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اإلعــام بمــن ُأبهم في فتح البــاري من المؤلفين األعام
د. عبد العزيز دخان

امللخص:
لقــد كان مــن األمانــة العلميــة أن حيــرص كثــر مــن شــراح األحاديــث. واحلافــظ 
ابــن حجــر العســقالين واحــد منهــم. علــى نســبة كّل قــول إىل قائلــه، ســواء ارتضــوا 
ذلــك القــول أم مل يرتضــوه، وســواء تعّقبــوه أو ســكتوا عنــه، ويف ذلــك مــن الفائــدة 
مــا ال خيفــى، ولكــّن القــارئ لعديــد مــن مصنفــات العلمــاء يف شــرح احلديــث يلحــظ 
أيضا أّن هناك قدرا ليس ابلقليل من األقوال وردت عارية عن نســبتها إىل قائليها، 
حيــث ينســب الشــارح قــوال إىل قائــل مثّ يبهــم أمــره، فــال يذكــره ابســم وال بكنيــة، وال 
بلقــب، وبــال بنســبة، وإّنــا يســتعمل ألفاظــا مبهمــة يف التعبــر عــن هــذا القائــل، أو 

يضيفــه إىل كتابــه قائــال: قــال صاحــب الكتــاب الفــالين.
ونظــرا لكثــرة املــاّدة العلميــة الــي وجدهتــا يف فتــح البــاري بصيــغ متعــددة وكثــرة، 
فقــد أصبــح األمــر حيتــاج إىل مؤلّــف يف مجــع هــذه املــاّدة كّلهــا، ولكــّي اقتصــرت يف 
هــذا البحــث علــى مجــع مــا أهبمــه احلافــظ ابــن حجــر وأضافــه إىل كتابــه، قائــال: )قــال 
صاحــب الكتــاب الفــالين(، دون أن يصــرّح ابمســه يف مجلــة مــن املواضــع يف كتابــه، 
مثّ قــد يصــرّح ابمســه يف مواضــع وقــد ال يفعــل، مثّ حماولــة الكشــف عــن األســباب 
الــي تدعــو احلافــظ ابــن حجــر. أو غــره مــن الشــرّاح. إىل هــذا الســلوك، والكشــف 
عــن الوســائل الــي ميكننــا اســتعماهلا يف إزالــة هــذا النــوع مــن اإلهبــام، والتعــّرف علــى 

أمســاء هــؤالء األعــالم.
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The acknowledgment of  the ambiguated luminaries 
in Fath AlBari

Abstract: 
It was out of scientific integrity that Hadith’s expounders 

-Ibn Hajar Al Asqalani as one of them- have attributed each 
saying to its teller, and the benefits in that are huge, but 
the one who reads a lot of scholars books in expounding 
Alhadith can notice that there is quite a lot of sayings that 
was mentioned without their tellers, as the expounder was 
refereeing a saying to someone but then make it ambiguous 
by not mentioning his name or nickname, but using ambiguous 
words to describe this teller, or to add him to his book by saying: 
The so called book’s owner said.

Due to the overabundance of the scientific materials that 
I have found in “Fath AlBari”, it turned out that an author 
is required to gather all the materials needed. But I restricted 
my research on the things which were made ambiguous by Ibn 
Hajar, and were added to his book, by saying: “The author of 
the so-called book said without disclosing his name in any 
area of the book, and he sometimes discloses his name in 
some areas of the book or he doesn’t. and then he tries to 
uncover the reasons that lead Ibn Hajar and other expanders 
to this behavior and revealing the methods that we can use to 
remove this kind of ambiguity, and getting to know the names 
of these luminaries’ authors.

Key words: Al-Tha'alebi, Kanz Al-Rowat Al-Majmoo', 
Maqaleed Al-Asaneed, Method, Sheikhs, Students, Publications.
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املقّدمة:
احلمــد هلل رّب العاملــن، والصــالة والســالم علــى ســيد اخللــق أمجعــن، ســيدان حممــد، وعلــى 

آلــه وصحبــه أمجعــن

أما بعد:

فقــد كانــت املؤلفــات يف شــرح احلديــث ميــداان فســيحا لنقــل أقــوال العلمــاء واجتهاداهتــم يف 
بيــان غريــب احلديــث، وشــرح معانيــه، واســتنباط األحــكام الشــرعية العمليــة منــه، إضافــة إىل كثــر 
مــن الفوائــد العلميــة والعمليــة األخــرى املســتفادة منــه، وقــد كان مــن األمانــة العلميــة أن حيــرص 
شــراح األحاديــث علــى نســبة كّل قــول إىل قائلــه، ســواء ارتضــوا ذلــك القــول أم مل يرتضــوه، وســواء 
تعّقبــوه أو ســكتوا عنــه، ويف ذلــك مــن الفائــدة مــا ال خيفــى، حيــث يُعــرف القائــل، ويعــرف قولــه، 
فيعــرف فضلــه، إن كان مصيبــا، فيُنســب إليــه، ويعــرف خطــؤه -إن كان خمطئــا- فيُنســب إليــه.

ولكــّن القــارئ لعديــد مــن مصنفــات العلمــاء يف شــرح احلديــث يلحــظ أيضــا أّن هنــاك قــدرا 
ليس ابلقليل من األقوال وردت عارية عن نســبتها إىل قائليها، حيث ينســب الشــارح قوال إىل 
قائــل مثّ يبهــم أمــره، فــال يذكــره ابســم وال بكنيــة، وال بلقــب، وبــال بنســبة، وإّنــا يســتعمل ألفاظــا 

مبهمــة يف التعبــر عــن هــذا القائــل، أو منســوبة إىل كتــب هلــا التســمية نفســها دون متييــز بينهــا.

فقــد ينســب الشــارح قائــال إىل كتابــه، فيقــول مثــال: قــال صاحــب الكتــاب الفــالين، وقــد 
يبهمــه متامــا، فيقــول مثــال: وقــال بعضهــم، أو قــال بعــض الشــراح، أو قــال بعــض أهــل العلــم، 
إىل غــر ذلــك مــن األلفــاظ املبهمــة، الــي يصعــب، ورّبــا يتعــّذر معهــا الوصــول إىل حتديــد 
شــخصية هــذا القائــل املبهــم، وهــذا أمــر يعــاين منــه الباحثــون وطــالب العلــم كثــرا، خاصــة مــن 
ليــس هلــم خــرة كافيــة يف مؤلفــات العلمــاء واالطــالع علــى مناهجهــم الــي انتهجوهــا يف كتبهــم، 
واملصطلحــات الــي اختاروهــا ألنفســهم يف مصنفاهتــم، ممّــا يســتدعي بــذل اجلهــد يف الكشــف 
عــن هــذه األمســاء املبهمــة والتعريــف أبصحاهبــا تعريفــا موجــزا يزيــل عنهــم احتمــال االشــراك مــع 
غرهــم، ممـّـا حيّقــق األمانــة العلميــة يف النقــل، هــذا االشــراك يــؤّدي أحيــاان إىل غمطهــم حّقهــم، 

أو نســبة اخلطــأ إليهــم، أو غــر ذلــك.
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وقــد كنــت أشــرفت علــى بعــض رســائل الطــالب الــي كان موضوعهــا تعقبــات احلافــظ 
ابــن حجــر علــى بعــض الشــراح، مثــل ابــن التــن، والقاضــي عيــاض، وغرمهــا، وأاتح يل هــذا 
فرصــة االطــالع علــى فتــح البــاري ومــا فيــه مــن التعقبــات علــى غــر هــؤالء مــن العلمــاء وشــراح 
احلديــث، إالّ أيّن الحظــت أّن احلافــظ ابــن حجــر كثــرا مــا يبهــم مــن يتعقبــه مــن العلمــاء احملدثــن 
والشــراح ســواء، مــن املتقدمــن أو ممـّـن عاصرهــم، وســواء عرفهــم، أو مل يعرفهــم، فرأيــت يف ذلــك 
مادة علمية جديرة ابالهتمام، فاجتهت النية إىل اســتقراء هؤالء الذين نقل عنهم، أو تعّقبهم، 
ولكنــه مل يصــرّح أبمسائهــم، وحماولــة حتديــد أعياهنــم مــن خــالل النظــر يف مؤلفــات العلمــاء وشــراح 
احلديــث، وموازنــة النصــوص ببعضهــا، ومــن مثّ معرفــة مصــدر هــذا النقــل يف كتــاب هــذا العــامل 
أو ذاك، مثّ بيــان األلفــاظ الــي جــرى اســتعماهلا يف التعبــر عــن هــذا النــوع مــن اإلهبــام، وحماولــة 
الكشــف عــن األســباب الــي تدعــو احلافــظ ابــن حجــر إىل هــذا الســلوك، هــل هــو عــدم العلــم 

أبمســاء هــؤالء القائلــن، أم أّن هنــاك أســبااًب أخــرى تقــف وراء ذلــك؟

مثّ حماولــة الكشــف عــن الوســائل الــي ميكننــا اســتعماهلا يف إزالــة هــذا النــوع مــن اإلهبــام، 
والتعــّرف علــى أمســاء هــؤالء األعــالم.

وال يظنــّن ظــاّن أّن الباحثــن والدارســن يف ختصصاهتــم ال ميكــن أن يغيــب عنهــم َمــْن 
صاحــُب الشــفاء، وصاحــب الفائــق، وصاحــب العــن، وصاحــب املغــرب، وغــر هــذا مــن 

العلمــاء، وبنــاء علــى هــذا فــال معــى ملثــل هــذا العمــل وال فائــدة منــه.

واجلــواب عــن هــذا أّن معرفــة الكتــب وأمســاء مؤلفيهــا أمــر نســي، فمــا يعرفــه بعــض الباحثــن 
املتخصصــن يغيــب عــن قطــاع كبــر مــن الطلبــة، وقــد جربــت هــذا بنفســي، فالطالــب وهــو يقــرأ 
مــن فتــح البــاري وميــر عليــه قــول ابــن حجــر: قــال صاحــب املغــرب، فكــم كتــااب يســّمى هبــذا 
االســم، بــل إّن احلافــظ ابــن حجــر خيتصــر مجلــة مــن أمســاء هــذه الكتــب فــال يذكرهــا كاملــة، 
فيقول: وقال صاحب األســاس وهو يقصد أســاس البالغة للزخمشــري، ويقول: وقال صاحب 
املطالــع وهــو يقصــد مطالــع األنــوار البــن قرقــول، وهكــذا... فكيــف للطالــب أن حييــط بــكّل 
هــذه األمــور دون الرجــوع إىل حبــث جيمــع لــه ذلــك ويفــرزه ويزيــل عنــه مــا ميكــن أن يقــع لــه مــن 

اللبــس أو اخلطــأ. 



 اإلعالم بمن ُأبهم في فتح الباري من المؤلفين األعالم                  د. عبد العزيز دخان

مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية | 7٨ | محرم 1٤٤1هـ | سبتمبر ٢٠1٩م        1٤1

وإذا كان الشــيخ حســن مشــهور علــى براعتــه يف هــذا العلــم قــد اختلــط عليــه -كمــا 
ســيأيت- كتــاب الطــراز أليب علــّي األزدي املالكــي بكتــاب الطــراز املتضّمــن ألســرار البالغــة 
وعلــوم حقائــق اإلعجــاز للشــيخ حيــى بــن محــزة أحــد علمــاء الزيديــة، وأخطــأ يف نســبة كتــاب 

الزهــرة إىل غــر مؤلفــه، فكيــف بــن هــو دونــه؟ فكيــف بطــالب العلــم املبتدئــن؟

ورغــم أّن هــذه الفكــرة جديــدة إىل حــّد كبــر فيمــا يتعلّــق بكتــب الشــروح، إالّ أّن هلــا ســلفا 
يف تصّرفات العلماء الســابقن ومؤلفاهتم، وذلك فيما يعرف بتقييد املهمل وبيان املشــكل، أو 
مــا يعــرف عنــد علمــاء احلديــث ابملبهــم، وكذلــك مــا يســّمى يف علــوم احلديــث ابملتفــق واملفــرق، 
وهو أن يقع اشراك بن راوين يف االسم، أو يف الكنية، أو اللقب، أو النسبة، مثّ يذكر أحد 
الراويــن ابمســه فقــط، أو بكنيتــه فقــط، فــال يــدرى أيّهمــا، ومــن هنــا هنــض العلمــاء الســابقون إىل 
أداء واجبهــم يف هــذا، فألفــوا يف هــذا العلــم، ومــن ذلــك مثــال مــا فعلــه اإلمــام أبــو علــّي اجليــاين يف 
كتابــه: تقييــد املهمــل ومتييــز املشــكل يف بيــان شــيوخ اإلمــام البخــاري الذيــن أخــذ عنهــم العلــم، 
ولكــن أمهــل أنســاهَبم وِذْكــَر مــا يُعرفــون بــه مــن قبائلهــم وبلداهنــم، وذلــك كأن يقــول: حدثنــا 

حممــد، أو حدثنــا إســحاق، وال يزيــد علــى ذلــك شــيئا)1(.

حدود هذا البحث:
هــذا حبــث حمكــوم بعــدد مــن الصفحــات ال ميكــن جتــاوزه، وبنــاء عليــه ال ميكــن اإلحاطــة 
ابــن حجــر بصيــغ كثــرة  البــاري مــن األعــالم الذيــن أهبمهــم احلافــظ  بــكّل مــا ورد يف فتــح 
متعــددة، فهــذا ال يتســع لــه إال كتــاب ضخــم، وقــد دعــوت يف ختــام البحــث طــالب الدراســات 

العليــا إىل القيــام بثــل هــذا العمــل.

أّمــا هــذا البحــث فإنـّـه يتعلّــق فقــط بصيغــة واحــدة اســتعملها احلافــظ ابــن حجــر وغــره يف 
مؤلفاهتــم وبصــورة ظاهــرة ومتكــررة كثــرا، وهــي قولــه: قــال صاحــب الكتــاب الفــالين، ومــن أجــل 

توضيحــه جــرت اإلشــارة إىل املواضــع األخــرى الــي ورد فيهــا التصريــح ابســم الكتــاب ومؤلفــه.

وإّن هــذا البحــث الــذي أقّدمــه اليــوم هــو ابكــورة ملشــروع كبــر يتضّمــن حصــر مجيــع 
مــن أهبــم يف كتــب شــروح احلديــث، كيفمــا كانــت صيغــة اإلهبــام، وترتيــب ذلــك كلّــه بطريقــة 
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تفيــد الباحثــن وتضــع أيديهــم علــى مجيــع األقــوال الــواردة يف هــذه الشــروح والتعريــف بقائليهــا، 
وتســمية مصادرهــا األصليــة.

وبناء على كّل هذا فقد قّسمت البحث إىل متهيد، ومبحثن:
- التمهيــد: يف بيــان اهتمــام العلمــاء هبــذا النــوع والتأكيــد علــى ضــرورة العلــم بــه، وبيــان 

املــراد مــن املبهــم يف هــذا البحــث.

- املبحــث األّول: وفيــه بيــان املــراد مــن املبهــم، وأســباب وجــود هــذا النــوع مــن اإلهبــام 
يف شــروح احلديــث، مث الوســائل الــي ميكــن اســتعماهلا للكشــف عــن هــذا النــوع مــن اإلهبــام، 

فيــه ثالثــة مطالــب.
املطلب األول: يف بيان املراد ابملبهم يف اللغة واالصطالح.

املطلب الثاين: أسباب وجود هذا النوع من اإلهبام يف شروح احلديث.
املطلب الثالث: الوسائل الي ميكن استعماهلا للكشف عن هذا النوع من اإلهبام.

ابــن حجــر مــن أمســاء العلمــاء والشــراح،  - املبحــث الثــاين: ذكــر مــا أهبمــه احلافــظ 
واالكتفــاء إبضافتــه إىل كتابــه، مــع بيــان عــدد مــرات ذكــره يف الفتــح، وذكــر ترمجــة موجــزة 
للتعريــف بــه، مرتّبــا علــى حــروف املعجــم، مــع وضــع رقمــن: األول لتسلســل األعــالم املذكوريــن، 

والثــاين لعــدد مــرات ورود ذكرهــم هبــذه الصيغــة يف فتــح البــاري.
- اخلامتة.

- ثَبت املصادر واملراجع.

