبو عبد ال ، حتقيق:خالصـــــــــــــــة تذهيب هتذيب الكمال يف أمساء الرجال، أمحد بن عبد هللا ، اخلزرجي .34
 هـ(.1416( ،بريوت، دار الب ائر )5،)طغدة

،حتقيق د. حممود اجلـــامع ألخال  الراوي وآداب الســـــــــــــــــامع بن اثبـــت، أمحـــد بن علي ،اخلطيــب البغــدادي .35
 هـ(.1403الطحان، الرايض، مكتبة املعارف، )

 العلمية. بريوت، دار الكتب، أتريخ بغداد ، أمحد بن علي بن اثبت بن أمحد بن مهدي،اخلطيب البغدادي .36
يق : أبو عبدهللا ، حتقيف علم الروايةالكفاية  ، أمحد بن علي بن اثبت بن أمحد بن مهدي،اخلطيب البغدادي .37

 املكتبة العلمية. ،السورقي، إبراهيم محدي املدين، املدينة املنورة
 ،موضــــــــــــــح أوهــــام اجلمع والتفريق ، أمحــــد بن علي بن اثبــــت بن أمحــــد بن مهــــدي،اخلطيــــب البغــــدادي .38

 هـ(.1407) (، بريوت،دار املعرفة1)ط د.عبداملعطي القلعجيحتقيق:

 ، حتقيق: إحسان عباس، بريوت، دار صادر )بدون اتريخ(.وفيات األعيان، أمحد بن حممد، ابن خلكان .39
د بن علّي،  ابن اجلوزي .40 (، حيـــدر آابد 1،)ط املنتظم يف اتريخ امللوك واألُمم، عبـــدالرمحن بن علّي بن حممـــّ

 هـ(. 1358)
ند روايتهم من الثقات ع ذكر أمساء التابعني ومن بعدهم ممن صــــــــــــــحت ، علي بن عمر بن أمحد،الدارقطين .41

(، بريوت، مؤســــــــــــــســــــــــــــــــة الكتــــب 1)ط، بوران البضــــــــــــــــــاوي وكمــــال الوت، حتقيق : البخــــاري ومســــــــــــــلم
 . (هـ1406الثقافية)

عبد  شـعيب اإرنؤوط، حسـن عبد املنعم شـليب،حتقيق: ، سـنن الدارقطين ، علي بن عمر بن أمحد،الدارقطين .42
 . (هـ1424)مؤسسة الرسالة (، بريوت، 1، )طاللطيف حر  هللا، أمحد برهوم

، حتقيق : د. عبد الرحيم حممد الق ــــــــــــــقري، ملة الضــــــــــــــعفاء وامل وكون ، علي بن عمر بن أمحد،الدارقطين .43
 .(هـ 1404)(:3، جزء) (هـ 1403)(:2- 1اجلامعة اإلسالمية. املدينة املنورة، جزء)

، دار ، حتقيق : موفق بن عبـــد هللا بن عبـــد القـــادراملؤتَِلف واملخَتِلف ، علي بن عمر بن أمحـــد،الـــدارقطين .44
 . (هـ1406ي )الغرب اإلسالم(، بريوت، 1)ط
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حتقيق عزت عبيد الدعاس، وعادل ، ســــــــــــنن أيب داود، ســــــــــــليمان بن األشــــــــــــعث الســــــــــــجســــــــــــتاين، أبو داود .45
 هـ(.1393(، محص، دار الديث ) 1السيد،)ط

(، بريوت، 1ط)، حتقيق : أبو قتيبة نظر حممد الفاراييب، الكىن واألمساء ، حممد بن أمحد بن محاد،الدواليب .46
 . (هـ 1421)دار ابن حزم 

 .(هـ1419)دار الكتب العلمية (، بريوت، 1)ط، تذكرة الفاظ، حممد بن أمحد بن عثمان،الذهيب .47
(،مصر، 1،حتقيق: غنيم عباس غنيم وآخر،)طتذهيب هتذيب الكمال،، حممد بن أمحد بن عثمانالذهيب .48

 هـ(.1425الديثة للطباعة والن ر )الفارو  
د إبراهيم حتقيق : حممــ ،الرواة الثقــات املتكلم فيهم مبــا إ يوجــب ردهم، حممــد بن أمحــد بن عثمــان،الــذهيب .49

