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  ملخص البحث 
  
  

  مشاهري علماء احلديث الذين جاوروا مبكة املكرمة عرب العصور : عنوان البحث
اوروا مبكة قام الباحث برصد علماء احلديث الذين نصت ترامجهم على أم ج : موضوع البحث

  .املكرمة، مث انتخب مشاهريهم من عصر الصحابة إىل أواخر القرن الرابع عشر
وقدم بني يدي ذلك مدخالً تكلم فيه عن معىن اجلوار وااورة، وحكم اجلوار، مع عـرض سـريع                  
ألشهر الكتب املصنفة يف تاريخ مكة، مشرياً أثناء ذلك إىل تنوع طرق التصنيف يف هـذه الكتـب،                  

مشلت تاريخ مكة من جوانب متعددة؛ إذ مل تقتصر املصنفات يف ذلك على تراجم األعالم، بل                حبيث  
مشلت الكالم عن أمراء مكة، وحولياا، والوضع السياسي واالجتماعي فيها، إىل يومنا هذا، وسجل              
البحث مالحظات على املصنفات يف تراجم أعالم مكة املكرمة، حيث وجد فواتاً يف تراجم بعـض                

  .علماء ااورين مبكة املكرمة، فلم ترصد ترامجهم، وهي من شرطهمال
استمرار النهضة العلمية مبكة املكرمة على مـر        : وختم الباحث هذه الدراسة جبملة من النتائج، منها         

العصور، مع انطباعها بطابع العلماء يف كل وقت، ومنها أن مكة املكرمة كثر فيها احملدثون يف القرن                 
أن اجلوار باحلرم كان له بواعث متعددة، فمن ااورين من جياور طلباً للعلم،             : لرابع، ومنها   الثالث وا 

ومنهم من جياور هارباً مستخفياً، وهلم أغراض أخرى، وعلى رأس هذه األغـراض طلـب األجـر                 
  .واملثوبة، إىل غري ذلك من النتائج

  



   )٣(   

  
 من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده         إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهللا       

اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، واشـهد أن                      
  .حممداً عبده ورسوله

﴿            لسم متأَنإِلَّا و نوتمال تو هقَاتت قح قُوا اللَّهوا اتنآم ينا الَّذها أَيونَياآليـة  :سورة آل عمـران    [﴾م
١٠٢[.  

يا أَيها الناس اتقُوا ربكُم الَّذي خلَقَكُم من نفْسٍ واحدة وخلَق منها زوجها وبثَّ منهمـا رِجـاالً                  ﴿
   ].١: سورة النساء[ ﴾ اللَّه كَانَ علَيكُم رقيباًكَثرياً ونِساًء واتقُوا اللَّه الَّذي تساَءلُونَ بِه والْأَرحام إِنَّ

يصلح لَكُم أَعمالَكُم ويغفر لَكُم ذُنوبكُم ومن يطعِ        . يا أَيها الَّذين آمنوا اتقُوا اللَّه وقُولُوا قَوالً سديداً        ﴿
  ].٧١-٧٠اآليتان :سورة األحزاب[ ﴾اللَّه ورسولَه فَقَد فَاز فَوزاً عظيماً

  .دثة بدعةحمأال وإن أصدق الكالم كالم اهللا وخري اهلدى هدى حممد وشر األمور حمدثاا وكل 
   .فهذا كتاب أذكر فيه من جاور مبكة املكرمة من مشاهري احملدثني عرب العصور:  أما بعد 

مشتغالً باحلديث واشتهر به، فكنـت      م  منهوااورون مبكة املكرمة كثر، لكن املقصود هنا من كان          
، وأخلص منها تراجم املكيني، مث أخلص منها من كان جماوراً، مث خلـصت          كتب التراجم العامة  أتتبع  

، وجردت منهم مـن     منهم من كان من املشتغلني باحلديث، مث خلصت منهم من اشتهر يف احلديث            
نفة يف تراجم املكيني، وقد استفدت مـن        ، ومل اعتمد مباشرة على الكتب املص      ذكرته يف هذه الكتاب   

  .هذا الوقوف على مجلة من األعالم ممن فاتت ترامجهم الكتب املفردة يف تراجم املكيني
  .وقد أذكر من مل يصل إىل حد الشهرة لفائدة بدت يل يف ترمجته

   .كينيوالكتب املصنفة يف تراجم امل، ااورةحكم عن معىن اجلوار واملدخل  مقدماً بني يدي ذلك
  .راجياً اهللا سبحانه وتعاىل القبول يف الدنيا واآلخرة إنه مسيع جميب

  كتبه 
  حممد بن عمر بن سامل بازمول

  صول الدينأالدعوة و كلية –أم القرى جامعة 
  الكتاب والسنةقسم 
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  دخل امل
  ، وكتب تراجم املكيني ااورة حكم اجلوار و

  
  :ااورة حكم اجلوار و: أوال 

  
   :اجلوار يف اللغة

  .)١( عن الطريق هلا أصل واحد تدور عليه وهو امليل)ر. و. ج(مادة 
وكأنه مال عن طريق . املعتكف يف املسجد: ، وااور)٢(ومنه ااورة مبعىن االعتكاف يف املسجد

  . حياته املعتادة إىل لزوم املسجد واإلقامة فيه؛ فهو جماور 
 صلَّى اللَّه علَيه وسلَّمكَانَ رسولُ اللَّه : "عن أَبِي سعيد الْخدرِي رضي اللَّه عنهومن ذلك ما جاء 

اوِرجي يضملَةً تلَي رِينشع نِسي ممي نيرِ فَإِذَا كَانَ حهالش طسي وي فالَّت رشانَ الْعضمي رف 
 فيه جاورنه أَقَام في شهرٍ  معه وأَيجاوِرويستقْبِلُ إِحدى وعشرِين رجع إِلَى مسكَنِه ورجع من كَانَ 

 هذه الْعشر ثُم قَد  أُجاوِر كُنت:اللَّيلَةَ الَّتي كَانَ يرجِع فيها فَخطَب الناس فَأَمرهم ما شاَء اللَّه ثُم قَالَ
 اعتكَف معي فَلْيثْبت في معتكَفه وقَد أُرِيت هذه اللَّيلَةَ  هذه الْعشر الْأَواخر فَمن كَانَ أُجاوِربدا لي أَنْ

  ؛ثُم أُنِسيتها فَابتغوها في الْعشرِ الْأَواخرِ وابتغوها في كُلِّ وِترٍ وقَد رأَيتنِي أَسجد في ماٍء وطنيٍ
 لْكي تاُء فمالس لَّتهتلَةَ فَاسلَي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيلَّى النصي مف جِدسالْم كَففَو تطَرفَأَم لَةاللَّي

إِحدى وعشرِين فَبصرت عينِي رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ونظَرت إِلَيه انصرف من الصبحِ 
ههجواًءوما وينئٌ طلتم٣(" م(.  

أُحدثُكُم ما : "رضي اهللا عنهقَالَ جابِر ومن ذلك املكث باملكان مدة، كما جاء يف حديث جابر، 
لْت  نزِوارِي فَلَما قَضيت ججاورت بِحراٍء شهرا :حدثَنا رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ

 ا ثُمدأَح أَر ي فَلَمالمش نعينِي ومي نعي ولْفخي وامأَم تظَرفَن يتودي فَنادالْو طْنب تطَنبتفَاس
اِء يوي الْهشِ فرلَى الْعع وي فَإِذَا هأْسر تفَعفَر يتودن ا ثُمدأَح أَر فَلَم تظَرفَن يتودن هلَيرِيلَ عنِي جِبع

ةَ فَقُلْتجيدخ تيةٌ فَأَتيددفَةٌ شجنِي رذَتلَام فَأَخالس : زع لَ اللَّهزاًء فَأَنم لَيوا عبونِي فَصثَّرونِي فَدثِّرد
  .)٤("﴾ك فَطَهريا أَيها الْمدثِّر قُم فَأَنذر وربك فَكَبر وثياب﴿: وجلَّ

  ؛ )٥(الثَّوِي: ويسمى ااور يف احلرمني 
  .وكأن ذلك جاء من إطالة اإلقامة باملكان، أو من الضيافة، أو منهما، إذ هذا هو أصل معىن الثوى

  
  :اجلوار عرفاً 
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ة مدة وقد جرت كلمة ااور واجلوار يف لسان أهل العلم وصفاً على من أقام مبكة املكرمة أو املدين
  ؛"جاور مبكة"، أو "ااور مبكة: "تطول أو تقصر، فتراهم يف كتب التراجم يقولون

حممود بن عمر : "لطول إقامته مبكة، كما قيل يف حق" جار اهللا"بل أطلقوا على بعضهم اسم 
  .)٦()هـ٥٣٨ت(الزخمشري 

عتكاف الا املقام مطْلقا غَري ملتزم بشرائط افأما اَاورة مبكة واملدينة فيراد ": قال ابن األثري رمحه اهللا
  .)٧(اهـ"الشرعي

االعتكاف واجلوار سواء، إال من نذر مثل جوار مكة، جياور النهار : "ومن ذلك قول مالك رمحه اهللا
فمن جاور هذا اجلوار الذي ينقلب به الليل إىل مرتله فليس عليه يف : قال. وينقلب الليل إىل أهله

  .)٨(اهـ"جواره الصيام
ومعىن هذا أن مما عرف عندهم أن اجلوار مبكة يأيت مبعىن أن يلبث يف املسجد احلرام النهار وينقلب 

  . إىل أهله بالليل
  ؛ )٩( يرتل مرتل أهل مكة- يف مدة جواره - وااور 

  .فأهل مكة هم من أقام فيها مستوطناًً، ومن أقام فيها جماوراً
ذَلك لمن لَم يكُن أَهلُه حاضرِي الْمسجِد الْحرامِ واتقُوا اللَّه ﴿: اىلفيدخل هؤالء وهؤالء يف قوله تع

  .)١٩٦:البقرة (﴾واعلَموا أَنَّ اللَّه شديد الْعقَابِ
  واملقصود يف هذا البحث بااور هو من أقام ا مدة مث انتقل عنها؛ 

  . و عماره باملقام عندهفإن أهل مكة املكرمة هم جماورو بيت اهللا
  .)١٠()يف اجلوار مبكة] باب([ومن تراجم ابن أيب شيبة يف مصنفه 

 الذين -  من غري املهاجرين - ذكر فيه ما يتعلق باجلوار مبكة للمهاجرين، وأمساء بعض الصحابة 
  .جاوروا، وذكر بعض التابعني الذين جاوروا

  :حكم اجلوار مبكة 
فَروا ويصدونَ عن سبِيلِ اللَّه والْمسجِد الْحرامِ الَّذي جعلْناه للنـاسِ سـواًء             إِنَّ الَّذين كَ  ﴿: قال تعاىل 

  .)٢٥:احلج (﴾الْعاكف فيه والْباد ومن يرِد فيه بِإِلْحاد بِظُلْمٍ نذقْه من عذَابٍ أَليمٍ
  .)١١("من يعتنقه من أهل األفاق:  )الباد(و . أهل مكة): العاكف: " (قال قتادة

  اختلف العلماء يف ااورة مبكة؛ : "رمحه اهللا) هـ٥٩٧ت(قال ابن اجلوزي 
  .فكرهها أبو حنيفة

  .ومل يكرهها أمحد بن حنبل يف خلق كثري من العلماء بل استحبوها
  :فمن كرهها فألربعة أوجه 
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  .خوف امللل
  .كانقلة االحترام، ملداومة األنس بامل: والثاين

ليهيج الشوق باملفارقة فينشأ داعية العود، فإن تعلق القلب بالكعبة واإلنسان يف بيته، خري : والثالث 
  .من تعلق القلب بالبيت واإلنسان عند الكعبة

  . )١٢(اهـ"خوف ارتكاب الذنوب هناك، فإن اخلطأ مثّ ليس كاخلطأ يف غريه: والرابع 
  اورة مبكة مستحبة عند أكثر العلماء؛ ا: "رمحه اهللا) هـ٨٣٢ت(وقال الفاسي 
  . )١٣(منهم الشافعي

  . )١٤(وأبو يوسف وحممد بن احلسن صاحبا أيب حنيفة
. )١٥(إن جوار مكة مما يتقرب به إىل اهللا، كالرباط والصالة: وابن القاسم صاحب مالك ألنه قال 

  . نقل ذلك عنه ابن احلاج املالكي يف منسكه
  .)١٦(ليت يل اآلن جماورة مبكة: ل، ألنه روي عنه أنه قالواستحبها أيضاً أمحد بن حنب

، وفهم ذلك ابن رشد املالكي من كالم وقع )١٧(وممن كره ااورة مبكة أبو حنيفة
  .)١٩(اهـ.")١٨(ملالك

   . كيف لنا باجلوار مبكة:قال أمحد: "رمحه اهللا) هـ٦٢٠ت(ابن قدامة قال و
  .)٢٠(" ولوال إين أخرجت منك ما خرجت ، عز وجلالبقاع إىل اهللا  إنك ألحب "  : �قال النيب 

  .)٢١(ملن هاجر منها وإمنا كره اجلوار مبكة
  .وجابر بن عبد اهللا جاور مبكة

  .ليس مبرتلة من خيرج ويهاجر أي ال بأس به ومجيع أهل البالد ومن كان من أهل اليمن
  .وابن عمر كان يقيم مبكة

  .)٢٢(مبكة ملن قوي عليه ألا مهاجر املسلمنيباملدينة أحب إيل من املقام   واملقام : قال
  .)٢٤(اهـ.")٢٣(" القيامة ال يصرب أحد على ألوائها وشدا إال كنت له شفيعا يوم  ": � وقال النيب

  .وكالم أمحد يدل على أنه يستحب ااورة يف مكة، وأنه يرى أن املقام باملدينة أفضل
  .ع يف احملذوروحمل استحباب ااورة عند غلبة الظن أال يق

أنه يتيسر فيها من الطاعات ما ال حيصل        : ودليل من استحبها    : "رمحه اهللا ) هـ٦٧٦ت(قال النووي   
  .يف غريها، من الطواف ، وتضعيف الصلوات ، واحلسنات وغري ذلك

واملختار أن ااورة مستحبة مبكة واملدينة إال أن يغلب على ظنه الوقـوع يف األمـور املذمومـة أو                   
  .، وقد جاور ا خالئق ال حيصون من سلف األمة وخلفها، ممن يقتدى بهبعضها

خلطيئة أصيبها مبكة أعز علـي مـن        : " أنه قال  �وينبغي للمجاور أن يذكر نفسه مبا جاء عن عمر          



   )٧(   

  .)٢٥("سبعني خطيئة بغريها
من صـرب   : "�عن ابن عمر وأيب هريرة رضي اهللا عنهم عن النيب           : ")٢٦(وقد ثبت يف صحيح مسلم    

  .)٢٧(اهـ". "على ألواء املدينة كنت له شهيداً أو شفيعاً يوم القيامة
 إذا كان على الوجـه الـذي        -وباجلملة فجوار مكة    : "رمحه اهللا ) هـ٦٩٥ت(وقال احملب الطربي    

 مما يتقرب به إىل اهللا تعاىل ا من أجله، فإنه حلول حبضرة اهللا، واتـصاف جبـوار جاللـه،      -ينبغي  
  .)٢٨(اهـ"ه، وعكوف بساحة أفضالهومالزمة بفناء بيت
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  الكتب املصنفة يف تراجم املكيني : ثانياً 
  

  !التاريخ اإلسالمي فخر أمة اإلسالم
 لديها من التراجم لرجاالا وعلى شىت التخصصات - فيما أعلم –فإنه ال توجد أمة من األمم 

  !والفنون عرب العصور إىل يومنا مثل هذه األمة
 احلضارية والتارخيية وفتوحام وإجنازام فإن هذا أمر عظيم جداً، إمنا أركز ودع عنك مآثر املسلمني

هنا فقط على ما حواه تارخينا من تراجم وتسجيل أحداث وسري، مبا يذعن له كل صاحب عقل 
  !وبصرية

  :وقد كتب التاريخ اإلسالمي على صور
م أحداثها، ومن تويف فيها، وقد كتب على طريقة احلوليات؛ فيذكر يف كل سنة أه : الصورة األوىل

خلليفة بن خياط " التاريخ"ختتصر وقد تطول حبسب منهج املؤلف، وأشهر ما ميثل هذا النوع كتاب
تاريخ األمم "،  )هـ٢٥٦ت(حملمد بن إمساعيل البخاري " التاريخ األوسط"، و)هـ٢٤٠ت(

كالمها للذهيب " ل اإلسالمدو"و " تاريخ اإلسالم"و ). هـ٣١٠ت(حملمد بن جرير الطربي " وامللوك
  .، وكل هؤالء من املشتغلني باحلديث كما ترى)هـ٧٤٨ت(

كتب على طريقة الطبقات؛ حيث يذكر أحوال الناس ووفيام طبقة طبقة، وأشهر : الصورة الثانية 
خلليفة بن خياط " الطبقات"، و )هـ٢٣٠ت(البن سعد " الطبقات"من ميثل هذا النوع كتاب 

  .ء من احملدثنيوهؤال). هـ٢٤٠ت(
كتب على طريقة التراجم املخصصة سواء كانت مفردة لشخص بعينه، أو لبلد أو  : الصورة الثالثة

لكتاب أو لدولة أو لوصف كالثقات أو الضعفاء أو األعالم، وميثل هذا النوع كتب تواريخ البلدان، 
البن عساكر " قتاريخ دمش"، و) هـ٤٦٣ت(للخطيب البغدادي " تاريخ بغداد"وأشهرها كتاب 

، وكتب الثقات والضعفاء، والكتب املفردة لتراجم مفردة، والكتب املفردة ألحوال )هـ٥٧١ت(
وهذا النوع . لعلي بن حسن اخلزرجي" العقود الدرية يف تاريخ الدولة الرسولية"دولة بعينها ككتاب 

  .أغلب املصنفات فيه للمحدثني
تحليل للنواحي السياسية واالجتماعية والعمرانية كتب على طريقة الدرس وال: الصورة الرابعة 

والعلمية وغري ذلك، وهذا النوع من الدراسات بداياته قدمية، وابن خلدون يف مقدمته أشار إىل أمهية 
  .الدراسة على هذا النهج، وقد اهتم به يف العصور املتأخرة

  !ومكة املكرمة كتب يف تارخيها جبميع الصور السابقة 
لألزرقي " أخبار مكة"ا وصفة الكعبة واحلرم واملسجد وما يتعلق به، من ذلك كتاب فكتب يف وصفه



   )٩(   

هـ، ٢٧٢أليب عبداهللا حممد بن إسحاق الفاكهي كان حياً سنة " أخبار مكة"، و)٢٩()هـ٢٤٤ت(
   .)٣٠(هـ٢٧٩وتويف قبل 

وقضاا وكتب يف تراجم أعياا من أهلها وممن سكنها وجاور فيها أو مات ا، وتراجم والا 
 تقي الدين -  فيما أعلم –وخطبائها وأئمتها ومؤذنيها من أهلها وغريهم، وأول من صنف يف ذلك 

، "العقد الثمني يف تاريخ البلد األمني"يف كتابه ) هـ٨٣٢ت(حممد بن أمحد احلسين الفاسي املكي 
  .وقد أجاد وأفاد، وأمتع وزاد، فقد ذكر أعالمها إىل زمنه

" نور والزهر يف تراجم أفاضل مكة من القرن العاشر إىل القرن الرابع عشرنشر ال"مث جاء كتاب 
، وهو كالذيل على كتاب الفاسي، وقد مجع فيه مجلة )٣١()هـ١٣٤٣ت(اخلري ) أبو(لعبداهللا مرداد 

  .التقطها من عدة كتب، مع إفادات وزيادات جزاه اهللا خريا
لعبداهللا بن ) إىل القرن الرابع عشر اهلجريمن القرن التاسع " (أعالم املكيني"وجاء بعده كتاب 

، وقد مجع يف كتابه هذا أعالم املكيني الذين ورد  )٣٢(عبدالرمحن بن عبدالرحيم املعلمي حفظه اهللا
ذكرهم يف مجلة من كتب التاريخ قبله، مع تراجم بعض األعالم املعاصرين التقطها من الدوريات 

  .واجلرائد، فأجاد وأفاد، جزاه اهللا خرياً
لعز الدين عبدالعزيز " غاية املرام بأخبار سلطنة البلد احلرام"وكتب يف أخبار سالطينها ووالا كتاب 

منائح الكرم يف أخبار مكة "وكتاب . )٣٣()هـ٩٢٢ت(بن عمر بن حممد بن فهد اهلامشي القرشي 
  . )٣٤()هـ١١٢٥ت(لعلي تاج الدين بن تقي الدين السنجاري " والبيت ووالة احلرم

حملمد بن حممد بن حممد بن " إحتاف الورى بأخبار أم القرى"حولياا مرتباً على السنني كتاب ويف 
  .)٣٥()هـ٨٨٥ت(حممد بن فهد 

لتقي الدين الفاسي " شفاء الغرام بأخبار البلد احلرام"ومن الكتب اجلامعة فيها كتاب 
  .، إال أنه ليس بكتاب تراجم)٣٦()هـ٨٣٢ت(

، تأليف أمحد حممد السباعي )يف السياسة والعلم واالجتماع والعمراندراسات " (تأريخ مكة"وكتاب 
  . )٣٧()هـ١٤٠٤ت(

، على كثري مما يتعلق بطبقات من كان مبكة )٣٨()هـ٢٣٠ت(وقد اشتمل كتاب الطبقات البن سعد 
  .من الرواة

رت فيمن والذي يتعلق ذا الكتاب هنا، كتب التراجم املتعلقة باملكيني، ألنه مشلت فيمن مشلت، وذك
  .ذكرت ااورين ا، على خمتلف ختصصام واجتاهام

 فاته إفراد الترمجة لبعض من ههو كامسه، إال أن" العقد الثمني"رمحه اهللا ) هـ٨٣٢ت(وكتاب الفاسي 
  :من ذلك !ذكرهم يف مواضع أخرى من كتابه، وآلخرين مل يذكرهم،  فسبحان اهللا



   )١٠(  

  . ممن جاور مبكةفاته أن يفرد ترمجة أليب هريرة، وهو
  .وفاته أن يفرد أبا سعيد اخلدري بترمجة وهو ممن جاور مبكة

  . وفاته أن يفرد جابر بن عبداهللا األنصاري بترمجة وهو ممن جاور مبكة
  .وفاته أن يفرد ترمجة للشعيب وهو ممن جاور

  .وفاته أن يفرد علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب، وهو ممن جاور مبكة
  .رجم لسفيان بن سعيد الثوري ، وهو ممن جاوروفته أن يت

  .، وهو ممن جاور مبكةمحد بن شبيب احلبطي أبو عبد اهللا البصريوفاته أن يترجم أل
  .، وهو ممن جاور مبكة حممد عبداهللا بن علي بن اجلارود النيسابورييبوفاته أن يترجم أل
  .، وهو ممن جاورابن ااوريوسف بن يعقوب بن حممد الشيباين املعروف بوفاته أن يترجم ل

  .، وهو ممن جاور مبكة)ابن قيم اجلوزية(مد بن أيب بكر الزرعي وفاته أن يترجم حمل
  .، وهو ممن جاور الفضل عبد الرحيم املعروف باحلافظ العراقييبوفاته أن يترجم أل

  .هذا فيما يتعلق بااورين من أهل احلديث، ممن أوردت ترمجته هنا
  :اء بعده يف تراجم املكينيومما فات من ج

  .فإنه ممن جاور مبكة) هـ٨٥٢ت(الترمجة للحافظ ابن حجر 
  .، فإنه ممن جاور)هـ٩٠٢ت(ولتلميذه السخاوي 

  .والباب ال يزال حباجة لتتبع فوات تراجم املكيني، واهللا املوفق
عذر ملا وعلى كل حال فلم يزعم الفاسي وال غريه االستقصاء، بل مجيعهم صرح بذلك، وقدم ال

عسى أن يكون فام، فهذا الفوات ليس دركاً عليهم، و ال نقصاً يف عملهم، و ال دخالً على 
  .جهدهم، رمحهم اهللا وأسكنهم فسيح جناته

وأسأل من كل من وقف " : "العقد الثمني"رمحه اهللا يف مقدمة كتابه ) هـ٨٣٢ت(فقد قال الفاسي 
قصري، وإصالح ما فيه من الغلط بعد التحرير، وسبب املساحمة عما فيه من الت: على هذا الكتاب 

ما ذكرته من أين مل أر : وسبب التقصري.  النسيان، وقد جبل عليه كل إنسان– يف الغالب –الغلط 
مؤلفاً يف املعىن الذي قصدت مجعه فاستضيء به، وإمنا ظفرت من ذلك بأشياء قليلة مفرقة، بذلت يف 

  . )٣٩(اهـ"رون يل، ومن بعديحتصيلها جهدي ألنتفع ا واملعاص
وعلى كل حال فإن كتابه مل يقع شيء من الكتب بعده يف بابته، فهو رأس الكتب املصنفة يف املكيني 
إىل عصره، وهو أسها، ومثل هذا العمل واألولية فيه مبجردها عذر لصاحبها، فكيف واحلال أن هذا 

