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ملخص: 
ز�دت كتبه على �حل�رش،  فيها حتى  �لتاأليف  َكرُثَ  �لتي  �لعلوم  و�حٌد من  �حلديث  علم 
و�سار له يف كل نوٍع من �أنو�عه مئات �مل�سنفات، ومن ذلك كتب �الأَْثَباِت، و�أعني بها تلك 
�لكتب �لتي يجمع فيها �ملحدث م�سموعاته ومروياته عن �سيوخه، مع ذكر من �ساركه يف 
لقلة �لباحثني  �ل�سماع، ورمبا ز�د فذكر مكان �ل�سماع وبع�ص �الأحو�ل �ملتعلقة به. ونظر�ً 
يف هذ� �لنوع من �مل�سنفات، ولعدم وقويف على من �أفرده بالدر��سة، ر�أيت �أن �أجعل بحثي 
. وجعلته يف مقدمة  �أهل �حلديث(  �الأثبات ودورها يف حفظ تر�ث  بـ )كتب  فيه، وعنونته 
وثالثة مباحث. حتدثت يف �ملقدمة عن �أهمية �لبحث، و�أهد�فه، وخطته، و�لدر��سات �ل�سابقة 

�ملتعلقة مبو�سوعه. و�أما �ملباحث، فكانت على النحو الآتي: 
�ملبحث �الأول: تعريف �الأثبات يف �للغة و�ال�سطالح، و�لباعث على ت�سنيفها.  -
�ملبحث �لثاين: �لتعريف ببع�ص كتب �الأثبات وموؤلفيها.  -
�ملبحث �لثالث: َدْوُر كتب �الأثبات يف حفظ تر�ث �أهل �حلديث.  -
و�أنهيته بخامتة �سمنتها �أهم �لنتائج و�لتو�سيات.  -

�سائال �هلل �لقبول و�لر�سا، و�حلمد هلل رب �لعاملني. 
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Al - Athbat Books and Their Role in Preserving
the Tradition of the People of Hadith

Abstract: 
The science of Al - Hadith has an endless number of books as well as 

hundreds of categories. Al - Athbat books refer to the books whose authors 
collected what they heard from their teachers and mention those who were with 
them during the time of listening, the location and some conditions. Because 
of the scarcity in the number of researchers in al - athbalt, I decided to write 
this paper. This study is divided into an introduction about the importance 
of this research, aims, plan and previous studies. The chapters are divided 
as follows: Chapter one is about the denotative and connotative definition of 
Al - Athbat and the reasons for its categorization. Chapter Two is about some 
Al - Athbat books and their authors. Chapter Three is about Al - Athbat role 
in preserving the tradition of Al - Hadith's people. The conclusion includes 
important results and recommendations. 
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مقدمة: 
�حلمد هلَل رِب �لعاملني، حمًد� كثرًي� طيًبا مباركـًا فيه، و�ل�سالة و�ل�سالم على �سيدنا 
ر�سول �هلل وعلى �آله و�سحابته �أجمعني، وعلى �لتابعني وتابعيهم باإح�سان �إىل يوم �لدين 

وبعد: 
فاإن �الإ�سناد من مز�يا هذ� �لدين �لعظيم، خ�ص �هلل به �مل�سلمني دون �سائر �أهل �مللل، 
ٌة على نحو ما عرفته �أمتنا، ولذلك ��ستبهت على �الأمم �أمور دينها، و�ختلطت  �أُمَّ فلم تعرفه 
و�سلمت  َدره،  َم�سْ ُعِرَف  قد  َكِدٍر،  نِقيًّا غري  ديننا  �لنا�ص. وبقي  �أفكار  بباطل  ر�سلهم  تعاليم 

رو�فده، ولواله لقال من �ساء ما �ساء. 
و�إذ� كان �لقر�آن قد حمله من كل جيل ُعُدْوُله، ونقله �إىل �خَلَلِف �أعياُن �ل�َسَلِف باالأ�سانيد 
كافٌر  فهو  منه  حرٍف  يف  �سك  من  نحٍو  على  �ليوم،  �إلينا  و�سل  حتى  �ملتو�ترة،  �ل�سحيحة 
خارٌج من �مِللَّة. وما ذ�ك �إال الأنَّ �هلل حفظه بحفظه، فهدى �مل�سلمني �إىل �ل�سبيل لذلك، فكان 

�الإ�سناد وكان �الإلتز�م به. 
وحال �ل�سنة مثل ذلك، من حيث لزوم �الإ�سناد لكل ن�ص فيها، فال يقبل منها حديث 
بغري �إ�سناد، وال يقبل من �الأ�سانيد �إال ما جمع �رشوط �لقبول. و�إذ� كان عمر بن عبد�لعزيز 
رحمه �هلل قد �أخذ على عاتقه َعْزَمَة كتابة �حلديث، و�أمر �لعلماء يف �أنحاء مملكته بجمع ما 
و� ومل يتوقفو�  يحفظون ويروون، فاإن �ملنتخبني �الأخيار من �أهل �حلديث �الأو�ئل مل ُيَق�رشِّ
حتى �سطرت �الأحاديث وجمعت يف دو�وين �ل�سنة �مل�سهورة، باأ�سانيدها �لكثرية �ملعروفة. 
وبذلك �نتقل �الإ�سناد من �حلديث �لو�حد �إىل �لكتاب �لكامل، فمن �سمع �أحاديث كتاب بعينه 
�إليه، ورمبا �سمع كتبًا عدة عن نف�ص  �ل�سيوخ نقل �لكتاب عن م�سنفه ب�سنده  عن �سيخ من 

َفها.  �ل�سيخ فرو�ها م�سندة عنه �إىل من �سنَّ
ومما ��ستهر به علماء �ل�سلف �سدة حبهم مل�سايخهم و�نتمائهم لهم، ولذلك د�أبو� على 
تاأليف �لتاآليف فيهم و�ثبات ما رووه عنهم، فكانت كتب �مل�سيخات، و�ملعاجم، و�لفهار�ص، 
ومال �آخرون يف �الأزمان �ملتاأخرة خا�سة �إىل تدوين رحالتهم وما �سمعوه من م�سايخهم 
�سمعوها منهم،  �لتي  �لكتب  �إىل  و�أ�سانيدهم  �سيوخهم  �أ�سماء  ذ�كرين  �الخت�سار،  على وجه 

وهو ما عرف باالأَْثَبات. 
ول�ست ب�سدد �حلديث عن �الأنو�ع �ملتقدمة كلها، و�إمنا َق�رَشُْت حديثي على �الأَْثَبات، 
�لكتابات  �نح�رشت كل  و�إمنا  �أجد من كتب عنها على هيئة بحث متكامل،  �أنني مل  وذلك 
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ٌ يف  َبنيِّ وهذ�  �لظماآن،  تدفع عط�ص  وال  �ل�سوؤ�ل،  تغني عن  ال  �ل�سابقة يف مقاالت �سغرية، 
فعل �لدكتور �لفا�سل حممد مطيع �حلافظ يف مقدمة حتقيقه لكتاب ثبت م�سموعات �الإمام 

�حلافظ �سياء �لدين �ملقد�سي ت643هـ، وثبت �ل�سيخ ح�سن بن عمر �ل�سطي ت 1274هـ. 
لذلك ر�أيت �أن �أ�سجل ما جمعته عن هذ� �ملو�سوع حتت عنو�ن: )ُكُتُب �الأَثَباِت وَدْوُرَها 
يف ِحْفِظ ُتَر�ِث �أْهِل �حَلِدْيِث( ، و�تبعت يف بحثي �ملنهجني �ال�ستقر�ئي و�لتحليلي، وجعلته 

يف مقدمة وثالثة مباحث: 
�ملبحث �الأول: تعريف �الأَْثَباِت يف �للغة و�ال�سطالح، و�لباعث على ت�سنيفها.  -
�ملبحث �لثاين: �لتعريف ببع�ص كتب �الأَْثَباِت وموؤلفيها.  -
�ملبحث �لثالث: َدْوُر كتب �الأَْثَباِت يف حفظ ُتر�ِث �أهِل �حلديث.  -

ثم �أنهيته بخامتة �سمنتها بع�ص �لنتائج �ملهمة �لتي تو�سلت �إليها. 
وكان من منهجي فيه: 

تو�سعت يف �لتعريف �للغوي ملعنى �لَثَبْت، ملا لذلك من �رتباط باملعنى �الإ�سطالحي  -
�الأمر �لذي يعزز ذلك ويقويه. 

ق�رشت بحثي على ما له تعلق بُكُتِب �الأَْثَباِت ومل �أتعر�ص للموؤلفات �لتي حتاكيها:  -
�ملعنى  وال  �للغوي،  �ملعنى  حيث  من  ال  و�لرب�مج،  و�لفهار�ص  و�ملعاجم  كامل�سيخات 
م�ستقاًل،  بحًثا  يكون  �أن  ي�سلح  منها  م�سطلٍح  كلَّ  �أنَّ  علًما  �الإطالة،  خ�سية  �ال�سطالحي، 

و�كتفيت عن ذلك كله بفائدٍة ختمت بها �ملبحث �الأول. 
�آخر  - و�سف  عليها  �أطلق  ولو  �لَثَبِت،  با�سم  ذكرت  �لتي  �لكتب  بحثي  يف  �أدخلُت 

ْمعاين م�سيخة. فمثل  كامل�سيخة مثاًل، كما قيل عن َثَبِت �ل�سيخ عبد�لرحيم بن عبد�لكرمي �ل�سَّ
هذ� �أدرجه حتت م�سمى �الأَْثَباِت، و�أح�سب �أن كثرًي� من هذه �مل�سنفات جمعت �لو�سفني. 

ا ملوؤلفيها برتجمة خمت�رشة،  - ْفُت يف �ملبحث �لثاين ببع�ص كتب �الأَْثَباِت، متعر�سً عرَّ
غري م�ستق�ص وال متو�سع، منتخًبا َثَبًتا و�حًد� عن كل قرن كمثال على �أْثَباِت ذ�ك �لزمان. 

ُت �أْن ت�سمل �الأَْثَباُت �ملذكورة جميع �لقرون منذ ظهور هذه �لت�سمية – ح�سب  - وَحَر�سْ
�جتهادي - ، مبتدًئا من �لقرن �ل�سابع منتهًيا بقرننا �حلايل �خلام�ص ع�رش. 

�لتزمت �الإ�سارة �إىل �ملطبوع من �الأَْثَباِت، ذ�كًر� مكان �لطباعة و�سنتها، و�أما غري  -
�ملطبوع منها فاكتفيت باالإ�سارة �إىل �ملرجع �لذي ذكره. 

حتدثت يف �ملبحث �لثالث عن َدْوِر كتب �الأَْثَباِت يف حفظ تر�ِث �أهل �حلديث خا�سة،  -
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وذلك من خالل در��ستي �لتحليلية الأحِد �أ�سهِر كتب �الأَْثَبات، وحماولة �لوقوف على مفرد�ته، 
وبيان فو�ئده. 

ور�أيُت �أْن يكوَن �لَثَبُت �ملختار �أقدم َثَبٍت وقفت عليه، و�أمكنني �الطالع على حمتو�ه،  -
وهو َثَبُت �ل�سيخ �حلافظ �سياء �لدين �ملقد�سي ت 643هـ. 

نظًر� لطبيعة �ملبحث �لثالث فاإنَّ �لعزو فيه منح�رٌش يف �لَثَبت �ملختار، وقد جعلت  -
غالب �لعزو يف �ملنت، وما قلت فيه يف )�ص...( فاملق�سود رقم �ل�سفحة من َثَبِت م�سموعات 

�ل�سياء �ملقد�سي. 
�أتو�سع يف �لرتجمة ل�ساحب �لَثَبِت �ل�سياء، مكتفًيا بذكر ما له عالقة بالَثَبِت،  - مل 

ويف �الإ�سارة �إىل م�سادر ترجمته ما يغني عن كثري �لكالم. 
جتنبت ترجمة كثرٍي من �الأعالم �لذين ورد ذكرهم َعَر�سًا �أو َتَبعًا لرتجمة رئي�سة،  -

وذلك لكرثة هذه �الأعالم يف �لبحث، كما جتنبت �لتعريف بكثرٍي من �لبلد�ن �لتي ينت�سب �إليها 
�لعلماء �أو كانت مق�سد رحالتهم، لذ�ت �ل�سبب وخمافة �ل�ساآمة و�لطول. 

فاإن وفقت فبف�سل �هلل تعاىل، و�إن زللت فهي طبيعة �لب�رش يف �لنق�ص و�خلطاأ، و�هلل 
يغفر ويرحم، و�حلمد هلل رب �لعاملني. 

املبحث األول - تعريُف اأَلْثَباِت يف اللَُّغِة واالْصِطالِح والباعُث على َتْصِنْيِفها: 
�للغوي وبني �ملعنى  �لعادة بني �ملعنى  �ل�سلة منعقدة يف  �أن  من �ملعلوم للباحثني 
�ال�سطالحي الأي لفظ ي�ستهر وينت�رش وي�سبح عالمة تدل على �أمٍر بذ�ته، �أو علٍم بعيِنه، و�إن 
�أو تعذر عليهم  �إدر�ك �ملر�د منها،  ِللَّْفِظ �لو�حد، وغاَب عن كثرٍي من �لنا�ص  تعددت �ملعاين 
��ستالل مق�سودها. ولتجلية حقيقة هذ� �للفظ �لذي َمَهْرُت به بحثي وو�َسْمُت به در��ستي هذه، 

ِة.  ْنَعِة �حَلِدْيِثيَّ ال بد من عر�ص �ملر�د منه يف لغة �لعرب ثم يف ��سطالح �أهِل �لعلم و�ل�سَّ
�الأ�سل  �أن  �لعربية  �للغة: فمما ال يخفى على كل من له لطيف معرفة باللغة  �أما يف 
، وهذ� يفيد  �لثاء و�لباء و�لتاء )ثبت(  �أحرف هي:  �الأَْثباِت مكوٌن من ثالثة  �لثالثي لكلمة 
�لثبات وهو )�سد �لزو�ل... و�سد �لتزلزل( )1( ، ويحمل على معنى �لدو�م و�ال�ستقر�ر. قال �بن 

فار�ص: )وهي َدو�ُم �ل�سيء. يقال: َثَبَت َثَباتًا وُثُبوتًا. ورجل َثْبٌت وَثِبْيت( )2( . 
َيِرُد  . وقد   )3( َباُت(  �لثَّ َو�ال�ْسُم  َتُه،  َوَثبَّ )�أَْثَبَتُه  َفُيَقاُل:  ِعيِف،  بالتَّ�سْ �أو  ِباْلَهْمَزِة  َوَيَتَعدَّى 
ردَت به َنْعَت  �أَ ذ�  �إِ ُر ثابٌت من �الأَ�سماِء ُثَبْيًتا. و�أَّما  غَّ كا�ْسٍم فيقال: )َثاِبٌت وَثِبْيٌت( )4( . )وُي�سَ

�َسْيٍء فت�سغرُيه ُثَوْيِبْيت( )5( . 
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ثم �إن كل �ال�ستقاقات �ملنبثقة من هذه �للفظة )ثبت( تدور حول هذ� �ملعنى �لرئي�ص، وال 
تكاد تتجاوز فلكه �إىل غريه، وال تتعد�ه �إىل �سو�ه، بل تدخل حتت م�سماه، وتتم�سك مبجموع 
ُعر�ه، وتن�سوي حتت ر�يته ولو�ه، �سو�ء �أكان ذلك من باب �حلقيقة �أو كان من باب �ملجاز. 
ْت به علته،  فيقال يف حال �مَلَر�ِص و�جِلر�َحِة و�حَلْب�ِص: )�أُْثِبَت فالن فهو ُمْثَبٌت، �إذ� ��ستدَّ

و�أثبتته ِجر�حة فلم يتحرك( )6( . وهذ� من باب �ملجاز. 
�أَي: ُيْثِبُت �الإِن�ساَن حّتى ال  �أَي: ُمعِجٌز عن �حَلَركِة  مِّ  ومثله قوُلهم: )به د�ٌء ُثباٌت بال�سَّ

َيتحّرَك( )7( . 
اأَوخْ  ِبُتوَك  ِلُيثخْ َكَفرُواخْ  ِذيَن  الَّ ِبَك  ُكرُ  َيخْ )ِلُيْثِبُتْوَك( يف قوله تعاىل{َواإِذخْ  وهو �ملر�د من 
َاِكِريَن} �الأنفال: 30، �أي يجرحوك  ُ املخْ ُ َخريخْ ُ َواللرّ ُكرُ اللرّ ُكرُوَن َوَيخْ ِرُجوَك َوَيخْ ُتلُوَك اأَوخْ ُيخخْ َيقخْ

جر�حًة ال تقوم معها )8( . 
وقيل: بل �ملر�د به يف �الآية �حلب�ص ال �جِلر�َحة، وهو �ملعنى �لثاين �لذي َيِرُد له �الإثبات. 