 .(هـ1412)دار الب ائر اإلسالمية (، بريوت، 1)طاملوصلي،
يخ شــــعيب إبشــــراف ال ــــ ، حتقيق: مموعة من احملققنيســــري أعالم النبالء، حممد بن أمحد بن عثمان،الذهيب .50

 .(هـ 1405) ةمؤسسة الرسال (، بريوت، 3)طاألرنؤوط،
حممد عوامة .د، حتقيق : الكاشـــف يف معرفة من له رواية يف الكتب الســـتة، حممد بن أمحد بن عثمان،الذهيب .51

 . (هـ1413)مؤسسة علوم القرآن  (، جدة، 1)طوأمحد ا طيب،

، حتقيق علي حممـــد البجـــاوي،) ط عتـــدال يف نقـــد الرجـــالميزان اإ ، حممـــد بن أمحـــد بن عثمـــان،الـــذهيب .52

 مصورة(،بريوت، دار املعرفة.
 م(. 1984( الكويت )2، حتقيق: فؤاد سّيد،)طالِعرب يف خرب من غرب ، حممد بن أمحد بن عثمان،الذهيب .53
موعة من م، حتقيق : اتج العروس من جواهر القاموس ، حمّمد بن حمّمد بن عبد الر ّا  الســــــــــــــيين،الزَّبيدي .54

 احملققني، دار اهلداية.
 .م(1984علم للماليني)دار ال (، بريوت،6)ط، حتقيق : مموعة من احملققني،األعالم ،خري الدين، ركليالز  .55

بكي .56 اح اللو، ، حتقيق: حممود حمّمد الطناحي وعبدالفتطبقات ال ــافعّية الكرب ، عبدالوهاب بن علّي،  الســُ
 .الكتب العربّية(، القاهرة، دار إحياء 2)ط

(، 1ط) حممد عبد القادر عطا، :، حتقيقالطبقات الكرب  ، حممد بن ســــــــــــــعد بن منيع اهلامشي،ابن ســـــــــــعد .57
 .(هـ 1410)دار الكتب العلمية  بريوت،
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حتقيق : عبد الرمحن بن حيىي املعلمي وآخرون،   األنســـــــــاب، ، عبد الكرمي بن حممد بن منصـــــــــور،الســـــــمعاين .58
 .(هـ 1382)مل  دائرة املعارف العثمانية ، حيدر آابد  (،1)ط

 هـ(. 1403(،بريوت، دار الكتب العلمية )1،)ططبقات الفاظ، عبد الرمحن بن أيب بكر ،السيوطي .59
إحســـــــــــــــان  ،حتقيق:  ،والذيل عليه فوات الوفيات،حممد بن شـــــــــــــــاكر بن أمحد بن عبد الرمحن ابن شــــــــــــاكر، .60

 م(.1974(،بريوت، دار صابر )1،)طعباس
امرائي، ، حتقيق : صــــبحي الســــريخ أمساء الثقاتأت ، عمر بن أمحد بن عثمان بن أمحد بن حممد،ابن شـــاهني .61

 .ـ(ه1404) الكويت، الدار السلفية (،1)ط
،بريوت، دار البدر الطالع مبحاســــن من بعد القرن الســــابع،   حممد بن علي بن حممد بن عبد هللا، الشــــوكاين .62

 املعرفة )ب ت(.

 هـ(. 1402، ، بريوت ، دار صادر)الوايف ابلوفيات، صالح الدين خليل بن أيبك ،  الصفدي .63
صـــــــيانة صـــــــحيح مســـــــلم من اإلخالل والغلط ومحايته من اإلســـــــقاط  ، عثمان بن عبد الرمحن،ابن الصــــــال  .64

 .ـ(ه1408)دار الغرب اإلسالمي (، بريوت، 2)ط، حتقيق : موفق عبدهللا عبدالقادر،والسقط
 هـ(.1398(، بريوت، دار الكتب العلمية )1، )طمقدمة ،عثمان بن عبد الرمحن ،ابن الصال  .65

(، اهلند، 2ط)حتقيق : حبيب الرمحن األعظمي، ،املصــــنف ، عبد الر ا  بن مهام بن انفع المريي،الصـــنعاين .66
 . ـ(ه 1403)اجملل  العلمي 

حمّمد أبوالفضـــــــــــــــل إبراهيم، بريوت، دار   ، حتقيق :أتريخ الطربي ، حممد بن جرير بن يزيد بن كثري،الطربي .67
 سويدان.

