
 

 

  
ب يف ضبط اسم الكتاب   الكتاب: األ

  املؤلف: أبو ذر عبد القادر بن مصطفى بن عبد الرزاق احملمدي
  1عدد األجزاء:  

 [ترقيم الكتاب موافق ألصل حبث املؤلف] 

ب يف ضبط اسم الكتاب    اَأل
  كتور عبد القادر احملمدياألستاذ الد 

  
صلى هللا   - ، وأصلي وأسلم على النيبِّ الكرمي حممد احلمد  ربِّ العاملني، له احلمد والثناء احلسن

  اخلري، سيد األولني واآلخرين، وبعد: ، معلم الناس-عليه وسلم 
ذا العلم املبارك ما قد يلفت أنظار كثري من طلبة العل م، واملشتغلني لفت انتباهي وأ اشتغل 

ً من قبل أخصِّ بتحقيق املخطوطات، وهو اختالف اسم الكتاب الواحد بني نسخه امل ختلفة، وأحيا
  ى اسم كتاب واحد، والسيما يف األعصار املتقدمة.تالمذته، ومن النادر جدًا أن جتد اتفاقًا عل

على طرة كتابه (مصنف عبد   ومما جتدر اإلشارة إليه أنّه من غري املعقول أْن يكتب إمام من األئمة
ً يف سنن النيب  الرزاق)، أو (سنن النسائي)، مثًال، فاإلمام النسا صلى هللا عليه وسلم   - ئي صنف كتا

تىب -  تىب) أو  1(، مث اختصره يف ا )، فاشتهر بني أهل العلم بـ (السنن الكربى) على الكبري، و (ا
صفاً ملضمونه، ولذا مسّاه الوادي آشي (مصنف (الصغرى) على املختصر من الكبري، فتسميته و 

تىب)،و (مصنف النسا )،  2ئي الكبري)، ومثله قال يف سنن ابن ماجه (مصنف ابن ماجه) (النسائي ا
ملعىن املصطلحي بل يريد (مصنفه يف السنن)،وحينئٍذ يفهم اطالق الدارقطين اسم وهو ال يقصد ا

تىب (    ). 3الصحيح على سنن النسائي ا
ا إىل سؤال سؤال: كيف إذن وجدت هذه االمساء على طرر النسخ العتيقة للكتاب! مث جّر هذوال

نساخ بعد ذلك، أو رمبا من  أهم: هو هل هذه العناوين من نسج املؤلف أم من نسج تالمذته أو ال
ً كما يظنه بعض الناس، وإمنا هو تساؤل مهم ملا يرتت ت؟ وهذا التساؤل ليس ترفاً فكر ب عليه  اخلزا

نئٍذ العدول عن هذا االسم، من أثر مهم، فلو ثبت أّن هذا العنوان من نسج املؤلف فال جيوز لنا حي
سم غري امسه رمبا أثر بشكل كبري على  ألّن امسه الذي مسّاه به مؤلفه يكشف مضمونه، فإذ ا مسي 



  ميته. مضمونه، لذا فال جيوز التقول على املؤلف وتسميته بغري تسميته اليت هي تس
ذا العلم بشكل أكرب من غريهم.   ويدرك أمهية هذا الكالم املشتغلون 

__ ________  
تىب أصًال فذهب بعضهم 1( أنه من صنيع النسائي ) وقد اختالف بني أهل العلم يف تصنيف ا

نفسه، وبعضهم إىل إنه من صنيع ابن السين تلميذه، والراجح أنه من صنيع النسائي نفسه، وهللا 
  أعلم.

مج الوادي اشي ص2(   . 202و197) بر
  . 129) معرفة علوم احلديث، احلاكم ص3(
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فلو ثبت أّن الرتمذي ّمسى كتابه اجلامع الصحيح فهل هي مثل تسميته اجلامع أو السنن أو اجلامع  
لتأكيد ال، وهل كالم العلماء يف الرتمذي ومنهجه سيكون بنفس الطريقة؟ لذا فمن يصف  املعّل؟ 

حكمه على  رتمذي حينئذ أنه متساهل ألنّه خيرج عن الضعفاء يف (سننه) أو (صحيحه)، سيغري ال
  الرتمذي فيما لو ثبت لديه أّن الرتمذي أراد به جامعاً معّالً! 

ً أمام مشكلة أخرى، فتجد بعض أهل العلم حينما يعدد مصنفات عامل من العلماء  مث جتدك أحيا
ً واحداً، يذكر له عدة عناوين متقاربة ج  ا مفقودة! مث بعد التحقيق جتدها كتا دًا قد يصفها بعضهم أ

  ل مبثال واحد على هذا القول:وأمث
فرق بعض أهل الرتاجم والفهارس بني هذا العنوان و   كتاب (األفراد) ملسلم بن احلجاج رمحه هللا، إذ

واحد، كما بينه ابن خري  )، والصحيح أنه مصنف 1(من ليس له إال راو واحد)، وعداه مصنفني له ( 
التابعني ليس هلم إال راو واحد من الثقات)  األشبيلي فسماه (األفراد يف ذكر مجاعة من الصحابة و 

)2 .(  
هب وأوضح منه: عدُّ صاحب كشف ا لظنون كتاب (اإلنتفاع جبلود السباع) وكتاب (االنتفاع 

  كتاب واحد. )، والصحيح أنه  3السباع)،كتابني مستقلني ملسلم رمحه هللا (
اية األمر ال  يعُد حماولة لفهم هذا اإلشكال،  هلذا أرد مناقشة هذه املشكلة ببعض توسع، وهو يف 

  إْن أخطأت فمن ضعفي وقصوري، وهللا أعلم.فإْن أصابت فبتوفيق من هللا تعاىل وحده، و 
  



  : وميكن عزو أسباب ما قدمناه إىل أسباب خمتلفة
  . بل املصنف نفسهاألول: عدم تسمية الكتاب من ق

م كان وا جيمعون أحاديثهم بشكل كتب فيظهر من صنيع املتقدمني من أئمة احلديث املصنفني أ
ون عليه امساً مناسباً هلذا املضمون، ككتاب الطهارة، وكتاب  متعددة حسب مضمون الكتاب، ويطلق

  الطالق، وكتاب العلم ... اخل 
عليه، إذ كانت لدى غالب اإلئمة كتب  وكانت هذه الكتب مرجعاً للمحدث، يضبط حديثه 