ممن سكنها وجاور فيها مدة سنني، أو مات التاريخ متعلق مبكة وتراجم األعيان من أهلها وغريهم، و
ا، وتراجم والا، وقضاا وخطبائها، وأمتها ومؤذنيها، من أهلها وغريهم، وتراجم من عمل فيها 

  ! عمالً حسناً أو مأثرة  وفضيلة، فإن هذا مما تعسر اإلحاطة به



   )١١(  

  :يف مكة من الصحابة رضوان اهللا عليهم ااورون 
رمحه اهللا إىل أربعة ومخسني ) هـ٥٩٧ت(لصحابة، بلغ م ابن اجلوزي استوطن مكة عدد من ا

  .)٤٠(صحابياً رضي اهللا عنهم وأرضاهم
  .من أهلهاوهؤالء 

  إمنا نذكر هنا بعضاً ممن جاور، من مشاهري الصحابة رضي اهللا عنهم،   و
قام فيها بعد الـصدر      هلم بامل  �ومل جياور املهاجرون من الصحابة مبكة املكرمة، امتثاالً لنهي الرسول           

 سمعت عمر بـن عبـد       :عن عبد الرحمنِ بنِ حميد الزهرِي قَالَ      أكثر من ثالثة أيام، وذلك ما جاء        
ن الْحضرمي   سمعت الْعلَاَء ب   : قَالَ ؟ما سمعت في سكْنى مكَّةَ    : الْعزِيزِ يسأَلُ السائب ابن أُخت الْنمرِ     

سـمعت  : "ويف لفظ مسلم  ". ثَلَاثٌ للْمهاجِرِ بعد الصدرِ   : " قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم       :قَالَ
كَأَنه يقُولُ لَا يزِيـد     .  بِمكَّةَ للْمهاجِرِ إِقَامةُ ثَلَاث بعد الصدرِ    " :رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يقُولُ      

  .)٤١("علَيها
  . بِفَتحِ الْمهملَتينِ أَي بعد الرجوع من منى"ثَلَاث للْمهاجِرِ بعد الصدر": قَوله "

وهذا احلديث حجة ملن منع املهاجر بعد الفـتح مـن           : "رمحه اهللا ) هـ٥٤٤ت(قال القاضي عياض    
وأجاز ذلك مجاعة هلم بعد الفتح، مع االتفاق على وجوب اهلجـرة            . كة، وهو قول اجلمهور   املقام مب 

 ومواسام له بأنفسهم، ولفرارهم بدينـهم       �ووجوب سكىن املدينة لنصرة النيب      . عليهم قبل الفتح  
  فال خالف يف جواز سكىن بلده لـه، مكـة أو     -  ممن آمن بعد ذلك       -وأما لغري املهاجر    . من الفتنة 

  .)٤٢(اهـ"غريها
كل من  : املهاجر هنا يعين به   : "رمحه اهللا، يف شرحه للحديث    ) هـ٦٥٦ت(وقال أبو العباس القرطيب     

، وال يعين به من هاجر من غريها؛ ألن هذا احلديث خـرج             �هاجر من مكة إىل املدينة لنصرة النيب        
 �  فأجـام الـنيب       - تعاىل    إذا كانوا تركوها هللا    -جواباً عن سؤاهلم حني حترجوا من املقام مبكة         

وذا احلديث قال اجلمهور فحكموا مبنع املهاجر من        . ... بذلك، ورأى أن إقامة الثالث ليس بإقامة      
  . )٤٣(اهـ"أهل مكة من املقام ا بعد الفتح، وأجاز ذلك هلم مجاعة بعد الفتح

  :وفقْه هذَا الْحديث : "رمحه اهللا) هـ٨٥٢ت(قال ابن حجر العسقالين 
لَكن أُبِيح لمن قَصدها منهم بِحـج أَو        ، نَّ الْإِقَامة بِمكَّة كَانت حراما علَى من هاجر منها قَبل الْفَتح            أَ

اللَّه علَيه وسلَّم لـسعد  وبِهذَا رثَى النبِي صلَّى ، عمرة أَنْ يقيم بعد قَضاء نسكه ثَلَاثَة أَيام لَا يزِيد علَيها        
ولَـا معنـى    ، وفي كَلَام الداودي اختصاص ذَلك بِالْمهاجِرِين الْأَولني      . ... بن خولَة أَنْ مات بِمكَّة    

نيلبِالْأَو هقْيِيدت٤٤(اهـ"ل(.  
  :جاور  عندنا : "عن عطاء قال



   )١٢(  

  .جابر بن عبد اهللا 
  . وابن عمر

  .وابن عباس 
  .وأبو هريرة 

    .)٤٥("وأبو سعيد اخلدري
  :فمن الصحابة غري املهاجرين الذين جاوروا

 جابر فهو جابر بن عبد اهللا بن عمرو بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة -١
  . )٤٦(أبو حممد: أبو عبد الرمحن ويقال: األنصاري السلمي أبو عبد اهللا ويقال

   .� النيب هو أحد املكثرين عن
  .)٤٧("أَنا وأَبِي وخالي من أَصحابِ الْعقَبة: "قَالَ عطَاٌء قَالَ جابِر ويف الصحيح 

كنت أميح أصحايب املاء يوم     : "وروى البخاري يف تارخيه بإسناد صحيح عن أيب سفيان عن جابر قال           
   .)٤٨("بدر

د اهللا حلقة يف املسجد يعـين النبـوي         كان جلابر بن عب   : ويف مصنف وكيع عن هشام بن عروة قال       
  .يؤخذ عنه العلم

  ثبتت جماورته يف مكة املكرمة مدة يف حدود السنة؛
  .)٤٩("جاورت جابرا مبكة ستة أشهر: "عن أىب سفيان طلحة بن نافع الواسطي 

  رمحه اهللا؛) هـ١٩٨ت( وقد نص على حدوث هذه ااورة سفيان بن عيينة 
، عن عطاء عن ابن عباس، فقال لـه         )هـ١٢٦ت(كي عمرو بن دينار     فقد روى حديثاً عن شيخه امل     

أَرأَيت حديثَ عطَاٍء لَا يمسح أَحدكُم يده حتى يلْعقَها أَو يلْعقَها           ): وهو عمر بن قيس   (أحد تالمذته   
وه نم؟ع   

  ! عن ابنِ عباسٍ:قَالَ
   جابِرٍ  فَإِنه حدثْناه عن:قَالَ
  .حفظْناه من عطَاٍء عن ابنِ عباسٍ قَبلَ أَنْ يقْدم جابِر علَينا: عمرو بن دينارقَالَ 

  ". وإِنما لَقي عطَاٌء جابِرا في سنة جاور فيها بِمكَّةَ: قال سفيان بن عيينة
  :  رمحه اهللا، حيث قال)هـ٢١٩ت(وإليك سياقة القصة كما أوردها احلميدي 

ثنا عمرو بن دينار قال أخربين عطاء بن أيب رباح عن بن عباس أن رسـول اهللا                  حدثنا سفيان قال    حد
  ".إذا أكل أحدكم فال ميسح يديه حىت يلعقها أو يلعقها: "صلى اهللا عليه وسلم  قال

  ؟ابريا أبا حممد إمنا حدثناه عطاء عن ج: بن قيس )٥٠(فقال له عمر: قال سفيان 



   )١٣(  

  .بن عباس قبل أن يقدم علينا جابر مكة اواهللا لقد مسعته من عطاء حيدثه عن : فقال عمرو 
  .)٥١("جابر يف سنة جاور فيها -إن شاء اهللا تعاىل  -وإمنا لقي عمرو وعطاء : قال سفيان 

  .)٥٢(اهـ"وجابر بن عبداهللا جاور مبكة: "رمحه اهللا) هـ٦٢٠ت(وقال ابن قدامة 
رمحه اهللا عن جابر أنه أقام مبكة يف أخواله بـين سـهم سـبعة               ) هـ٦٩٤ت(ي  وذكر احملب الطرب  

  .)٥٣(أخرجه سعيد بن منصور: وقال.أشهر
  .مات سنة ثالث وسبعني ويقال إنه عاش أربعا وتسعني سنة: يقال 

  :ومن الصحابة الذين جاوروا  
  .)٥٤(ملدين عبداهللا بن عمر بن اخلطاب القرشي العدوي أبو عبد الرمحن املكي مث ا-٢
سلم قدميا مع أبيه وهو صغري مل يبلغ احللم وهاجر معه وقدمه يف ثقله واستصغر يوم أحـد وشـهد                    أ

 وهو شقيق حفصة أم الؤمنني أمهما زينت بنـت          ،�اخلندق وما بعدها من املشاهد مع رسول اهللا         
    .مظعون أخت عثمان بن مظعون 

    .)٥٥("مع عبد اهللا بن عمر مبكة ستة أشهرجاورت : "قالطلحة بن نافع الواسطي يب سفيان أعن 
  .)٥٦("جاورت مع ابن عمر، فرأيته يصوم العشر: "عن احلر بن الصياح قال

 مدة عامني أو عام ونصف، �وجالسه يف هذا اجلوار عامر الشعيب ، حيث ذكر أنه جالس ابن عمر 
  .دة جواره مبكة مقام بالكوفة، فالظاهر أنه جالسه يف م�والشعيب كويف، وليس البن عمر 

 أَرأَيت حديثَ الْحـسنِ عـن النبِـي صـلَّى اللَّـه علَيـه               : قَالَ لي الشعبِي   :عن توبةَ الْعنبرِي قَالَ   
لَّمس٥٧(و(            ثُ عدحي هعمأَس فَلَم فنِصو ةنس نِ أَويتنس نا مقَرِيب رمع ناب تدقَاعو     لَّى اللَّـهص بِيالن ن

 كَانَ ناس من أَصحابِ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فـيهِم سـعد فَـذَهبوا                :علَيه وسلَّم غَير هذَا قَالَ    
للَّه علَيه وسلَّم إِنه لَحم ضب فَأَمـسكُوا        يأْكُلُونَ من لَحمٍ فَنادتهم امرأَةٌ من بعضِ أَزواجِ النبِي صلَّى ا          

                     ـهنلَكو يهف كش بِه أْسقَالَ لَا ب لَالٌ أَوح هوا فَإِنماطْع كُلُوا أَو لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسفَقَالَ ر
  .)٥٨(لَيس من طَعامي

 جالَست ابن عمر سـنةً      : سمعت الشعبِي يقُولُ   : عبد اللَّه بنِ أَبِي السفَرِ قَالَ      عنووقع عند ابن ماجه     
  .)٥٩("فَما سمعته يحدثُ عن رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم شيئًا

انت سنة وكسرا فألغى الكـسر      فيجمع بأن مدة جمالسته ك    : "رمحه اهللا ) هـ٨٥٢ت(قال ابن حجر    
ال فهو كويف وابن عمر مل تكن له إقامـة          إوكان الشعيب جاور باملدينة أو مبكة و      . تارة وجربه أخرى  

  .)٦٠(اهـ"بالكوفة
  . الظاهر أن جمالسته البن عمر كانت مبكة أثناء جوار ابن عمر فيها، واهللا اعلم: قلت

  .يف أول سنة أربع وسبعني هجرية �مات ابن عمر 



   )١٤(  

مات أيب مبكة، ودفن بفخ سنة أربع وسبعني وهو ابن أربع ومثانني، وأوصـاين      : عن سامل بن عبداهللا      
  . )٦١(أن أدفنه خارج احلرم، فلم نقدر، فدفناه بفخ يف احلرم، يف مقربة املهاجرين

  : ومن الصحابة الذين جاوروا 
بد مناف بن قصي بن عبد املطلب شيبة بن هاشم وامسه عمرو بن ع بن  عبداهللا بن عباس-٣

كالب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر القرشي اهلامشي املكي األمري رضي اهللا عنه      
   .)٦٢(مولده بشعب بين هاشم قبل عام اهلجرة بثالث سنني

قل ابن عباس  مع أبويه إىل دار اهلجرة سنة الفتح وقد أسلم قبل ذلك فإنه صح عنه أنه قال كنت انت
  .)٦٣(من املستضعفني أنا من الولدان وأمي من النساءأنا وأمي 

  . )٦٤( حنوا من ثالثني شهراً، وحدث عنه مجلة صاحلة�وعلى هذا فقد صحب النيب 
رمحه اهللا أن ) هـ٢٤٠ت(وجاور يف مكة بعد مقتل علي بن أيب طالب؛ فقد ذكر خليفة بن خياط 

حىت قتل علي، فاستخلف ابن عباس ، � توىل البصرة أيام خالفة علي بن أيب طالب �ابن عباس 
  .)٦٥(على البصرة عبداهللا بن احلارث ومضى إىل احلجاز

فيها : "رمحه اهللا، حيث قال) هـ٨٨٥ت(وكان جواره يف سنة أربعني كما ذكر النجم عمر بن فهد 
وقد . خرج عبداهللا بن عباس من البصرة وحلق مبكة، يف قول أكثر أهل السري) يف سنة أربعني : يعين( 

مل يزل عامالً عليها لعلي حىت قتل، وشهد صلح احلسني مع معاوية، مث : أنكر ذلك بعضهم فقالوا
  .  )٦٦(اهـ"عبيداهللا بن عباس: وإمنا كان الذي شهد صلح احلسن . واألول اصح. خرج إىل مكة

هـ، وصلى ٦٨هـ ، مث غادرها إىل الطائف ومات فيها سنة ٦٦ومكث يف مكة املكرمة إىل عام 
  .حممد بن احلنفية رضي اهللا عنهم وأرضاهمعليه 

  : ومن الصحابة الذين جاوروا 
  . )٦٧(أنه عبدالرمحن بن صخر الدوسي:  هريرة، اختلف يف امسه وأشهر ما قيل أبو-٤

 علماً كثرياً طيباً مباركاً فيه ، مل يلحق يف �محل عن النيب : رمحه اهللا ) هـ٧٤٨ت(قال الذهيب 
كر، وعمر ، وأسامة، وعائشة والفضل، وبصرة بن أيب بصرة، وكعب كثرته، وعن أيب ، وأيب ب

  .)٦٨(اهـ"األحبار
   . )٦٩(..."، وأبو هريرة ، : ...جاور  عندنا : "عن عطاء قال

هـ على األرجح، ودفن بالبقيع وشيعه ابن عمـر وأبوسـعيد   ٥٧مات أبو هريرة رضي اهللا عنه سنة    
   .اخلدري رضي اهللا عنهم

  :جاوروا ومن الصحابة الذين 
 أبو سعيد اخلدري سعد بن مالك بن سنان بن ثعلبة بن عبيد بن األجبر بن عوف بن احلارث -٥



   )١٥(  

  .)٧٠(بن اخلزرج
  .أخو أبو سعيد ألمه هو قتادة بن النعمان الظفري، أحد البدريني

  .استشهد أبوه مالك يوم أحد، وشهد أبو سعيد اخلندق، وبيعة الرضوان
  .اب، وعن أيب بكر ، وعمر وطائفة، وكان أحد الفقهاء اتهدين ، فأكثر وأط�وحدث عن النيب 

    . )٧١("وأبو سعيد اخلدري، : ...جاور  عندنا : "عن عطاء قال
  .مات سنة أربع وسبعني من اهلجرة النبوية



   )١٦(  

   : بعد الصحابة إىل زمننا وممن جاور من احملدثني
هاشم بن عبد مناف، زين العابدين  علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب بن عبداملطلب بن -١

   .)٧٢(اهلامشي العلوي املدين
  .ولد يف سنة مثان وثالثني ظناً

  .من ااورين مبكة
  .)٧٣(" علي بن احلسني وسعيد بن جبريجاورت مبكة ومثَّ: "قال] بن أيب سليمان[عن عبد امللك 

  .ويف جواره حاول اللقاء بسعيد بن جبري وكان مستخفياً ا من احلجاج
ما : تستطيع أن جتمع بيين وبني سعيد بن جبري؟ قلت        : عن مسعود بن مالك قال يل علي بن احلسني          

  .)٧٤("أشياء أريد أن أسأله عنها، إن الناس يأتوننا مبا ليس عندنا: حاجتك؟ قال
  .ومات سنة أربع وتسعني من اهلجرة

  : ومن الذين جاوروا 
  .)٧٥(األسدي الواليب، موالهم الكويف سعيد بن جبري أبو حممد ويقال أبوعبداهللا -٢

  .جاور مبكة 
إن هذا الرجـل قـادم      : أتيت سعيد بن جبري مبكة، فقلت     : قال أبوبكر بن عياش عن أيب حصني قال       

  !و ال آمنه عليك فأطعين واخرج) خالد بن عبداهللا: يعين(
  .واهللا لقد فررت من اهللا حىت استحييت من اهللا: فقال
  .)٧٦("فقدم خالد مكة فأرسل إليه فأخذه.  تك أمك سعيداًإين ال أراك كما مس: قلت

  .)٧٧(" علي بن احلسني وسعيد بن جبريجاورت مبكة ومثَّ: "قال] بن أيب سليمان[عن عبد امللك 
 ومساعه منه، وأخذه عنه العلم وخصوصاً التفسري، إمنا كان يف �ولقاء سعيد بن جبري بابن عباس 

عمره مخسني سنة، يعين ولد يف حدود سنة بضع وأربعني من مكة؛ ألن سعيداً مات ومل يتم من 
  .  غادر البصرة إىل مكة يف سنة أربعني كما تقدم يف ترمجته�اهلجرة ، وابن عباس 

  .مات سعيد سنة مخس وتسعني، قتله احلجاج 
   :ومن الذين جاوروا 

  . )٧٨( حممد بن طارق املكي-٣
  .وجماهد، بن كيسانوس وطاو ،عبد اهللا بن عمر بن اخلطابروى عن 

  .روى عنه سفيان الثوري ق وسفيان بن عيينة وليث بن أيب سليم
  . كان رجال صاحلا: قال أبو حامت
  .ثقة : وقال النسائي



   )١٧(  

   .وذكره بن حبان يف الثقات
كان حممد بن طارق هذا جاور البيت فكان يطوف يف اليوم والليلة            : "وقال أمحد بن إبراهيم الدورقي    

   .)٧٩(اهـ"كان يعدل ذلك بعشرة فراسخ له عنده حديث يف الطوافسبعني أسبوعا ف
  . مات بعد املئة

  :ومن الذين جاوروا 
 ، أبو عمرو - وذو كبار قيل من أقيال اليمن - عامر بن شراحيل بن عبد بن ذي كبار -٤

  . )٨٠(اهلمداين مث الشعيب
  .مولده يف إمرة عمر بن اخلطاب

  ه هذا ابن عمر ملدة سنتني؛ سبق أن الشعيب جاور وجالس يف جوار
 أَرأَيت حديثَ الْحـسنِ عـن النبِـي صـلَّى اللَّـه علَيـه               : قَالَ لي الشعبِي   :عن توبةَ الْعنبرِي قَالَ   

لَّمس٨١(و(          هعمأَس فَلَم فنِصو ةنس نِ أَويتنس نا مقَرِيب رمع ناب تدقَاعو       لَّى اللَّـهص بِيالن نثُ عدحي 
  .)٨٢(.وذكر احلديث ... علَيه وسلَّم غَير هذَا 

  . والظاهر أن جمالسته البن عمر كانت مبكة أثناء جوار ابن عمر فيها، واهللا اعلم
  .والشعيب إمام كبري يف اجلرح والتعديل

بداهللا وجابر بن جرير، واحلسن بن علي بن        يروي عن أنس بن مالك وبريدة وابن عمر، وجابر بن ع          
  .أيب طالب، واحلسني بن علي بن أيب طالب، وزر بن حبيش يف آخرين

وعنه إبراهيم بن مهاجر، وأمساء بن عبيد، وجابر اجلعفي، واألعمش، وسعيد بن مسروق، وعاصـم               
  .األحول، وابن شربمة، يف آخرين

  .هـ وقيل غري ذلك١٠٥وتويف سنة 
  : روا ومن الذين جاو

  .)٨٣(طلحة بن نافع اإلسكاف الواسطي -٥
  عراقي صدوق 

  روى عن جابر بن عبد اهللا وابن عباس وأنس بن مالك وعبيد بن عمري وغريهم 
  .روى عنه حصني بن عبد الرمحن واألعمش وحممد بن إسحاق وحجاج ابن أرطاة وشعبة وغريهم 

  .أبو الزبري أحب إيل منه: قال أبو حامت الرازي
  .ليس به بأس : محد بن حنبل وغريه وقال أ

  .  الثقة سفيان وشعبة!؟ أتريد أن أقول ثقة:وسئل أبو زرعة عنه فقال
  . إمنا أبو سفيان عن جابر صحيفة: وقال سفيان بن عيينة 



   )١٨(  

  .)٨٤(ما حيدث عن جابر مل يسمع منه، إمنا هو صحيفة سليمان اليشكري: قال شعبة 
  .)٨٥( بآخرخرج له البخاري مقرونا: قال الذهيب

  .)٨٦(جاورت جابرا مبكة ستة أشهر: عن أىب سفيان 
  كيف يكون جاور جابراً ستة اشهراً مبكة، وحديثه عنه صحيفة؟: فإن قيل 
، فهو مع جواره مل يـسمع       �ال ميتنع أن يكون جاوره، ومل يسمعه حيدث عن رسول اهللا            : فاجلواب

  .ث قليلة معدودة، أو مسع منه أحادي�منه أحاديث يرويها عن رسول اهللا 
مل يسمع أبو   " : علي بن املديين حدثنا املعلى بن منصور مسعت بن أيب زائدة قال أبو خالد الداالين               عن  

  .)٨٧("سفيان من جابر إال أربعة أحاديث يكتب حديثه وليس بالقوي
 :يان  ف قال أبو س   : العالء القصاب  يبوقد يقع يف النفس أنه مسع أكثر من ذلك كما يفيده ما جاء عن أ              

  .)٨٨("كري يكتب يعين عن جابر رضي اهللا عنه واهللا أعلميشكنت أحفظ وكان سليمان ال
 أبو سفيان مل يسمع من جـابر إال أربعـة           :كان يزيد أبو خالد الداالين يقول     : " البخاري   د قال وق

  .)٨٩(!"؟وما يدريه أو ال يرضى أن ينجو رأسا برأس حىت يقول مثل هذا. أحاديث
، وإال فقد نقـل     )٩٠(البخاري أن أبا خالد يف نفسه ليس بقوي فكيف يتكلم يف غريه           إمنا مراد   : قلت

  . )٩١("أربعة أحاديث) من جابر: يعين(مسع أبو سفيان منه : "عن شعبة قوله
وعليه؛ فإن طلحة إمنا يثبت مساعه من جابر ألربعة أحاديث؛ و توجيه ذلك مع كونه جـاور جـابراً                 

 ، فإم رضي اهللا عنهم كانوا يتهيبون    � قليل احلديث عن رسول اهللا       مبكة ستة اشهر، أن جابراً كان     
جالست ابن عمر سنتني فلم أمسعـه       : أال ترى إىل الشعيب يقول    . �ويتقون احلديث عن رسول اهللا      

  .)٩٢( إال يف حديث واحد�قال رسول اهللا : يقول
ظ منها مساعه إال أربعـة      أن يكون طلحة قد مسع من جابر أحاديث كثربة، لكن مل حيف           : وتوجيه آخر 

  .، وما عداه مل حيفظه فكان يرويه عن جابر بواسطة صحيفة سليمان اليشكري أحاديث
  . هجريةسنة أربع وعشرين ومئةتويف 

  :ومن الذين جاوروا 
  .)٩٣(روى عنه اجلماعة. زياد بن سعد بن عبد الرمحن اخلراساين أبو عبد الرمحن -٦

  . إمام جمود حجة خراساين
  . هلا عك:فسكن قرية يقال مث حتول إىل اليمنكة جاور مب

  . وحدث عن شرحبيل بن سعد وابن شهاب وضمرة بن سعيد وطبقتهم ومات كهال
  .أخذ عنه مالك وابن عيينة والقدماء مل ينتشر حديثه

وكان شريك بن جريج روى عن ثابت بن عياض األحنف وأيب الزناد وعبد اهللا بن الفضل والزهري                 



   )١٩(  

م اجلندي وابن عجالن وأيب الزبري املكي ومحيد الطويل وهالل بن أسـامة وغريهـم               وعمرو بن مسل  
  .وعنه مالك وابن جريج وابن عيينة ومهام وابن حيىي وأبو معاوية وزمعة بن صاحل وعدة

حدثنا زياد بن سعد وكان ثقة من أهل خراسان سـكن مكـة             : رمحه اهللا   ) هـ١٧٩ت(قال مالك   
   .ئة وصالحوقدم علينا املدينة وله هي

كان أثبت أصحاب   : وقال أيضا   . كان عاملا حبديث الزهري   : رمحه اهللا ) هـ١٩٨ت(بن عيينة   اقال  
  .الزهري 

  .كان من أهل التثبت والعلم: رمحه اهللا ) هـ٢٣٢ت(بن املديين اوقال 
ـ ٢٦٤(وأبـو زرعـة     )  هـ٢٤١ت(أمحد  و  ) هـ٢٣٣ت(وقال ابن معني      وأبـو حـامت   ) هـ