حتقيق :  ،التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألســـــــــــــــانيد ، عمر يوســــــــــــــف بن عبد هللا بن حممد،ابن عبد الرب .68
 .هـ(1387(،املغرب، و ارة األوقاف وال ؤون اإلسالمية )1)ط، مموعة من احملققني

لي حممد ، حتقيق : عاإســـــــــتيعاب يف معرفة األصـــــــــحاب حممد،، عمر يوســـــــــف بن عبد هللا بن ابن عبد الرب .69
 .(هـ 1412)دار اجليل (، بريوت، 1)طالبجاوي،  

 ذكرهم الذين م ـــاخيه من البخاري إمساعيل بن حممد عنهم رو  من أســـاميعدي،  ، عبدهللا بنابن عدي .70
 هـ(.1415) البخاري( املدينة املنورة، دار 1،)ط بتحقيق: بدر بن حممد العما الصحيح،  جامعه يف
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 هـ(.1404( بريوت، دار الفكر )1)ط الكامل يف الضعفاء ،عدي،  ، عبدهللا بنابن عدي .71
معرفة الثقات من رجال أهل العلم والديث ومن الضــــــــــــــعفاء وذكر  ، أمحد بن عبد هللا بن صــــــــــــــاحل،العجلي .72

 .(هـ1405)املدينة املنورة، مكتبة الدار (،1)ط، حتقيق : عبد العليم عبد العظيم البستوي،مذاهبهم وأخبارهم
، حتقيق : عمرو بن غرامة العمروي، دار الفكر ريخ دم ــــــــــقأت ، علي بن الســــــــــن بن هبة هللا،ابن عســــــــاكر .73

 .(هـ 1415)للطباعة والن ر والتو يع 
لعجي، عبـد املعطي أمني قد.، حتقيق : الضــــــــــــــعفـاء الكبري، أبو جعفر حممـد بن عمرو بن موســــــــــــــى،قيليالعُ  .74

 .(هـ1404)دار املكتبة العلمية (، بريوت،1)ط
مود ، حتقيق : حمشـــــــــــــــذرات الذهب يف أخبار من ذهب ، عبد الي بن أمحد بن حممد،ابن العماد احلنبلي .75

 .(هـ 1406)دار ابن كثري (، بريوت، 1)طاألرانؤوط، 
مــد ، حتقيق : عبــد الســــــــــــــالم حممعجم مقــايي  اللغــة أمحــد بن فــارس بن  كرايء القزويين الرا ي، ،ابن فـارس .76

 . ـ(ه1399)هارون، دار الفكر 

 هـ(.1426( مؤسسة الرسالة )8،)طالقاموس احمليطحممد بن يعقوب،  ،الفريوزآابدي .77
(،الرايض، 1ط)، حتقيق : د.عبد الرمحن الفريوائي، ذخرية الفاظ ، حممد بن طاهر ال ـــــيباين،ابن القيســــراين .78

 . ـ(ه 1416)دار السلف 
دار (، بريوت، 1)ط، حتقيق:كمال يوســـــــــــــف الوت، املؤتلف واملختلف، حممد بن طاهر ،القيســـــــــــراينابن  .79

 . ـ(ه 1411) الكتب العلمية
(، بريوت، دار الكتب 2،) ط  الرسالة املستطرفة لبيان م هوركتب السّنة امل رّفة، حمّمد بن جعفر ، الكتاين .80

 هـ(.  1400العلمّية )

(، مصـــــر، 1ط،حتقيق د. عبدهللا بن عبداحملســـــن ال كي،)البداية والنهاية بن كثري،، إمساعيل بن عمر ابن كثري .81
 هـ(.1420دار هجر )