الدراسات السابقة:
تعــّد هــذه الفكــرة جديــدة، ومل أجــد مــن كتــب فيهــا حتديــدا، ولكــن هنــاك مــن كتــب يف 
مــوارد احلافــظ ابــن حجــر يف فتــح البــاري، أو املصنفــات املذكــورة يف فتــح البــاري)2(، وواضــح أّن 
هــذا خيتلــف متامــا عــن حبثــي، فهــذه الدراســات تتعــّرض لذكــر الكتــب واملؤلفــات الــي اعتمدهــا 
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ابــن حجــر يف فتــح البــاري، أو العلمــاء الذيــن نقــل عنهــم وصــرّح ابمسهــم، ومــن الكتــاابت يف 
هــذا البــاب معجــم املصنفــات الــواردة يف فتــح البــاري. ملشــهور بــن حســن بــن ســلمان: وموضــوع 
هــذا الكتــاب مــوارد احلافــظ ابــن حجــر يف فتــح البــاري، وهبــذا فهــو يتقاطــع مــع حبثــي، ولكــّن 
قصــده أن جيمــع املصنفــات الــي رجــع إليهــا ابــن حجــر ويرتبهــا علــى حــروف املعجــم، وحيصــي 

عــدد مــرات النقــل منهــا.

وقــد كانــت قــراءة هــذا الكتــاب فرصــًة لتســجيل بعــض األخطــاء واألوهــام الــي وقعــت 
للمؤلــف حفظــه هللا، ســواء مــن حيــث عــدد النقــول، أو يف تعيــن املؤلــف صاحــب الكتــاب، أو 
يف حتديــد الكتــاب املــراد، وقــد ســّجلت هــذه امللحوظــات وأشــرت إىل هــذه األخطــاء واألوهــام 

يف مواضعهــا مــن البحــث.

ومــا كتبــه الشــيخ حســن مشــهور وغــره يدخــل حتــت مســّمى: مــوارد احلافــظ ابــن حجــر، 
ومل يكــن هــديف ذلــك، ولــو كان ذلــك كذلــك ملــا جــرى إجنــاز البحــث هبــذه الطريقــة الــي 
اقتصــرت فيهــا علــى الكتــب الــي عــزا إليهــا احلافــظ ابــن حجــر هبــذه الصيغــة املذكــورة دون 
غرهــا مــن الصيــغ األخــرى، ودون مــا جــرى التصريــح فيــه ابســم الكتــاب واســم مؤلفــه يف مجيــع 

املواضــع، فهــذا كلّــه ليــس مــن موضــوع هــذا البحــث.
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متهيد: يف اهتمام العلماء هبذا النوع من العلم
ــه علمــاء احلديــث قدميــا علــى أمهيــة معرفــة األمســاء املبهمــة، وتظافــرت نصوصهــم  لقــد نّب
ونقوهلــم يف ضــرورة أن يكــون الطالــب أو الباحــث علــى درايــة وعلــم بذلــك؛ حــى ال يعــّرض 
نفســه ألنــواع مــن األخطــاء والســقطات الــي تؤثّــر علــى صّحــة النتائــج الــي يتوّصــل إليهــا، أو 

األحــكام الــي يصدرهــا.

ومــن أوائــل مــن أشــار إىل هــذا النــوع اإلمــام ابــن الصــالح، فقــد خّصــص لــه النــوع التاســع 
واخلمســن مــن األنــواع الــي أوردهــا يف كتابــه، وســاق هنــاك أمثلــة عديــدة هلــذا النــوع، وذكــر 

أقســامه، ومــن صّنــف فيــه مــن العلمــاء، والطريــق إىل معرفــة هــذا النــوع مــن اإلهبــام)3(.

ومل يقّصــر العلمــاء حــى قبــل ابــن الصــالح يف هــذا األمــر، فأّلفــوا مصنفــات كبــرة مجعــوا 
فيهــا مــا ورد مــن املبهمــات يف األســانيد واملتــون، وســاقوا الطــرق األخــرى الــي ورد فيهــا بيــان 

وتســمية هــذا املبهــم.

ومن أهّم الكتب املؤّلفة يف هذا الشأن:
1- الغوامــض واملبهمــات يف احلديــث النبــوي، لإلمــام عبــد الغــي بــن ســعيد، األزدي املصــري 

)ت 409هـــ(.
2- األمساء املبهمة يف األنباء احملكمة، للخطيب البغدادي)ت463ه(.

3- غوامــض األمســاء املبهمــة الواقعــة يف متــون األحاديــث املســندة، لإلمــام ابــن بشــكوال، 
578ه(. األندلســي)ت 

4- إيضــاح اإلشــكال فيمــن أهبــم امســه مــن النســاء والرجــال، البــن طاهــر املقدســي، املعــروف 
اببــن القيســراين )ت 507ه(.

القســطالين  أمحــد  بــن  حممــد  بكــر  واملبهــم، أليب  الغامــض  مــن  املعجــم  عــن  اإلفصــاح   -5
)ت686ه(.

6- املستفاد من مبهمات املنت واإلسناد، أليب زرعة العراقي )ت 826ه(.
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7- وكان للحافظ ابن حجر اليد الطوىل يف االهتمام ابملبهمات الواردة يف صحيح البخاري، 
حيــث عقــد يف مقدمتــه فصــال أورد فيــه كّل مــا ورد يف صحيــح البخــاري مهمــال أو مبهمــا مــن 

أمســاء الــرواة يف األســانيد واملتــون)4(.

املبحــث األّول: املــراد ابملبهــم يف هــذا البحــث وأســباب وجــوده يف شــروح 
احلديــث وطــرق الكشــف عنــه

املطلب األّول: املراد ابملبهم يف هذا البحث
املبهــم لغــة: اســم مفعــول مــن اإلهبــام، ضــّد اإليضــاح، وهــو مــن الفعــل الثالثــي: )هبــم( 
البــاء واهلــاء وامليــم: أن يبقــى الّشــيُء ال يُـــْعَرُف املْأتَــى إليــه. يقــال هــذا أمــٌر ُمْبـــَهم. ومنــه البُـــْهمُة: 
الصخــرة الــي ال َخــْرق فيهــا،... وأبْـــَهْمُت البــاَب: أغلْقتُــه)5(. واألهْبــم كاأَلْعجــم واْستُـــْبِهم عليــه 
اْستُـــْعِجم فلــم يَـــْقِدْر علــى الــكالم،... ويقــال أهُْبِــم عــن الــكالم وطريــٌق ُمبـَْهــٌم إذا كان َخِفيّــا ال 
َيْسَتبن،... واستَـْبـــَهم عليهم اأَلمُر مل يْدُروا كيف أيْتون له، واْستَـــبـَْهم عليه اأَلمر َأي استَـــْغَلق، 
وتَـبَـــهَّم أَيضــاً إذا أُْرتِــَج عليــه... وكالم ُمْبـــَهم: ال يعــَرف لــه َوْجــه يؤتــى، منــه مأخــوذ مــن قوهلــم: 
ُمْبـــَهم إذا مل يكــن فيــه ابٌب،... وليــٌل هَبيــم: ال َضــوء فيــه إىل الصَّبــاح)6(. واألمْســاُء  حائــط 
الـــُمبـَْهَمُة: أمســاُء اإلشــارات عنــد النُّحــاِة)7(. فاإلهبــام يتضمــن عــدم البيــان وخفــاء األمــر، يعــي 

عــدم الوضــوح.

وأّمــا اصطالحــا فقــد عــّرف علمــاء احلديــث املبهــم أبنّــه مــن مل يذكــر امســه يف الســند أو 
املــنت، مــن الرجــال والنســاء)8(.

وقــد تكلّــم العلمــاء علــى املبهــم عنــد احلديــث عــن املنقطــع، فبــّن ابــن الصــالح أّن مــن 
املنقطــع اإلســناَد الــذي ذكــر فيــه بعــض رواتــه بلفــظ مبهــم، حنــو رجــل وامــرأة، أو شــيخ، أو 

فــالن، وغــر ذلــك)9(.

ولكــّن الــذي عليــه أكثــر العلمــاء أّن هــذا ال يعــّد مــن قبيــل املنقطــع، ولكــن يقــال فيــه: 
متصــل يف إســناده مبهــم)10(.
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وممـّـا يعــّد مــن هــذا اجلنــس مــا يقــول فيــه اإلمــام مالــك: »بلغــي عــن أيب هريــرة«، فهــذا أيضــا 
ال يعــّد مــن قبيــل املنقطــع، وقــد تعّقــب احلافــظ ابــن حجــر قــول شــيخه العراقــي: قــول مالــك: 
بلغــي مــن نــوع املنقطــع، فقــال: »بــل الســياق يشــعر بعــدم الســقوط؛ ألّن معــى قولــه: بلغــي، 

يقتضــي ثبــوت مبلّــغ، فعلــى هــذا، فهــو مّتصــل يف إســناده مبهــم، ال منقطــع«)11(. 

وأّمــا املبهــم يف حبثنــا هــذا فهــو املصنّــف أو املؤلّــف أو القائــل الــذي نقلــت لنــا كتــب شــروح 
احلديــث قولــه مــن كتابــه دون أن تبــّن لنــا شــخصيته، أو أهّنــا اقتصــرت علــى مــا ال يكفــي وال 
يشــفي يف التعريف به ومتييزه عن غره مّمن يشــرك معه يف امسه الشــخصي، أو يف اســم مؤلَّفه.

ورّبــا يصــّح تســميته ابملهمــل، فهــذا اللفــظ أيضــا مســتعمل عنــد العلمــاء يف مثــل هــذه 
األحــوال.

فاملهمــل عنــد العلمــاء هــو مــن مل يتميــز عــن غــره، ســواء ذكــر ابمســه أو كنيتــه أو لقبــه، 
وذلــك لوجــود مــن يشــاركه يف هــذا االســم أو الكنيــة أو اللقــب)12(.

وإذا كان مــن فوائــد معرفــة املبهــم عنــد علمــاء احلديــث معرفــُة حــال الــراوي إن كان ثقــة أو 
ضعيفا، وابلتايل احلكُم على احلديث صحة أو ضعفا، قبوال أو رّدا، فإّن فائدة املبهم يف حبثنا 
التأّكــُد مــن صّحــة نســبة األقــوال إىل أصحاهبــا، ومعرفــُة فضلهــم، واألمــُن مــن نســبة اخلطــأ إىل 
غــر أصحابــه، وابلتــايل حتقيــُق األمانــة العلميــة املطلوبــة يف البحــث العلمــي، وإرشــاد الباحثــن 
وطــالب العلــم إىل معرفــة كثــر مــن النقــول املذكــورة يف كتــب شــروح احلديــث، واإلفصــاح عــن 

قائليهــا؛ تســهيال للوصــول إىل أقواهلــم يف املصــادر األصليــة.

املطلب الثاين: أسباب وجود هذا النوع من اإلهبام يف شروح احلديث
ال شــّك أّن الدافع النتهاج ابن حجر أو غره هذا النهج يف التعبر هبذه الصيغة خيتلف 
مــن كتــاب إىل آخــر، وبعــض مــا ســوف أذكــره هــو اجتهــاد نظــري قــد ال يتيّســر العثــور علــى 
أمثلتــه مــن واقــع فتــح البــاري، لكّنــه قــد ينطبــق علــى غــره مــن أصحــاب الشــروح يف اســتعمال 
هــذه الصيغــة، وربــا مــن خــالل إدامــة النظــر يف هــذه الشــروح ميكــن العثــور علــى أمثلــة لذلــك. 
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1- االختصــار: وهــذا كثــر جــدا، وكثــر ممــا ورد يف تصــّرف ابــن حجــر ال حيتمــل إالّ هــذا 
التفســر؛ ألّن العامل من الشــهرة حبيث ال خيفى قوله وال مصدره عن احلافظ ابن حجر، فبدال 
مــن أن يقــول مثــال: قــال فــالن بــن فــالن يف كتابــه الفــالين، فإنـّـه خيتصــر ذلــك، اكتفــاء بشــهرة 

هــذا اإلمــام وشــهرة نســبه الكتــاب إليــه.
ومــن ذلــك مثــال كتــاب الشــفا للقاضــي عيــاض، فشــهرة هــذا الكتــاب وأنّــه للقاضــي 

عيــاض أغنــت عــن التصريــح بنســبته إىل مؤلفــه.

يبهمــه يف مواضــع الحقــة أخــرى، أو  2- أن يصــرّح ابمســه يف موضــع مــن كتابــه، مثّ 
العكــس، كمــا فعــل مــع شــيخه جمــد الديــن الشــرازي صاحــب القامــوس، حيــث صــرّح ابمســه 
مــع ذكــر كتابــه، يف أكثــر مــن موضــع، مثّ اهبمــه يف مواضــع أخــرى، مكتفيــا بنســبة كتابــه إليــه، 
قائــال: وقــال صاحــب القامــوس)13(. ومثــل ذلــك اإلمــام ابــن القيــم، فقــد ذكــره وعــزا إىل كتابــه 

اهلــدي، مثّ أهبمــه يف مواضــع أخــرى، مكتفيــا بذلــك)14(.

ومثــال ذلــك أيضــا كتــاب اإلفصــاح البــن هبــرة )ت560ه(، فقــد نســب ابــن حجــر إىل 
املؤلــف مبهمــا فقــال: ونقــل صاحــب اإلفصــاح عــن الشــافعي)15(، مّث عــاد يف موضــع الحــق، 

ْفَصــاِح)16(. فصــرّح ابمســه، فقــال: وقــال ابــُن ُهبـَيــْـَرَة يف اإْلِ
وعندمــا يكــون هنــاك كتــاب آخــر ابالســم نفســه، فإنّــه ال يبهــم مؤلفــه وإّنــا يصــرّح بــه؛ 
خوفــا مــن وقــوع الوهــم يف نســبة الكتــاب، ويف هــذا قــال مثــال: »عــن أيب احلســن بــن حيــدرة 

صاحــب اإلفصــاح«)17(.

3- عــدم حضــور اســم القائــل وقــت الكتابــة، مــع حفــظ ابــن حجــر لنــّص القائــل، بدليــل 
أّن بعــض مــا كان يعــزوه ابــن حجــر هبــذه الصفــة أمكــن الكشــف عنــه يف كتــاب ألحــد العلمــاء، 

فــإذا هــو بنّصــه.
ومــن األمثلــة علــى ذلــك كتــاب الزهــرة، فعلــى كثــرة مــا نقــل منــه احلافــظ ابــن حجــر يف كتبــه 
فإنّــه مل يســّمه وال مــرّة واحــدة، وتعبــره يف تعجيــل املنفعــة: لبعــض املغاربــة يشــعر أنّــه ال يعــرف 

امســه، ولذلــك أهبمــه، وهللا أعلــم.



 اإلعالم بمن ُأبهم في فتح الباري من المؤلفين األعالم                  د. عبد العزيز دخان

 1٤٨       مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية | 7٨ | محرم 1٤٤1هـ | سبتمبر ٢٠1٩م                                     

4- اإلشــعار بضعــف هــذا القــول املنقــول وتوهينــه وكونــه خطــأ حمضــا ال يســتحّق قائلــه أن 
يصــرّح ابمســه، ويــدّل لذلــك أّن احلافــظ ابــن حجــر يتعّقبــه أبســلوب فيــه شــّدة وقســوة يف رّده.

5- الشــّك يف نســبة القــول إىل أحــد مــا مــن العلمــاء، فيعــدل عــن التصريــح ابمســه إىل 
هــذا النــوع مــن التعبــر.

6- أن يقع ذلك من العامل دون أســباب مفهومة أو معلومة، وال معقولة وال مقبولة، وربا 
يكــون احلامــل عليهــا مــا يقــع بــن األقــران مــن احلســد أو الغــرة، أو التنافــس، وهــو أمــر حتــّدث عنــه 
علمــاء احلديــث ســابقا، وقــد وقــع مــن ذلــك نــاذج يف اترخينــا، وبــى عليــه العلمــاء قاعــدة أّن كالم 

األقــران يف بعضهــم غــر مقبــول)18(، ملظنّــة أن يكــون احلامــل عليــه شــيئا ممــا ذكــران.

ومــن أمثلــة هــذا مثــال مــا فعلــه إمــام احلرمــن مــع أيب القاســم الفــوراين، فقــد قــال النــووي: 
»وحيــث قــال إمــام احلرمــن: قــال بعــض املصنفــن، أو يف بعــض التصانيــف كــذا، فمــراده 
صاحــب اإلابنــة. ويغلطــه ويســىء القــول فيــه... وأنكــر العلمــاء علــى إمــام احلرمــن إفراطــه يف 
الشــناعة علــى الفــوراىن، وغلطــوه يف إفراطــه، وحيــث قــال صاحــب البحــر: قــال بعــض أصحابنــا 

خبراســان فمــراده الفــوراىن«)19(. 

ولعــّل مــن أوضــح األمثلــة القريبــة نســبيا علــى مــا يتعلّــق ببحثنــا مــا فعلــه اإلمــام بــدر الديــن 
العيــي رمحــه هللا يف حــّق معاصــره اإلمــام احلافــظ ابــن حجــر رمحــه هللا، فقــد تتبعــُت مئــات 
املواضــع مــن كتــاب عمــدة القــارئ الــي ينقــل فيهــا العيــي كالَم ابــن حجــر، فلــم أجــده صــرّح 
ابمســه ولــو مــرّة واحــدة، بــل كان يقــول دائمــا: وقــال بعضهــم، رغــم أنّــه ينقــل نــّص كالم ابــن 

حجــر حبذافــره.

