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افتتاحـية
والســام عىل سيدنا حممد
احلمد هلل رب العاملنيَّ ،
والصالة َّ

وعىل آله وصحبه و َم ْن تبعهم بإحسان إىل يوم الدِّ ين .وبعـــد:

فيرس « دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل اخلريي بدبي  -إدارة البحوث »

إصدارها اجلديد « إبداع العلماء في القراءة والتأليف »
أن تقدِّ م
َ
إىل مجهور القراء من املفتني والفقهاء العاملني ،والسادة الباحثني
واملثقفني واملتطلعني إىل املعرفـة.

للعلم فضل عظيم ،وملصنفاته قــدر جليل ،وهذا الكتاب

يعرفنا ببعض األفــكار التي أبدعها مصنفو أبرز الكتب العلمية
ّ

يف جمايل احلديث والتفســر ،متمثال بصحيح البخاري ،وتفسري

الطــري ،ومتهيد ابن عبدالرب ،مســتعرضا مناهج تأليفهم ،وما
متيزوا به عمن سبقهم.

وألن القراءة متهيد للتأليــف ،فلم يغفل الكتاب ذكر طرق

تعامل العلامء مع الكتاب ،وأســاليبهم يف القــراءة والنظر التي
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أخرجت مؤلفني أفذاذ ،وعلــاء أجالء ،أهدوا األمة كنوزا من
املصنفات العلمية الثمينة.

وهــذا اإلنجاز العلمي جيعلنا نقدم عظيم الشــكر والدعاء

ألرسة آل مكتــوم حفظها اهلل تعــاىل التي حتــب العلم وأهله،

وتــؤازر قضايــا اإلســام والعروبة بــكل متيز وإقــدام ،ويف
مقدمتها صاحب الســمو الشــيخ حممد بن راشــد بن ســعيد

آل مكتــوم ،نائب رئيس الدولة ،رئيس جملــس الوزراء ،حاكم

ديب الذي يشــيد جمتمع املعرفة ،ويرعى البحث العلمي ويشجع

أصحابه وطالبه.

راجني من العــي القدير أن ينفع هبذا العمــل ،وأن يرزقنا

التوفيق والســداد ،وأن يوفق إىل مزيد من العطـــاء عىل درب

التميز املنشـود.

بي
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملنيَ ،
وص َّل اهلل عىل ال َّن ِّ

حممــد وعىل آله وصحبه أمجعني.
األمي اخلاتم سيدنا َّ
ِّ

إدارة البحــوث
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احلمدهلل والصالة والســام عىل رسول اهلل ﷺ ،الذي بلغ
الرســالة وحفظ األمانة وكشــف الغمة وجاء باملحجة البيضاء
ليلهــا كنهارها ،وأشــهد أن ال إله إال اهلل وحــده ال رشيك له
وأشهد أن حممد ًا عبده ورســوله ﷺ وآله وصحبه أمجعني ومن

تبعهم بإحسان إىل يوم الدين،
أما بعد:
كتاب ألقيت فيه الضوء عىل طــرق العلامء اإلبداعية
فهــذا ٌ

يف القراءة والتأليف ،وذلك ألمهيتهــا ولنتعرف مع ًا عىل تراثنا
اإلسالمي الذي انترش يف األرض فاتسعت رقعة املعلومات التي
فيها ،ولكرب حجم كتب العلامء أحببت أن أبسط وأسهل طرقهم
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اإلبداعية التي يف كتبهم العظيمة التي خلدها التاريخ ،فجعلتها
عىل قسمني:
أوال :ذكرت بعض طرقهم يف القراءة وكيفية االستفادة منها.
ثانيا :ذكرت بعض مناهجهم يف تأليف الكتب مع ذكر ترمجة
ملؤلفيها وسبب تأليفهم للكتاب.
وقبل ذلك ذكرت فضــل طلب العلم ألجل تذكري القارئ
بأمهيته ،وما فيه من شــحذ اهلمم يف طلب العلــم ،وما للقراءة
والتأليف من اخلري العظيم.
وباهلل التوفيق والسداد.
•

•

•
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املبحث األول
فضل العلم
العلم فضله عظيــم وذكره جليل ،فهو نــور اهلداية وقوام
الديانــة ،ومــن حتىل به ترفع عن سفاســف األمور ومســاوئ
والصديقــن مــن
األخــاق ،وختلــق بأخــاق الصاحلــن ِّ

النبيني واملرسلني.

فالعلم َيدَّ عيه كل أحد وال ينكر فضله أحد ،ولو رأيت عالِ ًا

ُيمتدح َلرأيته تواضع ور َّد العلم إىل أهله من العلامء السابقني ألنه

علم بأن فوق كل ذي علم عليم ،قال اهلل عز وجل ﴿ :ﰈ ﰉ

ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﴾
[املجادلــة ،]11 :قال ابن مســعود ريض اهلل عنه :مدح اهلل العلامء
يف هذه اآلية .واملعنــى أنه يرفع اهلل الذين أوتوا العلم عىل الذين
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آمنوا ومل يؤتوا العلم ﴿ ﰐﰑ﴾ أي درجات يف دينهم إذا فعلوا
ما أمروا به(((.
وإذا رأيت اجلاهل ُيمتدح تكرب وجترب ور َّد العلم إىل نفســه،

ومل يعلــم بأنه ما أويت مــن العلم إال قليال ،قــال اهلل عز وجل:
﴿ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ﴾ [الزمــر ،]9 :قــال

مكي رمحه اهلل يف تفســره « :الذين يعلمــون هم الذين ينتفعون
بعلمهم ،والذين ال يعلمون هو من ال ينفع بعلمه ،ومن ال علم
عنــده »((( ،قال عيل بن أيب طالــب ريض اهلل عنه « :كفى بالعلم
رشفا أنه يدعيه من ال ُيسنه ،ويفرح إذا نسب إليه ،وكفى باجلهل

ُخوال ((( أنه يتربأ منه وينفيه عن نفســه من هو فيه ويغضب إذا
نسب إليه »(((.
((( اجلامع ألحكام القرآن . 299/17

((( اهلداية إىل بلوغ النهاية.6308/10
خ َل خيمل مخوال .الصحاح تاج اللغة
نباهة له ،وقد َ َ
((( الســاقط الذي ال َ
وصحاح العربية للجوهري.1690/4

((( املحاسن واملساوئ ،إلبراهيم بن حممد البيهقي ص.427
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ومن أراد بلوغ اجلنة فقد َســهله اهلل عليه ويرسه ،وذلك ملن

والصديقني ،طريق السكينة
سلك طريق العلم فهو طريق املتقني ِّ

طريق ُيذكر به صاحب العلــم يف املأل األعىل عند ربه
والوقــارٌ ،

عز وجل ،قال رســول اهلل ﷺ « :من ســلك طريق ًا يلتمس فيه

عل ًام ســهل اهلل له به طريق ًا إىل اجلنة ،وما اجتمع قوم يف بيت من
بيــوت اهلل يتلون كتاب اهلل ويتدارســونه بينهم إال نزلت عليهم
السكينة وغشــيتهم الرمحة وحفتهم املالئكة ،وذكرهم اهلل فيمن
عنده »((( ،قال ابن رجب رمحه اهلل « :قد يراد بذلك أن اهلل يسهل

له العلم الذي طلبه ،وســلك طريقه ،وييــره عليه ،فإن العلم
طريق موصل إىل اجلنة ،وهذا كقوله تعاىل﴿ :ﮞ ﮟ ﮠ
ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ﴾ [القمــر ،]17 :قال بعض السلف :هل من
طالب علم فيعــان عليه؟ وقد يراد أيضــا :أن اهلل ييرس لطالب
العلم إذا قصد بطلبــه وجه اهلل االنتفاع بــه والعمل بمقتضاه،
فيكون ســبب ًا هلدايته ولدخول اجلنة بذلك ،وقد ييرس اهلل لطالب

((( صحيح مسلم برقم.7028 :
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العلم علوم ًا ُأخر ينتفع هبا ،وتكون موصلة له إىل اجلنة ،كام قيل:

من عمل بام علم ،أورثه اهلل علم ما مل يعلم »(((.