حتقيق:  ،التكميل يف اجلرح والعديل ومعرفة الثقات والضــــــــعفاء واجملاهيل ، إمساعيل بن عمر بن كثري،ابن كثري .82
 .(هـ 1432)  اليمن،مركز النعمان (،1،)طد. شادي بن حممد بن سا  آل نعمان
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بد هللا ، حتقيق: عاهلداية واإلرشـــــــــــاد يف معرفة أهل الثقة والســـــــــــداد ، أمحد بن حممد بن الســـــــــــني،الكالابذي .83
 .(هـ1407 )دار املعرفة  (، بريوت،1)طالليثي،

 اإلكمال يف رفع اإرتياب عن املؤتلف ، ســــــــــــــعد امللك، أبو نصــــــــــــــر علي بن هبة هللا بن جعفر،ابن ماكوال .84
 . (هـ1411) دار الكتب العلمية (، بريوت،1)ط،والكىن واألنسابواملختلف يف األمساء 

(، بيت األفكار 2، اعتىن به إســــــــــــــحا  الطييب،)طكنز العمال يف ســــــــــــــنن األقوال واألفعال، املتقي اهلندي .85
 م(.2005الدولية،)

حتقيق :  ،ســـــــؤاإت حممد بن عثمان بن أيب شـــــــيبة لعلي بن املديين ، علي بن عبد هللا بن جعفر،ابن املديين .86
 . (هـ 1404) مكتبة املعارف(،الرايض، 1)طموفق عبد هللا عبد القادر، 

شـــــــرف  ، حتقيق : عبد الصـــــــمد، حتفة األشـــــــراف مبعرفة األطراف، يوســـــــف بن عبد الرمحن بن يوســـــــفيز  املِ  .87
 .(هـ1403) املكتب اإلسالمي، والدار القّيمة (،2)طالدين،

، حتقيق : د. ب ـــــــــــــــار عواد هتذيب الكمال يف أمساء الرجال، يوســــــــــــــف بن عبد الرمحن بن يوســــــــــــــف،يز  املِ  .88
 . (هـ1400)مؤسسة الرسالة  (، بريوت،1)طمعروف،

مكتبة   (،الرايض،3)ط، حتقيق: د. حممد مصـــــــــــــطفى األعظمي،التمييز،مســــــــــلم بن احلجاج النيســــــــــابوري .89
 .  ـ(ه1410)الكوثر

، حتقيق: املســند الصــحيح املختصــر بنقل العدل عن العدل إىل رســول هللا ،مســلم بن احلجاج النيســابوري .90
 . (هـ1412)دار إحياء الكتب العربية   (، بريوت،1)طحممد فؤاد عبد الباقي،

 هـ(.1426(،القاهرة، مكتبة ال رو  الدولية )4، )طالوسيط،  جممع اللغة العربية .91
بن حممد  حتقيق : عادل هتذيب الكمال يف أمساء الرجال،إكمال  بن قليج بن عبد هللا البكجري، ،مغلطاي .92

 . (هـ 1422) الفارو  الديثة (1)طوأسامة بن إبراهيم،
 هـ(.1411)  (، دار الغرب اإلسالمي1،حتقيق: حممد اليعالوي،)طاملقفى الكبري، تقي الدين،  املقريزي .93
 (1ط)حتقيق : نظر حممد الفاراييب،  البخاري،أسامي م ايخ اإلمام  ، حممد بن إسحا  بن حممد،ابن َمْنَده .94

 .(هـ 1412، الرايض، مكتبة الكوثر )
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مطبوعات  (،1)طحتقيق : د. عامر حســن صــربي، معرفة الصــحابة، حممد بن إســحا  بن حممد، ابن َمْنَده، .95
 .(هـ 1426)جامعة اإلمارات العربية املتحدة 

 الق ــــــــــــريي الجاج بن مســــــــــــلم الســــــــــــني أبو أوردهم رجال ذكر أمحد بن علي بن حممد، ابن َمْنُجويَه، .96
، رجال صحيح مسلمعنه؛ امل هور ب والرواة روايتهم وكيفية الصحيح املسند يف هبم واحتج الافظ النيسابوري

 .(هـ1407)دار املعرفة   (، بريوت،1)طحتقيق : عبد هللا الليثي،

 هـ(.1424الكتب )، الرايض، دار عا   لسان العرب ،حممد بن مكرم ،ابن منظور .97
(، 1ط)، حتقيق: حممود إبراهيم  ايد، الضـــــــعفاء وامل وكون أمحد بن شـــــــعيب بن علي ا راســـــــاين، النســــــائي، .98