7- رّبــا يكــون الكتــاب ممـّـا وقــع االختــالف يف صّحــة نســبته إىل مؤلّــف معــّن، فيقتضــي 
ذلــك أالّ يصــرّح ابمســه مؤلفــه، وإّنــا يقــال: قــال صاحــب الكتــاب الفــالين.

8- رّبــا يقــع االختــالف يف نســبة الكتــاب إىل إمــام معــّن، ويكــون الصــواب أنّــه لغــره، 
فيتناقــل النــاس األمريــن معــا.
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ومــن األمثلــة علــى ذلــك مــا وقــع لكتــاب اإلابنــة، فقــد ذكــر النــووي أنَّ صاحــب البيــان 
كان ينســبه إىل اإلمــام أيب عبــد هللا حممــد بــن عبــد امللــك املســعودي املــروزي، فيقــول: قــال 
املســعودي، ويكثــر مــن هــذا، يف حــن أّن كتــاب اإلابنــة لإلمــام أيب القاســم الُفــوراين، وســبب 
هــذا اخلطــأ أّن كتــاب اإلابنــة وقــع يف اليمــن، واختلفــوا لبعــد الــداير يف نســبته، فنســبه بعضهــم 
إىل املســعودي، وبعضهــم إىل الُفــوراين، وقــد نبّــه اإلمــام النــووي إىل ذلــك، وهكــذا ذكــره شــارح 

اإلابنــة، وهــو أبــو عبــد هللا الطــري صاحــب العــّدة يف خطبــة العــدة)20(.

9- قــد يكــون احلامــل علــى ذلــك هــو جمــّرد الرغبــة يف تنويــع األســلوب، فمــرّة يصــرّح ابســم 
الكتــاب ومؤلفــه، ومــرّة يكتفــي بذكــر الكتــاب دون املؤلــف مســتعمال الصيغــة املذكــورة، أو أيـّـة 

صيغــة أخــرى مــن صيــغ اإلهبــام.

10- وقــد يكــون مــن ذلــك أيضــا أن ينســب الشــارُح القائــَل إىل كتــاب لــه، ال علــى أّن 
هــذا الــكالم املنقــول موجــود يف هــذا الكتــاب، وإّنــا هــو يف كتــاب آخــر لــه، لكنــه مل يــرد هبــذه 
الصيغــة إالّ التعريــف ابلقائــل بــا يشــتهر ويعــرف بــه، كأن يقــول: قــال صاحــب الشــفا، ويكــون 
نــّص الــكالم مــن كتــاب آخــر لــه غــر مشــهور شــهرة الشــفا، وقــد يقــع منــه ذلــك علــى ســبيل 

الوهــم واخلطــأ وضعــف الذاكــرة يف عــدم حضــور الكتــاب، وهللا أعلــم.

املطلــب الثالــث: الوســائل الــي ميكــن اســتعماهلا للكشــف عــن هــذا النــوع مــن 
اإلهبــام

ال شــّك أّن الوصــول إىل حتديــد املــراد مــن القائــل املبهــم ليــس أمــرا ســهال دائمــا، بــل قــد 
يكــون شــيئا عســرا متعــّذرا، ويرتبــط ذلــك بشــخصية القائــل وشــهرته، وشــهرة كتابــه، وشــهرة 

هــذه املقالــة عنــه، وغــر ذلــك مــن األمــور.

وبنــاء علــى هــذا فــإّن الوســائل والطــرق الــي تعــن علــى حتقيــق هــذا األمــر متعــّددة وختتلــف 
مــن قائــل إىل آخــر، ومــن كتــاب إىل آخــر.
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وعموما، فإّن األمر ال خيرج غالبا عن األحوال اآلتية:

1- أن يبّن الشارح يف مقّدمة كتابه بعض موارد كتابه ويصرّح أبمساء الكتب ومؤلفيها، 
فــإذا جــاء إىل مــنت الكتــاب اكتفــى بنســبة القائــل إىل كتابــه، اعتمــادا علــى مــا ذكــره يف املقّدمــة، 

وكّل هــذا يفعلــه طلبــا لالختصار.

ولذلــك تشــتّد احلاجــة دائمــا إىل البــدء بقــراءة مقّدمــة الكتــاب، وهلــذا جــاء عــن العلمــاء 
أّن مقّدمــات الكتــب آخــر مــا يكتــب وأّول مــا يقــرأ)21(.

2- قــد تتعــّدد شــروح الكتــاب الواحــد، وحيــدث النقــل عــن أحــد العلمــاء بصيغــة اإلهبــام، 
بينمــا ينشــط الشــارح اآلخــر فيصــرّح ابســم القائــل واســم كتابــه، وهكــذا.

3- مــن املمكــن جــدا أن يبهــم الشــارح اســم القائــل يف موضــع، مثّ يكــون قــد ذكــره قبــل 
ذكــره أو بعــد ذلــك وصــرّح ابمســه واســم كتابــه، ولذلــك فقــراءة الشــرح كلّــه تفيــد يف العثــور علــى 
اســم القائــل، ســواء كان ذلــك ســابقا أو الحقــا. وهــذا األمــر كثــر عنــد شــرّاح احلديــث، ومنــه 
نــاذج كثــرة عنــد احلافــظ ابــن حجــر يف الفتــح ذكرانهــا يف مواضعهــا مــن البحــث ونّبهنــا إليهــا.

4- إّن النظــر يف النــّص املنقــول عــن عــامل مــن العلمــاء ومتييــزه ومعرفــة املوضــوع الــذي 
يتناولــه ينفــع كثــرا يف معرفــة مصــدره وقائلــه، فحــى لــو كان املصــدر األصلــي يشــرك مــع غــره يف 
التســمية فــإّن حتديــد طبيعــة الــكالم املنقــول حيــّدد طبيعــة املصــدر الــذي نُقــل منــه هــذا الــكالم، 

وابلتــايل يفيــد كثــرا يف الوصــول إىل املصــدر األصلــي ومعرفــة قائلــه.

ومــن ذلــك مثــال أّن هنــاك أكثــَر مــن كتــاب ابســم املغــي، أحدهــا يف اللغــة، واآلخــر يف 
الفقــه، واثلثهــا يف الرجــال، فــإذا نظــران إىل طبيعــة الــكالم املنقــول، هــل هــو يف اللغــة، أم يف 
الفقــه، أم يف تراجــم الرجــال؟ أمكننــا أن حنــّدد الكتــاب املقصــود، وابلتــايل ميكــن الوصــول إىل 

هــذا الــكالم يف مصــدره األصلــي، وتعيــن قائلــه.

5- ميكــن مــن خــالل الرجــوع إىل الكتــاب املســّمى أن نعثــر علــى النــّص الــذي ذكــره ابــن 
حجــر، فــإن مل جنــده فقــد يكــون هنــاك أكثــر مــن كتــاب يســّمى ابالســم نفســه.
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ومــن ذلــك مثــال أّن احلافــظ عــزا إىل كتابــن ابالســم نفســه وهــو اإلفصــاح، أهبــم مؤلّــف 
أحدمهــا، وصــرّح ابســم اآلخــر، فمــن خــالل املقارنــة ميكــن التوّصــل إىل معرفــة مــن صاحــب 

الكتــاب األّول.

املبحــث الثــاين: بيــان أمســاء األعــام املبهمــن والتعريــف ابلكتــب املنســوبة 
إليهــم

)2/1( صاحب األساس: هو أبو القاسم جاُر هللا حمّمُد بُن عمر، الزَّخَمَْشرِيُّ، )ت 538(.

وامســه: أســاس البالغــة، وهــو مــن أعظــم مــا أُلّــف يف البالغــة، إن مل يكــن أعظَمهــا علــى 
اإلطــالق.

وما نقله عنه ابن حجر موجود يف موضعه من أساس البالغة)22(. 

، املعــروف اببــن  ــافعيُّ )1/2( صاحــب االســتقصاء: عثمــاُن بــُن عيســى أبــو ُعمــر املــارَاين الشَّ
ِدْرابس )ت642ه(. 

ابــن  قــال  املهــذب،  شــرح  يف  الفقهــاء  العلمــاء  ملذاهــب  االســتقصاء  الكتــاب:  واســم 
دقيــق العيــد)23(: قــاَل يف “االســتقصاء” مــن كتــب الشــافعية. ولــه ذكــر يف كتــب الشــافعية 

ومؤلفــه)25(. الكتــاب  ابســم  التصريــح  بعضهــا  يف  وورد  األخــرى)24(، 

)3/3( صاحب االستيعاب: اإلمام أبو ُعمر ابُن عبد البـَرِّ، النَّْمرِيُّ، الُقْرُطيُّ )ت463ه(.

ابــن حجــر موجــود يف  نقلــه  ومــا  االســتيعاب يف معرفــة األصحــاب.  الكتــاب:  واســم 
مؤلفــه)27(. ومّســى  فســّماه  أخــرى،  مواضــع  عنــه يف  ونقــل  الكتــاب)26(.  مــن  مواضعــه 

)1/4( صاحــب إصــاح املنطــق: هــو أبــو يوســف يعقــوُب بــُن إســحاٍق، املعــروُف اببــِن 
244ه(. )ت  ــكِّيت،  السِّ

وقــد قصــد ابــن الســكيت بكتابــه هــذا معاجلــة مــا طــرأ علــى لغــة العــرب مــن اللحــن واخلطــأ، 
ومجــع فيــه األلفــاظ املتفقــة يف الــوزن الواحــد مــع اختــالف املعــى، أو املختلفــة فيــه مــع اتفــاق 
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املعــى، ومــا فيــه لغتــان أو أكثــر، ومــا يعــّل ومــا يصــح، ومــا يهمــز ومــا ال يهمــز، ومــا تلحــن فيــه 
العامــة، ومــا إىل ذلــك مــن فصــول الضبــط اللغــوي.

ومــا نقلــه عنــه ابــن حجــر موجــود يف موضعــه مــن الكتــاب)28(. ولــه موضــع آخــر يف العــزو 
إىل الكتــاب)29(.

)7/5( صاحب األطراف: هناك جمموعة من الكتب املسّماة ابألطراف:
األول: األطراف، أليب احلسن الّداَرُقْطِيِّ )ت 385ه(.

الثاين: األطراف، خلَلف الواسطيِّ )ت 400ه(.
الثالث: األطراف، أليب مسعوٍد الدَِّمْشِقيِّ )ت 401ه(.

الرابع: األطراف، أليب العباس الطَّْرِقي )ت 521ه(.
اخلامس: حتفة األشراف بعرفة األطراف، لإلمام املّزِي )ت 642ه(.

وكّل هــذه نقــل عنهــا ابــن حجــر يف الفتــح، ورّبــا صــرّح ابمسهــا واســم مؤلفهــا، ورّبــا ذكــر 
اســم الكتــاب وأغفــل ذكــر املؤلــف، ورّبــا فعــل العكــس.

ونظــرا لكــون هــذه الكتــب حتمــل االســم نفســه، وحيــث إّن ابــن حجــر مل يصــرّح ولــو مــرّة 
واحــدة ابملــراد بصاحــب األطــراف، فإنـّـه ســوف يكــون مــن الصعــب الوصــول إىل بيــان ذلــك إالّ 

ابلرجــوع إىل هــذه الكتــب واملقارنــة بينهــا وبــن مــا نقــل ابــن حجــر منهــا.

ــر عــوُن الديــن حيــى بــُن حممــٍد الشــيباينُّ، احلنبلــّي،  )2/6( صاحــب اإلفصــاح: هــو أبــو املظفَّ
املعــروف اببــن ُهبــَـْرة، )ت560ه()30(. واســم الكتــاب: اإلفصــاح عــن معــاين الصحــاح، وهــو 

شــرح لصحيحــي البخــاري ومســلم.

وقــد نقــل ابــن حجــر أيضــا عــن اإلفصــاح أليب احلســن َشــبيب بــن إبراهيــم بــن َحْيــدرة، 
ومسّــاه ومسّــى مؤلفــه)31(، ولكّنــه مل ينقــل منــه مباشــرة، وإنــا عــن الُقرطــي، عنــه)32(، ومل أجــد يف 

ترمجتــه مــا يــروي الغليــل، ويشــفي العليــل)33(. 
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)7/7( صاحب األفعال: هناك أكثر من كتاب يسّمى ابألفعال.
، املعــروف اببــن  ، اإلْشــبيليُّ األّول: كتــاب األفعــال: أليب بكــر حممــِد بــِن عمــَر، األندلســيُّ
الُقوِطيَّــة )ت367ه(. وقــد نقــل عنــه ابــن حجــر يف ثالثــة مواضــع، دون أن يســّمي كتابــه، 

ولكــي مل أجــد منهــا يف كتــاب ابــن الُقوِطيــة إالّ موضعــا واحــدا)34(.
الثاين: كتاب األفعال: لعبد امللك بن َطرِيٍف األندلسيِّ )ت يف حدود 400ه(.

وقد نقل ابن حجر يف موضع واحد من هذا الكتاب، فسّماه وصرّح ابسم مؤلفه)35(.
ــْعِدّي، املعــروف  الثالــث: كتــاب األفعــال: لإلمــام أيب القاســم علــيُّ بــن جعفــَر بــِن علــيٍّ السَّ

َقلِّــّي )ت 515ه(. وهــو هتذيــب للكتابــن الســابقن. اببــن الَقطَّــاع الصِّ
وقــد نقــل ابــن حجــر عــن ابــن القطــاع كثــرا دون أن يســّمي كتابــه، ولعــّل هــذا يرّجــح أن 
املواضــع املبهمــة كّلهــا مــن هــذا الكتــاب، وهللا أعلــم. مثّ راجعــت املواضــع املبهمــة فوجدهتــا كّلهــا 

مــن كتــاب ابــن الَقطَّــاع)36(.

)2/8( صاحــب اإلقليــد: هــو اإلمــام إبراهيــُم بــُن عبــد الرمحــن بــِن إبراهيــَم الَفــزاريُّ، املعــروف 
اببــن الِفــركاح )ت 729ه(.

نقل عنه ابن حجر يف موضعن مبهما، مثّ عاد فنقل عنه ومسّاه ومّسى كتابه)37(.

)1/9( صاحب اإلقناع: هو اإلمام أبو جعفَر أمحُد بُن علّي بِن أمحَد بِن خلٍف األنصاريُّ، 
الَغرانطــي، املعــروف اببــن البــاِذش )ت540ه(. ومــا نقلــه عنــه ابــن حجــر موجــود يف موضعــه 

مــن كتــاب اإلقنــاع)38(.

)1/10( صاحب البارع: هناك أكثر من كتاب هبذا االسم:
األول: البارع يف اللغة، للُمفضَّل بِن سَلمة بِن عاصم )291ه()39(.

، البقَّال )ت 356ه(. الثاين: البارع، أليب علّي إمساعيَل بِن القاسم، البغداديِّ
الثالث: البارع، ملوهوب بِن أمحَد بِن حممٍد املعروف اببن اجلَوالِيقّي )ت540ه(.
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والظاهــر أّن الثــاين هــو املــراد يف املواضــع املبهمــة؛ ألّن ابــن حجــر نقــل يف أكثــر مــن موضــع 
عــن أيب علــّي القــايل مــن كتابــه البــارع وصــرّح ابمســه واســم مؤّلفــه)40(، ولكــن ألّن الكتــاب غــر 
مطبــوع كّلــه، فــإيّن مل أجــد تلــك املواضــع الــي نقــل منهــا ابــن حجــر، فالظاهــر أهّنــا يف القســم 

غــر احملقــق أو املفقــود مــن الكتــاب، وهللا أعلــم.

وقد نقل ابن حجر أيضا من البارع للجواليقي، ولكن صرّح ابسم مؤلفه)41(. 

)1/11( صاحــب البيــان: هــو أبــو اخلــر حيــى بــُن ســامٍل الِعْمــراينُّ، شــيُخ الشــافعية ابليمــن 
)ت558ه()42(.

واســم الكتــاب: البيــان يف مذهــب اإلمــام الشــافعي. وقــد نقــل ابــن حجــر عــن العمــراين مــن 
هــذا الكتــاب، مصّرحــا ابمســه واســم مؤّلفــه، فقــال: »وقــد نقــل العمــراين يف البيــان«)43(. وقــد 

حبثــت يف كتــاب البيــان عــن مظــان مــا نقلــه ابــن حجــر منــه فلــم أعثــر عليــه)44(.

ــّي )ت241ه(، أو  )1/12(  صاحــب التاريــخ: هــو أبــو الوليــد حممــُد بــُن عبــد هللا، األْزَرِق
)250ه(.

وقــد تبّينتــه مــن قــول ابــن حجــر يف موضــع آخــر »... وقــال غــره: هــو أبــو الوليــد اأَلْزرقــي 
جــّد صاحــب التاريــخ«)45(. واملــراد بكتــاب التاريــخ: اتريــخ مّكــة، ويســّمى أيضــا أخبــار مّكــة.

