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 ممخص بالمغة العربًة
 عبد الرمحن بن ىىيفع بن فاحل السُّمنٌ األستاذ املشارك

اإلماـ عبد اهلل بف عمي بف الجاركد صاحب المنتقى ال يكجد عنو في مصادر التراجـ سكل 
تكسيع ترجمة ابف الجاركد البحث إلى  ىذا مف تاريخو العممي، فتكجو يسيرو أسطر قميمة تيعبِّر عف نزرو 

كتحميمو،  ،المادة التاريخية األكلية التي انطكت عمييا األسانيد كمعمكمات المصادر المتناثرةمف خالؿ 
أبرز ككاف مف  ثـٌ نقد المصادر مف خالؿ تمؾ المعارؼ الجديدة. ،كصياغتو كالربط بيف أطرافو،

 ق(.ِّٖيينكىر سماعو مف إسحاؽ بف راىكيو ) اإلماـ ابف الجاركد قديـ السماع كال  - نتائج البحث:
، كالثانية إلى عاد منيا إلى بمدهك  رحالت عممية: األكلى إلى مرك شرقنا أربعاإلماـ ابف الجاركد لو   -

، كاستقر بعدىا في مكة سنكاتالحجاز الثالثة إلى ك في بغداد سنكات، بعدىا غربنا كاستقر العراؽ 
  - .كاستقر بيا حتى كفاتو إلى مكة المكرمة بعدىاثـ عاد  إلى مصر كالشاـ كالثغكر الشامية كالرابعة

كاف ابف الجاركد في أكاخر القرف الثالث اليجرم ىك شيخ مكة المقصكد بالرحمة، ككاف درسو بارزنا 
البحث  جدكلظيرت  - كالمعرفة النقدية.عمى جبؿ الصفا، ككاف يممي عمى تالميذه الحديث 

   .التاريخي في استخالص مادة التراجـ مف مكاردىا األكلية كاألسانيد كنحكىا في ىذا البحث
 تاريخ اإلمام ، ابن جارود ، أسانيد ومرويات  الكممات المفتاحية : 

IMAM ABU MUHAMMAD ABDULLAH IBN ALI IBN AL 
JAROOD (HISTORY AND STATUS) 

Prof. Abdul Rahman bin Nuaifah bin Faleh Al-Salami 
summary: 

Imam Abu Muhammad Abdullah ibn Ali ibn Al Jarood; author of the book 
entitled Al Muntaqaa, only very little information can be found about this great 
Imams life, his journeys, his status in criticizing narrations, and the traces of his 
works within the books of biographies. Based upon this, it is very important to 
extract Imam Ibn Jarood’s  biography and lifestyle of seeking knowledge from the 
historical resources that contain chains of transmission, and information about 
other beneficial resources that will assist in analyzing and criticizing the resources 
based upon this newly discovered information from these new resources. Most 
important research results: - Ibn Al Jarood is from the early generation scholars 
who learned and heard Hadith from Ishaq ibn Rahaway -Imam ibn Al Jarood 
travelled four times in search of knowledge: The first trip was to the east-Marwu-
after which he returned back to his hometown.  The second trip was to the west-
Iraq-where he then moved on to Baghdad and remained there for several years.  
His third trip was to Hijaz in which he remained in Makkah for several years. His 
fourth trip was to Egypt and Sham and Thagoor Ash Shamiyyah then he returned 
back to Makkah and remained there until his death. -Ibn Al Jarood lived in the end 
of the third century hijri and he was a scholar of Makkah that students would travel 
to to benefit and learn from. His lessons used to be given on the Mountain of Safa, 
in which he would dictate to his students different narrations and knowledge of 
techniques and principles of critiquing narrations. - The strength of this research 
in a  Historical perspective was made apparent by studying the different 
biographies of narrators from their original resources                

Key words: History of the Imam, Ibn Jarud, asnad and Meroitic 
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 املقدمة

الحمد هلل.. حمد العاجز عف حمده كما يستحؽ جؿ شأنيو في عظيـ عطائو 
كحمد اليائس مف االعتماد ، كآالئو ككماؿ جاللو كجمالو.. مع عظيـ تقصيرم كغفمتي

اجعمنا ممف  ..ربنا فالميـ، مف أمره صغيره ككبيره عمى حكؿ نفسو كقكتو.. في كؿ شيءو 
 تميـ مف بركاتعمى أف نسالميـ كأعٌنا ، أرضاؾ مع اعترافو بقصكر عممو صالحي نيتو

، كحؽ سنتو  ما يعيننا عمى القياـ بحقو ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈقكلؾ الكريـ 
 كبعد:.. الشريفة مف التعمـ كالعمؿ.

عف المترجميف، ككذلؾ يقع  فإف مصادر التراجـ إنما تفي بذكر ممخصاتو 
عف ترجمة لكثير مف أئمة الحديث، فبعضيـ ال نجد لو إال أسطرنا كا إذا ما بحث لمباحثيف

 !قميمة، كبعضيـ ال نجد لو ترجمة
يـ محفكظكف ف يـ لما حفظكىا!تاريخى كحفظت السنة  يـكلكٌف أئمة الحديث حفظت

منيـ لو تاريخ حافؿ اشتممت عميو ركاياتو التي  كؿ  ، ك التي حفظكىا األحاديثفي أسانيد 
  .ركاىا

ف أف نستنطؽ تمؾ الركايات عف تاريخ ذلؾ الراكم الكريـ يالباحث معشركعمينا 
فيـ يسحقكف منا أف ؛ كما استنطقيا مف قبؿ أئمة الحديث في كتب التراجـ التي صنفكىا

مرحمة، كنستميـ منو  ..رؼ عمى تاريخيـ العممي مرحمةنقؼ عمى تفاصيؿ حياتيـ، كنتع
بعدىـ، فنعـ السمؼ لنعـ  فٍ مً  مستمرةه  العبرة بعد العبرة، فقد كاف في سيرتيـ ىدايةه 

كيتعممكف السنة كيحفظكنيا حتى كينشؤكف خمؼ مف بعدىـ سيأتكف كال يزالكف يكلدكف ال
 .يايأتي أمر اهلل كىي كالنيار كاضحة عند أىم

إضافة إلى أننا لف نتمكف مف استثمار تراثيـ العممي دكف المعرفة الحقيقية بيـ، 
افمصنفاتيـ ليست إال   مف نكاتجيـ. ناتجن
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نا مف المؤرخيف أعمارىـ في تككيف تمؾ التراجـ المختصرة؛ كلقد قضى أسالفي 
مكف يستخرجكنيا مف مكادىا األكلية، مف األخبار المتناثرة، كاألسانيد المركية، كيض

 المعنى إلى المعنى، كيشرحكف الحدث بالقصة بعد القصة.
كقد كثر في زماننا أف يقكؿ الباحث في العمـ بكؿ سيكلة عف أحد الركاة: )لـ 

لقمة اطالعو عمى مصادر التراجـ  الباحث أجد لو ترجمة(، كلربما كاف لو ترجمة كلكفٌ 
أف  يعمـلـ يقؼ عمييا، كلربما لـ يكف لو ترجمو في كتب التراجـ؛ فكاف ماذا؟! إنو ال 

 مادة الترجمة مكجكدة؛ فميصنع لو ترجمة، كليضؼ في العمـ إضافة.
دراسة كلقد ىممت أف أدرس منيج اإلماـ ابف الجاركد صاحب المنتقى في كتابو 

فمما رجعت إلى ترجمتو رحمو ، اختبارنا تطبيقينا قتو بالصحاح كالسنفعالمعمقة كأختبر 
اهلل كجدتيا ترجمة مكجزة جدنا تناقمتيا كتب التراجـ بينيا، ككجدت الحاجة ماسةن إلى 
تكسيع ترجمتو رحمو اهلل مف خالؿ الرجكع إلى األسانيد كاستالؿ التكاريخ التي اشتممت 

 عمييا.
تاريخ ابف الجاركد رحمو اهلل لـ تبينو ترجمتو  تكمف في أففمشكلة البحث: 

اشتممت عمييا المصادر عمى نحك كاؼ يفي باستثمار عمكمو كمصنفاتو  المكجزة التي
 عمى سبيؿ الدقة كاإلتقاف. 

فاستخرت اهلل في البدء بالبحث في تاريخ اإلماـ بعد أف كقفتي عمى الحاجة إلى 
 تاريخو رحمو اهلل.في البحث 

كد السابقة في الترجمة ليذا اإلماـ الفذ مف أئمة الحديث لتككف كتتبعت الجي
 مصادر ىذا البحث كمكضع التحقؽ كالتأييد أك االستدراؾ.

عف اإلماـ ابف الجاركد ككتابو، كالتعريؼ  متعددةكقد سيًبؽى ىذا البحث بدراسات 
 بيا كما سيأتي:
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تأليؼ الدكتكر مقبؿ )الحافظ ابف الجاركد كزكائد منتقاه عمى األصكؿ الستة(،  -
ق، كىك بحث ترقية، كجاء في ُِْٓبف مريشيد الحربي، طبع مكتبة أضكاء السمؼ 

أربعة فصكؿ صغيرة: األكؿ: ترجمة ابف الجاركد، كالثاني: التعريؼ بكتابو، كالثالث: في 
يعتمدي  عمـ زكائد الحديث، كالرابع: في زكائد المنتقى عمى األصكؿ الستة كقاـ بتخريج

 عمى الكتب الستة. المنتقى حديثنا مف زكائد ِٔلػ  د ظكاىر األسانيدنق عمى
 كىذه الدراسة اعتمدت في ترجمتو عمى ما حكتو مصادر التراجـ فقط.

)اإلماـ الحافظ عبد اهلل بف الجاركد النيسابكرم كأثره في السنة النبكية(، تأليؼ  -
الدعكة لمنشر كالتكزيع الدكتكر محمد بف عبد الكريـ بف عبيد، طبع دار إماـ 

ا، كجاء في أربعة مباحث؛ األكؿ: ُِْٔ) ق(، كييشبو أف يككف بحث ترقية أيضن
التعريؼ بابف الجاركد، كالثاني: مكانتو العممية، كالثالث: التعريؼ بكتابو المنتقى 

 كمنيجو، كالرابع: منيج ابف الجاركد في الجرح كالتعديؿ.
اكقد اعتمد البحث عمى ما في مصادر ا  .لتراجـ أيضن

)منيج الحافظ ابف الجاركد في كتابو المنتقى( د. عاصـ عمر القريكتي،  -
ا، ذكر فيو الباحث أنو اعتمد في الترجمة البف الجاركد  كيشبو أف يككف بحث ترقية أيضن
عمى الباحثيف السابقيف )مقبؿ الحربي، كمحمد بف عبيد(، كأف إضافتو كانت فيما يتعمؽ 

 في كتابو.بمنيج ابف الجاركد 
عمى الكتب الستة مف األحاديث المرفكعة( د. زكائد منتقى ابف الجاركد ) -

 .أحمد صالح الغامدم، بحث منشكر في مجمة جامعة أـ القرل
)الركاة المتركككف في منتقى ابف الجاركد( د. عبد العزيز شاكر حمداف  -
 صفحة. ُْق، كعدد صفحاتو ُّْٖنشر سنة  الكبيسي،

  األخيراف بتحرير تاريخ اإلماـ ابف الجاركد رحمو اهلل كلـ يشتغؿ البحثاف
 وبعد االطالع على الدراسات السابقة وجدت: 
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أف الباحثيف السابقيف قد أحسنكا في االعتماد عمى ما في مصادر التراجـ، كأنيـ 
ترجمة دقيقة تفي بطمبو  مف خالؿ إضافةقد ترككا إحساننا لمف كراءىـ ينبغي أف ييكىمَّؿ، 

العمـ كرحالتو العممية كمف لقيو كمف فاتو مف المحدثيف اعتمادنا عمى دراسة ما في 
األسانيد كربطو بما في المصادر مف خالؿ دراسة تاريخية عميقة لتكليد معارؼ جديدة 
مف خالؿ المزاكجو بيف معطيات األسانيد كمعمكمات المصادر مع دقة النظر كعمؽ 

 .اط كالربطاالستنب
راجينا اهلل الكريـ العميـ أف يجعؿ  وألجل ذلك عزمت على إجراء ىذا البحث

 العمـالتكفيؽ إلى الحقيقة كاإلعانة عميو حميؼ الباحث، كأف يتقبمو بفضمو، كينفع بو 
 كأىمو.

