مجلة الحكمة العالمية

AL HIKMAH RESEARCH
& PUBLICATION CENTRE

للدراسات اإلسالمية والعلوم اإلتسانية

العدد  ،5الرقم  ،1فبراير 2022
E-ISSN 2637-0581
https://doi.org/10.46722/hkmh.5.1.22n

Al-hikmah International Journal of Islamic
Studies and Human Sciences
Volume 5, Number 1, February 2022

موارد ابن الصالح في كتابه معرفة أنواع علوم الحديث
The Sources That Ibn Al-Salah Relied Upon in his Book
"Maʿrifat Anwāʿ ʿUlūm Al-ḥadīth".
ايسر حممد نوري الديرشوي Yasser Muhammad Nuri Al-Dirshawi
Qatar University
Yasser.Aldeirshwi@ccq.edu.qa

ملخص
هذا البحث عبارة عن دراسة استقرائية إحصائية للموارد اليت اعتمد عليها ابن الصالح -رمحه
هللا تعاىل -يف كتابه "معرفة أنواع علوم احلديث" ،حيث قام الباحث ابستقراء الكتاب وحصر موارده
وتقسيمها إىل موارد كتابية وغري كتابية ،وما كان مفقوداً أو خمطوطاً من املوارد أشار إىل ذلك يف
اهلامش ،وقام بتوثيق املعلومة مرة واحدة من كتاب معرفة أنواع علوم احلديث ومن املورد الذي نقل
وبّي من نقل عنهم ابلوجادة ،وكذلك
وبّي شيوخه الذين لقيهم ومسع منهم ،ن
املعلومة منه ومل يذكر امسه ،ن
من نقل عنهم دون أن يذكر املصدر ،وترجم هلم الباحث بشكل موجز .وقد طرح الباحث مشكلتّي
يف حبثه ومها :ملاذا لقي كتاب معرفة أنواع علوم احلديث البن الصالح رمحه هللا تعاىل عناية العلماء
بصورة الفتة؟ وما القيمة العلمية للموارد اليت اعتمد عليها ابن الصالح يف كتابة معرفة أنواع علوم
احلديث؟ وفيما خيص األهداف ،فإن هذا حبث يهدف إىل :حصر املوارد واملصادر اليت اعتمد عليها
ابن الصالح يف كتابه علوم احلديث ،وبيان قيمة هذه املصادر وعالقتها هبذا الفن ،وقد توصل الباحث
إىل أن املوارد اليت اعتمد عليها ابن الصالح  -رمحه هللا  -قوية وأصيلة ،ومتنوعة ،ومتينز بدقة عزوه
للمعلومات إىل مصادرها اليت بلغت الكتابية منها مئة ومثانية وعشرين كتاابً ،والسماعية مثانية شيوخ،
"رنِّويْنا" إىل
وابلوجادة عشرة شيوخ ،وبلغت املصادر اليت مل يذكرها مخسة عشر شيخاً ،وقد أشار بقوله ُ
مساعه لتلك املعلومات من شيوخه ،وليس من ذلك العامل مباشرة ،وقد أورد بعض الكتب اليت يف غاية
األمهية ولكنها مفقودة أو خمطوطة.
الكلمات املفتاحية :علوم احلديث ،املوارد ،ابن الصالح.
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Abstract
This research is an inductive statistical study of the sources that
Ibn al-Salah relied upon in his book "Maʿrifat Anwāʿ ʿUlūm al-Ḥadīth."
It contains an extrapolation of the book, limiting the sources and dividing
them into written and non-written sources. However, the missing sources
and the sources in the form of a manuscript are indicated in the footnote
of the study. Additionally, the study referenced the information once from
the book “Maʿrifat Anwāʿ ʿUlūm al-Ḥadīth", and from the source which
the information was taken from. It also indicated the name of Sheikhs
whom he met and heard from, and those who he has quoted from, as well
as those who he quoted from them without mentioning the source. The
study provided a brief biography of all of them. The researcher raised two
problems: Why did Ibn al-Salah’s book "Maʿrifat Anwāʿ ʿUlūm alḤadīth" received massive attention from scholars? What is the scientific
value of the sources that Ibn al-Salah relied upon in writing the knowledge
of the types of hadith sciences? Regarding the objectives, this research
aims to: inventory the sources that Ibn Al-Salah relied upon in his book
"ʿUlūm al-Ḥadīth.", and to show the value of these sources and their
relationship in this science. The researcher concluded that the sources on
which Ibn al-Salah relied upon, are strong, authentic, and varied. He was
distinguished by the accuracy of his attribution of information to its
sources, of which the written books amounted to one hundred and twentyeight books, and the heard are eight Sheikhs. However, the sources that
he did not mention were fifteen. Also, by his saying “Roweyna” he
referred to what he heard from his Sheikhs, not directly from that scholar,
and he mentioned some books that are important, but they are missing or
in the form of manuscript.
Keywords: ʿUlūm al-Ḥadīth – Sources - Ibn al-Salah
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املقدمة
احلمد هلل رب العاملّي والصالة والسالم على سيدان حممد وعلى آله وأصحابه أمجعّي ومن
تبعهم إبحسان إىل يوم الدين.
إن القيمة العلمية ألي كتاب تقوم على املصادر واملوارد اليت اعتمد عليها املؤلف ونقل
منها معلوماته ،فكلما كان املصدر املعتمد عليه أصيالً رصيناً ازدادت القيمة العلمية لذلك
الصالح(Al-Dhahabī, 1

املؤلَف ،وقد تنوعت املوارد واملصادر اليت اعتمد عليها ابن
َ
) 1985رمحه هللا تعاىل يف تصنيفه لكتابه معرفة أنواع علوم احلديث ،وهذا يدل على سعة

اطالعه وغزارة علمه يف مجيع جوانب هذا الفن ،وكان ذلك سبباً يف جعل هذا الكتاب
موضع اهتمام واعتماد من قِّبل العلماء من بعده السيما أئمة هذا الفن أمثال أمري املؤمنّي
يف احلديث احلافظ ابن حجر العسقالين ،واإلمام الزركشي واحلافظ العراقي وغريهم من
العلماء الذين قاموا بشرح هذا الكتاب وابختصاره والتنكيت عليه.
أمهية البحث:
لقي كتاب "معرفة أنواع علوم احلديث" البن الصالح رمحه هللا تعاىل عناية العلماء بصورة
الفتة ،فقد ُشرح واختُصر ،ونُ نكت عليه مبؤلفات عديدة ،وقد وجد الباحث أمهية حصر