ا، بل يعاب على الشيخ الذي ليس لديه كتاب، وملّا كان الكتاب قد يداخله اخللل أو التلف   يراجعو
ها من اآلفات آثر احملدثون تقدمي ضبط الصدر على ضبط الكتاب، ملن يضبطه، أو الضياع، ... وغري 

  أما من ال يضبط 
 __________  

  . 248،واحلطة، القّنوجي ص590/  2احلفاظ ) ينظر: تذكرة 1(
  . 181) فهرسة ابن خري االشبيلي ص2(
  . 1399/ 2،و175/ 1) كشف الظنون، حاجي خليفة 3(
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فال يثبتون حديث هذا الشيخ ما مل يعارض بكتابه، واملسألة حتتاج مزيد تفصيل ليس حملها هنا، ولكن  
م حينما يصنفون أحاديثهم ا للناس  الذي أريد قوله: أ ا على شكل كتب مث خيرجو   كانوا جيمعو

 مصنف واحد، والذي جيمعها يف العادة هم تالمذة الشيخ، فمن حضر  وهذه الكتب املتفرقة جتمع يف
الس  مجع املصنَّف كله بكتبه املتفرقة، وأّما من فاته جملس، فقد فاته بعض احلديث، ومن فاته  كل ا

ب من مصنف شيخه ذا، قال عبد هللا بن أمحد:"قلت أليب: هذه  أكثر من ذلك، يفوته كتاب أو كت
ل: قرأت على عبد الرمحن عن مالك مسعها أو عرضها؟ فقال: قال عبد الرمحن:  األحاديث اليت تقو 

ْ قرأته على مالك. قال عبد الرمحن: وسائر الكتب قرئت على مالك وأ أنظر   أما كتاب الصالة فأ
بد الرمحن كتاب الصالة، وكتاب الطالق، وكتاب احلج، فأما الصالة يف كتايب، قال: قرأت على ع

  ). 1قرأه على مالك، وسائر الكتب قرئت على مالك وعبد الرمحن حاضر هلا" (  فعبد الرمحن
نه قصد   وقد عىن أمحد ههنا مساع عبد الرمحن بن مهدي من مالك يف موطئه، فال يسوغ االعرتاض 

ً آخر! وهلذا جئت به.    كتا



ت عن  ا جتد االختالف يف نسخ كتاب واحد (مصنف) بني تالميذ شيخ واحد، كاختالف الرو لذ ا
داسة متقاربتان إالّ يف بعض   أيب داود لكتابه السنن، قال احلافظ ابن حجر:" فروايتا اللؤلؤي وابن

اسة من  التقدمي والتأخري، وأما رواية ابن األعرايب فتنقص عنهما كثريًا، وقد سقط من رواية ابن د
ب ال ب ما يقول إذا أصبح وإذا أمسى) إىل: ( رجل ينتمي إىل غري  كتاب األدب من قوله: (

داود. وأما رواية ابن األعرايب فسقط منها:  مواليه). وكان يقول: قال أبو داود. وال يقول: حدثنا أبو 
اته من كتاب كتاب الفنت، وكتاب املالحم، وكتاب احلروف، وكتاب اخلامت، وكتاب اللباب، وف

ته عن شيوخ   ). 2ه" (الطهارة والصالة والنكاح أوراق كثرية خرجها من روا
مل ههنا يف قول احلافظ: (وفاته من كتاب ............)،فهو واضح    جلي. و

قول احلاكم:" وملسلم املسند الكبري على الرجال ما أرى أنه مسعه منه أحد   -مثالً - ومن ذلك 
). قوله: بعضه، يشري إىل أنه كان على اجزاء  3واب" رأيت بعضه " ( و"كتاب اجلامع على األب

  متفرقة. 
 ___ _______  
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زادت  وهكذا يف اختالف النسخ عن كل األئمة، ولذا جتد كلما زاد عدد الرواة عن الشيخ 
م، وهو أمر طبعي، يدل على ورعهم، وتعظيمهم لسنة النيب  ولو   - هللا عليه وسلم صلى  -اختالفا

  ة. كانت على زماننا لسلخ بعضهم من بعض! نسأل هللا العافي
م على كتبهم، أو حىت إطالق أمساء  فلم يكن شائعاً يف زمان األئمة رمحهم هللا كتابة امساء مصنفا

مصنفهم بوصفه طريقة تصنيف: مسند، جامع، صحيح، خمتصر ... وهكذا كانوا معينة، فهم يسمون 
موعة يف مصنف واحد دون أمساء، ويضعون هلم شروطاً يصرحون يرتك أ ً  كثرهم الكتب ا ا أحيا

ً أخرى،،ويضع بعضهم  مقدمات توضح تصرفهم، ولكنهم يف الغالب ال   -القليل - ويسكتون أحيا
  معيناً. يطلقون عليها امساً 

ذا االسم، إمنا يسميها (الكتاب)  يقول الشيخ أمحد حممد شاكر رمحه هللا:"والشافعي مل يسمِّ الرسالة 



)  953، 709، 625،  573،  420، 418، 96رقم  أو يقول كتايب أو كتابنا. وانظر الرسالة (
ههنا ويف   يف كتاب (مجاع العلم) مشريًا إىل الرسالة:" وفيما وصفنا -الشافعي- وكذلك يقول 

ا مسيت (الرسالة) يف عصره، بسبب1(الكتاب) قبل هذا " (  ها لعبد الرمحن بن   ).ويظهر أ إرساله إ
  ). 2مهدي " (

 على أبوب الفقه: كتاب الطهارة، وكتاب الصالة .. ،أو يرتب على  مث هذا اجلمع إما أْن يكون مرتباً 
ً على حديث صحايب ما، كحد يث أنس، وحديث جابر، وحديث شكل مسند فيكون كل جزء حاو

  أو تالمذته، وهكذا.أيب هريرة، مث جتمع بعدها من قبل اإلمام املصنف 
سنن فالن، أو مصنف فالن، أو جامع   سم الصحيح، أو- من بعد املصنِّف- مث تشتهر بني تالمذته 

امسه، بل يقول:   فالن .... وهلذا مل يشتهر عنهم القول: حدثنا فالن يف جامعه أو سننه، وال يعزون إىل
ملصنفني اُألول أمساء تلك الكتب يف كتابه. أو يقول: من حديثه. فاطلق احملدثون من بعد زمن ا 

ا اسم من نسج املصنف،  ت مث عتبار وصفها ال أ فأطلقوا (املصنَّف) على طريقة معينة جلمع الرو
قة أخرى، فقالوا: (جامع قالوا: (مصنف عبد الرزاق)، (مصنف ابن أيب شيبة)،واجلامع على طري