 .عبد اهلل بن علي بن الجارودأبو محمد اإلمام تاريخ  كأسميت البحث:
 منهج البحث: 

كما  ،معمكمات المصادر :عمى المنيج التاريخي مف خالؿ تتبع اعتمدت
 ، كتراجـ تالميذه،الطبقة التي كانت معو ، كتراجـكتراجـ شيكخو ،اشتممت عميو األسانيد

ثـ إعماؿ البرىاف البنائي في انتاج عمـ جديد  ؛ ثـ جمعيا كتحميميا،مف معارؼ أكلية
 مصادر التراجـ. االمعمكمات التي تكافرت عميييمأل الفراغ المعرفي الذم لـ تيغطو 

 خطة البحث:
 كأعددت خطة البحث كفؽ الييكؿ اآلتي:

 كتشمؿ مشكمة البحث كمنيجو كخطتو. :المقدمة
 :يفبمسمو كنسبو كحياتو، كفيو مطا المبحث األول:

 .كحياتو المطمب األكؿ: اسمو كنسبو
 : مكلده ككفاتو. الثانيالمطمب 
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 مطالب: ثالثة تاريخو العممي، كفيو  المبحث الثاني:
ـي سماعو.  المطمب األكؿ: ًقدى

 المطمب الثاني: طمبو الحديث في بمده نيسابكر.
 المطمب الثالث: رحالتو، كفيو مقاصد:

 المقصد األكؿ: رحمتو المشرقية إلى مرك.
 المقصد الثاني: رحمتو الغربية إلى العراؽ كالحرميف.

 مصر كالشاـ كالثغكر. المقصد الثالث: رحمتو إلى
 .تو األخيرةالمقصد الرابع: استقراره بعد رحم

 الخاتمة.
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 املبحث األول: 
 (ُ)امسه وىسبه وحًاته

 املطمب األول: 
 امسه وىسبه

اًحبي ًكتىاب: "الم ـي ابف الجاركد صى ا  تىقىى ًفي السُّنىف". ػػػيػػنٍ شيرتو: اإًلمى
 ككنيتو: أىبك محمَّد. 

 بفي عميِّ بًف الجاركد.كاسمو: عبد اهلل 
 الجاركد(. ابف كنسبتو: إلى جده الجاركد فيقاؿ )الجاركدم( )ك 
 .(ِ)ما مضى كاف مما اتفقت عميو مصادر التراجـ

 شيئنا عنو. في ترجمتو القصيرة أما نسبيو فمـ تذكر المصادر 
 في نيسابكر في زمف ىذا اإلماـ كاف ةن شيير  عائمةنجد  نسبو عند البحث فيك 
بالجاركد بف يزيد  ـيتصؿ نسبي ؛ىذه النسبة )الجاركدم( )كابف الجاركد( كفيحمم أفرادىا

 .ةصاحب اإلماـ أبي حنيف ق(َِٔ) (ّ)أبك عمي كقيؿ أبك الضحاؾ الفقيو النيسابكرم

                                                            

ترجـ لو اإلماـ الحاكـ في تاريخ نيسابكر، كلـ أجد لو ترجمة في التكاريخ البمدانية الشييرة كتاريخ بغداد  (ُ)
مع أنو كردىا كأقاـ فييا مٌدة، كمع أف الخطيب نقؿ عنو في مكاضع مف كتابو فيك مما فاتو، كترجـ لو 

، كترجـ لو ابف عبد اليادم ق( في التذكرة كالتاريخ كالسير كنقؿ عف ترجمة الحاكـْٖٕتالذىبي )
ق( كنقؿ عف ترجمة الحاكـ كلعمو تأثر بترجمة الذىبي، كترجـ لو تمميذىما الصفدم في الكافي ْْٕت)

ترجمة مختصرة نقميا عف تاريخ نيسابكر كاهلل أعمـ. كلـ يذكره الفاسي في العقد  ،ُْٕ/ُٕ :بالكفيات
كاضع مف كتابو فيك مما فاتو. كقد قاؿ الييثمي الثميف في تاريخ البمد األميف مع أنو نقؿ عنو في م

رحمو اهلل عنو: ال أعرفو، كقاؿ األلباني رحمو اهلل لـ أقؼ عمى ترجمتو. كمادة ترجمتو قميمة في 
المصادر كمنقكلة بينيا، كنحف في حاجة إلى تكسيع ترجمتو مف خالؿ الربط بيف المادة العممية األكلية 

 المصادر، كىذا ما سأعمؿ عميو في ىذا البحث. التي تكافرت عمييا األسانيد ك 
، ابف عبد ْٕٗ/ّ :، تذكرة الحفاظُُٗ/ٕ :، تاريخ اإلسالـِّٗ/ُْ :الذىبي، سير أعالـ النبالء (ِ)

 .ُْٕ/ُٕ :، الصفدم، الكافي بالكفياتْٖٔ/ِ :اليادم، طبقات عمماء الحديث
 .ِْٓ/ٗ :الذىبي، السير (ّ)
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قد كاف لمجاركد ىذا نسؿه منيـ العمماء كالفضالء مف أىؿ العناية بالفقو ك 
كقد اشتيركا بالنسبة ، (ِ)محمة مشيكرة كسكة كمسجد كليـ فييابنيسابكر.  (ُ)كالحديث

لى بمدىـ فيقاؿ ألحدىـ ابف الجاركد كالجاركدم كالنيسابكرم ككاف  ،إلى الجاركد ىذا كا 
شتبو يي قد ك ، ببمده أىؿ العمـ كالركاية مف مشاىير كىك ق(ِِٔمنيـ عمي بف الجاركد )ت

 .في أنو أبكه
اشتيار النسبة إلى )الجاركدم( النيسابكرم إال ليؤالء، كعميو فإف  كلـ أجد

 :ةثالثفي األصؿ االحتماالت 
 : أف يككف أبك محمد بف الجاركد منيـ مف أنفسيـ.األول
: أف يككف ابف الجاركد منسكبنا إلييـ لكنو ليس مف أنفسيـ، كأف يككف مف الثاني
 مكالييـ مثال.

جٌد لو يقاؿ لو الجاركد ليس لو عالقة أف يككف ابف الجاركد منسكبنا إلى  الثالث:
  بيؤالء.

أف نٌصت كتب التراجـ كجاء كيسقط االحتماؿ الثاني أك يضعؼ كثيرنا بمجرد 
رحمو اهلل: عبد اهلل بف عمي بف الجاركد، فيك ابف الجاركد  في بعض األسانيد أنو

ي االحتماالف األكؿ كالثالث في حيز التحقؽ و نسبة االبف إلى أبيو، فبقمنسكب إلي
كقد ذكر الحافظ ابف القيسراني الركاة المشتبييف بسبب ىذه النسبة في كتابو  كالترجيح.

 . كجٌكد الحافظ الحازمي شرح ذلؾ في كتابو فقاؿ: (ّ)في مكضعيف
 مف كلد الجاركد بف المعمى كىـ نفره بالبصرة منيـ: :األول"

                                                            

 .ُٕٔ/ُ :(، الجكاىر المضيئة في طبقات الحنفيةىػٕٕٓتمحيي الديف الحنفي ) (ُ)
 .ِْٓ/ٗ :الذىبي، السير (ِ)
 .ْٕ، ِٖص: ابف القيسراني، األنساب المتفقة في الخط (ّ)
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بف يكسؼ بف يعقكب بف الحكـ بف المنذر بف الجاركد عبد اهلل بف سميماف  -
 الجاركدم.

كمحمد بف حبيب بف محمد الجاركدم بصرم، ركل عف عبد العزيز بف أبي  -
، ككاف صدكقنا.  حاـز

كأبك المنذر الكليد بف عبد الرحمف بف حبيب بف عمباء بف حبيب بف الجاركد   -
 كأبك العباس البصرم الجاركدم.

محمد بف عمرك بف محمد بف حبيب بف سميماف بف كأبك الحسف محمد بف  -
 المنذر بف الجاركد البصرم الجاركدم.

ينسب إلى الجاركد بف يزيد أبي الضحاؾ النيسابكرم صاحب بيز بف والثاني: 
 حكيـ كأبي حنيفة منيـ:

عمي بف الجاركد بف يزيد النيسابكرم ىك أبك الحسف الجاركدم مف أكابر  -
 ق(.ِِٔعمماء نيسابكر )

كمحمد بف النضر بف سممة بف الجاركد أبك بكر الجاركدم النيسابكرم شيخ  -
كقتو حفظنا ككماالن كثركةن، ككاف أبكه كجده كالجاركد جد أبيو صاحب أبي 

ٌكـه في المذاىب.  حنيفة كميـ رأييكف، كأبك بكر حديثي ميحى
 كسعيد بف عبد الرحمف الجاركدم النيسابكرم. -

 ينسب إلى جده كىك: :والثالث
 ق(.ِٗٗأبك جعفر أحمد بف عمي الجاركدم األصبياني مف أئمة الحديث )  -
 ق(.ِّٓكأخكه أبك بكر محمد بف عمي الجاركدم األصبياني )  -

أبك الفضؿ محمد بف أحمد بف محمد بف الجاركد الجاركدم اليركم  :الرابع
 الحافظ، حدث عف أبي القاسـ سميماف بف أحمد الطبراني.
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ركافض يقاؿ ليـ الجاركدية ينتسبكف إلى رأم أبي طائفة مف ال :والخامس
 انتيي بتصرؼ كاختصار. (ُ)الجاركد"

أبناء الجاركد اهلل بف عمي بف الجاركد النيسابكرم ال في  كلـ يذكر الحازمي عبدى 
 مع أنو نسب إلى )الجاركدم( في كثير مف كال في غيرىـ بف يزيد أبك الضحاؾ

كما عٌدهي ابف القيسراني في المنسكبيف إلى ىذه النسبة )الجاركدم( مما يقكم  ،المصادر
 رحميما اهلل.أٌنو فات عمييما 

كعمى ذلؾ فإننا ال يمكف أف نحتج بعدـ ذكرىما لو في أبناء الجاركد بف يزيد أنو 
 منيـ؛ ألنو فات عمييما عمى األغمب كما سبؽ تقريره.ليس 

زيادة  ؛أقرب إلييـ منو إلى غيرىـ النيسابكرم معنابحكـ النسبة لمجاركدم ك  كىك
حتى بعد أف سكفى مكة مما يدؿ  (الجاركدم النيسابكرم)عمى أنو بقيت عميو النسبة إلى 

 .عمى أنيا بقيت عميو لتيعىرِّؼ بأصمو الذم ينتمي إليو
ككجدت قرينةن أخرل تقكم نسبتو إلييـ كىي أف ابف أختو يحيى بف منصكر 

ا فقاؿ: "يحيى بف منصكر بف يحيى بف عبد إ الحاكـو القاضي نسب لى الجاركدم أيضن
أختو إما مف  فكأف ابفى  .(ِ)الممؾ أبك محمد الحاكـ العالـ الديف النيسابكرم الجاركدم"
 قكمو أك أنو نسب إلى أخكالو، كعمى كال الحالتيف فييا داللة.

