
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 الصفخة حبث يف الباحث البخث ت

1 
اذتكيكة الكسآٌية يف تهاليف األعىاه 

 وجصائّا وتطّيمّا عمى الٍفوع
 الدنتوزاألضتاذ املطاعد 

 56-1 تفطري حمىود عكين وعسوف

2 
وسويات قيظ بَ أبي حاشً البجمي عَ 
العػسة املبػسة بادتٍة عدا ارتمفاء 

 الساغديَ مجعًا وختسجيًا

 األضتاذ املطاعد الدنتوز 
 96-57 حديث ثاوس عبد اهلل داود

3 
وسويات غعبة بَ اذتجاج اليت أعمّا 

الٍطائي باملدالفة يف نتابْ عىن اليوً 
 والميمة دزاضة ٌكدية

 الطيد 
 خالد إحطاُ ضعيد

 األضتاذ املطاعد الدنتوز
 بساِيي صاحلإعبد الطتاز 

 144-97 حديث

 اختصاز اذتديث عٍد  4
 اإلواً الرتوري يف نتابْ الػىائن

 املدزع الدنتوز 
 172-145 حديث عمي إبساِيي ٌعىي

5 
 وٍاِج العمىاء 

 يف طسيكة تصٍيف نتب العمن
 املدزع الدنتوز

 226-173 حديث عالء ناون عبد السشام

6 
  اضتداله األصوليني حبديث:

 .( وقعت عمى اوسأتي وأٌا صائي..)
 مجعا ودزاضة

األضتاذ املػازك الدنتوز 
 262-227 أصوه فكْ ضمطاُ بَ محود العىسي

7 
الفسوم األصولية اليت ٌص عميّا 
 اإلواً الكسايف يف نتابْ الرخرية 

 مجعا وتوثيكا

 املدزع الدنتوز 
 282-261 أصوه فكْ حمىد حاود عطيوي

8 
املطائن اليت اختمف فيّا الكوه عٍد 

اإلواً الساشي بني نتابي احملصوه 
 واملعامل مجعًا وتوثيكا

 املدزع الدنتوز 
 314-283 أصوه فكْ باله حطني عمي

9 
وكاصد التوحيد وعالقتّا باذتهي 

 الػسعي األصولي 
 أمنوذجا أزناُ اذتهي

 الباحث
عمي حمىد الصغري أمحد 

 املدزع الدنتوز
أوني أمحد عبداهلل قاضي الٍّازي 

 املدزع الدنتوز
 زغدي بَ زومي

 356-315 أصوه فكْ

 



 

 

 

 الصفخة حبث يف الباحث البخث ت

12 
أعىاه اإلدازة وأٌواعّا يف السقابة عمى 

اإلضالً وع التطبيل يف الٍظاً 
 الطعودي

 األضتاذ الدنتوز 
ٌاصس بَ حمىد بَ وػـسي 

 الغاودي
 428-357 فكْ

11 
الطٍة يف الكمٍطوة لمػيذ حمىد بَ 
محصة اآليدٌي الهوش ذتصازي املتوفى 

 ِـ( دزاضة وحتكيل1121ضٍة: )

األضتاذ املطاعد الدنتوز 
 444-429 فكْ خمفعبداهلل داود 

قاعدة الطمطاُ ولي وَ ال ولي لْ  12
 دزاضة فكّية تأصيمية تطبيكية

 األضتاذ املػازك الدنتوز 
 482-445 فكْ عبد اجمليد بَ حمىد الطبين

 ووجبات االحتياط يف تهفري املطمي 13
ضتاذ املػازك الدنتوز األ

ضمطاُ بَ عبد السمحَ 
 العىريي

 512-483 عكيدة

14 
االضتػساقي املٍصف وَ األثس املوقف 

اإلضالوي يف زواد حسنات اإلصالح 
 الٍصساٌية دزاضة حتميمية

 األضتاذ الدنتوز 
 562-511 فهس حمىد بَ ضعـد الطسحاٌي

أوصاف الساضدني يف العمي وأثسِا يف  15
 حفظ األوَ الفهسي

 األضتاذ الدنتوز 
 626-561 فهس وػعن بَ غٍيي املطريي
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 باللغة العسبيةملخص 
 عبداهلل داود خلفأ.و.د. 

ميدافى الثقافًة العربيًة حافؿه بجميًؿ الذخائًر، كقىي ـً المؤلفاًت في الفقًو، كالتفسيًر، كالعقيدًة،  ًإف  
كالمُّغًة، كاألىدًب، كفي شتى فركًع المعرفًة التي كانٍت، كال تزاؿي ىاديةن لمباحًث. كبعدى التككًؿ عمى 

السنة في قعى اختيارم عمى )ع بحثي ىذا، فك اهلًل، بدأتي البحثى عف مخطكطو يناسبي مشرك 
ىػ (، ييدؼ ُُُِالقمنسكة، لمشيخ محمد بف حمزة اآليدني الككز لحصارم المتكفى سنة: 

الشرعية كالفقيية المتعمقة بمبس القمنسكة كأصؿ السنة  دراسة المخطكط الى بياف االحكاـ
الصحيحة المتكاترة في ذلؾ، ثـ دراسة تمؾ اآلراء التي كردت عف بعض الصحابة كالتابعيف 
الخاصة في ذلؾ مع تمحيص ادلتيـ كالتي جميا كانت مف السنة كبياف درجتيا مف حيث 

بت مف السنة الصحيحة المتكاترة في الصحة كالضعؼ، إضافة الى عرض اراء المخالفيف لما ث
 ، كأف تمؾ اآلراء ىي خالؼ ما ثبت.لبس القمنسكة كىيأتيا التي كانت عمى عيد رسكؿ اهلل 

 فقه ،القمنسوة، ةن  الس  الكممات المفتاحية: 
THE HOOP BY SHEIKH MUHAMMAD BIN HAMZAH AL-AYDANI 

AL-KOOZ LAHSARI, (DIED 1121 A.H( 
Ass. Prof. Dr. Abdullah D.  Khalaf             

Summary 
The field of Arab culture is full of great relics and the principles of literature 

in terms of jurisprudence, perception, belief, language ،literature and the 

different branches of knowledge that were. It is still a guide for the 

researcher. After relying on God, I began searching for a manuscript 

suitable for this research project, so my choice fell on (Risalah fi al-

Qulwaswah, by Sheikh Muhammad bin Hamzah al-Aydani, al-Kooz Lahsari, 

who died in the year 1121 AH. The study of the manuscript aims to clarify 

the legal and jurisprudential rulings related to wearing the beret and the 

origin of the authentic Sunnah that is frequent in that, then study those 

opinions that were received from some of the Companions and followers 

regarding this with an examination of their evidence, most of which were 

from the Sunnah and its degree in terms of health and weakness, in addition 

To present the opinions of the violators, as it is proven from the authentic 

Sunnah of wearing the hood and its appearance, which was at the time of the 

Messenger of God (may God’s prayers and peace be upon him), and that 

these opinions are proven contrary. 

Key words: Sunnah, al-Qulwah, Fiqh 
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 :املقدمة
هلل رب العالميف، الرحمف الرحيـ، أحكـ الحاكميف، كالصالة كالسالـ عمى  الحمد

 خاتـ األنبياء كالمرسميف، نبينا محمد كعمى آلو كصحبو أجمعيف كبعد:
 ،كقىي ـً المؤلفاًت في التفسيرً  ،فًإف  ميدافى الثقافًة العربيًة حافؿه بجميًؿ الذخائرً 

كال تزاؿي ىاديةن  ،كفي شتى فركًع المعرفًة التي كانتٍ  ،بً كاألىد ،كالمُّغةً  ،كالعقيدةً  ،كالفقوً 
 ،بدأتي البحثى عف مخطكطو يناسبي مشركع بحثي ىذا ،كبعدى التككًؿ عمى اهللً  .لمباحثً 

، لمشيخ محمد بف حمزة اآليدني الككز لحصارم القمنسكة في السنةفكقعى اختيارم عمى )
فمـ أىتردٍد ًفي  ،المنشكدة التي كنت أتمناىا(، فكجدتي فييا ضالتي ىػُُُِ :المتكفى سنة

كال  ،لما فيو مف الفائدًة العظيمًة التي أىرجك أىٍف أىحظى بيا مف ىذا التحقيؽ؛ اختياًرىا
الذم يكجب عمى مف يسمؾى طريقىوي أىٍف يككف ذا عمـو بجميًع  ،الفقوًسي ما أىنيا تتعمؽ بعمـً 

عالكةن عمى المشاركًة في إثراًء المكتبًة اإلسالميًة ، تفسيرك  ،كسيرةو  ،حديثو مف  ،العمـك
كقد كضعت  ،كأىف أىرفدى ػػػػػػ التراث اإلسالمي بعمـو ييمكف الرجكع إليو ،بيذا العمًؿ اليسير

 :خطة الدراسة كالتحقيؽ متمثمةن بما يأتي
قسمت  ،بعد المقدمة التي تحدثت فييا عف أىمية كسبب اختيارم لممخطكط

 :فبحثي عمى قسمي
 القسـ الدراسي كيشتمؿ عمى مبحثيف: ،القسـ األكؿ

 :كيشتمؿ عمى مطمبيف ،التعريؼ بالمؤلؼ :المبحث األكؿ
 .الفقيي المطمب األكؿ: اسمو كلقبو ككالدتو كمذىبو

 المطمب الثاني: مؤلفاتو، ككفاتو. 
 :دراسة عف المخطكط كيشتمؿ عمى خمسة مطالب :المبحث الثاني
 .اسـ المخطكط كسبب تأليفو :المطمب األكؿ
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، منيج المؤلؼ في التأليؼ تكثيؽ نسبة المخطكط إلى مؤلفيا :المطمب الثاني
 .كالمصادر التي اعتمد عمييا

 .كصؼ نسخ المخطكط المعتمدة :المطمب الرابع 
 .منيجي في التحقيؽ :المطمب الخامس

 النص المحقؽ. :القسـ الثاني 
ىذا كاني ال أدعي اإلحاطة كال االستيعاب بؿ أقرُّ بالقصكر كالتقصير، فما كاف 
مف تكفيؽ كصكاب فيك مف اهلل كحده كما كاف مف خطأو أك نسياف فمف نفسي كمف 
الشيطاف، كأسأؿ اهلل التجاكز كالغفراف، كصؿ الميـ كسمـ عمى نبينا محمد كعمى آلو 

 كسمـ.
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  :املبحث األول
 التعسيف باملؤلف

 :املطلب األول
 ىسبته ،والدته ،لقبه، مرهبه ،امسه

ًاسمه،ًلقبه،ًمذهبه:ً:أولًا
 .(ُ)محمد بف حمزه الككز الحصارم اآليدني الفقيو الحنفي

ًولدته:ً:ثانياًا
كالدتو لتاريخ مف خالؿ بحثي كمراجعتي لكتب السير كتراجـ الرجاؿ لـ أجد  

 .ذكرا
ًنسبته:ً:ثالثا

محمد بف حمزة إلى الككز حصارم أك اآليديني، كككزؿ حصار  يرجع نسب 
كاف يقيـ فييا أمير لكاء آيدف، ثـ انتقؿ  ،أحدل مدف تركيا ،مركز قضاء في لكاء آيدف