  .ثقة :  رمحهم اهللا) هـ٢٧٥ت(
  مكي ثقة: رمحه اهللا ) هـ٢٦١ت(وقال العجلي 
  .ثقة ثبت : رمحه اهللا ) هـ٣٠٣ت(وقال النسائي 

  . كان من احلفاظ املتقنني:يف الثقات وقالرمحه اهللا ) هـ٣٥٤ت(ذكره بن حبان 
  .هـ١٥١: هـ وقيل ١٥٠ومات مع ابن جريج أو قبله رمحه اهللا ، وقد مات ابن جريج يف سنة 

  : جاورواومن الذين
  .)٩٤(إبراهيم بن طهمان بن شعبة أبو سعيد اهلروي -٧

  .نزيل نيسابور مث حرم اهللا تعاىل
 ولد يف آخر زمان الصحابة الصغار وارحتل يف طلب العلم فحمل عن آدم بن علي وثابـت البنـاين                   
وعبد العزيز بن رفيع ومساك بن حرب وأيب حصني وحممد بن زياد اجلمحـي صـاحب أيب هريـرة                   

صور وأيب مجرة الضبعي وأيب إسحاق السبيعي وأيب الزبري وعاصم ابن دلة وعاصم بن سـليمان                ومن
وحسني املعلم وعطاء بن أيب مسلم اخلراساين وعبد العزيز بن صهيب ومطر الوراق وحيىي بن سـعيد                 

  .وخلق سواهم 
رك وحفص بن عبد     وعنه صفوان بن سليم شيخه وأبو حنيفة وحممد بن جعفر بن أيب كثري وابن املبا              

اهللا السلمي وأبو عامر العقدي وعمر بن عبد اهللا بن رزين وعبد الرمحن بن مهدي وحممد بن سـابق                   
ومعن القزاز وحيىي بن أيب بكري وحيىي بن الضريس وأبو حذيفة النهدي وعبد الـرمحن بـن سـالم                   

اجلمحي وحممد بن سنان العوي وأمم سواهم ق.  
  .رمحهم اهللا ) هـ٢٧٥ت(وأبو حامت ) هـ٢٤١ت( وأمحد )هـ١٨١ت(وثقه ابن املبارك 

  .ال بأس به : رمحه اهللا) هـ٢٣٣ت(وقال عبد اهللا بن أمحد عن حيىي بن معني 
  .حسن احلديث صدوق : وقال أبو حامت أيضا 

  . مل يزل األئمة يشتهون حديثه ويرغبون فيه ويوثقونه: رمحه اهللا) هـ٢٨٠ت(وقال عثمان بن سعيد 



   )٢٠(  

ثقة من أهل سرخس خرج يريد احلـج، فقـدم نيـسابور            : رمحه اهللا ) هـ٢٧٥ت(اود  وقال أبو د  
اإلقامة على هؤالء أفضل من احلج فأقام فنقلهم من قـول جهـم إىل   : فوجدهم على قول جهم فقال   

  .اإلرجاء 
كان صحيح احلديث كثري السماع ما كان خبراسان        : رمحه اهللا ) هـ٢٣٨ت(قال إسحاق بن راهويه     

  . منه وهو ثقةأكثر حديثا 
ما قـدم   : يقول) هـ١٩٨ت(وقال أبو الصلت عبد السالم بن صاحل اهلروي مسعت سفيان بن عيينة             

  فإبراهيم بن طهمان؟ : قلت له. علينا خراساين أفضل من أيب رجاء عبد اهللا بن واقد
  . كان ذاك مرجئا: قال

 قول بال عمل وأن ترك العمل ال        مل يكن إرجاؤهم هذا املذهب اخلبيث أن اإلميان       : مث قال أبو الصلت   
يضر باإلميان بل كان إرجاؤهم أم يرجون ألهل الكبائر الغفران ردا على اخلوارج وغريهم الـذين                

  .  )٩٥(يكفرون الناس بالذنوب
حنن نرجو جلميع أهل الكبائر الذين يدينون       : مسعت الثوري يقول يف آخر أمره     : ومسعت وكيعا يقول  

  . ن عملوا أي عملديننا ويصلون صالتنا وإ
  .وكان شديدا على اجلهمية : قال

  . كان إبراهيم من أنبل الناس خبراسان والعراق واحلجاز وأوثقهم وأوسعهم علما:  قال حيىي بن أكثم
واهللا الذي ال إله إال هو لقـد رأى حممـد     : مسعت إبراهيم بن طهمان يقول    :  قال حفص بن عبد اهللا    

  . ربه
  . يقول اجلهمية والفدرية كفار: ت إبراهيم بن طهمانمسع: وقال محاد بن قرياط

  . شيخان خبراسان مرجئان أبو محزة السكري وإبراهيم بن طهمان، ومها ثقتان: وقال أبو حامت 
كنت عند أمحد بن حنبل فذكر إبراهيم بن طهمان، وكان متكئا من علة فجلـس،               : وقال أبو زرعة    

  . كان مرجئا شديدا على اجلهمية: وقال أمحدال ينبغي أن يذكر الصاحلون فيتكأ : وقال
  . مات سنة ثالث وستون ومئة من اهلجرة

  :ومن الذين جاوروا 
  .)٩٦( سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب بن رافع بن عبد اهللا أبو عبد اهللا الثوري الكويف-٨

  .مصنف كتاب اجلامع
  .جاور مبكة

اعتناء والده احملدث الصادق سعيد بن مسروق       ولد سنة سبع وتسعني اتفاقا وطلب العلم وهو حدث ب         
الثوري، وكان والده من أصحاب الشعيب و خيثمة بن عبد ثقات الكـوفيني، و عـداده يف صـغار                   



   )٢١(  

  .التابعني روى له اجلماعة الستة يف دواوينهم
جعفر الصادق وجعفر بن ميمون وحبيب بن       : وللثوري شيوخ كثر بلغ عددهم ستمائة شيخ، منهم         

وهو من كبار شيوخه وحبيب بن الشهيد وحبيب بن أيب عمرة ومحيد الطويل وحنظلة بـن    أيب ثابت   
أيب سفيان والربيع بن أنس والربيع بن صبيح وربيعة الرأي وزياد بن عالقة وهو من كبار مـشيخته                  

  .، وشعبة بن احلجاجوسليمان األعمش وسليمان التيمي وزيد بن أسلم وأبو حازم سلمة بن دينار
األعمش وأبان بـن   : حدث عنه من القدماء من مشيخته وغريهم خلق منهم          عوا منه خلق،    والذين مس 

تغلب وابن عجالن وخصيف وابن جريج وجعفر الصادق وجعفر بن برقان وأبو حنيفة واألوزاعـي               
ومعاوية بن صاحل وابن أيب ذئب ومسعر وشعبة ومعمر وكلهم ماتوا قبله وإبراهيم بن سـعد وأبـو                  

 وأمحد بن يونس الريبوعي وأحوص بن جواب وأسباط ابن حممد وإسـحاق األزرق              إسحاق الفزاري 
وبشر بن منصور وبكر بن الشرود وبكري بـن شـهاب            وابن علية وأمية بن خالد وبشر بن السري       

وعبد اهللا بن املبارك وعبد اهللا بن وهب        وثابت بن حممد العابد وثعلبة بن سهيل وجرير بن عبد احلميد          
منري وعبد اهللا بن الوليد العدين وعبد الرمحن بن مهدي وعبد الرحيم بن سليمان وعبـد                وعبد اهللا بن    

   .الرزاق وعبد امللك بن الذماري وعبدة بن سليمان
  . ما لقيت كوفيا أفضل على سفيان:عن أيوب السختياين قال

 واحلـديث   رأيت حيىي بن معني ال يقدم على سفيان أحدا يف زمانه يف الفقـه             : وقال عباس الدوري    
  .والزهد وكل شيء
طلب سفيان فخرج إىل مكة فنفذ املهدي إىل حممد بن إبراهيم وهو على مكـة               : قال حممد بن سعد     

يف طلبه فأعلم سفيان بذلك وقال له حممد إن كنت تريد إتيان القوم فاظهر حىت أبعث بك إليهم وإال                   
ة من جاء بسفيان فله كذا وكذا فلم يزل         فتوار قال فتوارى سفيان وطلبه حممد وأمر مناديا فنادى مبك         

  . متواريا مبكة ال يظهر ألهل العلم ومن ال خيافه
 بعثت أخت سفيان جبراب معي إىل سفيان وهـو مبكـة فيـه كعـك     :وعن أيب شهاب احلناط قال   

 فأتيته فوجدتـه    ،الكعبة مما يلي احلناطني   عند   فقدمت فسألت عنه فقيل يل رمبا قعد         ،)٩٧(وخشكنان
 إن أختـك    : فسلمت عليه فلم يسائلين تلك املساءلة ومل يسلم علي كما كنت أعرفه فقلت             مستلقيا

 يا أبا شهاب ال تلمـين       : فقال ، عجل ا فكلمته يف ذلك     : وقال ، فاستوى جالسا  ،بعثت معي جبراب  
  .فلي ثالثة أيام مل أذق فيها ذواقا فعذرته

مث حوله  قرب مرتل حيي بن سعيد       ونزل   فلما خاف من الطلب مبكة خرج إىل البصرة       : قال ابن سعد    
أتاه مبحدثي أهل البصرة، يسلمون عليه، ويسمعون منه؛         فكان يأتيه    ، وفتح بينه وبينه بابا    ،إىل جواره 

جرير بن حازم ومبارك بن فضالة ومحاد بن سلمة ومرحوم العطار ومحاد بن زيد وأتاه عبد الـرمحن                  
  .بن مهدي فلزمه



   )٢٢(  

اهليثم بن منصور فلـم     إىل مرتل    حولين فحوله    :مكانه ومقامه قال ليحىي   وملا عرف سفيان أنه اشتهر      
 !؟ هذا فعل أهل البدع وما خياف منـهم        : فكلمه محاد بن زيد يف تنحية عن السلطان وقال         ،يزل فيه 

 ، وكتب سفيان إىل املهدي وإىل يعقوب بن داود الـوزير          ،فأمجع سفيان ومحاد على أن يقدما بغداد      
 وأتاه جواب كتابه مبا حيب من التقريب والكرامـة     ، فبدأ م  ،إم يغضبون من هذا    :فبدأ بنفسه فقيل  

 فقال له مرحوم بن     ، وحضر املوت فجزع   ، فكان على اخلروج إليه فحم ومرض      ،والسمع منه والطاعة  
 انظروا من هنـا     : وقال ! فإنك تقدم على الرب الذي كنت تعبده فسكن        !؟ ما هذا اجلزع   :عبد العزيز 
  . الكوفيني، فأرسلوا إىل عبادان، فقدم عليه مجاعة، وأوصى مث مات، رمحة اهللا عليهامن أصحابن

  .مات سنة إحدى وستني ومئة من اهلجرة
  : ومن الذين جاوروا 

  . )٩٨(فضيل بن عياض بن منصور أبو على -٩
ـ                 ت مولده بسمرقند وترعرع ببيورد ونشأ بالكوفة وا كتب احلديث مث انتقل إىل مكة فجـاور البي

  .العتيق مع لزوم الورع الشديد واجلهد اجلهيد ودوام اخلوف وخالء اجلوف إىل أن مات ا
  .روى عن منصور واألعمش وحصني

روى عنه حسني اجلعفي وأمحد بن عبد اهللا بن يونس واحلميدي وابن أىب عمر العدين وأمحد بن عبدة                  
.  

  .فضيل بن عياض ثقة: قال سفيان بن عيينة 
 فضيل بن عياض رجـل صـاحل ومل   :قال عبد الرمحن بن مهدى: قاسم بن سالم قال    عبيد ال عن أيب   

  .يكن حبافظ
  .صدوق: قال أبو حامت 

  .سنة سبع ومثانني ومئةمات مبكة 
  :ومن الذين جاوروا 

  .)٩٩(شعيب بن حرب املدائين أبو صاحل البغدادي_ ١٠
شيخ اإلسالم أبو صاحل املدائين، اإلمام القدوة العابد، : "رمحه اهللا) هـ٧٤٨ت(قال عنه الذهيب 

  .اهـ"ااور مبكة، من أبناء اخلراسانية
روى عن حريز بن عثمان وعكرمة بن عمار وإسرائيل وأبان بن عبد اهللا البجلي وصخر بن جويريـة                  

  .ومالك بن مغول ومسعر ومجاعة
يعقـوب بـن    وعنه أمحد بن حنبل وأمحد بن أيب سريج وأمحد بن خالد اخلالل وأيوب بن منصور و               

إبراهيم الدورقي وعلي بن حبر بن بري وحيىي بن أيوب املقابري وعلي بن حممد الطنافسي وحممد بن                  



   )٢٣(  

  .عيسى بن حيان املدائين وغريهم
 فتحـول إىل املـدائن      ،كان من أبناء خراسان من أهل بغداد      :  رمحه اهللا ) هـ٢٣٠ت (بن سعد اقال  

  . كة فرتهلا إىل أن مات مث خرج إىل م، له فضلنفرتهلا واعتزل ا وكا
  .وكذا قال أبو حامت.  ثقة مأمون:بن معنياوقال عباس الدوري عن 

   .ثقة: رمحه اهللا) هـ٣٠٣ت(وقال النسائي 
  ".كان من خيار عباد اهللا: "يف الثقات وقالرمحه اهللا ) هـ٣٥٤ت(بن حبان اوذكره 

   .ثقة: هللارمحه ا) هـ٤٠٥ت(احلاكم رمحه اهللا، و ) هـ٣٨٥ت(وقال الدارقطين 
  .رمحه اهللا) هـ٢٣٠ت(بن سعد اوكذا قال 

  ثقة رجل صاحل قدمي املوت: رمحه اهللا) هـ٢٦١ت(وقال العجلي 
  . محل على نفسه من الورع:رمحه اهللا ) هـ٢٤١ت (وقال أمحد بن حنبل

  هـ١٩٧ سنة: هـ، وقيل١٩٦ مات سنة
  :ومن الذين جاوروا 

  .)١٠٠( حممد بن مقاتل املروزي أبو احلسن -١١
  .سكن بغداد مث جاور مبكة ومات ا

بن املبارك والداوردي وهشيم ووكيع ومبارك بن سعيد الثوري وخلف بن خليفة وخالـد              اروى عن   
  .بن عبد اهللا الواسطي وأسباط بن حممد وحجاج بن حممد ويعلى بن عبيد والنضر بن مشيل ومجاعة

راهيم بن اجلنيد وحممـد بـن إسـحاق    روى عنه البخاري وأمحد بن حنبل وأبو حامت وأبو زرعة وإب    
الصغاين وحممد بن أيوب بن الضريس وإبراهيم احلريب وإمساعيل مسويه وجعفر بن حممد بـن شـاكر                 

  .الصائغ وحممد بن علي بن زيد الصائغ وآخرون
  .صدوق: قال أبو حامت 

  . كان متقنا:بن حبان يف الثقات وقالاوذكره 
  .كان ثقة: وقال اخلطيب 

  .ثقة متفق عليه مشهور باألمانة والعلم:  يف اإلرشادوقال اخلليلي
  .يف آخرها مات آخر سنة ست وعشرين ومائتني

  :ومن الذين جاوروا 
  .)١٠١( سعيد بن منصور بن شعبة أبو عثمان اخلراساين املروزي ويقال الطالقاين مث البلخي-٢١

  .احلافظ اإلمام شيخ احلرم املكي ااور
  .)١٠٢(مؤلف كتاب السنن



   )٢٤(  

  .خبراسان واحلجاز والعراق ومصر والشام واجلزيرة وغري ذلكمسع 
مسع من مالك بن أنس والليث بن سعد وفليح بن سليمان وأيب معشر السندي وعبيد اهللا بن إياد بـن              
لقيط وأيب عوانة الوضاح والوليد بن أيب ثور وفرج بن فضالة وهشيم ومحاد بن زيد وحزم بـن أيب                    

بد اهللا وإمساعيل بن عياش وخلف بن خليفة وفـضيل بـن عيـاض              حزم وأيب األحوص وخالد بن ع     
ومهدي بن ميمون وحديج بن معاوية وعبد اهللا بن جعفر املديين وسفيان بن عيينة وجرير بـن عبـد     
احلميد وحيىي بن أيب زائدة وأيب شهاب احلناط وشريك القاضي وإمساعيل بن زكريا ومحاد بن حيـىي                 

يز بن حممد وأيب معاوية وداود العطار وعبد العزيز بـن أيب حـازم              األبح وعتاب بن بشري وعبد العز     
  .وخلق سواهم وكان ثقة صادقا من أوعية العلم 

روى عنه أمحد بن حنبل وأبو حممد الدارمي وسلمة بن شبيب وأبو بكر األثرم وأبـو داود ومـسلم                   
 وأبو شعيب عبـد اهللا  وإمساعيل مسويه وحممد بن حيىي الذهلي وبشر بن موسى وحممد بن علي الصائغ            

بن احلسن احلراين ولول بن إسحاق الدفع وأبو زرعة الدمشقي وأبو حامت الرازي وعثمان بن خرزاذ                
وأبو املوجه حممد بن عمرو املروزي والعباس األسفاطي وعلي بن عبد العزيز البغوي واحلـسني بـن                 

مري بـن مـرداس وخلـق    إسحاق التستري وخلف بن عمرو العكربي وسعيد بن مسعدة العطار وع 
  . سواهم

  .ذكرت سعيد بن منصور ألمحد بن حنبل فأحسن الثناء عليه وفخم أمره: قال ابن شبيب 
  .هو ثقة من املتقنني األثبات ممن مجع وصنف: رمحه اهللا) هـ٢٧٥ت(وقال أبو حامت الرازي 
  . حفظهأملى علينا سعيد بن منصور حنوا من عشرة آالف حديث من : وقال حرب الكرماين 

  كان سعيد من أهل الفضل والصدق : قال أبو عبد اهللا : وقال حنبل بن إسحاق 
سكن سعيد مكة جماورا فنسب إليها، وهو راويـة       : رمحه اهللا ) هـ٤٠٥ت(وقال أبو عبد اهللا احلاكم      

  . سفيان بن عيينة وأحد أئمة احلديث له مصنفات كثرية متفق على إخراجه يف الصحيحني
  .صنف الكتب وكان موسعا عليه : اعيل وقال حرب بن إمس

  . كان إذا رأى يف كتابه خطأ مل يرجع عنه: وقال يعقوب الفسوي 
  .تويف مبكة يف شهر رمضان سنة ست وعشرين ومئتني من اهلجرة

  :ومن الذين جاوروا 
   .)١٠٣( أمحد بن شبيب بن سعيد احلبطي أبو عبد اهللا البصري-١٣

  .كةااور مب
 وعبد اهللا بن رجاء املكي وعبد الرمحن بن شيبة اجلدي ومروان بـن              ،   بن سعيد  روى عن أبيه شبيب   

  .معاوية الفزاري ويزيد بن زريع 
وى عنه البخاري وإبراهيم بن إسحاق احلريب وإبراهيم بن سعيد اجلوهري وأبو خيثمة زهـري بـن                 ر



   )٢٥(  

بن عبد الكـرمي الـرازي      وأبو زرعة عبيد اهللا     ،  حرب وأبو احلسن عبد امللك بن عبد احلميد امليموين        
وعبيد بن حممد النساج وعلى بن عبد العزيز البغوي وعلى بن املديين وعمرو بن علي الفالس وحممد                 
بن إبراهيم األمناطي مربع وأبو حامت حممد بن إدريس الرازي وحممد بن إمساعيل بن سامل الصائغ الكبري                 

هلي حد وموسى بن سعيد الدنداين وحيـىي        وحممد بن علي بن زيد الصائغ الصغري وحممد بن حييي الذ          
  . بن يعلى بن منصور الرازي ويعقوب بن يعقوب بن شيبة السدوسي

  .ة صدوق ثق: قال أبو حامت 
   .مات سنة تسع وعشرين ومئتني

  :ومن الذين جاوروا 
  .)١٠٤(  علي بن حكيم بن زاهر اخلراساين أبو احلسن السمرقندي-٤١

السمرقندي وسفيان بن عيينة وأيب خالد سليمان بن حيان األمحر          يروي عن أيب مقاتل حفص الفزاري       
وعبد اهللا بن إدريس وحممد بن إمساعيل بن أيب فديك وهاشم بن خملد الثقفي املروزي ووكيـع بـن                   

  .اجلراح
  .ويروي عنه جعفر بن حممد الفريايب وجبهان بن أيب احلسن الفرغاين ومجاعة من أهل مسرقند

 وقـد  . جاور مبكة عشرين سـنة . وفضلكان صاحب سنة " : رمحه اهللا)هـ٣٥٤ت(بن حبان اقال  
  ".كتب أصناف وكيع كلها عنه

 جاور مبكة حنـوا مـن       . من كثرة بكائه   "علي البكاء "ـ  كان فقيها زاهدا ويعرف ب     : "قال اخلطيب 
  .)١٠٥(" مات يف سنة مخس وثالثني ومائتني. وكان ثقة.عشرين سنة

  . مات يف سنة مخس وثالثني ومئتني
  :ومن الذين جاوروا 

  .)١٠٦(أبو حممد الزجناين:  احلسن بن علي بن حممد احللواين اهلذيل اخلالل أبو علي وقيل-٥١
   نزيل مكة 

   روى عن أزهر بن سعد السمان وحجاج بن منهال وأيب أسامة محاد بن أسامة 
  . وعنه اجلماعة سوى النسائي

ما أعرفه بطلب احلـديث وال رأيتـه بطلـب          : السألت أيب عنه فق   : قال عبد اهللا بن أمحد بن حنبل      
  . إنه يذكر أنه كان مالزما ليزيد بن هارون: قلت. احلديث

. تبلغين عنه أشياء أكرهه   : ومل حيمده أيب مث قال    . ما أعرفه إال أنه جاءين إىل ها هنا يسلم علي         : فقال  
  .ومل أر أيب يستخفه

  .ثقة: وقال النسائي 



   )٢٦(  

  .قة ثبتا متقنا كان ث:  قال يعقوب بن شيبة 
   .كان ال ينتقد الرجال: وقال أبو داود 

   . كان عاملا بالرجال وكان ال يستعمل علمه:وقال أيضا
  .كان ثقة حافظا: وقال اخلطيب 

  . مات مبكة يف ذي احلجة سنة اثنتني وأربعني ومائتني
  :ومن الذين جاوروا 

  .)١٠٧ (حممد بن حيىي بن أىب عمر العدين -١٦
  . املسند نزيل مكة صاحب

صنف املسند وعمر دهرا وحج سبعا وسبعني حجة وصار شيخ          : "رمحه اهللا ) هـ٧٤٨ت(قال الذهيب   
  .اهـ"احلرم يف زمانه وكان صاحلا عابدا ال يفتر عن الطواف

  .وذكر أنه مل يقعد من الطواف ستني سنة رمحه اهللا
وبشر بن السرى وسفيان بن     عبد العزيز بن حممد وهشام بن سليمان وفرج بن سعيد            أبيه، و  روى عن 

   .مبكة سنة مخس وثالثني ومائتنيبو حامت مسع منه أ، وعيينة وفضيل بن عياض
  . و مسلم والترمذي وابن ماجه وأبو حامت وخلق وروى عنه أبو زرعة

كان رجال صاحلا وكان به غفلة ورأيت عنده حديثا موضـوعا    : رمحه اهللا ) هـ٢٧٥ت(أبوحامت  قال  
  .نة وهو صدوقبن عيياحدث به عن 

  .ما مبكة فابن أىب عمرأ:  فقال ؟وسئل عمن نكتبرمحه اهللا، ) هـ٢٤١ت(محد بن حنبل أقال 
  .مات مبكة سنة ثالث وأربعني ومائتني 

   : اومن الذين جاورو
  .)١٠٨(حسني بن حسن بن حرب املروزي -١٧

   .كةجاور مب
ة وأيب معاوية والوليد بن مسلم روى عن ابن املبارك وهشيم ويزيد بن زريع وابن علية وابن عيين

  .والفضل بن موسى السيناين وجعفر بن عون وابن أيب عدي ومعتمر بن سليمان وغريهم
وعنه الترمذي وابن ماجة وبقي بن خملد وابن أيب عاصم وداود بن علي بن خلف وعمر بن حممد بن 

مسع : م، وقال ابن أيب حامتجبري وزكرياء السجزي وابن صاعد وإبراهيم بن عبد الصمد اهلامشي وغريه
  .منه أيب مبكة

  .صدوق: قال أبو حامت عنه
أخربنا أبو علي الروذباري أنا احلسن بن حممد الفـسوي ثنـا            : رمحه اهللا ) هـ٤٥٨ت(قال البيهقي   



   )٢٧(  

 سـألت   : قـال  –وكان جاور مبكة حىت مات       -يعقوب بن سفيان ثنا احلسني بن احلسن املروزي         
أكثر دعائي ودعاء األنبياء قبلي بعرفة ال       : "ول النيب صلى اهللا عليه وسلم     سفيان بن عيينة عن تفسري ق     
 وإمنا هو ذكر ليس فيـه  " له امللك وله احلمد وهو علي كل شيء قدير      ،إله إال اهللا وحده ال شريك له      