ومــن عظيم شــأن العلــمَّ ،
أن اهلل عز وجل أمــر نبيه ﷺ

باالســتزادة منــه ،فقــال تعــاىل ﴿:ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﴾ [طه:

 ،]114قــال القرطبي رمحه اهلل « :فلو كان يشء أرشف من العلم
ألمر اهلل تعاىل نبيه ﷺ أن يســأله املزيد منه كام أمر أن يســتزيده

من العلم »(((.

وكذلك شــبه ﷺ العلــم واهلدى باملطر الــذي هيطل عىل

فتنبت العشــب والنبات فيأكل
األرض لتســتفيد منه األرض
ُ

منها اجلميع ،فمثل ذلك العامل الذي ُيعلم الناس ويســتفيدُ هو

من علمه يف دينه ودنياه ويســتفيد منه غــره من الناس ،ثم ذكر
ﷺ األرض التي حتتفظ باملاء فيســتفيد منها غريها وال تستفيد
ِ
لــم وال ينتفع به
األرض من هــذا املاء ،فمثله كمــن حيمل الع َ
((( جامع العلوم واحلكم .296/ 2

((( اجلامع ألحكام القرآن .41/4
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ولكن ُيبلغه للناس ليســتفيدوا منه ،ثــم ذكر النبي ﷺ األرض
التي ال تبقي املاء يف جوفها وال ســطحها فهي أســوأ األَ َر ِضني
وهذا حال اجلاهل الذي ال يستفيد هو من العلم وال يستطيع أن
يستفيد أحد منه ،وذلك جلهله،
فقد جاء عن النبي ﷺ أنــه قال « :مثل ما بعثني اهلل به من
اهلدى والعلم كمثــل الغيث الكثري أصاب أرضــ ًا ،فكان منها
نقيــة قبلت املاء فأنبتت الكأل والعشــب الكثــر ،وكانت منها
وزر ُعوا،
وسقوا َ
ُ
أجادب أمسكت املاء فنفع اهلل هبا الناس فرشبوا َ

تنبت
وأصابت منها طائفة أخرى إنام هي قيعان ال متسك ما ًء وال ُ

كأل فذلــك مثل من َف ِقه يف دين اهلل ونَف َع ُه مــا بعثني اهلل به ف َع ِلم

و َع َّلــم ،ومثل َم ْن مل َيرفع بذلك رأســ ًا ومل يقبل هدي اهلل الذي

أرســلت به »((( ،قال ابن قيم اجلوزية رمحه اهلل « :شبه ﷺ العلم
ُ
واهلدى الذي جــاء به بالغيث؛ ملا حيصل بــكل واحد منهام من

((( صحيح البخاري برقم.79 :
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احليــاة واملنافع واألغذية واألدوية وســائر مصالح العباد ،فإهنا
بالعلم واملطر.
وشــبه القلوب باألرايض التي يقع عليها املطر ألهنا املحل
الذي يمســك املاء ،فينبت ســائر أنواع النبــات النافع ،كام أن
القلــوب تعي العلم فيثمر فيها ويزكــو وتظهر بركته وثمرته...
فقد اشــتمل هذا احلديث الرشيف العظيم عىل التنبيه عىل رشف
العلم والتَّعليم وعظم موقعه ،وشقاء من ليس من أهله.
وذكر أقســام بني آدم بالنسبة إىل شقيهم وسعيدهم ،وقسم
سعيدهم إىل سابق مقرب وصاحب يمني مقتصد.
وفيه داللة عــى أن حاجة العبــاد إىل العلم كحاجتهم إىل
املطر ،بــل أعظم وأهنم إذا فقدوا العلم فهم بمنزلة األرض التي
فقدت الغيث »(((.
((( مفتاح دار السعادة البن قيم اجلوزية .248،247/1
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ٍ
بحظ
وحصلها فقد حظي
آثار عظيمة فمن وجدها
ّ
وللعلم ٌ

ٍ
وافــر ،فقد جاء عن النبي ﷺ أنه قال « :نرض اهلل امرأ ســمع منا
حديثا فحفظه حتى يبلغه ،فرب مبلغ أحفظ له من ســامع »(((،
قال األمــر الصنعاين رمحــه اهلل يف قوله ﷺ (نــر اهلل امرأ):

مجله اهلل وزينه ،ومناسبة الدعوة هلذا الفعل أن ا ُملبلغ للحديث
« ّ

ورونقه
باللفــظ النبوي أتى فيــه بجامله ونضارة لفظــه ومعناه َ
فناسب أن يدعى له باجلزاء من جنس الفعل »((( ،فحامل العلم
يزينه اهلل بنضــارة يف الوجه ورسور يف القلــب ،وكيف ال وهو
حيمل مرياث النبي ﷺ.
ومن أثر العلم ،أنه يرفع صاحبه يف عليني ويســتغفر له من

يف الســاء واألرض ،قال النبي ﷺ « :وإن العامل ليستغفر له من
يف الســاوات ومن يف األرض واحليتان يف جوف املاء »((( ،قال
((( مسند اإلمام أمحد برقم.4157 :

((( التنوير رشح جامع الصغري .504/10

((( سنن أيب داود برقم.3641 :
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البغوي رمحه اهلل « :فضل العلم عىل العبادة من حيث إن نفع العلم
يتعدى إىل كافة اخللق ،وفيه إحياء الدين ،وهو تلو النبوة »(((.
وكذلــك من ترك عل ًام ينتفع به أو ولد ًا صاحل ًا يدعو له ،فإن
أعامله جترى له بعد موته ،كام قال النبي ﷺ « :إذا مات اإلنســان
انقطع عنه عملــه إال من ثالثة :إال من صدقــة جارية ،أو علم
ينتفع به ،أو ولد صالح يدعو له »(((.
ونختم هبذا األثر عن احلســن البرصي رمحــه اهلل أنه قال:
« قد كان الرجل يطلب العلم فال يلبث أن ُيرى ذلك يف ختشــعه
وهديه ولسانه وبرصه ،وبره »((( ،فيجد صاحب العلم أثر العلم
يف ُخلقه وهيئته َو َس ْمتِ ِه ومعارشته للناس إن أخلص يف علمه.
•

•

•

((( رشح السنة للبغوي .278/1
((( صحيح مسلم برقم.1631 :

((( شعب اإليامن للبيهقي برقم.1670 :
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املبحث الثاني
الطرق اإلبداعية يف القراءة
احلاجــة أ ُّم االخرتاع ،هكذا كنا نســمعها ،فهــو َم ٌثل مجيل

والصعوبات التي
يتداوله الناس إىل اليوم ،وسبب ذلك احلاجة ُ

تواجه اإلنســان يف حياته اليومية والتي حتــول بينه وبني مبتغاه،
فتؤدي تلك الصعاب إىل التفكري واخرتاع احللول املناســبة التي
يريدها اإلنسان لتتيرس أمور حياته.
وكذلــك أهل العلم ففي الســابق مل يكن لدهيــم التقنيات
احلديثة وال الوسائل الرسيعة التي يف زمننا هذا ألجل أن يتوصلوا
إىل املعلومة يف الكتاب ،وهلذا جتد لدهيم طرق ًا متنوعة ومبدعة يف

الكشــف عن تلك املعلومات والتغلب عىل تلك ِ
الصعاب التي
واجهوها ،وسأتكلم عن بعض تلك األنواع بإذن اهلل تعاىل.
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أوال ،مداومة النظر يف الكتب:
من األمور التي تعــن املرء عىل الفهــم واحلفظ ،مداومته
النظــر يف الكتب ،ألن كثرة النظر يف الكتب تكســب املرء ملكة
َ

فكرية يف فهم املوضوع ،وبالتكرار حتفظ املعلومات التي قرأها،

فاجتمع أمران الفهم واحلفظ وكالمها يســاعد عىل تنمية امللكة
الفكرية لدى املرء.
فقد سئل اإلمام حممد بن إسامعيل البخاري ما دواء احلفظ؟