 .(هـ1396)دار الوعي حلب، 
، حتقيق : م ــــهور حســــن، عبد الكرمي الوريكات، الطبقات ، أمحد بن شــــعيب بن علي ا راســــاين،النســـائي .99

 . (هـ1408)األردن، مكتبة املنار  (،1)ط
 (،2دة، )طعناية عبدالفتاح أيب غ، ســــنن النســــائي "اجملت " ، أمحد بن شــــعيب بن علي ا راســــاين،النســـائي .100

 . (هـ1406مكتب املطبوعات اإلسالمية )، حلب
حتقيق : حممد  ،املسند املستخرج على صحيح اإلمام مسلم ، أمحد بن عبد هللا بن أمحد،أبو نعيم األصبهاين .101

 . (هـ1417) دار الكتب العلمية (، بريوت،1،)طمساعيل ال افعيحسن حممد حسن إ
،  حتقيق : عـــادل بن يوســــــــــــــف معرفـــة الصــــــــــــــحـــابـــة ، أمحـــد بن عبـــد هللا بن أمحـــد،أبو نعيم األصـــــــــــبهــاين .102

 .(هـ 1419)دار الوطن للن ر  (،الرايض،1)طالعزا ي،
 .وطيالراوي للسيمطبوع مع شرحه تدريب  التقريب،، ، حميي الدين حيىي بن شرف النوويلنوويا .103

ن بياانت بيت األفكار الدولية دو  الرايض،، شرح صحيح مسلم ، حميي الدين حيىي بن شرف النووي،لنوويا .104
 أخر ، )ملد واحد(.
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 دليل النشر

 بسم هللا الرحمن الرحيم

تعتمد مجموعة مجالت المعهد العلمي للتدريب المتقدم والدراسات )معتمد( أعلى المعايير الدولية التي من شأنها 
ترقية حقيقة لمستوى رفع مستوى األبحاث إلى مستوى العالمية، وتضيف للبحث في حال إلتزام الباحث بها 

؛ إن جملة المواصفات الواردة في هذا الدليل التوجيهي؛ النشر العلمي بحثه، وكذلك تعزز من خبرته في مجال
ضوابط  تضفي على أبحاثنا شكالً علمياً يعزز من مضمونها ويخرجه إلى القارئ بصيغة تتناسب مع تطور

جدات النشر المعرفي.ومعارفه، مما يحقق مواكبة فاعلة لمست النشر العلمي  

 

 تعليمات للباحثين:

تحت  (publisher@siats.co.ukعلى اإليميل: ) لقسم النشر ترسل نسختين من البحث -1
 (.PDF( ، وأخرى بصيغة )Wordواحدة بصيغة ) Microsoft Word برنامج

( بين األسطر شريطة أال يقل عدد واحد ونصفمبيوتر( بمسافات )يُكتب البحث بواسطة الحاسوب )الك -2
 Traditional) العربية ,للغة 16كلمة، حجم الخط  5000عن و اليزيد 4000 الكلمات عن
Arabic) اإلنجليزية للغة 12 و (Time New Roman )،   بما في ذلك الجداول والصور

 واإلستبانات.والرسومات , ويستنى من هذا العدد المالحق 

 ، وأسفل منه تكتب أسماء الباحثين كاملةالعربية واإلنجليزية واجهة البحث: يُكتب عنوان البحث باللغتين -3
، كما تذكر عناوين وظائفهم الحالية ورتبهم العلمية، وسنة النشر بالهجري العربية واإلنجليزية باللغتين

 والميالدي.

دم داخل البحث لتقسيم أجزاء البحث حسب أهميتها، وبتسلسل منطقي، العناوين الرئيسية والفرعية: تستخ -4
وتشمل العناوين الرئيسية: ملخص البحث وتحته الكلمات 

المقدمة، البحث وإجراءاته، النتائج، المصادر  (،KEYWORDS وتحته ABSTRAC) المفتاحية،
 والمراجع.