ه �إذ� َحَب�ْسُته )9( .  يقال: �أثبتُّ
َم�ْسُدوٌد  ُمْثَبٌت  وَرْحٌل  �أَْثِبَتٌة،  �لرَّْحل وَجْمُعه  به  ُي�َسدُّ  �َسرْيٌ  �لثِّباَت  �أن  ويوؤيد هذ� �ملعنى 
�إِذ�  �أَمر �لنبي �سلى �هللَّ عليه و�سلم، قال بع�سهم:  ُقَرْي�ص يف  بالثِّباِت... ويف حديث َم�ُسوَرة 

َبَح فاأَْثِبُتوه بالَوثاق )10( .  �أَ�سْ
�ِزي �مَلْعَنَينْيِ يف تف�سريه لهذه �الآية فقال: )قال �بن عبا�ص: ليوثقوك  وجمع �الإمام �لرَّ
وي�سدوك وكل من �ُسدَّ فقد �أُْثِبت، الأنه ال يقدر على �حلركة، ولهذ� يقال ملن ��ستدت به علٌة �أو 
ِجر�حٌة متنعه من �حلركة. فقد �أثبت فالن فهو ُمْثَبٌت، وقيل لي�سجنوك، وقيل ليحب�سوك، وقيل 

لُيْثِبُتوَك يف بيٍت فحذف �ملحل لو�سوح معناه( )11( . 
و�ل�سحيح عدم �متناع �ملعنيني يف �الآية �لكرية، فاإنَّ عد�ء �لكافرين للنبي �سلى �هلل 
عليه و�سلم، وحقدهم عليه وعلى دعوته، بلغ بهم حًد� من �ملكر دفعهم �إىل �نتهاج كل و�سيلة 
�أنَّ �جَلْرَح فيه َحْب�ٌص  يكن بها �لق�ساء عليه وعلى دعوته، و�أحد�ث �ل�سرية توؤكد ذلك. كما 
للَمْرِء عن �حلركِة وعدِم �لقدرِة على مغادرِة َمَكاِنِه، دون َحْبٍل �أو قيٍد، وكلما كان �جُلْرُح �أَْوَغل 

كان �حلب�ص �أوَثق، بل �إنَّ قيَد �جلرح �لعميِق �آمَلُ و�أْوَجع. 
وترد هذه �للفظة وير�د منها �لتثبت من �لر�أي و�لتاأين فيه، فيقال: َتَثبَّت يف ر�أيه و�أمره 
�إذ� �ساور وفح�ص عنه )12( . و�لتثبت يف �الأمر  �أمره  ى فيه، و��ستثبت يف  �إذ� مل يعجل وتاأنَّ
ِبيُت �لثَّابُت  قبل �لقطع به من �ل�سفات �لالزمة للعقالء، لذ� �سمو� �لعاقل َثِبْيتًا، فقالو�: )�لثَّ

�لَعْقل.... تقول منه َثُبَت بال�سم �أَي �سار َثبيًتا( )13( . 
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حممودة،  عقباه  و�الأفعال،  �الأقو�ل  جميع  ويف  �الأحو�ل،  �سائر  يف  مطلوب  �أمر  وهو 
�سح.  �إذ�  �الأمر  ثبت  وقولهم:  و�الإن�ساف،  و�لعدل  و�ل�سو�ب،  �ل�سحة  يفيد  ممدودة.  و�آثاره 
ا. وذلك الأن  ويلتحق به قولهم: )�أثبت ��سمه يف �لديو�ن: كتبه( )14( ، وهذ� من �ملجاز �أي�سً
�لكتابة فيها تثبيت ما ير�د حفظه الأهميته، حتى لو كان خاطرًة �أو خرًب� �أو ��سًما �أو غري ذلك، 

فاإنَّ كتابة �ل�سيء �أ�سح و�أ�سبط، و�أقرب �إىل عدم �لنِّ�ْسيان و�ل�سياع. 
�إليه  كما يرد �لتثبت مبعنى �الإقر�ر و�الإيان و�طمئنان �لقلب: وهو مما تنزع �لنف�ص 
ق�سٍة  من  وكم  و�لغموم.  �لهموم  بها  �أحاطت  كلما  وترجوه  و�لكربات،  �ل�سد�ئد،  حال  يف 
�لقلب، ومنه قوله  �لعزية و�طمئنان  �لتثبيت وتقوية  �لكرمي هدفها  َرُبنا يف كتابه  ها  َق�سَّ
اج:  تعاىل:}وكال نق�س عليك من اأنباء الر�صِل ما ُنثبُِّت به فوؤادك{هود: 120. قال �لزَّجَّ
)معنى َتثبيِت �لفوؤ�د ت�سكني �لقلب، هاهنا لي�ص لل�ّسك، ولكن كلما كان �لداللة و�لربهان �أكرث 

كان �لقلب �أ�سكَن و�أثبَت �أبد�ً( )15( . 
وهو �ملق�سود من قول �سيدنا �إبر�هيم عليه �ل�سالم فيما حكاه �لقر�آن على ل�سانه يف 

مِئنَّ َقلخْبي} �لبقرة: 260.  قوله تعاىل: {ولكن ِلَيطخْ
وهو �ملر�د كذلك يف قول �هلل تعاىل: {ومثل الذين ُينفُقون اأَموالهم ابتغاَء مر�صاِة 
اُج: �أي ينفقونها ُمِقرِّين باأنها مما ُيثيُب  الل وَتثخْبيًتا من اأنف�صهم} �لبقرة: 265. قال �لزَّجَّ

�هلل عليها )16( . 
ْرِب  و�إذ� �أطلق �لثبت يف �حلرب فاملر�د �ل�سجاعة و�ل�سرب و�ملجاَلَدة، فيقال: َثُبَت يِف �حْلَ
ِبيُت كاأَمرٍي: �إذ� كان  َفُهَو َثِبيٌت، ِمَثاُل َقُرَب َفُهَو َقِريٌب، َو�ال�ْسُم َثَبٌت ِبَفْتَحَتنْيِ )17( . و�لَثْبُت و�لثَّ

�سجاعًا وقور�ً )18( . 
ال  �لذي   ،  )19( ف�سكون  بفتٍح  ْبِت  كالثَّ �حلْمَلِة  اِدُق  �ل�سّ َجاُع  �ل�سُّ �لفاِر�ُص  �أي�سا  وهو 
�ساح  كالطود يف  ثابًتا  كان  �لنا�ص،  �خَلْطُب، وجزع  َم  و�ْدَلهَّ �لوطي�ص،  و�إذ� حمي  يتزحزح، 

�لوغى ال يتزلزل وال يتحول، وال يقيل وال ي�ستقيل. 
و�أما �إذ� �أطلقها �أهل �جلرح و�لتعديل، و�لعاملون باأحو�ل �لرجال فيق�سدون بها �حلفظ 
ْمُع  َو�جْلَ اِبًطا  َعْدال �سَ َكاَن  �إَذ�  ا،  �أَْي�سً ِبَفْتَحَتنْيِ  َثَبٌت  َوَرُجٌل  َثْبٌت،  ِة  )ِلْلُحجَّ فيقال:  و�الإتقان: 
�أَْثَباٌت ِمْثُل: �َسَبٍب َو�أَ�ْسَباٍب( )20( . وهذ� من باب �مَلَجاز كذلك. و�الأَْقَي�ُص �أن يقال: َثَبٌت بفتح 

ُن و�سطه )21( .  �لباء، وقد ُي�َسكَّ
�ل�سك من قول  ة، ويف حديث �سوم يوم  �أَي بُحجَّ بَثَبٍت  �إِال  �أَْحُكم بكذ�  ومنه قولهم: ال 

َبُت بالتحريك �حلجة و�لبينة.  َبُت �أَنه من رم�سان( )22( ، �لثَّ مالك بن �أن�ص: )ثم جاَء �لثَّ
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ها �إىل �لثبات، وهو ما يفيده �إير�د �أهل �للغة  و�أخري�ً فاإن هذه �ملعاين و�إن تعددت فمردُّ
لهذه �ملعاين كلها يف معاجمهم وقو�مي�سهم. 

ِطالح: فبعد تلك �جلولة يف �ملعاين �للغوية �لتي يرد لها لفظ �لَثَبت،  �أما �لَثَبُت يف �ال�سْ
يكن �لقول باأنها ت�سب يف م�سب و�حد وتفيد معنى رئي�سًا و�حد�ً وهو �لثبات و�ال�ستقر�ر 
وعدم �لتغري و�النتقال، وهو ما يدعو �إىل �الطمئنان وعدم �ل�سك، ويفيد �ل�سحة و�ل�سو�ب 

يف �الأمر كما تقدم. 
�لَثَبِت تعريفًا ��سطالحيًا هو  �أولَّ من تعر�ص لتعريف  �أنَّ   )23( �لكتاين  �لعالمة  ويرى 
�الإمام �ل�سخاوي ت902هـ يف �رشحه الألفية �حلديث. �إذ يقول �ل�سخاوي يف مر�تب �لتعديل: 
)و�لر�بعه بالن�سبة ملا قررناه ثقة �أو ثْبت ب�سكون �ملوحده �لثابت �لقلب و�لل�سان و�لكتاب 
الأنه  فيه؛  له  �مل�ساركني  �أ�سماء  يثبت فيه �ملحدث م�سموعه مع  بالفتح فما  و�أما  و�حلجة، 
كاحلجة عند �ل�سخ�ص ل�سماعه و�سماع غريه( )24( . وقول �لكتاين بتقدم �ل�سخاوي على غريه 

يف تعريف �لَثَبِت �سحيح، �إذ مل �أجد – ح�سب علمي - من �سبقه �إىل تعريفه. 
وتبع �لعالمُة زكريا �الأن�ساري ت926هـ �ل�سخاويَّ يف تعريفه )25( ، ومل يبعد عنهما 
اِته  َكًة: �لِفْهِر�ُص �ّلِذي َيجمع فيه �مُلحدُِّث َمْرِويَّ َبُت حمرَّ �لزبيدي ت1205هـ كثرًي� فقال: )و�لثَّ
ٌة له، وقد ذَكره كثرٌي من �مُلّحدِّثنَي.  ة، الأَن �أَ�سانيَده و�ُسُيوَخه ُحجَّ ِخَذ من �حُلجَّ و�أَ�سياَخه كاأَّنه �أُ
ِكُن َتخريُجه على �مَلَجاز( )26( . ومبثل قولهم قال  ه من ��سطالحاِت �مُلَحدِّثنَي وُيْ وقيل: �إِنَّ
�سالمة �ساحب  ، وحممد خلف   )28( �لو�سيط  �ملعجم  و�أ�سحاب   ،  )27( عابدين  �بن  �لعالمة 

ل�سان �ملحدثني )29( . 
�للغوي  معنييه:  بني  �لوثيقة  �ل�سلة  ووجه  �للفظ  هذ�  من  �ملر�د  لنا  ي�ستبني  وبهذ� 
و�ال�سطالحي. فالَثَبُت له �ت�ساٌل باحلديث و�لرو�ية، و�حلديث �ل�سحيح من مرتكز�ته �ت�سال 
له �سلة ب�سحة  �أن  �لثقة �حلجة. كما  �مُلَحدِّث  �أي  �ل�سابط عن مثله....  �لعدل  بنقل  �إ�سناده 

�ملنقول وتثبيته بالكتابة �لتي توؤكد �سحة ن�سبته �إىل �ساحبه. 
وعليه يكن �لقول ب�سورة ال لب�ص فيها �أن �لثبت هو: �لكتاب �لذي يجمع فيه �ملحدث 
ز�د فذكر مكان  �ل�سماع، ورمبا  �ساركه يف  �سيوخه مع ذكر من  م�سموعاته ومروياته عن 

�ل�سماع وبع�ص �الأحو�ل �ملتعلقة به. 
باأوجز  �لتنبيه  تقدم،  مبا  و�الكتفاء  �ملبحث  هذ�  ختم  قبل  �ملفيد  من  �أجد  فائدة: 
عبارة على تلك �مل�سطلحات �ل�سائعة �لتي لها �سلة قوية باالأثبات، �إن مل تكن هي عينها، 
َر �لعالمة �لكتاين ما يفي بالغر�ص  كامل�سيخات، و�ملعاجم، و�لرب�مج، و�لفهار�ص. وفيما �سطَّ
تعاىل:  �هلل  رحمه  قال  �الإيجاز،  يف  رغبة  خمت�رًش�  قوله  فاأنقل  �لطلب،  كرثة  عن  ويغني 
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�جلزء  "�مل�سيخة" على  لفظة  يطلقون  كانو�  �الأو�ئل  �أنَّ  ظهر  و�لرتوي  �لتتبع  بعد  �أنه  �إعلم 
�لذي َيْجَمُع فيه �مُلَحدُِّث �أ�سماَء �سيوخه ومروياته عنهم، ثم �سارو� يطلقون عليه بعد ذلك 
"�مُلعجم". ملا �سارو� يفردون �أ�سماء �ل�سيوخ ويرتبونهم على حروف �مُلعجم، فكرث ��ستعمال 
يف  �أما  َنامج"،  "�لرَبْ ويطلقون  ي�ستعملون  �الأندل�ص  و�أهل  �مل�سيخات.  مع  �ملعاجم  و�إطالق 
ي�سمونه  �الآن  �إىل  �ملغرب  و�أهل  "�لَثَبت"  �الآن  �إىل  يقولون  �مل�رشق  فاأهل  �الأخرية  �لقرون 