لثة، فقالوا: (سنن   أيب داود)، (سنن النسائي) .. وهكذا. معمر)،وأطلقوا السنن على طريقة 
 __________  

  . 253/ 7) األم 1(
  . 12ة الرسالة ص ) مقدم2(
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محد  وإالّ فال خيطر ببال أحد جزماً أن يسمي أبو داود كتابه سنن أيب داود!، وكذا النسائي وكذا أ
  وكذا معمر ... اخل 

م  -أقول رمبا - أو املصنف ..  أقول: رمبا كتبوا مثال: السنن، أو املسند أو اجلامع،  مث جاء تالمذ
م مل يسموا كتبهم  وزادوا فيه اسم الشيخ للتمييز،  ذا جدالً فال ينفي أصل القول من أ ولو سلمنا 

تاب واحد، فمثًال: الدارمي بعض النسخ املخطوطة ذا التسمية، وهلذا جتد اختالفًا كبريًا يف اسم ك
ند الدارمي)،وبعضها (املسند الصحيح اجلامع)،وكذا الرتمذي:  جاءت (سنن دارمي)،وبعضها (مس

) ومرة (سنن)،ومرة (اجلامع الصحيح)، ومرة (اجلامع الكبري)،ومرة: (اجلامع مرة مسي بـ (جامع
ومعرفة الصحيح واملعلول وما عليه    - ليه وسلم صلى هللا ع  - املختصر من السنن عن رسول هللا 



  العمل) .... وهكذا. 
م يوردون اوتدرك هذا  مساء االختالف يف االمساء بشكل أدق يف املعاجم املسندة واألثبات، كو

ختصار  الكتب بصورة أدق من غريهم ممن يكتب يف الرتاجم والسري، الذين يوردون األمساء 
هـ)،وفهرسة ابن  542سندة: فهرسة ابن عطية األندلسي احملاريب (ت وتصرف، ومن هذه الفهارس امل

مج الوادي آشي األندلسي (ت  575ي (ت:  خري اإلشبيل ن هـ)، واملعجم املفهرس الب749هـ)، وبر
  )،وغريها.852حجر العسقالين (ت 

لضرورة ، وإمنا قد  فاألمر الذي جيب التنبه إليه: أّن امساء الكتب اليوم هي ليست من نسج املصنف 
ً، ومن تصرف النساخ غالبا، وهذا األمر يستحق الدراسة والتتبع ألنه   تكون من نسج الطالب أحيا

سم الرتمذي (اجلامع) خيتلف عنه لو كان (الصحيح)  أمور كثرية، فلو ثبت أّن ا - اليوم- ترتتب عليه 
  أو (السنن)،وهذا يعرف فرقه طلبة العلم. 

ن، بل يقول: كتايب الكبري (  لذا فال جتد إمامًا من األئمة )،أو  1يذكر اسم مصنفه يف مصنف له 
  ، أو يصفه بصفة ما مبا مييزه للسامع أو للقارئ. كتايب األخر

 اإلمامني البخاري ومسلماً قد مسّيا كتابيهما، كما درسه الشيخ عبد  وربَّ معرتض يعرتض علينا أنّ 
ح البخاري: (اجلامع املسند الصحيح املختصر الفتاح أبو غدة رمحه هللا، ورجح هناك أّن اسم صحي

  من أمور 
 __________  

  ). 2959)،و ( 2885) و ( 2883يح ابن خزمية ( ) ينظر: صح1(
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مه)، مبا نص عليه ابن خري االشبيلي يف فهرسته ( - صلى هللا عليه وسلم  -رسول هللا  )،  1وسننه وأ
ذ2وابن الصالح يف مقدمته (   يب االمساء، وغريهم، وكذا جاء يف بعض النسخ. )،وتبعه النووي يف 

سلم (املسند الصحيح املختصر من السنن بنقل العدل عن  ورجح الشيخ أبو غدة اسم صحيح م
) كما نص عليه ابن خري االشبيلي يف فهرسته -لى هللا عليه وسلم ص - العدل عن رسول هللا 

  )،وغريه. 3(
ما على طرة الكتاب، ويؤيد هذا وقع  قلت: وال ايراد فيه على ما قدمنا، فاالشكال ٍق يف عدم اثبا

مسيهما بني النسخ املختلفة واألثبات، كما نقلهما الشيخ هناك، وال أدّل على  االختالف الكبري يف ا



سم صحيح مسلم مبا جزم به ابن االشبيلي! مث يعكر على الشيخ أيب   ذلك من عدم جزم النووي 
هـ)،مسّاه يف فهرسته (املسند اجلامع الصحيح 542ألندلسي ت (غدة رمحه هللا أّن ابن عطية ا

  ) وهو أسبق من ابن خري االشبيلي. - صلى هللا عليه وسلم  - عن رسول هللا  املختصر من السنن
ا فاخلالف يبقى قائماً، وقل مثل ذلك يف اسم كتاب اإلمام البخاري فجاء يف بعض النسخ  وهكذ

): (اجلامع الصحيح  4الصحيح ..)،ومسّاه احلافظ يف اهلدي (  (اجلامع الصحيح)،و (اجلامع املسند 
مه). اخل.  - صلى هللا عليه وسلم   -ول هللا املسند من حديث رس   وسننه وأ

مل قول احلاكم يف كتابه: تسمية من  أّن اال- عندي- واألظهر  مسني مها شرطامها يف كتابيهما، و
امي من أخرجهم حممد بن إمساعيل البخاري يف  أخرجهم البخاري ومسلم: "أ مبني إن شاء هللا أس

). فوصف صحيح البخاري بـ (اجلامع  5يف املسند الصحيح" ( اجلامع الصحيح، ومسلم بن احلجاج 
لم بـ (املسند الصحيح)،فاألئمة يطلقون وصف (املسند) على طريقة  الصحيح)،ووصف صحيح مس 

لنسبة للجامع تصنيف الكتاب، ويطلقون (الصحيح) على وصف حلال تلك األس انيد، ومثله 
  من كتاب.  الصحيح، وقد أطلقوا اسم املسند الصحيح على أكثر

 __________  
  . 82) فهرسة ابن خري األشبيلي ص1(
  . 26) مقدمة: ص 2(
  . 86ص ) 3(
  . 6) هدي الساري ص 4(
  . 35) تسمية من أخرجهم البخاري ومسلم ص5(
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ملا أّلف البخاري كتابه يف صحيح احلديث عرضه على علي   ومما يؤيد ما سبق قول العقيلي رمحه هللا:"
معني وأمحد بن حنبل وغريهم فامتحنوه فكلمهم قال له كتابك صحيح إال أربعة  بن املديين وحيىي بن 

  ). 1اديث ... " ( أح
عتبار املضمون مث صار بعد امسه  فتأمل قوله: (كتابه يف صحيح احلديث)، فإنه يفهم أنّه أطلقه 

  الصحيح ..)، وهللا أعلم. (اجلامع
لطبع هذا كله ال يتعلق بصحة الكتابني، فهما كم ا أمجعت األمة معتربة االمجاع (أهل السنة  و



ما أصّح كتابني بعد ّ كتاب هللا تعاىل، ال خيالف يف ذلك إال جاهل أو صاحب بدعة،   واجلماعة) أ
  نسأل هللا السالمة يف الدارين. 