ومــا نقلــه ابــن حجــر مــن هــذا الكتــاب حبثــت عنــه فيــه فلــم أجــده، فــاهلل أعلــم. وقــد نقــل 
ابــن حجــر أيضــا عــن اأَلْزَرِقــّي يف وصــف بعــض املواضــع يف مكــة املكّرمــة، وال شــّك أنّــه ينقــل 

مــن كتابــه املذكــور)46(.

)1/13( صاحب التبصرة: هو اإلمام أبو احلسن عليُّ بن حمّمٍد الرَّبَعي، املعروف ابللَّْخِمّي 
)ت478ه(.

وكتــاب التبصــرة يف الفقــه املالكــي، وقــد نقــل منــه ابــن حجــر أّن مالــكا كان ال يســتحّب 
الرفــع يف تكبــرة اإلحــرام، واملســألة مذكــورة يف كتــاب اللَّْخمــي)47(.



 اإلعالم بمن ُأبهم في فتح الباري من المؤلفين األعالم                  د. عبد العزيز دخان

مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية | 7٨ | محرم 1٤٤1هـ | سبتمبر ٢٠1٩م        155

وقــد غفــل الشــيخ حســن مشــهور عــن هــذا الكتــاب، وذهــب ذهنــه إىل كتــاب تبصــرة 
احلــكام البــن فـَْرحــون، مــع أنـّـه اســتغرب وجــود مســألة رفــع اليديــن يف كتــاب ابــن فرحــون؛ ألنـّـه 

يف القضــاء)48(.

)6/14( صاحــب التحريــر: صاحــب هــذا الكتــاب األّول هــو اإلمــام أبــو عبــد هللا حممــُد بــُن 
إمساعيــل بــِن حممــد بــِن الفضــل، التَّـــْيمّي أو التَِّميمــّي مثّ لـــّما تــويف قبــل إكمالــه قــام إبكمالــه والــُده 
اإلماُم أبو القاسم إمساعيَل بِن حمّمِد بِن الفضل، اجلَْوزِّي، امللقب بِقواِم السُّنة )ت535ه()49(.

وعلى هذا، فقد ترد نسبة الكتاب إىل االبن أو األب، فليعرف ذلك، ويظهر من عبارة 
ابــن حجــر يف عــّدة مواضــع أخــرى: »قــال ابــن التيمــي« أنـّـه يقصــد االبــن، وكذلــك فعــل بعــض 
الشــراح، وهللا أعلــم)50(. أمــا اإلمــام النــووي فقــد صــرّح يف ابتــداء شــرحه ابمســه كامــال، مث اقتصــر 

يف ســائر املواضــع األخــرى علــى قولــه: صاحــب التحريــر)51(.
واســم الكتــاب كامــال: التحريــر يف شــرح صحيــح مســلم، وهــو غــر مطبــوع، بــل لعلّــه 

مفقــود أصــال)52(.
وقد نقل ابن حجر من الكتاب، ومسّاه، وصرّح ابسم مؤلفه)53(.

)1/15( صاحــب التعجيــز: هــو أبــو القاســم اتّج الدِّيــن عبــُد الرحيــم بــن حممــٍد املعــروُف اببــن 
ــَمْوِصِلّي )ت 671ه(. واســم الكتــاب كامــال: التعجيــز يف خمتصــر الوجيــز يف الفقــه  يونــس الـ
الشــافعي، وهــو مطبــوع)54(، وللمؤلــف عليــه شــرح أيضــا. وقــد عــز ابــن حجــر إىل الكتــاب وإىل 

شــرحه)55(، وعــزا إىل املؤلــف دون ذكــر شــرحه)56(.

)2/16( صاحــب التقريــب: هــو اإلمــام القاســُم بــُن حممــد بــِن علــي ابــن القفَّــال الشَّاِشــي 
الّشــافعي )ت 400ه(، وهــو ولــد اإلمــام أيب بكــر حمّمــِد بــن علــي بــِن إمسعيــل القّفــال الكبــر 

)ت 314ه(. وكتــاب التقريــب هــو يف الفقــه الشــافعي، وهــو مــن َأَجــّل كتــب املذهــب.

ــا قــال: وحكــى  ويف أحــد املوضعــن مل يكــن ابــن حجــر انقــال مــن التقريــب مباشــرة، وإّن
إمــام احلرمــن عــن صاحــب التقريــب)57(، فاإلهبــام يف هــذا املوضــع كان مــن إمــام احلرمــن)58(، 

واتبعــه ابــن حجــر علــى ذلــك.
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وقــد أكثــر ابــن حجــر مــن النقــل عــن القفــال، حيــث بلغــت النقــول عنــه أزيــد مــن )380( 
موضعــا، ممـّـا يرّجــح أنـّـه هــو املقصــود يف املواضــع الــي وقــع فيهــا اإلهبــام، وهللا أعلــم.

)1/17( صاحــب التنبيــه مــن الشــافعية: هــو اإلمــام أبــو إســحاٍق إبراهيــُم بــُن علــّي بــِن 
476ه(. )ت  ــرازّي  الشِّ يوســف، 

ومــا نقلــه ابــن حجــر مــن هــذا الكتــاب موجــود يف موضعــه منــه)59(. وقــد نقــل عنــه يف 
مواضــع أخــرى، فســّماه وصــرّح ابســم مؤلفــه)60(.

ــَمْرقـَْنِدّي )ت375ه(، ولكّنــه صــرّح  ويف الفتــح نقــول عــن كتــاب التنبيــه أليب اللَّيــث السَّ
ابمسه)61(. 

)2/18( صاحب التهذيب: هناك أكثر من كتاب هبذا االسم:
األول: هتذيب اللغة، لألْزَهرِّي أيب منصوٍر حممِد بِن أمحَد اهلََروّي )ت 370ه(.

الثاين: التهذيب للَجوهري أيب نصٍر إمساعيَل بِن محاٍد )ت 398ه(.
الثالــث: التهذيــب يف فقــه اإلمــام الشــافعي، لإلمــام أيب حممــٍد احلســِن بــِن مســعوٍد البـَغَــوّي 

)ت 516ه(.
- أما املوضع األّول فاملسألة فقهية، ومظاهنا كتب الفقه، وقد وجدهتا يف الكتاب الثالث)62(.

- أما املوضع الثاين من النقل فاملسألة تتعلق ابللغة، وهي يف الكتاب الثاين)63(.

)2/19( صاحــب اجلامــع: هــو اإلمــام أبــو عبــد هللا حممــُد بــُن جعفــَر، الّتميمــّي، الَقــزّاز، 
)ت 412ه(. الَقيـْــَروايّن 

وهو كتاب يف اللغة. وقد كثر نقل ابن حجر عن الَقزّاز، دون أن يسّمي كتابه)64(.
وقــد صــرّح ابــن حجــر يف موضــع آخــر بنســبة هــذا الكتــاب إىل الَقــزّاز، فقــال: »نبّــه عليــه 

الَقــزّاز يف شــرح غريــب اجلامــع«، »وحكــى الَقــزَّاز يف اجلامــع«)65(.
وللقزّاز كتاب آخر امسه شرح الفصيح نقل منه ابن حجر)66(.
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)1/20( صاحــب احلــاوي: هــو اإلمــام علــيُّ بــُن حممــد بــِن حبيــٍب البصــريُّ، الشــهر ابملاَوْرِدّي 
)ت 450ه(.

واسم الكتاب: احلاوي الكبر، يف فقه مذهب اإلمام الشافعي، وهو شرح خمتصر املزين.
وما نقله ابن حجر عنه موجود يف موضعه منه)67(.

وقد نقل ابن حجر يف مواضع أخرى عن املاوردي يف احلاوي، فسّماه ومّسى مؤلفه)68(.

)1/21( صاحــب احلليــة مــن الشــافعية: هــو اإلمــام عبــد الواحــد بــُن إمساعيــَل بــِن أمحــَد بــِن 
حممــد، الــرُّواييّن )ت 501ه(.

واسم الكتاب: حلية املؤمن.

وقــد ذهــل الشــيخ حســن مشــهور فعــزا هــذا املوضــع مــن النقــل إىل حليــة األوليــاء أليب نُعيــم 
األصبهايّن)69(، والصواب أنّه للرُّوايين املذكور.

وقد صرّح ابن حجر يف موضع آخر ابلنقل عن الرُّوايين من كتابه املذكور)70(.

وهنــاك كتــاب آخــر يف الفقــه الشــافعي هــو حليــة العلمــاء يف معرفــة مذاهــب الفقهــاء 
ــال )ت 507ه(، وقــد حيتمــل أن يكــون هــو املقصــود، ولكــن  لإلمــام أيب بكــر الّشاشــي القفَّ

مــا نقلــه ابــن حجــر مل أجــده يف هــذا الكتــاب، فــاهلل أعلــم)71(.

)1/22( صاحــب اخلصــال مــن الشــافعية )اخلطــايب)72((: هــو اإلمــام أبــو بكــر أمحــُد بــُن عمــَر 
بِن يوسف، اخلّفاُف، الشافعّي، صاحب الشروط ببغداد )ت 261ه(.

 .)73( واسم الكتاب: األقسام واخلصال، كما ذكر ذلك ويلُّ الدين أبو زرعَة العراقيُّ

وذكــره يف كشــف الظنــون، وذكــر كتابــه اخلصــال)74(، ولكــن صاحــب هديــة العارفــن قــال: 
أبــو بكــر بــُن عمــرو بــِن ُمَهــْرٍ البغــدادي، املعــروف ابلّصّخــاف، احلنفــي )ت 261ه(، وذكــر 

مــن مؤلفاتــه كتــاب اخلصــال)75(. وأظــّن أّن هــذا خطــأ يف النســبة ويف املذهــب، وهللا أعلــم.
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)1/23( صاحــب الذخائــر: هــو القاضــي أبــو املعــايل جُمَلِّــي بــن مُجَيــع، املخزومــّي، الُقَرشــّي 
)ت 550ه()76(.

والكتاب يف الفقه الشــافعي، وهو من موارد بعض الكتب األخرى)77(، وقد نقل ابن حجر 
يف موضــع آخــر مــن هــذا الكتــاب، فســّماه، ومسّــى مؤلفــه)78(.

)1/24( صاحــب الذخــرة: هــو اإلمــام أبــو املعــايل برهــاُن الديــن حممــوُد بــُن أمحــد، البخــارّي 
)ت 616ه(.

واسم الكتاب: ذخرة الفتاوى. وهو خمتصر من كتابه اآلخر: احمليط الرهاين، وسيأيت ذكره.
وقــد نقــل ابــن حجــر يف مواضــع أخــرى عــن هــذا الكتــاب، فســّماه، ولكــن مل يذكــر 

مؤلفــه)79(.

ــاه أبيب  ــّي كّن 25- صاحــب الراعــي يف اللغــة: مل أجــد لــه ذكــرا، إاّل أّن بــدَر الديــن الَعْي
حممــد، فقــال: »... وذكــره أبــو حممــد يف كتــاب الراعــي«)80(. ويف شــرح ابــن ماجــه لـــُمْغَلطَاي: 
»ويف كتــاب الســبكي عــن كتــاب الراعــي«)81(. مّث عــاد العيــي يف العمــدة فكنــاه أبيب حممــد، 

ومسّــى كتابــه: الواعــي)82(.

قلت: ولعّله الواعي أليب حممد عبد احلّق اإلشبيلي الذي سيأيت برقم )1/67(.

)2/26( صاحــب الروضــة: هــو اإلمــام أبــو زكــراي حميــي الديــن حيــى بــن شــَرف النــووّي 
)ت 676هـــ(.

واسم الكتاب: روضة الطالبن وعمدة املفتن.
ويف صنيع الشيخ حسن مشهور ما يوهم أّن الروضة لإلمام الرافعي)83(، وهذا غريب.

واملعــروف أّن روضــة الطالبــن هــي كمــا ذكــر مؤلفهــا يف املقدمــة اختصــار للشــرح الكبــر 
لإلمــام الرافعــي علــى الوجيــز لإلمــام الغــزايل، مــع زايدات وتفريعــات وتتمــات)84(.

وما نقله ابن حجر عن صاحب الروضة موجود يف روضة الطالبن بنّصه)85(.
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وقــد أكثــر ابــن حجــر مــن النقــل عــن هــذا الكتــاب، حيــث بلــغ ذلــك قريبــا مــن ثالثــن 
موضعــا)86(.

)1/27( صاحب الزهرة: ذكر الشيح حسن مشهور أنّه حيتمل أن يكون لإلمام حممد بِن داود 
بــِن علــّي بــِن خلــٍف األصبهــاين، املعــروف ابلظاهــرّي )ت 296ه مقتــوال()87(.

قلــت: وهــذا االحتمــال غــر وارد البتّــة؛ ألّن كتــاب حممــد بــِن داود الظاهــري هــو جمموعــة 
أدب، أتــى بــه بــكّل واقعــة غريبــة واندرة عجيبــة)88(. وابــن حجــر مل ينقــل عــن صاحــب الزهــرة إاّل 
يف موضــع واحــد، ونّصــه: “وجــزم صاحــب الزهــرة أبّن البخــاري روى عــن أيب الســكن أربعــة 
أحاديــث...”، اخل. وهــذا كمــا تــرى أمــر يتعلّــق برجــال البخــاري، والكتــاب املذكــور يف األدب، 

وهــو مــا يضعــف بــل يــرّد كونـَـه املــراَد يف هــذا النقــل املبهــم، وهللا أعلــم.

مثّ رأيت ابن حجر يف هتذيب التهذيب ينقل يف مواضع كثرة جدا زادت على )160( 
موضعــا عــن كتــاب الزهــرة وإن مل يســّم صاحبــه يف بيــان عــدد أحاديــث كّل شــيخ مــن شــيوخ 

البخــاري ومســلم.

مثّ رأيتــه يذكــر هــذا الكتــاب يف تعجيــل املنفعــة، وينســبه لبعــض املغاربــة، فيقــول: » َورَِجــال 
ِْمــِذّي لبعــض  ــتَّة قــد مجُعــوا يف عــدَّة تصانيــف... ورجــال الصَّحيَحــْن وأيب داود والرِّ اْلكتــب السِّ
املغاربــة مَسَّــاُه الزهــرة َوقــد ذكــر عــدَّة َمــا لــكل ِمنـُْهــم ِعْنــد مــن أخــرج لــه وأظنــُه اْقتصــر فيــه علــى 

شيوخهم«)89(.

ومــن قَـــْبل ابــن حجــر ذكــر ُمَغْلطَــاي وبعــده ابــُن امللقــن هــذا الكتــاب ابســم: زهــرة املتعلمــن 
يف أمساء مشــاهر احملدثن)90(.

)2/28( صاحــب الشــفا: هــو اإلمــام القاضــي أبــو الفضــل عيــاُض بــُن موســى، الَيْحُصــّي، 
ّ)ت 544ه(. ــْبِي  السَّ

واســم الكتــاب كامــال: الشــفا بتعريــف حقــوق املصطفــى، وهــو مطبــوع، وبذيلــه احلاشــية 
املســّماة: مزيــل اخلفــاء عــن ألفــاظ الشــفاء، للشــّمي )ت 873(.
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وقد نقل ابن حجر يف مواضع أخرى من هذا الكتاب فسّماه وصرّح ابسم مؤلفه)91(.

)9/29( صاحــب الصحــاح: هــو اإلمــام إمساعيــُل بــن محّــاٍد، اجلَوهــرّي، الفــارايّب )ت 393ه(. 
كان مــن زهــاد العلمــاء وكــراء الصاحلــن، فقيهــا فاضــال)92(.

وقد نقل ابن حجر يف مواضع أخرى من هذا الكتاب فسّماه وصرّح ابسم مؤلفه)93(.

)1/30( صاحــب الطــراز: هــو اإلمــام القاضــي أبــو علــّي َســَنُد بــُن عنــان بــِن إبراهيــم، األْزِدّي، 
املالكّي )ت 541ه(.

وكتابه الطراز شرح به املدّونة يف الفقه املالكي)94(.
وقــد وهــم الشــيخ حســن مشــهور فظنّــه حيــى بــَن محــزَة أحــَد علمــاء الزيديــة )ت 745ه(، 
وهــذا خطــأ؛ ألّن كتابــه امُســه: »الطــراز املتضّمــن ألســرار البالغــة وعلــوم حقائــق اإلعجــاز”)95(، 
وهــذا بعيــد متامــا عمــا نقلــه ابــن حجــر عنــه؛ إذ هــو متعّلــق بليلــة القــدر، وهــي مســألة فقهيــة، 
مظاهنــا كتــب الفقــه، وكتــاب الطــراز لســند بــن عنــان يف شــرح املدّونــة كمــا ذكــران، وكتــب املالكيــة 

مليئــة ابلنقــول عنــه، بــل وجــدت النقــل عنــه حــى يف كتــب احلنفيــة)96(.