بي الحاكـ قد ترجـ ألكلكٌف ثمة قرينةه قد تعارض ىذه القرائف، كىي أف اإلماـ 
في تاريخ نيسابكر، ككقؼ عمى ترجمتو اإلماـ الذىبي، كلـ نجد في تراجـ اإلماـ  محمد

 الذىبي لو شيئنا يدؿُّ عمى أنو ينتسب لمجاركد بف يزيد النيسابكرم، كاهلل أعمـ.
ا، كىي أف أبا محمد عبد اهلل بف عمي بف  كثمة قرينةه أخرل قد تعارض ذلؾ أيضن

ترجـ ألبي حنيفة رحمو اهلل في الضعفاء كالمترككيف فقاؿ: "النعماف ابف الجاركد قد 
                                                            

 بتصرؼ. َْْص :الحازمي، الفيصؿ في مشتبو النسبة (ُ)
 .ُُِص :الخميفة النيسابكرم، تمخيص تاريخ نيسابكر (ِ)
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، بينما كاف الجاركد بف (ُ)ثابت أبك حنيفة: جيؿُّ حديثو كىىـه، كقد اختيًمؼى في إسالمو!"
ي كآلو مف بعده حنفيكف في الغالب؛ فقد يككف مف المستبعد أف الضحاؾ النيسابكرم حنف

يصؿ أبك محمد بف الجاركد إلى ىذه الدرجة في الغمك كالتجافي عف أبي حنيفة مع أنو 
 . النعماف بف ثابت رحمو اهلل حنيفة أباعظمكف يأىمو  أكثري  قد نشأ في بيتو 

فبقيت االحتماالت بال مرجح مع تجاذب ىذه القرائف لممسألة، فيحتمؿ أف يككف 
 ، كيحتمؿ أف ال يككف منيـ.آؿ الجاركد بف يزيد ينتسب إلى

كيينسب كثيرنا إلى بمده األكؿ الذم تنتمي إليو أسرتو )نيسابكر(، كالذم كلد فيو، 
ع الحديث كاستقر مجاكرنا ، ثـ رحؿ كطاؼ البمداف في سماكشبابوؿ عمره كنشأ كعاش أكٌ 

ككجدت مف ركل عنو بمكة فنسبو  بمكة؛ كلكنني لـ أجد مف نسبو إلى مكة فقاؿ المكِّي.
كًدمُّ النيسابكرم  إلى نيسابكر: اري قاؿ الطبراني رحمو اهلل: "حدثنا عبدي المَّو بفي عمي اٍلجى

كًد جى كقاؿ ابف عدم: "حدثنا عبد اهلل بف عمي بف ال .(ِ)بمكة" النيسابكرم عمى اري
فىا" لى بمده األكؿ مع أنيما إنما سمعا منو بمكة.(ّ)الصَّ  . كقد نسباه إلى جدِّه كا 

 : ىٌاملطمب الثا
 مىلده ووفاته

(، ىػَِّذكر اإلماـ الذىبي في السير أف كالدتو كانت بنيسابكر في حدكد: )
، فال أظنُّيا مع أنيما اعتمدا عمى تاريخ نيسابكر كلـ يذكرىا ابف عبداليادم كال الصفدم

مف تاريخ نيسابكر، كلك كانت فيو لنقالىا كذكراىا كما ذكرىا الذىبي رحمو اهلل، 
كاألغمب أنيا مف تقديرات اإلماـ الذىبي عميو رحمة اهلل، كيؤيد أنيا مف تقديراتو عبارتو 

 )في حدكد( التي تدؿ عمى التقدير.

                                                            

 .َُٓص :البر، االنتقاء في فضائؿ الثالثة األئمة الفقياء ابف عبد (ُ)
 .ِٓٔص :الطبراني، المعجـ الصغير (ِ)
 .ِّٓ/ٓ :ابف عدم، الكامؿ (ّ)
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األسانيد أنو كلد قبميا ببضع سنكات؛  التي تفيدىا كماتمعمالكاألغمب حسب 
أنو ركل عف محمد بف ميراف الجٌماؿ ني كجدتي ركايةن إف صحت دلت عمى ألن
ق( مادةن عمميةن تدخؿ في المعرفة )معرفة القاب المحدثيف(، كمف المستبعد جدنا ِّٗ)

 الثامنة كالتاسعة.  أف يبدأ بطمب ىذا النكع مف العمـ كالعناية بو في سفِّ 
ركل أبك عمي الغٌساني الجٌياني بسنده إلى: "عبد اهلل بف عمي بف الجاركد، قاؿ: 
نا محمد بف مىيراف قاؿ: سمعت الدَّارمي يقكؿ: سمعت أبا النُّعماف يقكؿ: كلدتي أنا كابف 

، فسماني عارمنا في أياـ، فجاءنا األسكد بف شيباف، ككاف شيخ حيٌ  (ُ)عمي ىذا شغبه 
ق( بسنكات تمكنو َِّأنو كلد قبؿ )إف صٌحت ىذه الركاية فاألقرب  .(ِ)بنا"غكسماه ش

 .مف تحمُّؿ ىذه الركايات
ق( كليس في المصادر شيءه عف َّٕ)سنة بمكة  فكانت رحمو اهلل أما كفاتو

ذكر كفاتو أكثر مف ذلؾ، كيبدك حسب قرائف: سنو، كسككت المصادر عف ذكر أسباب 
 كانت طبيعية نتيجة كبر سنة، كاهلل أعمـ.كفاتو: أف كفاتو 

  

                                                            

لـ أجدىا مضبكطةن في المصادر، كاألقرب أنيا: شىغىب بفتح الشيف كالغيف الميممة، كتؤدم معنى:  (ُ)
 مشاغب.  

اشتير بمقبو ممف ركم عنو العمـ في المسنديف الصحيحيف،  أبك عمي الغساني الجياني، كتاب: مف (ِ)
طبعة عالـ الفكائد، ككجو اإلشكاؿ في ىذه  ،ُُِٕ/ّ :المطبكع ضمف تقييد الميمؿ كتمييز المشكؿ

ق( عف الدارمي أحمد بف سعيد بف صخر أبي ِّٗتالركاية أنو يركييا ابف الجاركد عف ابف ميراف )
ابف الجاركد! فأخشى أف يككف ابف ميراف مقحـه في اإلسناد، كلـ أجد ق(، كالدارمي شيخ ِّٓتجعفر )

ىذا النقؿ إال في ىذا الكتاب، كراجعت النسخة الخطية كمصكرتيا عمى الشبكة كأصميا بالمكتبة 
 المحمكدية بالمدينة ككجدت النص كما جاء في مطبكعة دار عالـ الفكائد، فاهلل أعمـ.
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 املبحث الثاىٌ: 
 تارخيه العمنٌ

ا التي اشتممت عمى ترجمتو المكجزة رحمو اهلل لـ تذكر المصادر  كصفنا كاضحن
في ىذا المجاؿ القياـ بدراسة خاصة العممية مما أكجب  توكرحالفي بمده لطمبو الحديث 

تراجميـ كتكاريخيـ لمحاكلة الخركج بكصؼ كدراسة شيكخو تعتمد عمى دراسة عف 
 كاضح عف تاريخو العممي في بمده نيسابكر كفي رحالتو رحمو اهلل.

بجمع جميع شيكخو الذيف ركل عنيـ في المنتقى في بحث خاص قد قمت ك 
ثـ صنفتيـ باعتبار البالد، كرتبتيـ كرتبتيـ عمى حركؼ المعجـ، كخارج المنتقى، 

عف حالة، كىؿ أخرج لو  امختصرن  اكؿ كاحد منيـ كصفن  بحسب الكفاة، ككضعت أماـ
، كأجريت بعض الدراسات في المنتقى أـ خارجو، كعدد أحاديثو عنو في المنتقى

 .(ُ)عمييا
ما يمكف أف تدلنا عميو تمؾ السماعات كالركايات مف معاف  باستنباطثـٌ قمت 

رحمو  والتاريخية عن الصكرةبناء تاريخية، ثـ نسجتيا مع معمكمات المصادر، كأكممت 
بما يناسب  تكميؿ الجكانب الخفية مف خالؿ االستنباط مف المادة العممية المكجكدةك اهلل 

 .عادات أىؿ ذلؾ الزمف العممية كاالجتماعية
 سكؼ أعرض تمؾ الدراسة مقركنةن بأدلتيا في المطالب اآلتية.ك 

 املطمب األول: 
 َدُو مساعهِق

سمع مف إسحاؽ  :نوأاإلماـ الحاكـ في تاريخ نيسابكر عف  التراجـ ت كتبي مى قى نى 
ق(؛ ِّٖبف راىكيو المركزم نزيؿ نيسابكر المتكفى ليمة النصؼ مف شعباف سنة )

لمعرفة شيكخ نيسابكر  رئيسه  كاإلماـ الحاكـ النيسابكرم ككتابو تاريخ نيسابكر مرجعه 

                                                            

 ظ ابف الجاركد كمكانتو في عمـ الحديث.في بحث بعنكاف: شيكخ الحاف (ُ)
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عمى عكس قكلو، كقد كقع كاألصؿ أف نعتمد عمى قكلو إال إذا دلت القرائف كمحدثييا، 
 في ثبكت سماعو مفبمكجب داللتيا شٌكؾى  اإلماـ الذىبي عمى بعض القرائف التي

 إسحاؽ بف راىكيو.
سحاؽ  رو جٍ تاريخ اإلسالـ: "لـ أر فيو عف ابف حي قاؿ الذىبي رحمو اهلل في  كا 

قكؿ الحاكـ ، فبٌيفى قرائف استدراكو عمى (ُ)شيئا، بؿ أكبرىـ أبك سعيد األشج، كالزعفراني"
 رحمو اهلل.
 سمع مف أبي سعيد األشجذكر جماعة مف شيكخو فقاؿ: "في السير ك 

، كمحمكد ق(ِٕٓ) ، كعمي بف خشـرق(َِٔ) ، كالحسف بف محمد الزعفرانيق(ِٕٓ)
سحاؽ الككسجق(ِٖٓ) بف آدـ ، كيعقكب ق(ِِٓ) ، كزياد بف أيكبق(ُِٓ) ، كا 

، ق(ِّٔ) ، كأحمد بف األزىرق(ِٖٓ) ق(، كعبد اهلل بف ىاشـ الطكسيِِٓكرقي )الدٌ 
، كمحمد بف ق(ِٔٓ) ، كمحمد بف أبي عبد الرحمف المقرئق(ِْٔ) كأحمد بف يكسؼ

، كمحمد بف عبد ق(َِٔ) ، كعبد الرحمف بف بشر بف الحكـق(ِٖٓ) يحيى الذىمي
، كمحمد بف عثماف بف ق(ِٕٔ) ، كبحر بف نصر الخكالنيق(ِٖٔ) اهلل بف عبد الحكـ

ثـٌ صٌرح بميمو  ، كخمؽ كثير، إلى أف ينزؿ إلى إماـ األئمة ابف خزيمة".ق(ِٔٓ) كرامة
إلى مخالفة الحاكـ في ذلؾ فقاؿ: "فأما قكؿ أبي عبد اهلل الحاكـ فيو: سمع مف إسحاؽ 

 .(ِ)بف راىكيو، كعمي بف حجر، كأحمد ابف منيع: فمـ أجد لو شيئا عنيـ، كال أراه لحقيـ"
الذىبي فقاؿ في ترجمة ابف الجاركد: "سمع:  م باستدراؾتأثر ابفي عبد اليادك 

إسحاؽ بفى راىكيو، كعمي بفى حيجر، كأحمدى بفى مىنيع، كأبا سعيد األشٌج، كيعقكب 
، كالذىمي، كالزَّعفراني، كطبقتيـ. كىك مصنِّؼ كتاب  شـر  (المنتقى)الدٍَّكرقي، كعميَّ بفى خى

                                                            

 .ُِّ/ِّ :الذىبي، تاريخ اإلسالـ (ُ)
 ، كسنكات كفيات ىؤالء الشيكخ مف إضافتي عمى النص.َِْ/ُْ :الذىبي، السير (ِ)



 

  
ِّْ 

9 

كفي ركايتو عف بعض ىؤالء نظر، كإسحاؽ في مجمد في السُّنف، كىك نظيؼ األسانيد، 
 . (ُ)ـ"ىكعميِّ بف حيجر. كقد ذكر ذلؾ الحاكـ، فمعمَّو ك 

ـى كحى كقد أحسف مف انتيى إلى األدلة  قرائف اعتراضو رحمو قد كانت ك  ،القرائف ٌك
 اهلل تتمخص في: 