 .(ِ)ةإلى مدينة تيرة، كتيرة مركز لكاء آيدف، مف أىـ ألكية الدكلة التركي
  كىما: ،بعض العمماء أذكر منيـ اثنيف فقط كمدينة آيدف ينسب الييا

بدر الديف محمكد بف محمد المفسر األيديني رحمو اهلل، كاف مف العالـ  -ُ
فضالء الرـك حنفي المذىب ال يخمك عف اإلفادة كاإلفاضة كعف المطالعة 

                                                            

، (ىػُّٗٗت)سماعيؿ بف محمد أميف بف مير سميـ الباباني البغدادم إ، ِٓٔ/ِينظر: ىدية العارفيف،  (ُ)
دار عادت طبعو باألكفست: أـ، ُُٓٗطبع بعناية ككالة المعارؼ الجميمة في مطبعتيا البيية استانبكؿ، 

، عمر بف رضا بف محمد راغب بف عبد ُِٕ/ٗلبناف، كمعجـ المؤلفيف،  ،إحياء التراث العربي بيركت
 بيركت. ،بيركت، دار إحياء التراث العربي ،، مكتبة المثنى(ىػَُْٖت)الغني كحالو الدمشقي 

عمي بف ، خير الديف بف محمكد بف محمد بف ِٗٔ/ٔاألعالـ لمزركمي، المصدر السابؽ، ك ينظر:  (ِ)
ـ، كمكسكعة تاريخ ََِِ، ُٓىػ(، دار العمـ لممالييف، طُّٔٗفارس، الزركمي الدمشقي )ت

ترجمة: عدناف محمكد سمماف، يمماز  ،ُٕ/ْمبراطكرية العثمانية السياسي كالعسكرم كالحضارم، اإل
 ىػ. ُُّْ، ُبيركت، طػ ،اكزتكنا، الدار العربية لممكسكعات
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كالمذاكرة في مدة عمره كاف عالمان ماىران في عمـك العربية كاألصكؿ 
ككانت كفاتو سنة  ،صنؼ تفسير القرآف الكريـ كقد ر،يكالحديث كالتفس

 .(ُ)قٔٓٗ
اٍلعىاًرؼ ًبالم و دده عمر االيديني رحمو اهلل الشيير بركشني، كاف مف  العالـ -ِ

ككاف في شبابو مشتغال بالمالىي، ثـ ىجر الناس  ،طمبة العمـ في شبابو
ثـ اشتغؿ  ،كال عمى يد أخيوأكتاب  ،كذىب الى بالد العجـ لتحصيؿ العمـ

بالرياضيات كالمجاىدات كتبدلت أحكالو، مات رحمو اهلل تعالى سنة 
 .(ِ)قِٖٗ

 : املطلب الثاىي
 ووفاته ،مؤلفاته

ً.مؤلفاته:ًولًاأ
في شتى المجاالت، كقد أجاد المؤلفات ماـ الككز حصارم الكثير مف اإل لمشيخ

ال يزاؿ كمنيا  ،منيا ما ىك محقؽ ،في مصنفاتو أيما إجاده، كالكثير مف رسائمو
لى تمؾ إال لعدـ الكصكؿ إكما تفسيرم لذلؾ  ،لـ يحقؽمخطكطان إلى اآلف، 

  :بعضيا كىي كسأذكر، المخطكطات
 .الجمعة أحكاـ في رسالة -ُ
 .الشييد أحكاـ في رسالة -ِ
 كاشتير. الناس بيف شاع فيمارسالة  -ّ

                                                            

دنكم مف عمماء القرف الحادم عشر، تحقيؽ: ، أحمد بف محمد األّْٖ/ُ طبقات المفسريف، ينظر: (ُ)
 ىػ.ُُْٕ، ُالسعكدية، طػ ،سميماف بف صالح الخزم، مكتبة العمـك كالحكـ

، أحمد بف مصطفى بف خميؿ، أبك الخير، َُٔ/ُ ينظر: الشقائؽ النعمانية في عمماء الدكلة العثمانية، (ِ)
 بيركت. ،ىػ(، دار الكتاب العربئٖٗ)تعصاـ الديف طاٍش كيٍبرم زىادىٍه 
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 . (ُ)الزكاة في رسالة -ْ
ً:ًوفاته:نياًاثاً

كماؿ  ،قََُُالمؤرخيف أنو تكفى سنة اختمؼ في كفاتو فقد ذكر بعض  
ف كفاتو ألي  كالراجح ،قُُُِكقيؿ تكفى سنة  ،قُُُٔأف كفاتو كانت سنة  :آخركف

 شاع فيما قاؿ: إذيضاح المكنكف إصاحب ، بداللة ما صرح بو قُُُِ كانت سنة
 سنة منيا فرغ لحصارل الككز اآليدينى حمزة بف لمحمد رسالة كاشتير الناس بيف

 .(ِ)لؼأك  كمائة عشرة ست ُُُٔ
  

                                                            

 .ُِٕ/ٗ؛ كمعجـ المؤلفيف: ِٓٔ/ ِينظر: ىدية العارفيف:  (ُ)
يضاحالمصدراف السابقاف، ك ينظر:  (ِ)  بف مصطفى: كالفنكف الكتب أسامي عف الظنكف كشؼ ذيؿ المكنكف ا 

 .ُِٔ/ْـ، ُِٗٗ–ىػُُّْ، العممية الكتب دار الناشر: تحقيؽ، القسطنطيني عبداهلل
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 : املبحث الثاىي
 دزاسة عً الكتاب

 :األول املطلب
 تأليفه وسبب الكتاب اسه

ذكرىا المؤلؼ محمد بف حمزة اآلدني  ،القمنسكة( في السنة) أولا:ًاسمًالرسالة:
 في السنة أف )أعمـ: فقاؿفي أكؿ لكحة مف المخطكط  ،الككز حصارم رحمو اهلل

 ،العمـ( لىإ ينتمي ممف المتكمفيف بعض يمبسيا كما مرتفعة ال منخفضة ككنيا ،القمنسكة
 .أيضا كعند ذكر مؤلفاتو تذكر ىذه الرسالة
ًسببًتأليفًالرسالة: فمـ يذكر المؤلؼ سببا  ،أما سبب تأليؼ الرسالة ثانياا:

بياف السنة الصحيحة في لبس صريحا ليذا المؤىلؼ، كلكنو ذكر في مقدمة رسالتو ىذه 
، كذلؾ كلعؿ ىذا سببا كجييا لمتأليؼ القمنسكة(، في السنة أف )أعمـ: القمنسكة حيث قاؿ

 مف كجييف:
ف لبس القمنسكة مف السنة كذلؾ اعتمادا منو عمى حديث السيدة بياف أ األول:

 رسكؿ أف  عائشة المؤمنيف أـ عف م أستدؿ بو في مخطكطو كىك:ذكال عائشة 
 .(ُ)(الطئة بيضاء قمنسكة يمبس كاف) : اهلل

                                                            

(، كقاؿ: فيو عبد اهلل بف خراش؛ َُِّٗ، رقـ )َِْ/ُّ أخرجو الطبراني، باب مسند عبداهلل بف عمر، (ُ)
ـي الكىًبير لمطبراني:  كثقو ابف حباف كقاؿ: )ربما أخطأ، كضعفو جميكر األئمة، كبقية رجالو ثقات(. الميٍعجى

ىػ( تحقيؽ: فريؽ مف َّٔتالطبراني )سميماف بف أحمد بف أيكب بف مطير المخمي الشامي، أبك القاسـ 
خالد بف عبد الرحمف الجريسي، بدكف مكاف  .د ،سعد بف عبد اهلل الحميد .الباحثيف بإشراؼ كعناية د

كتاريخ طبعة، كتاريخ دمشؽ: أبك القاسـ عمي بف الحسف بف ىبة اهلل المعركؼ بابف عساكر 
-ىػُُْٓمطباعة كالنشر كالتكزيع، ىػ(، تحقيؽ: عمرك بف غرامة العمركم، دار الفكر لُٕٓت)

 .ُّٗ/ْـ، ُٓٗٗ
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كىذا ما ، كعمى خالؼ السنةخالؼ ذلؾ أنيـ مبتدعة قاؿ أف مف بياف  الثاني:
 المفرطة كالصفراء، السنة خالؼ عمى كاله كالترؾ: )يضا في مخطكطو كىكأثبتو أ
 باالنخالع المتيميف، البدعة أىؿ بعض شعار مف السنة بخالؼ ككنيا مع منيا الطكؿ
 .(فمتجتنب كالزندقة

 :املطلب الثاىي
 توثيق ىسبة السسالة إىل مؤلفها

 ،حمزة اآليدني، الككز حصارم رحمو اهلل فنسبة الرسالة إلى العالـ محمد ب
 يمكف أف نستدؿ عمى ذلؾ بما يأتي:.

، القمنسكة( فيالسنة ) ف عنكاف الرسالة ىكأمف كرد في بيانات المخطكط  ما -ُ
 عالـ كنمقو: )كتبو: بقكلوكأنيا تعكد لو كذلؾ قد أثبت بنياية المخطكط 

 .(حمزة بف محمد
مف أف ىذه الرسالة تعكد لمعالـ الجميؿ محمد  التراث( مرجع )خزانةذكره  ما -ِ

 .(ُ)بف حمزة اآليدني الككز حصارم رحمو اهلل
 املطلب الثالث

 عليها ميهج املؤلف يف تأليف السسالة واملصادز اليت اعتند

ًمنهجًالمؤلفًفيًالرسالة:ًً:أولًا
 السنة أف أعمـ) ىذه الرسالةذكر المؤلؼ رحمو اهلل أغمب المسائؿ الخاصة في 

 لىإ ينتمي ممف المتكمفيف بعض يمبسيا كما مرتفعة ال منخفضة ككنيا ،القمنسكة في
كأكردىا كجمع فييا أقكاؿ العمماء، كتفاصيؿ آرائيـ مع ذكر الخالؼ، كاعتمد  ،(العمـ

، كنظـ الفقيية ال سيما المذىب الحنفيىب اأيضان عمى مشيكر األقكاؿ الجارية في المذ
ككاف عرضو ليذه المسائؿ بأبسط صكرة كفي لغة  ،المسائؿ فيو تنظيمان محكمان كمنسقان 

                                                            

 (.َّْ/ٕ، رقـ )ِْٗ/ّٖمركز الممؾ فيصؿ،  بإصدارهفيرس مخطكطات: قاـ  ،ينظر: خزانة التراث (ُ)
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التعقيد مع إبقائو عمى العبارات االصطالحية الدقيقة، كبيف تميؿ إلى اليسر بعيدة عف 
 كأحسف كجو. ،معانييا بألطؼ تقرير

 كذلؾ درس جؿ المسائؿ ،كبعض اآلثار ،سند كالمو باألدلة كالشكاىد مف السنةأ
استدؿ بيا في حاديث األحكاـ التي معتمدا في ذلؾ بما تدلؿ عميو أ التي تتعمؽ بالقمنسكة