ومسّــاه: الطــراز املذهــب. وهــذا وهــم آخــر، وإّنــا هــذا لعــامل زيــدي متأّخــر هــو احلســن 
بــُن انصــر بــِن عبــد احلفيــظ، مــن آل الـــُمَهالَّ )ت 1111ه(، واســم كتابــه كامــال: الطــراز 

املذهــب مــن علــم األصــول والفــروع للمذهــب)97(.

)2/31( صاحــب العتبيــة: ويقــال هلــا املســتخرجة أيضــا: هــو اإلمــام حممــُد بــُن أمحــد الُعْتــيُّ 
)ت 255ه(.

وهــذه العتبيــة هــي الــي اهتــّم هبــا اإلمــام ابــُن ُرشــد )ت 520ه( ابلشــرح والبيــان يف كتابــه 
احلافــل: البيــان والتحصيــل والشــرح والتوجيــه والتعليــل ملســائل املســتخرجة.

ومــا نقلــه ابــن حجــر عــن العتبيــة موجــود بعضــه يف البيــان والتحصيــل)98(، واملوضــع الثــاين 
نقلــه عــن ابــن َبْشــُكَوال عــن الُعْتــي)99(.
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)1/32( صاحب العّدة من الشافعية: هناك كتاابن هبذا االسم:
األول: العــّدة، أليب عبــد هللا احُلســن بــِن علــي بــِن احلســن، الطَّــَري نزيــِل مكــة وحمّدثِهــا. 
ــْبكي: وهــو شــرح  )ت 498ه(. وكتابــه العــدة مخســة أجــزاء ضخمــة قليلــة الوجــود، قــال السُّ

علــى إابنــة الُفــورايّن)100(.
وقد نقل ابن حجر يف موضع آخر عن هذا الكتاب فسّماه، ومّسى مؤلفه)101(.

وقــد ذكــر اإلمــام النــووي أّن كّل مــا ينقلــه يف اجملمــوع عــن )صاحــب العــّدة( فهــو الطــري، 
ــزه بقولــه: أبــو املــكارم صاحــب العــّدة)102(، وهــو تســعة  فــإذا نقــل عــن الثــاين وهــو الــرُّوايين مّي

مواضــع فقــط.
الثــاين: العــّدة، أليب املــكارم الــرُّواَيينّ ابــن ُأْخــت صاحــب الَبْحــر، وهــي الكتــاب الــذي 
وقف عليه الرافعي، ونقل عنه يف الّنفاس موضعن ويف استقبال الِقْبلة موضعن، مثَّ يف ُشُروط 
ــْكر، مثَّ كــّرر النَّـــْقل عنــه كثــرا. وال يُعــرف  الصَّــالة، مثَّ يف ُســُجود التِّــاَلوة، مثَّ يف ُســُجود الشُّ

اتريــُخ وفاتــه)103(.

)23/33( صاحــب العمــدة: هــو اإلمــام تقــّي الديــن أبــو حممــد عبــُد الغــي بــُن عبــد الواحــد 
بــِن علــيٍّ املقِدســّي )ت 600ه(.

واسم الكتاب: عمدة األحكام من كالم خر األانم.
وقد نقل ابن حجر يف موضع آخر عن هذا الكتاب، فسّماه ومّسى مؤلفه)104(.

)17/34( صاحب العن: هو اإلمام اللغوي اخلليُل بُن أمحَد الفراِهيدّي )ت 175ه(.
وقد نقل عنه ابن حجر يف مواضع أخرى، فسّمى الكتاب ومؤّلفه)105(.

)11/35( صاحــب الفائــق: هــو اإلمــام أبــو القاســم جــاُر هللا حممــوُد بــن عمــر، الزَّخَمَْشــرّي 
)ت 538ه(.

واسم الكتاب كامال: الفائق يف غريب احلديث واألثر.
وقد نقل ابن حجر عنه يف مواضع أخرى، فسّمى الكتاب ومؤلفه)106(.
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يـَْلمــّي  الدَّ َشــْهَردار،  بــُن  ِشــَرَوْيه  ُشــَجاع  أبــو  الفــردوس: هــو اإلمــام  )1/36( صاحــب 
)ت 509(.

واسم الكتاب: فردوس األخبار، ويسّمى أيضا: الفردوس بأثور اخلطاب.
وما نقله ابن حجر من هذا الكتاب موجود يف موضعه منه)107(.
وقد اختصره ابنه َشْهَردار )ت 558ه( ومسّاه: مسند الفردوس.

والظاهــر أّن ابــن حجــر يــروي مــن األصــل ومــن املختصــر؛ ألنّــه يقــول أحيــاان: صاحــب 
الفــردوس، وأحيــاان يقــول: صاحــب مســند الفــردوس)108(، وربـّـا يكــون كالمــه اختصــارا فقــط؛ ألّن 
املعــروف أنـّـه اختصــر املختصــر ومسّــاه: تســديد القــوس يف اختصــار مســند الفــردوس، وهللا أعلــم.

اد  )2/37( صاحــب الفــروع: هــو اإلمــام أبــو بكــر حممــُد بــُن أمحــد، الشــافعي، املعــروف اببــن احلــدَّ
)ت 345ه(.

وهــو خمتصــر يف الفقــه الشــافعي، وقــد مّت حتقيقــه رســالة دكتــوراه يف جامعــة أم القــرى، وال 
أدري إن كان قــد طبــع أم ال.

ــرازي،  )2/38( صاحــب القامــوس: هــو اإلمــام أبــو الطاهــر جمــدُ الّديــن حممــُد بــن يعقــوٍب الشِّ
الَفْيـُروزآابدّي )ت 817ه(.

واسم الكتاب: القاموس احمليط.
ــرازي هــو شــيخ احلافــظ ابــن حجــر، لذلــك نقــل عنــه يف مواضــع أخــرى ومسّــاه ومسّــى  والشِّ

كتابه)109(.

)2/39( صاحب القبس: هو اإلمام الكبر أبو بكر حممُد بُن العريب )ت 754ه(.
وكتــاب القبــس هــو شــرحه األّول ملوطــأ اإلمــام مالــك، مثّ شــرحه مــرّة أخــرى يف كتابــه: 

املســالك لشــرح موطــأ مالــك، وكالمهــا مطبــوع.
وما نقله ابن حجر عنه موجود يف القبس يف موضعه)110(.

مثّ نقل عنه يف مواضع أخرى، فسّماه ومّسى كتابه)111(.
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)1/40( صاحــب القــوت: هــو اإلمــام أبــو طالــٍب حممــُد بــُن علــّي بــِن عطيــة، احلارثــي، املكــي 
)ت 386ه(.

واسم الكتاب كامال: قوت القلوب يف معاملة احملبوب ووصف طريق املريد إىل مقام التوحيد.

ومــا نقلــه ابــن حجــر مــن هــذا الكتــاب كان مــن كتــاب التذكــرة للقرطــي)112(، ولكــي 
رجعــت إىل قــوت القلــوب فلــم أجــد فيــه تصرحيــا بذلــك، وإّنــا قــال أبــو طالــب: »وأن تعتقــد 
أّن الصــراط حــّق، وأن تؤمــن ابحلــوض املــورود«)113(، فــإن كان هــذا هــو النــّص املقصــود، ففــي 
داللتــه علــى مــا قالــه ابــن العــريب نظــر، وهللا أعلــم. ولعــّل ابــن العــريب علــم هــذا مــن مصــدر آخــر 

غــر القــوت، وهللا أعلــم.

الكتــاب واســم  التصريــح ابســم  الكتــاب، وفيهــا  هــذا  مــن  أخــرى  نقــول  والبــن حجــر 
مؤلفــه)114(. 

)1/41( صاحــب الكاشــف)115(: هــو اإلمــام مشــس الديــن أبــو عبــد هللا حممــُد بــُن أمحــَد بــِن 
عثمــان بــن قامْيــاز، الذهــّي )ت 748ه(.

واسم الكتاب كامال: الكاشف يف معرفة من له رواية يف الكتب الستة.
وما نقله عنه ابن حجر موجود يف الكتاب يف موضعه)116(.

)1/42( صاحــب الــكايف مــن احلنفيــة: هــو اإلمــام أبــو الــركات حافــُظ الديــن عبــد هللا بــُن أمحــد 
بِن حمموٍد النََّسفّي، احلنفي )ت 710ه()117(.

واسم الكتاب كامال: الكايف يف شرح الوايف، له أيضا، وكالمها يف الفقه احلنفي.
وقد نقل ابن حجر يف موضع آخر من هذا الكتاب، فسّماه ومّسى مؤلفه)118(.

)8/43( صاحب الكشاف: هو هو اإلمام أبو القاسم جاُر هللا حمموُد بن عمر، الزَّخَمَْشرّي 
)ت 538ه(.

واسم الكتاب كامال: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل.
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وما نقله ابن حجر من الكتاب موجود يف مواضعه منه)119(.
ومل يكن ابن حجر حباجة إىل التصريح بنسبة هذا الكتاب إىل الزخمشري؛ لشهرة ذلك، 
ورّبــا لبعــض مــا أخــذه العلمــاء علــى هــذا التفســر مــن تفســرات اعتزاليــة لبعــض آايت القــرآن 

الكــرمي، وهللا أعلــم.

)2/44( صاحــب الكمــال: هــو اإلمــام أبــو حممــد عبــد الغــي بــُن عبــد الواحــد، املْقِدســّي 
600ه(. )ت 

واسم الكتاب: الكمال يف أمساء الرجال.
وقــد غفــل الشــيخ مشــهور حســن فظــّن أّن املــراد هتذيــب الكمــال للمــزي، والصــواب مــا 

ذكــرانه.
والدليــل علــى ذلــك أّن مــا نقلــه ابــن حجــر يف بعــض املواضــع يوجــد يف الكمــال، وال يوجــد 

يف هتذيب الكمال.

علــى  جممــع  الكمــال:  صاحــب  قــول  مــن  »ويتعّجــب  حجــر:  ابــن  قــول  ذلــك  فمــن 
ثقته...«)120(. فعبارة )جممع على ثقته( ال توجد يف هتذيب الكمال، وإنّا توجد يف األصل، 

يعــي الكمــال، وهــذا يعــي أّن املــزي حذفهــا عنــد هتذيبــه للكمــال)121(.

وقد ينسب ابن حجر إىل الكمال، وتكون العبارة يف هتذيب الكمال، وهللا أعلم)122(.

وكثــرا مــا يقتصــر ابــن حجــر يف النقــل مــن هتذيــب الكمــال علــى تســميته ابلتهذيــب، ومسّــاه 
هتذيب الكمال يف أربعة مواضع فقط.

)1/45( صاحــب املبســوط مــن احلنفيــة: هــو اإلمــام أبــو بكــر مشــس الديــن حممــُد بــُن أمحــَد 
بــِن َســْهل، السَّْرَخســّي )ت 483ه(.

وهو شــرح لكتاب الكايف للحاكم املروزي، وقد أّلفه صاحبه إمالء من ذاكرته وهو ســجن.
وما نقله عنه ابن حجر موجود يف موضعه)123(.
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وقد نقل ابن حجر عنه يف مواضع أخرى فسّماه وصرّح ابسم مؤّلفه)124(.

)1/46( صاحب جممع الغرائب: هو اإلمام أبو احلسن عبد الغافر بُن إمساعيل بِن عبد الغافر، 
الفارسّي، صاحُب ذيل اتريخ نـَْيسابُور )ت 529ه()125(.

والكتاب يف غريب احلديث. يوجد جزء منه يف دار الكتب املصرية)126(.
وقد نقل ابن حجر عن هذا الكتاب يف موضع آخر، فسّماه ومّسى مؤلفه)127(.

وقــد أكثــر شــرّاح كتــب احلديــث مــن النقــل عــن هــذا الكتــاب)128(، ومّســاه بعضهــم: معجــم 
الغرائــب، وهــو خــالف املشــهور)129(، وهللا أعلــم.

)1/47( صاحــب احملصــول: هــو اإلمــام أبــو عبــد هللا حممــُد بــُن عمــَر بــِن احلســن، املعــروف 
ابلَفخــر الــرَّازي )ت 606ه(.

وهو كتاب يف أصول الفقه. وما نقله عنه ابن حجر موجود يف موضعه)130(.

وقد نقل عنه ابن حجر يف مواضع أخرى، فسّماه ومّسى مؤلفه)131(.

)49/48( صاحــب احملكــم: هــو اإلمــام أبــو احلســن علــيُّ بــُن إمساعيــل، األندلســّي، املعــروف 
اببن ِســيَده )ت 458ه(.

واســم الكتــاب: احملكــم واحمليــط األعظــم، وهــو كتــاب يف غريــب اللغــة وفقههــا، وهــو مــن 
أعجــب الكتــب يف فــّن اللغــة وأعظمهــا.

التصريــح ابســم  عــن  ابــن حجــر  اســتغى  الكتــاب وشــهرة صاحبــه  هــذا  لشــهرة  ونظــرا 
مؤلفــه يف أغلــب مــا جــاء يف الفتــح، ومل يصــرّح ابســم الكتــاب ومؤلفــه إالّ يف بعــض املواضــع 

القليلــة)132(.

)4/49( صاحــب احمليــط )مــن احلنفيــة(: هــو اإلمــام أبــو املعــايل برهــاُن الديــن حممــوُد بــن أمحــَد، 
البخــاريُّ، احلنفــيُّ )ت 616ه(.

وهو كتاب يف الفقه احلنفي، وامسه الكامل: احمليط الرهاين يف الفقه النعماين.
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وما نقله ابن حجر منه موجود يف موضعه من الكتاب)133(.
ولشــهرة هــذا الكتــاب ونســبته يف بعــض املواضــع إىل احلنفيــة مل يصــرّح ابــن حجــر ابســم 

مؤلفــه ولــو مــرّة واحــدة.

)2/50( صاحب مسند الفردوس. راجع: صاحب الفردوس)134(. 

 )1/51( صاحــب املزهــر: هكــذا نســبه ابــن حجــر، ومل يذكــره إالّ مــرة واحــدة. وقــد طــال 
حبثــي عــن هــذا الكتــاب أو عــن صاحبــه، فلــم أرجــع بشــيء مــن ذلــك. وقــد أغفلــه الشــيخ 

مشــهور حســن فلــم أيت علــى ذكــره أصــال.

)23/52( صاحب املشارق: هو اإلمام القاضي أبو الفضل عياُض بن موسى، الَيْحُصّي، 
السَّْبّي )ت 544ه(.

واسم الكتاب: مشارق األنوار على صحاح اآلاثر.
وقد نقل ابن حجر يف مواضع أخرى عن هذا الكتاب، فسّماه وصرّح ابسم مؤلفه)135(.

)1/53( صاحب املصابيح: هو اإلمام أبو حممد احلسُن بُن مسعوٍد البـََغوّي )ت 510ه(.

واسم الكتاب: مصابيح السنة.
ولكــن مــا نقلــه ابــن حجــر مل أجــده عنــد البغــوي يف املصابيــح، ولكنّــه يف حتفــة األبــرار 
شــرح مصابيــح الســنة للقاضــي انصــِر الديــن عبــِد هللا بــِن عمــر البـَْيضــاوّي )ت 685ه()136(.

)38/54( صاحب املطالع: هو اإلمام أبو إسحاق إبراهيُم بن يوسف، احَلْمزِّي، الَوْهرايّن، 
املعروف اببن قَـْرُقول )ت 569ه(.

واسم الكتاب: مطالع األنوار على صحاح اآلاثر.
ومــا نقلــه ابــن حجــر منــه موجــود يف مواضعــه مــن الكتــاب، ونظــرا لكثرهتــا فقــد اكتفينــا 

بذكــر بعــض املواضــع فقــط)137(.
والبن حجر نقول أخرى من هذا الكتاب وقد مسّاه وصرّح ابسم مؤلفه)138(.
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)1/55( صاحــب املُغــِرب: لعلّــه اإلمــام أبــو الفتــح انصــُر بــن أيب املــكارم بــن علــيٍّ اخلَُوارِْزمــّي، 
األديب، احلنفي، الّشهر ابلـُمَطّرِزّي )ت 610ه(. 

نفســه، واألّول مطبــوع  للمؤلّــف  املعــرب، وكالمهــا  ترتيــب  املغــرب يف  الكتــاب:  واســم 
مفقــود. والثــاين  موجــود، 

واملغــرب كمــا ذكــر مؤلفــه كتــاب وعــد بــه املطــرزي ليهــّذب فيــه كتابــه )املعــرب( وينّمقــه 
ويرتّبــه علــى حــروف املعجــم ويلّفقــه مــن خــالل االســتعانة بصنفــات فقهــاء األمصــار ومؤلفــات 

األخبــار واآلاثر)139(.