قال « :إِدا َم ُة النَّ َظ ِر يف ا ْل ُكت ِ
ُب »((( ،وأيضا جاء عن املاوردي يف آفة

العلم النسيان فقال « :النسيان نوعان:

 -1أحدمها ينشــأ عن ضعــف القوة َ
املتخيلــة عن تصور

املعنى وفهمه ،فيغفــل عنه ِ
الذهن -أي بالد ٌة وقلة فطنة ،-ومن
َ
هذا حاله ،فقــد قال بعض احلكامء :إذا فقد العامل ِّ
الذه َن َقل عىل
ِ
احتياج ُه ،وليس ملن ُبيل به
ــر إىل الكُتب
األضداد
ُ
ُ
احتجاج ُه و َك ُث َ

((( انظر حاشية جامع بيان العلم وفضله البن عبدالرب .357/2
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ُ
اإلقالل  -من املحفوظات  -ألنه عىل القليل أقدر
ر أو
إال الصــ ُ

أحرى أن ينال ويظفر ،وليس يقدر عىل الصرب من هذا
وبالصرب ْ

رب؛
حاله إال أن يكون غالب الشهوة ،بعيد اهلمة ،فيشعر قلبه الص َ

َ
احتامل التعب؛ لبعد مهته ،فإذا َت َل َّو َح له
لقوة شــهوته ،وجســده
املعنى بمســاعدة الشــهوة أعقبه ذلك إحلاح اآلملني ونشــاط
كل كثري وسهل عليه ُّ
فقل عنده ُّ
املدركنيَّ ،
كل َعسري.

 -2الثاين حيدث عن غفلة التقصري وإمهال التواين((( فينبغي

ُ
استدراك تقصريه بكثرة الدرس ،وإيقاظ غفلته بإدامة
ملن ابتُيل به

ِ
النظر ،ومن ثم قيل ُ
التعب ،وأعز
أكمل الراحة مــا كان عن كدِّ

ِ
العلم ما كان عن ِّ
ذل
الطلب(((.

(ونْيــ ًا) من بايب تعب ووعد ضعف و فرت
(ونَى) و َ
(ونَــى) :يف األمر َ
((( َ
فهو (و ٍ
ان) و يف التّنزيل ﴿ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﴾ [طـه ]42 :و(تَوانَى) يف
َ
األمر (تَوانِي ًا) مل يبادر إىل ضبطه و مل هيتم به فهو (مت ٍ
َوان) أي غري مهت ٍم
َ
ُ
و ال ُم ٍ
تفل .املصباح املنري ص.673
((( انظــر أدب الدنيــا والدين للــاوردي ص56وص 57وانظر فيض
القدير .52/1
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وكلام داوم املرء النظر يف كتاب معني اســتفاد بقدر املداومة
عليه ،وذلك بتغري طرق املطالعة ،فتار ًة تكون كاشفة ،وتار ًة تكون

ناقــدة ،وتار ًة ينتقي معلوم ًة وجيمع ما يشــاهبها من املعلومات،
فتكون له فائــد ٌة كبري ٌة يف نفس املوضوع بــإذن اهلل تعاىل ،وقال
املزين رمحه اهلل « :أنا أنظر يف كتاب الرســالة منذ مخســن سنة ما
أعلم أين نظرت فيه مرة إال وأنا أســتفيد شيئا مل أكن عرفته »(((،

هكذا ينبغي للناظر يف الكتب ،اســتخراج املعلومات من الكتب
وإعامل العقل فيهام كام فعل الســلف الصالح وهذه من الطرق
التي تغلبوا هبا عىل الصعوبات ويرسوا الفهم واحلفظ كام ذكرنا.
ثانيا ،قراءهتم للكتب يف مدة قصرية:
مما يســاعد عىل اســتخراج الفوائد القراءة يف مدة قصرية،

وذلــك لعدم رشود ِ
الذهــن وترابط األفكار واملــرور بالفوائد
املوجودة يف الكتاب ،وهذه من الطرق التي تغلبوا فيها عىل عدم
((( طبقات الشافعية الكربى .99/2
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الر َّحل كام
رشود الذهن وأخذ األسانيد من الشيوخ وباألخص ُّ
سنذكر يف قصة اخلطيب البغدادي.

وهــذه الطريقة نافعة جد ًا مع الكتــب املطولة ،ألن القراءة
تكون بحضور جمموعة يف أغلب األحيــان ،ويقرأ أحدهم عىل
الشيخ ويكون حاذق ًا رسيع القراءة عارف ًا باللغة والبقية يستمعون
لقراءته ،فتشحذ اهلمم وتتكاتف األيدي للوصول إىل مرادهم،
فقد قال اخلطيب البغدادي رمحه اهلل وهو يذكر قصته مع الشــيخ
العامل إســاعيل بن أمحد الرضير احلريي من أهل نيسابور « :وملا
ورد بغداد كان قد اصطحب معه كتبه عازما عىل املجاورة بمكة
وكانت وقر بعري ويف مجلتها « صحيح البخاري » ،وكان ســمعه
من أيب اهليثم الكشميهني عن الفربري فلم يقض لقافلة احلجيج
النفوذ يف تلك الســنة لفساد الطريق ورجع الناس فعاد إسامعيل
معهم إىل نيســابور ،وملا كان قبل خروجه بأيام خاطبته يف قراءة
كتاب « الصحيح » فأجابني إىل ذلك فقرأت مجيعه عليه يف ثالثة
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جمالــس ،اثنان منهــا يف ليلتني كنت أبتدأ بالقــراءة وقت صالة
املغرب وأقطعها عند صالة الفجر ...وقرأت عليه يف اجلزيرة من
ضحوة النهار إىل املغرب ثــم من املغرب إىل وقت طلوع الفجر
ففرغــت من الكتاب ،ورحل الشــيخ يف صبيحة تلك الليلة مع
القافلة »(((.
ومن األمور التي البد من معرفتها ،هي حتديد هدف القراءة
ليحصل النفع الكبري ،فمنهم من يعقد هذه املجالس ،ألجل أخذ
اإلسناد احلديثي من الشيخ كام فعل اخلطيب البغدادي رمحه اهلل
مع شيخه إسامعيل بن أمحد الرضير احلريي.
ومنهم مــن يريد مذاكــرة العلم مع بعضهــم بعض ًا عم ً
ال
بوصية ابن مســعود ريض اهلل عنــه « :تذاكروا احلديث فإن ذكر
احلديث حياته »(((.
((( تاريخ بغداد .317/7

((( مستدرك احلاكم برقم325:
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وجــاء كذلك عن عــي ريض اهلل عنه أنه قــال « :تذاكروا

احلديث فإنكم إال تفعلوا يندرس((( »(((.

فالغايــات ختتلــف من شــخص إىل آخر بحســب مراده

من القراءة.

وبعد احلديث عن ٍ
يشء من مداومة النظر يف الكتب والقراءة

يف مدة قصرية سنتطرق إىل شــغف العلامء بالكتب واألنس هبا،
والتي أدت إىل ما ســبق ذكره ولوال حبهــم للكتب ملا تعنوا يف

تنويع طرقهم يف القراءة.

ثالثا :األنس بالكتب:

نابع عن حب العلامء للعلــم ،فهو الدافع
األنس بالكتــب ٌ

واملحرك هلم والفضول املحمود املوجه لرغباهتم التي تتشــوق
لكل فائدة جديدة.