ه آنفاً،  وعلى العموم فاملسألة حتتا  ج إىل مزيد دراسة وحبث، ولكّن الظاهر من صنيع األئمة ما ذكر
   أعلم.وهللا
  

ت: وهذا حيدث كثريًا يف ال طبقات املتأخرة، ومنه كتابنا  نياً: اختالف النساخ أو أصحاب اخلزا
هذا، فاختالف النساخ على شيخهم من أهم اسباب اختالف امسه، ورمبا خيتصره بعضهم بكلمة أو 

ت يف املكتبات والفهارس. ً بسبب اجتهادات أصحاب اخلزا   أكثر، واحيا
ول يف  ك: ما جاء يف اسم كتاب التمييز لإلمام مسلم بن احلجاج، فقد جاء يف نسخة (األومن ذل

ت، وقد نبهنا إليه يف   ذا االسم، وهو من تصرف اصحاب اخلزا التمييز) وطبعه الشيخ احلالق 
  مقدمة حتقيقنا له. 

  األمثلة كثرية جدًا ملن يتتبع، ونوضحه ببعض األمثلة: و 
سم مرة (الضعفاء الكبري) بتحقيق: د.  322لعقيلي (تمنها: كتاب أيب جعفر ا هـ):إذ طبع الكتاب 

  ملعطي قلعجي. عبد ا
سم (الضعفاء) بتحقيق شيخنا محدي السلفي رمحه هللا.   ومرة 

سم (كتاب الضعفاء ومن نسب إىل الكذب و  وضع احلديث، ومن غلب على حديثه الوهم،  ومرة 
ا اليتابع عليه، وصاحب بدعة يغلو فيها ويدعوا اليها، وإْن  ومن يتهم يف بعض حديثه، وجمهول روى م

  ديث مستقيمة) بتحقيق الدكتور مازن السرساوي. كانت حاله يف احل
 __________  

  . 83) فهرس ابن خري األشبيلي ص1(
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ريخ العقيلي" ( 456هري (ت  ومسّاه ابن حزم الظا سم "   ). 1هـ) 
  ).2سم:"التاريخ الكبري" ( هـ) يف 463ومسّاه ابن عبد الرب (ت 

  ملرتوكني". ):" الضعفاء وا4)،وابن حجر (3ومسّاه االشبيلي ( 
  ). 5وجاء يف بعض النسخ اخلطية (أمساء الضعفاء من رواة احلديث) ( 



  ). 6ديث ومن غلب حديثه الوهم) ( ومرة: (الضعفاء ومن نسب اىل الكذب ووضع احل
  ) 7سب اىل الكذب) ( ومرة: (امساء الضعفاء من رواة احلديث ومن ن

سم الذي أثبته على طرة حتقيقه (كتاب  وقد رجح األخ الدكتور مازن السرساوي يف مقدمة حتقيقه اال
ب، وإن  الضعفاء ومن نسب ...)، ويف ترجيحه نظر؛ فليس هناك دليل جازم أّن هذا عنوان الكتا 

خة واحدة مثًال يف  كان هو مضمونه، وهو يف الغالب من تصرف النساخ، أما وجوده على طرة نس
  نسخ وكتب الفهارس واملعاجم، وهللا أعلم.كل اجزائه فليس هذا مبرجح قطعاً، والدليل خمالفة بقية ال

إذ جاء يف  ومن ذلك أيضاً: كتاب (اجلامع الخالق الرواي وآداب السامع) للخطيب البغدادي، 
ذا االسم ( ذا العنوان عدة ) و 9)، وكذا يف فهرسة ابن خري االشبيلي ( 8بعض النسخ  قد طبع 

سم (اجلامع آلداب الشيخ والسامع )،  10) وممن أطلقه: ابن كثري يف خمتصره ( طبعات. وجاء مرة 
سم (اجل12)، والسيوطي يف تدريبه (11واحلافظ ابن حجر يف نزهته (  امع آلداب  )، وجاء مرة 

  الراوي والسامع) كذا مسّاه القزويين يف
 __________  

  . 44/ 1ن حزم ) رسائل اب1(
  . 1077/  2) جامع بيان العلم وفضله  2(
  . 178لي ص) فهرسة ابن خري األشبي3(
  . 171) املعجم املفهرس ص 4(
ض برقم (5(   /ف) 2887) منه نسخة يف املكتبة املركزية، الر
ض (  ) منه نسخة يف املكتبه 6( ,  4741, 4740,  4739, 4738/ف) ,و ( 1655املركزيه، الر

  /ف). 3783, 4742
  عليكر يف اهلند. - ) نسخة منه يف مكتبة آزاد  7(
ذا االس8( م، بتحقيق د. حممود الطحان، وبتحقيق: د. حممد رأفت سعيد،  ) طبع أكثر من طبعة 

  وبتحقيق: د حممد عجاج اخلطيب.
  . 154) فهرسة ابن خري االشبيلي ص9(
  . 151) اختصار علوم احلديث بشرحه الباعث احلثيث ص10(
  . 32) نزهة النظر ص11(
  . 44/  1) التدريب 12(
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سم: (اجلامع يف أخالق الراوي وآداب السامع) كذا 2)، والبقاعي يف نكته (1مشيخته ( )،ومرة 
الق السامع)،كما عند  )،،ومرة: (اجلامع آلداب الراوي وأخ3مسّاه ابن حجر يف املعجم املؤسس (

سم كتابه ال يف املقدمة وال غريها من  )، علماً أن اخلطيب مل يصرح 4السخاوي يف فتح املغيث ( 
  املواضع.