  ؟دعاء 
  ؟)١٠٩(مسعت حديث منصور عن مالك بن احلارث: قال سفيان 

  . نعم: قلت 
  . ذاك تفسري هذا: قال 
قال ! ال: قلت؟   أتدري ما قال أمية بن أيب الصلت حني أتى ابن جدعان يطلب نائله ومعروفة              :المث ق 
  :ملا أتاه قال: 

  ذكر حاجيت أم قد كفاين     حباؤك أن شيمتك احلباءأأ
  ا     كفاه من تعرضك الثناءـإذا أثىن عليك املرء يوم

 من تعرضك الثناء عليك حىت تأيت علـى    يكفينا :لافهذا خملوق حني ينسب إىل اجلود ق      : قال سفيان   
  .)١١٠(اهـ!"؟حاجتنا فكيف باخلالق

  .هـ مبكة٢٤٦مات سنة 
  :ومن الذين جاوروا 

  .)١١١( سلمة بن شبيب النيسابوري أبو عبد الرمحن احلجري املسمعي-٨١
  .جاور مبكة 

ـ                  ارون وأيب  روى عن عبد الرزاق وأيب أسامة وزيد بن احلباب وعبد اهللا بن جعفر الرقي ويزيد بن ه
املغرية اخلوالين واحلسن بن حممد بن أعني وأيب عبد الرمحن املقري وإبراهيم بن خالد الـصنعاين وأيب                 

  . داود الطيالسي ومروان بن حممد الطاطري وعبد اهللا بن إبراهيم الغفاري ومجاعة
أقرانـه  وعنه اجلماعة سوى البخاري وأمحد بن حنبل وهو من شيوخه وأبو مسعود الرازي وهو من                

وبقي بن خملد وأبو زرعة وأبو حامت وحممد بن هارون الروياين وإبراهيم بن أيب طالب وموسـى بـن             
هارون احلمال وعلي بن أمحد عالن املصري وأبو العالء الوكيعي وحممد بن حيىي بن مندة وعبداهللا بن                 

  .أمحد بن حنبل وغريهم
  .صدوق: رمحه اهللا) هـ٢٧٥ت(قال أبو حامت 

  .ما علمنا به بأسا: رمحه اهللا) هـ٣٠٣ت(ئي وقال النسا
كان من أهل نيسابور، ورحـل إىل مكـة، وكـان           : رمحه اهللا   ) هـ٢٦٨ت(وقال أمحد بن سيار     

املقري، صاحب سنة ومجاعة، رحل يف احلديث، وجالس الناس، وكتـب           ] أيب عبدالرمحن [مستملي  



   )٢٨(  

  .الكثري، ومات مبكة
    .دث أهل مكة واملتفق على إتقانه وصدقههو حم: رمحه اهللا) هـ٤٠٥ت(وقال احلاكم 

  ..أحد الثقات، حدث عنه األئمة والقدماء: رمحه اهللا ) هـ٤٣٠ت(وقال أبو نعيم األصبهاين 
  هـ٢٤٤: هـ وقيل٢٤٦سنة : هـ وقيل٢٤٧مات سنة 

  :ومن الذين جاوروا 
  .)١١٢(علي بن عبد العزيز بن املرزبان بن شابور أبو احلسن البغوي -١٩

  .، ااور به، ومصنف املسند شيخ احلرم
  .أحد احلفاظ املكثرين مع علو اإلسناد

وهو عم املسند احلافظ الكبري أيب القاسم عبد اهللا بن حممد بن عبد العزيز البغوي املعروف بابن بنـت                
  .منيع وجده ألمه هو أمحد بن منيع أحد احلفاظ

 أيب نعيم، وحجاج بـن منـهال،        صحب أبا عبيد القاسم بن سالم، وروى عنه تواليفه، وروى عن          
  .وحممد بن كثري العبدي، ومسلم بن إبراهيم األزدي، والقعنيب، وعاصم بن علي، وغريهم

وحدث عنه ابن أخيه أبو القاسم عبداهللا املذكور آنفاً، وأبو علي حامد بن حممـد الرفـاء اهلـروي،           
  . وغريهم

  .صدوق :  وقال ابن أيب حامت. ثقة مأمون: قال الدارقطين 
  .وأما النسائي فمقته لكونه كان يأخذ على احلديث 

يا قوم أنا بني األخشبني وإذا ذهب احلاج        : بلغين أنه كان إذا عوتب على ذلك قال       :  قال ابن السين    
  .ااورون فيقول أطبق: من بقي؟ فيقول:  يقول)١١٣(نادى أبو قبيس قعيقعان

  .نةمات مبكة سنة ست ومثانني ومائتني عن بضع وتسعني س
  : ومن الذين جاوروا 

  .)١١٤(  ابن اجلارود أبو حممد عبداهللا بن علي بن اجلارود النيسابوري-٢٠
  .ااور  مبكة

مسع من أيب سعيد األشج، واحلسن بن حممد الزعفراين، وعلـي بـن             . ولد يف حدود الثالثني ومئتني    
 وعبداهللا بن هاشم    ،ي ويعقوب الدورق  ،وزياد بن أيوب  خشرم، وحممود بن آدم، وإسحاق الكوسج،       

 وحممد بـن حيـىي      ، وحممد بن أيب عبدالرمحن املقرئ     ، وأمحد بن يوسف   ،الطوسي وأمحد بن األزهر   
احلكم وحبر ابـن نـصر اخلـوالين     الذهلي وعبدالرمحن بن بشر بن احلكم وحممد بن عبداهللا بن عبد      

  .خزميةوحممد بن عثمان بن كرامة وخلق كثري إىل أن يرتل إىل إمام األئمة ابن 
 وأبـو  ، ودعلج بن أمحد السجزي، وحممد بن نافع اخلزاعي املكي     ،أبو حامد بن الشرقي   : حدث عنه   



   )٢٩(  

  . وآخرون ، وحممد بن جربيل العجيفي،القاسم الطرباين
   .أثىن عليه احلاكم والناس

 جملد واحد يف األحكـام      )١١٥(صاحب كتاب املنتقى يف السنن    : "رمحه اهللا ) هـ٧٤٨ت(قال الذهيب   
  .)١١٦(اهـ"رتل فيه عن رتبة احلسن أبدا إال يف النادر يف أحاديث خيتلف فيها اجتهاد النقادال ي

  .مات سنة سبع وثالث مئة
  :ومن الذين جاوروا 

  . )١١٧(حممد بن احلسني بن عبداهللا البغدادي أبوبكر اآلجري -٢١
   .جاور مبكة

  . يف السنة كبري)١١٨( منها كتاب الشريعة،صاحب التواليف
محد بن حيىي   أ وحممد بن حيىي املروزي وأباشعيب احلراين و       ،لم الكجي وهو اكرب شيخ عنده     مسع أبامس 

احللواين واحلسن بن علي بن علويه القطان وجعفر بن حممد الفريايب وموسى بن هارون وخلف بـن                 
عمرو العكربي وعبد اهللا بن ناجية وحممد بن صاحل العكربي وجعفر بن امحد بن عاصـم الدمـشقي            

هللا بن العباس الطيالسي وحامد بن شعيب البلخي وامحد بن سهل االشناين املقرىء وامحد بـن            وعبد ا 
موسى بن زجنويه القطان ونصف بن سليمان وراق داود بن رشيد وأباعلي احلسن بن احلباب املقرىء                

  .يب داود وخلقا سواهمأوأباالقاسم البغوي وابن 
ران وعلى بن امحد بن عمر املقرئ وحممود بن عمـر           عبد امللك ابنا بش   أبو القاسم   عنه على و   حدث

حدث عنه  و. العكربي وحممد بن احلسني بن الفضل القطان وأبو نعيم األصبهاين وكلهم مسع منه مبكة             
  .عبد الرمحن بن عمر بن النحاس وخلق من احلجاج وااورين

كثرية وحدث   صانيفوله ت ،  وكان ثقة صدوقا دينا   : "رمحه اهللا ) هـ٤٦٣ت(قال اخلطيب البغدادي    
  . اهـ"ىل مكة فسكنها حىت توىف اإببغداد قبل سنة ثالثني وثالمثائة مث انتقل 

  اهـ" صاحب سنة واتباع،وكان صدوقا خريا عابدا : "رمحه اهللا) هـ٧٤٨ت(قال الذهيب 
  مات مبكة يف احملرم سنة ستني وثالث مئة

  : ومن الذين جاوروا 
بن عبد اهللا بن غفـري األنـصاري املـالكي يعـرف بـابن               أبو ذر اهلروي عبد بن أمحد        -٢٢

  .)١١٩(السماك
  .شيخ احلرم، ااور به

  . مسع زاهر بن أمحد السرخسي وابن محويه والدارقطين وخلقا
وصنف الصحيح خمرجا على الصحيحني ودالئل النبوة والدعاء ومشائل القرآن ومعجم شيوخه وغـري              



   )٣٠(  

  .ذلك 
عبد اهللا بن مخريويه وبشر بن حممد املزين وعدة راة وأبا بكر هالل             أبا الفضل حممد بن     بالبصرة  مسع  

  .بن حممد بن حممد وشيبان بن حممد الضبعي
عبيد اهللا بن عبد الرمحن الزهري وأبا عمر بن حيويه وعلي بن عمر السكري وأبـا احلـسن                  بغداد  بو

  .الدارقطين وطبقتهم
  .عبد الوهاب الكاليب وحنوه و بدمشق 

  .سلم الكاتب وطبقته با مومبصر أ
  .زاهر ابن أمحد الفقيه بسرخس وأبا إسحاق إبراهيم بن أمحد املستمليوببلخ 
  .أبا إسحاق إبراهيم بن حممد بن أمحد بن عثمان الدينوري وغريهومبكة 

  .وألف معجما لشيوخه وحدث خبراسان وبغداد واحلرم
ن حممد بن أيب اهلول والقاضي أبو       حدث عنه ابنه أبو مكتوم عيسى وموسى بن علي الصقلي وعلي اب           

          هاث وحممد بن شريح وأبو عبد اهللا بـن         لْالوليد الباجي وأبو عمران موسى بن أيب وأبو العباس بن د
     منظور وعبد اهللا بن احلسن التنامللك املؤذن وعلي بن بكار الـصوري         وأبو صاحل أمحد بن عبد     يسي

النحوي وعبد اهللا بن سعيد الشنتجايل وعبد احلـق بـن           وأمحد بن حممد القزويين إمساعيل بن سعيد        
هارون السهمي وأبو احلسني بن املهتدي باهللا وعلي بن عبد الغالب البغدادي وأبو بكر أمحد بن علي                 

  .الطريثيثي وأبو شاكر أمحد ابن علي العثماين وعنده عنه فرد حديث وعدة
طيب وأمحد بن عبد القادر اليوسفي وأبو عبد وروى عنه باإلجازة أبو عمر بن عبد الرب وأبو بكر اخل

  .اهللا أمحد بن حممد بن غلبون اخلوالين املتويف يف سنة مثان ومخس مئة
عبد بن أمحد السماك احلافظ صدوق تكلموا يف رأيه : أبو إمساعيل عبد اهللا بن حممد األنصاري قال 

ن علي بن املديين حديث جابر مسعت منه حديثا واحدا عن شيبان بن حممد الضبعي عن أيب خليفة ع
 قرأته على الشيخ، وناولته بطوله يف احلج قال يل اقرأه علي حىت تعتاد قراءة احلديث وهو أول حديث

  .لست على وضوء، فضعه: اجلزء، فقال
 وخرج إىل مكة وجاور مث تزوج يف ،قدم أبو ذر بغداد وحدث ا وأنا غائب: قال أبو بكر اخلطيب 

 وكان ثقة ضابطا دينا مات ، فكان حيج كل عام وحيدث مث يرجع إىل أهله،سروات وأقام بال،العرب
  .مبكة يف ذي القعدة سنة أربع ثالثني وأربع مئة

أخذ الكالم ورأي أيب احلسن عن القاضي أيب بكر بن الطيب : "رمحه اهللا) هـ٧٤٨ت(قال الذهيب 
بل ذلك كانت علماء املغرب ال يدخلون  وق،وبث ذلك مبكة ومحله عنه املغاربة إىل املغرب واألندلس

يف الكالم بل يتقنون الفقه أو احلديث أو العربية وال خيوضون يف املعقوالت وعلى ذلك كان األصيلي 
 الداين وأبو عمر بن عبد الرب ووأبو الوليد بن الفرضي وأبو عمر الطلمنكي ومكي القيسي وأبو عمر



   )٣١(  

  .والعلماء
 لقد : اختصار فرق الفقهاء من تأليفه يف ذكر القاضي ابن الباقالينقال أبو الوليد الباجي يف كتاب

  )!إىل مذهب الباقالين: يعين (أخربين الشيخ أبو ذر وكان مييل إىل مذهبه
  ؟ من أين لك هذا:فسألته
 فالتزمه الشيخ أبو ، فلقينا أبا بكر بن الطيب،إين كنت ماشيا ببغداد مع احلافظ الدارقطين: قال 

  .وجهه وعينيهاحلسن وقبل 
  ؟ من هذا الذي صنعت به ما مل أعتقد أنك تصنعه وأنت إمام وقتك:فلما فارقناه قلت له

  . هذا القاضي أبو بكر حممد بن الطيب،هذا إمام املسلمني والذاب عن الدين: فقال 
  كل بلد دخلته من بالد خراسان وغريها ال يشار،فمن ذلك الوقت تكررت إليه مع أيب: قال أبو ذر 

  .فيها إىل أحد من أهل السنة إال من كان على مذهبه وطريقه
و الذي كان ببغداد يناظر عن السنة وطريقة احلديث باجلدل والربهان وباحلضرة ه: قال الذهيب 

رؤوس املعتزلة والرافضة والقدرية وألوان البدع وهلم دولة وظهور بالدولة البويهية وكان يرد على 
 وإن كانوا قد خيتلفون يف مسائل ،بينه وبني أهل احلديث عامرو ، عليهمالكرامية وينصر احلنابلة

  . فلهذا عامله الدارقطين باالحترام،دقيقة
 ، كان أبو ذر زاهدا ورعا عاملا سخيا ال يدخر شيئا:قال عبد الغافر بن إمساعيل يف تاريخ نيسابور

حيحني خترجيا حسنا وكان  خرج على الص، مشارا إليه يف التصوف،وصار من كبار مشيخة احلرم
  .حافظا كثري الشيوخ

  . منه، يدل على معرفتهله مستدرك لطيف يف جملد على الصحيحني علقت: قال الذهيب 
لصحيح البخاري وقع أصالة على رواية أيب ذر ) هـ٨٥٢ت(شرح ابن حجر العسقالين  :فائدة

بعد ذكره ألسانيده اهللا اهلروي لكتاب البخاري عن شيوخه الثالثة، حيث قال ابن حجر رمحه 
وقد انتهى الغرض الذي أردته من التوصيل الذي أوردته، : "بالسماع واإلجازة إىل صحيح البخاري

فليقع الشروع يف الشرح واالقتصار، على أتقن الروايات عندنا، وهي رواية أيب ذر عن مشاخيه الثالثة 
 ومتييزه الختالف سياقها، مع التنبيه ، لضبطه هلا،)١٢٠()املستملي، والسرخسي، والكشميهين: يعين(

إىل ما حيتاج إليه مما خيالفها، وباهللا التوفيق، وهو املسئول أن يعينين على السري يف أقوم 
  .)١٢١(اهـ"طريق

  .مات يف شوال سنة أربع وثالثني وأربعمائة
  :ومن الذين جاوروا 

  .)١٢٢(السرقسطيأبو احلسن رزين بن معاوية بن عمار العبدري  -٢٣



   )٣٢(  

  .ب كتاب جتريد الصحاحصاح
  .، جاور مبكة دهراًمن أهل املغرب

  . واملصلي م إماما يف املسجد اجلامع،  كان إمام املالكية مبكة
مـن  صحيح البخاري من عيسى بن أيب ذر، وصحيح مسلم من أيب عبداهللا الطربي، ومسع               مسع مبكة   

  .شاطيبأيب احلسن علي بن عبد اهللا الصقلي ومن أيب العباس أمحد بن ال
 والـد   ، والزاهد أمحد بن حممد بن قدامـة       ،حدث عنه قاضي احلرم أبو املظفر حممد بن علي الطربي         

  . واحلافظ ابن عساكر،الشيخ أيب عمر واحلافظ أبو موسى املديين
  .كان له معرفة باحلديث والرجال والفقه: قال احلافظ أبو موسى يف معجم شيوخه 

كتاب مجع فيه   : يخ عامل لكنه نازل اإلسناد، وله تواليف منها       ش) : "هـ٥٧٦ت(قال احلافظ السلفي    
  اهـ"الصحاح اخلمسة واملوطأ

 زيادات واهية لو ترته عنها      )جتريد الصحاح : يعين (أدخل كتابه : "رمحه اهللا ) هـ٧٤٨ت(قال الذهيب   
  .اهـ"ألجاد

  .تويف مبكة يف احملرم سنة مخس وثالثني ومخسمئة وقد شاخ
  :ومن الذين جاوروا 

  .)١٢٣(يشانيعمر بن عبدايد بن عمر بن حسني القرشي العبدري تقي الدين أبو حفص املَ -٢٤
  ".إيضاح ما ال يسع احملدث جهله"صاحب رسالة 

، ومن أيب القاسـم الكروخـي       "املعلم بفوائد مسلم  "مسع من أيب عبداهللا حممد بن علي املازري كتابه          
  .ن علي الشيباين الطربي قاضي مكة، وغريهم، ومن أيب املظفر حممد ب"جامع الترمذي"

  .ابن أيب الصيف، وابن أيب حرمي، والصدر البكري، وهو خامتة أصحابه: وروى عنه خلق، منهم
  .حدث مبصر ومبكة، وأخذ عنه العلم خلق كثريون

يف مصطلح أهل   " خنبة الفكر "وقد أشهره ذكر ابن حجر رمحه اهللا لرسالته هذه يف أول توضيحه ملنت              
  ".ألثرا

  .)١٢٤(تويف سنة ثالث ومثانني ومخسمئة هجرية
  :ومن الذين جاوروا 

يوسف بن يعقوب بن حممد بن حممد بن علي الشيباين املعروف بابن ااور، جنم الدين أبـو         -٢٥
  .)١٢٥(الفتح الدمشقي الكاتب

ابن مسع على أيب اليمن زيد بن احلسن الكندي كتاب تاريخ بغداد للخطيب البغدادي، وجمالس 
  .مسعون العشرين



   )٣٣(  

بو العز يوسف بن أأخربنا األصيل املسند جنم الدين : "ومسع منه ابن تيمية أمحد بن عبداحلليم فقال 
  .)١٢٦(اهـ"هـ٦٨٠ احلرم سنة يعقوب بن حممد بن على ااور الشيباين قراءة عليه وأنا أمسع يف

  .مات سنة تسعني وستمائة يف ذي القعدة
  : ومن الذين جاوروا 

  .)١٢٧()ابن قيم اجلوزية( حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي املشهور بـ -٦٢
  )١٢٨(هـ٧٣٢جاور مبكة يف سنة 

  .مسع احلديث من الشهاب النابلسي، وأيب بكر بن عبدالدائم، وإمساعيل بن مكتوم، وغريهم
  . التونسيوأخذ العربية عن ابن أيب الفتح البعلي، وخترج عليه، وقرأ على جمد الدين

  .وتلقى األصول والفقه على الشيخ صفي الدين اهلندي، وابن تيمية، وإمساعيل احلراين
هـ وهي السنة اليت تويف فيهـا ابـن   ٧٢٨هـ إىل سنة    ٧١٢و ال زم ابن تيمية مالزمة تامة من سنة          

  .تيمية رحم اهللا اجلميع
  .ديوأخذ عنه ابن رجب احلنبلي، وابن كثري، ومشس الدين ابن عبداهلا

: كانت له حماورات كثرية مع أهل مكة يف فترة جواره، وقد أشار إىل بعضها منها ما جـاء يف قولـه    
ويغفُلُونَ عن عمـل    ، يحتجونَ بِعمومِ نص علَى حكْمٍ    ، هذَا موضع يغلَط فيه كَثري من قَاصرِي الْعلْم       َ"

وفَهِـم  ، ومن تدبر هذَا علم بِه مـراد النـصوص        ، ه الَّذي يبين مراده   صاحب الشرِيعة وعمل أَصحاب   
  . وكَانَ يدور بينِي وبين الْمكِّيني كَلَام في الاعتمار من مكَّة في رمضان وغَيره. معانِيها

 مفَأَقُول لَه :ل ماف أَفْضة الطَّواكَثْرهن!  
  ."عمرةٌ في رمضان تعدل حجة: "فَيذْكُرونَ قَوله

      كاء ذَلي أَثْنف مكَّة إِلَى             : فَقُلْت لَهم نا مهج إِلَيرخي ية الَّترمع الْعرب الشاحاد صركُون مال أَنْ يحم
ولَـا  ، لَا قَبل الْفَتح ولَا بعده    ،  يفْعلها هو مدة مقَامه بِمكَّة أَصلًا      ثُم لَا ، وأَنها تعدل حجة  ، أَدنى الْحلّ 

  أَص نم دابهأَحر      ، حيلَى الْخة عص الْأُمروا أَحكَان مهأَن عول  ، مسالر ادربِم ملَمهأَعلَـى   ، وع مرهأَقْدو
ثُم مع ذَلك يرغَبونَ عن هذَا الْعمل الْيِسري والْأَجر الْعظيم ؟ يقْدر أَنْ يحج أَحـدهم فـي                  . الْعمل بِه 

ضمأَكْثَر      ر ة أَوجح نيان ثَلَاث ،       ةداحو ةجا بِحهني مأْتلَا ي ل       ، ثُمـذَا الْفَـضبِه مهنع متونَ أَنصتختو
وإِنمـا  . حتى يحصل لأَحدكُم ستونَ حجة أَو أَكْثَر ؟ هذَا ما لَا يظُنه من لَه مسكَة عقْلٍ                 ، والثَّواب  

وهـي الَّتـي    ، خرج كَلَام النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم علَى الْعمرة الْمعتادة الَّتي فَعلَها هو وأَصحابه               
      طَانِهِمأَو نا مفَر لَهئُوا السشل     ، أَنقعم أُم را أَمبِها   ، وقَالَ لَهو " :رمـة       عجل حدعان تضمي رة ف "

فَإِنَّ عمرةً في رمـضان تعـدل       ، اُخرجوا إِلَى أَدنى الْحلّ فَأَكْثروا من الاعتمار        : ولَم يقُلْ لأَهلِ مكَّة     
   .)١٢٩("وبِاَللَّه التوفيق. ولَا فَهِم هذَا أَحد منهم . حجة 



   )٣٤(  

  : كتبه ناطقة بذلك، منها. اء مبعاين احلديث وفقههوهو من العلم
  .وهذا الكتاب صنفه يف سفر، فسبحان اهللا الوهاب. )١٣٠(زاد املعاد يف هدي خري العباد

وهذا الكتاب صنفه يف مكة املكرمة يف جـواره ـا،           . )١٣١(وذيب السنن وإيضاح علله ومشكله    
  )١٣٢(هـ٧٣٢ل من عام واستغرق تصنيفه أربعة أشهر من شهر رجب إىل شهر شوا

  .)١٣٣(وجالء األفهام يف الصالة والسالم على خري األنام
  .)١٣٤(والفروسية

  .مات رمحه اهللا يف سنة إحدى ومخسني وسبعمئة من اهلجرة
  :ومن الذين جاوروا

 أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن احلسني بن عبد الرمحن بن أيب بكر بن إبراهيم -٧٢
  .)١٣٥(صري الشافعي املعروف باحلافظ زين الدين العراقيالكردي الرازياين مث امل

  . جاور يف مكة 
  .فاق باحلفظ واإلتقان يف زمانه وشهد له بالتفرد يف فنه

 وكان أصـل    ،ولد يف مجادى األوىل سنة مخس وعشرين وسبعمائة مبنشأة املهراين بني مصر والقاهرة            
  .أبيه من بلدة يقال هلا رازيان من عمل أربل

هـ مكث مدة، ال ختلو له سنة يف الغالب من الرحلة يف احلـج أو     ٧٥٤ارحتل إىل الشام عام     ومنذ أن   
، وحـج واجتمـع     )١٣٦(ويف سنة مخس ومخسني وسبعمئة جاور مبكـة يف رجـب          . طلب احلديث 

  .)١٣٧(بالعالئي
أول ما أمسع احلديث على سنجر اجلاويل والتقي االخنائي مث امسع على ابن شاهد اجليش وابن عبـد                  

ادي والتقي السبكي واشتغل بالعلوم وأحب احلديث فأكثر من السماع وتقدم يف فن احلديث حبيث               اهل
 يبالغون يف الثناء عليه باملعرفة كالسبكي والعالئي والعز بن مجاعة والعماد بـن كـثري                هكان شيوخ 

  .وغريهم
ثمي صـاحب جممـع   ولده ويل الدين أمحد بن عبدالرحيم، ونور الدين اهلي: من تالمذته اآلخذين عنه  

  .الزوائد، وابن حجر صاحب فتح الباري بشرح صحيح البخاري
  :  هومن مؤلفات

نظم فيها مقاصد كتاب ابن الصالح معرفة أنواع علم         . )١٣٨(األلفية اليت اشتهرت يف اآلفاق وشرحها     
  .احلديث
 ابـن   فكانت األساس الذي بىن عليه    . )١٣٩(تعرف بالتقييد واإلفصاح  ابن الصالح   على كتاب   ونكت  