 أنو لـ يجد لو عف إسحاؽ ركاية في كتابو المنتقى. -
أف أكبر شيكخ ابف الجاركد في المنتقى: عبد اهلل بف سعيد األشج  أنو كجد -

 .ق(َِٔق(، كالحسف بف الزعفراني )ِٕٓ)
ق(، كاألشج ِّٖكىتيف القرينتيف قكيتيف في داللتيما ألف بيف كفاة إسحاؽ )

اإلماـ إلى تخطئة اإلماـ الذىبي ، كبناءن عمى ذلؾ فقد ماؿ ق( قرابة عشريف سنةِٕٓ)
 بيؿ الترجيح ال الجـز المتيقف.الحاكـ عمى س

اعتراض اإلماـ الذىبي  يجيب عمىكلكنني كقفت بعد تتبع األسانيد عمى ما 
  عمى اإلماـ الحاكـ.كمف تابعو 

 فقد كجدت ما يأتي: 
ٌماؿ ركاية تثبت - سماًع ابف الجاركد مف محمد بف مىيراف الجى

المتكفى أكؿ  (ِ)
المتكفى ليمة النصؼ  بف راىكيو إسحاؽ ة، كبيف كفاتو ككفا(ّ)ق(، كما سبؽِّٗسنة )

حسب  زمفه يسيره جدنا )بضعة أشير(، كمع أنو سمع مف محمد بف ميراف مف شعباف
إال أنو لـ يرك عنو في المنتقى كذلؾ، بؿ ركل عنو خارج المنتقى، فال يبعد  ىذه الركاية

                                                            

 .ْٗٔ/ِ :ابف عبد اليادم، طبقات عمماء الحديث (ُ)
ٌماؿضبطو بالجيـ الحافظ األمير ابف ماككال في كتابو اإلكماؿ في باب (ِ) ٌماؿ كالجى ، ِٗ-ِٕ/ّ :: الحى

، كجاء في مطبكعات كثير مف المصادر ّْٕ/ُ :كالحافظ ابف حجر في تبصير المنتبو بتحرير المشتبو
 الحٌماؿ بالحاء الميممة كينبغي أف يصٌكب إلى الجٌماؿ بالمعجمة.

 .ّّٗفي ص (ّ)
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كلـ يرك عنو، أك ركل عنو خارج المنتقى  حاؿ صغره لجاللتوأف يككف سمع مف إسحاؽ 
 كلـ يبمغنا، كىذه قرينةه قكية.

ق( كركل عنو في ِْْأنو قد سمع مف حسف بف بشر بف القاسـ السيممي ) -
، كأحمد بف نصر بف زياد القرشي النيسابكرم المقرئ (ُ)مكضعيف مف كتابو المنتقى

(، كأحمد بف سعيد بف قِْٓاح الجكزجاني )، كمحمد بف أحمد بف الجرٌ (ِ) ق(ِْٓ)
كأحمد بف الخميؿ البغدادم نزيؿ ، (ّ)(قِْٔ)نزيؿ نيسابكر إبراىيـ الرباطي المركزم 

، كىذا ما يؤكد قدـ ، كغيرىـ مف أىؿ طبقتيـ مف النيسابكرييف(قِْٖنيسابكر )
 .سماعو

فقد رحؿ نحك المشرؽ إلى مرك كسمع مف شيكخيا، ثـ ، (ْ)أف رحمتو قديمة -
ثـ رحؿ إلى الغرب، ككرد إلى المدائف في طريقو كسمع مف شيكخيا عاد إلى بمده، 

كسار فييا بمدةن بعد بمدة حتى بمغ الككفة فسمع مف شيكخيا قديمنا؛ فقد سمع مف عمرك 
ق( كركل عنو في المنتقى في َِٓ) المتكفى سنة بف عبد اهلل بف حنش األكدم الككفي

ر التميمي البخارم أبك بكر مكضعيف، كسمع في بغداد مف محمد بف سيؿ بف عسك
، كىك ال يمكف أف ثالثة مكاضعق( كركل عنو في المنتقى في ُِٓ)المتكفى سنة 

يرحؿ مف بمده نيسابكر كالتي كانت في زمنو دار الحديث كاألسانيد العالية كالنقد كالعمؿ 
كمعرفة الصحيح قبؿ أف يقضي فييا سنكات طكيمة في التعمـ كاإلفادة مف شيكخيا 

 .(ٓ)ةً الًجمٌ 

                                                            

 .ِّٓ، ِِْالمنتقى: رقـ  (ُ)
 .ُٕٕالمنتقى: رقـ  (ِ)
 .ُٖ/ّتفسير الكاحدم  (ّ)
 كما سكؼ يأتي في المطمب الثالث.  (ْ)
 .ٖٕ-ِٕص :الذىبي، األمصار ذكات اآلثار  (ٓ)
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ا أٌف ابفى خزيمةى المكلكد ) - ق( ِِّكمف القرائف التي تشيد لسماعو منو أيضن
كىك قريفي ابف الجاركد؛ قد سمع مف إسحاؽ لكٌنو لـ يرك عنو في كتبو لككنو سمع منو 

، فالقكؿ في سماع ابف الجاركد مف إسحاؽ كالقكؿ (ُ)في صغر سنو كقبؿ فيمو كتبصره
 نو. مفي سماع ابف خزيمة 

ا لسماعو أٌف إسحاؽ بفى راىكيو نفسىوي سمع مف  - كمف القرائف التي تشيد أيضن
، كىذا (ِ)ابف المبارؾ فما أقدـ عمى الركاية عنو؛ لككنو كاف مبتدئا، لـ يتقف األخذ عنو

 .مكانية سماعة مف إسحاؽيقكم إ
اإلماـ الحاكـ مقٌدـه بعممو )الخاص(، فقد أثبت  أضؼ إلى ىذه القرائف أفٌ  -

سماعىو منو كىك متخصص في تاريخ عمماء بمده نيسابكر، كأٌلؼ فيو كتابىو الشييرى 
ا ذك اختصاص بتاريخ ابف الجاركد خاصة؛ ألنو تمميذه  تاريخى نيسابكر، كالحاكـي أيضن
مكثره عف ابف اختو اإلماـ يحيى بف منصكر القاضي أبك محمد الذم كاف يقكؿ في 

اهلل بف عمي بف الجاركد(؛ فال يبعد أف يككف ركايتو عف خالو: )حدثني خالي عبد
القاضي ىك الكاسطة بيف الحاكـ كبيف خالو أبي محمد ابف الجاركد، كأٌف الحاكـ اعتمد 
عميو في تسجيؿ تاريخ ابف الجاركد، بينما جاء تشكيؾ اإلماـ الذىبي ألنو لـ يرى لو عف 

ثبات مف إماـو عارؼو إسحاؽ في كتابو المنتقى ركاية، كىذا مبنيه عمى الظف، كاإل
، ال سيما متصؿ السند بتاريخ ابف الجاركد عف تمميذه كابف أختو مباشرة أقكل مف الظف

 كقد أيدتو القرائف األخرل.
ا لمحاكـ رحمو اهلل الصكابف إذ لـ تكف قرائف  أف نثبت السماع مف إسحاؽ اتباعن
  نفيو قكية.

                                                            

 .ّٓٔ/ُْ :ىذا كالـ اإلماـ الذىبي نفسو في االعتذار لعدـ ركاية ابف خزيمة عف إسحاؽ، السير (ُ)
ا عبارة الذىبي رحمو اهلل في االعتذار إلسحاؽ، السير (ِ)  .ّٗٓ/ُُ: كىذه أيضن
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ذا كاف سماعي  فسماعو مف عمي بف ق( يثبت ِّٖ) إسحاؽ بف راىكيوو مف كا 
فقد كىك األقرب ، كربما سمع منو في نيسابكر مف باب أكلىق( ِْْحجر السعدم )

كتكفي بيا، كالبف كحٌدث كردىا عمي بف حجر كأقاـ بيا كحٌدث، ثـ تحكؿ إلى مرك كأقاـ 
ا  الجاركد رحمة إلى مرك كما  كىك عندم أبعد فربما كاف السماع فييا)كما سيأتي( أيضن

 (، كاهلل أعمـ.رحمتو إلى مرك)مقصد سيأتي في 
و سمع سماعو األكؿ عمى صغر سنو مف كبار شيكخ بمده تبركنا فالذم أرجحو أن

دراكنا لشرؼ الركاية عنيـ في الطالب األكؿ عادة ما يككف  ، كسماعبالسماع منيـ كا 
الكتابة كالقرآف  ، كيككف في أثناء السماع األكؿ مشغكال بتعمـصغره كقبؿ فيمو كتبصره

 لطمب الحديثكاالنقطاع  التفرغ العربية، ثـ تأتي مرحمةك  كأصكؿ مسائؿ االعتقاد كالفقو
كلذلؾ ، ركاية كدراية، كالحديث عمـ عريض متشعب )ذكر( يستكلي عمى الكقت كمو

بطمب الحديث عمى نحك تخصصي المرحمة الثانية كانت طريقة المحدثيف أف يبدؤا 
دراؾ الشيكخ كتتبع الحساف الغرائب يتجمى في تتبع ال عكالي كالرحمة في طمب الحديث كا 

 بعد ذلؾ، كاهلل أعمـ.
 املطمب الثاىٌ: 

 طمبه احلديث يف بمده
ككانت كما ىي عادة المحدثيف ؛ (1)كان أول طلبو العلم على شيوخ بلده نيسابور

 كالتأليؼ في الصحيح. ، كالنقد كالتمييز(ِ)ظ كاإلسناد العاليافٌ دار الحي نيسابكر في زمنو 
                                                            

"نيسابكر: كالعامة تسمييا نشاككر ىي مدينة عظيمة ذات فضائؿ جسيمة معدف الفضالء كمنبع العمماء  (ُ)
، كقد ُّّ/ٓ :لـ أر فيما طٌكفت مف البالد مدينة كانت مثميا" قالو ياقكت الحمكم في معجـ البمداف

امر بف كريز، كأكؿ كاؿو عمييا: فيتحت في عيد الخميفة الراشد عثماف بف عفاف، بقيادة عبد اهلل بف ع
، كيمكف تحديد نيسابكر )نيشابكر( اليـك عمى ُّٗص :قيس بف الييثـ السُّممي، فتكح البمداف البالذرم

 خرائط قكقؿ حيث تقع في شماؿ شرؽ إيراف، كىي قريبة مف مدينة مشيد. 
 .ٕٔ-ِٕص :الذىبي، األمصار ذكات اآلثار (ِ)
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ق( كما ذكر اإلماـ الحاكـ، ِّٖمف إسحاؽ بف راىكيو )عمى األرجح فسمع 
ق(، كأحمد بف نصر بف زياد بف المقرئ ِْْكحسف بف بشر بف القاسـ السيممي )

سحاؽ (ُ)ق(ِْٓق(، كمحمد بف أحمد بف الجراح الجكزجاني نزيؿ نيسابكر )ِْٓ) ، كا 
ق(، ُِٓحمد بف كيساف بف يزيد التميمي المحاممي )ق(، كمُِٓبف منصكر الكىكسىج )

ق(، كأحمد بف سعيد بف َِٓكعبد اهلل بف ىاشـ بف حٌياف العبدم الطكسي )بضع ك
، ق(ِْٔ، كأحمد بف سعيد السيممي حمداف )ق(ِّٓصخر أبك جعفر الدارمي )

 . كغيرىـ
يا المقدَـّ عمى  سائر سمع مف ىؤالء لكٌنو لـز إماـ نيسابكر في زمنو كشيخى

ق(، مف بداية طمبو العمـ، كأكثر ِٖٓمشايخيا: محمد بف يحيى بف عبد اهلل الذىمي )
( حديثنا منفردنا كمقركننا أم ثمث ُْٖعنو جدنا في المنتقى كغيره فركل عنو في المنتقى )

 الكتاب تقريبنا. 
و األكؿ كالمقدـ عنده بال مثنكية ، كعنو أخذ الركاية كالنقد كالكشؼ عف فيك شيخي

ممي في الركاية كالمعرفة، قاؿ السُّ إماـ نيسابكر كقد كاف الذىمي ، العمؿ كأخطاء الثقات
ف: محمد بف يحيى كعبداهلل بف عبدالرحمف ف يقدـ مً تمميذ الدارقطني: "كسألتو مى 

السمرقندم؟ فقاؿ: محمد بف يحيى، كمف أحب أف يعرؼ قصكر عممو عف عمـ السمؼ 
 . (ِ)بف يحيى الذىمي"فمينظر في )عمؿ الزىرم( لمحمد 

ق(، فقد ركل عف محمد بف أحمد بف ِْْككاف أكؿ مالزمتو لمذىمي قبؿ سنة )
ق( ثناءن عطرنا عمى محمد بف يحيى الذىميِْٓالجراح المركزم نزيؿ نيسابكر )

، كلـ (ّ)

                                                            

ا في المنتقى، كلكنني كجدتو يركم عنو ثناء أحمد بف حنبؿ كتعظيمو لمحمد لـ يرك عف ابف الجراح شيئ (ُ)
 بف يحيى الذىمي، كعمى ىذا فإٌف مالزمتو لمحمد بف يحيى قديمة.