  لى طرته مل يقع مثل هذا اإلختالف فيه. فلو سجل اخلطيب اسم كتابه ع
د املنذري  ومن ذلك ما قال ابن حجر يف نكته:" وجدت خبط مغلطاي أنه رأى خبط احلافظ أيب حمم

د وقفت على النسخة اليت خبط  ترمجة كتاب الدارمي بـ (املسند الصحيح اجلامع).وليس كما زعم، فلق
قة األوىل منه مع عدة أوراق ليست خبط املنذري،  املنذري، وهي أصل مساعنا للكتاب املذكور، والور 

احلصين، وخطه قريب من خط املنذري، فاشتبه ذلك على مغلطاي    بل هو خبط أيب احلسن ابن أيب 
وليس احلصين من أحالس هذا الفن حىت حيتج خبطه يف ذلك، كيف ولو أطلق ذلك عليه من يعتمد 

  ). 5" (عليه لكان الواقع خيالفه ملا يف الكتاب املذكور من األحاديث الضعيفة واملنقطعة واملقطوعة
أللفية للحافظ العراقي رمحه هللا فهو قد نظم كتاب ابن الصالح يف  ومن ذلك أيضاً: كتاب شرح ا 

ألفية مث شرحها، ومل يطلق عليه امسًا، وإمنا جاء هكذا (شرح األلفية)،كما ذكره احلافظ ابن حجر يف  
  ) 6نكته (

 __________  
  .515) مشيخة القزويين ص1(
  . 353/ 2،و193/ 2) النكت الوفية 2(
  153) املعجم املؤسس ص  3(
  . 215/  3) فتح املغيث  4(
  . 280/  1) النكت على ابن الصالح 5(
  . 296/  1) النكت على ابن الصالح6(
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سم (فتح املغيث شرح ألفية احلديث) (1،وتلميذه السيوطي يف التدريب ( ) ومرة  2).وجاء مرة 
  )،ولنتوسع ههنا قليًال، فنقول:3سم (شرح التبصرة والتذكرة) (



) بعد ذكر اخلالف يف اسم الكتاب:"احلق أّن الذي ظهر لنا من خالل  4كتور ماهر (قال صديقنا الد 
حبثنا أّن الذين أمسوه: " فتح املغيث " خمطؤون خطأً حمضاً، فال متابع هلم البتة يف هذه التسمية ....  

التسمية،   أّما الذين أمسوه (شرح ألفية العراقي) أو (ألفية احلديث للعراقي)، فهؤالء متجوزون يف هذه 
نه جعلها ألفية، وهذا   لفية احلديث للسيوطي، فإّن الناظم مل يصرح البتة يف نظمه  خشية االلتباس 
هو املطابق للواقع، إذ زادت أبيات النظم على األلف ببيتني، وهذه التفاتة قّل من تنّبه عليها، وهي  

يف الشرح بذلك. وعلى هذا فإن الراجح   السرُّ يف عدم قوله يف النَّْظم ألفتها، على الرغم من تصرحيه
إن اسم الكتاب هو: " شرح التبصرة والتذكرة " تبعاً لتسمية النظم بـ " التبصرة   -يف نظر  - 

  والتذكرة "، ال سّيما أنَُّه قَاَل يف النظم:
  ). 5نظمُتها تبصرًة للمبتدي ... تذكرًة للمنتهي واملْسِنِد" ( 

  من وجوه:  قلت: يف كالم الدكتور ماهر نظر
األول: ختطئته ملن ّمسى الشرح بـ "فتح املغيث شرح ألفية احلديث" فقد سبق بيان أنّه جاء هكذا يف  
ذا االسم على طرة أكثر   بعض النسخ. مثّ اعرتاضه على تسميته بـ (شرح ألفية العراقي)،إذ جاءت 

  )،وال أرى مرجحاً للتصويب. 6من نسخة من املخطوط (
 __________  

  . 801/ 2،و338/  1،و 196/ 1يب الراوي) تدر 1(
  -   12722) توجد نسخة منه يف مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات االسالمية برقم (2(
  )،وطبع بتحقيق حممود ربيع، مؤسسة الكتب الثقافية. 7
ذا االسم، األوىل طبعة حممد عبد السالم احللو، أعتمد األوىل الدكتور حممد مطر 3( ) طبع طبعتني 

هـ، وهي أقدم من طبعة د.  1421وقد طبع الكتاب سنة 15و9راين يف كتابه السابق والالحق ص الزه
ما حينما رجحا العنوان مل يذكراه كما -اهلميم وماهر الفحل بسنتني، وال أخاهلما وقفا عليها، أل

  . - سيايت
ً!  ) نعم حتقيق الكتاب للدكتور ماهر فقط، اما الدكتور عبد اللطيف مهيم فكان امسه4( مع  - فخر

حلديث من قريب أو من بعيد، اللهم إال أنه كان ميلك (دار البخاري) اليت   األحرتام فال عالقة له 
  صارت بعد لألخ الدكتور ماهر الفحل.

سم شرح التذكرة والتبصرة 5(   . 74/ 1) مقدمة حتقيق (شرح األلفية) املطبوع 
ض برقم:   ) منها: يف (مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات6( لر )،ويف 6959االسالمية، 

) وللمزيد ينظر: كشاف املخطوطات  4956، 2748،  3612(مكتبة تشسرت بييت، إيرلندا برقم: 
  . 51العربية ص
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فقال:"مل ينص احلافظ العراقي  - ماهر -كما نص هو - أضف إىل أّن احلافظ العراقي مل يسمه أصًال 
ن احلافظ  يف أثناء شرحه على اسم يكون علماً   على شرحه هذا، األمر الذي يضطر إىل القول 

العراقي ترك شرحه هذا من غري اسم، وملا كان مسى نظمه، فيكون هذا شرحاً لذلك النظم، وعليه  
  ).فأىن له التخطئة إذن؟1استقر رأينا يف تسميته بشرح التبصرة والتذكرة " (

لفية السيوطي ففيه تعجّل منه! إذ أطلقه أئمة  أما عن تعليله إطالق اسم األلفية عليه خشية ال تباسه 
الذي ساقه ملا شرع  - هو- سبقوا السيوطي وألفيته بسنني، والغريب أّن الشيخ ماهر غفل عن كالمه 

سم شرح األلفية كـ (شرح ألفية العراقي، البن 2بذكر شروحات األلفية (  ) فذكر عدة مصنفات 
).وفتح املغيث  هـ  893رمحن بن أيب بكر بن حممد احلنفي ت (العيين) زين الدين أيب حممد عبد ال