"�لفهر�سة" )30( . 
�لورقة  ومعناه:  �ملعربة،  �لفار�سية  �الألفاظ  من  وهو  �لفهر�سة،  مبعنى  و�لربنامج، 
ٌة،  �جلامعة للح�ساب. �أو: ِزَمٌام ُيْر�َسُم فيه متاُع �لتُّجار و�َسَلُفهم )31( . و�لفْهر�سة لفظٌة فار�سيَّ
ِفْهِر�ْست، وقد  قال �لفريوز�أبادي: و�لِفهر�ص بالك�رش، �لكتاب �لذي يجمع فيه �لكتب، ُمعرَّب 

َفْهَر�َص ِكتابه )32( . 
�مل�سميات  �ختلفت  و�إن  و�حٍد  مبعنى  كلها  �أنها  �لِكتَّاين  �لعالمة  كالم  من  يل  ويظهر 

بتغري �لزمان، و�ملكان، ومبا ي�سيفه �ساحب �مل�سنف �إىل كتابه، وما ييزه به عن غريه. 
�أو  ُيْبَنى كل كتاٍب ي�سنف مهما كان نوعه على فكرٍة  �لباعث على ت�سنيف �الأثبات: 
جمموعِة �أفكاٍر حتمل �ساحبها على �لت�سنيف فيها، لتحيا ويحيا بها �ساحبها. ويلجاأ كثرٌي 
من �ملوؤلفني �إىل بيان دو�فع �لتاأليف و�أ�سبابه يف مقدمات موؤلفاتهم، حتى غد� هذ� �الأمر 
م�سلًكا الزًما يف �أبحاث زماننا، يعاب على كل باحث ال يلتزم به وال ينوه �إليه يف مقدمته. 
وبا�ستقر�ء ما ورد يف مقدمات جملة من كتب �الأثبات يكنني �لقول: اإن من اأبرز الأ�صباب 

الاملة على تاأليفها: 
وهذ�  ♦ بع�سها،  �أو  كلها  �أن يجيزهم مب�سموعاته  �سيخهم  �لتالميذ على  �إحلاح  �أوال: 

ما �أ�سار �إليه �بن عابدين يف ثبته �لذي خرجه ل�سيخه �لعقاد �إذ قال: وقد ��ستجازه �سيدي– 
يعني �لعقاد - فاأجازه، و�أر�سل �إليه كر��سة بخط رجل من تالمذته، جعلها كالَثَبِت له )33( . 

ويكاد يكون هذ� �ل�سبب هو �ل�سبب �لرئي�ص يف ت�سنيف �الأثبات. 
م�سايخه ممن  ♦ لبع�ص  �مل�سنف  تقليد  به  و�ملر�د  �ل�سيوخ،  �لتقليد وحماكاة  ثانيا: 

�سنفو� يف هذ� �لنوع، وهو ما �أفاده كالم �ل�سيخ ح�سن �ل�سطي يف مقدمة ثبته حني قال: وقد 
جرت عادة م�سايخنا �لكر�م تبعا ملن �سلف بقر�ءة �أ�سانيدهم، وذكر م�سايخهم )34( . و�أو�سح 

من ذلك فعل �لَكَز�ِبَرِة، فلكٍل من �جلدِّ و�الأِب و�البن َثَبٌت خا�ص به )35( . 
ثالًثا: �إنَّ كثري�ً من �لرحالِة �لقدماِء �هتمو� بكتابة مذكر�ت الأنف�سهم، وعدو� ذلك من  ♦

�أعظم �جناز�تهم. و�الأثباِت نوٌع من �ملذكر�ت، و�إن �ختلفت يف جانب �ملعلومات عما حوته 
ٌ يف َثَبِت �ل�سياء �ملقد�سي.  كتب �لرحالت �مل�سهورة، وهذ� بنيِّ
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�ل�سند، ملا له من مكانة عظيمة، وقد  ♦ ر�بًعا: خ�سية بع�ص �ملتاأخرين على �سياع 
ْهرو�يل يف �أول ثبته فقال: خ�سيت �أن تندر�ص هذه �الأ�سانيد �لعالية،  نبه �إىل ذلك �لُقُطُب �لنَّ

وتنمحي �أ�سامي �أولئك �لعلماء �الأعالم مبحو جملة تلك �الآثار �لعظيمة �ل�سامية )36( . 
خام�ًسا: تخليد �أ�سماء �سيوخ �ساحب �لَثَبِت، وهذ� من �لوفاء �لالزم، و�الأدب �لو�جب.  ♦

وهو �متثال لقول �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم: )ال َي�ْسُكُر �هلَل َمْن ال َي�ْسُكُر �لنَّا�َص( )37( ، ويف 
ْن �أََفاَدُه َلْفَظًة( )38( ما ُيْلِهُم بذلك.  َظٍة و�ْنَتَمى مِلَ قول �الإمام �ل�سافعي: )�حُلرُّ َمْن َر�َعى ِوَد�َد حَلْ
ومثاله يف �الأثبات قول �لقطب �لنهرو�يل: وكتبت بع�ص م�سايخي و�سندهم تخليًد� لذكرهم 

يف �سحائف �لزمان )39( . 
منهم خمافة  ♦ و�حٍد  كل  من  وم�سموعاته  �سيوخه  الأ�سماء  �مل�سنف  توثيق  �ساد�ًسا: 

�سيخ  �آالف  ثالثة  حتوي  �لنجار  �بن  كم�سيخة  وم�سيخة  �لعلم.  قيد  �لكتابة  الأن  �لن�سيان، 
ن؟ .  و�أربعمائة �مر�أة )40( كيف حتفظ �إْن مَلْ ُتّدوَّ

و�لنبالء، و�كت�ساِب  ♦ �الأعيان  �إىل  �النت�ساب  ُة على حب  �لَعِليَّ �لنفو�ص  ُجِبَلت  �سابًعا: 
�رشف  من  ذلك  يف  ملا  �إليهم،  �لقول  و�إ�سناد  عنهم،  و�الأخذ  ب�سحبتهم،  و�لفوز  �سد�قتهم، 
بالرو�ية،  و�النفر�د  و�ل�سماع،  �ل�سحبة،  طول  ذلك  كل  �إىل  �أ�سيف  فاإذ�  ٍه،  وَت�َسبُّ ومكانة 
و�إذ� كان �ل�ساحب يعرف ب�ساحبه، فكيف مبن �أ�سحابه �أعيان �لعلماء، و�سامات �لزمان. 
�أ�سحاب  ثناء  ٌ يف كرثة  �ساأنه. وهذ� بنيِّ �سيوخه م�سعر مبكانته، وعلو  �سل�سلة  فذكرهم يف 

�الأثبات على �سيوخهم )41( . 
�إذ هي دليل على كرثة �لتح�سيل  ♦ �لعلماء،  �إنَّ كتب �الأثبات مما يتفاخر به  ثامًنا: 

و�لرحلة، وكرثة �ل�سيوخ و�مل�سموعات. 

املَْبَحُث الثَّاِني: التَّْعريُف ببعِض ُكُتِب اأَلْثَباِت وُمؤلِِّفيَها: 
بعد معرفة معنى �لَثَبِت ال ُبدَّ من معرفِة زمِن �إطالِق هذ� �مل�سطلح، و�أول من جعله 
ح �ملق�سود، ويظهر �ملن�سود،  ُعْنو�ًنا لكتابه، مع ذكر جملٍة منتخبٍة من كتب �الأَْثَباِت ليتَّ�سِ
ويح�سبونها  �الأَْثَباِت،  لكتب  �حلقيقي  �ملعنى  عن  َيْغَفلون  �لعلم  �أهل  من  كثرًي�  ر�أيت  الأين 
وبد�يِة  �ال�سم  هذ�  معرفة  يف  �الجتهاد  غايَة  �جتهدُت  وقد  َثْبٌت.  ُمْفَرُدُه  ما  �إىل  تنت�سُب 
�الأوىل،  �ل�ستة  �لقرون  يف  �سيٍء  على  ذلك  من  �أَِقْف  فلم  �لت�سنيفات،  هذه  على  �إطالقه 
ووجدت �حلافظ �ل�سياء �ملقد�سي ت643هـ �أول من �أ�سار �إليها، حني ذكر يف َثَبِته �َسَماَعه 
ْمعاين ت617هـ )42( ، �إ�سافًة  لَثَبِت �سيِخِه �الإمام �أبي �ملظفر عبد�لرحيم بن عبد�لكرمي �ل�سَّ

ه َو�َسَم كتاب رحلته بالَثَبِت.  �إىل �أنَّ
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ِنيف على هذه �لهيئة مل يزل بعد ذلك يف �زدياد و�نت�سار، حتى كان لبع�ص  ثمَّ �إنَّ �لتَّ�سْ
َثَبُتُه،  �ملحدثني �أكرث من َثَبَت، ومنهم من جعل ذلك يف �لعائلة �سرية ومنهًجا، فكان للَجدِّ 
�مل�سادر  قائمة  على  فاأطلقوه  قرننا  يف  بع�سهم  وتو�سع   ،  )43( َثَبُتُه  ولالبن  َثَبُتُه،  ولالأَِب 

و�ملر�جع يف �أبحاثهم. 
ولتمام �لبحث ال ُبدَّ من �لوقوف على بع�ص �أ�سماء كتب �الأَْثَباِت، مع �لتعريف �ملوجز 
َبها ح�سب �لقرون، مبتدًئا بالقرن �ل�سابع قرن �ل�سياء، منتهًيا  باأ�سحابها. وقد ر�أيت �أْن �أَُرتِّ

اآَمِة و�لطول.  بقرننا هذ�، مكتفًيا بانتخاب َثَبٍت و�حٍد عن كل قرن، وذلك خمافة �ل�سَّ
ْمَعايِن )44( .  ِري: َثَبُت �الإَماِم عبِد�لرَّحيِم بِن عبِد�لكرمِي �ل�سَّ اِبُع الِهجخْ الَقرخُْن ال�صَّ

ِد  مَّ ِحْيِم بُن َعْبِد �لَكِرمْيِ بِن حُمَ ِر َعْبُد �لرَّ �أَُبو �مُلَظفَّ ْيُخ �مُلَحدُِّث َفْخُر �لدِّْيِن  و�ساحبه �ل�سَّ
ًة، َو�أَ�سغله ِبالِفْقه  ف َكرْثَ ة، ورحَل ِبِه، َو�أَ�سَمَعُه َما اَل ُيو�سَ ، �ْعَتَنى ِبِه �أَبوُه عنايًة تامَّ ْمَعايِنِّ �ل�سَّ
ًما  ُمَعظَّ َوَكاَن  ِببلِدِه،  ة  اِفِعيَّ �ل�سَّ ِرئا�َسُة  �إَِلْيِه  َو�نتهت   ، َفنٍّ ُكلِّ  ِمْن  ل  َوَح�سَّ َو�الأَدب،  َو�حَلِدْيث 
ار،  فَّ ْجِزي، َوُعَمر بن �أَْحَمَد �ل�سَّ اِمّي، َو�أَِبي �لَوْقت �ل�سِّ حَّ حمرتًما. �َسِمَع ِمَن: �حُل�َسنْي بن َعِليٍّ �ل�سَّ
اِر، َوَجَماَعة. ُعدم يِف ُدُخْول  َياُء، َو�ْبُن �لنَّجَّ اَلِح، َو�ل�سِّ َز�يِل، َو�ْبُن �ل�سَّ وخلق. و�َسِمَع ِمْنُه: �لرِبْ

َة و�ستمائة )45( .  ِل �َسَنة َثَمايِن َع�رْشَ َة، �أَْو يِف �أَوَّ َتار يِف �آِخِر �َسَنِة �َسْبَع َع�رْشَ �لتَّ
ومل �أقف يف هذ� �لقرن �إال على ثالثة �أثباٍت، هذ� �لَثَبُت، وَثَبٌت ثاٍن الأبي مو�سى عبد�هلل 
ت643هـ،  �مَلْقِد�سيِّ  �ل�سياِء  للحافِظ  ثالٌث  وَثَبٌت   ،  )46( ت629هـ  �ملقد�سي  عبد�لغني  بن 

و�لذي �ساأخ�سه باحلديث يف �ملبحث �لثالث باإذن �هلل. 
َز�يل )47( .  ِري: َثَبُت م�سموعاِت �لرِبْ اِمُن الِهجخْ الَقرخُْن الثَّ

بن  �لقا�سم  �لدين  علم  �ل�سام  حمدث  �ملوؤرخ،  �لكبري  �حلافظ  �حلجة  �الإمام  و�ساحبه 
حممد بن �لربز�يل �ل�سافعي، �ساحب �لتاريخ، و�ملعجم �لكبري، ولد �سنة 665ه. روى عن �بن 
�أبي �خلري، و�بن تيمية، و�بن �أبي عمر، و�لعز �حلر�ين، وخلق كثري. قر�أ، وكتب، وتعب، وح�سل 
و�أثبت فيه من كان  �أربعًا وع�رشين جملد�ً،  �أربع خز�ئن، وبلغ ثبته  و�أجز�ء يف  كتبًا جيدة 
ي�سمع معه، وله تاريخ بد�أ فيه من عام مولده �لذي تويف فيه �الإمام �أبو �سامة، فجعله �سلة 
�لرو�ية  �أبي �سامة يف خم�ص جملد�ت، وله جماميع وتعاليق كثرية، وعمل يف فن  لتاريخ 
عماًل قل من يبلغ �إليه، وبلغ عدد م�سايخه بال�سماع �أكرث من �ألفني، وباالإجازة �أكرث من �ألف، 
وكان ر�أ�سًا يف �سدق �للهجة و�الأمانة، �ساحب �سنة و�تباٍع وف�سائل وعبادة. وقف جميع 

كتبه، و�أو�سى بثلثه. وحج خم�ص مر�ت، تويف �سنة 738هـ، رحمه �هلل )48( . 
ِري: َثَبُت �ِسْبِط �بِن �لَعَجِمي )49( .  ا�ِصُع الِهجخْ الَقرخُْن التَّ
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�حللبي  خليل  بن  حممد  بن  �إبر�هيم  �لوفاء  �أبو  �لدين  برهان  �حلافظ  هو  و�ساحبه 
�ل�سافعي �ملعروف ب�سبط �بن �لعجمي، وبابن �لقوف. ولد �سنة 753هـ بحلب، وطلب �لعلم 
�لنحو،  قر�أ  كما  وغريهم.  و�لبلقيني،  �مللقن،  و�بن  �لعر�قي،  �لدين  زين  على  �حلديث  وقر�أ 
ودم�سق،  حماه،  �إىل  ورحل  و�لت�سوف،  و�لبديع  و�لت�رشيف  و�لقر�ء�ت  �لفقه  يف  و��ستغل 
و�لقاهرة، و�الإ�سكندرية، و�لقد�ص، وغزة، وعاد �إىل حلب بعدما �سمع �لكثري، فدر�ص، و�سنف، 
و�سمع منه خلق منهم: �حلافظ �بن حجر، و�بن نا�رش �لدين، و�بن تغري بردي وغريهم كثري. 