 - 1عثمان بن عبد الرمحن بن عثمان بن موسى الكردي ،أبو عمرو الشهرزوري املوصلي الشافعي ،صاحب علوم
احلديث ،اإلمام احلافظ العالمة شيخ اإلسالم ،الفقيه احملدث املفسر عدمي النظري يف زمانه ،تويف رمحه هللا تعاىل سنة
ثالث وأربعّي وست مائة للهجرة .الذهيب ،سري أعالم النبالء ،حممد بن أمحد الذهيب ،املتوىف748 :هـجرية ،حتقيق:
جمموعة من احملققّي إبشراف الشيخ شعيب األرانؤوط( ،مؤسسة الرسالة ،ط  1405 ،3هـ  1985 /م).140/23 :
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املوارد اليت اعتمد عليها ابن الصالح يف كتابه ،وتقسيمها إىل كتابية ومساعية وابلوجادة،
وكذلك حصر املصادر اليت نقل عنها ابن الصالح ومل ينسبها إىل مصادرها.
هدف الدراسة:
هدف هذه الدراسة هو حصر املوارد واملصادر اليت اعتمد عليها ابن الصالح رمحه هللا
تعاىل يف تصنيفه لكتابه ،ودقة اعتماده عليها يف املواضيع واألنواع املختلفة هلذا الفن.
منهج البحث:
املنهج املتبع يف هذا البحث هو :املنهج االستقرائي التحليلي.
مشكلة الدراسة:
ملاذا لقي كتاب معرفة أنواع علوم احلديث البن الصالح رمحه هللا تعاىل عناية العلماء بصورة
الفتة؟
ما القيمة العلمية للموارد اليت اعتمد عليها ابن الصالح يف كتابة معرفة أنواع علوم احلديث؟
أهداف الدراسة :هتدف هذه الدراسة إىل:
أوالً :حصر املوارد واملصادر اليت اعتمد عليها ابن الصالح يف كتابه علوم احلديث.
اثنياً :بيان قيمة هذه املصادر وعالقتها هبذا الفن.
الدراسات السابقة :مل أطلع يف حدود حبثي على أي دراسة ختصصت يف املصادر اليت
اعتمد عليها ابن الصالح يف كتابه "معرفة أنواع علوم احلديث" ،ولكن هناك دراسات
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مشاهبة تناولت موارد أئمة آخرين ،أو تناولت مواضيع أخرى يف كتاب ابن الصالح،
وسأوردها تباعا فيما يلي:
فبالنسبة لكتب املوارد ،هناك عدة دراسات اعتنت هبذا اجلانب ،منها:
"موارد اإلمام البيهقي يف كتابه السنن" جنم عبد الرمحن خلف .وهي مقالة علمية
نشرت يف جملة اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة ،عدد (1406 )71ه.
حيث قام الباحث جبمع موارد اإلمام البيهقي يف السنن الكربى ،ويف حماولته تلك ،حرص
على االستقصاء ،وكانت الغاية من ذلك معرفة طبيعة هذه املصادر ومقدار قيمتها العلمية،
حيث أن أصال ة هذه املوارد تؤكد أصالة العمل وجدواه .وكان من أهداف حماولته  -أيضا
– التأكد من منهجية التكامل املعريف يف عمل البيهقي ،ومقدار استيعابه للمواد العلمية
السابقة له .كما أراد أن يتبّي كيفية استخدام البيهقي هلا ،وطبيعة تعامله معها من حيث
التبين واملتابعة أو النقد واملراجعة.
وحنن يف حبثنا هذا هندف إىل حصر املوارد واملصادر اليت اعتمد عليها ابن الصالح رمحه
هللا تعاىل يف تصنيفه لكتابه ،ودقة اعتماده عليها يف املواضيع واألنواع املختلفة هلذا الفن.
"موارد اخلطيب البغدادي يف اتريخ بغداد" أكرم ضياء العمري ،رسالة دكتوراه
يف التاريخ اإلسالمي من جامعة عّي مشس ابلقاهرة عام  1394ه.
قام الباحث بتقسيم رسالته إىل ثالثة أبواب ،وتناول يف الباب األول ترمجة للخطيب
وأحصى فيها أمساء مؤلفات اخلطيب وبّي ما بقي منها وما فُقد ،كما قام ببيان أمهية كل
كتاب ومكانته بّي ما أُلف يف العلم أو الفن الذي تناوله .ويف هناية الباب قام بتناول
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(اتريخ بغداد) للخطيب ،حيث بّي أمهيته ،ومنهج اخلطيب فيه ،واملادة اليت أضافها
اخلطيب فيه إىل جانب اقتباساته عن املصنفات اليت ألفها غريه .وأما يف الباب الثاين ،قام
الباحث بتناول املوارد التارخيية واألدبية ككتب التاريخ العام وتواريخ اخللفاء ،وكتب الرتاجم
واألنساب واألخبار واخلطط واملسالك والبلدان واألموال واخلراج .وقد كشف أمساء خنبة
من املؤرخّي الذين صنفوا يف الرتاجم وأغفلتهم الدراسات احلديثة اليت تناولت (اتريخ بغداد)
عند العرب واملسلمّي .ومن املوارد األدبية ،قام الباحث بتناول كتب الشعراء وكتب السمر
والثقافة العامة .أما الباب الثالث ،فقد كان يف املوارد الرجالية واحلديثية ،قام الباحث يف
هذا الباب بتناول كتب اجلرح والتعديل اليت اقتبس منها اخلطيب .كما تناول الباحث
مصنفات متنوعة من علم الرجال ككتب الطبقات واألمساء والكىن واملؤتلف واملختلف
والوفيات ومعاجيم الشيوخ .مث قام الباحث بتناول األحاديث اليت وردت يف (اتريخ بغداد).
ويف هناية هذا الباب قام الباحث بتناول شيوخ اخلطيب الذين نقل عنهم يف (اتريخ بغداد)
وهم من أعالم احملدثّي يف عصره.
وحنن يف حبثنا هذا هندف إىل حصر املوارد واملصادر اليت اعتمد عليها ابن الصالح رمحه
هللا تعاىل يف تصنيفه لكتابه ،ودقة اعتماده عليها يف املواضيع واألنواع املختلفة هلذا الفن.
أما املؤلفات اليت تناولت كتب ابن الصالح فهي كما يلي:
"اختيارات احلافظ ابن الصالح رمحه هللا يف كتابة معرفة أنواع علوم احلديث"
الدكتور حسن حممد أمحد حممد ،حبث منشور يف جملة كلية البنات األزهرية بطيبة اجلديدة
– األقصر .العدد الثاين .2018
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قسم الباحث حبثه إىل متهيد ،ومبحثّي ،وخامتة .حيث تناول يف التمهيد التعريف اببن
الصالح ،وكتابه معرفة أنواع علوم احلديث والدراسات السابقة يف اختيارات ابن الصالح.
ويف املبحث األول ،تناول الباحث االختيارات اليت وافق فيها ابن الصالح احملدثّي ،وجعله
يف ثالثة مطالب ،وجاء املطلب األول يف االختيارات اليت وافق فيها ابن الصالح احملدثّي،
واملطلب الثاين يف االختيارات اليت وافق فيها ابن الصالح احملدثّي ،وعليه استدراكات،
ويف املطلب الثالث االختيارات اليت وافق فيها ابن الصالح احملدثّي ،وعليه تعقبات .مث يف
املبحث الثاين تناول الباحث االختيارات اليت خالف فيها ابن الصالح احملدثّي ،وجعله يف
مطلبّي ،املطلب األول يف االختيارات اليت خالف فيها ابن الصالح احملدثّي واملطلب
الثاين يف االختيارات اليت خالف فيها ابن الصالح احملدثّي ،وعليه تعقبات.
وحنن يف حبثنا هذا هندف إىل حصر املوارد واملصادر اليت اعتمد عليها ابن الصالح رمحه
هللا تعاىل يف تصنيفه لكتابه ،ودقة اعتماده عليها يف املواضيع واألنواع املختلفة هلذا الفن.
"االستخراج يف كتب املصطلح :مقدمة ابن الصالح وما بعدها "دراسة
نقدية" الدكتور محزة عبدهللا املليباري ،حبث منشور يف جملة كلية الدراسات االسالمية –
ديب.
جاء البحث حول مصطلح «االستخراج» كخطوة أوىل ضمن تطوير منهج تدريس علوم
احلديث ،إذ سلك فيه الباحث طريقة نقدية ومؤسسة على تتبع الواقع العملي للمحدثّي،
وما ورد فيه من نصوص نقاد احلديث؛ بغية الوصول إىل احلقائق العلمية واألبعاد التارخيية
اليت تسترت وراء هذا املصطلح ،وبذلك توقع الباحث أن يتم أتصيل هذا املوضوع على
أسس واقعية وسليمة.
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وجعله الباحث حبثه يف أربعة مطالب؛ املطلب األول :نصوص كتب املصطلح يف موضوع
االستخراج .املطلب الثاين :حتليل هذه النصوص .املطلب الثالث :التعقيب عليها .املطلب
الرابع :أتسيس موضوع االستخراج.
وحنن يف حبثنا هذا هندف إىل حصر املوارد واملصادر اليت اعتمد عليها ابن الصالح رمحه
هللا تعاىل يف تصنيفه لكتابه ،ودقة اعتماده عليها يف املواضيع واألنواع املختلفة هلذا الفن.
"تعقبات اإلمام ابن الصالح يف كتابه (علوم احلديث) على اإلمام أيب عبد
هللا احلاكم (يف بعض األنواع املتعلقة ابلسند واملنت)"دراسة نقدية مقارنة ،الدكتورة أمل
بنت إمساعيل حممد زاهد الصيين ،حبث منشور يف جملة أحباث ،كلية الرتبية ابحلديدة –
جامعة احلديدة ،عدد (2020 )16م.
حيث اقتضت طبيعة البحث تقسيمه إىل ثالثة مباحث تندرج حتته عدة مطالب تناولت
يف األول :التعقب مفهومه ،والصفات الالزم توافرها يف املتعقب ،وفوائده العلمية ،ويف
الثاين :التعريف ابإلمامّي :أيب عبد هللا احلاكم وكتابه (معرفة علوم احلديث) ،واببن الصالح
وكتابه (علوم احلديث) املعروف بـ(مقدمة ابن الصالح) ،ويف الثالث :تعقبات ابن الصالح
على احلاكم يف بعض أنواع علوم احلديث املتعلقة ابلسند واملنت ،مث اخلامتة وفيها أهم النتائج
والتوصيات.
وحنن يف حبثنا هذا هندف إىل حصر املوارد واملصادر اليت اعتمد عليها ابن الصالح رمحه
هللا تعاىل يف تصنيفه لكتابه ،ودقة اعتماده عليها يف املواضيع واألنواع املختلفة هلذا الفن.
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خطة الدراسة :اكتفيت يف هذه الدراسة بذكر أمساء املوارد ،وأشرت مرة واحدة إىل املورد
الذي نقل منه ابن الصالح ومل يذكر امسه موثقاً املعلومة من كتابه ومن نفس املورد ،وقد
كانت خطة الدراسة على النحو التايل:
املقدمة :وفيها مشكلة الدراسة وأهدافها واملنهج.
املبحث األول :املوارد الكتابية البن صالح يف كتابة معرفة أنواع علوم احلديث.
املطلب األول :كتب السنة وشروحها.
املطلب الثاين :كتب مصطلح احلديث والفوائد.
املطلب الثالث :كتب التاريخ واألمساء والطبقات.
املطلب الرابع :كتب اجلرح والتعديل والعلل.
املطلب اخلامس :كتب العقيدة والفقه واألصول.
املطلب السادس :كتب التفسري واللغة وغريب احلديث.
املبحث الثاين :موارد غري كتابية البن صالح يف كتابة معرفة أنواع علوم احلديث.
املطلب األول :املوارد الشفهية.
املطلب الثاين :علماء نقل عنهم ابلوجادة.
املطلب الثالث :علماء نقل عنهم من غري إشارة إىل املورد أو املصدر الذي نقل

عنهم.
اخلامتة :وفيها أبرز النتائج.
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املبحث األول :املوارد الكتابية البن الصالح يف كتابه معرفة أنواع علوم احلديث.
وهي الكتب اليت صرح ابن الصالح ابمسها أو ابسم املؤلف عند النقل منها ،وهناك كتب
نقل منها ابن الصالح ومل يصرح ابمسها وال ابسم مؤلفها ،فعزوت املعلومة إىل مصدها
األصلي ،وهناك كتب نقل منها ابن الصالح ،ولكن مل يذكر امسها وال اسم مؤلفها فتعذر
حتديد املصدر بدقة مثل قوله" :ويف حكاية بعض املصنفّي للخالف يف ذلك أن بعض
الظاهرية شرط إقرار الشيخ عند متام السماع"( ،) Ibn Al- Ṣalāḥ 1986ويف املطالب
سرد ملوارد ابن الصالح الكتابية:
اآلتية ٌ
املطلب األول :كتب السنة وشروحها :سأذكر هذه الكتب حسب اتريخ وفاة املؤلف.
 -1املوطأ ،مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي املدين ،املتوىف سنة  179هـجرية.
نقل منه يف عدة مواضع مصرحاً ابمسه) Ibn Al- Ṣalāḥ 1986(.
 -2املصنف ،أبو بكر عبد الرزاق بن مهام بن انفع احلمريي اليماين الصنعاين ،املتوىف سنة
 211هـجرية.
نقل منه يف مواضع وصرح ابمسه) Ibn Al- Ṣalāḥ 1986( .
 -3مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد أبو عبد
هللا الشيباين ،املتوىف سنة  241هـجرية .وقد صرح ابمسه يف عدة مواضع.
)Ṣalāḥ 1986

( Ibn Al-
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 -4مسند الدارمي ،أبو حممد عبد هللا بن عبد الرمحن بن الفضل بن َهبرام الدارمي،
التميمي السمرقندي ،املتوىف سنة  ٢٥٥هـجرية .نقل منه يف موضع واحد ومل يصرح ابمسه.2

 -5صحيح البخاري ،اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم وسننه وأايمه ،حممد بن إمساعيل أبو عبد هللا البخاري اجلعفي ،املتوىف سنة 256
هجرية .وقد نقل منه ما يقرب من أربعّي مرة ،مصرحاً ابمسه أو ابسم كتابه ،وأحياانً ينقل
عنه من دون أن يشري إليه.3
 -6صحيح مسلم ،املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم ،مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري ،املتوىف سنة 261
هـجرية .وقد نقل منه يف ثالثّي موضعاً تقريباً مصرحاً ابمسه) Ibn Al- Ṣalāḥ 1986( .
 -7املسند الكبري ،يعقوب بن شيبة بن الصلت بن عصفور أبو يوسف السدوسي
البصري ،املتوىف سنة  262هجرية .(Al-Dhahabī, 1985; Al-Zarkalī, 2002) 4وقد
صرح ابلنقل عنه يف موضعّي) Ibn Al- Ṣalāḥ 1986( .

 - 2قالُ :ورنِّويْنا عن عمر بن اخلطاب وابنه رضي هللا عنهما أهنما قاال :من رق وجهه رق علمه .ابن الصالح ،علوم
احلديث ،356 :وانظر الدارمي ،مسند الدارمي  ،عبد هللا بن عبد الرمحن الدارمي ،حتقيق :حسّي سليم أسد الداراين،

(دار املغين للنشر والتوزيع ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل ١٤١٢ ،هـ  ٢٠٠٠ -م ابب البالغ عن رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم ،وتعليم السنن( 459/1،رقم)569 :
 - 3مثل قوله :وق ْد ُرنِّويْنا عن جماهد رضي هللا عنه أنه قال :ال يتعلم مستحي وال متكرب .ابن الصالح ،علوم احلديث:
 .356البخاري ،حممد بن إمساعيل ،اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسننه
وأايمه – مشهور بصحيح البخاري ،-كتاب العلم ،ابب احلياء يف العلم ،معلقاً.38/1 :
 - 4الذهيب ،سري أعالم النبالء .476 /12 :وقال الذهيب عنه" :صاحب املسند الكبري ،العدمي النظري املعلل ،الذي
ت من مسانيده حنو من ثالثّي جملداً ،ولو كمل جلاء يف مائة جملد" ،طبع من مسنده اجلزء العاشر ابسم مسند أمري
املؤمنّي عمر بن اخلطاب عن النيب صلى هللا عليه وسلنم ،حتقيق :كمال يوسف احلوت( ،مؤسسة الكتب الثقافية –
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 -8سنن أيب داود ،سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو األزدي
ِّ
الس ِّج ْستاين ،املتوىف سنة  275هـجرية .نقل عنه يف مواضع قليلة مصرحاً ابمسه(.
أبو داود ن
)Ibn Al- Ṣalāḥ 1986
 -9سنن الرتمذي ،حممد بن عيسى بن َس ْورة بن موسى بن الضحاك ،الرتمذي ،أبو
عيسى ،املتوىف سنة  279هـجرية .وقد نقل عنه يف مواضع قليلة مصرحاً ابمسهIbn (.
)Al- Ṣalāḥ 1986
 -10مسند البزار ،أبو بكر أمحد بن عمرو بن عبد اخلالق بن خالد بن عبيد هللا العتكي
املعروف ابلبزار ،املتوىف سنة  292هـجرية .وقد نقل عنه مرة واحدة

مصرحاً ابمسهIbn (.

)Al- Ṣalāḥ 1986
 -11السنن الكربى للنسائي ،أمحد بن شعيب بن علي اخلراساين ،أبو عبد الرمحن
النسائي ،املتوىف سنة  303هـجرية .نقل عنه مرة واحدة وصرح

ابمسهIbn Al- Ṣalāḥ (.

)1986
 -12صحيح ابن حبان ،اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان ،حممد بن حبان بن
أمحد بن حبان ،البُسيت ،املتوىف سنة  354هـجرية .نقل عنه يف مواضع وصرح ابمسه( .
)Ibn Al- Ṣalāḥ 1986

 -13املعجم الكبري ،سليمان بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخمي الشامي ،أبو القاسم
الطرباين ،املتوىف سنة  360هـجرية .نقل عنه وصرح ابمسه دون اسم الكتاب.