  .حجر وغريه تنكيتهم على كتاب ابن الصالح



   )٣٥(  

  .)١٤٠(وختريج أحاديث اإلحياء يف مخس جملدات
يف عن محل األسفار يف األسفار يف ختريج ما يف اإلحياء من األحاديث واآلثـار،               خمتصره مساه املغين    و

  .)١٤١(جملدة
  .)١٤٢(كاد وبيض من تكملة شرح الترمذي كثريا وكان أكمله يف مسودة أو

  .)١٤٣(فأملى أكثر من أربعمائة جملس،  إمالء احلديث من سنة ست وتسعنيشرع يف
  .ثامن شعبان سنة ست ومثامنائة من اهلجرةمات يف 

  :ومن الذين جاوروا 
أبو البقاء حممد بن موسى بن عيسى بن علي، كمال الـدين، املعـروف بــ الـدمريي                   -٢٨

  . )١٤٤(املصري
  .جاور مبكة مدة سنني مفرقة

  .نة اثنتني وأربعني وسبعمائة بالقاهرةولد يف أوائل س
  .صحيح ابن حبان وغريه: مسع مبكة من مسندها اجلمال حممد بن أمحد بن عبد املعطي

سنن ابن ماجه، ومـسند     : ومسع مبكة على مسند حلب كمال الدين حممد بن عمر بن حبيب احلليب            
، واملقامات احلريرية وغـري     الطيالسي، ومسند الشافعي، ومعجم ابن قانع، وأسباب الرتول للواحدي        

  .ذلك
  .ومسع بالقاهرة على مظفر الدين العطار مسع منه جامع الترمذي

وأخذ عن اء الدين أمحد بن الشيخ تقي الدين علي بن عبد الكايف السبكي، والزمه أخذ منه كـثرياً                   
  ..وانتفع به

  .وتفقه بالشيخ مجال الدين عبدالرحيم اإلسنائي
ح الدين خليل بن آيبك األقفهسي، واصحابه احملدثون، يف جـوف الكعبـة             ومسع منه الفاسي وصال   

  .املعظمة
  :له مؤلفات حسنة ، منها

مات قبل  . الديباجة يف شرح سنن ابن ماجه، وهو يف حنو مخس جملدات، على ما وجده الفاسي خبطه               
  .حتريره وتبييضه، ولعل هذا السبب يف عدم انتشاره واشتهاره

  .كتاب نفيس، يف بابهوحياة احليوان، وهو 
جاور مبكة مدة سنني مفرقة، وتأهل فيها، ورزق ـا أوالداً،           : "رمحه اهللا ) هـ٨٣٢ت(قال الفاسي   

 وجاور ا حىت حج مـن       – على ما بلغين     –وأول قدماته إىل مكة يف موسم اثنتني وستني وسبعمائة          
  "إىل آخره... سنة ثالث وستني، مث جاور ا يف سنة مثان وستني 



   )٣٦(  

  .وجه إىل القاهرة وأقام ا حىت تويف يف ثالث مجادى األوىل سنة مثان ومثامنائةت
  :ومن الذين جاوروا 

 أمحد بن علي بن حممد بن حممد بن علي املشهور بابن حجر العسقالين، شهاب الدين أبو -٩٢
  . )١٤٥(الفضل ابن حجر العسقالين

  .ولد يف سنة ثالث وسبعني وسبعمائة من اهلجرة مبصر
. مل حفظ القرآن وله تسع سنني، عند صدر الدين حممد بن حممد بن عبدالرزاق السفطي املقريء               أك

مث مل يتهيأ له أن يصلي به للناس التراويح على جاري العادة إال يف سنة مخس ومثانني مبكة، وقد أكمل                    
 إذ مل يكن له     اثنيت عشرة سنة؛ فإن وصيه اخلرويب كان قد حج يف سنة أربع ومثانني، واستصحبه معه،              

  .من يكفله
وحبث يف جماورته مبكة على القاضي مجال الدين أيب حامد حممد بن عبداهللا بن ظهرية املكي يف كتاب                  
عمدة األحكام للحافظ عبدالغين املقدسي، وقرأ على الصدر سليمان بن عبدالناصر اإلبشيطي شـيئاً              

  .من العلم يف السنة اليت قدم فيها من مكة
العراقي وأخذ منه علم احلديث وقرأ عليه كتبه فيه، وأخذ عن البلقيين، وابـن امللقـن،             والزم احلافظ   

  .والفريوزآبادي صاحب القاموس، وغريهم
  .ومن تالمذته السخاوي، وابن قطلوبغا وابن حجر اهليتمي، وآخرين

  .)١٤٦(وجاور يف سنة مثان مئة، ويف سنة ست ومثامنئة
  :من مؤلفاته 

وهو شرح مل يسبق أن شرح البخاري مبثله، حمرر، كـثري           . )١٤٧(البخاريفتح الباري بشرح صحيح     
الفوائد، ملخص العبارة، فيه معاين احلديث، ودقائق األسانيد، وترجيحات الفقهاء، وتنقيح مـسائل             

  . أصول الفقه
  .)١٤٨(لسان امليزان

اب رأيت  وإذا رأيت الكت  ! وليس من مسع كمن رأى    . )١٤٩(تغليق التعليق، يف وصل معلقات البخاري     
  ! حبراً، يثري فيك العجب، كيف مجع وخرج وقرب األسانيد لوصل هذه املعلقات؟

أظهر فيه خنبة فكره يف مصطلحات أهل األثر، فكان يرجح          . )١٥٠(خنبة الفكر، وتوضيحها نزهة النظر    
مـع  من أقواهلم يف املصطلح املعني، ، يراعي متييز األنواع وعدم تداخلها، دون أن خيرج عن أقواهلم،                 

  .حتريرات  وتدقيقات يذعن هلا املنصف بفضله وتقدمه يف هذا العلم رمحه اهللا
  .مات سنة اثنتني ومخسني ومثامنئة من اهلجرة

  :ومن الذين جاوروا 



   )٣٧(  

 حممد بن عبدالرمحن بن حممد مشس الدين أبواخلري وأبوعبداهللا بن الزين أو اجلالل أيب -٣٠
  . )١٥١(الفضل وأيب حممد السخاوي

  .نة إحدى وثالثني ومثامنائةولد يف س
  .أخذ عن ابن حجر العسقالين، والزين العقيب، والنجم عمر بن فهد اهلامشي

حج يف سنة مخس ومثانني ومثامنئة وجاور سنة ست مث سنة سبع، وأقام منها ثالثـة أشـهر باملدينـة                    
 أربـع، مث يف سـنة       النبوية، مث حج يف سنة اثنتني وتسعني وجاور سنة ثالث وتسعني ومثامنئة، مث سنة             

ست وتسعني؛ وجاور إىل أثناء سنة مثان وتسعني ومثامنئة، فتوجه إىل املدينة النبوية فأقام ا أشـهراً،                 
  .وصام رمضان ا، مث عاد يف شواهلا إىل مكة

  .)١٥٢(ومحل الناس من أهل مكة واملدينة والقادمني عليهما عنه الكثري جداً رواية ودراية
  :من مؤلفاته

  .)١٥٣(غيث بشرح ألفية احلديثفتح امل
  .)١٥٤(األجوبة املرضية فيما سئل السخاوي عنه من األحاديث النبوية

  .)١٥٥(القول البديع يف الصالة على احلبيب الشفيع
  .مات يف سنة اثنتني وتسعمئة

  :ومن الذين جاوروا 
 حجر أمحد بن حجر اهليتمي ، شهاب الدين أبو العباس أمحد بن حممد بن حممد بن علي بن -٣١

  . )١٥٦(اهلينمي السعدي األنصاري املكي 
  .  من أقاليم الغربية مبصر- باملثناة -واهليتمي نسبة إىل حملة أيب اهليتم 

والسعدي نسبة إىل بين سعد بإقليم الشرقية من أقاليم مصر، ومسكنه ا لكنه انتقل إىل حملة أيب اهليتم                  
  .يف الغربية

  .جاور مبكة املكرمة
  .ريا األنصاري، والزيين عبد احلق السنباطي، والشهاب الرملي، وغريهمأخذ عن الشيخ زك

قدم إىل مكة يف آخر سنة ثالث وثالثني وتسعمائة فحج وجاور ا يف السنة اليت تليها، مث عـاد إىل                    
مصر، مث حج بعياله يف آخر سنة سبع وثالثني وتسعمائة، مث حج سنة أربعني وجاور من ذلك الوقت                  

  . وأقام ا يؤلف ويفيت ويدرس إىل أن تويف، فكانت إلقامته ا ثالثا وثالثني سنةمبكة املشرفة،
  :من مؤلفاته 

  .شرح املشكاة ومل يتمه، شرح حنو الربع
  .)١٥٧(الفتاوى احلديثية



   )٣٨(  

  .فتح املعني بشرح األربعني النووية
  .، شرح لكتاب الترمذي الشمائل)١٥٨(اشرف الوسائل إىل فهم الشمائل

  . وسبعني وتسعمئةمات سنة أربع 
  :ومن الذين جاوروا 

عالء الدين علي بن حسام الدين عبدامللك بن قاضيخان القرشي، اجلونفوري،  -٣٢
  . )١٥٩(الرهانفوري، اهلندي، مث املدين، فاملكي، املشهور باملتقي اهلندي

  :من مؤلفاته 
  .)١٦٠(كرت العمال يف سنن األقوال واألفعال

  .غاية العمال يف سنن األقوال
  .مع حبار األنوار يف شرح مشكل اآلثارجم

  .رحل إىل مكة وجاور ا، حىت مات، وقد جاوز الثمانني
  .مات سنة مخس وسبعني وتسعمئة

  :ومن الذين جاوروا 
  .)١٦١(نور الدين علي بن سلطان حممد القاري اهلروي مث املكي احلنفي -٣٣

  .جاور مبكة
  .مث رحل إىل مكة وجاور اا قرأ ولد راة و

عن األستاذ أيب احلسن البكري، والسيد زكريا احلسيين، والشهاب ابن حجـر اهليتمـي،              مبكة  أخذ  
  .وعبداهللا السندي وغريهم

  .أخذ عنه عبدالقادر الطربي، وعبدالرمحن املرشدي، وحممد بن فروخ املوروي، وآخرون
  :من مؤلفاته

  . )١٦٢(هـ١٠٠٦شرح شرح خنبة الفكر، انتهى منه يف سنة 
  .)١٦٣(هـ١٠٠٨فاتيح شرح مشكاة املفاتيح، أكمله يف سنة مرقاة امل

  .)١٦٤(هـ١٠٠٨مجع الوسائل يف شرح الشمائل، انتهى منه 
  .)١٦٥(هـ١٠١٣شرح املوطأ فرغ منه يف 

  .مات يف سنة أربع عشرة وألف من اهلجرة
  : ومن الذين جاوروا

  . )١٦٦(حممد بن سليمان الرداين، أو الروداين، أبو عبداهللا املغريب -٣٤
لد ببلده باملغرب، وقرأ القرآن، وأخذ العلوم على علماء بلده، ورحل لطلب العلم يف بلده املغـرب،     و



   )٣٩(  

  .وله اثنتا عشرة سنة
قرأ على الشيخ حممد بن ناصر العربية والفقه وغريمها، وعلى حممد بن سـعيد الـسوسي يف العلـوم                

  .الفلكية
  . علمائهامث قدم مكة املكرمة، مث قصد منها الروم ومصر وأخذ عن

  .مث عاد وجاور باملدينة املنورة سنني، مث جاور مبكة املكرمة وكان له فيها شأن
مث أخرج منها لوشاية بعض اعدائه، فخرج منها إىل الشام فمكث ا مشتغالً بقراءة احلديث ونـشر                 

  .العلم والتأليف، إىل أن تويف ا
  :من مؤلفاته 

  .ائد، يف اجلمع بني الكتب اخلمسة واملوطأمجع الفوائد من جامع األصول وجممع الزو
  .صلة اخللف مبوصول السلف

  .مات سنة أربع وتسعني وألف من اهلجرة
  

  :ومن الذين جاوروا 
حممد بن حسن املعروف بابن مهات، أو حممد مهات زاده، مشس الدين أبوعبد اهللا  -٣٥

  . )١٦٧(دمشقيال
  .جاور مبكة

 رحل إىل القسطنطينية وصار أحد املدرسني ا، واشتهر         ولد بدمشق، ورحل إىل مكة وجاور ا، مث       
  .برواية احلديث

أخذ عن عبداهللا بن سامل البصري، وتاج الدين القلعي، وبدر الدين حممد بن حممد البدير الـدمياطي،                 
  .وغريهم

  : ومن مؤلفاته 
  .حتفة الراوي يف ختريج أحاديث البيضاوي 
  .)١٦٨(ة سفر السعادةالتنكيت واإلفادة يف ختريج أحاديث خامت

  .شرح خنبة الفكر
  .مات سنة مخس وسبعني ومئة وألف من اهلجرة

  :ومن الذين جاوروا 
  . )١٦٩( سليمان بن عبداهللا بن حممد بن عبدالوهاب آل الشيخ-٣٦

  .جاور مبكة املكرمة



   )٤٠(  

 أخذ عن والده وعن عمه الشيخ حسني بن حممد، والشيخ محد بن ناصر بن معمر، والشيخ عبداهللا بن
فاضل، والشيخ عبدالرمحن بن مخيس، والشيخ حسني بن غنام، وأجازه الشوكاين والشريف حسن بن 

  .خالد احلسين
عينه اإلمام سعود بن عبدالعزيز قاضياً يف مكة املكرمة، فقضى ا مدة، مث رجع إىل الدرعية، فعني 

  .قاضياً ا
 علي بعد استيالئه على الدرعية فأحضره وشى به بعض املنافقني احلاقدين إىل إبراهيم باشا بن حممد

إبراهيم، وأظهر بني يديه آالت اللهو واملنكر إغاظة له، مث أخرجه إىل املقربة وأمر جنده أن يطلقوا 
  .، رمحه اهللاعليه النار مجيعاً فمزقوا جسمه

  :من مؤلفاته
شرح عظيم يدل على تيسري العزيز احلميد يف شرح كتاب التوحيد، مل يتمه بقي عليه شيء منه، وهو 

  .علمه ودرايته باحلديث والفقه والعقيدة، جزاه اهللا عن اإلسالم واملسلمني خرياً
  .أوئق عرى اإلميان

  .مات قتيال ظلماً وعدواناً سنة ثالث وثالثني ومئتني وألف من اهلجرة
  :ومن الذين جاوروا 

  . )١٧٠(حممد حبيب اهللا بن عبد اهللا بن أمحد ما باي اجلكين الشنقيطي -٣٧
  .جاور مبكة سنني

  .ولد يف سنة مخس وتسعني ومائتني وألف هجرية، بشنقيط، وتعلم ا
الزم الشيخ أمحد بن أمحد بن اهلادي الشنقيطي، وبه خترج يف العلوم، وملا تويف شيخه انتقل إىل أخيه 

  .املختار بن أمحد بن هادي ، وتعلم منه صناعة القضاء وفنوناً شىت
ماء شنقيط إىل مراكش و فاس ملا استوىل الفرنسيون على بالدهم، وقد عرف له هاجر مع عدد من عل

هـ اصطحبه ورافقه ١٣٣١ مكانته ودرس عليه، ويف سنة ظسلطان املغرب آنذاك موالي عبد احلفي
لبيت املقدس واخلليل وحج معه، فآثر البقاء بالديار املقدسة على العودة إىل املغرب مع السلطان عبد 

  .ظاحلفي
اور باملدينة املنورة سنني وأزيد منها باملسجد احلرام، ولقي كثري من العلماء يف احلرمني وبفاس ج

  .ومراكش ومصر ، وأجازوه ، ودرس باملسجد احلرام واملسجد النبوي
  .وممن أخذ عنه الشيخ حسن مشاط، وحممد طاهر كري

 كثري من علمائها، واشتهر بني ودرس بالصولتيه وهاجر إىل مصر ودرس احلديث باألزهر، وأفاد منه
  .أفاضلهم ، وتويف رمحه اهللا بالقاهرة 

  :من مؤلفاته 



   )٤١(  

زاد املسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم وشرحه فتح املنعم وحاشيته املعلم مبواضع أحاديث زاد 
  .)١٧١(املسلم

  .دليل السالك إىل موطأ مالك، وحاشيته إضاءة احلالك من ألفاظ دليل السالك
  .)١٧٢()منظومة(ملغيث يف أمراء املؤمنني يف احلديث هدية ا

  . )١٧٣(مات سنة ثالث وستني وثالمثئة وألف بعد اهلجرة
  : ومن الذين جاوروا 

  . )١٧٤( حممد بن عبدالرزاق محزة املصري مث املكي-٨٣
  .جاور مبكة

  .ولد بقرية كفر الشيخ عامر القليوبية مبصر
وغريها، والزم الشيخ حممد رشيد رضا، وصار معاوناً لـه          قرأ على الشيخ مصطفى القاياين يف العربية        

يف تصحيح ما يطبع يف مطبعة املنار من الكتب العلمية، مع مالزمته حضور دروسه، و الزم الـشيخ                  
  .عبد الظاهر أبا السمح

هـ قدم مكة املكرمة للحج، وتشرف بلقاء امللك عبدالعزيز آل سعود رمحه اهللا، برفقة              ١٣٤٤يف سنة   
مد رشيد رضا، وعبد الظاهر أيب السمح،  وغريمها، مث عاد إىل القاهرة، وتأهب للعـودة إىل                 السيد حم 

هـ، وتعني مدرساً باملسجد احلرام، واملعهد السعودي، والتقـى         ١٣٤٥مكة املكرمة فوصلها يف سنة      
ـ                 صطلح بالشيخ عبيد اهللا السندي، أحد علماء اهلند فقرأ عليه مع غريه يف احلديث الكتب الستة، وامل

مث انتقل إىل املدينة خطيباً وإماماً لصالة الصبح باملسجد النبوي، ومدرسا ووكيالً هليئة مراقبة              . وغريه
هـ مدرساً باملسجد احلرام واملعهد الـسعودي       ١٣٤٨الدروس فيه، مث حتول إىل مكة املكرمة يف سنة          

  .يف احلديث والعقائد وأصول احلديث
اط يف احلديث والعقائد، وتعني بدار احلديث اليت شارك يف تأسيسها           وممن أخد عنه الشيخ عبداهللا خي     

وكان السند األكرب بعد اهللا يف بث الدعوة ونشر العقيدة السلفية، اليت خترج منها الكثري من طـالب                  
  .العلم ودعاة التوحيد

  :من مؤلفاته
  .)١٧٥(حول ترحيب الكوثري بنقد تأنيبه

  .اء على السنةظلمات أيب رية يف الرد على كتابه أضو
  . مات سنة اثنتني وتسعني وثالمثئة وألف هجرية

  : ومن الذين جاورا
ــاين مث    -٩٣ ــي اليم ــي العتم ــر املعلم ــن أيب بك ــي ب ــن عل ــي ب ــن حي ــدالرمحن ب   عب



   )٤٢(  

  . )١٧٦(املكي
  .جاور مبكة

حمقق فاضل، كالمه كاملسمار يف الساج، نافح عن احلديث وأهله، ورد شبهات للمضلني، ومتعـصبة      
  . ن، مبا جعل من بعده عالة عليه يف نقضها وردها، جزاه اهللا خرياًاملقلدي

  .لقبه بعض املعاصرين بـ ذهيب العصر
، يف الـيمن، وكفلـه    )عتمة(، من ناحية    )رزاح(، من خمالف    )الطفن(، من عزلة    )احملاقرة(ولد بقرية   

  .والده، وكان من خيار الناس
هـ، يف إمـارة    ١٣٢٩ن، وتعلم ا، وسافر إىل جيزان سنة        وراء تعز باليم  ) احلجرية(وتردد إىل بالد    

  .حممد بن علي اإلدريسي بعسري، وتوىل رئاسة القضاة، ولقب بشيخ اإلسالم
هـ، سافر إىل اهلند، وعمل يف دائرة املعارف العثمانية حبيدر آباد الدكن            ١٣٤١وبعد وفاة اإلدريسي    

  .مصححاً، كتب احلديث والتاريخ زهاء ربع قرن
  .هـ وجاور ا١٣٧١ إىل مكة وعاد

  .هـ١٣٧٢وعني أميناً ملكتبة احلرم سنة 
  .وبقي ا إىل أن تويف ودفن مبكة رمحه اهللا

إن املعلمي كان بيانه يف قلمه      :  بأنه لقيه، وقال يل ما معناه      - حفظه اهللا    -أخربين الشيخ ربيع املدخلي     
   .أقوى من لسانه، وبأنه كان يغضب وحيمر وجهه عند النقاش

  . يكرب من شأن املعلمي ويعظم من أمره، رمحه اهللا- حفظه اهللا -وكان الشيخ ربيع 
وذكر يل عن شيخه املعلمـي رمحـه اهللا تواضـعه           )١٧٧(ومن تالميذ املعلمي الشيخ عبداهللا احلكمي     

ـ                   ل وانكبابه على التحقيق والتدقيق مبا قل نظريه يف زمننا، وأنه مات رمحه اهللا يف املكتبة اليت كان يعم
  .)١٧٨(ا، وهي مكتبة احلرم

  :من مؤلفاته 
  .)١٧٩(التنكيل مبا تأنيب الكوثري من أباطيل

  .)١٨٠(األنوار الكاشفة ملا كتاب أضواء على السنة احملمدية من الزلل والتضليل واازفة
  .وحقق العديد من الكتب منها كتاب اجلرح والتعديل البن أيب حامت

  .من اهلجرةمات سنة ست ومثانني وثالمثئة وألف 
  : ومن الذين جاوروا 

  . )١٨١( عبداحلق بن عبدالواحد بن حممد بن اهلاشم اهلامشي العمري، أبو حممد-٤٠
  .�يتصل نسبه بعمر بن اخلطاب 



   )٤٣(  

  .جاور مبكة 
  .ارحتل آباؤه إىل اهلند أيام حممد بن القاسم الثقفي، وتسمى قبيلته هناك بقبيلة الشيوخ حىت اليوم

رية الشيوخ، وترىب يف كنف والديه، وتلقى على يد والد العلم، مث أخذ بعد ذلـك                ببلده اهلند، بق  ولد  
  .عن أكثر من ثالثني شيخاً شىت العلوم

   .قام بالتدريس يف اهلند قبل أن تكون باكستان أكثر من أربعني سنة
، تراب الظاهري، احملدث واللغوي واألديب املعـروف، رمحـه اهللا          أخذ عنه الكثري، ومنهم ولده أبو     

  .عبد الوكيل اهلامشي حفظه اهللاوولده شيخنا باإلجازة 
هـ مدرساً باملسجد احلرام يقرر مذاهب السلف وأهل احلديث، يف التفسري           ١٣٦٧أقام مبكة منذ سنة     

  . واحلديث، ومل ينقطع عن التدريس إال أياماً تويف بعدها مبكة املكرمة
  :له من املصنفات

  .مسند الصحيحني 
  .لصحيحنيرجال املوطأ وا

  .مفتاح املوطأ
  . أربع وتسعني وثالمثئة وألف من اهلجرة النبويةمات سنة 



   )٤٤(  

   اخلامتة                                           
  :يف مكة، خلصت إىل عدد من النتائج منهاالذين جاوروا من تتبعي لتراجم مشاهري احملدثني 

هضة العلمية كانت على مر العصور قوية ، وتنطبع           برز من خالل استعراض تراجم املكيني أن الن        -١
  .بطابع االجتاهات العلمية للعصر

 أن مكة املكرمة يف عصور الرواية والسماع كانت حمط احملدثني من كل أصقاع الدنيا ، فإن نظرة                  -٢
و الغرو فهي مهوى األفئدة ، واملـسلمون        عجلى على ااورين ا تكشف لك عن ذلك وتؤكده،          

ايقصدو اورةا ألداء احلج والعمرة، ويشدون رحلهم لنيل فضل الصالة فيها، وا.  
  .فات احلديثيةصنصحاب املأ يف القرن الثالث والرابع امتألت مكة مبحدثني من -٣
  .كبار أهل احلديث جاوروا يف مكة مجلة كبرية من  أن -٤
ب عليه جانب الرواية واإلجازة فقط،      أن الطابع العام لعلم احلديث يف مكة بعد القرن التاسع غل           -٥

علوم اآللة على أهـل     بمع غلبة االهتمام    . منفردة هنا وهناك  فانعدم أو كاد علم الدراية، إال إضاءات        
 وأنه عاد وقوي يف جانب الدراية يف بدايـة          .بالغة وأصول فقه وكالم   وذلك العصر عموماً من حنو      
  .احلق اهلامشي واملعلمي رمجة عبد كما تراه يف ت.القرن الرابع عشر واحلمد هللا

حوج بعض احملدثني إىل طلـب      أش أغلب أهله على ما يأيت مع احلاج واملعتمر، مما           ي مكة بلد يتع   -٦
  .  كما تراه يف ترمجة علي بن عبدالعزيز البغوي.األجر على السماع