، على أال تزيد كلمات الملخص يزيةباللغة اإلنجل وآخر باللغة العربية يرفق مع البحث ملخص -5
( 5) على أال تزيد على KEYWORDS كلمة، وتكتب بعد الملخص الكلمات المفتاحية (150) على

 ، مع مالحظة إشتمال الملخص على أركانه األربعة: المشكلة واألهداف والمنهج والنتائج.كلمات

 يقسم البحث إلى مباحث ومطالب تُكتب وسط الصفحة بخط سميك. -6

تطبع الجداول واألشكال داخل المتن و ترقم حسب ورودها في البحث، ويكون لكل منها عنوان خاص،  -7
 .في كل أجزاء البحث…) 3,2, 1 (ويشار إلى كل منها بالتسلسل، وتستخدم األرقام العربية

ريعة واللغة من المراجع األجنبية ويستثنى من ذلك أبحاث الش % 20 كل بحث يجب أن يشمل على مانسبته  -8
 .العربية

http://www.siats.co.uk/
mailto:publisher@siats.co.uk


إلجراء التعديالت على بحثه إن وجدت، وللمجلة  أشهر 3 مدة تعديل البحوث: يعطى الباحث مدة أقصاها -9 
 الحق بعد ذلك في رفض البحث رفضا نهائيا حال تجاوز الباحث المدة المحددة للتعديل.

ي تقويم في حال طلبه سحب البحث ورغبته فيلتزم الباحث بدفع النفقات المالية المترتبة على إجراءات ال  -10
 .عدم متابعة إجراءات النشر

 .ال تجيز المجلة سحب األبحاث بعد قبولها للنشر بأي حال من األحوال ومهما كانت األسباب -11

 

 :المراجع قائمة) )التوثيق -12

 ب ر البحث بحستهمش المراجع في المتن باستخدام األرقام المتسلسلة، وتبين بإيجاز في قائمة بآخ
 .تسلسلها في المتن؛ على أن توضع قبل قائمة المصادر والمراجع

  ،وكيفية هذا اإلجراء: أن يقوم الباحث بوضع حاشية سفلية بطريقة إلكترونية لكل صفحة كما هو معهود
ثم بعد أن ينتهي الباحث من بحثه كامال يقوم بنقل هذه الحواشي مرة واحدة إلى نهاية البحث عن طريق 

تعلم وورد: نقل الحواشي السفلية الى آخر صفحة ) اتباع طريقة ذلك من خالل هذا الفيديو التوضيحي
 (دفعة واحدة

https://www.youtube.com/watch?v=al_g_hAweCU&t=87s 

https://youtu.be/al_g_hAweCU 

 لإلشارة إلى المرجع في الموضع األول، هكذا:

(. المحــرر الــوجيز فــي تفسـير الكتـاب العزيــز. تحقيـق: 2007) .ابـن عطيــة، عبــد الحــق بــن غالــب
 .145، ص: 2. ج: 2ار الكتب العلمية. ط: عبــد السالم محمد. بيروت: د

 وفي المواضع األخرى له يشار إليه، هكذا:

 .150، ص: 3ابن عطية، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. مرجع سابق، ج: 

 لف، للمؤ في قائمة واحدة في نهاية البحث، وترتب هجائياً حسب االسم األخير المصادر والمراجع توثق
 الطريقة التالية:وذلك باتباع 

 الكتاب لمؤلف واحد:

. تحقيـق: المحــرر الــوجيز فــي تفسـير الكتـاب العزيــز (.2007) .ابـن عطيــة، عبــد الحــق بــن غالــب
 .2عبــد السالم محمد. بيروت: دار الكتب العلمية. ط: 

 للمؤلف أكثر من كتاب

 .. بيروت: دار الشروقلحجة في القراءات السبعا (.1979ابن خالويه، الحسين بن أحمد الهمذاني. )

https://www.youtube.com/watch?v=al_g_hAweCU&t=87s
https://youtu.be/al_g_hAweCU


. تحقيق: عبد الرحمن بن سليمان العثيمين. القاهرة: مكتبة إعراب القراءات السبع وعللها (.1992ــــــــــــــ. )
 الخانجي.