( Ibn Al-

)Ṣalāḥ 1986
بريوت الطبعة :األوىل .)١٤٠٥ ،انظر الزركلي ،األعالم ،خري الدين بن حممود الزركلي ،املتوىف  ١٣٩٦هـجرية( ،دار
العلم للماليّي ،الطبعة :اخلامسة عشر  -أاير  /مايو  ٢٠٠٢م) ( .199/8ابقي املسند خمطوط أو مفقود)
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 -14سنن الدارقطين  ،أبو احلسن علي بن عمر بن أمحد بن مهدي بن مسعود بن
النعمان بن دينار البغدادي الدارقطين ،املتوىف سنة  385هـجرية .نقل عنه مصرحاً ابمسه(.
)Ibn Al- Ṣalāḥ 1986
 -15اإللزامات ،أبو احلسن علي بن عمر بن أمحد بن مهدي بن مسعود بن النعمان
بن دينار البغدادي الدارقطين ،املتوىف سنة  385هـجرية .نقل عنه مرة واحد ومل يصرح
ابسم الكتاب .5
 -16املؤتَلِف واملختَلِف ،أبو احلسن علي بن عمر بن أمحد بن مهدي بن مسعود بن
النعمان بن دينار البغدادي الدارقطين ،املتوىف سنة  ٣٨٥هـجرية .نقل عنه مرة واحدة دون
أن يذكر اسم الكتاب.6
 -17معامل السنن ،أبو سليمان محد بن حممد بن إبراهيم بن اخلطاب البسيت املعروف
ابخلطايب ،املتوىف سنة  388هـجرية .نقل عنه يف عدة مواضع مصرحاً ابمسه.

( Ibn Al-

)Ṣalāḥ 1986
 -18امللخص ملسند املوطأ (وهو خمتصر موطأ اإلمام مالك) ،أيب احلسن علي بن حممد
بن خلف القابسي ،املتوىف سنة  403هجرية .نقل عنه يف موضع واحد مصرحاً ابمسه.
() Ibn Al- Ṣalāḥ 1986
 - 5قال عند احلديث عن املعلقات :وقد استعمله الدارقطين من قبل .ابن الصالح ،علوم احلديث ،145 :الدارقطين،
اإللزامات والتتبع ،علي بن عمر ،حتقيق :مقبل بن هادي( ،دار الكتب العلمية ،بريوت – لبنان ،ط  1405 ،2هـ -
 1985م)151 :
 - 6قال :بلغنا عن الدارقطين أنه قال .ابن الصالح ،علوم احلديث ،452 :الدارقطين ،املؤتَِّلف واملختَِّلف ،علي بن
عمر ،حتقيق :موفق بن عبد هللا بن عبد القادر( ،دار الغرب اإلسالمي – بريوت ،الطبعة :األوىل١٤٠٦ ،هـ ١٩٨٦ -م)
.1506/3
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 -19املستدرك على الصحيحني ،أبو عبد هللا احلاكم حممد بن عبد هللا بن حممد بن
محدويه بن نُعيم النيسابوري املعروف اببن البيع ،املتوىف سنة  405هـجرية .نقل عنه يف
عدة مواضع وصرح ابمسه) Ibn Al- Ṣalāḥ 1986( .
 -20اللُّ َقط ،)Ibn Hajar, 1998(7أمحد بن حممد بن أمحد بن غالب ،أبو بكر املعروف
ابلربقاين ،املتوىف سنة  425هـجرية.
نقل عنه يف موضع واحد مصرحاً ابمسه) Ibn Al- Ṣalāḥ 1986( .

 -21السنن الكربى للبيهقي ،أمحد بن احلسّي بن علي بن موسى اخلس ِّ
روجردي
ُْ

اخلراساين ،أبو بكر البيهقي ،املتوىف سنة  458هجرية .وقد صرح ابلنقل عنه يف عدة

مواضع) Ibn Al- Ṣalāḥ 1986( .
 -22التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد ،أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن حممد
بن عبد الرب بن عاصم القرطيب ،املتوىف سنة  463هـجرية .وقد نقل عنه يف عشرة مواضع
تقريباً مصرحاً ابمسه) Ibn Al- Ṣalāḥ 1986( .
 -23اجلمع بني الصحيحني ،حممد بن فتوح بن عبد هللا بن فتوح بن محيد األزدي
امليورقي احلميدي ،املتوىف سنة  488هجرية .نقل عنه يف عدة مواضع مصرحاً ابمسه ( .
)Ibn Al- Ṣalāḥ 1986
 -24شرح السنة ،أبو حممد احلسّي بن مسعود بن حممد بن الفراء البغوي الشافعي،
املتوىف سنة  516هـجرية .نقل عنه وصرح ابمسه) Ibn Al- Ṣalāḥ 1986( .
 - 7أو اللن ْفظ ،كما ذكره احلافظ ابن حجر ،وقال أبنه قرأ جزين منه .ابن حجر ،املعجم املفهرس أو جتريد أسانيد
الكتب املشهورة واألجزاء املنثورة ،أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين ،املتوىف852 :هـجرية ،حتقيق:
حممد شكور املياديين( ،مؤسسة الرسالة – بريوت ،ط 1418 ،1هـ1998-م) ( .120الكتاب خمطوط أو مفقود).
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 -25مصابيح السنة ،أبو حممد احلسّي بن مسعود بن حممد بن الفراء البغوي الشافعي،
املتوىف سنة  ٥١٦هـجرية .نقل عنه يف موضع واحد وصرح ابمسه ( .

Ibn Al- Ṣalāḥ

)1986
 -26مشارق األنوار على صحاح اآلاثر ،عياض بن موسى بن عياض بن عمرون
اليحصيب السبيت ،أبو الفضل ،املتوىف سنة  544هـجرية .أشار إليه يف موضعّي دون ذكر
اسم الكتاب.8
 -27مطالع األنوار على صحاح اآلاثر ،إبراهيم بن يوسف بن أدهم الوهراين احلمزي،
أبو إسحاق ابن قرقول ،املتوىف سنة  569هـجرية .نقل عنه يف موضع واحد مصرحاً ابمسه.
() Ibn Al- Ṣalāḥ 1986
 -28املوضوعات ،مجال الدين عبد الرمحن بن علي بن حممد اجلوزي ،املتوىف سنة 597
هـجرية .أشار إليه يف عدة مواضع ومل يصرح ابمسه.9
 -29كشف املشكل من حديث الصحيحني ،مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن
علي بن حممد اجلوزي ،املتوىف سنة  597هـجرية .نقل عنه يف موضع واحد ومل يصرح
ابمسه.10
 - 8قال :قال القاضي :نسبة إىل آمل طربستان وهو خطأ .ابن الصالح ،علوم احلديث .468 :عياض ،مشارق
األنوار على صحاح اآلاثر ،عياض بن موسى( ،املكتبة العتيقة ودار الرتاث ،د ت).414 /1
 - 9مثل قوله :وذكر بعض احلفاظ .ابن الصالح ،علوم احلديث .373 :ابن اجلوزي ،املوضوعات ،عبد الرمحن بن
علي ،حتقيق :عبد الرمحن حممد عثمان( ،الناشر حممد عبد احملسن صاحب املكتبة السلفية ابملدينة املنورة ،ط 1386 ،1
هـ  1966 -م) .56 / 1
 - 10عند الكالم عن التصحيف قال :وأن أاب بكر اإلمساعيلي اإلمام كان فيما بلغهم عنه يقول .ابن الصالح ،علوم
احلديث .388 :ابن اجلوزي ،كشف املشكل من حديث الصحيحّي ،عبد الرمحن بن علي ،حتقيق :علي حسّي
البواب (دار الوطن – الرايض ،د.ت ،د.ط) .294/4
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املطلب الثاين :كتب مصطلح احلديث والفوائد :سأذكر هذه الكتب مرتبة حسب اتريخ
وفاة املؤلف.
 -1رسالة أيب داود إىل أهل مكة وغريهم يف وصف سننه ،سليمان بن األشعث بن
الس ِّج ْستاين ،املتوىف سنة  ٢٧٥هـجرية .نقل عنه يف موضع
إسحاق بن بشري بن شداد َّ
واحد وصرح ابمسه)Abu Dawood 1405- Ibn Al- Ṣalāḥ 1986( .
 -2احملدث الفاصل بني الراوي والواعي ،أبو حممد احلسن بن عبد الرمحن بن خالد
الرامهرمزي الفارسي ،املتوىف سنة  360هـجرية .وقد نقل عنه يف أكثر من عشرين موضعاً
مصرحاً ابمسه أحياانً) Ibn Al- Ṣalāḥ 1986( .
 -3رسالة يف فضل األخبار وشرح مذاهب أهل اآلاثر وحقيقة السنن ،أبو عبد هللا
حممد بن إسحاق بن حممد بن حيىي بن َمنْ َده العبدي ،املتوىف سنة  395هـجرية .نقل عنه
يف عدة مواضع وصرح ابمسه) Ibn Al- Ṣalāḥ 1986( .

 -4معرفة علوم احلديث  ،أبو عبد هللا احلاكم حممد بن عبد هللا بن حممد بن محدويه
النيسابوري املعروف اببن البيع ،املتوىف سنة  405هـجرية .نقل عنه يف أكثر من مخسّي
موضعاً مصرحاً ابمسه يف الغالب) Ibn Al- Ṣalāḥ 1986(.
 -5املدخل إىل كتاب اإلكليل ،أبو عبد هللا احلاكم حممد بن عبد هللا بن حممد بن محدويه
النيسابوري املعروف اببن البيع ،املتوىف سنة 405هـجرية .نقل عنه يف عدة مواضع وصرح
ابمسه أحياانً ) Ibn Al- Ṣalāḥ 1986( .
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 -6إيضاح اإلشكال ) ، (Al-Mizzī, 1400Hاحلافظ عبد الغين بن سعيد بن علي بن
بشر األزدي املصري ،املتوىف سنة  409هجرية .نقل عنه يف موضع واحد وصرح ابسم
املؤلف) Ibn Al- Ṣalāḥ 1986( .
 -7فوائد حديث احلافظ عبد الغين بن سعيد األزدي عن شيوخه ،احلافظ عبد الغين
بن سعيد بن علي بن بشر األزدي املصري ،املتوىف سنة  ٤٠٩هـجرية .نقل عنه يف موضع
واحد وصرح ابمسه) Ibn Al- Ṣalāḥ 1986( .
 -8الكفاية يف علم الرواية ،أبو بكر أمحد بن علي بن اثبت بن أمحد بن مهدي اخلطيب
البغدادي ،املتوىف سنة  463هـجرية .أكثر ابن الصالح رمحه هللا تعاىل من النقل عن
كتاب الكفاية ،وقد نقل عنه يف أكثر من مائة وعشرين موضعاً مصرحاً ابمسه يف الغالب.
() Ibn Al- Ṣalāḥ 1986
 -9اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ،أبو بكر أمحد بن علي بن اثبت بن أمحد
بن مهدي اخلطيب البغدادي ،املتوىف سنة  463هجرية .نقل عنه يف سبعّي موضعاً تقريباً
مصرحاً ابمسه أحياان) Ibn Al- Ṣalāḥ 1986( .
 -10إجازة اجملهول واملعدوم وتعليقها بشرط ،أبو بكر أمحد بن علي بن اثبت بن أمحد
بن مهدي اخلطيب البغدادي ،املتوىف سنة 463هـجرية .نقل عنه يف عدة مواضع وصرح
ابمسه) Ibn Al- Ṣalāḥ 1986( .
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 -11الرحلة يف طلب احلديث  ،أبو بكر أمحد بن علي بن اثبت بن أمحد بن مهدي
اخلطيب البغدادي ،املتوىف سنة 463هـجرية .نقل عنه يف موضعّي ومل يصرح ابمسه.11
 -12الفصل للوصل املدرج يف النقل ،أبو بكر أمحد بن علي بن اثبت بن أمحد بن
مهدي اخلطيب البغدادي ،املتوىف سنة 463هجرية .نقل عنه يف عدة مواضع عند الكالم
عن املدرج ومل يصرح ابمسه- Ibn Al- Ṣalāḥ 1986(.