تويف بحلب �سنة 841هـ رحمه �هلل )50( . 
ِري: �لَثَبُت �مِلْ�رِشي )51( . وهو ثبت لالإمام �حلافظ �سم�ص �لدين  الِهجخْ الَقرخُْن الَعا�رِشُ 
�أبو �خلري حممد بن عبد �لرحمن بن حممد �ل�سخاوي، ولد �سنة 831هـ، وحفظ �لقر�آن �سغرًي�، 
)�ألفية  و   ، مالك(  �بن  )�ألفية  و   ، )�ملنهاج(  و   ، )�لتنبيه(  و   ، �الأحكام(  )عمدة  حفظ  كما 
�لعر�قي( وغريها، وبرع يف �لفقه، و�لعربية، و�لقر�ء�ت، و�حلديث، و�لتاريخ، وعلوم �أخرى. 
�أخذ عن جماعة ال يح�سون منهم: �لتقي �بن فهد، و�أبي �ل�سعاد�ت بن ظهرية، و�سمع �لكثري 
�بن حجر، ورحل �إىل �الآفاق، و�جتمع له من �ملرويات ما يفوق �لو�سف، ثم عاد �إىل �لقاهرة 
ولزم �لتحديث، فاأخذ عنه من ال يح�سون كرثة، و�ألف كتبًا �إليها �لنهاية، منها: )فتح �ملغيث( 
، و )�ل�سوء �لالمع( ، و )�ملقا�سد �حل�سنة( ، ثم حج وجاور باملدينة حتى مات فيها �سنة 

 . )52( 902هـ، رحمه �هلل 
ِل  َثَبُت �لَباِبِلي �ملعروف بـ )منتخِب �الأ�سانيِد يف َو�سْ ِري:  الِهجخْ َع�رَشَ  اَلادي  الَقرخُْن 
نَّفاِت و�الأجز�ِء و�مل�سانيِد( )53( : وهو لالإمام �حلافظ �مل�سند �سم�ص �لدين �أبو عبد �هلل  �مُل�سَ
حممد بن �لعالء �لبابلي �مل�رشي �ل�سافعي، ولد �سنة �ألف للهجرة، وروى عن �أعالم م�رش، 
ومنهم �ل�سم�ص �لرملي، و�ل�سم�ص حممد �لو�سيمي، و�ل�سهاب �أحمد بن �ل�سلبي وغريهم. و�سفه 
تلميذه �لزبيدي فقال: ما ر�أينا يف �لع�رش �لقريب من لدن �حلافظ �ل�سخاوي من بلغ �سيته 
"�أحد  فقال:  �خلال�سة  �ملحبي يف  عليه  و�أثنى  مثله.  تالميذه  نفعه وجلت  وكرث  و��ستهاره 
بجرحها  و�أعرفهم  �الأحاديث  ملتون  ع�رشه  �أهل  �أحفظ  وهو  و�لفقه،  �حلديث  يف  �الأعالم 
�لزبيدي  �أفرده  بذلك.  له  يعرتفون  و�أقر�نه  �سيوخه  وكان  و�سقيمها،  و�سحيحها  ورجالها 
بالرتجمة يف كتاب )�لفجر �لبابلي يف ترجمة �لبابلي( ، و�أفرد من روى عنه يف م�سنف �آخر 

�سماه: )�ملربى �لكاملي فيمن روى عن �لبابلي( )54( . مات رحمه �هلل �سنة 1077هـ )55( . 
�حَلْنَبِلي، و�إجاز�ُتُه لطائفة من  فاِرْيِني  �ل�سَّ َثَبُت �الإماِم  ِري:  الِهجخْ َع�رَشَ  الثَّاين  الَقرخُْن 
َفاِريني، �حلنبلي،  �أعيان علماء ع�رشه )56( . وهو الأبي عبد �هلل حممد بن �أحمد بن �سامل �ل�سَّ
�إىل  و�لده  و�أر�سله  �سغرًي�،  �لقر�آن  وحفظ  1114هـ،  �سنة  نابل�ص  �أعمال  من  ب�َسفارين  ولد 
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�لقادر  �لغزي، وعبد  �لرحمن  �لنابل�سي، وحممد بن عبد  �لغني  دم�سق، ف�سمع فيها من عبد 
تلميذه  عليه  �أثنى  وَخْلق.  و�لكتاين،  �لعطار،  و�ساكر  �لزبيدي،  عنه:  روى  وكثري.  �لتغلبى، 
ُح  ُة �ملناظرين، حمرر �ملذهب، منقِّ )�أكمل �ملتاأخرين، ُحجَّ �لغزى فقال:  �لدين  حممد كمال 
�لتحقيق، و�سند  �سيد  �الأ�سول،  �لفروع على  �لفروع، �جلامع بني �ملعقول و�ملنقول، خمِرّج 
موؤلفات  وله   ، للحقِّ �اًل  قوَّ جو�ًد�،  �لنف�ص،  �سخي  متو��سعًا،  �ساحلًا،  عابد�ً،  كان   . �لتدقيق( 
كثرية منها: ثالثيات م�سند �الإمام �أحمد، ومعامل �الأنو�ر يف �سرية �ملختار. تويف يف نابل�ص 

�سنه 1188هـ )57( . 
�الأرب من علوم  )�سد  بــ  �ملعروف  �لكبري،  �الأمري  َثَبُت  ِري:  الِهجخْ َع�رَش  اِلُث  الثَّ الَقرخُْن 
�أحمد بن عبد  �ل�سيخ حممد بن حممد بن  �لعالمة  َثَبٌت لالإمام  . وهو   )58( �الإ�سناد و�الأدب( 
ْنَباوي، �ملغربي �الأ�سل، �ل�سهري باالأمري �لكبري، وذلك �أن جده �أحمد  �لقادر بن عبد �لعزيز �ل�سِّ
1154هـ،  �سنة  م�رش  �سعيد  من  ب�سنبو  ولد  بال�سعيد،  �إمرة  لهما  كانت  عبد�لقادر  وو�لده 
َد �لقر�آن على �ل�سيخ �ملنري، ثم ُحبَِّب �إليه طلب �لعلم، فحفظ �ملتون و�سمع �لكتب على  وَجوَّ
عيدي، و�لُبَلْيدي، وحممد �لتَّاودي  اط، و�ل�سيخ �ل�سَّ قَّ �لعلماء، ومن �سيوخه: علي بن �لعربي �ل�سَّ
بن �َسْوَدة، و�جلربتي وغريهم، وت�سدر الإلقاء �لدرو�ص يف حياة �سيوخه، ومنا �أمره و��ستهر 
ف�سله، و�ساع ذكره يف �الآفاق وخ�سو�سًا بالد �ملغرب. �سنف عدة موؤلفات �أكرثها حو��سي 
منها: )حا�سية على مغني �للبيب البن ه�سام( ، و )تف�سري �ملعّوذتني( ، و )�ن�رش�ح �ل�سدر يف 
بيان ليلة �لقدر( ، وغريها. كان رحمه �هلل رقيق �لقلب لطيف �ملز�ج، ينزعج طبعه من غري 

�نزعاج. مات يف �لقاهرة �سنة 1232ه )59( . 
ِري: َثَبُت )�أَْجَلى َم�َسانيد ُعِلي �لرَّحمِن يف �أَْعلى �أ�َسانيِد َعِليِّ  اِبُع َع�رَش الِهجخْ الَقرخُْن الرَّ

بِن �ُسليمان( )60( . 
�لبجمعوي،  �لدمنتي(  )�أو  �لدمناين  �سليمان  بن  �حل�سن علي  �أبي  �ملحدث  للفقيه  وهو 
�لعبا�ص  �أبي  عن  عامة  يروي  وهو  1234هـ،  �سنة  "دمنات"  يف  ولد  �ملغاربة.  �أعالم  من 
�أحمد �لتمجد�ستي �ل�سو�سي، و�أبي �لعبا�ص �أحمد بن عمر �لدكايل، و�ل�سيخ عبد �لغني �لدهلوي 
�ملدين، و�ل�سهاب دحالن، وحممد بن عبد �هلل بن حميد �ل�رشقي �حلنبلي �ملكي، وح�سني بن 
�لكثرية،  �مل�سنفات  له  وغريهم.  �ملكي  عمر  بن  �جلمال  و�ل�سيخ  �ملكي،  �الأزهري  �إبر�هيم 
منها: )درجات مرقاة �ل�سعود �إىل �سنن �أبي د�ود( ، و )عرف زهر �لربى على �ملجتبى( ، و 
)نفع قوت �ملغتذي على جامع �لرتمذي( ، و )و�سي �لديباج على �سحيح م�سلم بن �حلجاج( 

)61( ، تويف مبر�ك�ص �سنة 1306ه )62( . 

اِح( )63(.  اِح باأ�سانيِد ومروياِت �ل�سيِخ عبِد�لفتَّ ِري: َثَبُت )�إِْمد�د �لفتَّ الَقرخُْن اخَلاِم�ُس َع�رَش الِهجخْ
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1917م/  �أبوغدة، ولد يف حلب �سنة  َثَبٌت لل�سيخ عبد�لفتاح بن حممد بن ب�سري  وهو 
باالأزهر،  ودر�ص  م�رش  �إىل  �سافر  ثم  فيها،  و�لثانوي  �البتد�ئي  تعليمه  وتلقى  1337هـ، 
وتخرج من كلية �ل�رشيعة، كما �رحتل ودخل �ل�سود�ن و�ملغرب و�لعر�ق، و�لهند وباك�ستان 
و�أخذ عن علمائها، ومن �سيوخه: م�سطفى �لزرقا، ور�غب �لطباخ، وحممود �سلتوت، وحممد 
�خل�رش ح�سني، وعبد�حلليم حممود، وعبد�هلل �ل�سديق �لغماري. ��ستغل بالتدري�ص يف كلية 
�ل�رشيعة بجامعة دم�سق و�جلامعات �ل�سعودية. وتخرج على يديه مئات �لطلبة. كان كرمي 
ِة، �أنيقًا، �سبور�ً على �ل�سد�ئد و�ملحن، جمد�ً يف طلب �لعلم،  �خللق، و��سع �ل�سدر، �رشيع �لَعرْبَ
كثري �لعبادة وقر�آءة �لقر�آن، �سمح �لطبع �سايف �لقلب. �ألف وحقق �أزيد من �ستني كتابا. تويف 

بالريا�ص �سنة 1997م/ 1417هـ، ودفن يف بقيع �ملدينة �ملنورة )64( . 
ويف زماننا هذ� �سلك بع�ص طالب �لعلم هذ� �مل�سلك فجمعو� موؤلفات بع�ص م�سايخهم 
ِ �لدِّيِن  ٍد َنا�رشِ مَّ و�أطلقو� عليها ��سم �لَثَبت، ومن ذلك: َثَبُت موؤلفات �ملحدث �لكبري �الإمام حُمَ
�هلُل، وهو عبارة عن قائمة �ساملة لكتبه، وملن كتب عنه، ممن  َرِحَمُه  �الأَْلَبايِنّ ت1420هـ 
َها: َعْبُد�هلِل  و�فقه �أو خالفه، مع بيان �سمات كتبه ومنهجه يف �لت�سنيف. وقد َجَمَعَها َو�أََعدَّ

، مطبوع )65( . وال يخفى ما بني �لتاأليفني من فرق.  ْمَر�يِنّ ٍد �ْل�سَّ مَّ ْبُن حُمَ

املَْبَحُث الثَّاِلُث - َدْوُر ُكُتِب اأَلْثَباِت يِف ِحْفِظ ُتَراِث أَْهِل احَلِدْيِث: 
�لَثَبِت تبقى حقيقُتُه غري مكتملِة �ملعامِل، وال جمتمعة  مَع كلِّ ما تقدَم من بياٍن عن 
ا لبع�ص �لنَّماذج و�ل�سفحات من هذه �الأَْثَباِت،  �الأْركان، �إال �أْن �أك�سف عنها �لِقناع، عار�سً
مبيًِّنا ومعلًِّقا على ما َحَوْتُه و��ستملت عليه، ذ�كًر� جملًة من �للَّطائِف و�لفو�ئِد �لتي �لَتَقْطُتها 
ْلُت يف ثنايا ما وقع بني َيَديَّ من �أَْثَباٍت،  وَّ ِمْن خالل ��ستقر�ئي لباقي �ل�سفحات، ولو �أَينِّ جَتَ
وَعرَّفُت مبوؤلِِّفيها على �لنحو �لذي ت�ستحق لطال �الأمُر، وَعُظَم �لبحُث و�سار �أبحاًثا، وال�ستحق 
ا به، لكني ر�أيت يف �حلديِث عن َثَبٍت و�حٍد ما يغني عن �الإْطَناِب، ويالأ  كل َثَبٍت بحًثا خا�سً
ُ دوَرها يف حفظ  نَّفاِت �جلليلِة، وُيَبنيِّ فر�َغ �لِفْكِر، ويعطي �سورًة �سبه كاملٍة حول هذه �مُل�سَ
ة، ومز�ياُه  تر�ث �الأمِة عامة، و�أئمِة �حلديِث خا�سة، مع �إقر�ري باأنَّ لكِل َثَبٍت �ِسَمُتُه �خلا�سَّ
�أنَّ  �إالَّ  �مُلْحتوى،  من  وكثرٍي  �الأ�سلوِب  يف  بع�سها  مع  �الأَْثَباِت  بع�ص  �لَتَقْت  و�إْن  �ملختلفة، 
ِلَيِمْيَز �لنفو�َص و�ل�ُسُخو�َص و�الهتماماِت عن  ُيْعِلُن عن نف�ِسِه  �الختالَف و�إْن َقلَّ وَدقَّ يبقى 

ا.  بع�سها بع�سً
ُموَذُج �مُلْخَتاُر - َثَبُت م�سموعاِت �الإماِم �حلافِظ �سياِء �لدِّْيِن حممِد بِن عبِد �لو�حِد  �لنَّ

�مَلْقِد�ِسيِّ
�ملتوفى �سنة 643هـ )66( 
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د ِهرَْماسُكُتُب األثََباِت وَدوْرَُها في ِحْفِظ تَُراِث أْهِل احَلِديِْث  ان عيسى ُمَحمَّ د. َغسَّ

ُه َثَبٌت فريٌد نفي�ٌص، َكَتَبُه �الإماُم  و�سبُب �ختياري لهذ� �لَثَبِت دون �ِسو�ه من �الأَْثَباِت، �أنَّ
�حلافُظ �سياُء �لديِن حممُد بُن عبِد�لو�حِد �مَلْقِد�ِسيِّ )67( �ملتوفى �سنة 643هـ ِبَيِدِه، و�أ�ساَف 
اِتِه ِمْن  �لَتَقَطها يف َرَحالِتِه، �سوى َم�ْسُموَعاِتِه وَمْرويَّ عليه حو��سَي وتعليقاٍت ر�ئعٍة مفيدٍة 

ُكُتٍب و�أَحاديث عن �سيوِخ َع�رْشه، وعلماِء زماِنِه. 
هذه  َحْمِل  يف  غرَيها  �َسَبَقْت  ها  باأنَّ  )68( �لقول  ْمُت  َقدَّ �لتي  �لثالثِة  �الأَْثَباِت  �أََحُد  وهو 
ِحِق، فكاَن ال ُبدَّ يَل ِمَن �لوقوِف عنَدُه وبياِن ما حو�ُه من  �ْسِمَيِة، ولل�سابِق ف�سٌل على �لالَّ �لتَّ