هـ)،وكالمها سابق للسيوطي، والغريب أّن الدكتور ملا حقق  902شرح ألفية احلديث للسخاوي ت (
هـ) مل ينتبه إىل أّن البقاعي مسّاها (شرح  885كتاب (النكت الوفية مبا يف شرح األلفية) للبقاعي ت ( 

يف حتقيقه للكتاب! علمًا أّن السخاوي نّص يف أّول سطر يف الفتح بعد محد األلفية)،كما أثبته هو 
  ).3هللا، فقال:"وبعد: فهذا تنقيح لطيف، وتلقيح للفهم املنيف، شرحت فيه ألفية احلديث" (

قوله: أّن احلافظ العراقي مل يسم نظمه ألفية لكونه زاده على الف بيت ببيتني، وعلل به عدم  - 2
ا ألفية، مث هدم كل ما قدمه بقوله: "على الرغم من تصرحيه يف الشرح   تصريح العراقي يف نظمه 

ن نظمه (الفية) ال نفي فيه، مث هو   بذلك".وهذا غلط وتناقض من أخي الدكتور، فعدم تصرحيه 
دته على األلف أما أّن يصح أن يسمى ألفية أو ال، فأْن صح أطالق اسم االلفية عليه بطل  بز

ظمها (ألفية) فقال يف شرحه:" وكنت نظمت فيه  االعرتاض ، وكذا هو األمر هنا فقد أطلق عليها 
  )،ففسد االستدالل.4أرجوزة ألفتها، ولبيان اصطالحهم ألفتها" ( 

لف بيت كيما  أما األعرتاض على عدد ابياته وأنه زاد على األلف؟ فما الدليل على اشرتاط التقييد 
لدليل أوتسمى ألفية؟ وهل إذا زادت ب ا ألفية؟ البد من اإلتيان    يتاً أو نقصت بيتاً خرجت عن كو

 __________  
  . 75/  1) مقدمة حتقيقه  1(
  . 69  - 68/ 1) مقدمة حتقيقه2(
  . 15/  1) فتح املغيث  3(
  . 97/ 1) شرح األلفية  4(
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لتناقض، والدليل على ذلك اطالق اسم األلفية على ألفية ابن مالك  وهي أزيد من ألف  االعرتاف 
بيت، وكذا ألفية العراقي يف السرية وهي أيضًا تزيد على األلف بثالثة أبيات، وأطلق السيوطي على  

  نظمه يف علم احلديث اسم األلفية مع كونه أقل من األلف بستة أبيات. 
لتبصرة والتذكرة إىل لقب هذه املنظومة".فهو نصٌّ  صريح  وأما عن استدالله بقول السخاوي:"وأشري 

يف أّن التبصرة والتذكرة لقب للشرح ال امسه، مث جعل من كالم السخاوي هذا مرجحاً السم املنظومة  
سم   (التبصرة والتذكرة) وهو مما ال يسلم له أيضاً، فلم تتفق النسخ على اسم النظم، فبعضها جاء 

سم (الفية الع سم (ألفية احلديث)،وبعضها  ا  (التبصرة والتذكرة)،وبعضها  راقي)،وبعضها محلت طر
) (التبصره والتذكره يف علم احلديث)،و (االلفيه يف أصول احلديث)!! فكان األحرى  1امسني (

  لدكتور ترك الكتاب على ما اشتهر به (شرح األلفية)،كما أطلقه تالمذته العراقي رمحهم هللا مجيعاً.
  اعتماده على قول احلافظ العراقي يف نظمه لأللفية:  - 4
  ظمتها تبصرة للمبتدي ... وتذكرة للمنتهى املسند ن

ا يف أصلها نكت على   وقد يورد عليه أيضاً مل مل تسمه (امللخص على ابن الصالح)،وهي أقرب أل
  ابن الصالح، وال سيما أنه يقول:

  خلصت فيها ابن الصالح امجعه ... إذا ظللت الدهر أبكى امجعا
يف ختطئته مجلة العناوين واثباته عنوانه، والصواب غري  - هللا وفقه- فبان من ذلك غلط أخينا الدكتور 

  ذلك كما بيناه. 
لنسبة ملا   خره زمناً  وهكذا وقع اختالف يسري يف اسم كتاب حماسن االصطالح للبلقيين، على 

) مسّياه: (حماسن االصطالح وتضمني علوم احلديث 3) وابن حجر (2،فابن فهد ( -سبق من كالمنا 
)،  4)،ومسّاه ابن قاضي شهبة: (كتاب حماسن االصطالح وتضمني كتاب ابن الصالح) (البن الصالح

  ومسّاه السيوطي 
 __________  

، لندن، برقم  48) كما يف املكتبه املركزيه جبامعه امللك فيصل، االحساء برقم 1( ،ويف مكتبة: بودليا
)،وهناك نسخ  4559  /6و4489/  5و 3381/ 2)، ويف مكتبة (شسرتبييت ايرلندا، برقم 442/  1

  . 134/ 41أخرى وينظر: فهارس املخطوطات اإلسالمية  
  . 140) حلظ األحلاظ ص2(



مع املؤسس ص 3(   . 302) ا
لقاهرة برقم ( 42/ 4) طبقات الشافعية  4( )،وهي النسخة 141. ومنها نسخة يف دار الكتب 

ا الدكتورة عائشة رمحها هللا.    الوحيدة اليت اعتمد
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) وما جاء بعض النسخ (حماسن االصطالح يف تضمني  1االصطالح وتضمني ابن الصالح) ((حماسن 
)،وبعضها دون ذكر: (كتاب)،بل: (حماسن االصطالح يف تضمني ابن 2كتاب ابن الصالح) (

)، وجاء يف  4) وجاء يف هدية العارفني: (حماسن االصطالح يف حتسني ابن الصالح) (3الصالح) (
سم (    حماسن االصطالح يف تضمني ابن الصالح)،نسختينا ههنا 

فهذا االختالف يدل على أنّه ليس من نسج املؤلف، وال سيما أّن من نقله هم جّلة طالبه (ابن  
  حجر، وابن فهد وابن شهبة)،فكيف اختلفوا عليه؟ 

ت على طرر كتبهم، وهو أمر معتاد بينهم، وال   وهكذا ندرك أّن األئمة يف الغالب ال يضعون عنوا
مًا  كثر من اسم خمتصرًا أو  سم أو  يستغرب منهم، وال حيسن االعرتاض عليهم، وقد يشتهر 

خري   يتداوله طالبه فيضع أحدهم على نسخته امساً رمبا خيتلف عن غريه من حيث الصياغة بتقدمي أو 
تالف مما يؤثّر  أو اختصاٍر فال يؤثر على مضمونه، وهذا الغالب، وال اشكال حينئٍذ، أما إذا كان االخ

على مضمون الكتاب فالبد من ختطئته ورده، كما وقع يف بعض نسخ جامع الرتمذي فسّمي (اجلامع  
  الصحيح)،وهذا خالف مضمونه، وتقّول مبا ال جيوز تقوله. 