Al-Khatib Al-Baghdadi

)1418
 -13تقييد العلم  ،أبو بكر أمحد بن علي بن اثبت بن أمحد بن مهدي اخلطيب
البغدادي ،املتوىف سنة  463هـجرية .نقل عنه يف موضعّي عند الكالم عن كتابة احلديث
وضبط الكتاب ومل يصرح

ابمسهIbn Al- Ṣalāḥ 1986(.

-

Al-Khatib Al-

)Baghdadi 1418
 -14كتاب رواية اآلابء عن األبناء ،أبو بكر أمحد بن علي بن اثبت بن أمحد بن مهدي
اخلطيب البغدادي ،املتوىف سنة  463هـجرية ) . (Al-Kattanī, 2000نقل منه عدة أمثلة
ومل يذكر اسم الكتاب.12
 -15متييز املزيد يف متصل االسانيد ،أبو بكر أمحد بن علي بن اثبت بن أمحد بن
مهدي اخلطيب البغدادي ،املتوىف سنة 463هـجرية .ذكره مرة واحدة وصرح ابمسه.13
 - 11مثل قوله :عن إبراهيم بن أدهم رضي هللا عنه أنه قال :إن هللا يدفع البالء عن هذه األمة برحلة أصحاب احلديث.
ابن الصالح ،علوم احلديث ،354 :اخلطيب البغدادي ،الرحلة يف طلب احلديث ،أمحد بن علي ،حتقيق :نور الدين
عرت( ،دار الكتب العلمية – بريوت ،ط .89 :)1395 ،1
 - 12أشار للكتاب عند الكالم عن رواية اآلابء عن األبناء قال :وللخطيب احلافظ يف ذلك كتاب .ابن الصالح،
علوم احلديث.418 :
 - 13قال :ألف اخلطيب احلافظ يف هذا النوع كتاابً .ابن الصالح ،علوم احلديث ( .393الكتاب خمطوط أو مفقود).

ايسر حممد نوري الديرشوي

377

 -16املدخل إىل السنن الكربى ،أمحد بن احلسّي بن علي بن موسى اخلُ ْسَرْوِّجردي
اخلراساين ،أبو بكر البيهقي ،املتوىف سنة 458هجرية .نقل عنه يف عدة مواضع ومل يصرح

ابسم الكتاب .14
 -17جامع بيان العلم وفضله .أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن حممد بن عبد الرب بن
عاصم القرطيب ،املتوىف سنة 463هـجرية .نقل عنه يف عدة مواضع وصرح ابمسه مرة واحدة.
() Ibn Al- Ṣalāḥ 1986
 -18شروط األئمة الستة ،احلافظ حممد بن طاهر املقدسي ،املتوىف سنة  507هجرية.
نقل عنه يف موضع واحد ومل يصرح ابمسه .15
 -19مسألة العلو والنزول يف احلديث ،أبو الفضل حممد بن طاهر بن علي بن أمحد
املقدسي الشيباين ،املعروف اببن القيسراين املتوىف سنة  ٥٠٧هـجرية .نقل عنه يف موضع
واحد ومل يصرح ابسم الكتاب.16
 -20اإلملاع إىل معرفة أصول الرواية وتقييد السماع ،عياض بن موسى بن عياض بن
عمرون اليحصيب السبيت ،أبو الفضل ،املتوىف سنة  544هـجرية .ونقل عنه يف أربعّي
موضع تقريباً ،مصرحاً ابمسه أحياانً) Ibn Al- Ṣalāḥ 1986( .
 - 14مثل قولهُ :ورنِّويْنا عن احلافظ أمحد البيهقي أن الشافعي .ابن الصالح ،علوم احلديث .400 :البيهقي ،املدخل
إىل السنن الكربى ،أمحد بن احلسّي ،حتقيق حممد ضياء الرمحن األعظمي( ،دار اخللفاء للكتاب إسالمي ،الكويت ،د

ط ،د ت).109 :
 - 15قالُ :رنِّويْنا عن أيب عبد هللا بن منده احلافظ األصبهاين أنه قال :الغريب .ابن الصالح ،علوم احلديث.374 :
املقدسي ،شروط األئمة الستة ،حممد بن طاهر( ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط 1405 ،1هـ1984 ،م).23 :
 - 16قال :أنبِّئنا عن حممد بن انصر احلافظ عن حممد بن طاهر احلافظ قال .ابن الصالح ،علوم احلديث.368 :
ابن القيسراين ،مسألة العلو والنزول يف احلديث ،حممد بن طاهر ،حتقيق :صالح الدين مقبول أمحد( ،مكتبة ابن تيمية
– الكويت ،د.ت).76 :
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 -21شرط القراءة على الشيوخ ،أبو طاهر أمحد بن حممد بن أمحد السلفي األصبهاين
املتوىف سنة  ٥٧٦هـجرية .نقل عنه يف موضع واحد وصرح ابسم املؤلف.

( Ibn Al-

)Ṣalāḥ 1986
 -22عمدة احملدثني  ،أليب حممد عبد الغين بن عبد الواحد بن علي املقدسي احلافظ،
املتوىف سنة  600هجرية . (Khalīfah, 1941)17نقل عنه يف موضع و ٍ
احد وصرح ابسم
الكتاب) Ibn Al- Ṣalāḥ 1986( .
 -23اإلنصاف فيما بني األئمة يف ثنا وأان من االختالف ،أبو عبد هللا وأبو بكر حممد
بن احلسن بن حممد بن أمحد بن خالد التميمي املصري .اجلوهري ). (Al-'iraqī, 2002
نقل عنه يف موضع و ٍ
احد مصرحاً ابمسه) Ibn Al- Ṣalāḥ 1986( .
 -24جزء يف بيان املتّصل واملرسل واملوقوف

واملنقطع(Al-Zarkashī, 1998)18

،

عثمان بن سعيد بن عثمان األموي األندلسي أبو عمرو الداين اإلمام احلافظ املقرئ،
املتوىف سنة  444هجرية .نقل عنه يف موضعّي مصرحاً ابمسه) Ibn Al- Ṣalāḥ 1986( .

 - 17حاجي خليفة ،كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ،مصطفى بن عبد هللا املتوىف1067 :هـجرية( ،مكتبة
املثىن – بغداد ،ودار الكتب العلمية ،اتريخ النشر1941 :م)( .1171 /2 :الكتاب خمطوط أو مفقود).
 - 18قال الزركشي رمحه هللا تعاىل :وما نقله عن الداين وجدته يف جزء له يف علوم احلديث .الزركشي ،النكت على
مقدمة ابن الصالح ،حممد بن عبد هللا بن هبادر الزركشي الشافعي ،املتوىف٧٩٤هـجرية ،حتقيق :د .زين العابدين بن
ابن ُرشيد وإىل
حممد بال فريج( ،أضواء السلف – الرايض ،الطبعة :األوىل١٤١٩ ،هـ ١٩٩٨ -م) ،23 /2 :وقال ُ
هذا املعىن أيضا ذهب احلافظ أبو عمرو املقرئ الداين يف جزيء له .ابن رشيد ،السنن األبّي واملورد األمعن يف احملاكمة
بّي اإلمامّي يف السند املعنعن ،حممد بن عمر بن حممد ابن رشيد الفهري السبيت ،املتوىف721 :هـجرية ،حتقيق :صالح
بن سامل (مكتبة الغرابء األثرية  -املدينة املنورة ،ط  51 :)1417 ،1و( .59اجلزء خمطوط أو مفقود).
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املطلب الثالث :كتب التاريخ واألمساء والطبقات :سأذكر هذه الكتب مرتبة حسب
اتريخ وفاة املؤلف.
 -1املغازي  ،حممد بن عمر بن واقد السهمي األسلمي ابلوالء املدين ،أبو عبد هللا
الواقدي ،املتوىف سنة  207هـجرية .نقل عنه يف مواضع مصرحاً ابمسهIbn Al- Ṣalāḥ ( .

)1986
 -2الطبقات الكربى ،أبو عبد هللا حممد بن سعد بن منيع اهلامشي ابلوالء البصري،
البغدادي املعروف اببن سعد ،املتوىف سنة  230هـجرية .نقل عنه مصرحاً ابمسه.

( Ibn

)Al- Ṣalāḥ 1986
 -3اتريخ ابن معني (رواية الدوري) ،أبو زكراي حيىي بن معّي بن عون بن زايد بن بسطام
بن عبد الرمحن املري ابلوالء البغدادي ،املتوىف سنة 233هـجرية .نقل عنه وصرح ابمسه.
() Ibn Al- Ṣalāḥ 1986
 -4التاريخ الكبري ،حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية البخاري ،أبو عبد هللا ،املتوىف
سنة 256هـجرية .نقل عنه يف مواضع وصرح ابمسه) Ibn Al- Ṣalāḥ 1986( .
 -5التاريخ الكبري املعروف بتاريخ ابن أيب خيثمة ،أبو بكر أمحد بن أيب خيثمة ،املتوىف
سنة 279هـجرية.
نقل عنه يف مواضع ومل يصرح ابمسه .19

 - 19قالُ :رنِّويْنا عن الزهري رضي هللا عنه أنه قال :أعيا الفقهاء .ابن الصالح ،علوم احلديث .380 :ابن أيب خيثمة،
التاريخ الكبري املعروف بتاريخ ابن أيب خيثمة ،أمحد بن أيب خيثمة ،املتوىف  ٢٧٩هـجرية ،حتقيق :صالح بن فتحي َهلل،
(الفاروق احلديثة للطباعة والنشر ،القاهرة ،الطبعة :األوىل ١٤٢٤ ،هـ ٢٠٠٤ -م).246/2 :
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 -6أخبار مكة يف قدمي الدهر وحديثه ،أبو عبد هللا حممد بن إسحاق بن العباس املكي
الفاكهي ،املتوىف سنة ٢٧٢هـجرية .نقل عنه يف موضع واحد ومل يصرح ابمسه

.20

 -7طبقات األمساء املفردة من الصحابة والتابعني وأصحاب احلديث ،أبو بكر أمحد
بن هارون بن روح الربدجيي ،املتوىف سنة  301هجرية .نقل عنه يف عدة مواضع مصرحاً
ابمسه) Ibn Al- Ṣalāḥ 1986( .
 -8معجم الصحابة ،أبو القاسم عبد هللا بن حممد بن عبد العزيز بن امل ْرُزابن بن سابور
َ
21
بن شاهنشاه البغوي ،املتوىف سنة  ٣١٧هـجرية .نقل عنه يف مواضع ومل يصرح ابمسه .
 -9اجلليس الصاحل الكايف واألنيس الناصح الشايف ،أبو الفرج املعاىف بن زكراي بن حيىي
اجلريري النهرواين ،املتوىف سنة  390هـجرية .نقل عنه يف موضع واحد وصرح ابمسه( .
)Ibn Al- Ṣalāḥ 1986

 - 20قال :وفيما نرويه عن عبد الرمحن بن زيد .ابن الصالح ،علوم احلديث .504 :الفاكهي ،أخبار مكة يف قدمي
الدهر وحديثه ،حممد بن إسحاق بن العباس املكي الفاكهي ،املتوىف ٢٧٢هـجرية ،حتقيق :د .عبد امللك عبد هللا دهيش،

(دار خضر – بريوت ،الطبعة :الثانية١٤١٤ ،هـ ).325/2 :
 - 21مثل قوله :آخر من مات ابملدينة .ابن الصالح ،علوم احلديث .403 :البغوي ،معجم الصحابة ،عبد هللا بن
حممد ،حتقيق :حممد األمّي بن حممد اجلكين( ،مكتبة دار البيان – الكويت ،الطبعة :األوىل ١٤٢١ ،هـ  ٢٠٠٠ -م):
.447/1
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 -10الوجازة يف جتويز اإلجازة ،22الوليد بن بكر بن خملد بن أيب زايد أبو العباس
الغمري األندلسي املالكي ،املتوىف سنة  392هجرية .23نقل عنه يف مواضع وصرح ابمسه.
() Ibn Al- Ṣalāḥ 1986
 -11مأخذ العلم ،أمحد بن فارس بن زكرايء القزويين الرازي أبو احلسّي ،املتوىف سنة
 395هـجرية .نقل عنه يف موضع واحد وصرح ابمسه) Ibn Al- Ṣalāḥ 1986( .
 -12مشتبه النسبة يف اخلط واختالفها يف املعىن واللفظ ،احلافظ عبد الغين بن سعيد
األزدي ،املتوىف سنة  409هجرية .نقل عنه يف موضع واحد ومل يصرح ابسم الكتاب.24
 -13املؤتلف واملختلف يف أمساء نقلة احلديث وأمساء آابئهم وأجدادهم ،احلافظ عبد
الغين بن سعيد األزدي ،املتوىف سنة  409هـجرية .نقل عنه يف موضع واحد ومل يصرح
ابسم الكتاب.25