معلوماٍت وفو�ئد. 
َف يف �لبالد  وكاَن �حلافُظ �سياُء �لدِّيِن �مَلْقِد�ِسي، �ملولود بدم�سق �سنة 569هـ، قد َطوَّ
َل من �سيوِخ  ُمْكَتٍف مبا َح�سَّ �هلُل عليِه و�سلَّم، غرَي  �هلِل �سلَّى  مرحتاًل يف طلب حديِث ر�سوِل 
ِتِه وعلماِء دم�سق يف زمانه، بْل َجاَب �لبالد، فارحتل �إىل م�رَش �سنة 594هـ، ومنها �إىل  �أُ�رْشَ
َبهان، وغريها من بالد �مل�سلمني، ومل يرجع �إىل دم�سق من رحلته تلك �إال بعد  بغد�د، فاأَ�سْ

�سنة �ستمائة للهجرة. 
�سنة  ثانية  َبهان  �أَ�سْ �إىل  ر�جعًا  َفَكرَّ  �أخرى،  مرة  �لعودة  �إىل  �َقُة  وَّ �لتَّ َنْف�ُسُه  دعته  ثم 
َل �سيئًا كثري�ً، ومنها �إىل َنْي�ساُبوَر، فَهَر�ة، و�أقام مَبْرو �أكرث  606هـ، فاأكرث بها وتزّيد، وَح�سَّ
�ن، و�ملو�سل. ومل يعد �إىل دم�سق �إال يف �سنة 612هـ. كما  من �سنتني، كما �سمع بحلب، وَحرَّ
ا �سنة 619هـ، و�سمع بهما، وِمْن َقْبُل �سمع ببيت �ملقد�ص ونابل�ص  دخل �ملدينة ومكَة َحاًجّ
وغريهما من بالد فل�سطني مر�ت عدة. ثم لزم مدر�سته �لتي �أن�ساأها يف جبل َقا�ْسُيون و�أوقف 

عليها ُكُتَبُه، وبقي م�ستغاًل يف �لتدري�ص و�لتاأليف حتى و�فته منيته بدم�سق �سنة 643هـ. 
وهو  �مَل�رشق،  �إىل  رحالِتِه  يف  �سيوخه  عن  اُه  َتَلقَّ ما  فيه  �أثبَت  يده،  بخط  هذ�  وَثَبُتُه 
اأَ له. وهو و�إْن مل يكن كاماًل  َق بها كثري�ً من �لتعليقاِت ح�سب ما َتَهيَّ ها، و�أَحْلَ َدٌة مل ُيَبيِّ�سْ ُم�َسوَّ

ب�سبب فقد بع�ص �أجز�ئه )69( �إال �أنَّ فيه فو�ئد عظيمة. 
ولتجلية �سورة هذ� �لَثَبت ر�أيُت �أن �أنقل بع�ص �سطوره �الأوىل، ومل �أكرث خ�سية �الإطالة، 

ومل �أعرج على �آخره لعدم �كتمال �لَثَبت، وهذ� هو �أوله: 
{)70( ب�سم �هلِل �لرحمِن �لرحيِم

وال حوَل وال قوَة �إالَّ باهلِل �لعليِّ �لعظيِم، َربِّ َي�رشِّ و�أَِعن
َثَبُت �مَل�ْسُموَعاِت للعبِد �لفقرِي �إىل رحمِة �هلِل ور�سو�ِنِه حممِد بِن عبِد�لو�حد

�أبي  - �لرَبِّ بن �حلافظ  �أبي حممٍد عبِد  �ل�سيِخ  َهَمذ�َن على  �سمعُت بقر�َءتي مبحرو�َسِة 
�لعالِء �حل�سِن بِن �أحمَد �لعطاِر �لَهَمَذ�ين رحمه �هلل: 
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ار، رو�ية �ل�سيخ عن �لَباْغَبان، عن �بن �َسْكَرَوْيه، عن  - جزًء� من حديث �لُزَبرْيِ بِن َبكَّ
�سيذ ُقوَله، عن �أحمد بن حممد بن �سليم �ملخرمي، عنه. يف �سهر �سفر من �سنة �ست و�ست  ُخرَّ

ز( .  مئة. )ن�سخة �أحمد بن �لعِّ
وقر�أت و�سمعت عليه جزًء� �آخر من حديث. �سماعه من �لَباْغَبان، عن �أبي عمرو بن  -

ْيَلمي.  �لدَّ �َسْهَرَد�ر  از بن عبد�هلل فتى  قاْيَ �جلزء على  �سمعت هذ�  �أبيه، عنه. وقد  َمْنَدة، عن 
)ن�سخة حممد بن عبد�مللك( . 

فوائد كتبها احلافظ الضياء على صفحة عنوان هذا الَثَبت: 
)توفيت عفيفة �لفاْرفاِنيَّة يف يوم �خلمي�ص يف �لع�رش �الأو�سط من �سهر ربيع �الآخر �سنة 

َبهان.(  �ست و�ست مئة باأ�سْ
)دخلُت َنْي�ساُبور ثامن �سهر �سعبان �سنة ثمان و�ست مئة، ويف هذه �لليلة مات من�سور 

�لُفَر�ِوي.( 
)دخلنا َمْرو - َحَر�َسها �هلل - يف �لع�رش �الأول من ذي �لقعدة �سنة ثمان و�ست مئة.( 

)دخلت َهَر�ة - َحَر�َسها �هلل - يوم �خلمي�ص �ل�سابع و�لع�رشين من �سفر �سنة ع�رش و�ست 
مئة، وخرجت منها يف �ملحرم.( 

من  �الأول  �لع�رش  يف  منها  وخرجت  ع�رشة،  �إحدى  �سنة  �سفر  يف  َنْي�ساُبور  )ودخلت 
رم�سان.( 

ُة، وخرجت منها يف  )ودخلت بغد�د يف �لع�رش �الأول من ذي �لقعدة، وهلل �حلمد و�مِلنَّ
�لع�رش �الآخر من �سفر �سنة �ثنتي ع�رشة و�ست مئة.( 

م  - وقر�أت يف �لتاريخ )�سفر �سنة 606( : �جلزَء �الأول من حديث �أبي �لعبا�ص �الأَ�سَ
�سيده  من  �سماعه   . ْيَلمي(  �لدَّ �َسْهَرَد�ر  )عتيق  عبد�هلل  بن  از  قاْيَ على   ، يعقوب(  بن  )حممد 

ُدَويه �لُطْو�ِسي، عنه.  �َسْهَرَد�ر، عن َعْبُدو�ص بن عبد�هلل، عن �أبي بكر حممد بن �أحمد بن ُحمُّ
وقر�أت: �جلزء �لثاين من حديثه: على �ل�سيخ �الإمام �حلافظ �أبي بكر حممد بن علي بن  -

عبد�مللك بن جميل �لدِّْيَنَوري. ب�سماعه من �الأديب حممد بن ُبْنيمان، عن َعْبُدو�ص. )�لن�سخة 
ملحمد بن عبد�مللك( . 

وقر�أت على �ل�سيخ �أبي رجاء عبد�لهادي بن �أحمد �لَهَمَذ�ين: �جلزء �لثاين من �أمايل  -
�مَلَحاملي )�حل�سني بن �إ�سماعيل(. ب�سماعه من �أبي �لف�سل عبد�لرحيم بن �الإِخوة، عن �حل�سني 

ايل، عن �بن مهدي، عنه. )ن�سخة حممد بن عبد�مللك(. )71(  �لنَّعَّ
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وبالتدقيق يف هذه �ل�سطور �ملتقدمة، ودر��ستها در��سة و�ِعَيٍة و�ِعَبٍة، ثم نظري مر�ت 
عدة يف �سائر �سفحات �لَثَبِت �ملطبوع، �أمكنني �لوقوف على كثرٍي من �لفو�ئد و�لفر�ئد �لتي 
وفقت �إىل ��ستاللها منه، وهي لطائف عزيزة قل �أن يجد �لباحث مثلها �إال فيه، ومن اأبرزها: 

�لتعرف �إىل �سيوخه �لذين �أخذ عنهم يف رحالته، و�سمع منهم يف كل بلد دخلها. وقد . 1
بلغ جمموع �سيوخه �لذين روى عنهم يف هذ� �لثبت �لناق�ص )98( �سيًخا، بينهم ع�رش �سيخات 
)72( . �أما �لعدد �حلقيقي ل�سيوخه فهو �أكرث بكثري، وقد �جتهد �لدكتور حممد مطيع �حلافظ يف 

��ستق�سائهم َفَوَقَف على )540( �سيًخا و�سيخة )73( . �الأمر �لذي يفيد يف ��ستكمال م�سيخته. 
وهذ� و��سح من خالل �إير�ده ملجموعة من �سيوخه �لذين مل يذكرو� من قبل، ومل يعرث 
ة، و�أبو عبد �هلل  لهم على ترجمة. ومنهم: �ل�سيخ �أبو �لفتح �حل�سني بن �أحمد بن جامع بن ُهَبرْيَ

ْي�َسابوري، و�أبو طالب حممد بن علي �حُل�َسْيني )74( ، وغريهم.  حممد بن �حل�سن �لَطرَبي �لنَّ
و�أحو�لها . 2 و�أو�سافها،  معرفتها،  يف  يفيد  مما  �ملوؤلف،  دخلها  �لتي  �ملدن  تعيني 

 – َهَر�ة  : )دخلت  �لدخول و�خلروج منها كقوله يف )�ص50(  �أن حتديد زمن  يومذ�ك. كما 
حر�سها �هلل - يوم �خلمي�ص �ل�سابع و�لع�رشين من �سفر �سنة ع�رش و�ست مئة، وخرجت منها 
�سورة  ويعطي  رحلته،  يف  و�سريه  حلركته  دقيقة  خارطة  ر�سم  يف  ي�ساعد   ، �ملحرم.(  يف 

�سادقة عن �حلركة �لعلمية ومر�كزها يف بالد �مل�سلمني يف تلك �حلقبة من �لزمان. 
يف . 3 كاإخباره  �لبلد،  تلك  من  �ل�سماع  موقع  بتحديد  �لبلد  تعيني  على  ز�د  ورمبا 

)�ص122( عن �سماعه يف رباط �سيخ �ل�سيوخ يف بغد�د، ويف )�ص201( عن قر�ءته على 
َبهاين مبنزله مبحلة ِبْيما َوْرد. �الأمر �لذي ي�ساهم يف بناء ت�سور  ْيَداليِن �الأ�سْ �أبي جعفر �ل�سَّ

عن �ملعامل �لعمر�نية �لتي كانت موجودة يومها يف تلك �لبلد�ن. 
ٌ يف كثري . 4 ُة يف حتديد زمن �ل�سماع من �ل�سيوخ، باليوم و�ل�سهر و�ل�سنة، وهذ� بنيِّ �لدِّقَّ

من مو��سع �لَثَبِت، مما يك�سف لنا بجالٍء عن �لوقت �لذي كان فيه �ملوؤلف يف كل بلد، ورمبا 
ا عن طول �ملالزمة �أو ق�رشها، وذلك من خالل معرفة �أول و�آخر �سماع له من  ك�سف �أي�سً
�سيخه. وال يخفى �أن لطول �ملالزمة مع �لتثبت �أثرهما يف �ملفا�سلة بني �لتالميذ، و�لرتجيح 
بني �لرو�يات. كما �أن �لوقوف على عدد �مل�سنفات �لتي �سمعها من بع�ص �لعلماء، يفيد يف 
ا، و�إنَّ نظرة �إىل )�ص102( من �لَثَبت �ملذكور تخربك �أن �ل�سياء �سمع من  معرفة ذلك �أي�سً
ْمَعايِن �سبعة ع�رش )17( كتاًبا، ومثلها و�أكرث من �سيخه  �سيخه عبد �لرحيم بن عبد �لكرمي �ل�سَّ

ْيَدالين.  �أبي جعفر �ل�سَّ
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�جلزء . 5 هذ�  يف  جمموعها  بلغ  وقد  �سيخ،  كل  عن  رو�ها  �لتي  �مل�سموعات  حتديد 
�ل�سغري من �لَثَبت �أربعمائة وع�رشين )420( م�سموًعا )75( . وهو كم هائل يف هذين �لق�سمني 
�ل�سغريين �ملوجودين منه، مما يدل على طول رحلة وكرثة �سيوخ، وهذ� ي�سكل ت�سوًر� حول 
و� من �لعلماء.  �لتح�سيل �لعلمي لالأو�ئل، و�لعلوم �لتي كان ال بد لهم من حت�سيلها حتى ُيَعدُّ

ياِء و�سلنا كاماًل لكان عدد �مل�سموعات فيه عجيًبا.  ولو �أن َثَبَت �ل�سِّ
�لوقوف على كثري من �لكتب �ملفقودة، ومعرفة وجودها من عدمه، �إذ �أنَّ كثرًي� من . 6

تر�ث ح�سارتنا ُفِقَد يف �الأحد�ث �لتي تعر�ست لها ديار �الإ�سالم، و�إنَّ ذكر �أ�سماء هذه �لكتب 
َتُبِع معرفة �آخِر من  يف هذه �الأَْثَباِت يفيد يف حتديد زمن وجودها، ورمبا �أمكن من خالل �لتَّ
ًة لوجود  وقعت بني َيَدْيِه ن�سخة لكتاب مفقود، و�آخِر بلٍد كانت فيها، مما يجعل هذ� �لبلد َمِظنَّ
�لكتاب فيه. ومن هذه �لكتب �ملفقودة �لتي ُذِكرت يف �لَثَبِت: كتاب �آد�ب منادمة �مللوك البن 
نِّي، و�أخبار �إيا�ص بن معاوية �مُلَزيِن الأبي �حل�سن �مَلَد�ِئني �لبغد�دي، وكتاب �ملنامات،  �ل�سُّ

ِة ملحمد بن عبد�هلل بن �أحمد بن باَكَوْيه )76( .  وكتاب �نتهاز �لفر�سة قبل �لُغ�سَّ
�ل�سيخ و�ساحب . 7 �حلر�ص على تلقي �ملرويات بال�سند �لكامل، وذكره بتمامه بني 

�لكتاب يف كل م�سموع �سمعه منه، مما يوؤكد على قيمة �ل�سند ومعرفة �الأو�ئل باأهميته، ويف 
ذلك توثيق ن�سبة �لكتب �إىل �أ�سحابها، وحفظ حقوق �لتاأليف، �إ�سافة �إىل توثيق كل معلومة 

ون�ص فيها. 
و�ل�سهر . 8 �ليوم  بذكر  �ل�سديدة،  بالدقة  زمانه  �أعالم  لبع�ص  �لوفاة  تاريخ  توثيق 

�لتو�ريخ، ويعد مرجًحا  �أو �لطعن يف هذه  �لوفاة، مما ال يدع جمااًل لل�سك  و�ل�سنة، ومكان 
قوًيا وحا�سًما يف حال �الختالف يف �سنة �لوفاة. 