((( أي يذهب ،قال ابن فارس يف مادة (درس) « :الدال والراء والســن
وخفض وع َف ٍ
أصل واحد ُّ
ٌ
اء » .معجم مقاييس اللغة
يدل عىل َخفــاء
ٍ َ
.267/2

((( مستدرك احلاكم برقم.324 :
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فالكتــاب جتد فيه من املعلومات ماال جتده يف غريه إىل يومنا
هذا ،فتجــد يف الكتاب من املعلومات ما ال جتدها يف شــبكات
اإلنرتنت وغريها من شــبكات التواصل ،بل قد جتد معلومات
مغلوطة وجتد يف الكتــاب الذي قرأته ما ينقض تلك املعلومات
إذا قرئت يف مصادرهــا الصحيحة ،فكم من ناقــل للفوائد قد
أخطأ يف نقله ،وعند الرجوع للكتاب جتد عكس ما قاله!
فالكتاب مصدر للغــوص يف بحور العلوم التي ال قعر هلا،
والتي تأخذ املرء من زمن إىل زمن وهو جالس يف مكانه.
ولننظر درجة شــغفهم بالكتب واإلبحار يف حميطاهتا التي
جعلتهم يأنسون هبا والتي أوصلتهم إىل هذه الدرجة.
فقد قال اخلطيب البغدادي رمحــه اهلل « :قيل لبعضهم :أما
األنس ك ُّلــه؟ قيل وما
تســتوحش؟ فقال :يســتوحش َم ْن معه
ُ
األنس كله؟ قــال الكتب ،وقال بعض الــوزراء :يا غالم ائتني
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ِ
ِ
الســلوة ،فظن ُجلساؤه أنه َيستدعي رشابا،
ومم ِع
ُبأنس
اخللوة َ
ٍ
بسفط فيه كتب.
فأتاه

وقيل لرجل من ُيؤنِ َ
سك؟ فرضب بيده إىل كتبه وقال :هذه،

فقيلِ :م َن الناس؟ قال :الذين فيها »(((.

ُ
ومن األمور املذهلة أن َي َ
الرجل عن لقاء األصحاب،
تخلف
وذلك لشــغفه وحبه ملجالســة أصحاب الكتب وكأهنم أحياء
جلســاء بينهم واألنس هبم ،فقد جاء عن أمحد بن أيب عمران أنه
قال « :كنت عند أيب أيوب أمحد بن حممد بن شــجاع وقد خت َّلف
يف منزله ،فبعــث غالم ًا من غلامنه إىل أيب عبــد اهلل بن األعرايب
صاحب الغريب يســأله املجــيء إليه ،فعاد إليــه الغالم فقال:
قد ســألته ذلك فقال يل :عندي قوم من األعراب ،فإذا قضيت
رأيــت عنده أحد ًا إال أن بني
أتيت ،قال الغالم :وما
ُ
أريب منهــم ُ
((( تقييد العلم للخطيب لبغدادي ص.125
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مرة ويف هذا مرة ،ثم ما شــعرنا
يديه كتب ًا ينظر فيها فينظر يف هذا َّ
حتى جاء ،فقال له أبو أيوب :يا أبا عبد اهلل! سبحان اهلل العظيم،
فت عنا وحرمتنا األُنس بك ،ولقد قال يل الغالم :إنه ما رأى
خت َّل َ

وقلت :أنا مع قو ٍم من األعراب ،فإذا قضيت أريب
عنــدك أحد ًا،
َ

أتيت » فقال ابن األعرايب:
معهم ُ

لنـا جلسـا ٌء مـا ُّ
نمـل حــديثـهم
			

َ
مـأمـونون َغ ْيبـ ًا ومشهــد ًا
أل ّبـا ُء

يفيدوننا من علمهم علم ما مىض
			

وعقـ ً
ال وتـأديبـ ًا ورأيـ ًا مســدِّ د ًا

بال فـتـنة ُتشى وال سـوء عرشة
			

وال ُيـتـقـى منهم لِسـان ًا وال يـد ًا

قلت أموات فام كنت كـاذبـ ًا
فإن َ
			

قلت أحياء فلست مفند ًا »(((.
وإن َ

((( جامع بيان العلم وفضله البن عبد الرب .357،358/2
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وقال ابن عبد الرب رمحــه اهلل « :كان عبد اهلل بن عبد العزيز
بن عمر بن عبــد العزيز ال جيالس الناس ،ونــزل املقربة ،فكان
ال يكاد ُيرى إال ويف يده دفرت ،فســئل عــن ذلك فقال :مل أر قط
ٍ
وحدة »(((،
أوعظ من قرب ،وال أمتع من دفرت ،وال أســلم مــن

فاملقربة أكرب واعظ للمرء يتذكر هبــا الدار اآلخرة ،كام جاء عن
النبــي ﷺ « :قد كنت هنيتكم عن زيــارة القبور فقد أذن ملحمد
يف زيارة قرب أمــه فزوروها فإهنا تذكر اآلخــرة »((( ،وبالكتاب
يســتزيد املرء ويغذي روحه بالعلم النافع وخيشى لقاء اآلخرة،
وبالوحدة ينقطع عن كل ما يكدر صفوه وعن كل ما يســوؤ ُه يف
دينه ودنياه.
ونختم هذا املبحث ببيت شعر مجيل يف الكتاب ،وننتقل إىل
املبحث اآليت والذي هو التدوين عند العلامء يف السابق،
((( جامع بيان العلم وفضله البن عبد الرب .360/2
((( سنن الرتمذي برقم.1054 :
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فقد جاء عن أيب حممد العسكري أنه أنشد البن املعتز:
جعلت كتبي أنييس
ُ

من دون ك ِ
ُل َأنيس

لست أرىض
ألنني ُ

إال بكُل نَفيس »

•

(((

•

•

((( تقييد العلم للخطيب البغدادي ص.142
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املبحث الثالث
التدوين((( عند العلماء
دأت الكتاب ُة يف اإلســام يف عهــد النبي ﷺ وكان أول ما
َب ْ
نعت كتابــة أحاديثه ﷺ مع القرآن،
ُبــدئ به القرآن الكريم ،و ُم ْ
لكيال خيتلط مع القرآن يشء آخــر ،ثم َرخص النبي ﷺ لبعض
أصحابه رضوان اهلل عليهم يف كتابة السنة.
فــكان القرآن ُيكتب وحيفظ يف الصــدور يف زمن النبي ﷺ
وكذلك الســنة ،فقد جاء يف صحيح البخــاري يف كتاب العلم
بــاب كتابة العلم عن أيب هريرة ريض اهلل عنــه أنه قال « :ما من
أصحاب النبــي ﷺ أحد أكثر حديثا عنه منــي ،إال ما كان من
((( أي مُتمع الصحف .القاموس املحيط للفريوزآبادي ص.1197
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عبد اهلل بن عمرو ،فإنه كان يكتــب وال أكتب »((( ،وأيضا جاء
رجل من أهــل اليمن فقال :اكتب يل يا رســول اهلل ،فقال ﷺ:
« اكتبوا((( أليب فالن »(((.
فالتدويــن بدأ يف عرص النبي ﷺ كــا ذكرنا عن عبداهلل بن
عمرو ريض اهلل عنه وأيب شــاه ريض اهلل عنه ،وكذلك رســائل
النبي ﷺ للملوك فتعترب من قبيل تدوين احلديث((( ،وبعد وفاة
النبي ﷺ انترشت مكاتبات الصحابة رضوان اهلل عليهم بينهم؛
من مثل مكاتبة أيب بكر الصديق ألنس بن مالك ريض اهلل عنهام
يف فرائض الصدقات عندمــا كان يف البحرين((( ،وغريها كثري،
((( صحيح البخاري برقم.113 :

(((أي كتابة خطبة النبي ﷺ أليب شــاه .انظر الكواكب الدراري يف رشح
صحيح البخاري للكرماين .125،123/2

((( صحيح البخاري برقم.112 :

((( تدوين احلديث للكيالين ص.71

((( انظر دراسات يف احلديث النبوي وتاريخ تدوينه ص.94
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ثم الذيــن بعدهم من التابعني ،وأول ظهــور للكتب فيهم ممن
درس عىل الشــيوخ كان يف منتصف القرن األول من قبل تالميذ
أيب هريرة ريض اهلل عنه من مثل تلميذه َهام بن ُمنبه((( ،ومن ثم
تتابع األمر يف التدوين من قبل تابعي التابعني إىل أن وصل إلينا.
وسنتطرق لبعض ما كتبه العلامء يف السابق ودواعي التأليف
عندهم يف املبحث اآليت ،وســنرى كيف أبدعوا بتنوع طرقهم يف
التأليف وغري ذلك.
•

•

•

((( انظر دراســات يف احلديث النبوي وتاريــخ تدوينه ص ،334وانظر
صحيفة مهام بن منبه ،بتحقيق الدكتور حممد محيد اهلل.