وقــد نقــل ابــن حجــر نقــوال كثــرة عــن املطــرزي، ولكــن مل يســّم كتابــه، ولكــن مجلــة مــن هــذه 
النقول موجودة يف الـُمغرب)140(.

)18/56( صاحــب املغــي: هــو اإلمــام الكبــر أبــو حممــد موّفــق الديــن عبــد هللا بــن أمحــد، 
الّدمشــقي، احلنبلــي، املعــروف اببــن ُقداَمــَة، املْقِدســّي )ت 620ه(.

ومــا نقلــه ابــن حجــر مــن هــذا الكتــاب موجــود يف مظانــه، ونظــرا لكثرتــه اكتفينــا بذكــر 
بعــض املواضــع منــه فقــط)141(.

وقد نقل ابن حجر يف مواضع أخرى كثرة عن هذا الكتاب فسّماه ومّسى مؤلفه)142(.

وقــد نقــل ابــن حجــر أيضــا عــن املغــي البــن هشــام )ت 761ه(، وهــو املســّمى بغــي 
اللبيــب عــن كتــب األعاريــب، ولكــن كان يســّمي الكتــاب ومؤلفــه)143(.

)1/57( صاحــب املغيــث: هــو اإلمــام أبــو موســى حممــد بــن عمــر، األصبهــايّن، املديــّي 
)ت 581ه(.

واسم الكتاب: اجملموع املغيث يف غريي القرآن واحلديث.

وما نقله ابن حجر من هذا الكتاب موجود يف موضعه)144(.

وقد نقل ابن حجر يف موضع آخر من هذا الكتاب فسّماه ومّسى مؤلفه)145(.
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وقــد وقــع للشــيخ مشــهور حســن وهــم يف هــذا املوضــع، حيــث ذكــر هــذا الكتــاب، مثّ 
أردفــه بكتــاب آخــر يســّمى املغيــث أيضــا)146(، وذكــر أنـّـه مــن كتــب الفقــه احلنفــي، وأحــال علــى 
)65/11( مــن فتــح البــاري. وملــا راجعــت املوضــع املذكــور مل أجــد ذكــرا هلــذا الكتــاب، وال أعلــم 

كتــااب يف الفقــه احلنفــي هبــذا االســم، وهللا أعلــم.

)1/58( صاحــب املفصــل: هــو اإلمــام أبــو القاســم جــاُر هللا حممــوُد بــن عمــر، الزَّخَمَْشــرِّي 
)ت538ه(.

واسم الكتاب: املفّصل يف صنعة اإلعراب.

وما نقله عنه ابن حجر موجود يف موضعه من الكتاب)147(.

)5/59( صاحــب املفهــم: هــو اإلمــام أبــو العبــاس أمحــُد بــُن عمــَر، األنصــارّي، الُقرطــي 
)ت 656ه(.

وهو غر اإلمام القرطي صاحب اجلامع ألحكام القرآن.

واملفهم كتاب شرح فيه مؤّلفه تلخيصه لصحيح مسلم.

وما نقله ابن حجر عنه موجود يف موضعه من الكتاب املذكور)148(.

وقد نقل ابن حجر يف مواضع كثرة جدا عن هذا الكتاب، فسّماه ومّسى مؤلفه)149(.

)8/60( صاحــب املنتهــى: هــو اإلمــام أبــو املعــايل حممــُد بــن متيــم، البَـــْرَمِكّي، اللغــوي 
)ت 411ه(.

وهــو كتــاب يف اللغــة. قــال يف كشــف الظنــون: »وهــو منقــول مــن الصحــاح، وزاد عليــه 
أشــياء قليلــة، وأغــرب يف ترتيبــه«)150(.

وقد نقل ابن حجر يف موضع آخر عن هذا الكتاب، فصرّح ابمسه واسم مؤلفه)151(.



 اإلعالم بمن ُأبهم في فتح الباري من المؤلفين األعالم                  د. عبد العزيز دخان

مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية | 7٨ | محرم 1٤٤1هـ | سبتمبر ٢٠1٩م        16٩

ــرازّي  )2/61( صاحــب املهــّذب: هــو اإلمــام أبــو إســحاق إبراهيــُم بــن علــّي بــن يوســف، الشِّ
)476ه(.

واسم الكتاب: املهّذب يف فقه اإلمام الشافعي.

وما نقله ابن حجر عنه موجود يف موضعه من الكتاب)152(.

وقد نقل عنه ابن حجر يف مواضع أخرى، فسّماه ومّسى مؤلفه)153(.

)1/62( صاحــب املهّمــات: هــو اإلمــام مجــال الديــن عبــُد الرحيــم، اإِلْســَنوّي، الشــافعّي 
)ت 772ه(.

للنــووي،  الطالبــن  يعــي روضــة  الروضــة والرافعــي،  املهّمــات يف شــرح  الكتــاب:  واســم 
للرافعــي. الكبــر  والشــرح 

وما نقله عنه ابن حجر موجود يف موضعه من الكتاب)154(.

)7/63( صاحــب امليــزان: هــو اإلمــام أبــو عبــد هللا مشــُس الديــن حممــُد بــُن أمحــد بــِن قاميــاز، 
الّذهــّي )ت 748ه(.

واسم الكتاب: ميزان االعتدال يف نقد الرجال.

وما نقله ابن حجر عنه موجود يف مواضعه من الكتاب)155(.

ونقل عنه يف مواضع أخرى، فسّماه ومّسى مؤلفه)156(.

)21/64( صاحب النهاية: نقل ابن حجر عن إمامن هبذه الصيغة: 

األول: صاحــب النهايــة: اإلمــام أبــو الســعادات جمــد الديــن املبــاَرك بــُن حممــد، اجلَــَزرِّي، 
املعــروف اببــن األثــر )ت 606ه(.

واسم الكتاب: النهاية يف غريب احلديث واألثر.
وما نقله عنه ابن حجر موجود يف مواضعه من الكتاب)157(.
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ونقــل عنــه ابــن حجــر أيضــا يف مواضــع كثــرة، فســّماه ومسّــى كتابــه، ونظــرا لكثرهتــا اكتفينــا 
ببعضها)158(.

الثــاين: صاحــب النهايــة: اإلمــام أبــو املعــايل عبــد امللــك بــُن عبــد هللا، امللّقــب إبمــام 
478ه(. )ت  احلََرَمــْن 

واسم الكتاب: هناية املطلب يف دراية املذهب.
وما نقله عنه ابن حجر موجود يف موضعه من الكتاب)159(.

وقــد وهــم الشــيخ مشــهور حســن)160( فعــزا هــذا املوضــع مــن نقــل ابــن حجــر إىل كتــاب 
النهايــة البــن األثــر، والواقــع أّن موضــوع النقــل يتعلّــق بســألة فقهيــة، فمظاهنــا كتــب الفقــه، 

وهنايــة املطلــب كتــاب يف الفقــه الشــافعي.
والبن حجر نقول أخرى من هذا الكتاب صرّح فيها ابمسه واسم مؤلفه)161(.

بكــر،  بــن أيب  الديــن علــيُّ  برهــاُن  أبــو احلســن  اإلمــام  هــو  اهلدايــة:  )24/65( صاحــب 
)593ه(. الـــَمْرِغينايّن  الَفْرغــايّن، 

واسم الكتاب: اهلداية يف شرح بداية املبتدي، وهو كتاب يف الفقه احلنفي.

ومل يقــع عنــد ابــن حجــر التصريــح ابســم املؤلــف علــى كثــرة مــا نقــل عنــه، إالّ موضعــا واحــدا 
ذكــر فيــه املؤلــف دون أن يصــرّح ابســم الكتــاب)162(، ومــرّد ذلــك إىل شــهرة الكتــاب وشــهرة 

نسبته إىل الـــَمْرِغينايّن.

ومــا نقلــه ابــن حجــر عنــه موجــود يف مواضعــه مــن الكتــاب)163(، إاّل بعــض املواضــع حبثــت 
عنهــا فلــم أجدهــا يف اهلدايــة)164(.

)21/66( صاحــب اهلــدي: هــو اإلمــام أبــو عبــد هللا حممــد بــن أيب بكــر، الزَُّرِعــّي، املعــروف 
اببــن قَـــيِِّم اجلَْوزيــة، أو ابــُن القيّــم )ت 751ه(.

واسم الكتاب: زاد املعاد يف هدي خر العباد.
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ومــا نقلــه عنــه ابــن حجــر موجــود يف مواضعــه مــن الكتــاب)165(. ولــه مواضــع أخــرى مّســى 
فيهــا الكتــاب ومؤلفــه)166(.

وبعــض مــا نقلــه ابــن حجــر مــن كتــاب اهلــدي مل أجــده فيــه بعــد البحــث الطويــل، فــاهلل 
أعلــم)167(.

)1/67( صاحــب الواعــي: هــو اإلمــام أبــو حممــد عبــد احلــّق بــُن عبــد الرمحــن اإلشــبيلّي، 
اخلَــرّاط )ت 581ه(. املعــروف اببــن 

ومل أجــد مــن ذُكــر أّن لــه كتــااب هبــذا االســم ســواه، فالــذي يرّجــح أنّــه هــو املقصــود، وهللا 
أعلــم.

وقــد ذُكــر هــذا الكتــاب يف مجلــة مؤلفاتــه)168(، ومّســاه حاجــي خليفــة: الواعــي يف حديــث 
علــّي رضــي هللا عنــه، ولعــّل هــذا كتــاب آخــر غــر األّول؛ ابلنظــر إىل اختــالف مــاّدة الكتابــن، 

وهللا أعلــم.

وهنــاك كتــاب آخــر ابســم: إفــادة الواعــي أبحــكام املطّــرد والشــاذ والســماعي، إلبراهيــم 
بــن عبــد القــادر بــن أمحــد، ولكــن مل تذكــر وفاتــه، فــال نــدري أهــو متقــّدم علــى ابــن حجــر أم 

متأّخــر عنــه؟)169(. 

بــن حيــى، اجلُرجــايّن،  أبــو ســهل عيســى  الطــب: هــو اإلمــام  املئــة يف  )1/68( صاحــب 
املســيحّي)170(.

ترجــم لــه ابــن أيب ُأَصيبعــة يف كتابــه، وأثــى علــى مؤلفاتــه، وخاصــة كتابــه هــذا، مثّ أورد طرفــا 
مــن مقّدمــة املؤلــف علــى إحــدى كتبــه األخــرى)171(، ومل ينقــل عنــه ابــن حجــر إاّل يف موضــع 

واحــد فقــط.
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اخلامتة:
ويف خامتة هذا البحث هذه مجلة من النتائج:

1- لقــد أابن هــذا البحــث علــى اختصــاره عــن أمهيــة معرفــة هــذا النــوع مــن علــوم احلديــث، 
وضــرورة بــذل اجلهــد يف الكشــف عــن هــؤالء املبهمــن مــن أصحــاب األقــوال الــي ينقلهــا الشــراح 

يف مؤلفاهتــم.

2- مّت يف مقّدمــة البحــث ذكــر مجلــة مــن مصنفــات العلمــاء يف املبهمــات مــن أمســاء الــرواة مــن 
الرجــال والنســاء، وهــو دليــل االهتمــام هبــذا النــوع، وإشــارة إىل أمهيتــه، وال شــّك أّن مــا وقعــت 

دراســته يف هــذا البحــث يدخــل يف دائــرة االهتمــام نفســه، ويكتســب األمهيــة نفســها.

3- جــرى يف مقدمــة البحــث بيــان األســباب الــي تدفــع الشــارح إىل إهبــام مــن ينقــل عنــه 
البحــث، وهــي االكتفــاء إبضافتــه إىل كتابــه. املذكــورة يف  ابلصيغــة 

4- مّت ذكــر مجلــة مــن الطــرق الــي ميكــن هبــا الكشــف عــن هــذا املبهــم مــن العلمــاء، ومتييــزه عــن 
غــره، وحتديــد موضــع النقــل مــن كتابــه.

5- بيــان ضــرورة االهتمــام بكتــب شــروح احلديــث والســعي إىل خدمتهــا يف هــذا اجلانــب، مــن 
أجــل تســهيل االســتفادة منهــا علــى الباحثــن وطــالب العلــم بشــكل أفضــل وأدّق.

6- اقتصــر هــذا البحــث علــى مجــع مــا وقــع اإلهبــام فيــه إبضافــة القائــل إىل كتابــه، دون ســائر 
الصيــغ األخــرى الــي تبقــى جمــاال رحبــا لطلبــة الدراســات العليــا للقيــام هبــا ضمــن رســائلهم يف 

مرحلــي املاجســتر والدكتــوراه.

وهللا ويّل التوفيق.



 اإلعالم بمن ُأبهم في فتح الباري من المؤلفين األعالم                  د. عبد العزيز دخان

مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية | 7٨ | محرم 1٤٤1هـ | سبتمبر ٢٠1٩م        173

اهلوامش والتعليقات:
)1( انظر: تقييد املهمل ومتييز املشكل، 3.

)2( من هذه الكتب:
- مــوارد احلافــظ ابــن حجــر احلديثيــة يف كتابــه فتــح البــاري، مجــع ودراســة لصــاحل حممــد الكاهلــي، رســالة 

دكتــوراه جبامعــة أم درمــان ابلســودان
- مــوارد احلافــظ ابــن حجــر يف فتــح البــاري، مجــع وتصنيــف ودراســة إلدريــس اخلرشــايف، جملــة الشــريعة 

يف جامعــة قزويــن.
- مــوارد ابــن حجــر يف علــوم القــرآن مــن كتــاب فتــح البــاري، حملمــد أنــور صاحــب بــن حممــد عمــر، رســالة 

ماجســتر يف اجلامعة اإلســالمية.
- موارد ابن حجر يف فتح الباري لشيخة محد عبد هللا العطية، 1425ه.

)3( انظر: مقّدمة ابن الصالح= معرفة أنواع علوم احلديث، البن الصالح، 375.
)4( فتح الباري، 222/1.

)5( مقاييس اللغة 311/1.
)6( لسان العرب، فصل الباء، هبم، 56/12 وما بعدها.

)7( القاموس احمليط، 60/12.
)8( شرح التبصرة والتذكرة، 2/ 288.

)9( مقدمة ابن الصالح، 57.
)10( انظر: النكت الوفية با يف شرح األلفية، للبقاعي، 386/1.

)11( النكت على ابن الصالح، 582/2.
)12( انظر: نزهة النظر يف توضيح خنبة الفكر، 245.

)13( انظر الفتح، 421/1، 318/2، 601/10، 94/13.
)14( انظر الفتح، 311/7، 362/2، ومواضع أخرى كثرة.

)15( انظر الفتح، 137/9.
)16( انظر الفتح، 342/11.

)17( انظر: الفتح، 137/9، 376/11. 
)18( لكّن هذا ليس على إطالقه، وإّنا خيضع للقرائن.

)19( هتذيب األمساء واللغات، 280/2.
)20( انظر: هتذيب األمساء واللغات، 286/2. 
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)21( انظــر مثــال إىل القــرايف يف مقّدمتــه علــى كتابــه الذخــرة، 37/1، وهــو يبــّن طريقــة عــزوه إىل مــوارده، 
واختصــاره لذلــك، وأّن الســبب احلامــل لــه علــى ذلــك هــو االختصــار ال غــر.

)22( أساس البالغة، للزخمشري، 136/1، 145/2.
)23( شرح اإلملام أبحاديث األحكام، البن دقيق العيد، 592/3.

)24( انظــر: اجملمــوع للنــووي، 17/10، ومواضــع أخــرى كثــرة. طــرح التثريــب يف شــرح التقريــب، 191/7. شــرح 
ســنن أيب داود البــن رســالن، 301/14، 471. إرشــاد الســاري لشــرح صحيــح البخــاري، 145/3.

)25( انظر: الغرر البهية يف شرح البهجة الوردية، للسنيكي، 367/2.
)26( االستيعاب يف معرفة األصحاب، 461/2، 1378/3.

)27( انظر: الفتح، 187/1، 441/2، 98/7، 150/9، 115/10، 579، 89/12، 432،.
)28( إصالح املنطق، البن السّكيت، 131.

)29( انظر: الفتح، 368/11.
)30( انظر ترمجته يف اتريخ اإلسالم، 184/12.

)31( انظر: الفتح، 376/11.
)32( انظر: التذكرة أبحوال املوتى وأمور اآلخرة، 506.

)33( نكث اهلميان يف نكت العميان، للصفدي، 147.
)34( انظر: األفعال، البن القوطية، ص31.

)35( انظر: الفتح، 281/1.
)36( األفعال البن القطاع، 161/1، 323/3، 14/3، 255/2، 360، 104/3، 395/1.

)37( انظر: الفتح، 166/11.
)38( اإلقناع، البن الباذش، 53.

)39( انظر: األعالم، 279/7.
)40( انظر الفتح، 219/1، 416/13.

)41( انظر: فتح الباري، 609/6
)42( انظر ترمجته يف طبقات فقهاء اليمن، 174. طبقات الشافعية الكرى، 336/7.