 - 22ابن الصالح ،علوم احلديث ،283 :وانظر احلميدي ،جذوة املقتبس يف ذكر والة األندلس ،حممد بن فتوح،
(الدار املصرية للتأليف والنشر – القاهرة ،عام النشر ١٩٦٦ :م) .361 :الزركلي ،األعالم( .119/8 :الكتاب
خمطوط أو مفقود)
 - 23وهو :الوليد بن بكر بن خملد ،من أهل األندلس ثقة أمّي .اخلطيب البغدادي ،اتريخ بغداد.625/15 :
احلميدي ،جذوة املقتبس يف ذكر والة األندلس.361 :
 - 24قال :وحكى عبد الغين احلافظ .ابن الصالح ،علوم احلديث .454 :األزدي ،مشتبه النسبة يف اخلط واختالفها
يف املعىن واللفظ ،عبد الغين بن سعيد ،حتقيق :عمر عبد السالم تدمري( ،دار املنتخب العريب ،بريوت ،ط 1417 ،1ه،
1997م)65 :
 - 25قال :لكون عبد الغين ذكره ابلفتح .ابن الصالح ،علوم احلديث ،452 :األزدي ،املؤتلف واملختلف يف أمساء
نقلة احلديث وأمساء آابئهم وأجدادهم ،عبد الغين بن سعيد ،حتقيق :مثىن حممد محيد الشمري  -قيس عبد إمساعيل
التميمي( ،دار الغرب اإلسالمي ،ط  1428 ،1هـ  2007 -م)617 /2 :
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 -14اتريخ خبارى

)(Kahālah

 ،أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن حممد بن سليمان،

املعروف بغُنجار ،املتوىف سنة  412هجرية .نقل عنه يف موضع واحد مصرحاً ابمسه( .
)Ibn Al- Ṣalāḥ 1986
 -15اتريخ ابن يونس املصري ،عبد الرمحن بن أمحد بن يونس الصديف ،أبو سعيد،
املتوىف سنة  347هـجرية .نقل عنه يف مواضع وصرح ابمسه) Ibn Al- Ṣalāḥ 1986( .
 -16نقد على كتاب طبقات األمساء املفردة للربدجيي ،26احلسّي بن أمحد بن عبد هللا
ابن بكري املتوىف سنة  388هجرية .نقل عنه يف موضع واحد ومل يصرح ابمسه.27
 -17معرفة ألقاب احملدثني ، (Ibn Al- Ṣalāḥ, 1992; Ibn Qāḍī Shuhbah, 1407H
أبو الفضل علي بن احلسن بن أمحد بن احلسن الفلكي ،املتوىف سنة  427هجرية .نقل
عنه يف مواضع وصرح ابمسه) Ibn Al- Ṣalāḥ 1986( .
 -18معرفة الصحابة  ،أبو نعيم أمحد بن عبد هللا بن أمحد بن إسحاق بن موسى بن
مهران األصبهاين ،املتوىف سنة  430هـجرية .نقل عنه يف مواضع وصرح ابمسه.

( Ibn

)Al- Ṣalāḥ 1986
 -19اإلرشاد يف معرفة علماء احلديث ،أبو يعلى ،خليل بن عبد هللا بن أمحد بن إبراهيم
بن اخلليل القزويين ،املتوىف سنة  446هـجرية .نقل عنه يف مواضع وصرح ابمسه يف الغالب.
() Ibn Al- Ṣalāḥ 1986
-26خمطوط يف جامعة امللك سعود ،ضمن جمموع من الصفحة  138إىل  .142انظر الرابط
https://almoqtabas.com/ar/manuscripts/view/26491188932515701
 - 27قال :وضبطه بعض من ألف .ابن الصالح ،علوم احلديث ،433 :الربدجيي ،طبقات األمساء املفردة من الصحابة
والتابعّي وأصحاب احلديث ،أمحد بن هارون ،حتقيق :سكينة الشهايب( ،طالس للدراسات والرتمجة والنشر ،ط ،1د
ت).55 :
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 -20مناقب الشافعي للبيهقي ،أبو بكر أمحد بن احلسّي البيهقي ،املتوىف سنة ٤٥٨
هـجرية .نقل عنه يف موضع واحد وصرح ابمسه) Ibn Al- Ṣalāḥ 1986( .
 -21االستيعاب يف معرفة األصحاب ،أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن حممد بن عبد
الرب بن عاصم النمري القرطيب ،املتوىف سنة 463هـجرية .نقل عنه يف مواضع عدة ،وصرح
ابمسه) Ibn Al- Ṣalāḥ 1986( .
 -22االستغناء يف معرفة املشهورين من محلة العلم ابلكىن ،أبو عمر يوسف بن عبد
هللا بن حممد بن عبد الرب بن عاصم القرطيب ،املتوىف سنة 463هـجرية .نقل عنه يف موضعّي
مصرحاً ابمسه) Ibn Al- Ṣalāḥ 1986( .
 -23األمساء املبهمة يف األنباء احملكمة ،أبو بكر أمحد بن علي بن اثبت بن أمحد بن
مهدي اخلطيب البغدادي ،املتوىف سنة  463هجرية .نقل عنه يف مواضع ومل يصرح
ابمسه.28
 -24املتفق واملفرتق ،أبو بكر أمحد بن علي بن اثبت بن أمحد بن مهدي اخلطيب
البغدادي ،املتوىف سنة 463هجرية .نقل عنه يف موضع واحد ومل يصرح

ابمسه.29

 - 28منها قوله :وهذا الرجل هو األقرع بن حابس .ابن الصالح ،علوم احلديث .479 :اخلطيب البغدادي ،األمساء
املبهمة يف األنباء احملكمة ،أمحد بن علي ،حتقيق :د .عز الدين علي السيد( ،مكتبة اخلاجني  -القاهرة  /مصر /ط ،3
 1417هـ 1997 -م).13 :
ش املفتِّ ُشو َن .ابن الصالح ،علوم احلديث .463 :اخلطيب البغدادي ،املتفق واملفرتق،
 - 29عند نقله لكالم امل َِّربند :فَـتِّن
َ ُ
ُ
أمحد بن علي ،حتقيق :الدكتور حممد صادق آيدن احلامدي( ،دار القادري للطباعة والنشر والتوزيع ،دمشق ،الطبعة:
األوىل ١٤١٧ ،هـ  ١٩٩٧ -م).868/2 :
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 -25اتريخ بغداد ،أبو بكر أمحد بن علي بن اثبت بن أمحد بن مهدي اخلطيب البغدادي
املتوىف سنة ٤٦٣هـجرية .نقل عنه يف مواضع ومل يصرح ابمسه.30
 -26اإلكمال يف رفع االرتياب عن املؤتلف واملختلف يف األمساء والكىن واألنساب،
أبو نصر علي بن هبة هللا بن جعفر بن ماكوال ،املتوىف سنة 475هـجرية .نقل عنه يف
مواضع وصرح ابمسه) Ibn Al- Ṣalāḥ 1986( .
 -27األنساب املتفقة يف اخلط املتماثلة يف النقط والضبط ،أبو الفضل حممد بن طاهر
بن علي املقدسي الشيباين ،املعروف اببن القيسراين ،املتوىف سنة ٥٠٧هـجرية .نقل عنه
مرة واحدة وصرح ابمسه) Ibn Al- Ṣalāḥ 1986( .
 -28ذيل ذيل اتريخ مولد العلماء ووفياهتم ،هبة هللا بن أمحد بن حممد بن هبة هللا،
الدمشقي ،ابن األكفاين املتوىف سنة ٥٢٤هـجرية .نقل عنه
أبو حممد ،األمّي ،األنصاري
ن
ومل يصرح ابمسه.31

 -29االنساب ،عبد الكرمي بن حممد بن منصور التميمي السمعاين املروزي ،أبو سعد،
املتوىف سنة  562هـجرية .نقل عنه يف عدة مواضع وصرح ابمسه( .

Ibn Al- Ṣalāḥ

)1986

 - 30قال :وكان أبو عُبَـْي ِّد هللاِّ ال َـم ْرُزَابِّينن يروي أكثر ما يف كتبه إجازة .ابن الصالح ،علوم احلديث .282 :اخلطيب
البغدادي ،اتريخ بغداد ،أمحد بن علي ،حتقيق :الدكتور بشار عواد معروف( ،دار الغرب اإلسالمي – بريوت ،الطبعة:
األوىل١٤٢٢ ،هـ  ٢٠٠٢ -م).227/4 :
 - 31قال :مثل أيب القاسم عبيد هللا بن أمحد األزهري أحد شيوخ اخلطيب  -روى عن اخلطيب يف بعض تصانيفه.
ابن الصالح ،علوم احلديث .411 :ابن األكفاين ،ذيل ذيل اتريخ مولد العلماء ووفياهتم ،هبة هللا بن أمحد ،حتقيق :د.
عبد هللا بن أمحد بن سلمان احلمد( ،دار العاصمة – الرايض ،الطبعة :األوىل.33 :)١٤٠٩ ،
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 -30طبقات احلنابلة ،أبو احلسّي حممد ابن أيب يعلى املتوىف سنة  526هجرية .نقل
عنه مرة واحدة ومل يصرح ابمسه.32
 -31اتريخ دمشق ،أبو القاسم علي بن احلسن بن هبة هللا املعروف اببن عساكر ،املتوىف
سنة  571هـجرية .نقل عنه ومل يصرح ابمسه.33
 -32الصلة يف اتريخ أئمة األندلس ،أبو القاسم خلف بن عبد امللك بن بشكوال ،املتوىف
سنة  ٥٧٨هجرية .نقل عنه ومل يصرح

ابمسه. 34.

 -33الكمال يف أمساء الرجال ،أبو حممد عبد الغين بن عبد الواحد املقدسي ،املتوىف
سنة  ٦٠٠هـجرية.
نقل عنه يف موضع واحد ومل يصرح

ابمسه.35

ورنِّويْنا عن أمحد بن حنبل أيضاً أنه قيل له :من العبادلة؟ ابن الصالح ،علوم احلديث .399 :أبو يعلى،
 - 32قالُ :
طبقات احلنابلة  ،حممد ابن أيب يعلى( ،وقف على طبعه وصححه :حممد حامد الفقي ،مطبعة السنة احملمدية ،القاهرة،
وصورهتا دار املعرفة ،بريوت ،د.ت).348/1 :
ورنِّويْنا عن شعبة عن موسى السبالين .ابن الصالح ،علوم احلديث .397 :ابن عساكر ،اتريخ دمشق،
 - 33قالُ :
علي بن احلسن ،حتقيق :عمرو بن غرامة العمروي( ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،د ط 1415 ،هـ 1995 -
م).379 /9 :
 - 34قال :ووجدت عن أيب عمرو السفاقسي احلافظ .ابن الصالح ،علوم احلديث ،275 :ابن بشكوال ،الصلة يف
اتريخ أئمة األندلس  ،خلف بن عبد امللك بن بشكوال( ،بعناية السيد عزت العطار احلسيين ،مكتبة اخلاجني ،الطبعة:
الثانية ١٣٧٤ ،هـ  ١٩٥٥ -م).390 :
 - 35عند ذكر قول اإلمام أمحد :أفضل التابعّي سعيد بن املسيب .ابن الصالح ،علوم احلديث ،408 :املقدسي،
الكمال يف أمساء الرجال ،عبد الغين بن عبد الواحد ،حتقيق :شادي بن حممد بن سامل آل نعمان( ،اهليئة العامة للعناية
بطباعة ونشر القرآن الكرمي والسنة النبوية وعلومها ،الكويت  -شركة غراس للدعاية واإلعالن والنشر والتوزيع ،الكويت،
الطبعة :األوىل ١٤٣٧ ،هـ  ٢٠١٦ -م).184/5 :
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 -34تلقيح فهوم أهل األثر يف عيون التاريخ والسري ،مجال الدين أيب الفرج عبد الرمحن
ابن اجلوزي ،املتوىف سنة  ٥٩٧هـجرية .نقل عنه يف موضع واحد ومل يصرح ابمسه عند
ضبط اسم

مهذان)Ibn al-Jawzi, 1995 Ibn Al- Ṣalāḥ 1986( .