 .َِّص :سؤاالت السممي لمدارقطني (ِ)
 .ُٕٖ/ْ :الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد (ّ)
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يرك عنو شيئنا إال ىذا الثناء؛ مما يدؿ عمى أنو قد تأثر بثناء كبار شيكخ بمده عمى 
 كانقطع لمالزمتو رحميما اهلل.الذىمي 

المتكفي كلـ أجد لو ركاية في المنتقى عف محمد بف رافع بف سابكر النيسابكرم 
عمى سنِّو كجاللتو، كقد ركل عنو البخارم عف نحك ثمانيف سنة، ق( ِْٓ)في سنة 

( مكضعنا، ُٕأخرج لو البخارم في ) ،كابف خزيمة كمسمـ كأبك داكد كالترمذم كالنسائي
قد ك ، (ِ)كأكثر عنو ابف خزيمة، (ُ)( مكضعنإّٔنحك )في كأكثر عنو مسمـه فركل عنو 

"شيخ  كمع أٌف ابف سابكر كاف؛ (ّ)ذكر ابف خمفكف ابفى الجاركد في تالميذ ابف سابكر
كاف مشغكالن عف األخذ عنو  ابف الجاركد لكفٌ ، (ْ)عصره بخراساف في الصدؽ كالرحمة"
، فما أمكنو الزمف مف الجمع بيف محمد بف يحيى بمالزمة شيخو محمد بف يحيى الذىمي

 .كاهلل أعمـالذىمي كبيف ىؤالء الشيكخ، 
كعند تحميؿ مركيات ابف الجاركد عف شيخو محمد بف يحيى الذىمي نجد أنو 

ى يكاد ينفرد بأف يككف حافظ عمـ اعتمد عميو في الركاية كفي النقد اعتمادنا عظيمنا حت
الذىمي رحميما اهلل، كالعجيب أف عبارات الثناء عمى الذىمي تركل في األغمب مف 

 طريؽ ابف الجاركد.
ق( كركل عنو ُُّ-ِِّعجب بقرينو اإلماـ أبك بكر بف خزيمة النيسابكرم )كأي 

يرزؽ! ثـ مات ابف كىك حي   -دكف أف يعطؼ معو في اإلسناد غيره-في المنتقى حديثنا 
عجابً  و، كسماعيو منو يدؿ عمى و بو ككفائً خزيمة بعده بأربع سنيف، كىذا دليؿ حبو لو كا 

أنو قد سمع مف عامة شيكخ بمده حتى سمع مف أقرانو، كلكٌف الركاية شأف آخر غير 

                                                            

 .ُِٔ-ُُٔ/ٗ :ابف حجر، تيذيب التيذيب (ُ)
 ( حديثنا في القسـ المكجكد مف صحيحو، كىذا كثير.َُٓكجدت ابف خزيمة ركل عنو نحكا مف ) (ِ)
 (. ُٓٗ)رقـ بابف خمفكف، المعمـ بشيكخ البخارم كمسمـ  (ّ)
 .ُّٔ/ُِ :قالو الحاكـ. السير (ْ)
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السماع؛ فإننا ال نتجاسر عمى نفي سماعو ممف لـ نجد لو عنو ركاية إذا كاف سنُّو 
 حتممو، نعـ كال نثبتيا؛ لكف إذا أثبتيا أىؿ المعرفة تبعناىـ عمى ما أثبتكا.كرحمتو ي

ق(؛ ألنو َِٓلـ يمؽ البخارم حيف قدـك البخارم نيسابكر بعد ) كيحتمؿ أنو
كاف كقتيا في الرحمة الثانية كما سيأتي، كلذلؾ حدث عنو بصيغة )قاؿ( كركل في 

 مكضع آخر عف رجؿ عنو، كىك مف المستفيديف منو في المعرفة كالنقد.
ٍبد اهلل بف محمد بف عمٌي، قاؿ: نا (ُ)قاؿ ابف الفرضي ٍبد : "أخبرنا عى الحسف بف عى

الرحمف  خارم: كاف عبدباهلل الزبيدم، قاؿ: نا عبد اهلل بف عمي آبف الجاركد قاؿ: قاؿ ال
الح أبا عمرك الحمًصي قاضي األندلس ييقاؿ حجَّ سنة  ثِّؽ معاكيةى بف صى بف ميدم ييكى

 . (ِ)ثمافو كستيف كمائة"
سمعت عبد اهلل بفي  كقاؿ ابف عدم: "محمد بف إسماعيؿ الضبي منكر الحديث.

مَّادو يذكراف ذحمأى  في ةى، كمحمد بكَّ اركًد بمجال بفً  يِّ عم  .(ّ)ؾ عف البخارم"لدى بًف حى

                                                            

لبر ق(، شيخ الحافظ ابف عبد اَّْعبد اهلل بف محمد بف يكسؼ بف نصر األزدم القرطبي الحافظ ) (ُ)
ق( كعاد إلى قرطبة بعمـ غزير، في سائر الفنكف، فصنؼ كتابو ِّٖكقرينو، رحؿ إلى المشرؽ سنة )

في تاريخ عمماء األندلس، كبمغ فيو النياية كالغاية مف الحفؿ كاإلتقاف، ككٌممو ابف بشككاؿ في كتابو 
كممة لكتاب الصمة"، ثـ ق( كتاب ابف بشككاؿ في كتابو "التٖٓٔ"الصمة"، كأكمؿ ابف األبار البمنسي )
( ذيالن آخر عمى الصمة سماه "صمة الصمة"، كألؼ ابف عبد َٖٕألؼ أبك جعفر بف الزبير الغرناطي )

ق( ذيالن عمى كتاب ابف الفرضي كابف بشككاؿ معنا سماه "الذيؿ كالتكممة عمى َّٕالممؾ المراكشي )
ر التراجـ األندلسية. ترجـ لو ابف المكصكؿ كالصمة"، فكتاب ابف الفرضي ىك الجٌد األعمى لمصاد

 .ِْٔص :بشككاؿ في كتابو الصمة كأثنى عميو كعمى كتابو الصمة
 .ُّٖ/ِ :ابف الفرضي، تاريخ عمماء األندلس (ِ)
 .ِْٖ/ٕ :ابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ (ّ)
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كقاؿ ابف الجاركد: "حدَّثىًني محمد ابف إسماعيؿ الصائغ قىاؿ: سمعت محمَّد بفى 
خيثمة ًإسماًعيؿى البخارمَّ يقكؿ اجتمع عمي بف المديني كيحيىى بفي معيف كأحمدي كأبك 

ٌجة"  . (ُ)كشيكخ مف شيكخ العمـ فتذاكركا حديث عىٍمرك بف شعيب فثٌبتكه كذكركا أنو حي
كىك ذك اختصاص بشيكخ ابف ، (ِ)كلكف ابف خمفكف عٌده في تالميذ البخارم

 كاهلل أعمـ.الجاركد، كقكلو مقبكؿ، 
كسمع منو فإف ترؾ ركايتو عنو في كتابو يمكف أف  البخارم فعمى فرض أنو لقي

التي حصمت بيف البخارم كمحمد بف يحيى الذىمي رحميما  الكحشةى  وي بي بى سى  فسَّر بأفٌ يي 
 ه مف األخذ عف البخارم رحمو اهلل.اهلل، كالتي كاف مف نتائجيا تحذير الذىمي تالميذى 

ا ر ككنو ليس لو ركاية عف اإلماـ مسمـ، بسبب ىذه الجفكةفىسٌ يي كيمكف أف   ؛أيضن
 حتماؿ أفاكالتي تطكرت إلى جفكة بيف مسمـ كشيخو الذىمي رحميما اهلل، كلكف يبقى 

كلكٌف تطمب العمك أدل بو إلى ترؾ الركاية عنو في المنتقى؛ ثـ ، يككف لقيو كسمع منو
 .شيكخو الذيف لقييـ كسمع منيـجميع المنتقى كتاب مختصر كىك ال يعبر عف 

ق( ِِٗ)كلكف يمفت النظر أف أبا بكر محمد بف النضر بف سممة بف الجاركد 
ا ككماال كقدكة كرئاسة كثركة، كىك قريف عبد اهلل بف شيخ كقتو كعيف عمماء عصره حفظن 

الزمو بعد عكدتو ككاف ك رحؿ معو كاف قكٌم العالقة بمسمـ رحمو اهلل عمي بف الجاركد: 
مما يدؿ عمى عظـ مكانة مسمـ في نفكس ، (ّ)حتى كفاتويقـك عمى أمكره كيخدمو 
إلى ترجيح تأثر ابف شيئنا ما  أميؿي بيذا ، ككأنني بنيسابكر طالب الحديث في زمنو

البخارم كمسمـ رحـ اهلل  الشيخيف الجاركد بمكاقؼ شيخو محمد بف يحيى الذىمي مف
  .الجميع

                                                            

 .ِّٕ/ُ :أبك يعمى، طبقات الحنابمة (ُ)
 .ُٖص :ابف خمفكف، المعمـ بشيكخ البخارم كمسمـ (ِ)
 .ّْٓ/ُّ :الذىبي، السير (ّ)
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أبي بكر االسفراييني محمد بف محمد بف  قد ركل عفكيؤيد ذلؾ أٌف ابف الجاركد 
ق(، ككاف أف يركم عف مسمـو رحمو ِٖٔرجاء صاحب المستخرج عمى صحيح مسمـ )

 اهلل أكلى! 
ككفاة مسمـ ق( ُُّ) ة ابف خزيمةكبيف كفا ابف خزيمة كما أنو ركل عف

  .! فاألغمب أنو كاف متأثرنا بمكاقؼ شيخو الذىمياهلل خمسيف سنة مارحميق( ُِٔ)
عمى فقد نيًقؿى عنو الحطُّ  عمى أئمة ال يستحقكنيا، كقد كاف في ابف الجاركد شدةه 

كىذا نىفىسه مف التشدد مكركثه  !أبي حنيفة إلى درجة أف يقكؿ عنو ميختمؼه في إسالمو
، كقد انتقؿ ىذا رحميـ اهلل في األغمب مف تشددات شيخو محمد بف يحيى الذىمي

كمكقفو الشديد مف عمي  ؛تمميذ ابف الجاركد ى اإلماـ العقيميإل بالكراثة فيما أظفُّ  التشدد
  .كاهلل أعمـ، (ُ)يشيد عمى ذلؾ بف المديني كترجمتو لو في كتابو الضعفاء

 املطمب الثالث: 
 رحالته العمنًة

  :(2)إلى مرو المشرقية المقصد األول: رحلتو
 كابف محدثيا فسمع مف محدث مركإلى مرك: )رحلتو األولى(، رحؿ رحمو اهلل 

ق(، كأكثر عف َِٓمحـرِٕالحسف بف شقيؽ المركزم )تكفي  عمي بف محمد بف
ق( ككاف إليو المنتيى في عمك اإلسناد في أقصى ِٕٓ-قَُٔإماميا عمي بف خشـر )