  واحلمد  رب العاملني 
 __________  

الفته البن ،مبخ370.وتعقبه الطهطاوي يف التنبيه وااليقاظ ص245) ذيل طبقات احلفاظ ص1(
  حجر.

  ) ينظر: مقدمة حماسن االصطالح للدكتور عائشة املطبوع مع املقدمة. 2(
ض برقم 1608/  2) كما يف كشف الظنون 3(   . 4878.ومنه نسخة يف املكتبه املركزيه، الر
  . 792/ 1،و431/ 1) هدية العارفني  4(
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  ثبت أهم املصادر واملراجع
فداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي البصري مث الدمشقي (ت:  اختصار علوم احلديث، أبو ال - 

  . 2لبنان، ط - هـ)،حتقيق: الشيخ أمحد حممد شاكر، دار الكتب العلمية، بريوت 774
) هـ، حتقيق: د. حممد سعيد عمر  446اإلرشاد، اخلليل بن عبد هللا بن أمحد اخلليلي القزوين ت (  - 

ض، الطبعة    هـ.  1409األوىل إدريس، مكتبة الرشد، الر
هـ) دراسة وحتقيق: قحطان عبد الرمحن 702االقرتاح يف بيان االصطالح البن دقيق العيد (ت - 

  م. 1982-هـ1402- بغداد - الدوري، مطبعة اإلرشاد
  هـ. 1393هـ)،دار املعرفة، بريوت، الطبعة الثانية 204األم، اإلمام حممد بن إدريس الشافعي (ت - 
مج الوادي آشي، حممد -  بن جابر بن حممد بن قاسم القيسي، مشس الدين، أبو عبد هللا الوادي    بر

هـ)،حتقيق: حممد حمفوظ، دار املغرب االسالمي، بريوت، الطبعة 749آشي األندلسي (املتوىف: 
  م. 1980 - 1400األوىل، 

امشه فتح الباقي، دار  806التبصرة والتذكرة وشرحها للحافظ زين الدين العراقي (ت  -  هـ) و
  كتب العلمية، بريوت. ال
هـ) حتقيق: أمحد عمر 911تدريب الراوي يف شرح تقريب النواوي جلالل الدين السيوطي (ت - 

  بريوت.- هاشم، نشر دار الكتاب العريب 
  هـ) دار إحياء الرتاث العريب، بريوت.784تذكرة احلفاظ، أبو عبد هللا مشس الدين الذهيب (ت - 
ما انفرد كل واحد منهما، أبو عبد هللا احلاكم النيسابوري تسمية من أخرجهم البخاري ومسلم و  - 

بن البيع (ت:   هـ)،حتقيق: كمال يوسف احلوت، مؤسسة الكتب الثقافية، بريوت، 405املعروف 
  هـ. 1407، 1ط
التقييد واإليضاح شرح مقدمة ابن الصالح، أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن احلسني بن عبد   - 

هـ)،حتقيق: عبد الرمحن حممد عثمان، املكتبة  806بن إبراهيم العراقي (ت:  الرمحن بن أيب بكر
ملدينة املنورة، ط   م. 1969هـ/ 1389،  1السلفية 

هـ) حتقيق: د. عبد القادر مصطفى احملمدي، دار ابن اجلوزي،  261التمييز لإلمام مسلم (ت  - 
ض ط   م. 1،2011الر

هـ) حتقيق: أمحد حممد شاكر،  279ى الرتمذي ( جامع الرتمذي، احلافظ أيب عيسى حممد بن عيس - 
  وآخرون، دار الكتب العلمية. 
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جامع بيان العلم وفضله، أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن حممد بن عبد الرب بن عاصم النمري   - 
  هـ)،حتقيق: أيب األشبال الزهريي، دار ابن اجلوزي، اململكة العربية السعودية.463القرطيب (املتوىف:  

هـ) حتقيق: الدكتور رأفت 463اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي (ت - 
  هـ. 1401الكويت، الطبعة األوىل  - سعيد، مكتبة الفالح

) هـ، حتقيق علي 1307احلطة يف ذكر الصحاح الستة، أبو الطيب صديق حسن خان ت ( - 
  م.  1987احلليب، دار اجليل، الطبعة األوىل،

)  765رة احلفاظ، أبو احملاسن حممد بن علي بن احلسن بن محزة احلسيين الدمشقي ت (ذيل تذك - 
  هـ، حتقيق: حسام الدين املقدسي، دار الكتب العلمية، بريوت.

هـ)، حتقيق: أمحد  204الرسالة، أبو عبد هللا حممد بن إدريس الشافعي املطليب القرشي املكي (ت:   - 
  هـ. 1358،  1شاكر، مكتبه احلليب، مصر، ط 

  هـ. 1401بريوت - هـ)،مؤسسة الرسالة748سري أعالم النبالء لإلمام الذهيب (ت - 
شرح التبصرة والتذكرة، أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن احلسني بن عبد الرمحن بن أيب بكر   - 

سني فحل، دار الكتب  - هـ)،حتقيق: عبد اللطيف اهلميم 806بن إبراهيم العراقي (املتوىف:  ماهر 
  م.  2002  - هـ   1423، 1لبنان، ط –لعلمية، بريوت ا

صحيح ابن خزمية (خمتصر املختصر)،حممد بن إسحاق بن خزمية حتقيق: د. مصطفى األعظمي،  - 
  م.  1970طبعة املكتب اإلسالمي، بريوت 

هـ) حققه ووثقه: الدكتور عبد املعطي أمني قلعجي، 322الضعفاء الكبري أليب جعفر العقيلي (ت  - 
  م.  1984بريوت، الطبعة األوىل - از، مكة املكرمة، ودار الكتب العلميةدار الب

علل أمحد بن حنبل، أمحد بن حنبل الشيباين، برواية املروذي حتقيق: الشيخ صبحي السامرائي،   - 
ض    م.1989مكتبة املعارف، الطبعة األوىل، الر