�لتي . 9 �أخالقه، ومن �الأخالق  �أحو�ِلِه وهيئِتِه وبع�ص  َر�ْسُم �سورٍة للموؤلف، وو�سُف 
حفظها �لَثَبُت عن �حلافظ �ل�سياء: 

�الإيثار، و�لعطية و�لهبة، كهبته بع�ص ن�سخ �لكتب لبع�ص �أقر�نه، كما يف )�ص53(  -
: )وكانت �لن�سخة يل فاأوهبتها الأحمد بن �لعز( ، وهذ� عطاء كبري من عا�سٍق للكتب مهتٍم 
�مل�سباح  �سوء  على  و�لن�سِخ  �ليدوية،  و�لكتابة  و�ل�سفر،  و�ل�سدة  �ل�سيق  زمن  يف  بجمعها، 

و�ل�سمعة و�لقمر. 
بن  - �ملوؤيد  �سيخه  عن  كقوله  �الأحياِء،  مل�سايخه  �لدعاء  ذ�ك  ومن  �لدعاء،  كرثة 

عبد�لرحيم يف )�ص62( : )قر�أت عليه جز�ه �هلل خرًي�( . و�لرتحم على من م�سى منهم كقوله 
ِ بن �حلافظ  يف )�ص49( : )�سمعت بقر�ءتي مبحرو�سة َهَمَذ�ن على �ل�سيخ �أبي حممد عبد�لربَّ
�أبي �لعالء �حل�سن بن �أحمد �لعطار �لَهَمَذ�ين رحمه �هلل( . بل و�لدعاء لبالد �مل�سلمني باحلفظ، 
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، وهذ� كثري يف كالم  : )دخلت هر�ة - حر�سها �هلل - يوم �خلمي�ص..(  كقوله يف )�ص50( 
�ل�سابقني. 

كرثة �لثناء على �هلل مبا َمنَّ عليه من ِنَعٍم، ومنها نعمة �لبلوغ لبع�ص مو�طن �لعلم،  -
ُة.( . �أو  كقوله يف )�ص50( : )ودخلت بغد�د يف �لع�رش �الأول من ذي �لقعدة، وهلل �حلمد و�مِلنَّ

حيازته ن�سخة لبع�ص �مل�سموعات كقوله يف )�ص52( : )و�لن�سخة يل وهلل �حلمد( . 
عيادة �ملري�ص، وترفقه به، خا�سة �إذ� كان �سيًخا له، فقد دخل على �سيخه ز�هر  -

َبهاين يعوده يف مر�سه �لذي مات فيه، ففطن ز�هر ل�سيفه �لغريب، �لقادم من  �لَثَقِفي �الأَ�سْ
تقر�أ  ما  له:  فقال  م�سموعاته،  من  ب�سيء  علته  رغم  يكرمه  �أن  فاأحب  َبهان،  �أ�سْ �إىل  دم�سق 
َك )77( . وهذ� خلٌق جميل يف �ل�سيخ جميٌل يف �لتلميذ،  �سيئا؟ فقال �ل�سياء: ما جئت �إال �أُْب�رِشُ

�إذ �أدرك �ل�سياء حال �سيخه فاآثر ر�حته على رغبة نف�سه. 
َنَهُمُه ورغبته �ل�سديدة يف طلب �لعلم، وعدم ترك حلظة دومنا فائدة، فهو حري�ٌص  -

�إ�سباع  بدن، وال  ر�حة  �إىل  �لبلد، غري متطلع  �إىل  لو�سوله  �الأوىل  �للحظة  �ل�سماع منذ  على 
�ل�سابع  �خلمي�ص  يوم  )دخلت   : )�ص70(  يف  نف�سه  عن  يقول  �سكن،  عن  بحث  وال  جوعة، 
و�لع�رشين من �سفر �سنة ع�رش و�ست مئة َهَر�ة – حر�سها �هلل – ومل �أقر�أ يف هذ� �ليوم �إال �سيًئا 
�ز( . وهذ� �لقول منه م�سعٌر باأنه  ي�سرًي� غري عاٍل على �أبي روح عبد �ملعز بن �أبي �لف�سل �لَبزَّ
كان قد �عتاد �ل�سماع �لكثري �لعايل حلظة دخوله، فهو �ليوم حزين لقلة �ل�سماع، و�نعد�م 

�لعلو. 
وهو يتاأمل لقلة �ل�سماع و�لتح�سيل، ولو كان �ملر�ص هو �لعائق، فيقول يف )�ص72(  -

: )و�سمعت بقر�ءة �ل�سيخ �إبر�هيم �ل�رشيفيني... بَنْي�َساُبور بعد �أن �أر�سلت �إليه، ومر�ست من 
وقت كتبت �إليه �إىل وقت جميئه، ما �سمعت �سيًئا �سوى جزٍء و�حٍد على ن�رش بن عبد �جلامع 

يف �ملو�سع �لذي كنت فيه( . 
يف  - يقول  �إذ  للطرب�ين  �لكبري  �ملعجم  كتاب  �سماعه  يف   ٌ بنيِّ وهذ�  ُة،  و�لدِّقَّ �الأماَنُة 

�لقا�سم  الأبي  �لكبري  �ملعجم  ْيَدالين... جميع كتاب  �ل�سَ �أبي جعفر  �سمعت على   : )�ص189( 
�سليمان بن �أحمد �لَطرَب�ين �سوى خم�سة �أجز�ء قر�أتها �أنا، وهي: ...( ثم يف�سل �لكالم على هذ� 

�ل�سماع ب�سورة دقيقة عجيبة تدل على رجحان ميز�ن �لتقوى لديه. 
��ستمر�ره يف طلب �لعلم و�أخذه عن �ل�سيوخ على �لرغم من ِكرَبِ �ِسنِّه. فقد �بتد�أ طلب  -

�لعلم من م�سيخة �أهله مبكًر�، وكانت رحلته �الأوىل خارج دم�سق �سنة 594هـ وله من �لعمر 
�نتهت  �سنو�ت،  خم�ص  من  �أكرث  منهما  كل  ��ستمرت  طويلتني  برحلتني  وقام  �سنة،   25
�لدكتور  ويذكر  بال�سماع،  ��ستمر  هذ�  ومع  �سنة،  �لعمر43  من  وله  612هـ،  �سنة  �آخرهما 
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ه مل يجد له بعد �سنة 625هـ �أي �سماع خارج دم�سق )78( . وقوله هذ�  حممد مطيع �حلافظ �أنَّ
يفيد �أنه وجد له �سماًعا بعد هذ� �لوقت يف دم�سق �لتي لزمها حتى وفاته فيها. وهذه �سفة 
ى �هلل نفو�سهم فقبلو� �حلكمة وجعلوها َمْرَقاهم  حممودة ال تكون �إال يف �الأخيار، �لذين َزكَّ

�إىل ر�سو�ن �هلل. 
ْيَدالين يف )�ص147( ، . 10 تعديله بع�ص �لعلماء �لذين لقيهم، كتوثيقه الأبي جعفر �ل�سَّ

وو�سفه حممد بن علي بن عبد �مللك �لدِّْيَنَوري يف )�ص51( باالإمام �حلافظ. وهذ� مفيد جًد� 
يف جانب �لت�سحيح و�لت�سعيف، و�حلكم على �لرو�ة، خا�سة فيمن مل يعرث له على ترجمة، 

كاأبي بكر �لدِّْيَنَوري �ملتقدم )79( ، ومثل �ل�سياء قوله يف �لرجال مقبول. 
�لتو�سع يف ذكر بع�ص �أخبار �سيوخه، ورو�ية بع�ص �أحو�لهم مما ال جتده عند غريه، . 11

�أبي �لقا�سم زنكي: )وكان ياأكل من ك�سب يده من �خلياطة  كقوله يف )�ص70( عن �سيخه 
ْعِفه( .  على ِكرَبِ �ِسنِّه و�سَ

ْجِم  �لنَّ قر�ءة  109( عن   -  108 )�ص  كقوله يف  �ِء  �لُقرَّ �أحو�ل  لبع�ص  وكذلك و�سفه 
رُّ على كلماٍت ال  ه كان َيُ لي: )وكانت �لقر�ءة ال ُتْعِجبني، فاإنَّ �ِزي مل�سند �أبي يعلى �مُلو�سِ �لرَّ
يَِّئُة �أْن ي�سمع من جديد جميع م�سند �أبي يعلى على نف�ص  �أ�سمعها( . وقد كلفته هذه �لقر�ءُة �ل�سَّ
ر �لَبَغوي، مما يوؤكد حر�سه  �ل�سيخ بقر�ءة �لقا�سي �أبي حممد عبد �لوهاب بن �أحمد بن �مُلَطهَّ

على �أخذ �لعلم على �أ�سوله. 
�سبقه �إىل �لرو�ية عن �سيوخ مل ُي�سبق �إىل �لرو�ية عنهم، و�سماعه من بع�ص من مل . 12

�بن  وِكْيِع  �لعز  �أبي  �ل�سيخ  َمْنَدة، من  �الإيان البن  لكتاب  ك�سماعه  قبله،  �أحد  منهم  َي�سمع 
�ص  يف  قال  �لَهَمَذ�ين،  ار،  باحَلفَّ �أبوه  يعرف  �لذي  �لذََّهبي،  �إبر�هيم  بن  حممد  بن  مانكدمي 
)105( : )ومل ي�سمع على هذ� �ل�سيخ – �أظنه– �أحد قبلنا( . وهذ� �ل�سيخ ممن مل ي�ستهر وُيعرف، 
بل �إن �لدكتور حممد مطيع �حلافظ �أعلن �أنه مل يعرث له على ترجمة، ويف رو�ية �ل�سياء عنه 

�إ�سهار له، وفتح لباب �لرو�ية عنه. 
�لتي . 13 �لن�سخة  ِكها، و�أماكن وجودها، فتحديد مالك  و�سف ن�سخ �لكتاب، وذكر ُمالَّ

. وكذلك تعيني بع�ص  �لعز(  �أحمد بن  )ن�سخة   : �ل�سيخ كقوله يف )�ص49(  ُقِرَئ منها على 
بوقف  �لتي  �لن�سخة  )من   : )�ص155(  يف  كقوله  �لكتاب،  ن�سخ  فيها  توجد  �لتي  �الأماكن 
اب( . ورمبا تعددت ن�سخ �لكتاب  ْيدي( ، وقوله يف )�ص204( : )و�لن�سخة لوقف �بن �خَل�سَّ �لَزّ
ار ن�سخة،  �إليها جميًعا، كقوله يف )�ص216( : )و�الأ�سل لوقف �ملهدي، والبن �لنَّجَّ في�سري 
�ليوم يف حتقيق  �لباحث  �أمور تفيد  . وكلها  �لوقف(  و�بن مهدي ن�سخة، وقر�أت من ن�سخة 

�ملخطوطات على �الأ�سول �ل�سحيحة، و�سبط ن�سو�سها، متى توفرت وُعرِثَ عليها. 
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14 . : �ل�سماع ذ�ك، كقوله يف )�ص49(  �لقارئ، ومن كان يح�رش معه جمل�ص  معرفة 
�سوى  �لقدر  هذ�  معي  )و�سمع   : )�ص60(  يف  وقوله   ، َهَمَذ�ن(  مبحرو�سة  بقر�ءتي  )�سمعت 

ل �لُقَر�ِسي( .  ْيِفيني وُمَف�سَّ ِ �الأربعة �أور�ق �إبر�هيم �ل�رشِّ
وهكذ� تكتمل �سورة �لتحديث، فقد عرف �ل�سيخ، و�لتلميذ، و�لقارئ، و�ملقروء، ون�سخة 
ة  َرْتها �الأَْثَباِت بهذه �لدِّقَّ وَّ �لقر�ءة، وزمن �لقر�ءة، ومكانها. وهي �سورة لن جتدها �إال �إذ� �سَ

َناُغم.  و�لتَّ
�أُحاديًة د�ئًما، بل كان يغلب . 15 �أن �لرحلة مل تكن  �أن ن�سيف �إىل ما تقدم،  ويكن 

يف  �ل�سياء  �أوردها  �لتي  �لن�سو�ص  جملة  من  و��سح  وهذ�  �ملقاد�سة،  عند  �جَلْمُع  عليها 
َثَبِته، وكان ممن ر�فقه يف �الأخذ عن �سيوخ َهَمَذ�ن: �أخوه عبد �لرحيم، و�بن خاله حممد 
عمر  �أبي  حممد  خاله  �بن  �هلل  وعبد  �ملقد�سي،  خلف  بن  حممد  بن  و�أحمد  �ملوفق،  بن 
داللة  هذ�  ويف   )80( وغريهم.  �ملقد�سي،  �لغني  عبد  �حلافظ  بن  مو�سى  و�أبو  �ملقد�سي، 
وتناف�سهم  �أبنائهم،  تعليم  على  وحر�سهم  �لكرية  �لعائلة  هذه  �سيوخ  �تفاق  مدى  على 
كل  من  لهم  و�ل�سون  �حلفظ  مع  له،  طلًبا  بعيًد�  �ل�سفر  على  �أكبادهم  فلذ�ت  ت�سجيع  يف 

وَخَطل.  خطر 
قر�أها . 16 �لتي  ونهاياتها  و�مل�سنفات  �الأجز�ء  بع�ص  بو�سف  �لَثَبُت  هذ�  متيز  كما 

ونهايات هذه  بد�يات  بع�ص  ذكر  بقر�ءة غريه، مع  �سمعها منهم  �أو  �سيوخه،  �ل�سياء على 
�الأجز�ء و�مل�سنفات، وهو �أمر مهٌم يفيد يف حتديد �ملوؤلفات، وتوثيق ن�سبتها �إىل �أ�سحابها 

يف حال حتقيقها، كما يف )�ص59، 61، 140( . 
�لتعرف . 17 ي�سهل  بنف�سه،  ذلك  ذكره  خالل  من  نِِّف  �مُل�سَ خط  على  �لتعرف  �إنَّ  ثم 

يعرف  مل  �أخرى  بكتب  �ختالطها  �أو  بغريها،  ��ستباهها  حال  يف  كتبه  بقية  على 
 . لفوها موؤ

لهذ�  در��ستي  من  ��ستنتاجها  �أمكن  �لتي  و�للطائف  �لفو�ئد  بع�ص  هذه  فاإنَّ  و�أخرًي�، 
فو�ئد  مرٍة  كل  يف  لوجد  مر�ت  مادته  يف  �لنََّظر  �أعاد  لو  �ملرء  �أنَّ  و�أح�سُب  �لقيِّم،  �لَثَبت 
�حلالة  عن  �ل�سحيح  �لت�سور  بناء  يف  �أ�سا�سًيا  عن�رًش�  ت�سكل  �الأَْثَبات  �أنَّ  والأْيَقَن  جديدة، 
�لعلمية �لتي كان يحياها �أهل ذ�ك �لزمان، وعوًنا قوًيا يف عمليات حتقيق �ملخطوطات، 

وبعث تر�ثنا �لعظيم. 
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اخلامتة:

الأفكار، ل بد من بع�س  الأثبات، وقبل ارحتال جموع  يف ختام ما كتبته عن 
النتائج املهمة امللتقطة من خالل الدرا�صة والبحث، وهذه هي: 

و�ملعاجم، . 1 �مل�سيخات،  �الآتية:  �حلديثية  �مل�سطلحات  بني  وثيق  �رتباط  هناك 
و�الأثبات، و�لرب�مج، و�لفهار�ص، حتى تكاد جتزم باأنها هي، لوال بع�ص �الختالفات �لي�سرية، 
نظًر� الختالف �لزمان، و�ملكان، وبع�ص �للم�سات و�للفتات �لتي ي�سيفها �مل�سنف �إىل كتابه. 