 -35املنتظم يف اتريخ األمم وامللوك ،مجال الدين أيب الفرج عبد الرمحن ابن اجلوزي،
املتوىف سنة  ٥٩٧هـجرية .نقل عنه يف موضع واحد ومل يصرح ابمسه.36
املطلب الرابع :كتب اجلرح والتعديل والعلل :سأذكرها مرتبة حسب اتريخ وفاة املؤلف.
 -1العلل ،علي بن عبد هللا بن جعفر السعدي ابلوالء املديين أبو احلسن ،املتوىف سنة
234هـجرية.
نقل عنه يف عدة مواضع مصرحاً ابمسه) Ibn Al- Ṣalāḥ 1986( .
 -2العلل ومعرفة الرجال ألمحد رواية املروذي وغريه ،أبو عبد هللا أمحد بن حممد بن
حنبل بن هالل بن أسد الشيباين ،املتوىف سنة ٢٤١هـجرية .نقل عنه يف موضع واحد ومل
يصرح

ابمسه.37

 -3التمييز ،مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري ،املتوىف سنة  261هجرية.
نقل عنه يف موضعّي مصرحاً ابمسه) Ibn Al- Ṣalāḥ 1986( .

 - 36عند الكالم على ما يقوله الراوي فيما حتمله ابلسماع واإلجازة قال :وكان احلافظ أبو نعيم األصبهاين يطلق
أخربان .ابن الصالح ،علوم احلديث .281 :ابن اجلوزي ،املنتظم يف اتريخ األمم وامللوك ،عبد الرمحن ابن اجلوزي،
حتقيق :حممد عبد القادر عطا ،مصطفى عبد القادر عطا( ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة :األوىل ١٤١٢ ،هـ -
١٩٩٢م).268/15:
 - 37قالُ :رنِّويْنا عَ ِّن امليْ ُم ِِّّ
بن حنبل .ابن الصالح ،علوم احلديث .375 :ابن حنبل ،العلل ومعرفة
وينن قالُ :سئِّ َل ُ
أمحد ُ
الرجال ألمحد رواية املروذي وغريه  ،أمحد بن حممد ،حتقيق :صبحي البدري السامرائي( ،مكتبة املعارف – الرايض،
الطبعة :األوىل .174 :)١٤٠٩
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الربذعي(Al-Hashemī, 38

) ،1982عبيد هللا بن عبد الكرمي بن يزيد بن فروخ بن داود أبو زرعة الرازي ،املتوىف سنة
 264هجرية .نقل عنه يف موضع واحد مصرحاً ابمسه) Ibn Al- Ṣalāḥ 1986( .
 -5سؤاالت أيب عبيد اآلجري-حممد بن علي بن عثمان اآلجري -أاب داود
السجستاين يف اجلرح والتعديل ،أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن
ِّ
الس ِّج ْستاين ،املتوىف سنة 275هـجرية .نقل عنه يف موضع واحد
شداد بن عمرو األزدي ن
وصرح ابمسه) Ibn Al- Ṣalāḥ 1986( .
 -6مسائل اإلمام أمحد بن حنبل رواية ابن هانئ ،أليب يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن
هانئ النيسابوري مث البغدادي ،املتوىف سنة  275هـجرية .نقل عنه يف موضع واحد وصرح
ابمسه) Ibn Al- Ṣalāḥ 1986( .
 -7العلل الصغري ،حممد بن عيسى بن َس ْورة الرتمذي ،أبو عيسى ،املتوىف سنة
279هجرية .نقل عنه يف موضع واحد مصرحاً ابمسه) Ibn Al- Ṣalāḥ 1986( .
 -8الضعفاء واملرتوكون  ،أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن علي اخلراساين ،النسائي،
املتوىف سنة  303هـجرية .نقل عنه يف مواضع وصرح ابمسه) Ibn Al- Ṣalāḥ 1986( .
 -9العلل البن أيب حامت ،أبو حممد عبد الرمحن بن حممد بن إدريس بن املنذر التميمي
احلنظلي الرازي ابن أيب حات ،املتوىف سنة  327هـجرية .نقل عنه يف موضع واحد وصرح
ابمسه) Ibn Al- Ṣalāḥ 1986( .
 - 38أبو زرعة ،الضعفاء أليب زرعة الرازي يف أجوبته على أسئلة الربذعي ،عبيد هللا بن عبد الكرمي ،أبو زرعة الرازي
وجهوده يف السنة النبوية ،حتقيق :سعدي بن مهدي اهلامشي( ،عمادة البحث العلمي ابجلامعة اإلسالمية ،املدينة النبوية،
اململكة العربية السعودية ،ط1402 :هـ1982/م)
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 -10اجلرح والتعديل  ،أبو حممد عبد الرمحن بن حممد بن إدريس بن املنذر التميمي
احلنظلي الرازي ابن أيب حات املتوىف سنة  327هـجرية .نقل عنه يف عشرة مواضع تقريباً،
وصرح ابمسه) Ibn Al- Ṣalāḥ 1986( .
 -11اجملروحني من احملدثني والضعفاء واملرتوكني ،حممد بن حبان بن أمحد بن حبان بن
بد ،التميمي البُسيت ،املتوىف سنة  354هـجرية .نقل عنه يف عدة مواضع وصرح
معاذ بن َم ْع َ

ابمسه) Ibn Al- Ṣalāḥ 1986( .

بد ،التميمي ،أبو حات،
 -12الثقات ،حممد بن حبان بن أمحد بن حبان بن معاذ بن َم ْع َ
الدارمي البُسيت ،املتوىف سنة  354هـجرية .نقل عنه مرة واحدة وصرح ابمسه.

( Ibn Al-

)Ṣalāḥ 1986

 -13الكامل يف ضعفاء الرجال ،أبو أمحد عبد هللا بن عدي اجلرجاين ،املتوىف سنة
 365هـجرية .نقل عنه يف مواضع ومل يصرح ابمسه) Ibn Al- Ṣalāḥ 1986( .
 -14العلل الواردة يف األحاديث النبوية ،أبو احلسن علي بن عمر بن أمحد بن مهدي
البغدادي الدارقطين ،املتوىف سنة  385هـجرية .نقل عنه يف موضعّي وصرح ابمسهIbn ( .

)Al- Ṣalāḥ 1986
للرواةِ ،أبو عبد هللا احلاكم حممد بن عبد هللا بن حممد بن محدويه بن نُعيم
كني ُّ
 -15املَُز َ
النيسابوري املعروف اببن البيع ،املتوىف سنة 405 :هـجرية .ومسناه اإلمام الذهيب :اجلامع
لذكر أئمة األعصار املزكّي لرواة

األخبار(Al-Dhahabī, 1985) .

نقل عنه يف موضع

واحد مصرحاً ابمسه) Ibn Al- Ṣalāḥ 1986- Al-Khatib Al-Baghdadi 1418( .
ِ
ي مع أسئلة البغداديني عن أحوال الرواة ،أبو
الس ْج ِز ِّ
 -16سؤاالت مسعود بن علي ّ
عبد هللا احلاكم حممد بن عبد هللا بن حممد بن محدويه النيسابوري املعروف اببن البيع،
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)1986
 -17سؤاالت الربقاين للدارقطين رواية الكرجي عنه ،أمحد بن حممد بن أمحد بن
غالب ،أبو بكر املعروف ابلربقاين ،املتوىف سنة  425هـجرية .نقل عنه يف موضع واحد
وصرح ابمسه) Ibn Al- Ṣalāḥ 1986( .

 -18سؤاالت عبد الرمحن بن احلسن بن َعلِيَّك النيسابوري أليب إسحاق اإلسفراييين،
عبد الرمحن بن احلسن بن َعلِّيَّك ،املتوىف سنة إحدى وثالثّي وأربع مائة .39نقل عنه يف
موضع واحد وصرح ابمسه.40
 -19التعديل والتجريح ملن خرج له البخاري يف اجلامع الصحيح ،أبو الوليد سليمان
بن خلف بن سعد بن أيوب القرطيب الباجي األندلسي ،املتوىف سنة 474هـجرية .نقل
عنه يف موضعّي وصرح ابمسه) Ibn Al- Ṣalāḥ 1986( .
املطلب اخلامس :كتب العقيدة والفقه واألصول :سأذكرها مرتبة حسب اتريخ وفاة
املؤلف:

 - 39عبد الرمحن بن احلسن بن عَلِّيَّك ،النيسابوري أبو سعد ،إمام حافظ حجة ،تويف سنة إحدى وثالثّي وأربع
مائة .الذهيب ،سري أعالم النبالء.509/17 :
 - 40ابن الصالح ،علوم احلديث .265 :قال اإلمام السخاوي رمحه هللا تعاىل " :كما صرح ابحلكم األستاذ أبو
إسحاق اإلسفراييين إذا سأله أبو سعد عبد الرمحن بن احلسن بن َعلِّيَّك النيسابوري عنه يف مجلة من األسئلة عندي يف
جزء مفرد" .السخاوي ،فتح املغيث( .217/2 :الكتاب خمطوط أو مفقود).
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 -1الرسالة ،اإلمام حممد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع القرشي املكي،
املتوىف سنة  204هـجرية .نقل عنه يف مواضع وصرح ابسم اإلمام ومل يذكر اسم الكتاب.41
 -2األم ،اإلمام حممد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع القرشي املكي ،املتوىف
سنة 204هجرية .نقل عنه يف موضع واحد ومل يصرح ابسم الكتاب.42
 -3اختالف احلديث ،اإلمام حممد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع القرشي
املكي ،املتوىف سنة  204هجرية .نقل عنه مرة واحدة ومل يصرح ابمسه قال :وقد استخدم
هذا املصطلح عدد من شيوخ اإلمام الرتمذي مثل :اإلمام أمحد بن حنبل واإلمام البخاري
وغريمها ( – ) Ibn Al- Ṣalāḥ 1986يقصد اإلمام الشافعي واإلمام مالك كما نقل عنه
ابن عبد الرب وعلي بن املديين رمحهم هللا تعاىل.43
 -4شرح رسالة الشافعي ،حممد بن عبد هللا أبو بكر الصرييف ،املتوىف سنة 330
هجرية . (Al-Subkī, 1413H)44نقل عنه يف عدة مواضع وصرح ابسم الكتاب مرة واحدة.
() Ibn Al- Ṣalāḥ 1986

 - 41مثل نقله لقول الشافعي رمحه هللا تعاىل أن التدليس يثبت مبرة واحدة .ابن الصالح ،علوم احلديث.161 :
الشافعي ،الرسالة ،حممد بن إدريس ،حتقيق :أمحد شاكر( ،مكتبه احلليب ،مصر ،ط 1358 ،1هـ1940/م).378 :
 - 42قال :فأخذ هبا غري واحد من األئمة واحتجوا هبا منهم :الشافعي .ابن الصالح ،علوم احلديث .182 :الشافعي،
األم ،حممد بن إدريس( ،دار املعرفة – بريوت ،د ط1410 ،هـ1990/م).67/2 :
 - 43ابن الصالح ،علوم احلديث ،105 :الشافعي ،اختالف احلديث ،حممد بن إدريس( ،دار املعرفة – بريوت،
سنة النشر١٤١٠ :هـ١٩٩٠/م).649/8 :
 - 44السبكي ،طبقات الشافعية الكربى ،اتج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي ،املتوىف771 :هـجرية ،د.
حممود حممد الطناحي د .عبد الفتاح حممد احللو( ،هجر للطباعة والنشر والتوزيع ،ط 1413 ،2هـ).186 /3 :
حاجي خليفة ،كشف الظنون( .873 /1 :الكتاب خمطوط أو مفقود).
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 -5الدالئل واألعالم يف أصول األحكام ) ، (ʿuqūn, 2000حممد بن عبد هللا أبو بكر
الصرييف املتوىف سنة  330هجرية .نقل عنه يف موضع واحد مصرحاً

ابمسهAl-( 45

.)1998 ،Zarkashī

 -6أصول الدين ،عبد القاهر بن طاهر بن حممد بن عبد هللا البغدادي التميمي
اإلسفرايين ،أبو منصور ،املتوىف سنة  429هـجرية .نقل عنه يف موضع واحد مصرحاً
ابمسه) Ibn Al- Ṣalāḥ 1986( .
 -6احمللى ابآلاثر ،أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطيب الظاهري
املتوىف سنة 456هـجرية .نقل عنه يف موضع و ٍ
احد مصرحاً ابمسهIbn Al- Ṣalāḥ ( .
)1986
 -7اإلشارة يف معرفة األصول والوجازة يف معىن الدليل ،أبو الوليد سليمان بن خلف
الباجي األندلسي ،املتوىف سنة  ٤٧٤هـجرية .نقل عنه يف موضع واحد مصرحاً ابمسه( .
)Ibn Al- Ṣalāḥ 1986
 -8اللمع يف أصول الفقه ،أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشريازي ،املتوىف
سنة 476هـجرية.
نقل عنه يف موضع واحد مصرحاً ابمسه) Ibn Al- Ṣalāḥ 1986( .