32

إبداع العلماء يف القراءة والتأليف

املبحث الرابع
الطرق اإلبداعية يف التأليف (باختصار)
هــذا املبحث لبيان ما للعلامء من إبداعات يف مؤلفاهتم التي
وصلت إلينا ،ألجل أن نتعرف إليها معرفة أعمق ،ونرى ما فيها
من مجال يف كتابتهم.
وســأذكر يف هذا املبحث ترمجة خمترصة لصاحب الكتاب،
ثم أذكر ســبب تأليفه للكتــاب ،ثم املنهج الذي ســار املؤلف
يف كتابــه ملعرفة كيفية االســتفادة مــن الكتاب بشــكل أكرب،
وفهــم املؤلف والعيــش مع الكتــاب أثناء القراءة واســتنباط
الفوائد منها.
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أوال :اجلامع الصحيح املسند املخترص من حديث رسول اهلل ﷺ
وسننه وأيامه لإلمام البخاري:
ترمجة املؤلف:

أبو عبداهلل حممد بن إسامعيل بن إبراهيم بن املغرية بن ب ِ
ردز َبه
َ

البخاري اجلعفي موالهم ،إمام أهل احلديث(((واحلافظ صاحب
الصحيح إمام هذا الشــأن واملقتدى به فيه واملعول عىل كتابه بني
أهل اإلسالم((( ،وجاء عن أيب بكر حممد بن إسحاق بن خزيمة
أنه قال « :ما رأيت حتت أديم السامء أعلم بحديث رسول اهلل ﷺ
وأحفظ له من حممد بن إسامعيل »(((.
كان مولده يف شــوال ســنة أربع وتســعني ومائة (،)194
ووفاته سنة ست ومخسني ومائتني ( )256للهجرة النبوية(((.
((( انظر سري أعالم النبالء .431/12

((( انظر هتذيب الكامل للمزي .430/24
((( املرجع السابق.

((( انظر هدي الساري ص،1287ص.1317
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سبب التأليف:
ســبب تأليف البخاري للصحيح قول شيخه ابن راهويه ملا
كانوا عنده « :لو مجعتم كتاب ًا خمترص ًا لصحيح ســنة رســول اهلل
ﷺ ،قال  -البخــاري  :-فوقع ذلك يف قلبــي فأخذت يف مجع
اجلامع الصحيح »(((.
وكذلــك أورد ابن حجر العســقالين ســبب ًا آخر وهو عن
حممد بن ســليامن بن فارس قال :سمعت البخاري يقول :رأيت
أذب هبا عنه،
النبي ﷺ وكأنني واقف بني يديــه وبيدي مروحة ُّ
تذب عنه الكذب ،فهو الذي
املعبين فقال يل أنت ُّ
فسألت بعض ّ
محلني عىل إخراج اجلامع الصحيح((( ،وكال السببني ال تعارض
بينهــا ،ألهنام يكونان قد وقعا يف أوقــات خمتلفة؛ فأحدمها وقع
قبل اآلخر.
((( هدي الساري ص.9
((( املرجع السابق.
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منهج املؤلف يف الكتاب:
تتبني إبداعات البخاري من خالل األسلوب الذي اتبعه يف

كتابه والذي سنبينه عىل النحو اآليت:
أوال ،موضوع الكتاب:

إيراد األحاديــث الصحيحة التي وردت عــن النبي ﷺ،

وإحلاقها بالفوائد الفقهية ،قال ابن حجر العســقالين « :قرر أنه
التزم فيه الصحة وأنه ال يورد فيه إال حديثا صحيحا ،هذا أصل

موضوعه وهو مستفاد من تســميته إياه اجلامع الصحيح املسند
من حديث رســول اهلل ﷺ وســننه وأيامه ،وممــا نقلناه عنه من
رواية األئمة عنه رصحيا ،ثم رأى أن ال خيليه من الفوائد الفقهية
والنكت احلكمية فاســتخرج بفهمه من املتون معاين كثرية فرقها

يف أبواب الكتاب بحســب تناسبها ،واعتنى فيه بآيات األحكام

فانتزع منها الدالالت البديعة وســلك يف اإلشارة إىل تفسريها

السبل الوسيع »(((.

((( هدي الساري ص.11
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ثانيا :جتزئة البخاري للحديث واختصاره وتكراره يف مواضع:
نذكر كالم ابن حجر العسقالين رمحه اهلل يف ذلك خمترصا ألن

فيه الكفاية « :اعلــم أن البخاري رمحه اهلل كان يذكر احلديث يف

كتابه يف مواضع ويســتدل به يف كل باب بإسناد آخر ،ويستخرج
منه بحســن اســتنباطه وغزارة فقهه معنى يقتضيه الباب الذي
أخرجه فيه ،وقلام يورد حديثا يف موضعني بإســناد واحد ولفظ
واحد ،وإنام يورده من طريق أخرى ملعان:

أ -خيــرج احلديث عن صحايب ثم يــورده عن صحايب آخر

واملقصود منه أن خيرج احلديث عن حد الغرابة((( وكذلك يفعل
يف أهل الطبقة الثانية والثالثة وهلم جرا إىل مشاخيه.

يتفرد برواية متنــه ٍ
راو واحد ،أو يف
((( الغرابــة :قد تكــون يف املتن ،بأن َّ
بعضه ،كــا إذا زاد فيه واحد زيادة مل ي ُقلها غري ُه...وقد تكون الغرابة

يف اإلســناد ،كام إذا كان يف أصل احلديث حمفوظــ ًا من وجه آخر أو
ُوجوه ،ولكنه هبذا اإلسناد غريب.

تفرد به واحد ،وقد يكون ثقة ،وقد يكون ضعيف ًا ،ولكل
ُ
فالغريب :ما َّ
ُحكم ُه .الباعث احلثيث رشح خمتــر اختصار علوم احلديث البن
كثري ص.167
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ب -يــورده يف كل بــاب مــن طريــق  -أي اإلســناد -
غــر الطريــق األوىل ويشــتمل كل حديــث منهــا عــى
معان متغايرة.
ت -يروي أحاديــث بعض الرواة تامــة ويروهيا بعضهم
خمتــرة فيوردها كام جــاءت ليزيل الشــبهة  -أي عدم ضبط
الراوي للحديث  -عن ناقليها.
ث -إن كان املتــن قصــرا أو مرتبطا بعضــه ببعض -أي
ال يمكن تقسيمه  -وقد اشتمل عىل حكمني فصاعدا فإنه يعيده
بحسب ذلك مراعيا مع ذلك عدم إخالئه من فائدة حديثية وهي
إيراده له عن شيخ سوى الشيخ الذي أخرجه عنه قبل ذلك  -أي
من شيوخ خمتلفني .(((-
((( انظر هدي الساري (بترصف) ص 26إىل ص.28
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ثالث ًا :إيراد البخاري لألحاديث املعلقة(((:
معلقات البخاري من املرفوعات((( عىل قسمني باجلملة:
أ -يكون موصوال يف موضــع آخر من كتابه؛ وذلك لضيق
خمرج احلديث ،إذ من قاعدته أنه ال يكرر إال لفائدة ،فمتى ضاق
املخرج واشتمل املتن عىل أحكام فاحتاج إىل تكريره فإنه يترصف
يف اإلسناد باالختصار خشية التطويل.
ب -ما يكون معلق ًا وال يوجد إسناده يف موضع آخر ،وهذا
عىل قسمني:
 -إيراد املعلقات بصيغة اجلزم ،ويستفاد منه الصحة إىل َم ْن

ُع ِّل َق عنه ،لكن يبقى النظر يف بقية اإلسناد.