لمؤلؼ رحمو اهلل في إخراج ىذا المؤلىؼ لطمبة العمـ عمى أحسف صكرة ، كقد أفمح اذلؾ
 كألطؼ عبارة.
  المصادرًالتيًاعتمدًعليهاًالمؤلفًفيًرسالته:ً:ثانياًا

  ، أبينيا عمى النحك اآلتي:اعتمد المؤلؼ رحمو اهلل عمى مصادر عديدة
 القرآف الكريـ

 .الفقيي القامكس .ُ
 .الجمؿ بحاشية المعركؼ الطالب منيج شرح بتكضيح الكىاب فتكحات .ِ
 .المبسكط .ّ
 المستخرجة لمسائؿ كالتعميؿ كالتكجيو كالشرح كالتحصيؿ البياف .ْ
ـي  .ٓ  .لمطبراني الكىًبير الميٍعجى
 .دمشؽ تاريخ .ٔ
 .كالفنكف الكتب أسامي عف الظنكف كشؼ .ٕ
 .المصنفيف كآثار المؤلفيف أسماء العارفيف ىدية .ٖ
 .األصحاب معرفة في االستيعاب .ٗ

 .كالنياية البداية .َُ
 .الحنفية طبقات في المضية الجكاىر .ُُ
 .تعالى اهلل رحمو الككفي ثابت بف النعماف حنيفة أبي األعظـ اإلماـ مسند .ُِ
 .الصحابة معرفة في الغابة أسد .ُّ
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 .المصابيح مشكاة شرح المفاتيح مرقاة .ُْ
 .النبالء أعالـ سير .ُٓ

 :املطلب السابع
 وصف ىسخة املخطوط املعتندة

ا النسخة األصؿ كرمزت ليا محدىجعمت أكجدت نسختيف ليذه الرسالة، 
كبعد اطالعي  ( كالثانية قابمتيا عمى األصؿ كرمزت ليا بالنسخة )ب(، أ بالنسخة )

 عمى ىذه النسخ ال بد مف ذكر كصفيما كما يمي:
ً)األصل(:ًالنسخةًاألولى

 منخفضة ككنيا ،القمنسكة في السنة أف )أعمـ مقدمة المخطكط قاؿ المؤلؼ:في 
  .العمـ( لىإ ينتمي ممف المتكمفيف بعض يمبسيا كما مرتفعة ال

 اهلل كصمى، األقـك السبيؿ ينتيى ليوكا  ، أعمـ سبحانو كاهلل) :قاؿ الخاتمة كفي
 (.حمزة بف محمد عالـ، كنمقو كتبو، كسمـ كصحبو كآلو رسكلو عمى تعالى

 .كاضحة ككاممة غير ناقصة ،)كىي األصؿ(طكط كلى مف المخألالنسخة ا
 /فقو عاـ.ُُٖٕرقـ النسخة: قيصرم راشد.  :الناسخ 

 .( سطران تقريباُٗ) عدد أسطر الصفحة .حتاف( لك ِ( عدد لكحاتيا
 تقريبان. ة( كممُِ)عدد الكممات في كؿ سطر 

 .يكجد عمييا حكاشي ال المخطكطة
 .آيا صكفيا ،تركيا –سطنبكؿ إ :مصدر المخطكط

ً:الثانيةًالنسخة
 منخفضة ككنيا القمنسكة، في السنة أف أعمـ: )المؤلؼ قاؿ المخطكط مقدمة في 

 (.العمـ لىإ ينتمي ممف المتكمفيف بعض يمبسيا كما مرتفعة ال
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 اهلل كصمى، األقـك السبيؿ ينتيى ليوكا  ، أعمـ سبحانو كاهلل) :قاؿ الخاتمة كفي
 عنيما عفى( حمزة بف محمد عالـ) كنمقو كتبو، كسمـ كصحبو كآلو رسكلو عمى تعالى
 (.العالميف رب هلل كالحمد العزة رب الممؾ

 .أيضا كاضحة ككاممة غير ناقصة ،مف المخطكط الثانية النسخة
 /فقو عاـ.َُّٖالناسخ: أسعد افندم. رقـ النسخة: 

 .( سطران تقريباُٗ) / عدد أسطر الصفحةتاف( لكحِ(عدد لكحاتيا
 تقريبان. ة( كممُِ)عدد الكممات في كؿ سطر 

 .يكجد عمييا حكاشيال المخطكطة 
 .مكتبة السميمانية ،تركيا –سطنبكؿ إ :مصدر المخطكط

 :املطلب اخلامس
 ميهجي يف التحقيق

بعد أف كقع اختيارم عمى ىذا المخطكط كبعد البحث لـ أجد إال نسختيف  -ُ
ثـ قمت بنسخيا، كالنسخة الثانية رمزت ليا بػ  ،( أ )األكلى رمزت ليا بػ 

 (. أ كقابمتيا مع النسخة ) ،)ب(
خرل في ألأحدل النسخ اثبتيا مف النسخة ا عند كجكد سقط لكممة في -ِ

 شير لذلؾ في اليامش.أك [    ] ضعيا بيف معقكفيف ىكذا أف أالمتف بعد 
 عند االنتياء مف نسخ لكحة مف المخطكط أضع رقـ المكحة  -ّ

المخطكط داخؿ قكس عند آخر كممة مف المكحة المنتيية ىكذا مثال كرمز 
 ، ب(.ُأ (، ) ،ُ)

 .المؤلؼ بيف قكسيف ىالليف، ىكذا حاديث التي أستدؿ بياكضعت األ -ْ
خرجت األحاديث النبكية التي استدؿ بيا المؤلؼ مف كتب التخريج  -ٓ

 المعتمدة.
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 ،لـ ترد في الصحيحيف النبكية، جميع ما أستدؿ بو المؤلؼ مف األحاديث -ٔ
نما مما تطمب مني  ،في الكتب الستة كبعضيا في الكتب التسعةكجدت  كا 

 بياف حكميا كدرجتيا.
عرفت بالمصطمحات كالكممات الغريبة التي تحتاج إلى تعريؼ في اليامش  -ٕ

 عند ذكرىا أكؿ مرة. 
ترجمت لألعالـ المكجكدة في نص المخطكط عند ذكر العمـ أكؿ مرة في   -ٖ

 ش.اليام
 .ترجمت لمكتب التي اعتمد عمييا المؤلؼ في اليامش -ٗ

ترجمت لممصادر كالمراجع التي كثقت منيا عند ذكرىا أكؿ مرة في  -َُ
 اليامش.

أضفت الترحـ عمى األعالـ الذيف ذكركا في المتف، ككحدت المنيجية باف  -ُُ
 .المؤلؼ عنيـ ىترحمت عمى كؿ عمـ عدا الصحابة فقد ترض

 ،كالتي تتعمؽ بأحكاـ القمنسكةلكحات المخطكط حققت المسائؿ في جميع  -ُِ
 ختصة. مف المصادر كالكتب الم
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 : السادس املطلب
 املخطوط مً مناذج

ًالنسخةً)أ(.اللوحةًاألولىًمنًأول:ً
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ً(.ًأًثانيا:ًاللوحةًاألخيرةًمنًالنسخةً)
ً
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ًثالثا:ًاللوحةًاألولىًمنًالنسخةً)ب(.
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ًرابعا:ًاللوحةًاألخيرةًمنًالنسخةً)ب(.
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 احملقق اليص
ًبسمًاهللًالرحمنًالرحيم

أف  (ِ)(أعمـ) (ُ)[كبو سبحانو كثقتي] ،هلل كسالـ عمى عباده الذيف أصطفى دي الحم
مبسيا بعض المتكمفيف ممف ينتمي ككنيا منخفضة ال مرتفعة كما ي ،(ّ)السنة في القمنسكة

 .(اهلل رحميـ) (ْ)ى العمـإل
  

                                                            

 (. أ ما بيف المعقكفتيف سقط مف ) (ُ)
 ما بيف القكسيف سقط مف )ب(. (ِ)
شكاؿ، كجمعيا قالنس، كقالنيس. ينظر: القامكس نكاع، كاألالقمنسكة في المغة: لباس لمرأس مختمؼ األ (ّ)

 .َّٖىػ، ص َُْٖ، ِدمشؽ، سكرية، ط ،دار الفكر الفقيي لغة كاصطالحا: سعدم أبك جيب،
ًطئىًة ًبالر ٍأًس كىاٍلميٍرتىًفعىًة اٍلميضٍ  ، كمنيا الال  ًربىًة كالقمنسكة في االصطالح: كىك ًغشىاءه ميبىط فه يىٍستيري ًبًو الر ٍأسى

ًبالى ًعمىامىةو. ينظر: فتكحات الكىاب بتكضيح شرح منيج الطالب كى  ًة كى امى ٍيًرىىا، كتمبس تىٍحتى اٍلًعمى غى
المعركؼ بحاشية الجمؿ )منيج الطالب اختصره زكريا األنصارم مف منياج الطالبيف لمنككم ثـ شرحو 

بالجمؿ  في شرح منيج الطالب(: سميماف بف عمر بف منصكر العجيمي األزىرم، المعركؼ
 .ُٗ/ِىػ(، دار الفكر، بدكف طبعة كبدكف تاريخ، َُِْت)

 ،ىػ(، دار المعرفةّْٖتينظر: المبسكط: محمد بف أحمد بف أبي سيؿ شمس األئمة السرخسي ) (ْ)
البياف كالتحصيؿ كالشرح كالتكجيو كالتعميؿ لمسائؿ المستخرجة: ، ك ُٗ/ُٓـ، ُّٗٗ-ىػُُْْ بيركت،

ىػ(، تحقيؽ: د محمد حجي كآخركف، دار الغرب َِٓتبف رشد القرطبي )أبك الكليد محمد بف أحمد 
 .َِ/ُٕـ، ُٖٖٗ-ىػَُْٖ، ِلبناف، ط ،اإلسالمي، بيركت
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رضي اهلل ) ،(ِ)شةئؤمنيف عاـ المأعف  ،)رحمو اهلل((ُ)بف عساكراأخرج 
 .(ْ)(كاف يمبس قمنسكة بيضاء الطئة) :أف رسكؿ اهلل  (عنيا (ّ)(تعالى)

  

                                                            

بك القاسـ، كالمعركؼ بابف أبف عساكر: ىك عمي بف الحسف بف ىبة اهلل بف عبداهلل بف الحسيف، يكنى ا (ُ)
اًنيفى  أخذ العمـ كالفقو منذ صغره، ،ىػْٗٗعساكر، كلد سنة لىوي عدة تصانيؼ أشيرىا، تىاًريخ الش اـ ًفي ثىمى

طبقات الشافعية الكبرل: تاج الديف عبد الكىاب بف تقي الديف  . ينظر:ىػُٗٓتكفي سنة  مجمدة كىأٍكثر،
ىجر لمطباعة  ىػ(، تحقيؽ: د. محمكد محمد الطناحي د. عبد الفتاح محمد الحمك،ُٕٕتالسبكي )