بني  كاجلمع  �ملوؤلفات  هذه  بع�ص  على  ��سم  من  �أكرث  �طالق  على  حمل  �لذي  �الأمر 
�مل�سيخة و�لَثَبِت لكتاب �بن جماعة مثاًل. 

�ل�سيخ . 2 كتاب  هو   - علمي  ح�سب   – �لَثَبت  با�سم  و�سم  كتاب  �أول  �إن  �لقول  يكن 
معاين ت 617هـ، و�أول من �أتى على ذكره هو تلميذه �ل�سياء  عبد�لرحيم �بن عبد�لكرمي �ل�سَّ

ا به.  �ملقد�سي ت 643هـ، �لذي خط طريق �سيخه فاتخذ لنف�سه ثبًتا خا�سً

م�سايخهم . 3 على  �لتالميذ  �إحلاح  كرثة  هو  �الأثبات  كتب  لو�سع  �لرئي�ص  �لد�فع  �إنَّ 
ْنُتها يف  يف �إجازتهم مبروياتهم، خا�سة يف �لقرون �ملتاأخرة، �إ�سافة �إىل �أ�سباب �أخرى بيَّ

�ملبحث �الأول. 

�ل�سياء . 4 َكَثَبِت  وفكره،  �لَثَبت  �ساحب  يد  عمل  من  كانت  �الأثبات  هذه  من  كثرٌي 
�ملقد�سي، ومنها ما خرَّجه �لتلميذ ل�سيخه بعلمه، ومو�فقته، ومر�جعته، َكَثَبِت �بن عابدين 

�لذي خرجه ل�سيخه �لعقاد. 

مل تتخذ كتُب �الأثبات منهجًا و�حًد� يف مادتها، فاأ�سبه بع�سها �ملذكر�ت �لتي تر�فق . 5
�ساحبها يف رحالته �حلديثية، و�قت�رش بع�ص �آخر على �الإجازة مبرويات �أ�سحابها، كما 
�خت�ص ق�سم منها باحلديث دون �سو�ه، وجمع ق�سٌم كتب �الأدب و�لفقه وغريها �إىل �حلديث. 

بد�أت كتب �الأثبات غريبة على ��ستحياء، فلم �أقف يف �لقرن �ل�سابع �إال على ثالثة . 6
�أثبات، ثم كرثت حتى كان يف �لبيت �لو�حد �أثبات عدة، و�أر�ها �ليوم عادت غريبة كما بد�أت، 

نظًر� لقلة �لعناية بال�سند بعد �نت�سار �لطباعة. 
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يف . 7 عليها  ويعتمد  �إليها  يركن  �لتي  �ملوثوقة  �لوثائق  مهمات  من  �الأثبات  ُتَعدُّ 
َثٌر  م�سدر  وهي  زمانها.  ح�سارة  على  �لد�لة  و�لعمر�نية  و�لتاريخية  �لعلمية  �حلركة  ر�سم 

للمعلومات �لتي ندر �أن جتدها �إال فيها. 

ثم هي �سجٌل حلياة �أ�سحابها، خا�سة �إذ� حتدثت عن تف�سيالت رحالتهم وما كانو� . 8
يالقونه، وم�سدٌر عظيم �لفائدة كثري �ملعلومات ل�سري حياتهم. 

�لعامل، وهي . 9 �العتقال يف كثري من مكتبات  �الأثبات رهن  يز�ل كثري من كتب  ال 
بانتظار من يحققها، ويخرجها �إىل عامل �ملطبوع. 

كما �أنَّ در��سة كتب �الأثبات �ملحققة ال تز�ل قا�رشة عن ر�سم ح�سارة �الأجد�د، نظًر� . 10
القت�سار �لباحثني على حتقيق �لن�ص، وهو ما يجب عليهم مالحظته يف در��ساتهم �الآتية. 

�ملعا�رشة، خا�سة يف جمال . 11 �لعلمية  �لنه�سة  مهم يف خدمة  دور  �الأثبات  لكتب 
حتقيق �لن�سو�ص، و�إثبات ن�سبة �لكتب �إىل �أ�سحابها، ومعرفة خطوط �ملوؤلفني. 

�لناحية . 12 �الأثبات من  �أعظم  �ملقد�سي من  �ل�سياء  �إن ثبت  �لقول بل �جلزم  يكنني 
و�لكتب  للمعلومات  عظيما  م�سدًر�  ل�سكل  �أجز�ئه  جميع  على  �لعثور  مت  �أنه  ولو  �حلديثية، 

�حلديثية. 

�لوقوف عليه مع �العرت�ف بالتق�سري و�سعف �جلهد. و�حلمد هلل رب  �أمكنني  هذ� ما 
�لعاملني. 
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اهلوامش: 
حتقيق: . 1  ، �لتعاريف(  مهمات  على  )�لتوقيف  �لتعاريف  عبد�لروؤوف،  حممد  �ملناوي، 

1410هـ.  �الأوىل،  ط  دم�سق،  بريوت/   – �لفكر  د�ر  �ملعا�رش،  �لفكر  د�ر  �لد�ية،  حممد 
)�ص219( . 

�ل�سالم . 2 عبد  حتقيق:  �للغة،  مقايي�ص  معجم  فار�ص،  بن  �أحمد  �حل�سني  �أبو  فار�ص،  �بن 
هارون، د�ر �لفكر، بريوت، ط �سنة 1979م. )1/ 399( . 

�لعلمية، . 3 �ملكتبة  �لكبري،  �ل�رشح  غريب  يف  �ملنري  �مل�سباح  حممدـ،  بن  �أحمد  �لفيومي، 
بريوت، ب. ت. ن. )1/ 80( . 

�بن منظور، حممد بن مكرم، ل�سان �لعرب، د�ر �سادر، بريوت، ط �لثالثة 1414 هـ. )2/ . 4
20( ، �لفريوز�آبادى، حممد بن يعقوب، �لقامو�ص �ملحيط، موؤ�س�سة �لر�سالة، بريوت، ط 

�لثامنة 2005 م. )�ص149( . 
�الأزهري، حممد بن �أحمد �لهروي، تهذيب �للغة، حتقيق: حممد عو�ص، د�ر �إحياء �لرت�ث . 5

�لعربي، بريوت، ط �الأوىل 2001م. )14/ 190( . 
�الأزهري، تهذيب �للغة )14/ 190( �بن منظور، ل�سان �لعرب )2/ 20( ، �لزَّبيدي، حمّمد . 6

بن حمّمد بن عبد �لرّز�ق، تاج �لعرو�ص من جو�هر �لقامو�ص، د�ر �لهد�ية، ب. ت. ن. )4/ 
 . )473

�لزبيدي، تاج �لعرو�ص )4/ 473( . . 7
�جلوهري، �إ�سماعيل بن حماد، �ل�سحاح تاج �للغة و�سحاح �لعربية، حتقيق: �أحمد عبد . 8

�لغفور، د�ر �لعلم للماليني، بريوت، ط �لر�بعة 1987م. )1/ 245( ، �بن �ملطرز، نا�رش 
�لدين بن عبد �ل�سيد، �ملغرب يف ترتيب �ملعرب، حتقيق: حممود فاخوري وعبد�حلميد 

خمتار، مكتبة �أ�سامة بن زيد، حلب، ط �الأوىل1979م. )1/ 113( . 
�لقر�آن . 9 تاأويل  يف  �لبيان  جامع  جرير،  بن  حممد  �لطربي،  يف:  �الآية  هذه  تف�سري  �نظر 

)تف�سري �لطربي( ، موؤ�س�سة �لر�سالة، بريوت، ط �الأوىل 2000م. )13/ 491 - 501( 
 ، �لقرطبي(  )تف�سري  �لقر�آن  الأحكام  �جلامع  �الأن�ساري،  �أحمد  بن  حممد  �لقرطبي،   ،
�لثانية  ط  �لقاهرة،  �مل�رشية،  �لكتب  د�ر  �طفي�ص،  و�إبر�هيم  �لربدوين  �أحمد  حتقيق: 

 . )397 1964م. )7/ 
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�الأعظمي، . 10 �لرحمن  حبيب  حتقيق:  نَّف،  �مُل�سَ همام،  بن  �لرز�ق  عبد  بكر  �أبو  �ل�سنعاين، 
�ملكتب �الإ�سالمي، بريوت، ط �لثانية 1403هـ. برقم )9743( )5/ 384( ، �ل�سيباين، 
�الأرنوؤوط  �سعيب  حتقيق:  حنبل،  �بن  �أحمد  �الإمام  م�سند  حنبل،  بن  حممد  بن  �أحمد 
 )301  /5(  )3251( برقم  2001م.  �الأوىل  ط  بريوت،  �لر�سالة،  موؤ�س�سة  و�آخرون، 
�سعيب  حتقيق:  �الآثار،  م�سكل  �رشح  �سالمة،  بن  حممد  بن  �أحمد  جعفر  �أبو  �لطحاوي، 
 .  )5  /15(  )5806( برقم  1415ه.  �الأوىل  ط  بريوت،  �لر�سالة،  موؤ�س�سة  �الأرنوؤوط، 

و�سعف �إ�سناده �ل�سيخ �سعيب �الأرناوؤوط. 
�إحياء �لرت�ث . 11 ، د�ر  �لر�زي(  �لغيب )تف�سري  �أبو عبد �هلل حممد بن عمر، مفاتيح  �لر�زي، 

�لعربي، بريوت، ط �لثالثة 1420هــ. )15/ 477 - 478( . 
�الأزهري، تهذيب �للغة )14/ 190( ، �لزخم�رشي، �أبو �لقا�سم جار �هلل حممود بن عمرو، . 12

�أ�سا�ص �لبالغة، حتقيق: حممد با�سل، د�ر �لكتب �لعلمية، بريوت، ط �الأوىل 1998م. )1/ 
 .  )103

�بن منظور، ل�سان �لعرب )2/ 19( ، �لزبيدي، تاج �لعرو�ص )4/ 472( . . 13
�لزبيدي، تاج �لعرو�ص )4/ 477( . . 14
�الأزهري، تهذيب �للغة )14/ 190( . . 15
�الأزهري، تهذيب �للغة )14/ 190( . . 16
�لفيومي، �مل�سباح �ملنري )1/ 80( �لزبيدي، تاج �لعرو�ص )4/ 472( . . 17
�الأزهري، تهذيب �للغة )14/ 190( ، �لزبيدي، تاج �لعرو�ص )4/ 472( . . 18
�بن منظور، ل�سان �لعرب )2/ 19( . . 19
�ملناوي، �لتعاريف )�لتوقيف على مهمات �لتعاريف( )�ص115( ، �لفيومي، �مل�سباح . 20

�ملنري )1/ 80( ، �لزبيدي، تاج �لعرو�ص )4/ 476( . 
�لزبيدي، تاج �لعرو�ص )4/ 476( . . 21
�الأ�سبحي، مالك بن �أن�ص، موطاأ �الإمام مالك، د�ر �لتقوى، �لقاهرة، ط �الأوىل2007م. . 22

برقم )683( )�ص188( . 
و�مل�سيخات . 23 �ملعاجم  ومعجم  و�الأثبات  �لفهار�ص  فهر�ص  �حَلّي،  َعْبد  حممد  �لكتاين، 

و�مل�سل�سالت، حتقيق: �إح�سان عبا�ص، د�ر �لغرب �الإ�سالمي، بريوت، ط �لثانية 1982م. 
 . )68 /1(
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�ل�سخاوي، حممد بن عبد �لرحمن، فتح �ملغيث �رشح �ألفية �حلديث، د�ر �لكتب �لعلمية، . 24
363( ، �لقاري، علي بن �سلطان حممد، �رشح نخبة  1403هـ. )1/  بريوت، ط �الأوىل 
�لفكر يف م�سطلحات �أهل �الأثر، د�ر �لكتب �لعلمية، بريوت، ط �سنة 1978م. )�ص234(. 

حتقيق . 25 �لعر�قي،  �ألفية  ب�رشح  �لباقي  فتح  �ل�سنيكي،  حممد  بن  زكريا  �الأن�ساري، 
 /1( 2002م.  �الأوىل  ط  بريوت،  �لعلمية،  �لكتب  د�ر  فحل،  وماهر  �لهميم  عبد�للطيف 

 . )344
�لزبيدي، تاج �لعرو�ص )4/ 477( . . 26
�لعقاد، حممد �ساكر �لعمري، عقود �لالآيل يف �الأ�سانيد �لعو�يل )ثبت �بن عابدين( ، جمعه . 27

تلميذه �بن عابدين، حتقيق: حممد بن �إبر�هيم �حل�سني، د�ر �لب�سائر �الإ�سالمية، بريوت، ط 
�سنة 2010م. )�ص1( ، �ملقد�سي، حممد �بن عبد�لو�حد، َثَبُت م�سموعات �الإمام �حلافظ 
�سياء �لدين حممد بن عبد�لو�حد �ملقد�سي ت643هـ، حتقيق حممد مطيع �حلافظ، د�ر 

�لب�سائر �الإ�سالمية، بريوت، ط �الأوىل1999م. )�ص24( . 
�إبر�هيم و�آخرون، �ملعجم �لو�سيط، حتقيق: جممع �للغة �لعربية، د�ر �لدعوة، . 28 م�سطفى، 

�لقاهرة، ب. ت. ن. )1/ 93( . 
�سالمة، حممد خلف، ل�سان �ملحدثني، ب. م. ن، ط �سنة 2007م، من �سمن كتب �ملكتبة . 29

�ل�ساملة. )3/ 2 - 3( . 
�لكتاين، فهر�ص �لفهار�ص )1/ 67( . . 30
�نظر �لكتاين، فهر�ص �لفهار�ص )1/ 71( . . 31
فهر�ص . 32 �لكتاين،  و�نظر  فهر�ص،  مادة   )564  /1( �ملحيط  �لقامو�ص  �أبادي،  �لفريوز 

�لفهار�ص )1/ 69 - 70( . 
�لعقاد، عقود �لالآيل يف �الأ�سانيد �لعو�يل )ثبت �بن عابدين( )�ص63( . . 33
�ل�سطي، . 34 عمر  بن  ح�سن  �ل�سيخ  �ملحدث  �لفقيه  �لعالمة  ثبت  عمر،  بن  ح�سن  �ل�سطي، 

حتقيق حممد مطيع �حلافظ، د�ر �لب�سائر �الإ�سالمية، بريوت/ لبنان، ط �الأوىل 2000م. 
)�ص46( . 