((( التعليــق :فيام حذف من مبتدأ إســناده واحد فأكثر ،حتى إن بعضهم
استعمله يف حذف كل اإلسناد .مقدمة ابن الصالح ص.69

((( املرفوعــات :ما أضيف إىل النبي ﷺ خاصة من قول أو فعل أو تقرير
سواء أكان متصال أو منقطعا .املنهل الروي البن مجاعة ص.40
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 إيراد املعلقات بصيغة التمريض ،ويستفاد منه عدم الصحةإىل َم ْن ُعلق عنه ،لكن فيه ما هو صحيح أو ليس بصحيح(((.
نكتفي هبــذا القدر من هــذا الكتاب العظيــم وننتقل إىل
الكتاب التايل.
ثانيا :جامع البيان عن تأويل آي القرآن لإلمام ابن جرير الطربي.
ترمجة املؤلف:
أبو جعفر حممد بن جرير بــن يزيد بن خالد الطربي ،وقيل
يزيد بن كثري بن غالب ،صاحب التفسري الكبري والتاريخ الشهري،
كان إماما يف فنون كثرية منها التفسري واحلديث والفقه والتاريخ
وغري ذلك ،وهو من أهل آمل طربســتانُ ،ولِدَ هبا سنة  224هـ

(أربع وعرشين ومائتني مــن اهلجرة) ،ورحل من بلده يف طلب
العلم وهو ابن اثنتي عرشة ســنة ،ســنة ســت وثالثني ومائتني
((( انظر هدي الساري (بترصف) ص 29إىل ص.32
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وطوف يف األقاليم ،فسمع بمرص والشام والعراق،
( )236هـَّ ،

ثم ألقى َعصا التســيار واستقر ببغداد ،وبقي هبا إىل أن مات سنة
عرش وثالثامئة من اهلجرة النبوية ()310هـ (((.
سبب التأليف:

ونذكــر هنا قصة ابن جرير الطــري عندما كان يريد إمالء
هــذا الكتاب وهو خمترص ملــا كان عنده من التفســر ،فقد ذكر
ابن الســبكي يف طبقاته الكــرى « :أن أبا جعفر قال ألصحابه:
أتنشطون لتفسري القرآن؟ قالوا :كم يكون قدره؟ فقال :ثالثون
ألف ورقة ،فقالوا :هذا ربام تفنــى األعامر قبل متامه ،فاخترصه
يف نحو ثالثة آالف ورقة ثم قال هل تنشــطون لتاريخ العامل من
آدم إىل وقتنا هذا قالوا كم قدره ،فذكر نحوا مما ذكره يف التفســر
فأجابوه بمثل ذلك ،فقال :إنا هلل ماتت اهلمم ،فاخترصه يف نحو
ما اخترص التفسري »(((.
((( انظر تاريخ بغداد  ،162/2وانظر طبقات علامء احلديث .431/2
((( طبقات الشافعية الكربى للسبكي .123/3
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منهج املؤلف يف الكتاب:
يعترب تفســر ابن جرير من التفاســر العظيمة التي اهتمت
باإلسناد ،فهو كتاب مسند فإنه يروي األقوال إىل قائليها بإسناده
إليهم وهذه ميــزة َّ
قل أن جتدها يف التفاســر وذلك ألن أغلب
املفرسين حيذفون اإلسناد خشية التطويل.
الناظر يف تفســر ابن جرير يرى فيه من اإلبداع ما فيه،ومن
الدقة واالهتامم يف املســائل التي يتطرق إليها يف تفسريها والتي
سنذكرها عىل النحو اآليت:
أوال :تفسريه لآلية من قول السلف بإسناده إليهم:
يذكر ابــن جرير اإلســناد ويف أغلب األحيــان ال يتعقب
اإلسناد أي بتضعيف أو تصحيح.
وأما بالنســبة لتفســر اآليات فإذا ورد خالف فيها فيذكر
األقوال بإسناده وال يقترص عىل ذلك بل ويرجح أيضا.
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ثانيا :إعراضه عن التفسري بالرأي املجرد من األدلة:
يتضح هذا األمر من خالل تفسريه لآليات التي يرد معناها
عنــد الصحابة والتابعني ،ويرد خالفه عند قوم آخرين متأخرين
عنهم ويفرسون ذلك من جمرد اللغة دون النظر يف أقوال الصحابة.
ثالثا :ترجيحــه للمســائل الفقهية بعد عرضهــا ،وأخذه
باإلمجاع إن وجد:
يعرض املســائل الفقهية التــي وردت يف اآلية ثم يرجح ما
يــراه ،وإذا كان فيها إمجاع أخذ باإلمجــاع ،حتى إنه كان له أتباع
ومذهب يسمون باجلريرية ثم اندثر هذا املذهب.
رابعا :يأخذ بالقراءات املعتمدة:
يأخذ بالقــراءات املعتمدة مــن أئمتهــا املعتمدين وخيتار
منها ،و ُيعرض عن القراءات التي فيها حتريف ،وكذلك الشواذ
من القراءات.
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يرض اجلهل به:
خامسا :يعرض عن تفسري ما ال نفع فيه وال ُّ
يعــرض عن التفســر الــذي ال يؤثر اجلهل بــه وال ينفع
العلــم به ،فمثــ ً
ا يعرض عــن نــوع الطعام الذي يف ســورة
املائــدة ،ويعرض يف تفســر ثمن بخس عن حتديــد هذا املبلغ،
يرض
ويــورد األقــوال ثــم يقــول :العلم به غــر نافــع ،وال ُّ
اجلهل به(((.
ثالثا :التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد لإلمام ابن عبد الرب.
ترمجة املؤلف:
أبو عمر ،يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الرب بن عاصم
الن ََمري ،احلافظ ،شــيخ علامء األندلس ،وكبري حمدّ ثيها يف وقته،
وأحفظ من كان هبا لسنة مأثورة.
((( انظر التفسري واملفرسون (بترصف)  151/1إىل .153
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ولد بقرطبة يف يوم اجلمعة خلمس بقني من شهر ربيع اآلخر
ســنة ثامن وســتني وثالثامئة (368هـ) ،وتويف يوم اجلمعة سنة
ثالث وستني وأربعامئة (.((()463
سبب التأليف(((:
قد يســتخلص من خالل ما كتبه ابن عبــد الرب رمحه اهلل يف
سبب تأليفه له وهو عىل النحو اآليت:
كتابه يف َ
أ -إبراز موقع املوطأ وآثاره ومكانته من كتب احلديث.
ب -حماولة اســتيفاء معــاين اآلثار وأحكامهــا املقصودة
بظاهــر اخلطــاب ،وأحكامهــا ومعانيهــا معــزز ًا ذلــك
بالشواهد واألدلة.
((( انظر ترتيب املدارك وتقريب املســالك  ،47/2وانظر مجهرة أنساب
العرب ص ،302وانظر وفيات األعيان .66/7

((( انظر كتاب منهــج التأليف عند اإلمام احلافظ ابن عبد الرب من خالل
كتابه التمهيد ص.55
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منهج املؤلف يف الكتاب:
منهج ابن عبدالرب يف كتابه فيه عدة وجوه إبداعية ،ونقترص
عىل بعضها خشية اإلطالة وهي عىل النحو اآليت:
أوال :منهجه من حيث أسلوب العرض احلديثي:
أ -يذكر احلديث املشــتهر عند علامء احلديث ،ويرتك تفسري
املعاين الواضحة.
ب -بعــد ذكر الفوائد احلديثية يدعمهــا باآلثار الواردة يف
ذلك املعنى ،وأيضا يذكر االتفاق عىل معنى احلديث.
ت -يذكــر اختالف أصحــاب اإلمام مالــك رمحه اهلل يف
معنى احلديث.
ث -ينبه ويبني الكلامت التــي قد تطلق يف الرشع ويراد هبا
املعاين اللغوية.