 .ّٓ/ِىػ، ُُّْ، ِكالنشر كالتكزيع، ط
اًئشىةي  (ِ) ٍمًرك ٍبًف كىٍعًب ٍبًف سىٍعًد  عى اًمًر ٍبف عى افىةى ٍبف عى دِّيًؽ ٍبًف أبي قيحى رضي اهلل عنيا: ىي ًبٍنتي أبي بىٍكرو الصِّ

اًرث ٍبف غنـ  ٍبًف تىٍيـً بف مرة بف كعب بف لؤم. كأميا أـ ركماف بنت عمير بف عامر ٍبف دىماف ٍبف اٍلحى
طىبىيا رىسيكؿي اهلًل  ؿي اٍبنىةى  ٍبف مالؾ بف كنانة، خى ك جي الر جي : أىٍم رىسيكؿى الم ًو. أىيىتىزى ًبي ةه، فىقىاؿى أىبيك بىٍكرو كىًىيى صى

ٍمسيكفى أىٍك نىٍحكه  تيوي خى تىاًع بىٍيتو ًقيمى مىى مى يىا ًإي اهي عى ك جى : فىزى : ًإن ؾى أىًخي ًفي ًديًني. قىاؿى ٍمًسيفى  أىًخيًو؟ فىقىاؿى ًمٍف خى
اًضنىتي  ذىٍت مىعى فىأىتىٍتيىا حى ٍتيىا كىأىخى ذىٍت ًبيىًدىىا فىاٍنطىمىقىٍت ًبيىا ًإلىى اٍلبىٍيًت فىأىٍصمىحى ٍبيىاًف فىأىخى يىا يىا كىًىيى تىٍمعىبي مىعى الصِّ

مىى رىسيكًؿ اهللً  مىٍتيىا عى ابنا فىأىٍدخى كأنا  رضي اهلل عنيا أنيا قالت: تزكجني رسكؿ اهلل ، كقد ثبت عنيا ًحجى
كتكفيت عائشة رضي اهلل عنيا سنة  و كأنا بنت تسع، كمات كأنا بنت ثماف عشرة،بنت ست، كدفعت إلي

معرفة الصحابة البف منده: أبك عبد اهلل محمد بف إسحاؽ بف محمد بف يحيى بف  ينظر: .فسبع كخمسي
ٍندىه العبدم ) مطبكعات جامعة اإلمارات العربية المتحدة،  عامر حسف صبرم، ىػ(، تحقيؽ:ّٓٗتمى

 .ّٗٗ/ُـ، ََِٓ-ىػ ُِْٔ ،ُط
 ما بيف القكسيف سقط مف )ب(. (ّ)
(، كقاؿ: فيو عبد اهلل بف خراش؛ َُِّٗ، رقـ )َِْ/ُّأخرجو الطبراني، باب مسند عبداهلل بف عمر، (ْ)

ـي الكىًبير لمطبراني:  كثقو ابف حباف كقاؿ: )ربما أخطأ، كضعفو جميكر األئمة، كبقية رجالو ثقات(. الميٍعجى
ىػ( تحقيؽ: فريؽ مف َّٔتأحمد بف أيكب بف مطير المخمي الشامي، أبك القاسـ الطبراني )سميماف بف 

خالد بف عبد الرحمف الجريسي، بدكف مكاف  .سعد بف عبد اهلل الحميد كد .الباحثيف بإشراؼ كعناية د
بف تاريخ دمشؽ: أبك القاسـ عمي بف الحسف بف ىبة اهلل المعركؼ باابف عساكر في كتاريخ طبعة، ك 

-ىػُُْٓدار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع،  ىػ(، تحقيؽ: عمرك بف غرامة العمركم،ُٕٓتعساكر )
 .ُّٗ/ْـ، ُٓٗٗ
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 .(ِ)(المنير (ُ)كككبال)كذا في  ،لى قصرىاإأشارت  ،أم الصقة بالرأس
 : إنيا كانت لرسكؿ اهلل (،عنو (ْ)(تعالى)رضي اهلل ) ،(ّ)ي ىريرةأبكركاية 

 .(ٔ)في مسنده (رحمو اهلل تعالى) ،(ٓ)ركاه اإلماـ أبك حنيفة ،(قمنسكة بيضاء شامية

                                                            

 في النسختيف )كككب( كالصحيح ما أثبتو. (ُ)
ًغير: (ِ) اًمع الص   كًطٌي،بكر جالؿ الد يف السُّيي  يبأعبد الرحمف بف كىمىاؿ الد يف  اٍلكىٍككىب اٍلميًنير ًفي شرح اٍلجى

كشؼ الظنكف عف أسامي الكتب كالفنكف: مصطفى بف عبد اهلل كاتب  ينظر: .ىػُُٗالمتكفى سنة 
بغداد،  ،مكتبة المثنى ىػ(،َُٕٔتجمبي القسطنطيني المشيكر باسـ حاجي خميفة أك الحاج خميفة )

، كىدية العارفيف أسماء المؤلفيف كآثار المصنفيف: إسماعيؿ بف محمد أميف بف مير ُِّٓ/ِـ، ُُْٗ
 .ِْٓ/ُ، ـُُٓٗدار إحياء التراث العربي بيركت، لبناف،  ىػ(،ُّٗٗتسميـ الباباني البغدادم )

ٍبف أبي  ٍبف طريؼ ٍبف عتاب عبد ذم الشرل ، ىيكى عمير ٍبف عامر ٍبفأىبيك ىريرة: صاحب رىسيكؿ اهلًل  (ّ)
ٍبد  اسـ أبي ىريرة، فيقاؿ ىك ختمؼ فيا، ك صعب ٍبف منبو ٍبف سعد ٍبف ثعمبة ٍبف سميـ ٍبف فيـ ابف دكس عى

سىنىةى  ، كأختمؼ أيضا في سنة كفاتو، فقيؿٍبف عشرقة، كيقاؿ سكيف ٍبف دكمة اهلًل ٍبف عامر، كيقاؿ برير
ٍمًسيفى كقيؿ ثىمىافو  ٍمًسيفى كقيؿسىٍبعو كىخى ٍمًسيفى بالمدينة المنكرة. ينظر: كىخى االستيعاب في معرفة  ًتٍسعو كىخى

ىػ(، ّْٔتاألصحاب: أبك عمر يكسؼ بف عبد اهلل بف محمد بف عبد البر بف عاصـ النمرم القرطبي )
 .َُُٕ، ُُٗٔ/ْ ـ،ُِٗٗ-ىػُُِْ، ُدار الجيؿ، بيركت، ط تحقيؽ: عمي محمد البجاكم،

 سيف سقط مف )ب(.ما بيف القك  (ْ)
ـي المىذىىًب، كًلدى  أبك حنيفة: (ٓ) ا اًف بًف ثىاًبتو الككفي، فقيو العراؽ، كأحد أئمة اإلسالـ، ًإمى ًنيفىةى النٍُّعمى ىك أىبيك حى

نىاًفع مىكلىى اٍبًف عيمىرى كىغىيرىمىا، كى َٖسىنىةى  بىاح كى مقنا ًمفى الت اًبًعيفى كىعىطىاءى بفى أىًبي رى ُـّ ىػ، سىًمعى خى كىل عىنوي الجى رى
ىػ رحمو اهلل. ينظر: البداية كالنياية: أبك الفداء إسماعيؿ بف َُٓاٍلغىًفيري مف العمماء، كتكفي ًببىٍغدىادى سىنىةى 

، َُُ/َُـ، ُٖٔٗ-ىػَُْٕىػ(، دار الفكر، ْٕٕعمر بف كثير القرشي البصرم ثـ الدمشقي )ت
د القادر بف محمد بف نصر اهلل القرشي، محيي كالجكاىر المضية في طبقات الحنفية: أبك محمد عب

 .ْٗ/ُىػ(، مير محمد كتب خانو، كراتشي، ٕٕٓالديف الحنفي )ت
ينىًة، بك حنيفة في مسنده: أأخرجو  (ٔ) مسند اإلماـ األعظـ أبي حنيفة  (.ُٓ، رقـ )ُِٕ/ًُكتىابي المِّبىاًس كىالزِّ

عبد اهلل بف محمد بف يعقكب بف الحارث بف خميؿ النعماف بف ثابت الككفي رحمو اهلل تعالى: أبك محمد 
المكتبة اإلمدادية،  ىػ(، تحقيؽ: لطيؼ الرحمف البيرائجي القاسمي،َّْتالحارثي البخارم رحمو اهلل )

 ـ.ََُِ-ىػُُّْ، ُمكة المكرمة، ط
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  (ُ)ظ.ب. (ُ)بف عباساكركاية 
 يمبس كاف) :(ّ)(عميو الصالة كالسالـ)أنو  (،عنيما (ِ)(تعالى)رضي اهلل )

 .(ْ)(القالنس اليمانية
  .(ٕ)كىي البيض المضربة ،(اهلل رحميما) (ٔ)بف عساكراك  ،(ٓ)الركيانيخرجو أ

  
                                                            

ياشمي، بف عباس: ىك عبد اهلل بف العباس بف عبد المطمب بف ىاشـ ٍبف عبد مناؼ ٍبف قصي القرشي الا (ُ)
كىافى اٍبف ثالث عشرة سنة إذ تكفي رسكؿ اهلل  ، يكنى أىبىا اٍلعىب اس، كلد قبؿ اليجرة بثالث سنيف، كى

كىافى  بىٍير، كى ب اس بالطائؼ سنة ثماف كستيف ًفي أياـ اٍبف الزُّ ٍبد الم ًو ٍبف عى كيسمى ترجماف القرآف، مات عى
بىٍير قد أخرجو مف مكة ًإلىى الطائ ؼ، كمات بيا كىىيكى اٍبف سبعيف سنة، كقيؿ اٍبف إحدل كسبعيف اٍبف الزُّ

، أسد الغابة في ّْٗ/ّ سنة. كقيؿ: اٍبف أربع كسبعيف سنة. ينظر: االستيعاب في معرفة األصحاب،
معرفة الصحابة: أبك الحسف عمي بف أبي الكـر محمد بف محمد بف عبد الكريـ بف عبد الكاحد الشيباني 

عادؿ أحمد عبد المكجكد، دار  ،ىػ(، تحقيؽ: عمي محمد معكضَّٔتابف األثير )الجزرم، عز الديف 
 .ُِٗ/ّـ، ُْٗٗ-ىػُُْٓ ،ُالكتب العممية، بيركت، لبناف، ط

 ما بيف القكسيف سقط مف )ب(. (ِ)
 في ب )صمى اهلل عميو كسمـ(. (ّ)
ح مشكاة المصابيح: كتاب سكل في كتب شركح الحديث. مرقاة المفاتيح شر  جد الحديث بيذا السندألـ  (ْ)

عمي بف )سمطاف( محمد، أبك الحسف نكر الديف المال اليركم القارم  ،(َّْْ)، رقـ ِٕٕٕ/ٕالمباس، 
 ـ.ََِِ-ىػُِِْ، ُدار الفكر، بيركت، لبناف، ط ىػ(،َُُْت)

الركياني الركياني: ىك أبك بكر محمد بف ىاركف الركياني، الحافظ، صاحب المسند كالمعركؼ مسند  (ٓ)
سير أعالـ النبالء: شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف بف  ينظر: .ىػَّٕالمتكف ى سنة 