 الكتاب لمؤلفَين اثنين:

 ر العلوم اإلنسانية.. دمشق: داالواضح في علوم القرآن (.1996البغا، مصطفى ديب. مستوى، محي الدين. )

 الكتاب لثالث مؤلفين أو أكثر:

 . كوااللمبور: الجامعة اإلسالمية العالمية الماليزية.التجديد (.2005محمد كامل حسن وآخرون. )

 المقالة في مجلة علمية:

ت المجلة المصرية للدراسا (. "أثر سوء المعاملة وإهمال الوالدين على الذكاء".2002راضي، فوقية محمد. )
 .36-27. ص 36. العدد: 12. المجلد: النفسية

 المقالة في مؤتمر:

المؤتمر  (. "أثر المرأة في الدعوة والتربية في ضوء القرآن الكريم".2018عبد الجليل، محمد فتحي محمد. )
 . ماليزيا: جامعة السلطان زين العابدين.الدولي للقرآن الكريم في المجتمع المعاصر

 الرسالة العلمية:

. "منهج ابن زنجلة في توجيه القراءات في كتابه حجة القراءات" (.2016عبد الجليل، محمد فتحي محمد. )
 دكتوراه، جامعة السلطان زين العابدين.  رسالة

 المؤلفات المترجمة:

 . )تر: إسماعيل محمد حسن(. ترنجانو: المؤسسة الدينية.تاريخ المصحف القاضي، عبد الفتاح. )د. ت(.

 

 عند قبول البحث للنشر يوقع الباحث على انتقال حقوق ملكية البحث الى إدارة معتمد -13

لهيئة التحرير الحق بإجراء أي تعديالت من حيث نوع الحروف ونمط الكتابة، وبناء الجملة لغوياً بما   -14
 .يتناسب مع نموذج المجلة المعتمد لدينا

 .ر نهائي مع االحتفاظ بحقها في عدم إبداء األسبابقرار هيئة التحرير بالقبول أو الرفض قرا  -15

16-  ً  يمكن للباحث الحصول على بحثه المنشور والعدد الذي نشر فيه بحثه من موقع المجلة إلكترونيا



عزيزي الباحث إن هذه المواصفات مأخوذة عن لوائح دولية ُمعتمدة، وهي تعزز من مستوى بحثك من  مالحظة:
أهمية عن المضمون، وإن أية مخالفة لها ستكلفك تأخيراً إضافياً يمكن تجنبه في حال حيث الشكل الذي ال يقل 

 .االلتزام بها

 

 آليات النشر واإلحالة:

يوماً  30 بعد تسلم إدارة المجلة نسخة البحث من الباحث، تقوم بإحالتها إلى المحكمين، وتلتزم بمدة ال تزيد عن
 3يوماً )  90 مالحظات، بعدها يمهل البحث مدة ال تزيد عنلتزويد الباحث بتقرير عن بحثه يتضمن ال

 لألخذ بالمالحظات . أشهر(

ينشر البحث بعد أول أو ثاني عدد يعقب تاريخ إصدار خطاب قبوله للنشر على األكثر، حسب أولوية الدور 
 .وزخم األبحاث الُمحالة للنشر

  هنا للتعرف على مجالت معتمد يرجى الضغط

 هنا لتحميل دليل النشر إضغط

 للتواصل مع مدراء تحرير مجالت إدارة معتمد يرجى الضغط هنا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.siats.co.uk/journals-article/
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A9ba818ce-8074-467e-8493-1011f46bb246
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3Ae9e53945-bb5d-4825-875a-baae8f9fc29d


Content 

 

ملهدي بو عبديل ا مؤلفات الشيخ-قراءة يف منهج األستاذ خمتار بوعناين يف مجع وحتقيق الرتاث اللغوي  .1
 1…….……………………………………………………الصرفية منوذج

هنضة فنون اخلط والكتابة يف عصر دولة األشراف السعديني    ابملغرب األقصى تطبيًقا على عهد  .2
 ……………………………………..…24السلطان أمحد املنصور الذهيب السعدي

     73  ………………………………..…الشروط والوسائل التحقيق يف اتصال األسانيد .3
حتقيق ودراسة من ترمجة: حيىي بن عيسى بن  هـ(507اجلمع بني رجال الصحيحني البن القيسراين )ت  .4

   148…………………………………… وحىت ترمجة: يزيد بن أيب يزيد. لرمحنعبد ا