القاضي، حققه: الشيخ  هـ) ترتيب: أبو طالب279علل الرتمذي الكبري لإلمام الرتمذي (ت  - 
عامل الكتب، مكتبة  - صبحي السامرائي، والسيد أبو املعاطي النوري وحممود حممد خليل الصعيدي

  م. 1985-هـ،1405النهضة العربية، الطبعة األوىل  
- العلل ومعرفة الرجال لإلمام أمحد بن حنبل، حتقيق: وصي هللا حممد عباس، املكتب اإلسالمي - 

ضدار اخلاين، بريوت،    هـ. 1988الطبعة األوىل - الر
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علوم احلديث، املعروف بـ:"مقدمة ابن الصالح"،أبو عمرو عثمان بن عبد الرمحن الشهرزوري بن   - 
  م. 1984هـ  1404هـ) حتقيق: نور الدين عرت، دار الفكر، الطبعة الثالثة643الصالح ت (

هـ) حقق أصله: عبد العزيز بن  852فتح الباري شرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقالين (  - 
  م. 1989،  1ز، ورقمه: حممد فؤاد عبد الباقي، دار الكتب العلمية، بريوت، ط 

هـ) حتقيق: علي حسن  902فتح املغيث بشرح ألفية احلديث، أبو عبد هللا حممد السخاوي (ت  - 
  هـ. 1412،  2علي عبد احلميد، نشر: دار اإلمام الطربي، ط

هـ)،حتقيق: حممد فؤاد 575ي، أبو بكر حممد بن خري اإلشبيلي (ت:  فهرسة ابن خري اإلشبيل - 
  هـ. 1419، 1منصور، دار الكتب العلمية، بريوت ط

هـ)،حتقيق: حممد أبو  542فهرسة ابن عطية، أبو حممد عبد احلق بن عطية األندلسي احملاريب (ت   - 
  م. 1983، 2بريوت، ط  –األجفان وحممد الزاهي، دار الغرب االسالمي 

هرس الفهارس واألثبات ومعجم املعاجم واملشيخات واملسلسالت، عبد احلي بن عبد الكبري  ف - 
  م. 1982،  2الكتاين، اعتناء د. إحسان عباس، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، ط 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، مصطفى بن عبد هللا الرومي، دار الكتب العلمية،    - 
  م.  1992بريوت 

هـ) حتقيق: أمحد عمر هاشم، دار الكتاب  463 علم الرواية للخطيب البغدادي (ت الكفاية يف - 
  م. 1986- هـ1406، 2بريوت، ط- العريب

حلظ األحلاظ بذيل طبقات احلفاظ، أبو الفضل تقي الدين ابن فهد اهلامشي العلوّي األصفوين مث   - 
احملدث   -م. ... 1998 -هـ 1419،  1هـ)، دار الكتب العلمية، ط871املكّي الشافعي (ت:  

هـ) حتقيق وتعليق: حممد عجاج اخلطيب،  360الفاصل بني الراوي والواعي للحافظ الرامهرمزي (ت 
  م. 1971-هـ1391بريوت - دار الفكر

هـ)،حتقيق: الدكتور عامر حسن  750مشيخة القزويين، عمر بن علي بن عمر القزويين، (ت:  - 
  م. 2005 -هـ  1426،  1صربي، دار البشائر اإلسالمية، ط

  معجم املؤلفني تراجم مصنفي الكتب العربية، عمر رضا كحالة، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت. - 
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املعجم املفهرس أو جتريد أسانيد الكتب املشهورة واألجزاء املنثورة، أو الفضل أمحد بن علي بن   - 
مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل،  هـ)، حتقيق حممد شكور املياديين، 852حجر العسقالين (املتوىف: 

  م. 1998-هـ1418بريوت، 
بن الصالح  -  معرفة أنواع علوم احلديث، عثمان بن عبد الرمحن، أبوعمرو، تقي الدين املعروف 

سني الفحل، دار الكتب العلمية،   - هـ)،حتقيق: عبد اللطيف اهلميم 643(املتوىف:  ماهر 
  هـ. 1،1423ط
ويُعرف مبقدمة ابن الصالح، عثمان بن عبد الرمحن، أبوعمرو، تقي    معرفة أنواع علوم احلديث،  - 

بن الصالح (املتوىف:  ، دار   - هـ)،حتقيق: نور الدين عرت،،دار الفكر643الدين املعروف  سور
  م. 1986  - هـ  1406بريوت،  –الفكر املعاصر 

تاذ معظم حسني،  هـ) نشر األس 405معرفة علوم احلديث، أبو عبد هللا احلاكم النيسابوري (ت  - 
د، الطبعة الثانية،     م. 1977حيدر آ

مقدمة ابن الصالح وحماسن االصطالح، حتقيق د عائشة عبد الرمحن (بنت الشاطئ)،الطبعة  - 
  م. 1989م. والطبعة الثانية، دار املعارف، مصر،  1974األوىل يف دار الكتب، مصر،

ن عرت، املكتبة العلمية يف املدينة املنورة،  نزهة النظر بشرح خنبة الفكر، حتقيق وتعليق: نور الدي - 
  والبيان يف بريوت.

سني  -  النكت الوفية مبا يف شرح األلفية، برهان الدين إبراهيم بن عمر البقاعي، حتقيق: ماهر 
شرون، ط   هـ. 1،1428الفحل، مكتبة الرشد 

ن حجر العسقالين  النكت على كتاب ابن الصالح، أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد ب  - 
جلامعة اإلسالمية،  852(املتوىف:  هـ)،حتقيق: ربيع بن هادي عمري املدخلي، عمادة البحث العلمي 

  م. 1984هـ/1404، 1املدينة املنورة، اململكة العربية السعودية، ط 
ادر الزركشي   -  النكت على مقدمة ابن الصالح، أبو عبد هللا بدر الدين حممد بن عبد هللا بن 
ض -هـ)، حتقيق: د. زين العابدين بن حممد بال فريج، أضواء السلف 794شافعي (ت: ال   الر

النهاية يف غريب احلديث واالثر، حتقيق: حممود الطناهي وطاهر الزاوي، دار إحياء الرتاث العريب،  
  بريوت.

  هـ) حتقيق: حممد فؤاد عبد852هدي الساري مقدمة فتح الباري، ابن حجر العسقالين (ت - 
  م. 1989الباقي، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل،  
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ين البغدادي   -  ر املصنفني، إمساعيل بن حممد أمني بن مري سليم البا هدية العارفني أمساء املؤلفني وآ
  هـ)،دار إحياء الرتاث العريب بريوت. 1399(ت:  
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