 .َُّ/ُُـ، ََِٔ-ىػُِْٕ ىػ(، دار الحديث، القاىرة،ْٖٕتقىاٍيماز الذىبي )
يؽ: عمرك ىػ(، تحقُٕٓتتاريخ دمشؽ: أبك القاسـ عمي بف الحسف بف ىبة اهلل المعركؼ بابف عساكر ) (ٔ)

 .ِْٗ/ُٗـ، ُٓٗٗ-ىػُُْٓ دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع، بف غرامة العمركم،
(: عبد الرحمف بف أبي بكر، ٕٓٓٗ، رقـ )ّٓٔ/ِالفتح الكبير في ضـ الزيادة إلى الجامع الصغير:  (ٕ)

-ىػُِّْ، ُدار الفكر، بيركت، لبناف، ط ىػ(، تحقيؽ: يكسؼ النبياني،ُُٗتجالؿ الديف السيكطي )
 ـ.ََِّ
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 .(ّ)(اهلل رحمو) (ِ)لمحافظ جالؿ الديف السيكطي ،(ُ)كذا في الجامع الصغير
رضي اهلل ) ،(ٓ)بي كبشة االنمارمأعف  ،(اهلل رحمو) (ْ)الترمذمكأخرج 

 عميو  (ٕ)(تعالى)صمى اهلل )صحاب رسكؿ اهلل أ( ُظ.أ.أف كماـ  (،عنو (ٔ)(تعالى)

                                                            

الجامع الصغير، مف حديث البشير النذير: لمشيخ، الحافظ، جالؿ الديف: عبد الرحمف بف أبي بكر  (ُ)
، كىك مجمد، لخصو مف: كتابو )جمع الجكامع(.مرتبان عمى: الحركؼ، ىػُُٗالسيكطي. المتكفى سنة 

كجيزة، كبالغ في تحرير التخريج، كصاف عما تفرد بو كضاع أك ذكر فيو: أنو اقتصر عمى األحاديث ال
 .َٔٓ/ُكذاب، ففاؽ بذلؾ الكتب المؤلفة في ىذا النكع، كاشتير. ينظر: كشؼ الظنكف: 

السيكطي: ىك عبد الرحمف بف أبي بكر بف محمد ابف سابؽ الديف الخضيرم السيكطي، جالؿ الديف:  (ِ)
مصنؼ، منيا الكتاب الكبير، كالرسالة الصغيرة. نشأ في القاىرة  ََٔإماـ حافظ مؤرخ أديب، لو نحك 

 . ينظر:ىػُُٗكلما بمغ أربعيف سنة اعتزؿ الناس، تكفي سنة  ،مات كالده كعمره خمس سنكات، يتيما
دار العمـ  ىػ(،ُّٔٗتاألعالـ: خير الديف بف محمكد بف محمد بف عمي بف فارس، الزركمي الدمشقي )

 .َُّ/ّـ، ََُِ، ُٓلممالييف، ط
 بف الرحمف عبد الديف جالؿ إلماـ(، ا ُٕٕٔ، رقـ )ّّٗ/ّ: النذير البشير أحاديث في الصغير الجامع (ّ)

 .بيركت،  كالتكزيع كالنشر لمطباعة الفكر دار(،  ىُُٗ)ت السيكطي بكر أبي
لمفقياء الشافعية في أبك جعفر محمد بف أحمد بف نصر، الترمذم الفقيو الشافعي، لـ يكف الترمذم: ىك  (ْ)

كقتو أرأس منو كال أكرع كال أكثر تقال، ككاف يسكف بغداد، كحدث بيا عف يحيى بف بكير المصرم 
كفيات  سنة خمس كتسعيف كمائتيف مف اليجرة. ينظر: كيكسؼ بف عدم ككثير بف يحيى كغيرىـ، تكفى

بف إبراىيـ بف أبي بكر ابف خمكاف األعياف كأنباء أبناء الزماف: أبك العباس شمس الديف أحمد بف محمد 
 .ُٓٗ/ْدار صادر، بيركت،  ىػ(، تحقيؽ: إحساف عباس،ُٖٔتالبرمكي اإلربمي )

ٍبد أ (ٓ) ٍحبىة ركل عىنوي أىؿ الش اـ كىاٍبنو عى اًرم مف أىؿ الش اـ لىوي صي بك كبشة: ىك عمر ٍبف سعد أىبيك كىٍبشىة اأٍلىنمى
قد قيؿ ًإف معجـ  اٍسـ أبي كىٍبشىة عىٍمرك ٍبف سعيد، كقيؿ انو شيد تبكؾ. ينظر: الم و ٍبف أبي كىٍبشىة كى

ىػ(، ُّٓتالصحابة: أبك الحسيف عبد الباقي بف قانع بف مرزكؽ بف كاثؽ األمكم بالكالء البغدادم )
 .ُِِ/ِ، ىػُُْٖ ،ُمكتبة الغرباء األثرية، المدينة المنكرة، ط تحقيؽ: صالح بف سالـ المصراتي،

 لقكسيف سقط مف )ب(.ما بيف ا (ٔ)
 ما بيف القكسيف سقط مف )ب(. (ٕ)
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  .(ُ)كانت بطحا (،كسمـ
سميت بيا ألنيا  ،كىي القمنسكة المستديرة ،بالضـ ،(ِ)(مامةكي )جمع  :ماـفالكي 

ى الرأس كالبطح جمع األبطح أم الزقة بالرأس غير ذاىبة في اليكاء يعني منبطحة تغط
 .(ْ)المصابيحح ك كذا في شر ، (ّ)منبسطة مف البطح كىك البسط

  

                                                            

ابىًة؟  أخرجو الترمذم: (ُ) حى ـي الص  ا ،  (، كقاؿ عنو:ُِٖٕ، رقـ )ِٗٗ/ّبىابي كىٍيؼى كىافى ًكمى ًديثه ميٍنكىره ىىذىا حى
ع فىوي يىٍحيىى  ًديًث؛ ضى ًعيؼه ًعٍندى أىٍىًؿ الحى ٍبدي اهلًل ٍبفي بيٍسرو بىٍصًرمٌّ ىيكى ضى ٍيريهي.كىعى  ،الجامع الكبير ٍبفي سىًعيدو كىغى

ىػ(، ِٕٗتسنف الترمذم: محمد بف عيسى بف سىٍكرة بف مكسى بف الضحاؾ، الترمذم، أبك عيسى )
 ـ.ُٖٗٗ دار الغرب اإلسالمي، بيركت، تحقيؽ: بشار عكاد معركؼ،

 في ب )كيمة(. (ِ)
يضاح داكد أبي سنف تيذيب: القيـ ابف حاشية كمعو داكد، أبي سنف شرح المعبكد عكف ينظر: (ّ)  عممو كا 

 العظيـ الصديقي، الحؽ، شرؼ الرحمف، عبد أبك حيدر، بف عمي بف أمير بف أشرؼ محمد: كمشكالتو
تاج العركس مف جكاىر ، ك ُٖٓ/ّ ىػ،ُُْٓ ،ِط بيركت، ،العممية الكتب دار ،(ىػُِّٗت) آبادم

أبك الفيض، الممٌقب بمرتضى، الز بيدم القامكس: محٌمد بف محٌمد بف عبد الرٌزاؽ الحسيني، 
لساف العرب: محمد بف مكـر ، ك ّٕٗ/ّّىػ(، تحقيؽ: مجمكعة مف المحققيف، دار اليداية، َُِٓت)

دار صادر،  ىػ(،ُُٕت) يبف عمى، أبك الفضؿ، جماؿ الديف ابف منظكر األنصارم الركيفعى اإلفريق
 .ِٕٓ/ُِىػ، ُُْْ ،ّبيركت، ط

(ْ) ، م ًد بًف الفىر اء البىغىًكٌم، الش اًفًعٌي، الميفىسِّري م دو الحيسىٍيف بف مىٍسعيٍكًد بًف ميحى ذكر فيو  شركح المصابيح: أىبيك ميحى
المؤلؼ انو جمعو مف شرح السنة كالغريبيف كالفائؽ كالنياية ككضع حركؼ الرمكز لتمؾ الكتب كفرغ منو 

انً َٕٕسنة  ًكتىاب «مىعىاًلـ الت ٍنًزيؿ»ك ،«شرح السُّن ةً »ٍيًؼ، كىػىػ، كلو غيره مف الت صى ًفي  «الت ٍيًذيب»، كى
ٍيفً »المىٍذىىب، كى  ًحٍيحى ًدٍيثان »، كى «اٍلجمع بىٍيفى الص  ينظر: كشؼ  ىػ.ُٔٓ سنة ي، كغيرىا، تكف«األىٍربىًعٍيفى حى
 .ّْٗ/ُٗ ، كسير أعالـ النبالء:َُُٕ/ِالظنكف: 
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 ،التي تسميو العرب طرطكرا ،(ُ)كدمبٌ مف ال فالقمنسكة الطكيمة المجكفة المتخذة
ككنيا بخالؼ السنة منيا مع كالصفراء المفرطة الطكؿ  ،كالترؾ كاله عمى خالؼ السنة
  .(ّ)كالزندقة فمتجتنب باالنخالعالمتيميف  ،(ِ)مف شعار بعض أىؿ البدعة

  

                                                            

المبكد كقاية مف المطر. كىٌنة مف صكؼ تمبس في الرأس تحت الطربكش أك بدكف  المٌبكد: ما يمبس مف (ُ)
ىػ(، ََُّتتكممة المعاجـ العربية: رينيارت بيتر آف ديكًزم )، ك ُِٗ/ٗتاج العركس:  طربكش. ينظر:

ميـ النعىيمي، كجماؿ الخياط، نقمو إلى العربية كعمؽ عميو: رية كزارة الثقافة كاإلعالـ، الجميك  محم د سى
 .ُٔٗ/ٗـ، َََِ-ُٕٗٗ، ُالعراقية، ط

كىىٍديو،   كىـ أىؿ الضاللة كاليكل تككف كجكىيـ مظممة باإلعراض عف سين ًة رسكؿ اهللأىؿ البدعة:  (ِ)
خص صت عمـك  يىذه السنة الت  كألف اهلل تعالى حفظ ىذا الديف بًحٍفًظ سين ة سيِّد األنبياء كالمرسميف

، كتاب اهلل، كقي دت ميط مقو، كبي نت ميجممو، كفس رت أمكره فجاءت عمى أكمؿ ما يككف عميو اليٍدلي
السنة مف البدعة. ينظر: فيض القدير شرح كلـ يميزكا  ىؿ البدعة كالضاللة ممف ضيع الديفأبخالؼ 

 ىػ(،َُُّتالجامع الصغير: زيف الديف محمد المدعك بعبد الرؤكؼ بف تاج العارفيف بف عمي المناكم )
 .ّٕٓ/ِـ، ُْٗٗ-قُُْٓ ،ُالكتب العممية بيركت، لبناف، طدار 