 شك فيـه إثـراء   تراجم املكيني يوجد فيها فوات، ميكن أن يتتبع ويفرد بالتصنيف، وهذا بال       أن   -٧
  .ملكتبة التراجم

مبكـة  العلمية   أن الطريقة اليت جرت عليها هذه الدراسة ميكن ا رصد جانب من جوانب احلياة                -٨
 وميكن اتباع هذه الطريقة فيكتب يف اـاورين   .قد ال يظهر جلياً يف الدراسات العامة لتراجم املكيني        

  .هممن الفقهاء، ومن املفسرين ومن األصوليني وغري
 من جياور   همتعددت أسبابه وبواعثه، فمنهم من جياور ا طلباً للعلم، ومن         املكرمة   أن اجلوار مبكة     -٩

ألغراض أخرى، وكل هذه األغراض رأسها هـو طلـب          ا مستخفياً هارباً، ومنهم من جياور فيها        
  .األجر واملثوبة من اهللا بإدراك فضل مكة املكرمة

قرن، فأنت جتد تراجم    عد   ب اًصر وقرن د ع يخ املكيني قد تتالت عصراً بع     ب املصنفة يف تار   ت أن الك  -١٠
بيانـاً عـن مـدى       وهذا يعطى    -  وهللا احلمد  -للمكيني من بداية العصر اإلسالمي إىل يومنا هذا ،          

   !االهتمام الذي استحوذت عليه مكة عند املؤرخني
مة شـرفها اهللا، فهـي يف عيـون          تظهر هذه التراجم مدى املكانة اليت كانت عليها مكة املكر          -١١

العلماء، منذ القدم، ومل تزدد حرسها اهللا إال أن تكون حمطاً ألنظار املسلمني يف شرق الدنيا وغرـا                  
  .، فهي يف قلب العلم والثقافة عرب العصورومشاهلا وجنوا



   )٤٥(  

، ـا الثقافـات   وقد ظهر أن لقاء الناس مبكة املكرمة ألداء احلج كان سبباً من األسباب اليت تتبادل                
ذر اهلروي كان هو السبب يف دخول علم الكالم واملـذهب األشـعري               فهذا أبو  ؛العقولوتلقح ا   

  .ألهل املغرب ملا التقوا به يف مكة ، وقد ذكرت خرب ذلك يف ترمجته
  . هذه الدراسةهابينتقررا أو هذه أهم األمور اليت 

حممد صـلى اهللا     لوجهه الكرمي وداعياً لسنة نبيه       وتعاىل، أن يتقبل عملي خالصاً     أسأل اهللا سبحانه  
  .عليه وسلم

  .وسبحانك اللهم وحبمدك أشهد أن ال إله إال أنت استغفرك وأتوب إليك



   )٤٦(  

  املصادر واملراجع
  
  . طباعة مطبعة امللك فهد/ برواية حفص عن عاصم/ القرن الكرمي -

  ) أ ( 
)/ هـ٨٨٥ت(حممد بن حممد بن فهد حملمد بن حممد بن /  إحتاف الورى بأخبار أم القرى- 

   .، بتحقيق فهيم حممد شلتوت)معهد البحوث العلمية حاليا(مطبوعات مركز إحياء التراث اإلسالمي 
/ وحممد رياض املاحل  / للدكتور نزار أباظه  )/ ذيل لكتاب األعالم خلري الدين الزركلي     ( إمتام األعالم    -

  . م١٩٩٩الطبعة األوىل / بريوت/ دار صادر
ـ ٧٣٩ت(إلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان، لعالء الدين الفارسي           ا - ، حتقيـق شـعيب     )هـ

  .األرنؤوط، مؤسسة الرسالة
. دراسـة وحتقيـق د    / أليب عبداهللا حممد بن إسحاق الفاكهي     /  أخبار مكة يف قدمي الدهر وحديثه      -

 ومطبعة النهضة   يطلب من مكتبة  / بريوت/ دار خضر للطباعة والنشر   / عبدامللك بن عبداهللا بن دهيش    
  .هـ١٤١٤الطبعة الثانية / مكة املكرمة/ احلديثة

رشدي : حتقيق/ أليب الوليد حممد بن عبداهللا بن أمحد األزرقي       /  أخبار مكة وما جاء فيها من اآلثار       -
  .هـ١٤٠٣الطبعة الرابعة / مكة املكرمة/ مطابع دار الثقافة/ الصاحل ملحس

اإلصـابة يف متييـز     على هامش   / )هـ٤٦٣ت( النمري   بن عبدالرب ليوسف بن عمر    /  االستيعاب -
/ مـصر / مطبعة السعادة )/هـ٨٥٢ت(العسقالين  ) هـ٨٥٢ت(ألمحد بن علي بن حجر      / الصحابة

  .هـ١٣٢٨/ الطبعة األوىل
ـ ٨٥٢ت(العـسقالين   ) هـ٨٥٢ت(ألمحد بن علي بن حجر      /  اإلصابة يف متييز الصحابة    - )/ هـ

/ الطبعـة األوىل  / مـصر / مطبعة الـسعادة  )/ هـ٤٦٣ت(مري  وامشه االستيعاب البن عبدالرب الن    
  .هـ١٣٢٨

خلري الـدين   ) قاموس تراجم، ألشهر الرجال والنساء من العرب واملستعربني واملستشرقني        ( األعالم   -
  . م١٩٨٠الطبعة اخلامسة / بريوت/ دار العلم للماليني/ الزركلي

حتقيق أبوالوفا مصطفى   )/ هـ٧٩٤ت(زركشي  حملمد بن عبداهللا ال   /  إعالم الساجد بأحكام املساجد    -
/ جلنة إحياء التراث اإلسالمي   / الس األعلى للشئون اإلسالمية   / مطبوعات وزارة األوقاف    / املراغي

  .هـ١٤٠٢الطبعة الثانية 
مؤسسة الفرقان للتراث   /  أعالم املكيني مجع وتصنيف عبداهللا بن عبدالرمحن بن عبدالرحيم املعلمي          -

  .هـ١٤٢١الطبعة األوىل / واملدينة املنورة/ ع مؤسسة مكة املكرمةفر/ اإلسالمي
  .دار البشائر اإلسالمية/ خلليل إبراهيم قوتالي/  اإلمام علي القاري وأثره يف علم احلديث-



   )٤٧(  

  ) ب  ( 
، الطبعة )هـ١٢٥٠ت(حملمد بن علي الشوكاين /  البدر الطالع مبحاسن من بعد القرن السابع- 

  .عة السعادة مبصر، نشر دار املعرفة، بريوتهـ، مطب١٣٤٨األوىل 
  ) ت  ( 

  .دار الكتب العلمية)/ هـ٤٦٣ت) (اخلطيب البغدادي(أليب بكر أمحد البغدادي / ـ تاريخ بغداد 
 -ديار بكـر  / طبع املكتبة اإلسالمية)/ هـ٢٥٦ت( حملمد بن إمساعيل البخاري/  التاريخ الكبري -

  .تركيا
ـ ٥٦٢ت(لإلمام أيب سعد عبدالكرمي بن حممد السمعاين التميمي          /  التحبري يف املعجم الكبري    - ) هـ

  .بدون معلومات نشر/ حتقيق منرية ناجي سامل
لويل الدين أمحد بن عبدالرحيم بـن احلـسني أيب زرعـة            / ـ حتفة التحصيل يف ذكر رواة املراسيل        

/ مكتبة الرشـد  / ث لعلمي مراجعة مكتب السنة للبح   / عبداهللا نواره : ضبط نصه وعلّق عليه   / العراقي
  هـ١٤١٩الطبعة األوىل / الرياض

صنع فهرسه عبدالرمحن بن    ) / هـ٧٤٨ت(أليب عبداهللا مشس الدين حممد الذهيب       /  تذكرة احلفاظ    -
تاريخ تقدمي املعلمي   / طبع ضمن السلسلة اجلديدة من مطبوعات دائرة املعارف العثمانية        / حيي املعلمي 

  .هـ١٣٧٧للفهرسة هو سنة 
مكتبـة  / حتقيق محزة ديـب مـصطفى     )/ ترتيب أيب طالب القاضي   / (رتيب علل الترمذي الكبري    ت -

  .هـ١٤٠٦الطبعة األوزىل /  األردن–عمان / األقصى
جلمال الدين حممد بن حمب الدين أمحد بن عبـداهللا الطـربي املكـي              /  التشويق إىل البيت العتيق    -
الطبعة األوىل  / دار الكتب العلمية  /  إمساعيل حتقيق أيب عبداهللا حممد حسن حممد حسن      )/ هـ٦٩٥ت(

  .هـ١٤١٩
سليمان بن خلـف البـاجي      أليب الوليد   /  التعديل والتجريح ملن خرج له البخاري يف اجلامع الصحيح         -
  .هـ١٤٠٦دار اللواء الطبعة األوىل /  لبابة حسنيحتقيق أيب)/ هـ٤٧٤ت(
حلمد بن حممد   / شرح سنن أيب داود   / امل السنن معومعه  )/ هـ٧٥١ت( اجلوزية    البن قيم  /  ذيب السنن  -

دار / وأمحد حممد شاكر  / و حتقيق حممد حامد الفقي    / ومعه خمتصر السنن للمنذري   )/ هـ٣٨٨ت(اخلطايب  
  . هـ١٤٠٠املعرفة 

طبع مطبعة جملـس دائـرة      )/ هـ٨٥٢ت(ألمحد بن علي بن حجر العسقالين       /  ذيب التهذيب    -
  . نشر دار صادر-الطبعة األوىل /  الدكن-املعارف حبيدر أباد 

  
  



   )٤٨(  

: قدم لـه  )/ هـ٧٤٢ت(جلمال الدين أيب احلجاج يوسف املزي       /  ذيب الكمال يف أمساء الرجال     -
نسخة مصورة عن النسخة اخلطية احملفوظـة بـدار الكتـب           / وأمحد يوسف دقاق  / عبدالعزيز رباح 

  . ملدينة املنورةا/ توزيع مكتبة الغرباء / دمشق/ دار املأمون للتراث/ املصرية
  ) ج ( 

ـ ٧٦١ت(لصالح الدين أيب سعيد بن خليل العالئـي         / ـ جامع التحصيل يف أحكام املراسيل      )/ هـ
   .مكتبة النهضة العربية/ عامل الكتب/ حتقيق محدي عبدايد السلفي

مع شرحه  / حتقيق حممد فؤاد عبدالباقي   ) هـ٢٥٦ت(حملمد بن إمساعيل البخاري     /  اجلامع الصحيح  -
  .املطبعة السلفية/ تح الباريف
دار / حتقيق حممد فؤاد عبـدالباقي    )/ هـ٢٦١ت(ملسلم بن احلجاج النيسابوري     /  اجلامع الصحيح  -

  .إحياء التراث
لزين الدين أيب الفرج عبـدالرمحن      /  جامع العلوم واحلكم يف شرح مخسني حديثاً من جوامع الكلم          -

و إبراهيم  / حتقيق شعيب األرناؤوط  )/ هـ٧٩٥) (بابن رج (بن شهاب الدين البغدادي مث الدمشقي       
  .هـ١٤١١مؤسسة الرسالة الطبعة األوىل / باجس

حتقيق عبـدالعلي عبداحلميـد     )/ هـ٤٥٨ت(ألمحد بن احلسني البيهقي     /  اجلامع لشعب اإلميان     -
  .هـ١٤٠٩/ الطبعة األوىل/ اهلند/ بومباي/ الدار السلفية / حامد

حتقيق عبدالرمحن بـن حيـي   )/ هـ٣٢٧ت(ن بن حممد إدريس الرازي   لعبدالرمح/  اجلرح والتعديل  -
حيدر آباد  / مطبعة جملس دائرة املعارف العثمانية    )/ وتقدمة اجلرح والتعديل يف أول الكتاب     / (املعلمي
  .هـ١٢٧١اهلند / الدكن

) / هـ٩٠٢ت(لشمس الدين حممد السخاوي     /  اجلواهر والدرر يف ترمجة شيخ اإلسالم ابن حجر          -
  .هـ١٤١٩الطبعة ألوىل / دار ابن حزم/ إبراهيم باجس عبدايد: قيقحت

  ) ح ( 
عين بنشره مجاعة من طالب     ) / هـ٩١١ت(جلالل الدين عبدالرمحن السيوطي     /  احلاوي للفتاوي  -

  .هـ١٤٠٢/ دار الكتب العلمية)/ هـ١٣٥٢/ العلم
  )د  ( 

تـصحيح  )/ هـ٨٥٢ت(بن حجر العسقالين    ألمحد بن علي    /  الدرر الكامنة يف أعيان املئة الثامنة      -
  .دار اجليل/ الدكن/ حيدر آباد/ مطبعة دائرة املعرف العثمانية/ سامل الكرنكوي

  ) ذ  ( 
/ لتقي الدين أيب الطيب حممد بن أمحد الفاسي املكي املـالكي /  ذيل التقييد يف رواة السنن واملسانيد  -
  .هـ١٤١٠الطبعة / بريوت/ علميةدار الكتب ال/ كمال يوسف احلوت: حتقيق)/ هـ٨٣٢ت(



   )٤٩(  

  ) س  ( 
/ أليب الفضل حممد بـن خليـل بـن علـي املـرادي            /  سلك الدرر يف أعيان القرن الثاين عشر       -
  .هـ١٤٠٨الطبعة الثالثة / دار ابن حزم/ دار البشائر اإلسالمية)/ هـ١٢٠٦ت(
حممد فـؤاد   و/ ١/٢حتقيق أمحد شاكر ج   )/ هـ٢٧٩ت(حملمد بن عيسى الترمذي     /  سنن الترمذي  -

دار إحيـاء التـراث     / ويف آخره العلل الصغري للترمذي أيـضاً      / ٤/٥وإبراهيم عطوة   /٣عبدالباقي ج 
  .بريوت/ العريب

  
، حتقيق حممد فؤاد عبـدالباقي،      )هـ٢٧٣ت( سنن ابن ماجة، حملمد بن يزيد القزويين، ابن ماجة،           -

  .هـ١٣٩٥دار إحياء التراث العريب 
  رميمسند الدا=  سنن الدارمي -
حتقيق مكتـب   )/ هـ٣٠٣ت(أليب عبدالرمحن أمحد بن شعيب النسائي       ) / الكربى( سنن النسائي    -

الطبعة األوىل  / بريوت/ مؤسسة الرسالة / حتقيق التراث يف مؤسسة الرسالة بإشراف شعيب األرنؤوط       
  .هـ١٤٢١

أشـرف  )/ ـه٧٤٨ت/ (لشمس الدين أمحد بن حممد بن عثمان قيماز الذهيب        /  سري أعالم النبالء   -
   .هـ١٤٠٢الطبعة الثانية / مؤسسة الرسالة/ على حتقيقه شعيب األرنؤوط

  ) ش  ( 
، حتقيق مهام عبدالرحيم سـعيد،    )هـ٧٩٥ت( شرح علل الترمذي، لعبدالرمحن ابن رجب احلنبلي         -

  .هـ١٤٠٧مكتبة املنار األردن، الزرقاء، الطبعة األوىل 
/ حتقيق صاحل بن حممد احلـسن     )/ هـ٧٢٨ت(بن تيمية   ألمحد بن عبداحلليم ا   /  شرح عمدة الفقه     -

  .هـ١٤٠٩الطبعة األوىل / نشر مكتبة احلرمني بالرياض
أليب الطيب تقي الدين حممد بن أمحد بن علـي الفاسـي املكـي    /  شفاء الغرام بأخبار البلد احلرام     -

ر الكتـب   دا/ حقق أصوله وعلق حواشيه جلنة من كبار العلمـاء واألدبـاء          )/ هـ٨٣٢ت(املالكي  
  .بريوت/ العلمية

  ) ص ( 
  .اجلامع الصحيح للبخاري=  صحيح البخاري -
  .اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان=  صحيح ابن حبان -
  .اجلامع الصحيح ملسلم=  صحيح مسلم -

  ) ض ( 
منـشورات دار   )/ هـ٩٠٢ت(لشمس الدين حممد السخاوي     /  الضوء الالمع ألهل القرن التاسع     -



   )٥٠(  

  .مكتبة احلياة
  ) ط ( 

  .دار صادر)/ هـ٢٣٠ت(البن سعد /  الطبقات -
/ دار الكتب العلمية  )/ هـ٩١١ت(جلالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي        /  طبقات احلفاظ  -

  هـ١٤٠٣الطبعة األوىل 
  ) ع ( 

/ لتقي الدين حممـد بـن أمحـد احلـسين الفاسـي املكـي      /  العقد الثمني يف تاريخ البلد األمني  -
إىل / ٢ووأكمل التحقيق فؤاد سيد من اجلزء       /  حتقيق حممد حامد الفقي للجزء األول      )/هـ٨٣٢ت(

  .هـ١٤٠٦الطبعة الثانية / مؤسسة الرسالة/ وأكمل حتقيق الد الثامن حممود الطناحي/ ٧اجلزء 
  هـ١٤٠٥/ دار املعرفة/ توزيع دار الباز)/ هـ٣٢٧ت(البن أيب حامت /  علل احلديث-
  ترتيب العلل = ترمذي  العلل الكبري لل-

  )غ ( 
ـ ٨٣٣ت(لشمس الدين أيب اخلري حممد بن حممد بن اجلزري          /  غاية النهاية يف طبقات القراء     - )/ هـ

  .هـ١٤٠٠والثانية / هـ١٣٥٢الطبعة األوىل / دار الكتب العلمية/ برجستراسر. عين بنشره ج
  )ف ( 

ـ ٨٥٢ت(سقالين  فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ألمحد بن علي بن حجر الع       - ، حتقيـق  )هـ
  .، ترتيب وترقيم حممد فؤاد عبدالباقي، املكتبة السلفية)٣-١ج(عبدالعزيز بن باز إىل كتاب اجلنائز 

لكمال الدين حممـد بـن عبدالواحـد الـسيواسي          /  فتح القدير على اهلداية شرح بداية املبتدي       -
ة شرح البداية لربهان الدين علـي       ومعه اهلداي )/ هـ٦٨١ت(السكندري املعروف بابن اهلمام احلنفي      

ومعه شرح العناية على البداية ألكمل الدين حممد بن حممـود           )/ هـ٥٩٣ت(بن أيب بكر املرغيناين     
ويليه تكملة فتح القـدير     )/ هـ٩٤٥ت(وحاشية لسعد اهللا بن عيسى املفيت       )/ هـ٧٨٦ت(البابريت  

ن أمحد املعروف بقاضـي زاده املتـوىف   املسماة نتائج األفكار يف كشف الرموز واألسرار لشمس الدي  
  .هـ١٣٩٧والثانية / هـ١٣٨٩الطبعة األوىل / دار الفكر/ هـ٩٨٨سنة 

  .هـ١٤٠٩الطبعة الثالثة / دار الفكر/ للدكتور وهبة الزحيلي/  الفقه اإلسالمي وأدلته-
  )ق  ( 

د الدين حممد بـن     /  القاموس احمليط والقابوس الوسيط اجلامع ملا ذهب من كالم العرب مشاطيط           -
  .بريوت/املؤسسة العربية للطباعة والنشر)/ هـ٨١٧ت(يعقـوب الفريوزآبادي 

املعـروف باحملـب    / أليب العباس أمحد بن عبداهللا بن حممد بن أيب بكـر          /  القرى لقاصد أم القرى    -
ـ ١٣٩٠الطبعة الثانية   / دار الفكر / مصطفى السقا / عارضه مبخطوطاته )/ هـ٦٧٤ت/ (الطربي / هـ



   )٥١(  

  .هـ١٤٠٣ثالثة وال
  )ك ( 

ت (لنور الدين علي بن أيب بكـر اهليثمـي          / كشف األستار عن زوائد البزار على الكتب الستة          -
  .هـ١٣٩٩الطبعة األوىل / مؤسسة الرسالة/ حتقيق حبيب الرمحن األعظمي)/ هـ٨٠٧

 جربائيـل   حققه وضبط نصه الدكتور   / لنجم الدين الغزي  /  الكواكب السائرة بأعيان املئة العاشرة     -
  .م١٩٧٩الطبعة الثانية / بريوت/ منشورات دار اآلفاق اجلديدة/ سليمان جبور

  )ل ( 
تصحيح حممد  )/ هـ٨٧١ت(لتقي الدين حممد بن فهد املكي       /  حلظ األحلاظ بذيل طبقات احلفاظ     -

  .دار إحياء التراث اإلسالمي/ مع تعليقات ألمحد رافع الطهطاوي/ زاهد الكوثري
  )م ( 

جلمال الدين أيب الفرج عبدالرمحن بن حممد بـن علـي           / غرام الساكن إىل أشرف األماكن       مثري ال  -
/ دار الكتـب العلميـة    / حتقيق أيب عبداهللا حممد حسن حممد حسن إمساعيل       )/ هـ٥٩٧ت(اجلوزي  

  .هـ١٤١٦/ بريوت
 ويليه  فتح العزيز شرح    )/ هـ٦٧٦ت(أليب زكريا حيي بن شرف النووي       /  اموع شرح املهذب   -

  .فكرلدار ا/ ويليه التلخيص احلبري البن حجر العسقالين/ للرافعي/ الوجيز
مجع عبدالرمحن بـن    )/ هـ٧٢٨ت(ألمحد بن عبداحلليم بن عبدالسالم ابن تيمية        /  جمموع الفتاوى  -

  .هـ١٣٩٨الطبعة األوىل / سوريا/ مطبعة الرسالة/ حممد بن قاسم
م أفاضل مكة من القرن العاشر إىل القـرن الرابـع            املختصر من كتاب نشر النور والزهر يف تراج        -

/ حممد سـعيد العـامودي  : اختصار وترتيب وحتقيق )/ هـ١٣٤٣ت(لعبداهللا مرداد أبو اخلري     / عشر
  .هـ١٤٠٦الطبعة الثانية / جدة/ عامل املعرفة/ وأمحد علي

 عن عبدالرمحن   /رواية سحنون بن سعيد التنوخي    / لإلمام مالك بن أنس األصبحي    /  املدونة الكربى  -
  .دار الفكر/ لبيان ما اقتضته املدونة من األحكام/ ومعها مقدمات ابن رشد/ بن قاسم

حتقيق أيب معاذ طارق بن عوض       /)هـ٢٧٥ت  (أيب داود السجستاين    رواية  / مسائل اإلمام أمحد     -
  .هـ١٤٢٠ الطبعة األوىل / نشر مكتبة ابن تيمية/اهللا بن حممد

  مسند أيب عوانة=  مستخرج أيب عوانة  -
ومعه )/ هـ٤٠٥ت(أليب عبداهللا حممد بن عبداهللا احلاكم النيسابوري        /  املستدرك على الصحيحني   -

ومعه كتـاب الـدرك     / حتقيق عبدالسالم بن حممد بن عمر علوش      / خمتصر املستدرك للذهيب باهلامش   
واملدخل ملعرفة  / ستدركواالستدراك على امل  / وزوائد املستدرك على الكتب الستة    / بتخريج املستدرك 

  .هـ١٤١٨الطبعة األوىل / بريوت/ دار املعرفة/ املستدرك كلها للمحقق



   )٥٢(  

مؤسـسة  / لعمر رضـا كحالـة    ) / تراجم مصنفي الكتب العربية   ( املستدرك على معجم املؤلفني      -
  هـ ١٤٠٦الطبعة األوىل / الرسالة

وامشه املنتخـب   / ة امليمنية الطبع)/ هـ٢٤١ت(ألمحد بن حممد بن حنبل      /  مسند أمحد بن حنبل    -
  .)١(هـ١٣٩٨الطبعة الثانية / بريوت/ املكتب اإلسالمي/ من كرت العمال

ـ ٣١٩ت(أليب بكر عبداهللا بن الزبري احلميدي       /  مسند احلميدي  - حتقيـق حبيـب الـرمحن      )/ هـ
  .دار الباز للنشر/ القاهرة/ مكتبة املتنيب / بريوت/ عامل الكتب/ األعظمي

حتقيق حسني سليم أسد    )/ هـ٢٥٥ت(أليب حممد عبداهللا بن عبدالرمحن الدارمي        /  مسند الدارمي  -
  هـ١٤٢١الطبعة األوىل / الرياض/ دار املغين/ الداراين

ـ ٣١٧ت(رواية ومجع أيب القاسم عبداهللا بن حممد البغوي        /  مسند علي بن اجلعد      - مراجعـة  )/ هـ
  هـ١٤١٠الطبعة األوىل / ادرمؤسسة ن/ دار الكتب العلمية/ وحتقيق عامر أمحد حيدر

حتقيق أمين بن عارف    )/ هـ٣١٦ت(أليب عوانة يعقوب بن إسحاق اإلسفرائيين       /  مسند أيب عوانة     -
  هـ١٤١٩الطبعة األوىل / بريوت/ دار املعرفة/ الدمشقي

    دار /فاليـشهمر .تـصحيح م  ) / هـ٣٥٤ت(حممد بن حبـان البسيت     / مشاهري علماء األمصار   -
  .الكتب العلمية