)43( انظر: الفتح، 161/11.
)44( انظر: البيان يف مذهب اإلمام الشافعي، 453/2.

)45( انظر: الفتح، 255/1.

)46( انظر: الفتح، 437/3.
)47( انظر: التبصرة، للَّْخمي، 280/1.

)48( انظر: معجم املصنفات الواردة يف فتح الباري، 109.
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)49( انظر: اتريخ اإلسالم، 623/11. وقد وقع هلما الشيء نفسه مع صحيح البخاري.
حتفــة   .306/10  ،252/8 الســاري،  إرشــاد   .278/12  ،339/11  ،589/9 الفتــح،  انظــر   )50(

.336/3 األحــوذي، 
)51( انظر: شرح النووي، 146/1.

عمــدة  شــرح  األفهــام يف  أيضــا يف كتابــه: رايض  الفاكهــاين )ت 734هـــ(  الديــن  عنــه اتج  نقــل   )52(
.115/2 األحــكام، 

)53( انظر: الفتح، 589/9، 339/11، 278/12.
)54( حتقيق: عبد هللا بن فهد الشريف، دار املنار للطبع والنشر والتوزيع. 

)55( انظر: الفتح، 243/9.

)56( انظر: الفتح، 151/7.

)57( انظر: الفتح، 265/4.
)58( انظر: هناية املطلب يف دراية املذهب، إلمام احلرمن، 79/4.

)59( انظر: التنبيه، 168.
)60( انظر: الفتح، 358/4. 151/7.

)61( انظر: الفتح، 482/6.
)62( انظر: التهذيب يف فقه اإلمام الشافعي، للبغوي، 342/2.

)63( انظر: هتذيب اللغة، لألزهري، 57/4.
)64( زادت مواضع النقل عن )80( موضعا.

)65( انظر: الفتح، 96/6، 111/7.
)66( انظر: الفتح، 493/1.
)67( احلاوي الكبر، 19/3.

)68( انظر: الفتح، 56/3، 88/5، 170/9، 184/12.
)69( معجم املصنفات الواردة يف فتح الباري، 183.

)70( انظر: الفتح، 500/9.
)71( وقــد أغفــل الشــيخ حســن مشــهور ذكــر هــذا الكتــاب ضمــن معجمــه، رغــم أّن االحتمــال قائــم أن 

يكــون هــو املقصــود، وهللا أعلــم.
)72( يف املطبوع من فتح الباري، 318/1: اخلطايب، ولكن هبامشه: اخلفاف.

)73( انظــر: حتريــر الفتــاوى علــى التنبيــه واملنهــاج واحلــاوي، املســمى: النكــت علــى املختصــرات الثــالث، 
.587  ،384/1

)74( كشف الظنون، 1416/2.
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)75( هدية العارفن، 49/1.
)76( انظر: سر أعالم النبالء، 325/20.

)77( انظر: طرح التثريب، 268/2، 332، 73/7. مشارق األنوار الوهاجة، 263/1.
)78( انظر: الفتح، 608/9.

)79( انظر: الفتح، 650/9، 159/11.
)80( البناية شرح اهلداية، للعيي، 509/1.
)81( شرح ابن ماجه، ملغلطاي، 871/1.

)82( عمدة القارئ، 133/3. 206، 2/4، 271، 51/7، 230/13، 80/22، 
)83( انظر: معجم املصنفات الواردة يف فتح الباري، 205.

)84( انظر: روضة الطالبن، 5/1.
)85( انظر: روضة الطالبن، 264/1، 70/10.

)86( وقوله يف بعض املواضع: تبعا ألصله: يعي الشرح الكبر للرافعي.
)87( معجم املصنفات الواردة يف فتح الباري، 209.

)88( انظــر كالم اإلمــام ابــن كثــر عنــه يف البدايــة والنهايــة، 110/11. وانظــر أيضــا: أمســاء الكتــب املتمــم 
لكشــف الظنــون، 166/1.

)89( تعجيل املنفعة، 241/1.
)90( انظر: إكمال هتذيب الكمال، 371/8، 390/10. الراجم الساقطة من إكمال هتذيب الكمال، 

106. التوضيح لشرح اجلامع الصحيح، 120/24.
)91( انظر: الفتح، 332/8، 226/10، 231، 164/11، 496، 411/13، 484.

)92( انظر: الديباج املذهب، 126. شرح خمتصر خليل للخرشي، 49/1.
)93( انظر: الفتح، 329/1، 289/8، 118/10، 260.

)94( انظر: الديباج املذهب، البن فرحون، 126.
)95( وهو مطبوع.

)96( البناية شرح اهلداية، للعيي، 377/2، 471، 205/3.
)97( األعالم للزركلي، 261/2.

)98( البيان والتحصيل، 245/17.
)99( غوامض األمساء املبهمة، البن بشكوال، 646/2.
)100( طبقات الشافعية البن قاضى شهبة، 263/1.

)101( انظر: الفتح، 369/9.
)102( اجملموع شرح املهذب، 301/5.
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)103( طبقات الشافعية البن قاضى شهبة، 315/1. العقد املذهب يف طبقات محلة املذهب، البن امللقن، 
.198

)104( انظر: الفتح، 489/1.
)105( انظر: الفتح، 295/1، 536/3، 425/12، 25/13.
)106( انظر: الفتح، 97/4، 78/5، 256/9، 264، 318.

)107( الفردوس بأثور اخلطاب، 271/2.
)108( انظر: الفتح، 151/7، 530/10.

)109( انظر: الفتح، 318/2، 601/10، 94/13.
)110( انظر: القبس، 335، 243.

)111( انظر: الفتح، 346/1، 583، 431/2.
)112( التذكرة أبحوال املوتى وأمور اآلخرة، 702.

)113( قوت القلوب، 9/1.
)114( انظر: الفتح، 350/10.

)115( سقط هذا الكتاب من معجم املصنفات للشيخ حسن مشهور.
)116( انظر: الكاشف، 317/1.

)117( انظــر ترمجتــه يف: اجلواهــر املضيــة يف طبقــات احلنفيــة، 270/1. الــدرر الكامنــة، 17/3. املنهــل 
الصــايف واملســتويف بعــد الــوايف، 73/7.

)118( انظر: الفتح، 329/12.
)119( انظر مثال: الكشاف، 515/1، 357، 268/2.

)120( الفتح، 447/1.
)121( الكمال يف أمساء الرجال، 76/9.

)122( انظــر: الفتــح، 290/1، فعبارتــه يف هــذا املوضــع هــي يف هتذيــب الكمــال، 296/22، وال توجــد 
يف الكمــال.

)123( املبسوط، 108/1.
)124( انظر: الفتح، 258/1، 470.

)125( انظر ترمجته يف: سر أعالم النبالء، 17/20. طبقات الشافعية الكرى، 171/7.
)126( معجم املعاجم، 31.

)127( انظر: الفتح، 389/9.
)128( ينظر عمدة القاري، وشرح الزرقاين، والتوضيح، وغرها.

)129( انظر: الوايف ابلوفيات، 13/19. ولعّله حمض تصحيف.



 اإلعالم بمن ُأبهم في فتح الباري من المؤلفين األعالم                  د. عبد العزيز دخان

 17٨       مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية | 7٨ | محرم 1٤٤1هـ | سبتمبر ٢٠1٩م                                     

)130( احملصول، 96/2.
)131( انظر: الفتح، 398/3، 348/9.

)132( انظر: الفتح، 221/8، 616/9، 63/10، 229، 297، 335.
)133( احمليط، 427/2.

)134( الرمجة رقم )1/36(.
)135( انظــر: الفتــح، 120/1، 41/5، 322/6، 38/8، 450، 241/9، 281/10، 211/11، 

.68/13
)136( حتفة األبرار، 453/3.

)137( مطالع األنوار، 434/1، 558/5، 99/2.
)138( انظر: الفتح، 369/1، 263/6، 459/11، 68/13.

)139( انظر: املغرب يف ترتيب املعرب، 15.
)140( انظر: املغرب، 473، 40، 106، 307، 456، 486، 378، 244، 343، 197، 188، 

.178
)141( املغي، 88/1، 53/2، 227، 240، 23/3.

)142( الفتــح، 270/1، 325، 100/2، 116، 335، 159/3، 571، 611، 21/4، 144/5، 
 .167 ،143/13 ،434 ،50/9 ،516/8 ،150/7

)143( انظر: الفتح، 332/2، 250/3، 516/8، 296/11، 428/13.
)144( اجملموع املغيث، 113/3.

)145( انظر: الفتح، 40/8.
)146( معجم املصنفات الواردة يف فتح الباري، 405.

)147( املفصل يف صنعة اإلعراب، 524.
)148( املفهم، 225/1، 265، 367، 129/5، 192/7.

)149( وقــد بلغــت املواضــع )107(، هــذه بعــض منهــا: 11/1، 220/2، 263/4، 32/7، 39/8، 
.97/13 ،50/12 ،64/11 ،6/10 ،108/9

)150( كشف الظنون، 1858/2.
)151( انظر: الفتح، 73/1، 247/13.
)152( انظر: املهّذب، 229/1، 252.

)153( انظر: الفتح، 149/3، 420، 122/4، 230/9، 315، 341/10.
)154( املهمات يف شرح الروضة والرافعي، 246/3.

)155( ميزان االعتدال، 85/2، 656، ¾، 585، 413/4، 444.
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)156( انظر: الفتح، 410/1، 59/11، 197، 181/12.
)157( نفــى احلافــظ ابــن حجــر يف املوضــع األّول مــن العــزو إىل هــذا الكتــاب أن يكــون ابــن األثــر قــد فّســر 
لفــظ اجللجــل الــوارد يف احلديــث. قلــت: وهــو ذهــول منــه رمحــه هللا، وإالّ فالتفســر مذكــور يف ذلــك 

املوضــع. انظــر: النهايــة، 284/1.
وانظر بعض املواضع األخرى من النهاية: 333/1، 295/3، 42/4، 233/5... وغرها.

 ،211/11  ،133/10  ،331/9  ،104/8  ،59/6  ،326/3  ،324/1 الفتــح،  انظــر:   )158(
.41/13

)159( هناية املطلب يف دراية املذهب، 620/2.
)160( انظر: معجم املصنفات الواردة يف فتح الباري، 433.

)161( انظر: الفتح، 341/1، 489، 94/3، 564، 197/8.
)162( انظر: الفتح، 43/3.

)163( انظر بعض األمثلة من هذه املواضع يف اهلداية، 48/1، 417/2، 121/3، 352/4.
)164( انظر: الفتح، 310/1، 379/2، 254.

)165( انظر بعض األمثلة يف زاد املعاد، 408/1، 129/2، 238/3، 110/4.
)166( انظــر منهــا يف الفتــح، 353/2، 336/5، 152/6، 276/7، 82/8، 170/9، 156/10، 

.486/13 ،378/12 ،5/11
)167( انظر مثال يف الفتح، 362/2، 548، 135/12.

)168( الديبــاج املذهــب، البــن فرحــون، 60/2 61. قطــف الثمــر يف رفــع أســانيد املصنفــات يف الفنــون 
واألثــر، 131.

)169( انظر: خزانة الراث، 814/77.
)170( يف كتــاب عيــون األنبــاء يف طبقــات األطبــاء البــن أيب أصيبعــة، 436، مــا يفيــد أنـّـه مــن املســيحين، 
ولكــن يف ســّلم الوصــول إىل طبقــات الفحــول، حلاجــي خليفــة، 306/5: »املســيحي، نســبة إىل 

مســيح، جــّد إليــه يُنســب«.
)171( عيون األنباء يف طبقات األطباء، 436.
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املصادر واملراجع
ابــن أيب أصيبعــة: أمحــد بــن القاســم اخلزرجــي )ت 668هـــ(، عيــون األنبــاء يف طبقــات األطبــاء، تــح: 	 

الدكتــور نــزار رضــا، الناشــر: دار مكتبــة احليــاة بــروت.
ابــن األثــر: أبــو الســعادات املبــارك بــن حممــد ابــن األثــر )ت 606هـــ(، النهايــة يف غريــب احلديــث واألثــر، 	 

تــح: طاهــر أمحــد الــزاوى حممــود حممــد الطناحــي، املكتبــة العلميــة بــروت، 1399هـــ 1979م. 
ابــن البــاذش: أمحــد بــن علــي الغرانطــي، أبــو جعفــر )ت 540هـــ(، اإلقنــاع يف القــراءات الســبع، دار 	 

للــراث. الصحابــة 
ابــن الســكيب: أبــو يوســف يعقــوب بــن إســحاق )ت 244هـــ(، إصــالح املنطــق، تــح: حممــد مرعــب، 	 

ط1، دار إحيــاء الــراث العــريب، 1423ه 2002م.
ابــن العراقــي: ويل الديــن أبــو زرعــة العراقــي )ت 826 هـــ(، حتريــر الفتــاوى علــى التنبيــه واملنهــاج واحلــاوي، 	 

املســمى: النكــت علــى املختصــرات الثــالث، تــح: عبــد الرمحــن فهمــي حممــد الــزواوي، ط1، دار املنهــاج 
للنشــر والتوزيــع، جــدة اململكــة العربيــة الســعودية، 1432ه 2011م.

ابــن العــريب: حممــد بــن عبــد هللا أبــو بكــر اإلشــبيلي )ت 543هـــ(، القبــس، تــح: الدكتــور حممــد عبــد هللا 	 
ولــد كــرمي، ط1، دار الغــرب اإلســالمي، 1992م.

الكتــب، 	  عــامل  األفعــال، ط1،  الصقلــي )ت 515هـــ(،  القاســم،  أبــو  بــن جعفــر  علــي  القطــاع:  ابــن 
1983م. 1403هـــ 

ابــن القوطيــة: حممــد بــن عمــر أبــو بكــر )ت 367 هـــ(، األفعــال، تــح: علــي فــوده، ط2، مكتبــة اخلاجنــي 	 
ابلقاهــرة، 1993م.

ابن امللقن: أبو حفص عمر بن علي )ت 804 هـ(: 	 
التوضيــح لشــرح اجلامــع الصحيــح، تــح: دار الفــالح للبحــث العلمــي وحتقيــق الــراث، ط1، دار 	 

2008م. 1429ه  ســوراي،  دمشــق  النــوادر، 
العقــد املذهــب يف طبقــات محلــة املذهــب، تــح: أميــن نصــر األزهــري ســيد مهــي، ط1، دار الكتــب 	 

العلميــة، بــروت لبنــان، 1417هـــ 1997م.
ابــن بشــكوال: خلــف بــن عبــد امللــك أبــو القاســم األندلســي )ت 578هـــ(، غوامــض األمســاء املبهمــة، 	 

تــح: د. عــز الديــن علــي الســيد، حممــد كمــال الديــن عــز الديــن، ط1، عــامل الكتــب بــروت، 1407ه.
ابــن تغــري بــردي: يوســف الظاهــري احلنفــي )ت 874هـــ(، املنهــل الصــايف واملســتويف بعــد الــوايف، تــح: 	 

دكتــور حممــد حممــد أمــن، اهليئــة املصريــة العامــة للكتــاب.
ابن حجر العسقالين: أمحد بن علي )ت 852هـ(: 	 

تعجيل املنفعة، تح: د. إكرام هللا إمداد احلق، ط1، الناشر: دار البشائر بروت، 1996م.	 
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الــدرر الكامنــة، تــح: حممــد عبــد املعيــد ضــان، ط2، الناشــر: جملــس دائــرة املعــارف العثمانيــة حيــدر 	 
اابد/ اهلنــد، 1392ه 1972م.

فتــح البــاري بشــرح صحيــح البخــاري، إخــراج وتصحيــح وإشــراف: حمــب الديــن اخلطيــب، دار املعرفــة 	 
بــروت، 1379ه.

نزهــة النظــر يف توضيــح خنبــة الفكــر يف مصطلــح أهــل األثــر، تــح: عبــد هللا بــن ضيــف هللا الرحيلــي، 	 
ط1، مطبعــة ســفر ابلــرايض، 1422هـــ.

ابــن دقيــق العيــد: تقــي الديــن حممــد بــن علــي )ت 702 هـــ(، شــرح اإلملــام أبحاديــث األحــكام، تــح: حممــد 	 
خلوف العبد هللا، ط2، دار النوادر، سوراي، 1430ه 2009م.

ابــن رســالن: أمحــد بــن حســن الشــافعي )ت 844 هـــ(، شــرح ســنن أيب داود، تــح: عــدد مــن الباحثــن بــدار 	 
الفــالح، ط1، دار الفــالح للبحــث العلمــي وحتقيــق الــراث، الفيــوم مجهوريــة مصــر العربيــة، 1437ه 2016م.