                                                            

كمف التعميقات الخالدة لمذىبي قكلو في الميزاف: "أفما لؾ عقؿه يا عقيمي ..." مما رأل مف ىكؿ التشدد  (ُ)
عند العقيمي، كالعجيب أف العقيمي مع ذلؾ قد مأل كتابو مف الركاية عف عمي بف المديني في النقد 

 الحديثي.
لة تركمانستاف، كمرك القديمة شرقي مدينة مارم الحالية، كيمكف تحديدىا بكضكح تقع مرك اليـك في دك  (ِ)

عمى خرائط قكقؿ، كقد نص ياقكت الحمكم في معجـ البمداف عمى أف بينيا كبيف نيسابكر سبعكف 
ا، كقد قست المسافة بينيما عمى خريطة قكقؿ فكجدتيا ) كمـ( قد تزيد بسبب تعرجات الطرؽ، َّٓفرسخن

 لما ذكره ياقكت الحمكم؛ ألٌف الفرسخ نحك خمسة كيمكمترات يزيد قميال. كىك مطابؽ
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ق( ِٕٓ، كأكثر عف محمكد بف آدـ المركزم )(ُ)الشرؽ بمرك كىرات كما كراء النير
في كتابو  مشاىير شيكخيا أحاديث ركاىا عنيـككاف عالي اإلسناد، كانتقى عف 

 .المنتقى
كذكر الحاكـ رحمو اهلل أنو سمع مف عمي بف حجر السعدم المتكفى بمرك سنة 

ق(، كاألرجح أنو سمع منو بنيسابكر حينما كاف عمي بف حجر مقيمنا فييا كابف ِْْ)
منو كقت  كلك كاف سمع ،كلذلؾ لـ يرك عنو في المنتقى ؛الجاركد كقتيا عمى صغر

لما أضاع عمى نفسو فرصة الركاية عف شيخ جميؿ القدر عالي كشبابو رحمتو إلى مرك 
 السند. 

ال كاف ركل عف عمي بف  (قِْْسنة ) قبؿمرك  لـ يدخؿرجح أنو فاأل كا 
ق( كىك مف شيكخ ِْْيرك عف الحسيف بف الحريث المركزم )كيؤيدىا أنو لـ ؛ حجر

 (ِ)رميسيفقى ػ الحسيف بف الحريث المركزم ب كفاة ككانتاألئمة الخمسة كابف خزيمة، 
  .ق(ِّْمنصرفو مف حٌج عاـ )

ق( ألنو سمع مف ِْٗق( ك )ِْٓما بيف عامي ) ابف الجاركد فكاف دخكؿ
 ق( كركل عنو.َِٓ/ محـر ِٕمحمد بف عمي بف الحسف بف شقيؽ المركزم )

مركزم كلـ أجده يركم عف يكسؼ بف عيسى بف دينار الزىرم أبك يعقكب ال
كابف  البخارم كمسمـ كالترمذم كالنسائيمع أنو مف شيكخ في المنتقى ق( ِْٗ)

آخر عمره ممتنعنا عف التحديث، كلربما كاف لقيو كلـ يرك  يكسؼ ، فمربما كاف(ّ)خزيمة

                                                            

 .ِٓٓ/ُُ: الذىبي، السير (ُ)
بفتح القاؼ، كسككف الراء، ككسر الميـ، كياء مثناة مف تحت، كسيف ميممة مكسكرة، كياء أخرل ساكنة،  (ِ)

كسط إيراف، كيمكف تحديدىا ، كىك بمدة معركفة في َّّ/ْمعجـ البمداف ، كنكف، ىك تعريب كرماف شاه
 عمى خرائط قكقؿ بكضكح.

 .ْْٗ/ِّ :المزم، تيذيب الكماؿ (ّ)
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كفاة يكسؼ بف عيسى  دى يٍ عى مرك بي  عنو في المنتقى الختصار المنتقى، كلربما كاف دخؿ
 .ق(ِْٗبف دينار في سنة )

بيا؛ ألننا كجدناه يركل عف بعض  فإف كاف دخميا بعد كفاتو فإنو لـ ييًطًؿ المقاـ
ق(. مما يستكجب أف يككف قد أنيى الرحمة المشرقية َِٓالككفييف ممف كانت كفاتو )

ق( عمى ِْٗفي أكاخر سنة ) بعدىا مباشرة العراؽإلى مرك كبدأ بالرحمة الغربية إلى 
 أقؿ تقدير، كاهلل أعمـ. 

ألف بمده تقع عمى طريؽ الذاىب مف  ؛نيسابكر إلى بمده مف مرك عاد بد أنو كال
 كاستعد لرحمتو الثانية نحك الغرب.مرك إلى العراؽ، 

 المقصد الثاني: رحلتو إلى العراق والحرمين:
ق( كمٌر في طريقو َِٓفتكجو غربنا إلى العراؽ )دار المحدثيف( قبؿ )ثم انطلق 

األغمب كىي بمدة إلى الشماؿ الغربي مف نيسابكر، كسمع فييا مف يف في يسفراإإلييا ب
جاء ر كمحمد بف محمد بف  ،ق(ُِٓمسركر بف نكح الذُّىمي أبك بشر االسفراييني )

في مكضع آخر كلـ  ماكيحتمؿ أف يككف لقيي، ق(ِٖٔ) السندم أبك بكر االسفراييني
 .مايرحؿ إليي

كأئمة الحديث كالنقد فييا: سميماف بف ثـ انحدر إلى الرَّم كلقي كبار المحدثيف 
ق(، كأبك حاتـ الرازم ِْٔق(، كأبك زرعة الرازم )َِٓداكد القزاز الثقفي الرازم )بضع

ق(، كغيرىـ مف محدثييا كانتقى مف أحاديثيـ َِٕق(، كمحمد بف مسمـ بف كاره )ِٕٕ)
 كركاىا عنيـ.

اىيـ بف أحمد بف ثـ انحدر إلى ىىمىذىافى كلقي بعضى محدثييا: فسمع مف إبر 
، )؟( ق( محدِّث ىمذاف، كمعركؼ بف الحسف الكتاني اليمذانيِْٓيعيش اليمذاني )

 ق(.َِٔكأحمد بف خمؼ أبك صالح اليمذاني )
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ألنو سمع مف جميؿ  :( بعد ىمذافاألىكاز)األحكاز كأغمب ظني أنو انحدر إلى 
عنو كركل، كألنو دخؿ  كانتقى)؟( كاز ىبف الحسف العتكي الجيضمي البصرم نزيؿ األ

 .الككفة قبؿ بغداد في األغمب كدخكليا مف جية األىكاز أقرب
مع الككفة اتجو إلى ك ألمر ما ككأنو كاف يريد البدء بالبصرة، كلكنو ترؾ البصرة 

مكت عمرك بف عمي كالغالب أف  ؛(ُ)إلى األىكاز أقربفي طريقو كىي أف البصرة 
اختار  كأظنو. عف دخكلياق( كفكات إدراكو كاف سبب عزكفو ِْٗالفاٌلس البصرم )

الذىمي رحمتو برحمة شيخو محمد بف يحيى الذىمي حيث بدأ  استئناسنابالككفة  التكجو إلى
بالبصرة فندـ! قاؿ الذىمي: "كلما دخمت البصرة استقبمتني جنازة يحيى القطاف عمى باب 

! أم: (ِ)! ثـ قاؿ: "لك لـ أبدأ بالبصرة لـ يفتني أبك أسامة، كحسيف الجعفي"البصرة"
 .ليتني بدأت بالككفة

مف: عمرك بف عبد اهلل بف حنش األكدم يا فدخؿ ابف الجاركد الككفة كسمع ب
ق(، كعبد اهلل ِٔٓق(، كأكثر عف محمد بف عثماف الكراؽ العجمي ابف كرامة )َِٓ)

ـي أىؿ زمانو، كمحمد بف إسماعيؿ ِٕٓسعيد األشج )بف سعيد بف حصيف أبك  ق( إما
 ق(، كغيرىـ.َِٔبف سمرة األحمسي )

عىدى إلى بغداد كأطاؿ البقاء فييا كلـ ينحدر إلى البصرة ففاتو السماع مف  كصى
ق(، ِِٓق(، كمحمد بف المثنى )َِٓشيكخ البصرة: نصر بف عمي الجيضمي )

يء كثير! كاحتاج أف يركم في المنتقى عف ق(، ففاتو شِِٓكمحمد بف بشار بندار )
 . (ّ)رجؿ عف بيندار

                                                            

كيمكمتر تقريبنا(، حسب القياس  َِْكيمكمتر تقريبنا(، كبيف األحكاز كالككفة ) َُِبيف األحكاز كالبصرة ) (ُ)
 المباشر عمى خرائط قكقؿ.

 .ِّٖ/ُِ: الذىبي، سير أعالـ النبالء (ِ)
 .َُُ: المنتقى (ّ)
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ق(، كأكثر عف يعقكب ُِٓكلكنو سمع في بغداد مف: محمد بف سيؿ التميمي )
يو( )ِِٓبف إبراىيـ الدَّكرقي ) ق(، كسعيد بف ِِٓق(، كزياد بف أيكب بف زياد )دىلىكى

كالحسف بف محمد  ق(،ِٓٓق(، كمحمد بف عبدالرحيـ صاعقة )ِّٓبحر القراطيسي )
ق(، كشيكخو ِٖٓق(، كمحمد بف عبد الممؾ بف زنجكيو )َِٔبف الصٌباح الزعفراني )

 ؛ فأكثري سنيف ثالثكبقي فييا نحك  آخريف كيثير مما يؤكد أنو أطاؿ البقاء في بغداد
 بغداديكف. في المنتقى شيكخو الذيف ركل عنيـ

مف: محمد بف كزير بف قيس فسمع أثناء بقائو في بغداد كجاؿ في مدائف العراؽ 
ق(، كيحتمؿ أف ِٔٔق(، كحماد بف الحسف الكراؽ النيشمي السامرائي )ِٕٓالكاسطي )
 .كقت مقامو فييا قصدكىافي بغداد إف كانكا  يككف لقييـ
أحمد بف المقداـ قصد البصرة بعد أف فاتو كبار مسندييا؛ ألنو لـ يرك عف ـ يكل

ىػ(، كبشر بف خالد أبك محمد الفرائضي ِّٓم )بف سميماف أبك األشعث العجمي البصر 
ق( عمى ِٕٓزياد بف أخـز الطائي البصرم )كال عف ىػ(، ِّٓالعسكرم البصرم )

 جاللتو كركاية الكبار عنو كالبخارم كأصحاب السنف.
ا كمعتمرنا كطالبنا لمعمـ: حجثـ تكجو إلى ال  از حاجن

بالمدينة كسمع فييا مف: حمزة بف مالؾ بف حمزة األسممي أبك صالح  فمرٌ 
ق، حيث كاف المحدثكف ِٓٓأك  ِْٓ، كأظف ذلؾ كاف في سنة المدني كركل عنو

  . (ُ)في ىذا الكقت يقصدكف حمزة األسممي لمسماع في المدينة
ق( كأكثر ِٔٓمكة: فسمع مف محمد بف عبد اهلل بف يزيد المقرئ ) كتكٌجو إلى

عنو الركاية عف ابف عيينة، كسمع مف غيره مف شيكخ مكة، فسمع مف محمد بف إدريس 
ق(، ِٖٔق(، كأحمد بف شيباف الرممي أبك عبد المؤمف )ِٕٔأبك بكر كراؽ الحميدم )

                                                            

ق(، فيك مف مقاصد ِٓٓذكر ابف أبي حاتـ أف أباه سمع منو بالمدينة في رحمتو إلى الحج سنة ) (ُ)
 المحدثيف كقتيا في المدينة، الجرح كالتعديؿ ترجمة حمزة األسممي.
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كمما يؤكد دقة  .ق(، كغيرىـُِٗكمحمد بف عمي بف زيد الصائغ المكي أبك عبد اهلل )
 (قِِٓالمكي ) تاريخ كركده الحجاز أنو قد فاتو محمد بف منصكر بف ثابت الخزاعي

 .في السنف أدركو النسائي رحمو اهلل فأكثر عنوكاف قد ك  ،فمـ يسمع منو
إلى مصر كالشاـ  الثالثة،ككأنو استقر في مكة؛ ألننا كجدنا أنو بدأ رحمتو 

كابتدأ بمصر كلـ يبدأ بالشاـ عمى  كالثغكر بعد نحك عشر سنيف مف كركده إلى مكة
ثـ عادة الذيف يرحمكف مف الحجاز كلك كاف رحؿ مف العراؽ البتدأ بالشاـ ثـ مصر، 

أٌف ، مما يدؿ عمى أنو استقر في مكة ك األخيرة عاد إلى مكة بعد أف أكمؿ رحمتوكجدناه 
 .كأىميف الو فييا دارن 

 الشامية المقصد الثالث: رحلتو إلى مصر والشام والثغور
ق(، ففاتو السماع مف يكنس بف عبد األعمى ِْٔتكٌجو إلى مصر بعد سنة ) ثـ
ق(، كمحمد بف عبد ِٕٔق(، كلكنو سمع مف بحر بف نصر بف سابؽ )ِْٔالصدفي )

ق(، كأكثر عنيـ، َِٕ)ق(، كالربيع بف سميماف المرادم ِٖٔالحكـ ) اهلل بف عبد
 كانتقى عف غيرىـ كركل.