منشورات الس العلمي   / حتقيق حبيب الرمحن األعظمي   )/ هـ٢١١ت(لعبدالرزاق بن مهام الصنعاين     /  املصنف   -
  . بريوت-ويطلب من املكتب اإلسالمي / هـ١٣٩٠الطبعة األوىل / كراتشي باكستان

غرامـة  حتقيق عمر بـن     )/ اجلزء املفقود ) (القسم األول من اجلزء الرابع    / ( املصنف البن أيب شيبة    -
  .هـ١٤٠٨الطبعة األوىل / دار عامل الكتب والنشر والتوزيع/ العمروي

  .دار إحياء التراث العريب/ لعمر رضا كحالة)/ تراجم مصنفي الكتب العربية( معجم املؤلفني -
أليب حممد عبداهللا بن أمحـد بـن حممـد بـن قدامـة املقدسـي                )/ شرح خمتصر اخلرقي  ( املغين   -
  .بتقدمي حممد رشيد رضا/ مكتبة الكليات األزهرية/ اجلمهورية العربيةنشر مكتبة )/ هـ٦٢٠ت(
ـ ٦٥٦ت(أليب العباس أمحد بن عمر القـرطيب        /  املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم       - )/ هـ

  .دمشق/ دار الكلم الطيب/ دمشق/ حتقيق حمي الدين مستو، وزمالئه، دار ابن كثري
  ) ن  ( 

د الـدين أبوالـسعادات املبـارك بـن حممـد اجلـزري       / ثر  النهـاية يف غريب احلديث واأل    -
  .نشر املكتبة اإلسالمية/ حتقيق طاهر الزاوي وحممود التناجي)/ هـ٦٠٦ت(

____________________  
هـ، واملشرف العام على    ١٤١٣الطبعة األوىل   الرسالة،  مؤسسة   وهي من منشورات     -شعيب األرنؤوط والذين معه     إذا رجعت إىل الطبعة اليت حققها الشيخ        ) ١(

  .الرسالة:  أشرت إليها بقويل–وتقع يف مخسني جملداً بالفهارس عبداهللا بن عبداحملسن التركي، : إصدار هذه املوسوعة 



   )٥٣(  

  
  )هـ ( 

طبع بعناية وكالة املعـارف     / إلمساعيل باشا البغدادي  /  هدية العارفني أمساء املؤلفني وآثار املصنفني        -
  .بريوت/ دار العلوم احلديثة / م١٩٥٥/ بولاستان/ اجلليلة يف مطبعتها البهية

  )و ( 
أليب طاهر أمحد بن حممد بن أمحد السلفي األصبهاين مث اإلسـكندري  /  الوجيز يف ذكر ااز وايز    -
/ عبدالغفور عبداحلق حسني البلوشـي    . علق عليه وحقق نصوصه وخرج أحاديثه د      )/ هـ٥٧٦ت(

 .هـ١٤١٤طبعة األوىل ال/ املدينة املنورة/ مكتبة دار اإلميان 
  

                                 

 ).١/٤٩٣(معجم مقاييس اللغة ) ١(
وليالحظ أن هذا املعىن كان معروفاً قبل اإلسالم، ومنه ما جاء ابنِ عمـر              ). ١/٤٠٩(القاموس احمليط   ) ٢(

نَّ عمر سأَلَ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ كُنت نذَرت في الْجاهلية أَنْ أَعتكف               أَ: "رضي اللَّه عنهما  
أخرجه البخاري يف كتاب االعتكاف، باب االعتكـاف        " فَأَوف بِنذْرِك : لَيلَةً في الْمسجِد الْحرامِ قَالَ    

لم يف كتاب األميان، باب نذر الكافر وما يفعل به إذا اسلم، حديث             ، ومس )٢٠٣٢(ليلة، حديث رقم    
 .وجاء الشرع وأقره وضبطه بشرائطه املعروفة يف كتب الفقه). ١٦٥٦(رقم 

أخرجه البخاري يف كتاب صالة التراويح باب حتري ليلة القدر يف الوتر من العشر األواخر، حـديث                 ) ٣(
 الصيام، باب فضل ليلة القدر، واحلث على طلبها، حديث ، واللفظ له، ومسلم يف كتاب )٢٠١٨(رقم  
  ).١١٦٧(رقم 

، )٤٩٢٢(، حـديث رقـم      "شديد: عسري: أخرجه البخاري يف كتاب التفسري، باب قال ابن عباس        ) ٤(
 .، واللفظ له)١٦١(ومسلم يف كتاب اإلميان، باب بدء الوحي، حديث رقم 

  ).٤/٣١١(القاموس احمليط ) ٥(
  اهـ"لطول إقامته مبكة) جار اهللا(امللقب : "، وعبارته يف ترمجة الزخمشري)٧/١٣٨(العقد الثمني ) ٦(
 ).١/٣١٤(النهاية يف غريب احلديث واألثر ) ٧(
 ).١/٢٠١(املدونة الكربى ) ٨(
وهؤالء الذين ال جتـب  : "، نقالً عن عطاء، وعبارته)١/١٠٨) (كتاب احلج(شرح العمدة البن تيمية   ) ٩(

يف ) أمحد بن حنبل رمحـه اهللا     : يعين(لذين ليس عليهم هدي متعة على ظاهر كالمه         عليهم العمرة هم ا   
   .﴾ذلك ملن مل يكن أهله حاضري املسجد احلرام﴿: رواية األثرم وامليموين يف استدالله بقوله تعاىل

 وظاهر قوله يف رواية ابن احلكم واألثرم أيضا إا إمنا تسقط عن أهل مكة وهم أهل احلرم ألم هـم                   
  اهـ"هو مبرتلة أهل مكة: املقيمون مبكة والطوافون بالبيت؛ فأما ااور بالبيت فقال عطاء

  . وللعلماء اهتمام بأحكام ااورين ، يدل عليه ما نقلته كتب احلديث من فتاوى للصحابة والتابعني  
 .١٦٧ص) اجلزء املفقود(شيبة القسم األول من اجلزء الرابع أيب مصنف ابن ) ١٠(
إسناده ال بأس   : ، وقال حمققه  )٣٧٢٦، حتت رقم  ٧/٥٦٨(أخرجه البيهقي يف اجلامع لشعب اإلميان       ) ١١(

   .به
﴿سواء فيه العاكف : ، يف كتاب احلج بابا يف قوله تعاىل)٨٠-٤/٧٩(بوب ابن أيب شيبة يف مصنفه   

  .، وأورد معناه عن ابن جبري، وجماهد واحلسن ويزيد بن سابط﴾والباد
 وقد ذكرها أيضاً ابن اهلمام يف فتح القدير         .٢٤٤-٢٤٣شرف األماكن ص  أالساكن إىل   مثري الغرام   ) ١٢(



   )٥٤(  

                                                                                             

، التشويق إىل البيت العتيق للمحـب       ٦٦١القرى لقاصد أم القرى ص    ، و احملب الطربي يف      )٣/١٧٨(
وحاصل هذه املعاين يرجع إىل علة كراهة من كره         : "، وقال عقب ذكرها   ٢٢٥-٢٢٤الطربي أيضاً ص  

ة من العلماء، ليس إال مراعاة ضعف اخللق، واخلوف من قـصورهم مـن القيـام حبـق                  ااورة مبك 
، و الفاسي يف شفاء  ١٣٠-١٢٩اهـ وذكرها الزركشي يف إعالم الساجد بأحكام املساجد ص        "املوضع
 ).١/٤٥(، والعقد الثمني )١/٨٤(الغرام 

 اهلمـام يف فـتح القـدير        كما قال ابـن   الشافعية،  بعض  كذا نقل عن الشافعي، وغريه حيكيه عن        ) ١٣(
، ويبدو أن الفاسي رمحه اهللا تابع عبارة الزركشي رمحه اهللا يف إعـالم الـساجد بأحكـام                  )٣/١٧٨(

اختلف العلماء يف ااورة مبكـة      ): "٨/٢٧٨(وعبارة النووي رمحه اهللا يف اموع       . ١٣٠املساجد ص 
اهـ فلـم يـذكر     "أمحد وآخرون تستحب  واملدينة، فقال أبو حنيفة وطائفة تكره ااورة مبكة، وقال          

  .الشافعي، واهللا اعلم
   .)٣/١٧٨(فتح القدير شرح اهلداية  )١٤(
وإمنا جوار مكة أمر يتقرب به إىل اهللا مثـل          : "، ولفظها )١/٢٠١(عبارة ابن القاسم هذه يف املدونة       ) ١٥(

 . فذكر الصيام بدالً من الصالة.اهـ"الرباط والصيام
  .ل يف كالم ابن قدامة رمحه اهللاسيأيت النقل بعد قلي) ١٦(
   .اهـ"إا ليست بدار هجرة: كان أبو حنيفة يقول: "، وقال)٣/١٧٨(فتح القدير شرح اهلداية ) ١٧(
: يعـين (قال مالك وقد سئل عن ذلـك        : "عن مالك قوله  ) ٣/١٧٨(نقل ابن اهلمام يف فتح القدير       ) ١٨(

  اهـ "احلج والرجوع، وهو أعجبما كان الناس يرحلون إليها إال على نية ): ااورة
سـالمي وأدلتـه    إلالفقه ا ،  )١/٤٥(، وانظر العقد الثمني     )١/٨٤(شفاء الغرام بأخبار البلد احلرام      ) ١٩(

)٣/٣٢٢(. 
، والـدارمي  )٣١/١٠الرسـالة  (، )٤/٣٠٥امليمنيـة (أخرجه أمحـد يف املـسند     . حديث صحيح ) ٢٠(

املناقب، باب يف فضل مكة، حديث رقم       ، وأخرجه الترمذي يف كتاب      )٢٥٥٢، حتت رقم    ٣/١٦٣٢(
، والنسائي يف )٣١٠٨(، واللفظ له، وابن ماجه يف كتاب املناسك باب فضل مكة، حتت رقم )٣٩٢٥(

والبـزار  ، )٤٢٣٩-٤٢٣٨، حتت رقـم  ٢٤٨-٤/٢٤٧(الكربى يف كتاب املناسك باب فضل مكة،     
ـ ٩/٢٢اإلحـسان  (وابن حبان ، )١١٥٦، حتت رقم ٢/٤٠كشف األستار   ( ، )٣٧٠٨ت رقـم  ، حت

  ). ٥٨٨٣ حتت رقم ٤/٥٣٧(، )٤٣٢٩، حتت رقم ٣/٥٤٠علوش (واحلاكم 
هذَا حديثٌ حسن غَرِيب صحيح وقَد رواه يونس عن الزهـرِي نحـوه             : "واحلديث قال الترمذي  

 عن النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم وحديثُ الزهـرِي  ورواه محمد بن عمرٍو عن أَبِي سلَمةَ عن أَبِي هريرةَ  
           حي أَصدناَء عرمنِ حاب يدنِ عب اللَّه دبع نةَ علَمأَبِي س ناهـ، واحلديث صـححه ابـن حبـان        "ع

  .واحلاكم، وصححه حمقق اإلحسان وحمققو املسند وحمقق مسند الدارمي
  . ذكر الدليل على ذلك عند ذكر ااورين من الصحابةسيأيت) ٢١(
املقام مبكـة أحـب إليـك أم     :قلت ألمحد: "، ونصها١٨٧مسائل اإلمام أمحد برواية أيب داود ص      ) ٢٢(

 اهـ"ألنه مهاجر املسلمني: لم؟ قال: قيل. باملدينة ملن قوي عليه: باملدينة؟ قال

ك، باب الترغيب يف سكىن املدينة والـصرب علـى          أخرجه مسلم يف كتاب املناس    .  حديث صحيح  )٢٣(
عن أيب هريرة،، ولفظ احلـديث     ) ١٣٧٨(عن ابن عمر، وحديث رقم      ) ١٣٧٧(ألوائها، حديث رقم    

تها أَحد من    لَا يصبِر علَى لَأْواِء الْمدينة وشد      :أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ       :"عن أَبِي هريرةَ  
  ".أُمتي إِلَّا كُنت لَه شفيعا يوم الْقيامة أَو شهِيدا

 ).٣/٥٥٦(املغين البن قدامة ) ٢٤(
، � عن عمر بن اخلطاب  - إن شاء اهللا تعاىل      –ومعىن تعظيم اخلطيئة يف مكة ثابت       . إسناده منقطع ) ٢٥(

، والفاكهي يف )٢/١٣٧(، واألزرقي )٨٨٧١(حتت رقم ، ٥/٢٨(أخرجه عبدالرزاق يف املصنف واألثر  
، من طريق ابن جريج عن إمساعيل بن أمية عن عمر، وإمساعيل )١٤٦٥، حتت رقم ٢/٢٥٦(أخبار مكة 



   )٥٥(  

                                                                                             

، من طريـق عبدايـد بـن        )٢/١٣٤(وأخرجه األزرقي يف أخبار مكة      . تابع تابعي، مل يدرك عمر    
 مل يدرك عمر بن اخلطاب، و ال يصلح أن يكون           زد العزي عبدالعزيز بن أيب رواد عن أبيه عن عمر، وعب        

الطريقان إىل طريق متابعاً ألن من شيوخ عبدالعزيز إمساعيل بن أمية، ويغلب على ظين أنه مسعه منه، فعاد 
 سبعني خطيئة بركبة أحب إيل من أن        يءألن أخط : أن عمر بن اخلطاب قال    : "ولفظ عبدالرزاق . واحد
  .مكان قريب من مكة على جهة جبال احلجاز: وركبة ".  ة خطيئة واحدة مبكيءأخط

من طريق ابن جريج عن     ) ١٤٦٧، حتت رقم    ٢/٢٥٦(و الفاكهي   ) ٢/١٣٧(لكن أخرج األزرقي    
كان ا ثالثة من األحياء فهلكوا، لئن أخطئ :  قريشاً احلرم، قال�حذر عمر بن اخلطاب    : جماهد قال 

وجماهد مل يدرك عمر، فالـسند   ". أخطئ خطيئة واحدة مبكة   اثنيت عشرة خطية بركبة أحب إيل من أن         
، �، من طريق طلق بن حبيب عن عمر         )٧/٥٦٧(وأخرجه البيهقي يف اجلامع لشعب اإلميان       . منقطع
! اتقوا اهللا يف حرمكم هذا، أتدرون من كان ساكن حرمكم هذا من قـبلكم؟             : يا أهل مكة    : "ولفظه

ا، وبنوا فالن فأحلوا حرمته فهلكوا، حىت عد ما شـاء اهللا، مث             كان فيه بنو فالن فأحلوا حرمته فهلكو      
وهو منقطع، طلق بـن     ". واهللا ألن أعمل عشر خطايا بغريه أحب إيل من أن أعمل واحدة مبكة            : قال

  . حبيب مل يدرك عمر
، لكـن كـون حمـل       �إن تعدد الطرق يقوي معىن تعظيم الذنب يف احلرم عن عمر            : واحلقيقة  

إن اختالف خمارجه دليـل  :  مجيع هذه الطرق مما يوجب وقفة يف قبوله، إال أن يقالاالنقطاع متحد يف  
وعموماً فإن شرف املكان والزمان وعلم صاحب الذنب مما يوجـب تعظـيم             . على ثبوته، فاهللا اعلم   

اخلطيئة وإن كانت السيئة بسيئة، فهي يف احلرم ليست كغريه، وانظر حول مسألة تعظيم خطر الـسيئة                 
، جامع العلوم واحلكم    ٢٤٤رف املكان والزمان وحبسب علم فاعلها، مثري الغرام الساكن ص         حبسب ش 

)٢/٣١٨.(  
 .واحلمد هللا. سبق خترجيه قريباً) ٢٦(
 ).٨/٢٧٨(اموع شرح املهذب ) ٢٧(
 .٢٢٥التشويق إىل البيت العتيق ص) ٢٨(
س، وقفت على الطبعة الرابعة وكتابه هذا مطبوع متداول، منها طبعته اليت بتحقيق رشدي صاحل ملح) ٢٩(

 .هـ، مبطابع دار الثقافة مبكة١٤٠٤له واليت كانت عام 
كذا حرر حمقق كتاب الفاكهي بالتقريب وقت وفاة الفاكهي، يف مقدمة حتقيق كتاب أخبار مكـة                ) ٣٠(

عبدامللك بن عبداهللا بن دهيش، وقفت علـى        . وكتاب الفاكهي مطبوع بتحقيق د    ). ١/٣٢(للفاكهي  
هـ، طبع دار خضر، للطباعة والنشر، بريوت، ويطلب الكتاب         ١٤١٤لثانية واليت صدرت عام     طبعته ا 

  .من مكتبة ومطبعة النهضة احلديثة مبكة املكرمة
طبع املختصر من كتاب نشر النور والزهر، اختصار وترتيب وحتقيق حممد سعيد العامودي، وأمحـد               ) ٣١(

  .هـ١٤٠٦ وصدرت الطبعة الثانية منه يف سنة علي، طبع عامل املعرفة للنشر والتوزيع، جبدة،
وكتابه هذا مطبوع، طبعته مؤسسة الفرقان للتراث اإلسالمي، فرع مؤسسة مكة املكرمة واملدينـة،              ) ٣٢(

 .هـ١٤٢١الطبعة األوىل 
، جبامعة أم القرى،    )معهد البحوث العلمية حالياً   (والكتاب ضمن مطبوعات مركز البحث العلمي،       ) ٣٣(

  .هـ١٤٠٦صدرت الطبعة األوىل . حممد شلتوتبتحقيق فهيم 
، مركز التراث اإلسالمي، جبامعة أم القرى، وصدرت        )معهد البحوث العلمية  (طبع ضمن مطبوعات    ) ٣٤(

 .هـ١٤١٩الطبعة األوىل 
، )معهد البحوث العلمية حاليا   (وكتابه هذا مطبوع ضمن مطبوعات مركز إحياء التراث اإلسالمي          ) ٣٥(

  .لتوتبتحقيق فهيم حممد ش
/ دار الكتب العلمية  / حقق أصوله وعلق حواشيه جلنة من كبار العلماء واألدباء        وكتابه هذا مطبوع،    ) ٣٦(

 .بريوت



   )٥٦(  

                                                                                             

وكتابه يف تاريخ   . ٣٥ص) ذيل لكتاب األعالم خلري الدين الزركلي     (له ترمجة يف كتاب إمتام األعالم       ) ٣٧(
  .هـ١٣٩٩ سنة مكة ، ضمن مطبوعات نادي مكة الثقايف، صدرت طبعته الرابعة

  .د مطبوع متداول، طبعته دار صادر، بريوتسعوكتاب الطبقات البن ) ٣٨(
 ).١/١١(العقد الثمني ) ٣٩(
، وسقط مـن    ٢٤٤ذكرهم على حروف املعجم يف كتابه مثري الغرام الساكن إىل أحب األماكن ص            ) ٤٠(

فقد ، ٦٦٢ص" أم القرىالقرى لقاصد "، ويعرف هذا مبرجعة كتاب "مسلم: "املطبوعة رجالً منهم امسه
  .ذكرهم، وذكر فيهم هذا االسم، وبه تكتمل العدة أربعة ومخسون

، )٣٩٣٣(أخرجه البخاري يف كتاب املناقب، باب إقامة املهاجر مبكة بعد قضاء نسكه، حديث رقم ) ٤١(
م ومسلم يف كتاب احلج، باب جواز اإلقامة مبكة للمهاجر منها بعد فراغه من نسكه ثالثاً، حديث رق                

)١٣٥٢.(  
ويستثْنى من ذَلك من أَذنَ ): " ٧/٢٦٧(قال ابن حجر عقبه يف فتح الباري ). ٤/٤٦٧(إكمال املعلم ) ٤٢(

 .اهـ"لَه النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم بِالْإِقَامة في غَير الْمدينة
 ).٣/٤٦٧(املفهم ملا أشكل تلخيصه من كتاب صحيح مسلم ) ٤٣(
 ).٧/٢٦٧(فتح الباري ) ٤٤(
، وإسـناده  ١٦٨ص) اجلزء املفقـود (أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف القسم األول من اجلزء الرابع          ) ٤٥(

  .حسن
  ).١/٢١٣(، اإلصابة )١/٤٣(، تذكرة احلفاظ )١/٢٢١( االستيعاب )٤٦(
 ).٣٨٩١(أخرجه البخاري يف كتاب املناقب، باب مناقب األنصار، حديث رقم ) ٤٧(
  ). ٢/٢٠٧(التاريخ الكبري ) ٤٨(
، ونقله عنه يف ذب الكمال يف ترمجة أيب سـفيان طلحـة بـن نـافع                 )٤/٣٤٦(التاريخ الكبري   ) ٤٩(

  .٦٣١ل/٢ج
عمـر بـن    : "، و يف سنن ابن ماجه ومستخرج أيب عوانة        )عمرو بن قيس  (وقع يف مسند احلميدي     ) ٥٠(

  ".متروك: "يب ، وهو الصواب، وهو املعروف بسندل، قال يف التقر"قيس
، وابن ماجه يف كتاب األطعمة، باب لعق األصابع، حـديث          )١/٢٢٩(أخرجه احلميدي يف مسنده     ) ٥١(

وقعت رواية : تنبيه). ٨٢٦١، حتت رقم ٥/١٦٦(، وأبو عوانة يف مستخرجه على مسلم      )٣٢٦٩(رقم  
رو بن دينارٍ أَرأَيت حديثَ عطَـاٍء لَـا         قَالَ سفْيانُ سمعت عمر بن قَيسٍ يسأَلُ عم       : " ابن ماجة هكذا  

يمسح أَحدكُم يده حتى يلْعقَها أَو يلْعقَها عمن هو قَالَ عن ابنِ عباسٍ قَالَ فَإِنه حدثْناه عن جابِرٍ قَـالَ                    
 يقْدم جابِر علَينا وإِنما لَقي عطَاٌء جابِرا في سنة جـاور فيهـا   حفظْناه من عطَاٍء عن ابنِ عباسٍ قَبلَ أَنْ      

، من  "إمنا لقي عطاء جابراً يف سنة جاور فيها مبكة        :  "؛ والرواية ذا السياق توهم إدراج عبارة        "بِمكَّةَ
  .ميديمقول عمرو بن دينار، والواقع أا من مقول سفيان كما بينته رواية احل

واحلديث من طريق سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس أخرجه البخـاري يف كتـاب                     
، ومـسلم يف كتـاب      )٥٤٥٦(األطعمة باب لعق األصابع ومصها قبل أن متسح باملنديل حديث رقم            

  ).٢٠٣١(الشربة باب استحباب لعق األصابع والقصعة وأكل اللقمة ، حديث رقم 
 ).٣/٥٥٦( قدامة املغين البن) ٥٢(
 .٦٦١ القرى لقاصد أم اقرى ص)٥٣(
  .).٢/٣٤٧(، اإلصابة )٣/٢٠٣(، سري أعالم النبالء )٢/٣٤١( االستيعاب ) ٥٤(
 .١٦٨ص) القسم املفقود(مصنف ابن أيب شيبة القسم األول من اجلزء الرابع ) ٥٥(
 .، وإسناده حسن٣٢٨مسند علي بن اجلعد ص) ٥٦(
..." قعـدت   ! قال رسول اهللا ، قال رسول اهللا؟      : ت فالناً الذي يقول   أرأي): "٢٨٠(عند الدارمي   ) ٥٧(

  .وذكره



   )٥٧(  

                                                                                             

، )٧٢٦٧( وفود العرب، حديث رقم      �أخرجه البخاري يف كتاب أخبار اآلحاد، باب وصاة النيب          ) ٥٨(
 ).١٩٤٣(ومسلم يف كتاب الصيد، باب ما يؤكل من احليوان، باب إباحة الضب، حديث رقم 

، و ابن ماجـه يف   )٦٤٦٥، حتت رقم    ١٠/٤٨٩الرسالة  ) ( امليمنية ٢/١٥٦(د  أخرجه أمحد يف املسن   ) ٥٩(
، وأخرجـه   "سـنتني : "، بلفظ )٢٦(، حديث رقم    �املقدمة باب  التوقي يف احلديث عن رسول اهللا          

سـنتني أو سـنة     : "، بلفظ )٢٨٠(الدارمي يف املقدمة باب من هاب الفتيا خمافة السقط، حديث رقم            
 ". ونصف

  ).١٣/٢٤٤ ( فتح الباري)٦٠(
 .وفخ واد مبكة، امسه اآلن حي الزاهر، يف اجلهة الشمالية الغربية منها). ٣/٢٣١(سري أعالم النبالء ) ٦١(
  ).٣/٣٣١(سري أعالم النبالء ) ٦٢(
 ).٣/٣٣٣(سري أعالم النبالء ) ٦٣(
  ).٣/٣٣٢(سري أعالم النبالء ) ٦٤(
  ).٢/٣٣٤(اإلصابة ) ٦٥(
 ).٢/٣١(إحتاف الورى بأخبار أم القرى ) ٦٦(
  ).٤/٢٠٢(اإلصابة ، )٢/٥٧٨(، سري أعالم النبالء )٤/٢٠٢(االستيعاب ) ٦٧(
 ).٢/٥٧٩(سري أعالم النبالء ) ٦٨(
  .أثر حسن اإلسناد، سبق قريباً) ٦٩(
  ).٢/٣٥(، اإلصابة )٣/١٦٩(سري أعالم النبالء ، )٤/٨٩(االستيعاب ) ٧٠(
  . إسناده حسن، وقد سبق)٧١(
  ).٤/٣٨٦(سري أعالم النبالء ) ٧٢(
 .، بسند صحيح١٦٨ص) القسم األول من اجلزء الرابع، القسم املفقود(مصنف ابن أيب شيبة ) ٧٣(
 ).٤/٣٨٩(سري أعالم النبالء ) ٧٤(
 ).٤/٥٤٩(العقد الثمني ) ٧٥(
 ).٤/٣٢٧(سري أعالم النبالء ) ٧٦(
 .ح، بسند صحي١٦٨ص) القسم األول من اجلزء الرابع، القسم املفقود(مصنف ابن أيب شيبة ) ٧٧(
، ذيب التهذيب )٢/٣٠(، العقد الثمني )٧/٣٧٨(الثقات البن حبان   ،  )٧/٢٩٢( اجلرح والتعديل    )٧٨(