 المدخؿ: أبك عبد اهلل محمد بف محمد بف محمد العبدرم الفاسي المالكي الشيير بابف الحاج ينظر: (ّ)
 .ِٓ/ِـ، ُُٖٗ-ىػَُُْ، تحقيؽ: الناشر دار الفكر، (ىػّٕٕ)ت
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فيك مف تشبو بقـك ) (:ميو كسمـع (ُ)(تعالى) صمى اهلل )رسكؿ اهلل فقد قاؿ 
 ،(ْ)بف عمراعف  ،(ّ)بسند ضعيؼ (رضي اهلل تعالى عنو) (ِ)ركاه أبك داكد .(منيـ

 .(ٔ)(عنيما (ٓ)(تعالى)رضي اهلل )

                                                            

 ما بيف القكسيف سقط مف )ب(. (ُ)
أبك داكد: ىك سميماف بف األشعث بف إسحاؽ بف بشير بف شداد بف عمرك بف عمراف األزدم  (ِ)

السجستاني؛ أحد حفاظ الحديث كعممو كعممو، ككاف في الدرجة العالية مف النسؾ كالصالح، طكؼ 
 البالط ككتب عف العراقييف كالخراسانييف كالشامييف كالمصرييف كالجزرييف، كجمع كتاب "السنف" قديمان 

فاستجاده كاستحسنو، كيعد مف جممة أصحاب اإلماـ أحمد بف  كعرضو عمى اإلماـ أحمد بف حنبؿ 
 حنبؿ، كقيؿ لما صنؼ أبك داكد كتاب "السنف": أليف ألبي داكد الحديث كما أليف لداكد الحديد، تكفى

 .َْْ/ِ كفيات األعياف: ينظر: .ىػِٕٓ سنة
سنف  لباني: حسف صحيح.كقاؿ عنو األ (.َُّْ، رقـ )ْْ/ْ، الشٍُّيرىةً  ليٍبسً  بىابه ًفي أخرجو أبك داكد: (ّ)

أبي داكد: أبك داكد سميماف بف األشعث بف إسحاؽ بف بشير بف شداد بف عمرك األزدم السًِّجٍستاني 
 المكتبة العصرية، صيدا، بيركت.  ىػ(، تحقيؽ: محمد محيي الديف عبد الحميد،ِٕٓت)

بٍ ا (ْ) د الر ٍحمىًف، عبد اهلل بف عمر بف الخطاب بف نفيؿ القرشي العدكم، أمو كأـ أختو بف عمر: ىك أىبيك عى
مىًحٌي، أسمـ مع أىًبيًو كىىيكى صغير لـ يبمغ الحمـ. كقد قيؿ: إف  -حفصة ًبيب اٍلجي زينب ًبٍنت مظعكف ٍبف حى

ٍبد الم ًو ٍبف عيمىر ينكر ذى  ، كأصح مف ذىًلؾى قكليـ: إف إسالمو كىافى قبؿ إسالـ أىًبيًو، كال يصح. ككاف عى ًلؾى
ىجرتو كانت قبؿ ىجرة أىًبيًو، كاجتمعكا أىن وي لـ يشيد بدرا، كاختمؼ ًفي شيكده أحدا، كالصحيح أف أكؿ 

ينظر: االستيعاب في معرفة األصحاب: أبك عمر يكسؼ  .ىػّٕبمكة سنة  مشاىده الخندؽ، مات 
 ىػ(، تحقيؽ: عمي محمد البجاكم،ّْٔتالنمرم القرطبي )بف عبد اهلل بف محمد بف عبد البر بف عاصـ 

 .َٓٗ/ّـ، ُِٗٗ-ىػ ُُِْ، ُدار الجيؿ، بيركت، ط
 ما بيف القكسيف سقط مف )ب(. (ٓ)
، سالـ بف تىٍيًميىةى:إلقاؿ شيخ ا (ٔ) ـٍ ـى الت شىبًُّو ًبًي ًديثي أىقىؿُّ أىٍحكىاًلًو أىٍف يىٍقتىًضيى تىٍحًري مىى فىقىٍد  كىىىذىا اٍلحى ييٍحمىؿي ىىذىا عى

مىى أىن وي ًمنٍ  قىٍد ييٍحمىؿي عى ـى أىٍبعىاًض ذىًلؾى كى يىٍقتىًضي تىٍحًري ـٍ ًفي اٍلقىٍدًر الت شىبًُّو اٍلميٍطمىًؽ فىًإن وي ييكًجبي اٍلكيٍفرى كى يي
ٍعًصيىةن أىٍك ًشعىارن  ـٍ ًفيًو فىًإٍف كىافى كيٍفرنا أىٍك مى ًؾ ال ًذم ييشىاًبيييي ٍيري  ا لىيىا كاف حكمو كذلؾ،اٍلميٍشتىرى ًبيىذىا اٍحتىج  غى كى

. ٍيًر اٍلميٍسًمًميفى مىى كىرىاىىًة أىٍشيىاءى ًمٍف ًزمِّ غى اًء عى عكف المعبكد شرح سنف أبي  ينظر: كىاًحدو ًمفى اٍلعيمىمى
 .ِٓ/ُُ:داكد
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  ،(ْ)عف حذيفة ،(ّ)بأسناد حسف ،(ِ)في األكسط (اهلل رحمو) (ُ)كالطبراني
 

                                                            

ف حافظ عصره، رحؿ أبك القاسـ سميماف بف أحمد بف أيكب بف مطير المخمي الطبراني؛ كاالطبراني: ىك  (ُ)
في طمب الحديث مف الشاـ إلى العراؽ كالحجاز كاليمف كمصر كبالد الجزيرة الفراتية، كأقاـ في الرحمة 
ثالثان كثالثيف سنة، كسمع الكثير، كعدد شيكخو ألؼ شيخ، كلو المصنفات الممتعة النافعة الغريبة منيا 

اشير كتبو، كركل عنو الحافظ أبك نعيـ كالخمؽ المعاجـ الثالثة: "الكبير" ك"األكسط" ك"الصغير" كىي 
 .َْٕ/ِ كفيات األعياف: ينظر: .ىػَّٔالكثير، تكفى سنة 

، كيٍشتىمؿ ىػَّٔلإلماـ أبي القاسـ: سميماف بف أحمد الطبراني، الحافظ، المتكفى: سنة  المعجـ األكسط: (ِ)
ًديثأعمى نىٍحك اٍثنىٍيًف كىخمسيف   الحركؼ. ينظر: كشؼ الظنكف:شيكخو عمى  كرتب فيو، لؼ حى

ِ/ُّٕٕ. 
ٍف ًىشىاـً ٍبًف  (،ِّٕٖ، رقـ )ُٕٗ/ٖأخرجو الطبراني في األكسط:  (ّ) ًديثى عى ـٍ يىٍرًك ىىذىا اٍلحى كقاؿ عنو: لى

م دي ٍبفي مى  ٍبدي اٍلعىًزيًز، تىفىر دى ًبًو: ميحى ًميٍّ ًإال  عى ، كىالى عىٍف عى ًميُّ ٍبفي غيرىابو س افو ًإال  عى . المعجـ األكسط: حى كؽو ٍرزي
ىػ(، تحقيؽ: طارؽ َّٔتسميماف بف أحمد بف أيكب بف مطير المخمي الشامي، أبك القاسـ الطبراني )

 بف عكض اهلل بف محمد، عبد المحسف بف إبراىيـ الحسيني، دار الحرميف، القاىرة. 
ٍبد اهلل، حذيفة بف اليماف، كاسـ اليماف  حذيفة بف اليماف: ىك (ْ) حسيؿ بف جابر، كاليماف لقب، كىك أبك عى

حذيفة بف حسؿ، كيقاؿ حسيؿ بف جابر بف عمرك بف ربيعة بف جركة بف الحارث بف مازف بف قطيعة بف 
عبس العبسي القطيعي، مف بني عبس بف بغيض بف ريث بف غطفاف، حميؼ لبني عبد األشيؿ مف 

ٍبد األش يؿ، كاسميا الرباب بنت كعب بف عدٌل األنصار، كأمو امرأة مف األنصار مف األكس مف بني عى
نما قيؿ ألبيو حسيؿ اليماف، ألنو مف كلد اليماف جركة بف الحارث بف قطيعة بف  ٍبد األشيؿ، كا  بف عى
ا يقاؿ لو اليماف، ألنو أصاب في قكمو دمنا فيرب إلى المدينة،  عبس، ككاف جركة بف الحارث أيضن

ٍبد األشيؿ، فسماه قكمو اليماف، كىك معركؼ في الصحابة بصاحب  ألنو حالؼ اليمانية، فخالؼ بني عى
في المنافقيف، تكفى سنة )ست كثالثيف( بعد قتؿ عثماف في أكؿ خالفة عمي، كقيؿ:  سر رسكؿ اهلل 

، كأسد الغابة في معرفة ّّْ/ُاالستيعاب في معرفة األصحاب: ينظر: ، كاألكؿ أصح.ىػّٓتكفي سنة 
الكـر محمد بف محمد بف عبد الكريـ بف عبد الكاحد الشيباني الصحابة: أبك الحسف عمي بف أبي 

دار  عادؿ أحمد عبد المكجكد، ،ىػ(، تحقيؽ: عمي محمد معكضَّٔتالجزرم، عز الديف ابف األثير )
 .َٕٔ/ُـ، ُْٗٗ-ىػُُْٓ، ُالكتب العممية، ط
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فينجبر  ،(ّ)لممناكم ،(ِ)كذا في شرح الجامع الصغير (،عنو (ُ)(تعالى)رضي اهلل )
كيتقكل الثاني  ،(ْ)لغيرهسف الحلى درجة إفيرتقي  ،بالثاني هعتضاداضعؼ األكؿ ب

كؿ مف اإلسناديف  باعتبارفالحديث حجة  ،(ٓ)لى درجة الصحيح لغيرهإفيرتقى   ،باألكؿ
 .(ٔ)بال مرية

                                                            

 ما بيف القكسيف سقط مف )ب(. (ُ)
اًفظ زيف الد يف،  (ِ) عبد الرؤؼ بف تىاج العارفيف بف عمى اٍبف زيف العابديف شرح الجامع الصغير: لٍمحى

حاديث القدسية، ألاٍلكتب االتحافات الٌسني ة با اٍلفىًقيو الش اًفًعي، صنؼ مف مالمصر  مالحداد مالمناك 
قيكؼ عمى غكامض ك  اًمع األأتيسير اٍلكي قيكؼ، كاٍلجى ًديث الن ًبي األزىر حكاـ اٍلكي ث مجممف حى دات، نكر ثىالى

كىاًىر المضية ًفي ا ىدية العارفيف أسماء  . ينظر:ىػَُُّتكفى سنة  حكاـ السٍُّمطىاًني ة، كغيرىا،ألكاٍلجى
دار  ىػ(،ُّٗٗتالمؤلفيف كآثار المصنفيف: إسماعيؿ بف محمد أميف بف مير سميـ الباباني البغدادم )

 .ُُٓ/ُ، ـُُٓٗ كت، لبناف،إحياء التراث العربي بير 
زيف الد يف، عبد الرؤؼ بف تىاج العارفيف بف عمى اٍبف زيف العابديف المناكم الحدادم المناكم: ىك  (ّ)