أك لـ يمقو؛ لكنو لـ يرك عنو، كال كقفت  مصركال أدرم ىؿ لقي اإلماـ النسائي ب
 عمى ذكره في شيءو مف أخباره.

 ثـ رحؿ إلى الشاـ كالثغكر: 
 كركل عنو.)؟( فمسطيف مف عبد اهلل بف محمد بف عمرك الغىزِّم  غزة فسمع في

 ق(.ِٖٔس مف محمد بف النعماًف بًف بشير المقدسي )كسمع ببيت المقد
كسمع بدمشؽ مف الشيخ المعٌمر محمد بف ىشاـ بف مىاٌلس الدمشقي أبك جعفر 

 ق( كقد قارب المئة.َِٕ)
-ُٗٔككرد بيركت لمسماع مف العباس بف الكليد بف مزيد أبك الفضؿ العيذرم )

 ق(، ككاف ممف عيمِّر مئة عاـ.َِٕ
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ر أبك عتبة أحمد بف الفرج بف سميماف الشيخ المعمٌ  ككرد حمص فسمع مف:
 ق(. ِِٕق(، كمف محدثيا الحافظ المجكد محمد بف عكؼ )ُِٕالكندم المؤذف )

إبراىيـ بف الحسف لمرباط كالسماع فسمع  (ِ)كطرسكس (ُ)يصةصِّ كتكجو إلى المً 
الطرسكسي محمد بف إبراىيـ بف مسمـ الخزاعي يصي المقىٌسمي، ك صِّ بف الييثـ المً 

  .اؿ صاحب التصانيؼق( اإلماـ المسند الرحٌ ِّٕ)
 بمكة المكرمة المقصد الرابع: استقراره بعد رحالتو

بما نستدؿ بو عمى أنو عاد إلى نيسابكر بعد رحمتو عنيا،  لـ تيسعفنا المصادر
ف كاف األغمب أنو عاد مف أك إلى بغداد حاضرة المحدثيف، فال نثبت شيئا كال ننفيو ، كا 

 إلى مكة. الثالثة رحمتو
بف الشرقي النيسابكرم أبك حامد اكلكٌنو قد ذيًكرى في تالميذه: أحمد بف محمد 

ماـ نيسابكر في زمانو، كابف أختو يحيى بف ق( ِّٓ) تمميذ مسمـ كصاحب الصحيح كا 
ق( إماـ المحدثيف في نيسابكر بعد ابف الشرقي، فيؿ عاد ابف ُّٓ)منصكر القاضي 

الجاركد إلى بمده نيسابكر كمكث فييا كحٌدث فأخذكا عنو ثـ ارتحؿ إلى مكة رحمتو 
  األخيرة؟ أـ أنيما لقياه في مكة كسمعا منو فييا أثناء رحمتيما؟ كالىما محتمؿ.

ق( بزمف؛ ألف الطبراني سمع منو بمكة كما ِّٖكلعمو كاف أقاـ بمكة قبؿ )
ق( قاؿ الطبراني: ِّٖصرح بذلؾ في ركايتو عنو، ككاف الطبراني دخؿ مكة سنة )

                                                            

، كضبطيا ياقكت الحمكم بفتح الميـ ُّٓ/ٓ: ضبطيا بكسر الميـ كتشديد الصاد السمعاني في األنساب (ُ)
 .ُْْ/ٓ :د الصادكتشدي

يصة كطرسكس تقعاف اآلف في جنكب غرب تركيا قريبنا مف البحر األبيض المتكسط، كتتكسطيما  (ِ) الًمصِّ
مدينة أذنة )أضنة(، فتقع المصيصة شرؽ أضنة كتقع طرسكس غربيا، كيمكف تحديدىما عمى خرائط 

 قكقؿ.
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 .(ُ)ثالث كثمانيف كمائتيف" ِّٖ"حدثنا أحمد بف محمد بف العباس اليركم، بمكة سنة 
براني: "حدثنا عبداف بف محمد المركزم ق(؛ قاؿ الطِٕٖكلكنو دخميا مرةن أخرل سنة )

 .(ِ)بمكة سنة سبع كثمانيف كمائتيف"
كقد جاء في في ترجمة: "ثابت بف حـز بف عبد الرحمف بف مطرؼ بف سميماف 
بف يحيى العكفي مف كلد عكؼ بف غطفاف... رحؿ إلى المشرؽ ىك كابنو قاسـ في سنة 

كمحمد بف عمٌي الجكىرم كأحمد بف  اهلل بف عمٌي بف الجاركد فسمعا بمٌكة مف عبد ِٖٖ
 .(ّ)حمزة، كبمصر مف أحمد بف عمر البٌزاز كأحمد بف شعيب النسائي"

كىذه تدؿُّ عمى أنو كاف في مكة أشير شيكخيا أك مف أشيرىـ في نحك ىذا 
 فاهلل أعمـ.قد عاد إلى مكة قبؿ ىذا التاريخ؛  وأن يؤكدمما ، التاريخ

بيت اهلل الحراـ، كاالنقطاع  عندبالمجاكرة  عمميةكىكذا أنيى ىذا اإلماـ رحمتو ال
 . ةلمعبادة، كالتعميـ كاإلفاد

 كلقاء المحدثيف. كالركاية كالعبادةكمكة اختيار مناسب جدنا لنشر العمـ 
كجيعؿ درسو عمى جبؿ الصفا؛ مما يدؿ عمى تزاحـ الناس عميو، كاستحقاقو أف 

مكاف عاؿ، كقد كاف درسيو في مكة ييشير درسيو بيف الدركس، كيبرز لمسامعيف عمى 
يجمع بيف الركاية مطمقنا كبيف ركاية كتابو المنتقى، كبيف المعرفة مطمقنا كبيف ركاية كتبو 

 التي ألفيا في المعرفة، كما سيأتي.
 ككاف ييممي إمالءن عمى التالميذ. 

                                                            

 .َُُ: الطبراني، المعجـ الصغير (ُ)
 .ٓٓٔ :المصدر السابؽ (ِ)
 .ُِّ/ّ :ياقكت الحمكم، معجـ البمداف (ّ)
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ى قاؿ ابف عدم: "حدثنا عبد اهلل بف عمي بف الجاركد النيسابكرم بمكة إمالءن عم
 .(ُ)الصفا"

ق( في كتابو الجميؿ الضعفاء الكبير، ككاف يقكؿ: ِِّكنقؿ عنو العقيمي )
"حدثني عبد اهلل بف عمي" كال ينسبو إلى الجاركد، كأخذ عنو في العمؿ كالجرح كالتعديؿ، 
كىذا مثاؿ لما نقمو عنو العقيمي: "قاؿ لي عبد اهلل بف عمي، قاؿ ميحمد بف يحيىى: 

ديثاف مينكىرا عيؼ الحى مؿ فييما عمى عىبد اهلل بف عبد العزيز، كىك ضى ف جميعنا، كالحى
 .(ِ)الحديث"

ق( كذلؾ في كتابو الجميؿ الكامؿ في الضعفاء، كقد ّٓٔكنقؿ عنو ابف عدم )
ق(، ككجدت ابف عدم حٌدث عنو بثالثة أحاديث ِٕٗكانت رحمة ابف عدم سنة )

النقد يشبو أٌف بعضيا مف تصانيفو في أحديىا مف المنتقى، كحدَّث بأخبارو في المعرفة ك 
 المعرفة كبعضيا مف مركياتو المطمقة في المعرفة.

ككجدت الطبراني ركل عنو عشريف حديثنا في معاجمو ليس منيا شيءه مف 
 .(ّ)أحاديث المنتقى، فيي مف منتقياتو عنو

 .(ْ)كركل عنو المغاربة المنتقى كأحاديث ليست في كتاب المنتقى
المغاربةي بغيتيـ: شيخ نيسابكرم حافظه ناقده قٌرب إلييـ أسانيد أىؿ ككجد فيو 

ا  المشرؽ العالية في مكة المكرمة يمقكنو في مكسـ الحج كالعمرة، كقٌدـ ليـ ممخصن
 ألحاديث األحكاـ التي يحتاجيا فقياؤىـ.

                                                            

 (.ُُّّْ، َُُِٕ، ُُِٓ، ّّٗ)رقـ بفي مكاضع مف كتابو الكامؿ في الضعفاء  (ُ)
 .ِْٕ/ّ :العقيمي، الضعفاء الكبير (ِ)
 في مكاضع مف المعاجـ الثالثة الكبير كاألكسط كالصغير. (ّ)
 عند الحافظ ابف عبد البر في مكاضع مف كتابو التمييد. كما (ْ)
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كأخذكا كتبو كنقمكىا إلى األندلس كمف ىناؾ حيفظت كاشتيرت، حتى أصبحت 
أخريف إلييا مكصكلة بتالميذه المغاربة األندلسييف، كىذا مف شكاىد التكامؿ أسانيد المت

 العممي بيف المشرؽ اإلسالمي كالمغرب.
لى ىنا نقؼ في ىذا البحث التاريخي الماتع  عف اإلماـ ابف الجاركد صاحب كا 

 المنتقى، كنصمي كنسمـ عمى نبينا محمد كآلو كصحبو كأتباعو بإحساف.
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 اخلامتة
 نتائج البحث:أىم 
، أقدـ ركاية كقفت لو عمييا اإلماـ ابف الجاركد قديـ السماع كاسع الرحمة -

ق(، كذكر اإلماـ الحاكـ أنو ركل عف ِّٗكانت عف شيخ تكفي سنة )
  .ق(، كىك غير مستبعدِّٖإسحاؽ ابف راىكيو )

 .رحالت عممية أربعرحمو اهلل  بف الجاركدكاف ال -
 العممية كانت إلى الشرؽ إلى مرك ثـ عاد إلى بمده. توأكؿ رحال -
 العراؽ إلىالرحمة الثانية كانت إلى الغرب كىي طكيمة طاؼ فييا البمداف  -

 .نحكنا مف أربع أك خمس سنيف بغداد كاستقر في
، كاألغمب أنو استقر في إلى الحجاز مكة كالمدينةمف العراؽ  الرحمة الثالثة -

  .مكة نحكنا مف عشر سنيف
في الشامية مصر ثـ الشاـ ثـ الثغكر  إلىالحجاز مف  الرابعةالرحمة  -

 استقر في مكة.عاد ك المصيصة كطرسكس ثـ 
شيخ ابف الجاركد الذم ينتمي إليو عممو في الركاية كالنقد ىك اإلماـ محمد  -