)٩/٢٠٨.(  
  ). ٩/٢٠٨(ذيب التهذيب ) ٧٩(
 ).٤/٢٩٤(سري أعالم النبالء ) ٨٠(
..." قعـدت   ! قال رسول اهللا ، قال رسول اهللا؟      : أرأيت فالناً الذي يقول   ): "٢٨٠(عند الدارمي   ) ٨١(

  .وذكره
 . سبق خترجيه. إسناده صحيح ) ٨٢(
  ).٥/٧٢(، العقد الثمني )٥/٢٩٣(، سري أعالم النبالء )٤/٤٧٥(اجلرح والتعديل  )٨٣(
 ).٢/١٣٧(علل احلديث البن أيب حامت ) ٨٤(
، وقد وقفت عليها عن طريق موسوعة احلديث )٥/٢٧(ذكر هذه املواضع احلافظ يف التهذيب :  فائدة)٨٥(

مقروناً بأيب صاحل يف كتاب املناقب، باب مناقب سعد بن معاذ، حديث رقم             حرف، أخرج له    / لصخر
مقروناً بسامل بن أيب    ) ٤٨٩٩(، ويف تفسري القرآن باب وإذا رأوا جتارة أو هلواً، حديث رقم             )٣٨٠٣(

  ).٥٦٠٦(اجلعد، ومقروناً بأيب صاحل من طريقني يف كتاب األشربة باب شرب اللنب حديث رقم 
ب الكمال يف ترمجة أيب سـفيان طلحـة بـن نـافع             ي، ونقله عنه يف ذ    )٤/٣٤٦(كبري  التاريخ ال ) ٨٦(

)٢/٦٣١.(  
مل خيرج له البخاري سـوى      ): "٥/٢٧(قال ابن حجر يف التهذيب      ). ٢/٦٠٢(التعديل والتجريح   ) ٨٧(



   )٥٨(  

                                                                                             

  اهـ"أربعة أحاديث عن جابر وأظنها اليت عناها شيخه علي بن املديين
  .٢٠٢جامع التحصيل ص) ٨٨(
 ).٢/٩٦٦(العلل الكبري ترتيب أيب طالب ) ٨٩(
 ).٢/٧٤٣/ (عتر/ شرح علل الترمذي الصغري البن رجب) ٩٠(
، حتفة التحصيل يف ذكـر رواة املراسـيل         ٢٠٢، جامع التحصيل ص   ٨٩املراسيل البن أيب حامت ص    ) ٩١(

  ).٥/٢٧(، ذيب التهذيب ١٦٠ص
  .انظر ما تقدم عند ذكر ابن عمر فيمن جاور من الصحابة) ٩٢(
، ذيب التهذيب   )٤/٤٥٢(، العقد الثمني    )٦/٣٢٣(، سري أعالم النبالء     ٤٤١ل١ ج ذيب الكمال ) ٩٣(

)٣/٣٦٩.( 
، ذيب التهذيب   )٧/٣٧٨(، سري أعالم النبالء     )١/٢١٣(تذكرة احلفظ   ،  ٥٦ل١ ذيب الكمال ج   )٩٤(

)١/١٢٩.(  
أهل الكبائر يف مشيئة    : يقولونأن هذا القول خالف كالم أهل السنة، فإن أهل السنة           : ومعىن هذا   ) ٩٥(

  .، مث مآهلم يف احلالني إىل اجلنةمهلاهللا إن شاء عذم وإن شاء غفر
  ).٤/٩٩(، ذيب التهذيب )١/٢٠٣(، تذكرة احلفاظ )٧/٢٢٩(سري أعالم النبالء ) ٩٦(
إذا أن األنطاكي فسره بأنه دقيق احلنطـة        ) ٥(، حاشية رقم    ٧/٢٧٧(ذكر حمقق سري أعالم النبالء      ) ٩٧(

 .وبسط وملئ بالسكر واللوز والفستق وماء الورد ومجـع وخبـز          ) وهو زيت السمسم  (عجن بشريج   
 .وهذا أشبه مبا يسمى اليوم بالبقالوة، واهللا اعلم: قلت

  ).٧/١٣( العقد الثمني ، ١١٠٣ل/٢ ذيب الكمال ج،١٤٩مشاهري علماء األمصار ص)٩٨(
ـذيب  ،  )٩/١٨٨(سري أعالم النبالء    ،  ٥٨٤ل/٢، ذيب الكمال ج   )٧/٣٢٠(طبقات ابن سعد     )٩٩(

 ).٤/٣٥٠(التهذيب 
)١٠٠ ( العقد الثمني  ،١٢٧٥ل/٣جذيب الكمال)٢/٣٦٢(، ذيب التهذيب )٩/٤٦٨(. 
، العقـد   )١٠/٥٨٦(، سري أعالم النبالء     )٤/٦٨(، اجلرح والتعديل    )٥/٥٠٢(طبقات ابن سعد     )١٠١(

  ).٤/٨٩(، ذيب التهذيب )٤/٥٨٦(الثمني 
يف جملدين  - والذي يبدأ بكتاب الفرائض وينتهي بنهاية كتاب اجلهاد    -بوع بعضه، طبع بعضه     مط) ١٠٢(

 والذي  –وطبع بعضه   هـ،  ١٤٠٥بتحقيق حبيب الرمحن األعظمي، دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل          
سعد بن عبـداهللا بـن      .  يف مخس جملدات، بتحقيق د     -يشكل كتاب فضائل القرآن والتفسري والزهد       

  .هـ١٤٢٠بدالعزيز آل محيد، دار الصميعي ، الرياض، الطبعة األوىل ع
 ).١٠/٦٥٣(، سري أعالم النبالء ٢٢ل١، ذيب الكمال ج)٣/٣٧٠(اجلرح والتعديل  )١٠٣(
، ـذيب التهـذيب     )٦/١٥٦(العقد الـثمني    ،  ٩٦٥ل/٢ج، ذيب الكمال    )٨/٤٦٦( الثقات   )١٠٤(

)٧/٢٧٥.(  
خ بغداد، وكذا حبث عنه حمقق العقد الثمني فيه ومل جيده، فلعله يف             كالم اخلطيب مل أجده يف تاري     ) ١٠٥(

  .كتاب غري التاريخ من كتب اخلطيب
  .٢٣٢طبقات احلفاظ ص ،)٤/١٦٥(العقد الثمني ، ٢٧٣ل/١ذيب الكمال ج) ١٠٦(
، تـذكرة احلفـاظ     ١٢٨٨ل/٣ج، ذيب الكمال    )٩/٩٨(، الثقات   )٨/١٢٤(اجلرح والتعديل   ) ١٠٧(

، طبقات )٩/٥١٨(، ذيب التهذيب )٢/٣٨٧(، العقد الثمني )١٢/٩٧(الم النبالء ، سري أع)٢/٥٠١(
 ، ٢٢٢احلفاظ ص

  ).٢/٢٨٩(، ذيب التهذيب )٤/١٨٩(، العقد الثمني )٣/٤٩( اجلرح والتعديل )١٠٨(
من شغله ذكري عن    : يقول اهللا تبارك وتعاىل   : "يشري إىل حديث منصور عن مالك بن احلارث قال        ) ١٠٩(

  .    ، وقد أخرجه البيهقي قبل هذه القصة مباشرة"يته أفضل ما أعطي السائلنيمسأليت أعط
 .، وإسناده صحيح)٥٧٠، حتت رقم ٢/٤٦٦(اجلامع لشعب اإلميان ) ١١٠(



   )٥٩(  

                                                                                             

 ).٤/١٢٩(، ذيب التهذيب )٤/٥٩٧(العقد الثمني ) ١١١(
  ).٧/٣١٦(، ذيب التهذيب )٦/١٨٥(، العقد الثمني )٢/١٧٨(تذكرة احلفاظ ) ١١٢(
جبالن مبكة، أما أبو قبيس فمعروف، وهو اجلبل الذي يطل على الصفا، و بنيت عليـه القـصور             ) ١١٣(

جبـل  ( املعروف اليوم جببل اهلندي، والعامة ينطقون امسه اليوم هكـذا         هو  امللكية اليوم، وأما قعيقعان ف    
   ) .٣، هامش ٢/٢٦٧(انظر أخبار مكة لألزرقي و. )هندي

  ). ٣/٧٩٤(، تذكرة احلفاظ )٠١٤/٢٣٩سري أعالم النبالء ) ١١٤(
مطبوع، نشر حديث أكادمي ، نشاط آباد، فيصل آباد، باكستان، ومعه كتاب تيـسري الفتـاح                ) ١١٥(

غـوث  "هـ، وأليب إسحاق احلـويين،      ١٤٠٣، الطبعة األوىل    "الودود، يف ختريج املنتقى البن اجلارود     
  ".املكدود بتخريج املنتقى البن اجلارود

، يف كالمه   )٢/١١٠(وقال السيوطي يف احلاوي للفتاوي      : فائدة). ١٤/٢٣٩((ء  سري أعالم النبال   )١١٦(
وقد صححه مجع من األئمة : "يف كالم له ما نصه..." من وجدمتوه يعمل عمل قوم لوط: "على حديث

  اهـ"احلاكم كما ذكرناه، وابن اجلارود حيث أخرجه يف املنتقى، فإنه التزم فيه الصحيح: احلفاظ
  ).٢/٣(، العقد الثمني )١٦/١٣٣(، سري أعالم النبالء )٢/٢٤٣(اد تاريخ بغد) ١١٧(
تحقيق حممد حامد الفقي، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة مطبوع، له عدة طبعات، منها طبعة ب) ١١٨(

، وطبعة  دار اخلراز،خليد، وتقدمي علي خشان، ومراجعة بعض املشايوتحقيق ب، وطبعة هـ١٤٠٢األوىل
 الدميجي، وهي أفضلها ضمن مطبوعات دار الـوطن، الريـاض، الطبعـة الثانيـة      عبداهللا. بتحقيق د 

 .هـ١٤٢٠
، العقـد   )٣/١١٠٣(، تذكرة احلفـاظ     )١٧/٥٥٤(، سري أعالم النبالء     )١١/١٤١(تاريخ بغداد   ) ١١٩(

  .٤٢٥، طبقات احلفاظ ص)٥/٥٤٠(الثمني 
 اهليثم الكشميهين   وأبو،  )هـ٣٨١ت( حممد السرخسي    وأب،  )هـ٣٧٦ت( إسحاق املستملي    وأب )١٢٠(

 .)هـ٣٢٠ت(صحيح البخاري من طريق حممد بن يوسف الفربري ل وروايتهم ).هـ٣٨٩ت(
  ).١/٧(فتح الباري ) ١٢١(
، تكملـة اإلكمـال   ٩٨، الوجيز يف ذكر اـاز وايـز ص  )١/٢٨٦( التحبري يف املعجم الكبري      )١٢٢(

 ).٤/٣٩٨(، العقد الثمني )٢٠/٢٠٥(، سري أعالم النبالء )٢٤٦-٤/٢٤٥(
  ).٦/٣٣٤(العقد الثمني ) ١٢٣(
 .على ما جزم به الذهيب وحرره ابن فهد مبا قرأه على حجر قربه يف املعالة) ١٢٤(
  ). ٢/٤٠٥(، غاية النهاية يف طبقات القراء )٢/٣٣٣(ذيل التقييد يف رواة السنن واملسانيد ) ١٢٥(
وقـد  .  سنة١٥وعمره تقريباً وهذا هو تاريخ حجته رمحه اهللا ). ١٠٩، ١٨/٩٩( جمموع الفتاوى    )١٢٦(

ولعل ! أنه ألف منسكاً يف احلج قبل أن حيج يف أول عمره          ) ٣/٣٣٩(ذكر يف اقتضاء الصراط املستقيم      
 .هذا السماع من ابن ااور كان يف هذا الوقت

  ).١/٦٢(، البدر الطالع )٤/٢١(، الدرر الكامنة )٢/٤٤٧(ذيل طبقات احلنابلة ) ١٢٧(
 ).٨/١٢١( السننأريخ تصنيفه لكتاب ذيب كما يدل على ذلك ت) ١٢٨(
  ).٣/٢٨٨(ذيب السنن ) ١٢٩(
، مؤسسة الرسالة، مكتبة املنار، الطبعة الـسابعة        يانتحقيق شعيب وعبدالقادر األرنؤوط   بمطبوع،  ) ١٣٠(

  .هـ١٤٠٥
 حلمد بن حممـد     ، شرح سنن أيب داود    ، ومعه معامل السنن   ،خمتصر السنن للمنذري  مطبوع، ومعه   ) ١٣١(

 .هـ١٤٠٠دار املعرفة ،  وأمحد حممد شاكر، حتقيق حممد حامد الفقي،)هـ٣٨٨ت (اخلطايب
 ).٨/١٢١(تهذيب السنن نص على ذلك يف ختام تصنيفه ل) ١٣٢(
 .هـ١٣٩٢ ، دار الطباعة احملمدية،حتقيق طه يوسف شاهنيمطبوع، ) ١٣٣(
رة، الطبعـة األوىل    مطبوع، بتحقيق حممد نظام الدين فتيح، مكتبة دار التـراث، املدينـة املنـو             ) ١٣٤(



   )٦٠(  

                                                                                             

  .هـ١٤١٠
، طبقـات احلفـاظ     )٤/١٧١(، الضوء الالمع    ٢٢٠حلظ األحلاظ بالذيل على تذكرة احلفاظ ص      ) ١٣٥(

  .٥٤٣ص
 ويبدو أن له جماورات أخرى مبكة غري هذه؛ فقد ذكر السخاوي أن صاحب الترمجة مل يتيسر لـه                   )١٣٦(

وذكروا أنه جـاور باملدينـة   . راته مبكةإكمال القراءات السبعة إال على التقي الواسطي يف إحدى جماو        
 .املنورة، وويل القضاء فيها

  .٢٢٦-٢٢٥حلظ األحلاظ ذيل تذكرة احلفاظ ص) ١٣٧(
، وهي مطبوعة مع شرحها، بتحقيق حممد بن احلسني العراقـي           "التبصرة والتذكرة : "األلفية امسها  )١٣٨(

 . يةاحلسيين، ويليه فتح الباقي على ألفية العراقي، دار الكتب العلم
بتحقيق عبدالرمحن حممد عثمان، دار     " التقييد واإليضاح شرح مقدمة ابن الصالح     "مطبوع، باسم   ) ١٣٩(

 أسامة عبـداهللا    : الدكتور وقد حقق هذا الكتاب يف رسالة جامعية، لفضيلة الشيخ        . هـ١٤٠١الفكر،  
، جبامعـة أم    ةخياط، ونال ا درجة الدكتوراه، من كلية الدعوة وأصول الدين، فرع الكتاب والـسن             

  .القرى
/ إحتاف السادة املـتقني مجلة كبرية من هذا التخريج جتدها يف شرح إحياء علوم الدين املوسوم بـ      ) ١٤٠(

  .دار الفكر)/ هـ١٢٠٥ت(حملمد  مرتضى احلسيين الزبيدي 
ـ ٥٠٥ت(حملمد بن حممد الغـزايل     / مطبوع، على هامش إحياء علوم الدين     ) ١٤١( دار )/ هـ

  .املعرفة 
ل بدراسته وحتقيقه طلبة الدراسات العليا باجلامعة اإلسالمية، أسأل اهللا أن ييسر هلم عملهم،              يشتغ) ١٤٢(

  .وجيزي القائمني على املشروع كل خري
، )املستخرج على املستدرك للحاكم أمايل احلافظ العراقي      (ستة جمالس من أماليه بعنوان      وقفت  وقد  ) ١٤٣(

 الس  .هـ١٤١٠اد، مكتبة السنة، القاهرة، الطبعة األوىل       حتقيق أيب عبدالرمحن حممد عبداملنعم بن رش      
. األول منها يف الثامن والعشرين من شهر مجادى األوىل سنة أربع ومثامنئة، يف املدرسة الفاضلية بالقاهرة               

يعين قبل سنتني من . والس السابع منها يف السادس عشر من شهر شعبان من سنة أربع ومثامنئة هجرية           
  .ه اهللاوفاته رمح

  ).٦/٥٩(، الضوء الالمع )٣٧٢(العقد الثمني ) ١٤٤(
اجلـواهر والـدرر يف   : "، وأفرده بالترمجة تلميذه السخاوي، بترمجة مساها  )٢/٣٦(الضوء الالمع   ) ١٤٥(

  .، طبعت يف ثالثة أجزاء"ترمجة شيخ اإلسالم ابن حجر
  ).١٥١، ١٤٧، ١٢٤، ١/١٢٢(اجلواهر والدرر يف ترمجة شيخ اإلسالم ابن حجر ) ١٤٦(
، ترتيب وترقيم حممد فؤاد عبدالباقي، )٣-١ج(تحقيق عبدالعزيز بن باز إىل كتاب اجلنائز مطبوع، ب) ١٤٧(

  .املكتبة السلفية
هـ، مصورة  ١٣٩٠الطبعة الثانية   .منشورات مؤسسة األعلمي للمطبوعات بريوت    ضمن  مطبوع،  ) ١٤٨(

  .هـ١٣٢٩عن طبعة جملس دائرة املعارف النظامية الكائنة باهلند 
مطبوع، بتحقيق سعيد عبدالرمحن موسى القزقي، املكتب اإلسالمي، بريوت، دار عمار، األردن،            ) ١٤٩(

  .هـ١٤٠٥الطبعة األوىل 
تحقيق عمرو عبداملنعم، نشر مكتبة ابن تيميـة، القـاهرة،          مطبوع، له طبعات كثرية، منها طبعة ب      ) ١٥٠(

  .هـ١٤١٥توزيع مكتبة العلم جبدة، الطبعة األوىل 
  ).١/٥٣(، الكواكب السائرة )٨/٢(الضوء الالمع ) ١٥١(
  ).٨/١٤(الضوء الالمع ) ١٥٢(
تحقيق علي حسني علي، إدارة البحوث اإلسالمية باجلامعة السلفية ببنارس، الطبعة األوىل            مطبوع ب ) ١٥٣(

  .هـ١٤٠٧



   )٦١(  

                                                                                             

  .هـ١٤١٨الطبعة األوىل الرياض، حممد إسحاق حممد إبراهيم، دار الراية، . مطبوع بتحقيق د) ١٥٤(
مطبوع، بتحقيق بشري العون، مكتبة املؤيد، الطائف، مكتبة دار البيان، دمشق، مقدمة التحقيـق              ) ١٥٥(

  .هـ١٤٠٨مؤرخة بـ 
، املختصر من كتاب نشر النور والزهر يف تراجم أفاضل مكة مـن             )٣/١١١(الكواكب السائرة   ) ١٥٦(

 .١٢٣القرن العاشر إىل القرن الرابع عشر  ص
، طبع شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده مبصر، الطبعة الثالثة مطبوعة يف جملد واحد) ١٥٧(

   .هـ١٤٠٩
" جواهر الدرر يف مناقب ابن حجر  "، ومعه كتاب    يمطبوع، بتحقيق أيب الفوارس أمحد فريد املزيد      ) ١٥٨(

  .هـ١٤١٩أليب بكر بن حممد بن عبداهللا الشافعي، دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل 
، اإلمام علي   ١٨٣، الرسالة املستطرفة ص   )١،٧٤١(، هدية العارفني    )٢/٢٢١(كواكب السائرة   ال) ١٥٩(

  ، ٧٣القاري وأثره يف علم احلديث ص
مطبوع، ضبطه وفسر غريبه الشيخ كمال جياين، وصححه ووضع فهارسه الشيخ صفوة الـسقا،              ) ١٦٠(

  .هـ١٤٠٩مؤسسة الرسالة، 
، و أفـرده بالترمجـة      )٣/١٨٥(، خالصة األثـر     ٣٦٥املختصر من كتاب نشر النور والزهر ص      ) ١٦١(

 ".اإلمام علي القاري وأثره يف علم احلديث: "والدراسة األستاذ خليل إبراهيم قوتالي، يف رسالة بعنوان
هـ، وصورته دار الكتب العلمية، بـريوت ،        ١٣٢٧ يف سنة    باسطنبول) أخوت(مطبوع، مبطبعة   ) ١٦٢(

 .هـ١٣٩٨
هـ، وأظنها هي اليت ١٣٠٩منية حتت إدارة أمحد البايب احلليب بالقاهرة، يف سنة       مطبوع، املطبعة املي  ) ١٦٣(

  .صورا دار إحياء التراث العريب
، نشر دار األقصى ، القاهرة، )هـ١٠٠٣ت( مطبوع، وامشه شرح الشمائل لعبدالرؤوف املناوي )١٦٤(

    . هـ١٣١٨وهي مصورة عن طبعة املطبعة األدبية مبصر، يف 
حديث، ومبكتبة عارف حكمـت باملدينـة   / ٤٤٩بع، له نسخة خمطوطة مبكتبة احلرم املكي  مل يط ) ١٦٥(

سة خليل إبراهيم قوتالي ا راجع يف التعريف بالكتاب وأماكن وجوده در، وله نسخ أخرى.حديث/٧٠
  .٣١٢ص" اإلمام علي القاري وأثره يف علم احلديث"

  ).١/٤٥٨( املكيني ، أعالم٤٣١املختصر من كتاب نشر النور والزهر ص) ١٦٦(
  ).١/١٩٥(، أعالم املكيني )٣٨-٤/٣٧(سلك الدرر ) ١٦٧(
 .هـ١٤٠٧مطبوع، بتحقيق أمحد البزرة، دار املأمون للتراث، دمشق، الطبعة األوىل ) ١٦٨(
  ).١/٨(، أعالم املكيني )٤/٢٦٨(، معجم املؤلفني )٣/١٢٩(األعالم للزركلي ) ١٦٩(
 وقد ترجم لـه     ).١/٥٧٤(، أعالم املكيني    )٩/١٧٦(فني  ، معجم املؤل  )٦/٧٩(األعالم للزركلي   ) ١٧٠(

  ).٦/٢٨٤" (التاريخ القومي ملكة وبيت اهللا الكرمي"تلميذه الشيخ حممد طاهر الكردي يف كتابه 
قصة تأليف هذا   ) ٦/٢٨٦" (التاريخ القومي "وذكر حممد طاهر الكردي يف كتابه       والكتاب مطبوع،   ) ١٧١(

  .الكتاب
  .فتاح أيب غدةمطبوعة بتحقيق عبدال) ١٧٢(
 .والصواب ما أثبته) هـ١٣٢٣(تأريخ وفاته بـ ) ١/٥٧٤(ووقع خطأ طبعي يف أعالم املكيني ) ١٧٣(
  ).١/٣٩٧(، أعالم املكيني )٦/٢٠٣(األعالم ) ١٧٤(
، حتقيـق   "املقابلة بني اهلدى والضالل، حول ترحيب الكوثري بنقد تأنيبـه         "مطبوع، وجعل امسه    ) ١٧٥(

  .هـ١٣٩٣لفقيه، مكتبة العلوم، الطبعة الثانية عبداهللا بن صاحل املدين ا
  ).٢/٩٠٠(، أعالم املكيني ٣٦٦ك على معجم املؤلفني ص، املستدر)٣/٣٤٢(األعالم ) ١٧٦(
  .هـ، مث أميناً ملكتبة مكة العامة١٤٠١أميناً ملكتبة مكة الثانوية إىل حدود سنة يعمل كان  )١٧٧(
 .كمة القدمي حبي التيسريملا كانت يف موقعها القدمي، جبوار مبىن احمل) ١٧٨(



   )٦٢(  

                                                                                             

تحقيق حممد ناصر الدين األلباين، الناشر حديث آكادمي، فيصل آباد، باكستان، الطبعة            مطبوع، ب ) ١٧٩(
  .هـ١٤٠١األوىل 

 وهو كتاب نفيس للغاية، يدل على علـم الرجـل،   .هـ١٤٠٣، عامل الكتبمطبوع، طبعته دار  ) ١٨٠(
اختصر يف مواضع حتتاج إىل بسط يف هذه األيام، مثـل  وتضلعه ودرايته بالشرع وعلم احلديث، إال أنه       

  . كالمه على رواية احلديث باملعىن، وكالمه على نقد املنت، واهللا املوفق
  ).٢/٩٩٣(أعالم املكيني ) ١٨١(
  