�نظر �لكتاين، فهر�ص �لفهار�ص )1/ 484 - 485( . . 35
�لعربي . 36 حتقيق  �لنهرو�يل،  �لقطب  ثبت  �أحمد،  �لدين  عالء  بن  حممد  �لنَّهرو�يل،  �لقطب 

�لفرياطي، د�ر �لب�سائر �الإ�سالمية، بريوت، ط �الأوىل 2007م. )�ص24( . 
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رو�ه �لطيال�سي، �أبو د�ود �سليمان بن د�ود بن �جلارود، م�سند �أبي د�ود �لطيال�سي، حتقيق: . 37
حممد بن عبد �ملح�سن �لرتكي، د�ر هجر، م�رش، ط �الأوىل1999م. برقم )2613( )4/ 
232( ، �ل�سيباين، م�سند �الإمام �أحمد بن حنبل برقم )7939( )13/ 322( وباالأرقام 
�لتالية: )8019، 9034، 9944، 10377، 11703، 21838، 21847( ، �لبخاري، 
�ملق�سود،  عبد  وعلي  �لبا�سط  عبد  علي  حتقيق:  �ملفرد،  �الأدب  �إ�سماعيل،  بن  حممد 
مكتبة �خلاجني، م�رش، ط �الأوىل 2003م. برقم )218( )�ص105( ، �ل�سج�ستاين، �أبو 
�أبي د�ود، د�ر �لكتاب �لعربي، بريوت، ب. ت. ن. برقم  د�ود �سليمان بن �الأ�سعث، �سنن 
 ، ، �لرتمذي، حممد بن عي�سى، �جلامع �ل�سحيح )�سنن �لرتمذي(   )403  /4( )4813(
حتقيق: �أحمد �ساكر و�آخرون، د�ر �إحياء �لرت�ث �لعربي، بريوت، ب. ت. ن. برقم )1954( 
)3/ 339( ، �لُب�ستي، �أبو حامت حممد بن حبان، �الإح�سان يف تقريب �سحيح �بن حبان، 
موؤ�س�سة  �الأرنوؤوط،  �سعيب  �لفار�سي، حتقيق:  بلبان  بن  �لدين علي  �الأمري عالء  ترتيب: 
هذ�  �لرتمذي:  وقال   )199  /8(  )3407( برقم  1988م.  �الأوىل  ط  بريوت،  �لر�سالة، 

حديث ح�سن �سحيح. 
�خلر�سي، حممد بن عبد �هلل �ملالكي، �رشح خمت�رش خليل للخر�سي، د�ر �لفكر للطباعة، . 38

بريوت، ب. ت. ن. )3/ 267( ، �أبو غدة، عبد �لفتاح بن حممد، قيمة �لزمن عند �لعلماء، 
مكتب �ملطبوعات �الإ�سالمية، حلب، ط �لعا�رشة، ب. ت. ن. )�ص7( . 

�لقطب �لنهرو�يل، ثبت �لقطب �لنهرو�يل )�ص 24( . . 39
�لذهبي، حممد بن �أحمد بن عثمان، �سري �أعالم �لنبالء، حتقيق �سعيب �الأرناوؤوط، موؤ�س�سة . 40

�لر�سالة، بريوت، ط �لثالثة 1985م )23/ 133( . 
، وثناءه على �سيخه عبد�حلق . 41 �لنهرو�يل )�ص26(  �لقطب  �لنهرو�يل، ثبت  �لقطب  �نظر 

�ل�سنباطي. 
�ملقد�سي، ثبت م�سموعات �ل�سياء �ملقد�سي )�ص64( . 42
كما هو �حلال مع �لُكْزَبري �لكبري و�لو�سيط و�ل�سغري، و�نظر �لكتاين، فهر�ص �لفهار�ص . 43

 . )485 - 484 /1(
�ل�سيخ . 44 �أن  �إىل  ونبه  �ساحبه،  من  م�سموعاته  كاأحد  َثَبِتِه  يف  �ملقد�سي  �ل�سياء  ذكره 

عبد�لكرمي �ل�سمعاين قد خرجه لولده عبد�لرحيم يف ثمانية ع�رش جزًء�. �نظر �ملقد�سي، 
ثبت م�سموعات �ل�سياء �ملقد�سي )�ص64( . ومل �أقف عليه خمطوًطا وال مطبوًعا. 

�نظر ترجمته يف: �لذهبي، �سري �أعالم �لنبالء )22/ 108 - 109( ، �لذهبي، حممد بن . 45
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عمر  و�الأعالم، حتقيق:  �مل�ساهري  ووفيات  �الإ�سالم  تاريخ  عثمان ت748هـ،  بن  �أحمد 
 -  347  /44( �لثانية1993م  ط  بريوت،  �لعربي،  �لكتاب  د�ر  �لتدمري،  �ل�سالم  عبد 
350( وفيات �سنة 617هـ، �بن نقطة، حممد بن عبد �لغني، �لتقييد ملعرفة رو�ة �ل�سنن 
1988م. )1/  �لعلمية، بريوت، ط �الأوىل  �لكتب  و�مل�سانيد، حتقيق: كمال �حلوت، د�ر 
358 - 359( ، �لذهبي، حممد بن �أحمد بن عثمان، �ملخت�رش �ملحتاج �إليه من تاريخ 
248( ، �لذهبي،  1985م. )15/  �حلافظ �لدبيثي، د�ر �لكتب �لعلمية، بريوت، ط �سنة 
حممد بن �أحمد بن عثمان، ميز�ن �العتد�ل يف نقد �لرجال، حتقيق علي معو�ص و�آخرون، 
د�ر �لكتب �لعلمية، بريوت، ط �لثانية 2008م. )4/ 337( ، �لع�سقالين، �أحمد بن علي 
بن حجر، ل�سان �مليز�ن، حتقيق: عبد �لفتاح �أبو غدة، د�ر �لب�سائر �الإ�سالمية، بريوت، ط 

�الأوىل2002م. )5/ 161( . 
تاريخ . 46 �لذهبي،   )320  -  317  /22( �لنبالء  �أعالم  �سري  �لذهبي،  يف:  ترجمته  �نظر 

�الإ�سالم )45/ 345 - 349( وفيات �سنة 629هـ، �لذهبي، حممد بن �أحمد بن عثمان، 
. تذكرة �حلفاظ، حتقيق زكريا عمري�ت، د�ر �لكتب �لعلمية بريوت، ط �الأوىل 1998م. 
)4/ 135 - 136( ، �لذهبي، حممد بن �أحمد بن عثمان، �لعرب يف خرب من غرب، حتقيق: 
�أبو هاجر حممد �ل�سعيد بن ب�سيوين زغلول، د�ر �لكتب �لعلمية، بريوت، ب. ت. ن. )3/ 
�لبد�ية و�لنهاية، حتقيق: علي �سريي،  �إ�سماعيل بن عمر،  �لفد�ء  �أبو  �بن كثري،   ،  )203
د�ر �إحياء �لرت�ث �لعربي، بريوت، ط �الأوىل 1988م. )13/ 155( ، �لفا�سي، حممد بن 
�أحمد، ذيل �لتقييد يف رو�ة �ل�سنن و�مل�سانيد، حتقيق: كمال �حلوت، د�ر �لكتب �لعلمية، 
بريوت، ط �الأوىل 1990م. )2/ 39( . وهذ� �لثبت ذكر يف: فهر�ص مكتبة �ملخطوطات 
http:// library. kuniv. edu. kw/ manuscript/ Scriptslist. asp?start=9860، 

�الأور�ق  من   )92( �ملجموع  يف  دم�سق  يف  �لظاهرية  �ملكتبة  يف  قطعة  منه  وتوجد 
)158 - 176( و�نظر �الألباين، حممد نا�رش �لدين، فهر�ص خمطوطات د�ر �لكتب �لظاهرية 
�ملعارف،  مكتبة  �سلمان،  �آل  ح�سن  م�سهور  به  �عتنى  �حلديث،  خمطوطات  من  �ملنتخب 

�لريا�ص/ �ل�سعودية، ط �الأوىل 2001م. برقم )750( )�ص281( . 
ذكر يف: �ملجمع �مللكي لبحوث �حل�سارة �الإ�سالمية، موؤ�س�سة �آل �لبيت )ماآب( ، �لفهر�ص . 47

�ل�سامل للرت�ث �لعربي �الإ�سالمي �ملخطوط - �حلديث �لنبوي �ل�رشيف وعلومه ورجاله، 
ط �سنة 1991م. )1/ 470( وذكر له ن�سخة يف �لظاهرية، 

فهر�ص مكتبة �ملخطوطات
http:// library. kuniv. edu. kw/ manuscript/ Scriptslist. asp?start=9860
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ومركز �مللك في�سل للبحوث و�لدر��سات �الإ�سالمية، �لريا�ص/ �ل�سعودية، خز�نة �لرت�ث 
- فهر�ص خمطوطات، )65/ 965( ، وذكر له ن�سًخا يف �ملكتبة �ملركزية يف �لريا�ص ومكة 
�ملكرمة.. وذكر �بن �ساكر، حممد بن �ساكر بن �أحمد، فو�ت �لوفيات، حتقيق: �إح�سان عبا�ص، 
د�ر �سادر، بريوت/ لبنان، ط �الأوىل 1973م. )3/ 197( �أن ثبته يقع يف �أربعة وع�رشين 

جملد�. 
�نظر ترجمته يف: �لذهبي، �لعرب يف خرب من غرب )4/ 114 - 115( ، �بن �ساكر، فو�ت . 48

�لوفيات )3/ 196 - 198( ، �ل�سبكي، تاج �لدين عبد �لوهاب بن تقي �لدين، طبقات 
�ل�سافعية �لكربى، حتقيق: حممود �لطناحي وعبد �لفتاح �حللو، هجر، م�رش، ط �لثانية 
1413هـ. )10/ 381 - 383( ، �بن كثري، �لبد�ية و�لنهاية )13/ 179( ، �بن تغري 
�لز�هرة يف ملوك م�رش و�لقاهرة،  �لنجوم  بردي، يو�سف بن تغري بردي بن عبد �هلل، 
وز�رة �لثقافة و�الإر�ساد �لقومي، د�ر �لكتب، م�رش، ب. ت. ن. )9/ 319( ، �لكرمى، مرعي 
بن يو�سف، �ل�سهادة �لزكية يف ثناء �الأئمة على �بن تيمية، حتقيق: جنم عبد �لرحمن، د�ر 

�لفرقان، موؤ�س�سة �لر�سالة، بريوت، ط �الأوىل 1404هـ. )/ 47 - 48( . 
ذكر يف: �ملجمع �مللكي لبحوث �حل�سارة �الإ�سالمية، موؤ�س�سة �آل �لبيت )ماآب( ، �لفهر�ص . 49

�ل�سامل للرت�ث �لعربي �الإ�سالمي �ملخطوط )�حلديث �لنبوي �ل�رشيف وعلومه ورجاله( 
)1/ 465( وذكر له عدة ن�سخ. 

ويف موقع �إ�سنادنا، خز�نة �الأثبات و�لفهار�ص و�مل�سيخات - �لقرن �لتا�سع،
http:// isnaduna. blogspot. com

وله ن�سخة يف مكتبة �جلامعة �الأمريكية/ بريوت، يف 366 ورقة، حمفوظة على موقع 
�إ�سنادنا. 

�نظر ترجمته يف: �بن تغري بردي، يو�سف بن تغري بردي بن عبد �هلل، �ملنهل �ل�سايف . 50
�لقاهرة،  للكتاب،  �لعامة  �لهيئة �مل�رشية  �أمني،  �لو�يف، حتقيق حممد  و�مل�ستوفى بعد 
ب. ت. ن. )1/ 147 - 152( ، �ل�سخاوي، حممد بن عبد �لرحمن، �ل�سوء �لالمع الأهل 
�لقرن �لتا�سع، د�ر مكتبة �حلياة، بريوت، ب. ت. ن. )1/ 138 - 145( ، �ل�سيوطي، عبد 
1403هـ.  �لعلمية، بريوت، ط �الأوىل  �أبي بكر، طبقات �حلفاظ، د�ر �لكتب  �لرحمن بن 
من  �أخبار  يف  �لذهب  �سذر�ت  �أحمد،  بن  �حلي  عبد  �حلنبلي،  �لعماد  �بن   ، )�ص551( 
ذهب، حتقيق: حممود وعبد �لقادر �الأرناوؤوط، د�ر �بن كثري، دم�سق – بريوت، ط �الأوىل 
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1986م. )7/ 236 - 237( ، �ل�سوكاين، حممد بن علي، �لبدر �لطالع مبحا�سن من بعد 
�لقرن �ل�سابع، د�ر �ملعرفة، بريوت، ب. ت. ن. )1/ 28 - 30( ، �لزركلي، خري �لدين بن 

حممود، �الأعالم، د�ر �لعلم للماليني، بريوت، ط �خلام�سة ع�رش 2002م. )1/ 65( . 
ثالث . 51 يف  يقع  �أنه  وذكر   ،  )992  /2  ،295  /1( �لفهار�ص  فهر�ص  يف  �لكتاين  ذكره 

http:// isna�  للد�ت. وذكريف موقع �إ�سنادنا: خز�نة �الأثبات و�لفهار�ص و�مل�سيخات
duna. blogspot. com – من خمطوطات �لقرن �لعا�رش، ثبت لل�سخاوي. وهي ن�سخة 
مركز �ملخطوطات و�لرت�ث و�لوثائق يف �لكويت، وعدد �أور�قها 75 ورقة، فهل ن�سخة 

�لكويت جزء من �لثبت �مل�رشي �أم غريه، �هلل �أعلم. 
�نظر ترجمته يف: �لَعْيَدرو�ص، عبد �لقادر بن �سيخ بن عبد �هلل، �لنور �ل�سافر عن �أخبار . 52

�لقرن �لعا�رش، د�ر �لكتب �لعلمية، بريوت، ط �الأوىل 1405هـ. )1/ 18 - 23( ، �لغزي، 
خليل  حتقيق:  �لعا�رشة،  �ملئة  باأعيان  �ل�سائرة  �لكو�كب  حممد،  بن  حممد  �لدين  جنم 
�ملن�سور، د�ر �لكتب �لعلمية، بريوت، ط �الأوىل 1997م. )1/ 53 - 54( ، �بن �لعماد 
�حلنبلي، �سذر�ت �لذهب )10/ 23 - 25( ، �ل�سوكاين، �لبدر �لطالع )2/ 184 - 187( 
. و�أفرد �ل�سخاوي لنف�سه ترجمة و��سعة يف كتابه �ل�سوء �لالمع الأهل �لقرن �لتا�سع )8/ 

 .  )33  - 2
طبع يف د�ر �لب�سائر �الإ�سالمية، بريوت/ لبنان، بتحقيق حممد بن نا�رش �لعجمي، ط . 53

�الأوىل �سنة 1415هـ. وهو من جمع �أبي مهدي عي�سى �لثعالبي، تلميذ �لبابلي. 
طبعته د�ر �لب�سائر �الإ�سالمية مع ثبت �لبابلي. . 54
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تغري بردي، �لنجوم �لز�هرة )6/ 354( وغريها كثري، وكنت قدمت له برتجمة و��سعة 
يف مقدمة حتقيقي لكتابه ف�سائل �الأعمال عام 1984م، ثم جاء �لدكتور حممد مطيع 
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