والتوجيــه 	  والشــرح  والتحصيــل  البيــان  القرطــي )ت 520هـــ(،  أمحــد  بــن  الوليــد حممــد  أبــو  ابــن رشــد: 
والتعليــل ملســائل املســتخرجة، تــح: د حممــد حجــي وآخــرون، ط2، دار الغــرب اإلســالمي، بــروت لبنــان، 

1988م. 1408ه 
ابــن عبــد الــر: أبــو عمــر يوســف بــن عبــد هللا القرطــي )ت 463هـــ(، االســتيعاب يف معرفــة األصحــاب، 	 

تــح: علــي حممــد البجــاوي، ط1، دار اجليــل، بــروت، 1412ه 1992م.
ابــن فرحــون: إبراهيــم بــن علــي بــن حممــد، اليعمــري )ت 799هـــ(، الديبــاج املذهــب، تــح: حممــد األمحــدي 	 

أبــو النــور، دار الــراث للطبــع والنشــر، القاهــرة.
ابــن قاضــي شــهبة: أبــو بكــر بــن أمحــد )ت 851هـــ(، طبقــات الشــافعية، تــح: د. احلافــظ عبــد العليــم 	 

خــان، ط1، دار النشــر: عــامل الكتــب بــروت، 1407 هـــ.
ابــن قدامــة املقدســي: أبــو حممــد موفــق الديــن عبــد هللا بــن أمحــد )ت 620هـــ(، املغــي، مكتبــة القاهــرة، 	 

1388هـــ 1968م.
ابن قرقول: إبراهيم بن يوسف الوهراين احلمزي )ت 569هـ(، مطالع األنوار على صحاح اآلاثر، ط1، 	 

دار الفــالح للبحــث العلمــي وحتقيــق الــراث، وزارة األوقــاف والشــؤون اإلســالمية دولــة قطــر، 1433ه 
2012م.

ابــن قيــم اجلوزيــة: حممــد بــن أيب بكــر )ت 751هـــ(، زاد املعــاد، ط27، مؤسســة الرســالة، بــروت مكتبــة 	 
املنــار اإلســالمية، الكويــت، 1415هـــ 1994م.

ابــن كثــر: أبــو الفــداء إمساعيــل بــن عمــر )ت 774هـــ(، البدايــة والنهايــة، تــح: علــي شــري، ط1، الناشــر: 	 
دار إحياء الراث العريب، 1408،ه 1988م.

أبــو طالــب املكــي: حممــد بــن علــي احلارثــي )ت 386هـــ(، قــوت القلــوب يف معاملــة احملبــوب ووصــف 	 
طريــق املريــد إىل مقــام التوحيــد، تــح: عاصــم إبراهيــم الكيــايل، ط2، دار الكتــب العلميــة بــروت، لبنــان، 

1426ه 2005م.
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أبــو علــّي اجليــاين: احلســن بــن حممــد الغســاين )ت 498هـــ(، تقييــد املهمــل ومتييــز املشــكل، تــح: األســتاذ 	 
حممــد أبــو الفضــل، وزارة األوقــاف اململكــة املغربيــة، 1418هـــ 1997م.

األزهــري: حممــد بــن أمحــد بــن اهلــروي )ت 370هـــ(، هتذيــب اللغــة، تــح: حممــد عــوض مرعــب، ط1، 	 
الناشــر: دار إحيــاء الــراث العــريب بــروت، 2001م.

اإلســنوي: مجــال الديــن عبــد الرحيــم )ت 772 هـــ(، املهمــات يف شــرح الروضــة والرافعــي، ط1، مركــز 	 
الــراث الثقــايف املغــريب الــدار البيضــاء اململكــة املغربيــة، دار ابــن حــزم بــروت لبنــان، 1430ه 2009م.

إقبال: أمحد الشرقاوي إقبال، معجم املعاجم، ط2، دار الغرب اإلسالمي، 1993.	 
إمــام احلرمــن: عبــد امللــك بــن عبــد هللا أبــو املعــايل )ت 478هـــ(، هنايــة املطلــب يف درايــة املذهــب، تــح: 	 

عبــد العظيــم حممــود الّديــب، ط1، دار املنهــاج، 1428هـــ 2007م.
البــاابين: إمساعيــل بــن حممــد البغــدادي )ت 1399هـــ(، هديــة العارفــن أمســاء املؤلفــن وآاثر املصنفــن، 	 

دار إحيــاء الــراث العــريب بــروت لبنــان.
البخــاري احلنفــي: أبــو املعــايل حممــود بــن أمحــد )ت 616هـــ(، احمليــط الرهــاين يف الفقــه النعمــاين فقــه 	 

اإلمــام أيب حنيفــة رضــي هللا عنــه، تــح: عبــد الكــرمي ســامي اجلنــدي، ط1، دار الكتــب العلميــة، بــروت 
لبنــان، 1424ه 2004م.

البغــوي: أبــو حممــد احلســن بــن مســعود الشــافعي )ت 516 هـــ(، التهذيــب يف فقــه اإلمــام الشــافعي، 	 
تــح: عــادل أمحــد عبــد املوجــود، علــي حممــد معــوض، ط1، دار الكتــب العلميــة، 1418ه 1997م.

البقاعــي: برهــان الديــن إبراهيــم بــن عمــر البقاعــي، النكــت الوفيــة بــا يف شــرح األلفيــة، تــح: ماهــر ايســن 	 
الفحــل، ط1، مكتبــة الرشــد انشــرون، 1428ه 2007م.

البيضــاوي: انصــر الديــن عبــد هللا بــن عمــر )ت 685هـــ(، حتفــة األبــرار، تــح: جلنــة خمتصــة إبشــراف نــور 	 
الديــن طالــب، وزارة األوقــاف والشــؤون اإلســالمية ابلكويــت، 1433ه - 2012م.

اجلعــدي: عمــر بــن علــّي بــن مســرة، )ت بعــد 586ه(، طبقــات فقهــاء اليمــن، تــح: فــؤاد ســيد، دار 	 
القلــم، بــروت لبنــان.

اخلرشي: حممد بن عبد هللا املالكي )ت 1101هـ(، شرح خمتصر خليل، دار الفكر للطباعة بروت.	 
خليفة: حاجي )ت 1067هـ(: 	 

ســّلم الوصــول إىل طبقــات الفحــول، تــح: حممــود عبــد القــادر األرانؤوط، مكتبــة إرســيكا، إســتانبول 	 
تركيــا، 2010م.

كشف الظنون، مكتبة املثى بغداد، 1941م.	 
الديلمــي: شــرويه بــن شــهردار، أبــو شــجاع )ت 509هـــ(، الفــردوس بأثــور اخلطــاب، تــح: الســعيد بــن 	 

بســيوين زغلــول، ط1، دار الكتــب العلميــة بــروت، 1406ه 1986م.
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الذهي: أبو عبد هللا حممد بن أمحد: 	 
اتريخ اإلسالم، تح: بشار عّواد معروف، ط1، دار الغرب اإلسالمي، 2003م.	 
ســر أعــالم النبــالء، تــح: جمموعــة مــن احملققــن إبشــراف الشــيخ شــعيب األرانؤوط، ط3، مؤسســة 	 

الرســالة، 1405ه 1985م.
ميزان االعتدال يف نقد الرجال، ط1، 1382ه 1963م.	 
الكاشــف، تــح: حممــد عوامــة أمحــد حممــد نــر اخلطيــب، ط1، دار القبلــة للثقافــة اإلســالمية مؤسســة 	 

علــوم القــرآن، جــدة، 1413ه 1992م.
الــرازي: أبــو عبــد هللا حممــد بــن عمــر فخــر الديــن )ت 606هـــ(، احملصــول، دراســة وحتقيــق: الدكتــور طــه 	 

جابــر فيــاض العلــواين، ط3، مؤسســة الرســالة، 1418ه 1997م.
رايض زاده: عبــد اللطيــف بــن حممــد احلنفــي )ت 1078هـــ(، أمســاء الكتــب املتمــم لكشــف الظنــون، تــح: 	 

د. حممد التوجني، ط3، دار الفكر دمشــق/ ســورية، 1403هـ/ 1983م.
الزركلي: خر الدين الدمشقي )ت 1396هـ(، األعالم، ط15، دار العلم للمالين، 2002م.	 
الزخمشري: أبو القاسم حممود بن عمر، الزخمشري جار هللا )ت 538هـ(: 	 

أســاس البالغــة، تــح: حممــد ابســل عيــون الســود، ط1، دار الكتــب العلميــة، بــروت لبنــان، 1419ه 	 
1998م.

الكشاف، ط3، دار الكتاب العريب بروت، 1407 هـ.	 
املفصل يف صنعة اإلعراب، تح: علي بو ملحم، ط1، مكتبة اهلالل بروت، 1993م.	 

الســبكي: عبــد الوهــاب بــن تقــي الديــن )ت 771هـــ(، طبقــات الشــافعية الكــرى، تــح: د. حممــود حممــد 	 
الطناحــي د. عبــد الفتــاح حممــد احللــو، ط2، هجــر للطباعــة والنشــر والتوزيــع، 1413هـــ.

بــروت، 1414هـــ 	  املعرفــة  دار  املبســوط،  األئمــة )ت 483هـــ(،  أمحــد مشــس  بــن  السرخســي: حممــد 
1993م.

الســنيكي: زكــراي بــن حممــد األنصــاري )ت 926هـــ(، الغــرر البهيــة يف شــرح البهجــة الورديــة، املطبعــة 	 
امليمنيــة.

الشرازي: أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف )ت 476هـ(: 	 
املهّذب، دار الكتب العلمية.	 
التنبيه يف الفقه الشافعي، عامل الكتب.	 

الصفدي: صالح الدين خليل بن أيبك بن عبد هللا )ت 764هـ(: 	 
نكــث اهلميــان يف نكــت العميــان، مصطفــى عبــد القــادر عطــا، ط1، دار الكتــب العلميــة، بــروت 	 

لبنــان، 1428هـــ 2007م.
الوايف ابلوفيات، تح: أمحد األرانؤوط وتركي مصطفى، دار إحياء الراث بروت، 1420ه 2000م.	 
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العراقــي: عبــد الرحيــم بــن احلســن )ت 806هـــ(، وابنــه أبــو زرعــة )ت 826هـــ(، طــرح التثريــب يف شــرح 	 
التقريــب، الطبعــة املصريــة القدميــة.

العمــراين: أبــو احلســن حيــى بــن أيب اخلــر اليمــي )ت 558هـــ(، البيــان يف مذهــب اإلمــام الشــافعي، تــح: 	 
قاســم حممــد النــوري، ط1، دار املنهــاج جــدة، 1421ه 2000 م

عيــاض الســبي: عيــاض بــن موســى اليحصــي )ت 544هـــ(، مشــارق األنــوار علــى صحــاح اآلاثر، املكتبــة 	 
العتيقــة ودار الــراث.

العيي: أبو حممد حممود بن أمحد احلنفى )ت 855هـ(: 	 
البناية شرح اهلداية، ط1، دار الكتب العلمية - بروت، لبنان، 1420ه 2000 م	 
عمدة القارئ، دار إحياء الراث العريب بروت.	 

الفاكهــاين: أبــو حفــص عمــر بــن علــي الفاكهــاين )ت 734هـــ(، رايض األفهــام يف شــرح عمــدة األحــكام، 	 
حتقيق ودراسة: نور الدين طالب، ط1، دار النوادر، سوراي، 1431ه 2010م.

الفــاّلين: صــاحل بــن حممــد املالكــي )ت 1218هـــ(، قطــف الثمــر يف رفــع أســانيد املصنفــات يف الفنــون 	 
واألثــر، تــح: عامــر حســن صــري، ط1، دار الشــروق مكــة، 1984م 1405هـــ.

القرشــي: عبــد القــادر بــن حممــد احلنفــي )ت 775هـــ(، اجلواهــر املضيــة يف طبقــات احلنفيــة، مــر حممــد 	 
كتــب خانــه- كراتشــي.

القرطــي: أبــو العبــاس أمحــد بــن عمــر )ت 656 هـــ(، املفهــم بشــرح تلخيــص صحيــح مســلم، تــح: حميــي 	 
الديــن ديــب ميســتو أمحــد حممــد الســيد يوســف علــي بديــوي حممــود إبراهيــم بــزال، ط1، دار ابــن كثــر، 

دمشــق بــروت، دار الكلــم الطيــب، دمشــق بــروت، 1417ه 1996م.
القرطــي: أبــو عبــد هللا حممــد بــن أمحــد القرطــي )ت 671هـــ(، التذكــرة أبحــوال املوتــى وأمــور اآلخــرة، تــح: 	 

الصــادق بــن حممــد بــن إبراهيــم، ط1، مكتبــة دار املنهــاج للنشــر والتوزيــع، الــرايض، 1425 هـــ
القســطالين: أمحــد بــن حممــد بــن أىب بكــر )ت 923هـــ(، إرشــاد الســاري لشــرح صحيــح البخــاري، ط7، 	 

املطبعــة الكــرى األمريــة، مصــر، 1323 هـــ.
اللخمــي: علــي بــن حممــد الربعــي )ت 478 هـــ(، التبصــرة، تــح: أمحــد عبــد الكــرمي جنيــب، ط1، وزارة 	 

األوقــاف والشــؤون اإلســالمية، قطــر، 1432ه 2011م.
املــاوردي: أبــو احلســن علــي بــن حممــد )ت 450هـــ(، احلــاوي الكبــر، تــح: الشــيخ علــي حممــد معــوض 	 

الشــيخ عــادل أمحــد عبــد املوجــود، ط1، دار الكتــب العلميــة، بــروت لبنــان، 1419ه 1999م.
املباركفوري: أبو العال حممد عبد الرمحن )ت 1353هـ(، حتفة األحوذي، دار الكتب العلمية بروت.	 
حممــد بــن علــي: ابــن آدم بــن موســى، مشــارق األنــوار الوهاجــة ومطالــع األســرار البهاجــة يف شــرح ســنن 	 

اإلمــام ابــن ماجــه، ط1، دار املغــي، الــرايض اململكــة العربيــة الســعودية، 1427ه 2006م.
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الكــرمي 	  تــح: عبــد  املغيــث،  أبــو موســى )ت 581هـــ(، اجملمــوع  بــن عمــر األصبهــاين،  املديــي: حممــد 
الشــريعة  الــراث اإلســالمي، كليــة  العلمــي وإحيــاء  البحــث  القــرى، مركــز  أم  العــزابوي، ط1، جامعــة 
العربيــة  اململكــة  جــدة  والتوزيــع،  والنشــر  للطباعــة  املــدين  دار  املكرمــة،  مكــة  اإلســالمية  والدراســات 

1988م. 1408ه  الســعودية، 
املرغينــاين: علــي بــن أيب بكــر )ت 593هـــ(، اهلدايــة، تــح: طــالل يوســف، دار احيــاء الــراث العــريب 	 

بــروت لبنــان.
مشــهور: مشــهور بن حســن، معجم املصنفات الواردة يف فتح الباري، ط1، دار اهلجرة للنشــر والتوزيع، 	 

الرايض، 1412ه 1881م.
املطرزي: انصر بن أىب املكارم اخلوارزمي )ت 610هـ(، املغرب يف ترتيب املعرب، دار الكتاب العريب.	 
مغلطاي: ابن قليج أبو عبد هللا، عالء الدين )ت 762هـ(: 	 

إكمــال هتذيــب الكمــال، تــح: أبــو عبــد الرمحــن عــادل بــن حممــد أبــو حممــد أســامة بــن إبراهيــم، ط1، 	 
الفــاروق احلديثــة للطباعــة والنشــر، 1422ه 2001 م

الراجــم الســاقطة مــن إكمــال هتذيــب الكمــال، ط1، دار احملــدث للنشــر والتوزيــع، اململكــة العربيــة 	 
الســعودية، 1426هـــ.

العربيــة 	  اململكــة  البــاز  نــزار مصطفــى  مكتبــة  عويضــة، ط1،  تــح: كامــل  ماجــه،  ابــن  ســنن  شــرح 
1999م. 1419هـــ  الســعودية، 

املقدسي: أبو حممد عبد الغي بن عبد الواحد، املقدسي، الكمال يف أمساء الرجال، تح: شادي بن حممد 	 
بن سامل آل نعمان، ط1، شركة غراس للدعاية واإلعالن والنشر والتوزيع، الكويتـ، 1437ه 2016م.

النووي: أبو زكراي حميي الدين حيى بن شرف النووي )ت 676هـ(: 	 
هتذيــب األمســاء واللغــات، شــركة العلمــاء بســاعدة إدارة الطباعــة املنريــة، دار الكتــب العلميــة، بــروت 	 

لبنان.
روضــة الطالبــن، تــح: زهــر الشــاويش، ط3، املكتــب اإلســالمي، بــروت دمشــق عمــان، 1412هـــ 	 

1991م. 
اجملموع شرح املهذب، دار الفكر.	 
املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج، ط2، دار إحياء الراث العريب بروت، 1392ه.	 