 - 45ابن الصالح ،علوم احلديث .143 :وقال الزركشي رمحه هللا تعاىل رأيته مصرحاً به يف كتابه املسمى ابلدالئل
واألعالم يف أصول األحكام .الزركشي ،النكت على مقدمة ابن الصالح.38/2 :
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 -9الربهان يف أصول الفقه ،عبد امللك بن عبد هللا بن يوسف بن حممد اجلويين ،أبو
املعايل ،امللقب إبمام احلرمّي ،املتوىف سنة 478هـجرية .نقل عنه يف موضعّي ومل يصرح
ابمسه.46
 -10هناية املطلب يف دراية املذهب ،عبد امللك بن عبد هللا بن يوسف بن حممد
اجلويين ،أبو املعايل ،امللقب إبمام احلرمّي ،املتوىف سنة 478هـجرية .نقل عنه يف موضع
واحد ومل يصرح ابمسه.47
 -11قواطع األدلة يف األصول  ،أبو املظفر ،منصور بن حممد بن عبد اجلبار ابن أمحد
املروزى السمعاين التميمي احلنفي مث الشافعي ،املتوىف سنة 489هـجرية .نقل عنه يف عدة
مواضع مصرحاً ابمسه) Ibn Al- Ṣalāḥ 1986( .
 -12املستصفى ،أبو حامد حممد بن حممد الغزايل الطوسي ،املتوىف سنة 505هـجرية.
نقل عنه يف ثالثة مواضع وصرح ابمسه مرة واحدة) Ibn Al- Ṣalāḥ 1986( .
 -13احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي وهو شرح خمتصر املزين ،علي بن
حممد بن حممد بن حبيب البغدادي ،الشهري ابملاوردي ،املتوىف سنة 450هـجرية .نقل عنه
يف موضعّي مصرحاً ابمسه) Ibn Al- Ṣalāḥ 1986( .

 - 46عند الكالم عن الوجادة قال :قطع به بعض احملققّي يف أصول الفقه .ابن الصالح ،علوم احلديث.291 :
اجلويين ،الربهان يف أصول الفقه ،عبد امللك بن عبد هللا ،حتقيق :صالح بن حممد( ،دار الكتب العلمية بريوت – لبنان،
ط  1418 ،1هـ  1997 -م)249 /1 :
 - 47قال :وهلذا أجاز بعض أئمة الشافعيّي يف البيع أن يقول .ابن الصالح ،علوم احلديث .271 :اجلويين ،هناية
املطلب يف دراية املذهب ،عبد امللك بن عبد هللا ،حتقيق :أ .د عبد العظيم حممود ال نديب( ،دار املنهاج ،ط ،1
1428هـ2007-م).93/7 :
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املطلب السادس :كتب التفسري واللغة وغريب احلديث
ونذكرها مرتبة حسب اتريخ وفاة املؤلف:
 -1الكتاب ،عمرو بن عثمان بن قنرب احلارثي ابلوالء ،أبو بشر امللقب سيبويه ،املتوىف
سنة 180هـجرية.
نقل عنه يف موضع واحد مصرحاً ابمسه) Ibn Al- Ṣalāḥ 1986( .
 -2الكامل يف اللغة واألدب ،حممد بن يزيد املربد ،أبو العباس ،املتوىف سنة 285هـجرية.
نقل عنه يف موضع واحد مصرحاً ابمسه.48
 -3الكايف ،حممد بن القاسم بن حممد بن بشار بن احلسن العالمة ،أبو بكر بن األنباري،
املقرئ النحوي البغدادي ،املتوىف سنة  328هجرية(Al-Qaftī, 1982; Al-Dhahabī, 49
) .1997نقل عنه يف موضع واحد مصرحاً ابمسه) Ibn Al- Ṣalāḥ 1986( .
 -4هتذيب اللغة ،حممد بن أمحد بن األزهري اهلروي ،أبو منصور ،املتوىف سنة 370
هـجرية .نقل عنه يف موضع واحد مصرحاً ابمسه) Ibn Al- Ṣalāḥ 1986( .
 -5الكشف والبيان عن تفسري القرآن ،أمحد بن حممد بن إبراهيم الثعليب ،أبو إسحاق،
املتوىف سنة 427هـجرية .نقل عنه يف موضع واحد وصرح ابمسه( .

Ibn Al- Ṣalāḥ

)1986

 -48ابن الصالح ،علوم احلديث .451 :مل أجد هذه املعلومة يف كتاب الكامل للمربد.
 - 49ابن الصالح ،علوم احلديث .469 :القفطي ،إنباه الرواة على أنباه النحاة ،أبو احلسن علي بن يوسف القفطي،
املتوىف646 :هـجرية( ،املكتبة العنصرية ،بريوت ،ط  1424 ،1هـ) .201 /3 :الذهيب ،معرفة القراء الكبار على
الطبقات واألعصار ،حممد بن أمحد الذهيب ،املتوىف748 :هـجرية( ،دار الكتب العلمية ،ط  1417 ،1هـ1997 -م):
.159
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 -6النهاية يف غريب احلديث واألثر ،أبو السعادات املبارك بن حممد بن حممد بن حممد
ابن عبد الكرمي الشيباين اجلزري ابن األثري ،املتوىف سنة 606هـجرية .وقد نقل عنه يف
موضع واحد ومل يصرح ابمسه.50
املبحث الثاين :املوارد غري الكتابية :سأورد فيما أييت املوارد غري الكتابية اليت اعتمد عليها
ابن الصالح يف مقدمته ،وذلك يف مطلبّي:
املطلب األول :املوارد الشفهية :املقصود ابملوارد الشفهية شيوخه الذين التقى هبم ومسع
منهم ،وصرح الرواية والتحديث عنهم ،سأذكر ترمجة موجزة لكل شيخ ،وأرتبهم على
حسب اتريخ الوفاة.
 -1ابن ُسكينة :عبد الوهاب بن علي بن علي البغدادي ،اإلمام احملدث الفقيه القدوة
الصويف الشافعي ،تويف رمحه هللا تعاىل سنة سبع وستمائة للهجرة)Al-Dhahabī, 1985( .

صرح ابلرواية عنه يف موضع واحد) Ibn Al- Ṣalāḥ 1986( .
 -2ابن طََ ْربَزذَ ،عمر بن حممد بن املعمر بن أمحد بن حسان ،املعروف اببن طََ ْربَزذَ ،الشيخ
املسند الكبري ،تويف رمحه هللا تعاىل سنة سبع وستمائة للهجرة (- Al-Dhahabī, 1985

 .)Al-Mustawfī, 1980صرح ابلتحديث عنه يف موضع واحد( .

Ibn Al- Ṣalāḥ

)1986

 - 50عند ذكر أول من صنف يف غريب احلديث فقال :ومنهم من خالفه فقال :أول من صنف فيه أبو عُبَـيْ َدةَ َم ْع َمُر
بن املثَ َّىن .ابن الصالح ،علوم احلديث .376 :ابن األثري ،النهاية يف غريب احلديث واألثر ،املبارك بن حممد ،حتقيق:
ُ
طاهر أمحد الزاوى  -حممود حممد الطناحي (املكتبة العلمية  -بريوت1399 ،هـ 1979 -م) .5/1
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 -3منصور بن عبد املنعم بن عبد هللا بن حممد الصاعدي أبو الفتح الفراوي النيسابوري،
الشيخ الثقة ،تويف رمحه هللا تعاىل سنة مثان وستمائة هجرية

)(Nuqṭa, 1988

 .صرح

ابلتحديث عنه يف موضعّي) Ibn Al- Ṣalāḥ 1986( .
الرَه ِّ
الرَه ِّ
ي احلنبلي ،اإلمام احلافظ
ي ،عبد القادر بن عبد هللا بن عبد هللا أبو حممد ُّ
ُّ -4
او ن
او ن
الرحال ،تويف رمحه هللا تعاىل حبران سنة اثنيت عشرة وست مائة
احملدث َّ

للهجرةAl-(.

 )Dhahabī, 1985نقل عنه مرة واحدة) Ibn Al- Ṣalāḥ 1986( .
 -5زينب بنت أيب القاسم عبد الرمحن بن احلسن بن أمحد النيسابورية ،الشيخة اجلليلة
مسندة خراسان ،توفيت رمحها هللا تعاىل سنة مخس عشرة وستمائة للهجرة (Ibn
) .Khalkānصرح ابلرواية عنها مرة واحدة.
 -6عبد الرحيم بن عبد الكرمي بن حممد أبو املظفر ابن احلافظ الكبري أبو سعد السمعاين،
كان فقيهاً حمداثً ،تويف رمحه هللا تعاىل سنة سبع عشرة وست مائة للهجرة (Al-Dhahabī,
) .1985; Al-Ṣafadī, 2000صرح ابلتحديث عنه يف عدة مواضع.
 -7املؤيد بن حممد بن علي بن احلسن الطوسي أبو احلسن ،الشيخ اإلمام املقرئ الثقة
مسند خراسان ،تويف رمحه هللا تعاىل سنة سبع عشرة وستمائة هجرية (Al-Mustawfi,
) .1980; Ibn Ḥajar,1998صرح ابلتحديث عنه يف موضع واحد( .

Ibn Al- Ṣalāḥ

)1986
 -8عبد الرمحن بن عبد هللا بن علوان بن عبد هللا أبو حممد ابن األستاذ األسدي احلليب،
الشيخ اإلمام احملدث ،تويف رمحه هللا تعاىل سنة ثالث وعشرين وستمائة
 .)1985صرح ابلتحديث عنه مرة واحدة) Ibn Al- Ṣalāḥ 1986( .

( Al-Dhahabī,
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املطلب الثاين :علماء نقل عنهم ابن الصالح رمحه هللا تعاىل ابلوجادة :وسأذكر ترمجة
موجزة لكل شيخ ،وأرتبهم على حسب اتريخ الوفاة.
 -1حممد بن عبد هلل بن عمار أبو جعفر املوصلي ،اإلمام احلافظ احلجة ،حمدث املوصل،
تويف رمحه هللا تعاىل سنة اثنتّي وأربعّي ومائتّي للهجرة ( .)Al-Dhahabī, 1985ذكره مرة
واحدة) Ibn Al- Ṣalāḥ 1986( .
 -2ابن الفرات ،أمحد بن الفرات بن خالد أبو مسعود الرازي ،الشيخ اإلمام احلجة احلافظ
الكبري ،تويف رمحه هللا تعاىل سنة مثان ومخسّي ومائتّي للهجرة ). (Al-Dhahabī, 1985
ذكره مرة واحدة(.) Ibn Al- Ṣalāḥ 1986
 -3ابن مطر :علي بن إبراهيم بن مطر البغدادي أبو احلسن السكري ،اإلمام الثقة ،تويف
رمحه هللا تعاىل سنة ست وثالمثائة للهجرة ) ، (Al-Dhahabī, 1985ذكره مرة واحدة( .
)Ibn Al- Ṣalāḥ 1986
اسفكش َار الشريازي شيخ الصوفية ،اإلمام العارف
 -4ابن خفيف ،حممد بن خفيف بن
َ
الفقيه الشافعي مجع بّي العلم والعمل وعلو السند ،تويف رمحه هللا تعاىل سنة إحدى وسبعّي

وثالمثائة) . (Al-Dhahabī, 1985; Al-Ṣafadī, 2000ذكره مرة واحدة.