البدر الطالع بمحاسف مف بعد القرف السابع: محمد بف  ينظر: ىػ(.ُّٗٗت) المصرم اٍلفىًقيو الش اًفًعي
 .ّٕٓ/ُدار المعرفة، بيركت،  ىػ(،َُِٓت) عمي بف محمد بف عبد اهلل الشككاني اليمني

ا ًفي  (ْ) أىٍىًمي تو غير أىنو لـ يكف مغفال كىالى كثير  ؽسناده مىٍستيكر لـ تحقإاٍلحسف لغيره: ىكى الحديث الذم مى
ا ًباٍلكىًذًب كىالى يٍنسب ًإلىى مفسؽ آخر كتقكل بمتابع أىك شىاىد كالمت طىأ ًفيمىا يركيًو كىالى ميت يمن ًكمى اٍلخى ابع مىا ري

ٍعنىى نقصا ًكمى ًباٍلمى قفك األثر في صفكة عمـك األثر: محمد بف إبراىيـ بف  . ينظر:ًبالم ٍفًظ كىالش اًىد مىا ري
ىػ(، تحقيؽ: عبد ُٕٗتيكسؼ الحمبي القادرم التاذفي، الحنفي رضي الديف المعركؼ بػ ابف الحنبمي )

، كالتقريرات السنية شرح َٓص ىػ،َُْٖ، ِحمب، ط مكتبة المطبكعات اإلسالمية، الفتاح أبك غدة،
ىػ(، تحقيؽ: فكاز ُّٗٗتالمنظكمة البيقكنية في مصطمح الحديث: حسف بف محمد المشاط المالكي )

 .ُْـ، صُٔٗٗ-ىػُُْٕ، ْدار الكتاب العربي، بيركت، لبناف، ط أحمد زمرلي،
ىك المتصؿ السند بالعدؿ التاـ الضبط أك  مف الطعف في إسناده كمتنو، إذ الصحيح لغيره: كىك ما سمـ (ٓ)

التكضيح األبير لتذكرة ابف الممقف في عمـ  القاصر عنو إذا اعتيضد مف غير شذكذ كال عمة. ينظر:
األثر: شمس الديف أبك الخير محمد بف عبد الرحمف بف محمد بف أبي بكر بف عثماف بف محمد 

 .َّـ، صُٖٗٗ-ػىُُْٖ، ُمكتبة أضكاء السمؼ، ط ىػ(،َِٗتالسخاكم )
معرفة أنكاع عمـك الحديث، كييعرؼ بمقدمة ابف الصالح: عثماف بف عبد الرحمف، أبك عمرك، تقي ينظر:  (ٔ)

-ىػَُْٔىػ(، تحقيؽ: نكر الديف عتر، دار الفكر، سكريا، ّْٔتالديف المعركؼ بابف الصالح )
 .ّٓـ، صُٖٔٗ
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بعد  ،في بعض رسائمو ،(اهلل رحمو) (ُ)القارمعالء الديف  :ىذا كقد قاؿ الشيخ
كانت منبطحة  (عميو كسمـ (ِ)(تعالى)صمى اهلل )إف ذكر أف قالنس أصحاب رسكؿ اهلل 

 كاالكتفاءمف طكؿ القمنسكة  ،(اهلل رحميـ) بعض مشايخ اليمف فما أختاره ،صبةغير منت
، (ٓ)[كتعالى ]كاهلل سبحانو ،(ْ)غالبا مخالؼ لمسنة المستقرة كالطريقة المستمرة (ّ)(بيا)

كتبو  ،كصمى اهلل تعالى عمى رسكلو كآلو كصحبو كسمـ ،األقـككاليو ينتيى السبيؿ  ،أعمـ
  .(ٔ)[عفى عنيما الممؾ رب العزة كالحمد هلل رب العالميف]،بف حمزةعالـ محمد  ،كنمقو

  

                                                            

عالء الديف عمي بف محمد، المعركؼ: بمصنفؾ القارم، كلو شرح عمى )الفتاكل  عالء الديف: ىك (ُ)
ينظر: األعالـ: خير الديف بف محمكد بف  .ىػٕٖٓالصغرل(. يسمى شرح نقاية القاضيخاف. تكفي: سنة 

، ٗ/ٓـ، ََِِ، ُٓىػ(، دار العمـ لممالييف، طُّٔٗتمحمد بف عمي بف فارس، الزركمي الدمشقي )
 .ُِٕٗ/ِككشؼ الظنكف: 

 ما بيف القكسيف سقط مف )ب(. (ِ)
 ما بيف القكسيف سقط مف )ب(. (ّ)
ىػ(: ُُٗتقكت المغتذم عمى جامع الترمذم: عبد الرحمف بف أبي بكر، جالؿ الديف السيكطي ) ينظر: (ْ)

 ،ناصر بف محمد بف حامد الغريبي، إشراؼ: فضيمة األستاذ الدكتكر سعدم الياشمي، رسالة الدكتكراه
، ْْٕ/ُىػ، ُِْْ ة أـ القرل، مكة المكرمة، كمية الدعكة كأصكؿ الديف، قسـ الكتاب كالسنة،جامع

 مكتحفة األحكذم بشرح جامع الترمذم: أبك العال محمد عبد الرحمف بف عبد الرحيـ المباركفكر 
 .َّٗ/ٓدار الكتب العممية، بيركت،  ىػ(،ُّّٓت)

 (. أ ما بيف المعقكفتيف سقط مف ) (ٓ)
 (. أ ما بيف المعقكفتيف سقط مف ) (ٔ)
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 اخلامتة
 مسؾ  محمد نبينا عمى كالسالـ كالصالة، باإلتماـ عمي مف الذم هلل الحمد

 :كبعد ، األعالـ كأصحابو آلو كعمى، الختاـ
بما  أجمميا عدة نتائج إلى فتكصمت البحث ىذا ككرمو اهلل بفضؿ أتممت فقد

 يمي:
احد أشير عمماء الدكلة العثمانية في ، يعد العالـ محمد بف حمزة اآليدني -ُ

 الٌ إ، عالما في كؿ العمـك الشرعية، كىك حنفي المذىب، القرف الحادم عشر
 نو في الفقو أشير.أ

في لبس القالنس  االختالؼكثرة ، مف أسباب تأليفو ليذا المخطكط لعؿ -ِ
م اثبتو ذكال، منخفضة مف حيث ككنيا مرتفعة أك لى السنة،ييا أقرب إأك 

 منخفضة الصقة بالرأس.في مؤلفو أنيا كانت المؤلؼ 
ف في زمانو كاف يشتير لبس اتضح أ )المخطكط(، مف خالؿ تتبع المؤلؼ -ّ

، فبيف أف ذلؾ مخالؼ لمسنة في زمانو )طرطكر(ابيش أك ما يسمكنو ر الط
 مكر المبتدعة.كأنو مف األ

 فقد كاف رسكؿ اهلل ، بيف المؤلؼ أف ال تعارض بيف العمامة كالقمنسكة -ْ
 كأشار بأنيا السنة الصحيحة.يمبس القمنسكة تحت العمامة 

خالؼ ما ذكر في  ءشيبأف كؿ ، يضا مف خالؿ ىذه الدراسةيتضح أ -ٓ
 ىك خالؼ السنة الصحيحة المؤيدة بالنصكص.، كصؼ القمنسكة

مف اهلل ذلؾ  فإنما، فما كاف مف صكاب، كأخيرا فأني ال أدعي الكماؿ في عممي
 نما األعماؿ بالنيات، كزلت قممي، كما كاف مف خطأ فمف نفسي اهلل عمى  كصمى، كا 

   .سيدنا محمدا كعمى آلو كصحبو كسمـ
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 املصادز واملساجع
معرفة األصحاب: أبك عمر يكسؼ بف عبد اهلل بف محمد االستيعاب في  .ُ

ىػ(، تحقيؽ: عمي محمد ّْٔتبف عبد البر بف عاصـ النمرم القرطبي )
 ـ.ُِٗٗ-ىػُُِْ، ُالبجاكم، دار الجيؿ، بيركت، ط

أسد الغابة في معرفة الصحابة: أبك الحسف عمي بف أبي الكـر محمد بف  .ِ
اني الجزرم، عز الديف ابف محمد بف عبد الكريـ بف عبد الكاحد الشيب

عادؿ أحمد عبد  ،ىػ(، تحقيؽ: عمي محمد معكضَّٔتاألثير )
 ـ.ُْٗٗ-ىػُُْٓ،  ُالمكجكد، دار الكتب العممية، بيركت، لبناف، ط

األعالـ لمزركمي: خير الديف بف محمكد بف محمد بف عمي بف فارس،  .ّ
 .ـََِِ،  ُٓىػ(، دار العمـ لممالييف، طُّٔٗالزركمي الدمشقي )ت

مكسكعة تاريخ االمبراطكرية العثمانية السياسي كالعسكرم كالحضارم،  .ْ
 ،ترجمة: عدناف محمكد سمماف، يمماز اكزتكنا، الدار العربية لممكسكعات

 ىػ.ُُّْ، ُبيركت، طػ
 مصطفى: كالفنكف الكتب أسامي عف الظنكف كشؼ ذيؿ المكنكف إيضاح .ٓ

  العممية. الكتب دار الناشر: تحقيؽ، القسطنطيني عبداهلل بف
البداية كالنياية: أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي البصرم ثـ  .ٔ

 ـ.ُٖٔٗ-ىػَُْٕىػ(، دار الفكر، ْٕٕالدمشقي )ت
البدر الطالع بمحاسف مف بعد القرف السابع: محمد بف عمي بف محمد بف  .ٕ

 ىػ(،  دار المعرفة، بيركت.َُِٓتعبد اهلل الشككاني اليمني )
كالتحصيؿ كالشرح كالتكجيو كالتعميؿ لمسائؿ المستخرجة: أبك الكليد البياف  .ٖ

ىػ(، تحقيؽ: د محمد حجي َِٓتمحمد بف أحمد بف رشد القرطبي )
 ـ.ُٖٖٗ-ىػَُْٖ، ِلبناف، ط ،كآخركف، دار الغرب اإلسالمي، بيركت
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تاج العركس مف جكاىر القامكس: محٌمد بف محٌمد بف عبد الرٌزاؽ  .ٗ
بيدم )الحسيني، أبك الفيض ىػ(، تحقيؽ: َُِٓت، الممٌقب بمرتضى، الز 

 مجمكعة مف المحققيف، دار اليداية.
تاريخ دمشؽ: أبك القاسـ عمي بف الحسف بف ىبة اهلل المعركؼ بابف  .َُ

ىػ(، تحقيؽ: عمرك بف غرامة العمركم، دار الفكر ُٕٓتعساكر )
 ـ.ُٓٗٗ-ىػُُْٓلمطباعة كالنشر كالتكزيع، 

تحفة األحكذم بشرح جامع الترمذم: أبك العال محمد عبد الرحمف بف عبد  .ُُ
 ىػ(، دار الكتب العممية، بيركت.ُّّٓت) مالرحيـ المباركفكر 