 بف يحيى الذىمي.
كثير  أثرت مالزمة ابف الجاركد لشيخو محمد بف يحيى الذىمي، فمـ يرك عف -

 .مف األئمة ككبار المسنديف في زمنو
 كاف ابف الجاركد شيخ مكة المقصكد بالرحمة في زمانو. -
كاف درسو رحمو اهلل بارزنا لطالب العمـ، فقد كاف يحدث إمالءن عمى جبؿ  -

 الصفا.
كانت دركسو تشمؿ الركاية كالمعرفة مما احتكت عميو مصنفاتو كمف  -

 خارجيا.
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 راجعقائنة املصادر وامل
 .القرآف الكريـ 
 ق(، طبقات الحنابمة، دار المعرفة، بيركت. ِٔٓابف أبي يعمي ) .ُ
أحمد صالح الغامدم، زكائد منتقى ابف الجاركد عمى الكتب الستة مف  د. .ِ

 األحاديث المرفكعة، بحث منشكر في مجمة جامعة أـ القرل. 
ق(، الفيصؿ في مشتبو النسبة، تحقيؽ سعكد ْٖٓأبك بكر الحازمي ) .ّ

 ق. ُِْٖالديحاني، الرشد، 
ق(، المعمـ بشيكخ البخارم كمسمـ، تحقيؽ عاد ّٔٔأبك بكر بف خمفكف ) .ْ

 سعد، الكتب العممية. 
ق(، فتكح البمداف دار مكتبة اليالؿ، اليالؿ، بيركت، ِٕٗالبالذرم ) .ٓ

 ق.َُْٖ
ق(، العقد الثميف في تاريخ البمد األميف الكتب ِّٖتقي الديف الفاسي ) .ٔ

 ـ.ُٖٗٗ، ُطركت، العممية، بي
ق(، تيذيب الكماؿ، تحقيؽ: بشار عكاد ِْٕأبك الحجاج يكسؼ المزم ) .ٕ

 ىػ. ََُْ، ُطمعركؼ، مؤسسة الرسالة، بيركت، 
ق(، تبصير المنتبو بتحرير المشتبو، محمد ِٖٓابف حجر العسقالني ) .ٖ

 عمي النجار، المكتبة العممية، بيركت. 
ق(، تقريب التيذيب، عناية: عادؿ مرشد، ِٖٓابف حجر العسقالني ) .ٗ

 ىػ. ُُْٔ، ُطالرسالة، 
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ق(، تيذيب التيذيب، ، ضبط كمراجعة: ِٖٓابف حجر العسقالني ) .َُ
 ىػ. ُُْٓ، ُطصدقي جميؿ العطار، دار الفكر، بيركت، 

ق(، الجامع ألخالؽ الراكم كآداب السامع، تحقيؽ ّْٔالخطيب البغدادم ) .ُُ
 ىػ.َُّْمحمكد الطحاف، المعارؼ، الرياض، د. 

ق(، الرحمة في طمب الحديث، تحقيؽ: نكر الديف ّْٔالخطيب البغدادم ) .ُِ
 ىػ.ُّٓٗعتر، دار الكتب العممية، 

ق(، تاريخ بغداد، تحقيؽ بشار عكاد معركؼ، ّْٔالخطيب البغدادم ) .ُّ
 ىػ.ُِِْ، ُطدار الغرب، 

في الرسـ، تحقيؽ سكينة ق(، تمخيص المتشابو ّْٔالخطيب البغدادم ) .ُْ
 ـ.ُٖٓٗ، ُطالشيابي، طالس لمدراسات كالترجمة كالنشر، دمشؽ، 

الخطيب البغدادم، الكفاية في معرفة أصكؿ عمـ الركاية، تحقيؽ: إبراىيـ  .ُٓ
 .ىػُِِْ، ُطبف مصطفى الدمياطي، طبع دار اليدل، المنصكرة، 

ف تحت ق(، تحقيؽ فريؽ مف الباحثيّٖٓالدارقطني، سؤاالت السممي ) .ُٔ
 ق.ُِْٕ، ُطد. خالد الجريسي،  ،إشراؼ د. سعد الحمٌيد

 ق.َُْٖ، ُطق(، األنساب، دار الجناف، ِٔٓالسمعاني ) .ُٕ
ق(، تاريخ اإلسالـ، تحقيؽ بشار عكاد معركؼ، ْٖٕشمس الديف الذىبي ) .ُٖ

 ىػُِْْ، ُطدار الغرب، 
ق(، تذكرة الحفاظ، دار إحياء التراث العربي، ْٖٕشمس الديف الذىبي ) .ُٗ

 .ُط
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ق(، ذكر مف يعتمد قكلو في الجرح كالتعديؿ ْٖٕشمس الديف الذىبي ) .َِ
 ق.َُُْتحقيؽ عبد الفتاح أبك غدة، الرابعة، بيركت، 

ق(، سير أعالـ النبالء، أشرؼ عمى تحقيقو: ْٖٕشمس الديف الذىبي ) .ُِ
 ىػ.ُُْٕ، ُُطشعيب األرنؤكط، مؤسسة الرسالة، 

يات، تحقيؽ أحمد األرنؤكط ق(، الكافي بالكفْٕٔصالح الديف الصفدم ) .ِِ
 ق.َُِْكتركي مصطفى، إحياء التراث، 

 ق(، معجـ السفر تحقيؽ عبد اهلل الباركدم. ٕٔٓأبك طاىر السمفي ) .ِّ
ق(، المعجـ األكسط، تحقيؽ طارؽ عكض اهلل كآخركف، َّٔالطبراني ) .ِْ

 .ىػُُْٓدار الحرميف، 
لسمفي، ق(، المعجـ الكبير، تحقيؽ حمدم عبد المجيد أَّالطبراني ) .ِٓ

 .ِط
ق(، تحقيؽ أكـر البكشي ْْٕطبقات عمماء الحديث البف عبد اليادم ) .ِٔ

براىيـ الزيبؽ، الرسالة، بيركت، لبناف،   ق ُُْٕكا 
 عاصـ القريكتي، منيج الحافظ ابف الجاركد في كتابو المنتقى.  د. .ِٕ
ق(، التمييد لما في المكطأ مف المعاني ّْٔابف عبد البر النمرم ) .ِٖ

ؽ: مصطفى أحمد العمكم كمحمد عبد الكبير البكرم، طبع كاألسانيد، تحقي
 كزارة عمـك األكقاؼ كالشئكف اإلسالمية بالمغرب. 

ق(، تقدمة الجرح كالتعديؿ، مطبكع مع ِّٕعبد الرحمف بف أبي حاتـ ) .ِٗ
 الجرح كالتعديؿ، دائرة المعارؼ العثمانية، حيدر أباد، الدكف.
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عبد العزيز شاكر حمداف الكبيسي، الركاة المتركككف في منتقى ابف  د. .َّ
 الجاركد. 

ق(، المستدرؾ عمى الصحيحيف، َْٓأبك عبد اهلل الحاكـ النيسابكرم ) .ُّ
 تصكير دار المعرفة عف الطبعة اليندية. 

ق(، معرفة عمـك الحديث ككمية َْٓأبك عبد اهلل الحاكـ النيسابكرم ) .ِّ
، أجناسو، تأليؼ: تحقيؽ:  ، دار ابف حـز ، ُطأحمد بف فارس السمـك

 ىػ. ُِْْ
ق(، تحقيؽ مازف السرساكم، الرشد، ّٓٔابف عدم، الكامؿ في الضعفاء ) .ّّ

 ق. ُّْْ، ُطالرياض، 
ق(، الضعفاء الكبير تحقيؽ مازف السرسارم، دار ابف ِّٕالعقيمي ) .ّْ

 ـ.ََِٖ، ِطعباس، مصر، 
بي داكد، أبك ىاجر ق(، تسمية شيكخ أْٖٗأبك عمي الغساني الجياني ) .ّٓ

 ق. ُُْٖ، ُطبف بسيكني زغمكؿ، الكتب العممية، 
ق(، تقييد الميمؿ كتمييز المشكؿ، تحقيؽ ْٖٗأبك عمي الغساني الجياني ) .ّٔ

كطبعة  ،قُُِْ، ُطعمي العمراف كعزير شمس، دار عالـ الفكائد، 
أخرل بتحقيؽ محمد أبك الفضؿ، طبع كزارة األكقاؼ بالمممكة المغربية، 

 . قُُْٖ
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ق(، مقدمة ابف الصالح تحقيؽ الدكتكرة: ّْٔأبك عمرك بف الصالح ) .ّٕ
ىػ، ُُْٓعائشة بنت الشاطئ، تصكير المكتبة الفيصمية، طبعة عاـ 

طبعة ثانية معرفة أنكاع عمـ الحديث البف الصالح، تحقيؽ نكر  ،محررة
 الديف عتر. 

العمركم، عمرك  :ق(، تاريخ دمشؽ، تحقيؽِٕٓأبك القاسـ ابف عساكر ) .ّٖ
 ق. ُُْٓدار الفكر، 

 ـ. ُٓٓٗ، ِطق(، الصمة، الخانجي، ٖٕٓأبك القاسـ بف بشككاؿ ) .ّٗ
(، األنساب المتفقة في الخط المتماثمو في النقط َٕٓابف القيسراني ) .َْ

كىك المؤتمؼ كالمحتمؼ البف  ،قُِِٖكالضبط، تحقيؽ دم يكنج، ليدف، 
 ق ُُُْالقيسراني، كماؿ الحكت، الكتب العممية، 

ق(، اإلكماؿ في رفع االرتياب عف المؤتمؼ كالمختمؼ ْٕٓابف ماككال ) .ُْ
 ق. ُُُْمف األسماء كالكنى كاألنساب، الكتب العممية، بيركت، 

ق(، المنتقى مف السنف المسندة، طبع دار َّٕأبك محمد ابف الجاركد ) .ِْ
 التأصيؿ. 

ق(، الفيرست، تحقيؽ عكاد بشار معركؼ ٕٓٓمحمد بف خير األشبيمي ) .ّْ
 ـ.ََِٗبنو محمكد، طبع دار الغرب اإلسالمي، كا

محمد بف عبد الكريـ بف عبيد، اإلماـ الحافظ ابف الجاركد النيسابكرم  د. .ْْ
 ق. ُِْٔكأثره في السنة النبكية، طبع دار إماـ الدعكة لمنشر كالتكزيع، 

ق(، جذكة المقتبس في ذكر كالة األندلس ْٖٖمحمد بف فٌتكح الميكرقي ) .ْٓ
 ـ.ُٔٔٗالقاىرة،  الدار المصرية،
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ق(، صمة الخمؼ َُْٗمحمد بف محمد الركداني المغربي المكي ) .ْٔ
بمكصكؿ السمؼ، تحقيؽ محمد حجي، دار الغرب اإلسالمي، بيركت، 

 ق.َُْٖ، ُط
ق(، الجكاىر المضية في تراجـ الحنفية، محمد ٕٕٓمحيي الديف الحنفي ) .ْٕ

 مير كتب خانة، كراتشي.
فظ ابف الجاركد كزكائد مسنده عمى مقبؿ بف مريشيد الحربي، الحا د. .ْٖ

 ق، ُِْٓاألصكؿ الستة، طبع مكتبة أضكاء السمؼ، الرياض، 
ق(، تحقيؽ محمد اليعالكم، دار الغرب، ْٖٓالمقفى الكبير لممقريزم ) .ْٗ

 ق.ُِْٕ، ِطبيركت، 
ق(، إكماؿ اإلكماؿ، تحقيؽ د. عبد القيـك عبد رب النبي، ِٗٔابف نقطة ) .َٓ

 ق. َُُْ، ُطجامعة أـ القرل، 
ق(، التعديؿ كالتجريح لمف خرج لو البخارم في ْْٕأبك الكليد الباجي ) .ُٓ

 ىػ. َُْٔ، ُطالجامع الصحيح، دار المكاء، الرياض، 
 ـ.ُٓٗٗق(، معجـ البمداف دار صادر، بيركت، ِٔٔياقكت الحمكم ) .ِٓ
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