46

إبداع العلماء يف القراءة والتأليف

ثانيا :منهجه من حيث بيان فقه احلديث:
أ -اســتقالليته يف الــرح ،وذلك برتجيــح أو اختيار ما
يراه راجحا.
ب -قد يطرح إشكاالً ثم جييب عليه.
ت -يشــر إىل طرف املســألة الفقهية ثم يذكر احلديث يف
موضع متقدم ويتكلم عن املسألة بتوسع.
ث -يذكــر نوع اخلــاف بعد ذكــره ألقــوال العلامء يف
املسائل اخلالفية.
جـ -يذكر العلة من النهي الذي يقرره يف املسألة(((.
•

•

•

((( انظر كتاب منهــج التأليف عند اإلمام احلافظ ابن عبد الرب من خالل
كتابه التمهيد ص 111وص.137
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وص به
ويف اخلتام نويص باالهتامم بالعلم والعلامء ونذكر ما ّ

ِ
كمتِ َك؟ قال:
لقامن رمحه اهلل ابنَه فقال له( :يا ُبني ،ما َ
بلغت من ح َ
ال أتكلف ما ال ينبغي .قال :يا بني ،إنه قد بقي يشء آخر ،جالس
العلامء وزامحهم بركبتيك؛ فــإن اهلل حييي القلوب امليتة باحلكمة
كام حييي األرض امليتة بوابل((( الســاء)((( ،فمجالسة أهل العلم
والعلامء حتيــي القلوب كام حييي املطر األرض فينبت العشــب
واألشــجار اجلميلة التي تزيد رونق األرض مجاالً وتزينها بكل
الثمرات ،فكيف بالعلم يف القلوب التي حتيا هبا احلياة.
((( الوبل والوابل املطر الشديد الضخم القطر .لسان العرب .718/11

((( جامع بيان العلم وفضله . 364/1
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واحلمــد هلل عىل نعمته أن يرس لنا هذا من غري حول وال قوة
ّ
وصــى اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه
لنا إال به عز وجل،
أمجعــن ومن تبعهم بإحســان إىل يوم الدين ،وآخــر دعونا أن
احلمد هلل رب العاملني.
•

•

•
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 -1أدب الدنيــا والديــن ،املؤلــف :أبو احلســن عيل بن
حممد بن حممد بن حبيب البرصي البغدادي ،الشــهري باملاوردي
(املتوىف450 :هـــ) النــارش :دار مكتبة احليــاة ،تاريخ النرش:
1986م.
 -2الباعث احلثيــث رشح اختصار علــوم احلديث البن
كثري أيب الفداء إســاعيل بن عمر بن كثــر القريش البرصي ثم
الدمشقي (املتوىف774 :هـ) ،املؤلف :أمحد حممد شاكر ،النارش:
دار الكتب العلمية ،بريوت  -لبنان.
 -3تاريخ بغداد ،أبو بكر أمحد بن عيل بن ثابت بن أمحد بن
مهدي اخلطيب البغدادي (املتــوىف463 :هـ) املحقق :الدكتور
بشــار عواد معروف ،النارش :دار الغرب اإلســامي  -بريوت
الطبعة :األوىل1422 ،هـ  2002 -م.
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 -4تدوين احلديث ،العالمة الســيد مناظر أحسن الكيالين
(املتويف1956 :م) ترمجه عن األردية العالمة الدكتور عبدالرزاق
إسكندر ،النارش :دار الغرب اإلسالمي  -بريوت ،الطبعة األوىل
2004م.
 -5ترتيب املدارك وتقريب املســالك ،املؤلف :أبو الفضل
القايض عياض بن موســى اليحصبي (املتوىف544 :هـ) حتقيق:
ابــن تاويت والطنجــي وآخريــن ،النارش :مطبعــة فضالة -
املحمدية ،املغرب ،الطبعة :األوىل.
 -6التفسري واملفرسون ،املؤلف :الدكتور حممد السيد حسني
الذهبي (املتوىف1398 :هـ) النارش :مكتبة وهبة ،القاهرة.
 -7تقييــد العلم ،املؤلف :أبو بكر أمحد بن عيل بن ثابت بن
أمحد بــن مهدي اخلطيب البغدادي (املتــوىف463 :هـ) النارش:
إحياء السنة النبوية  -بريوت.
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 -8التنويــر رشح اجلامــع الصغــر ،املؤلــف :حممد بن

إســاعيل بن صالح بن حممد احلسني ،الكحالين ثم الصنعاين،
أبــو إبراهيم ،عز الديــن ،املعروف كأســافه باألمري (املتوىف:

حممد إبراهيم ،النارش :مكتبة
حممد إسحاق َّ
1182هـ) املحقق :دَّ .
دار السالم ،الرياض الطبعة :األوىل 1432 ،هـ 2011 -م.

 -9هتذيب الكامل ،املؤلف :أبو احلجاج يوســف بن الزكي

عبدالرمحن بن يوســف املزي ،حتقيق :د .بشــار عواد معروف،
النارش :مؤسسة الرســالة  -بريوت ،الطبعة األوىل1400 ،هـ-

1980م.

 -10جامــع العلــوم واحلكم يف رشح مخســن حديثا من

جوامع الكلم ،املؤلف :زين الدين عبد الرمحن بن أمحد بن رجب

السالمي ،البغدادي ،ثم الدمشقي ،احلنبيل (املتوىف:
بن احلسنَ ،

795هـ) املحقق :شــعيب األرناؤوط  -إبراهيم باجس النارش:

مؤسســة الرســالة  -بريوت ،الطبعة :الســابعة1422 ،هـ -
2001م.
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 -11جامع بيان العلم وفضله ،املؤلف :أبو عمر يوسف بن
عبد اهلل بن حممد بن عبد الرب بن عاصم النمري القرطبي (املتوىف:
463هـ) حتقيق :أيب األشبال الزهريي ،النارش :دار ابن اجلوزي،
اململكة العربية السعودية الطبعة :األوىل 1414 ،هـ 1994 -م.
 -12اجلامع ألحكام القرآن ،املؤلف :أبو عبد اهلل حممد بن
أمحــد بن أيب بكر بــن فرح األنصاري اخلزرجي شــمس الدين
القرطبــي (املتوىف 671 :هـ) املحقق :هشــام ســمري البخاري
النــارش :دار عامل الكتب ،الرياض ،اململكة العربية الســعودية،
 1423هـ2003 -م.
 -13مجهرة أنســاب العــرب ،املؤلف :أبــو حممد عيل بن
أمحد بن سعيد بن حزم األندليس ،دار النرش :دار الكتب العلمية
 بريوت ،الطبعة :الثالثة 1424 ،هـ  2003 -م. -14ســنن أيب داود ،املؤلــف :أبــو داود ســليامن بــن
األشــعث بن إســحاق بن بشــر بن شــداد بن عمرو األزدي
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الس ِج ْســتاين (املتوىف275 :هـ) املحقق :شــ َعيب األرنؤوط -
ِّ
حمَمد ِ
كامل قره بليل النارش :دار الرسالة العاملية ،الطبعة :األوىل،
َّ
 1430هـ 2009 -م.

 -15ســنن الرتمذي ،مؤلف :حممد بن عيسى بن َس ْورة بن

موســى بن الضحاك ،الرتمذي ،أبو عيســى (املتوىف279 :هـ)

املحقق :بشــار عواد معروف ،النارش :دار الغرب اإلسالمي -
بريوت سنة النرش1998 :م.

 -16ســر أعالم النبالء ،املؤلف :شمس الدين أبوعبد اهلل

حممــد بن أمحد بن عثامن بــن َقا ْيامز الذهبــي (املتوىف748 :هـ)

النارش :مؤسسة الرســالة ،بريوت  -الطبعة التاسعة  1413هـ

1993 -م.