التقريرات السنية شرح المنظكمة البيقكنية في مصطمح الحديث: حسف بف  .ُِ
ىػ(، تحقيؽ: فكاز أحمد زمرلي، دار ُّٗٗتمحمد المشاط المالكي )

 ـ.ُٔٗٗ-ىػُُْٕ، ْي، بيركت، لبناف، طالكتاب العرب
ىػ(، نقمو إلى ََُّتتكممة المعاجـ العربية: رينيارت بيتر آف ديكًزم ) .ُّ

ميـ النعىيمي، كجماؿ الخياط، كزارة الثقافة  العربية كعمؽ عميو: محم د سى
 ـ.َََِ-ُٕٗٗ، ُكاإلعالـ، الجميكرية العراقية، ط

األثر: شمس الديف أبك الخير  التكضيح األبير لتذكرة ابف الممقف في عمـ .ُْ
محمد بف عبد الرحمف بف محمد بف أبي بكر بف عثماف بف محمد 

 ـ.ُٖٗٗ-ىػُُْٖ، ُىػ(، مكتبة أضكاء السمؼ، طَِٗتالسخاكم )
: محمد بف عيسى بف سىٍكرة بف مكسى بف «سنف الترمذم»الجامع الكبير  .ُٓ

ركؼ، ىػ(، تحقيؽ: بشار عكاد معِٕٗتالضحاؾ، الترمذم، أبك عيسى )
 ـ. ُٖٗٗدار الغرب اإلسالمي، بيركت،  
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الجكاىر المضية في طبقات الحنفية: أبك محمد عبد القادر بف محمد بف  .ُٔ
ىػ(، مير محمد كتب ٕٕٓنصر اهلل القرشي، محيي الديف الحنفي )ت

 خانو، كراتشي.
سنف أبي داكد: أبك داكد سميماف بف األشعث بف إسحاؽ بف بشير بف  .ُٕ

ىػ(، تحقيؽ: محمد محيي ِٕٓتالسًِّجٍستاني ) شداد بف عمرك األزدم
 الديف عبد الحميد،  المكتبة العصرية، صيدا، بيركت. 

سير أعالـ النبالء: شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف  .ُٖ
 ـ.ََِٔ-ىػُِْٕىػ(، دار الحديث، القاىرة،  ْٖٕتبف قىاٍيماز الذىبي )

لعثمانية: أحمد بف مصطفى بف خميؿ، لشقائؽ النعمانية في عمماء الدكلة اا .ُٗ
ىػ(، دار الكتاب ٖٔٗأبك الخير، عصاـ الديف طاٍش كيٍبرم زىادىٍه، )ت

 بيركت. ،العربي
صحيح كضعيؼ الجامع الصغير كزيادتو: عبد الرحمف بف أبي بكر،  .َِ

ىػ(، مع الكتاب: أحكاـ محمد ناصر الديف ُُٗتجالؿ الديف السيكطي )
 خ طبعة.األلباني، بدكف مكاف كتاري

طبقات الشافعية الكبرل: تاج الديف عبد الكىاب بف تقي الديف السبكي  .ُِ
ىػ(، تحقيؽ: د. محمكد محمد الطناحي د. عبد الفتاح محمد ُٕٕت)

 ىػ.ُُّْ، ِالحمك،  ىجر لمطباعة كالنشر كالتكزيع، ط
مف عمماء القرف الحادم عشر،  األدنكمطبقات المفسريف: أحمد بف محمد  .ِِ

، ُالسعكدية، طػ ،تحقيؽ: سميماف بف صالح الخزم، مكتبة العمـك كالحكـ
 ىػ.ُُْٕ

عكف المعبكد شرح سنف أبي داكد، كمعو حاشية ابف القيـ: تيذيب سنف  .ِّ
يضاح عممو كمشكالتو: محمد أشرؼ بف أمير بف عمي بف  أبي داكد كا 
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صديقي، العظيـ آبادم حيدر، أبك عبد الرحمف، شرؼ الحؽ، ال
 ىػ.ُُْٓ، ِبيركت، ط ،ىػ(، دار الكتب العمميةُِّٗت)

الفتح الكبير في ضـ الزيادة إلى الجامع الصغير: عبد الرحمف بف أبي  .ِْ
ىػ(، تحقيؽ: يكسؼ النبياني،  دار ُُٗتبكر، جالؿ الديف السيكطي )

 ـ.ََِّ-ىػُِّْ، ُالفكر، بيركت، لبناف، ط
ح منيج الطالب المعركؼ بحاشية الجمؿ فتكحات الكىاب بتكضيح شر  .ِٓ

)منيج الطالب اختصره زكريا األنصارم مف منياج الطالبيف لمنككم ثـ 
شرحو في شرح منيج الطالب(: سميماف بف عمر بف منصكر العجيمي 

ىػ(، دار الفكر، بدكف طبعة كبدكف َُِْتاألزىرم، المعركؼ بالجمؿ )
 تاريخ.

ف الديف محمد المدعك بعبد الرؤكؼ فيض القدير شرح الجامع الصغير: زي .ِٔ
 ،ىػ(، دار الكتب العمميةَُُّتبف تاج العارفيف بف عمي المناكم )

 ـ.ُْٗٗ-قُُْٓ، ُبيركت، لبناف، ط
، ِدمشؽ، سكرية، ط ،القامكس الفقيي: سعدم أبك جيب، دار الفكر .ِٕ

 ىػ.َُْٖ
قفك األثر في صفكة عمـك األثر: محمد بف إبراىيـ بف يكسؼ الحمبي  .ِٖ

ىػ(، ُٕٗتالقادرم التاذفي، الحنفي رضي الديف المعركؼ بابف الحنبمي )
، ِتحقيؽ: عبد الفتاح أبك غدة، مكتبة المطبكعات اإلسالمية، حمب، ط

 ىػ.َُْٖ
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الديف  قكت المغتذم عمى جامع الترمذم: عبد الرحمف بف أبي بكر، جالؿ .ِٗ
ىػ(: ناصر بف محمد بف حامد الغريبي، إشراؼ: فضيمة ُُٗتالسيكطي )

جامعة أـ القرل، مكة  ه،سعدم الياشمي، رسالة الدكتكرا ،األستاذ الدكتكر
 ىػ.ُِْْالمكرمة، كمية الدعكة كأصكؿ الديف، قسـ الكتاب كالسنة،  

سامي الكتب كالفنكف: مصطفى بف عبد اهلل كاتب اكشؼ الظنكف عف  .َّ
جمبي القسطنطيني المشيكر باسـ حاجي خميفة أك الحاج خميفة 

 ـ.ُُْٗبغداد،  ،ىػ(، مكتبة المثنىَُٕٔت)
لساف العرب: محمد بف مكـر بف عمى، أبك الفضؿ، جماؿ الديف ابف  .ُّ

ىػ(، دار صادر، بيركت، ُُٕت) يمنظكر األنصارم الركيفعى اإلفريق
 ىػ.ُُْْ ،ّط

سيؿ شمس األئمة السرخسي المبسكط: محمد بف أحمد بف أبي  .ِّ
 ـ.ُّٗٗ-ىػُُْْبيركت،  ،ىػ(، دار المعرفةّْٖت)

المدخؿ: أبك عبد اهلل محمد بف محمد بف محمد العبدرم الفاسي المالكي  .ّّ
-ىػَُُْ، تحقيؽ: الناشر دار الفكر، (ىػّٕٕ)تالشيير بابف الحاج 

 ـ.ُُٖٗ
الحسف  مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: عمي بف سمطاف محمد، أبك .ّْ

ىػ(، دار الفكر، بيركت، لبناف، َُُْتنكر الديف المال اليركم القارم )
 ـ.ََِِ-ىػُِِْ، ُط

مسند اإلماـ األعظـ أبي حنيفة النعماف بف ثابت الككفي رحمو اهلل تعالى:  .ّٓ
أبك محمد عبد اهلل بف محمد بف يعقكب بف الحارث بف خميؿ الحارثي 

لطيؼ الرحمف البيرائجي ىػ(، تحقيؽ: َّْتالبخارم رحمو اهلل )
 ـ.ََُِ-ىػُُّْ، ُالقاسمي، المكتبة اإلمدادية، مكة المكرمة، ط
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المعجـ األكسط: سميماف بف أحمد بف أيكب بف مطير المخمي الشامي،  .ّٔ
ىػ(، تحقيؽ: طارؽ بف عكض اهلل بف محمد، َّٔتأبك القاسـ الطبراني )

 . عبد المحسف بف إبراىيـ الحسيني، دار الحرميف، القاىرة
معجـ الصحابة: أبك الحسيف عبد الباقي بف قانع بف مرزكؽ بف كاثؽ  .ّٕ

ىػ(، تحقيؽ: صالح بف سالـ المصراتي، ُّٓتاألمكم بالكالء البغدادم )
 .ىػُُْٖ، ُمكتبة الغرباء األثرية، المدينة المنكرة، ط

ـي الكىًبير لمطبراني: سميماف بف أحمد بف أيكب بف مطير المخمي  .ّٖ الميٍعجى
ىػ( تحقيؽ: فريؽ مف الباحثيف َّٔتأبك القاسـ الطبراني )الشامي، 

خالد بف عبد الرحمف  .د ،سعد بف عبد اهلل الحميد .بإشراؼ كعناية د
 الجريسي، بدكف مكاف كتاريخ طبعة.

معجـ المؤلفيف: عمر بف رضا بف محمد راغب بف عبد الغني كحالو  .ّٗ
 ،التراث العربيبيركت، دار إحياء  ،، مكتبة المثنى(ىػَُْٖت)الدمشقي 
 بيركت.

معرفة الصحابة البف منده: أبك عبد اهلل محمد بف إسحاؽ بف محمد بف  .َْ
ٍندىه العبدم ) ىػ(، تحقيؽ: عامر حسف صبرم، ّٓٗتيحيى بف مى

 ـ.ََِٓ-ىػُِْٔ، ُمطبكعات جامعة اإلمارات العربية المتحدة، ط
ف عبد معرفة أنكاع عمـك الحديث، كييعرؼ بمقدمة ابف الصالح: عثماف ب .ُْ

ىػ(، ّْٔتالرحمف، أبكعمرك، تقي الديف المعركؼ بابف الصالح )
 ـ.ُٖٔٗ-ىػَُْٔتحقيؽ: نكر الديف عتر، دار الفكر، سكريا، 
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ىدية العارفيف: اسماعيؿ بف محمد أميف بف مير سميـ الباباني البغدادم  .ِْ
، طبع بعناية ككالة المعارؼ الجميمة في مطبعتيا البيية (ىػُّٗٗت )

عادت طبعو باألكفست: دار إحياء التراث العربي أـ، ُُٓٗاستانبكؿ، 
 لبناف. ،بيركت

كفيات األعياف كأنباء أبناء الزماف: أبك العباس شمس الديف أحمد بف  .ّْ
ىػ(، ُٖٔتمحمد بف إبراىيـ بف أبي بكر ابف خمكاف البرمكي اإلربمي )

 تحقيؽ: إحساف عباس، دار صادر، بيركت.
 
 
 