( Ibn Al-

)Ṣalāḥ 1986
السلَمي ،حممد بن احلسّي بن حممد بن موسى النيسابوري الصويف
5ـ  -أبو عبد الرمحن ُّ
احلافظ العامل الزاهد ،تويف رمحه هللا تعاىل سنة اثنيت عشرة وأربع مائة للهجرة(Al-
) ،Dhahabī, 1985وقد ذكره مرة واحدة) Ibn Al- Ṣalāḥ 1986( .
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 -6أبو عثمان الصابوين ،إمساعيل بن عبد الرمحن بن أمحد بن إمساعيل النيسابوري الواعظ
املفسر احملدث احلافظ ،تويف رمحه هللا تعاىل سنة تسع وأربعّي وأربعمائة للهجرة(Al-
) .Dhahabī, 1985ذكره مرة واحدة) Ibn Al- Ṣalāḥ 1986( .
 – 7البيهقي ،أمحد بن احلسّي بن علي بن عبد هللا البيهقي ،أبو بكر اخلسروجردي،
احلافظ الفقيه الثبت ،تويف رمحه هللا تعاىل سنة مثان ومخسّي وأربع مائة (Ibn Al- Ṣalāḥ,
)  .1992; Al-Dhahabī, 1985نقل عنه وقال :فيما ُرنِّويْناهُ عنه

وقرأته خبطهIbn Al- ( .

)Ṣalāḥ 1986

 -8أبو مسلم الليثي :عمر بن علي بن أمحد بن الليث الليثي البخاري ،الشيخ اإلمام
احملدث الرحال ،تويف رمحه هللا تعاىل سنة ست وستّي وأربعمائة للهجرة (Al-Dhahabī,
) ،1985ذكره مرة واحدة) Ibn Al- Ṣalāḥ 1986( .
 -9الطبسي :حممد بن أمحد بن أيب جعفر أبو الفضل ،الشيخ اإلمام العارف احملدث
الكبري شيخ الصوفية ،تويف رمحه هللا تعاىل اثنتّي ومثانّي وأربعمائة للهجرة (Al-Dhahabī,
) ،1985; Al-Ṣafadī, 2000ذكره مرة واحدة.51
 -10أبو سعد اخلليلي ،حممد بن أمحد بن حممد بن اخلليل بن أمحد أبو سعد اخلليلي،
اإلمام احلافظ الفقيه املفسر األديب ،املتوىف سنة مثان وأربعّي ومخسمائة للهجرة(Al-
) ،Subkī, 1413H; Al-Dhahabī, 1993ذكره مرة واحدة) Ibn Al- Ṣalāḥ 1986( .

 - 51ابن الصالح ،علوم احلديث .412 :قال رمحه هللا تعاىل :أبو حممد الطبسي ،ويف كتب الرتاجم أبو الفضل كما
بينته يف ترمجته.
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املطلب الثالث :علماء نقل عنهم ابن الصالح دون أن يذكر املصدر أو املورد الذي
نقل عنهم.
سأذكر ترمجة موجزة لكل شيخ ،وأرتبهم على حسب اتريخ الوفاة.
 -1عبد الرمحن بن مهدي بن حسان بن عبد الرمحن ،اإلمام احلجة الناقد احلافظ اجملود
القدوة ،تويف رمحه هللا تعاىل سنة مثان وتسعّي ومائة) . (Al-Dhahabī, 1985نقل عنه يف
مواضع عدة) Ibn Al- Ṣalāḥ 1986( .
سابوري ،اإلمام احلافظ الزاهد القدوة كان
 -2أمحد بن محدان بن علي أبو جعفر النـَّْي
ُّ

جماب الدعوة ،تويف رمحه هللا تعاىل سنة إحدى عشرة وثالث مائة (Al-Dhahabī,
) .1985نقل عنه يف موضع واحد) Ibn Al- Ṣalāḥ 1986( .

 -3أبو بكر اإلمساعيلي :أمحد بن إبراهيم بن إمساعيل بن العباس أبو بكر اإلمساعيلي،
اإلمام احلافظ احلجة ،تويف رمحه هللا تعاىل سنة رمحه هللا تعاىل إحدى وسبعّي وثالث مئة
) .(Al-Dhahabī, 1985نقل عنه يف عدة مواضع) Ibn Al- Ṣalāḥ 1986( .
 -4أبو الفتح حممد بن احلسّي بن أمحد األزدي املوصلي ،احلافظ البارع ،تويف رمحه هللا
تعاىل سنة أربع وسبعّي وثالث مائة هجرية ) . (Al-Dhahabī, 1985ذكره مرة واحدة.
() Ibn Al- Ṣalāḥ 1986
5ـ  -اجلارودي :حممد بن أمحد بن حممد أبو الفضل اجلارودي اهلروي ،اإلمام احلافظ
املتقن ،تويف رمحه هللا تعاىل سنة ثالث عشرة وأربع مائة للهجرة ). (Al-Dhahabī, 1985
نقل عنه مرة واحدة) Ibn Al- Ṣalāḥ 1986( .
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َّابس أبو طاهر الفقيه إمام أهل الرأي
َّابس:حممد بن حممد بن سفيان الد َّ
 -6أبو طاهر الد َّ
ابلعراقُ ،وصف ابحلفظ ومعرفة الرواايت ،جاور مبكة وتفرغ للعبادة حىت توفاه هللا سبحانه
وتعاىل ( ،)Muhi Al-DDīnنقل عنه مرة واحدة( ( (Ibn Al- Ṣalāḥ 1986 Al-Salafī,

.1411H,
 -7أبو بكر الصيدالين :حممد بن داود بن حممد الداودي ،أبو بكر املروزي املعروف
ابلصيدالين ،فقيه حمدث تويف رمحه هللا تعاىل حنو سنة سبع وعشرين وأبع مائة للهجرةـ
(

1413H; Ibn Qāḍī Shuhbah, 1407H; Kahālah

 .)Al-Subkī,نقل عنه مرة

واحدة) Ibn Al- Ṣalāḥ 1986( .
 -8األستاذ أبو منصور عبد القاهر بن طاهر بن حممد بن عبد هللا التميمي الفقيه الشافعي،
تويف رمحه هللا تعاىل سنة تسع وعشرين وأربع مائة (Al-Dhahabī, 1985; Al-Ṣafadī,
) .2000نقل عنه مرة واحدة (..) Ibn Al- Ṣalāḥ 1986 ،1998 ،Al-Zarkashī
الس ْجزي :عبيد هللا بن سعيد بن حات بن أمحد الوائلي السجستاين ،اإلمام
 -9أبو نصر َّ
العامل ،احلافظ اجملود ،تويف رمحه هللا تعاىل سنة أربع وأربعّي وأربعمائة للهجرة(Al-.

) .Dhahabī, 1985نقل عنه يف ثالثة مواضع وصرح ابمسه) Ibn Al- Ṣalāḥ 1986( .
 -10أبو القاسم ال ُف ْوَراينن :عبد الرمحن بن حممد بن فوران ال ُف ْوَراينن ،الفقيه الشافعي ،له
مصنفات كبرية يف املذهب ،تويف رمحه هللا تعاىل سنة إحدى وستّي وأربعمائة للهجرة

) .(Al-Dhahabī, 1985نقل عنه مرة واحدة وصرح ابمسه) Ibn Al- Ṣalāḥ 1986( .
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 -11ابن عبد الرب :يوسف بن عبد هللا بن حممد بن عبد الرب بن عاصم األندلسي املالكي،
شيخ اإلسالم ،اإلمام ،تويف رمحه هللا تعاىل سنة ثالث وستّي وأربع مائة للهجرة (Al-
) .Dhahabī, 1985روى عنه ابلوجادة مرة واحدة) Ibn Al- Ṣalāḥ 1986( .
 -12ابن الصباغ :عبد السيد بن حممد بن عبد الواحد البغدادي ،املعروف اببن الصباغ،
شيخ الشافعية ،اإلمام احلجة ،تويف رمحه هللا تعاىل سنة سبع وسبعّي وأربع مائة للهجرة
) .(Ibn Khalkān; Al-Dhahabī, 1985نقل عنه وصرح ابمسه( .

Ibn Al- Ṣalāḥ

)1986
 -13نظام امللك احلسن بن علي بن إسحاق الطوسي الشافعي األشعري ،كان عاقالً
خبرياً ،رغب يف العلم وأملى احلديث ،تويف رمحه هللا تعاىل سنة مخس ومثانّي وأربع مائة
للهجرة ) ، (Al-Dhahabī, 1985ذكره مرة واحدة) Ibn Al- Ṣalāḥ 1986( .
 -14ابن منده :حيىي بن عبد الوهاب بن حممد بن منده األصبهاين ،اإلمام احلافظ
احملدث ،تويف رمحه هللا تعاىل سنة إحدى عشرة ومخس مائة للهجرة

( ;Ibn Nuqṭa,1988

 .)Al-Dhahabī, 1985نقل عنه ومل يصرح ابمسه.)Al-'iraqī, 2002(52
 -15أبو الفتح ُسليم بن أيوب بن سليم الرازي اإلمام الفقيه الشافعي ،صنف يف التفسري
واحلديث والفقه ،تويف رمحه هللا تعاىل سنة سبع وأربعّي ومخسمائة للهجرة

(Ibn Al-

 - 52نقل عنه عند الكالم على آخر الصحابة مواتً ابليمامة وإفريقية والبادية .ابن الصالح ،علوم احلديث.404 :
وانظر العراقي ،شرح التبصرة والتذكرة ،عبد الرحيم بن احلسّي بن عبد الرمحن بن أيب بكر العراقي ،املتوىف ٨٠٦هـجرية،
حتقيق :عبد اللطيف اهلميم  -ماهر ايسّي فحل( ،دار الكتب العلمية ،بريوت – لبنان ،الطبعة :األوىل ١٤٢٣ ،هـ -
 ٢٠٠٢م) .157/2 :السخاوي ،فتح املغيث.140/4 :
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 .)Mustawfī, 1980; Al-Nawawī,نقل عنه يف عدة مواضع مصرحاً ابمسهIbn Al- ( .

)Ṣalāḥ 1986

نتائج البحث
 قوة وأصالة وتنوع املوارد اليت اعتمد عليها ابن الصالح رمحه هللا يف كتابه معرفة أنواععلوم احلديث ودقة عزوه للمعلومات إىل مصدرها.
 بلغ عدد املصادر الكتابية اليت رجع إليها ابن الصالح مئة ومثانية وعشرين كتاابً ،وأكثرمن االعتماد على كتب اخلطيب البغدادي واحلاكم النيسابوري وابن عبد الرب.
 بلغ عدد شيوخ ابن الصالح الذين روى عنهم ابلسماع مثانية شيوخ ،والذين روى عنهمابن الصالح ابلوجادة عشرة شيوخ.
 بلغ عدد العلماء الذين روى عنهم ابن الصالح ومل يذكر املصدر الذي نقل عنه مخسةعشر شيخاً.
 أكثر ابن الصالح رمحه هللا تعاىل من قوله ُرنِّويْنا عند نقل املعلومات إشارة إىل مساعهلتلك املعلومات من شيوخه ،وليس من ذلك العامل مباشرة.

 رجع ابن الصالح يف كل نوع من أنواع علوم احلديث إىل املوارد اخلاصة هبا ،واعتمدأحياانً يف ضبط األمساء واأللقاب على كتب اللغة مثل :الكايف البن األنباري وهتذيب
اللغة لألزهري وغريمها.
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 ولكنها مفقودة أو، هناك كتب ذكرها ابن الصالح رمحه هللا تعاىل وهي يف غاية األمهية ومعرفة ألقاب احملدثّي للفلكي وغريها من، املسند الكبري ليعقوب بن شيبة:خمطوطة مثل
.الكتب أشرت إليها يف البحث
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