 -17رشح الســنة ،املؤلف :احلســن بن مسعود البغوي،

حتقيق :شــعيب األرناؤوط  -حممد زهري الشاويش ،دار النرش:
املكتب اإلسالمي  -دمشق ـ بريوت ،الطبعة :الثانية 1403هـ-

1983م.
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 -18شــعب اإليامن ،املؤلف :أمحد بن احلسني بن عيل بن

س ْو ِجردي اخلراســاين ،أبو بكــر البيهقي (املتوىف:
موســى اخلُ ْ َ
458هـــ) حققه وراجع نصوصــه وخرج أحاديثــه :الدكتور
عبد العــي عبد احلميــد حامــد ،أرشف عىل حتقيقــه وختريج
أحاديثه :خمتار أمحد الندوي ،صاحب الدار الســلفية ببومباي -
اهلند النارش :مكتبة الرشــد للنرش والتوزيع بالرياض بالتعاون

مع الدار الســلفية ببومباي باهلند ،الطبعة :األوىل 1423 ،هـ -

2003م.

 -19الصحاح :تاج اللغة وصحــاح العربية ،املؤلف :أبو

نرص إســاعيل بن محاد اجلوهري الفارايب (املتــوىف393 :هـ)

حتقيــق :أمحد عبد الغفور عطار ،النــارش :دار العلم للماليني -
بريوت الطبعة :الرابعة  1407هـ 1987 -م.

 -20صحيح البخــاري ،املؤلف :حممد بن إســاعيل أبو

عبداهلل البخاري اجلعفي ،حتقيق :د .مصطفى ديب البغا ،النارش:
دار ابن كثري ،الياممة  -بريوت الطبعة الثالثة 1407هـ1987 -م.
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 -21صحيح مسلم ،املؤلف :مسلم بن احلجاج أبو احلسن
القشــري النيســابوري (املتوىف261 :هـ) املحقق :حممد فؤاد
عبد الباقي النارش :دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت.
 -22صحيفة مهام بن منبه ،املؤلف :أبو عقبة مهام بن منبه بن
كامل بن ســيج اليــاين الصنعاين األبناوي (املتــوىف131 :هـ)
بتحقيق الدكتور حممد محيد اهلل (ال توجد معلومات أخرى).
 -23طبقــات الشــافعية الكــرى ،املؤلف :تــاج الدين
عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي (املتوىف771 :هـ) ،املحقق:
د .حممود حممد الطناحي د .عبد الفتاح حممد احللو ،النارش :هجر
للطباعة والنرش والتوزيع الطبعة :الثانية1413 ،هـ.
 -24طبقــات علامء احلديث ،املؤلــف :اإلمام أيب عبداهلل
حممد بــن أمحد بــن عبداهلادي الدمشــقي الصاحلــي (املتويف:
744هـــ) ،التحقيق أكرم البــويش وإبراهيم الزيبــق ،النارش:
الرسالة ،الطبعة الثانية 1417/1996هـ.
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 -25فيــض القديــر رشح اجلامع الصغــر املؤلف :زين
الدين حممــد املدعو بعبد الرؤوف بن تــاج العارفني بن عيل بن
زين العابدين احلدادي ثم املناوي القاهري (املتوىف1031 :هـ)
النــارش :املكتبــة التجارية الكــرى  -مرص الطبعــة :األوىل،
1356هـ.
 -26القامــوس املحيــط ،املؤلف :جمد الديــن أبو طاهر
حممد بــن يعقوب الفريوزآبــادى (املتوىف817 :هـــ) ،حتقيق:
مكتب حتقيق الرتاث يف مؤسسة الرســالة بإرشاف :حممد نعيم
العرقسويس ،النارش :مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة :الثامنة،
ُ
 1426هـ 2005 -م.

 -27الكواكــب الــدراري يف رشح صحيــح البخــاري
للكرماين ،املؤلف :حممد بن يوســف بن عيل بن سعيد ،شمس
الدين الكرمــاين (املتوىف786 :هـ) النــارش :دار إحياء الرتاث
العريب ،بريوت ،الطبعة األوىل1356 :هـ 1937 -م.
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 -28لســان العرب ،املؤلف :حممد بن مكــرم بن منظور
األفريقي املرصي ،النارش :دار صادر ،بريوت ،الطبعة األوىل.
 -29املحاسن واملساوئ ،املؤلف :إبراهيم بن حممد البيهقي
(املتويف ،)320:النارش :دار صادر  -بريوت.
 -30املستدرك عىل الصحيحني ،املؤلف :أبو عبد اهلل احلاكم
حممد بن عبــد اهلل بن حممد بن محدويه بن نُعيم بن احلكم الضبي
الطهامين النيســابوري املعــروف بابن البيــع (املتوىف405 :هـ)
حتقيــق :مصطفى عبد القادر عطا ،النارش :دار الكتب العلمية -
بريوت الطبعة :األوىل1411 ،هـ 1990 -م.
 -31مسند اإلمام أمحد ،املؤلف :أبو عبد اهلل أمحد بن حممد
بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين (املتوىف241 :هـ) ،املحقق:
شــعيب األرنؤوط  -عادل مرشد ،وآخرون إرشاف :د عبد اهلل
بن عبد املحسن الرتكي ،النارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل،
1421هـ  2001 -م.
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 -32املصبــاح املنري يف غريــب الرشح الكبــر ،املؤلف:
أمحد بن حممد بن عيل الفيومي ثم احلموي ،أبو العباس (املتوىف:
نحو 770هـ) النارش :املكتبة العلمية  -بريوت.
 -33معجم مقاييس اللغة ،املؤلف :أبو احلســن أمحد بن
فارس بن زكريا ،املحقق :عبد السالم حممد هارون ،النارش :دار
الفكر1399 ،هـ 1979 -م.
 -34مفتاح دار الســعادة ومنشــور والية العلم واإلرادة،
املؤلف :حممد بن أيب بكر بن أيوب بن ســعد ،شــمس الدين،
ابن قيم اجلوزية (املتوىف751 :هـــ) النارش :دار الكتب العلمية
 بريوت. -35مقدمة ابن الصــاح ،املؤلف :عثامن بن عبد الرمحن،
أبوعمرو ،تقــي الدين املعروف بابن الصالح (املتوىف643 :هـ)
املحقق :نور الدين عرت ،النارش :دار الفكر -ســوريا ،دار الفكر
املعارص  -بريوت سنة النرش1406 :هـ 1986 -م.
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 -36منهج التأليــف عند اإلمام احلافظ ابــن عبدالرب من

خالل كتابه التمهيد ،املؤلف :عارف بن مزيد السحيمي ،النارش
دار النصيحة.

 -37املنهــل الــروي يف خمتــر علوم احلديــث النبوي،

املؤلف :أبو عبــد اهلل ،حممد بن إبراهيم بن ســعد اهلل بن مجاعة
الكناين احلموي الشافعي ،بدر الدين (املتوىف733 :هـ) املحقق:

د .حميي الدين عبد الرمحن رمضان .النارش :دار الفكر  -دمشــق
الطبعة :الثانية1406 ،هـ.

 -38اهلداية إىل بلوغ النهاية يف علم معاين القرآن وتفســره

وأحكامه ومجــل من فنون علومه ،املؤلــف :أبو حممد مكي بن
حوش بــن حممد بن خمتــار القييس القــرواين ثم
أيب طالــب َ ّ
األندليس القرطبي املالكــي (املتوىف437 :هـ) املحقق :جمموعة

رســائل جامعية بكلية الدراســات العليا والبحــث العلمي -
جامعة الشــارقة ،بإرشاف :أ .د :الشــاهد البوشيخي ،النارش:
جمموعة بحوث الكتاب والســنة  -كلية الرشيعة والدراســات
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اإلســامية  -جامعة الشــارقة الطبعــة :األوىل 1429 ،هـ -
 2008م.
 -39هدي الساري ،املؤلف :احلافظ أمحد بن عىل بن حجر
العسقالين (املتويف852:هـ) التحقيق :نظر الفريايب ،النارش :دار
طيبة ،الطبعة األوىل.
 -40وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان املؤلف :أبو العباس
شــمس الدين أمحد بن حممــد بن أيب بكر بن خلــكان املحقق:
إحسان عباس .النارش :دار صادر ،بريوت.
•

•

•
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