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   مجالس��مالء�ا��دي�ية

�ا����حفظ�السنة   �النبو�ةرودو

  �ن�محمود�عبد�القادر�ع���ــياس

�الــدين�  -قــسم�ا��ــديث�وعلومــھ� �ــر� - �فــرع�طنطــا�-ل�ليــة�أصــو �ــة� -زجامعــة�� رجم�و

  مصر�العر�ية

  eg.edu.azhar@.sseinmahmoudYa : ال��يد��ليك��و�ي

  : امل��ص�

�ـــالس اإلمـــالء أمهيـــة كبـــرية يف حيـــاة احملـــدثني حيـــث كـــان هلـــا الـــدور الكبـــري يف 

، وكـان مـن أوجـه عنايـة العلمـاء بالـسنة النبويـة املطهـرة عقـد جمـالس   النـيب محاية سنة 

.  هلـــا لإلمـــالء وذلـــك لـــضبطها يف الكتـــب باإلضـــافة إىل ضـــبطها يف الـــصدور وحفظهـــم

ًوكانت جمالس العلماء لإلمالء مشهورة معروفة عنـدهم، ونـشأ بنـاء علـى ذلـك مـصنفات 
وتناول ذلك العلماء يف مؤلفـا�م ، ووضـعوا لإلمـالء " األمايل " حديثية جديدة تسمى بـ

َآداب تتعلـــق بـــاململى واململـــى عليـــه ، وطريقـــة حتريـــر اإلمـــالء حـــىت ينـــضبط الكتـــاب مـــن  ِ

  .التصحيف والتحريف 

اة��-��عنايـــة�املحـــدث�ن�-�الـــسنة�-�املجـــالس�-�مـــالء�:   ال�لمـــات�املفتاحيـــة �-و�الـــر

  .��تمام�بالسنة�
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Abstract : 

Dictation councils have great importance in the lives of 

modernists, as they had a great role in protecting the 

Sunnah of the Prophet, may God bless him and grant him 

peace. Councils of scholars for dictation were well 

known to them, and accordingly new modern 

compilations called “al-Amali” were created. The 

scholars dealt with that in their books. 
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  �سم�هللا�الرحمن�الرحيم

ا:   

ر�أنفــسنا�وســ�ئات�أعمالنــا،�" وإن�ا��مــد����ــستعينھ�و�ــستغفره�و�عــوذ�بــا��مــن�شــر

مــــن���ـــــده�هللا�فـــــال�مـــــضل�لـــــھ،�ومـــــن�يــــضلل�فـــــال��ـــــادى�لـــــھ�،�وأشـــــ�د�أن�ال�إلـــــھ�إال�هللا�

ســــولھ� روأشــــ�د�أن�محمــــدا�عبـــــده�و
ً

يـــــا�أ��ــــا�الــــذين�آمنـــــوا�اتقــــوا�اللـــــ. (
َّ ُ َّ ُ َ َ َ

ِ
َّ َ ُّ َ ھ�حــــق�تقاتـــــھ�وال�َ

َ َ َ
ِ ِ

َ ُ َّ َ

� َنتمـــوتن�إال�وأنـــتم�مـــسلمو ُ ُِ
ْ ُ ْ ُ ْ َُ َ َّ َ

�كـــم�الـــذي�خلقكـــم�مـــن�نفـــس�( . )١() ٍيـــا�أ��ـــا�النـــاس�اتقـــوا�
ْ ُ ََّ ْ

ِ
ْ ُ َُّ َُ َ َ

ِ
َّ َ رُّ ُ َّ َ َ َ

جـاال�كث�ـ�ا�و�ـساء�واتقـوا�اللـھ�الـذي��ـ ج�ـا�و�ـث�م��مـا� واحدة�وخلق�م��ا�ز
َ َّ

ِ ٍ
َّ َ ُ َّ َ ََ َ َ َ َ َ ًَ َ َ

ِ ِ ًِ ََ ً
ِر َ ُ ْ ْ

ِ ِ
َّ ْوَ َ َ َ

�بـھ� ِساءلو ِ َن
ُ َ َ

قيبــا حــام�إن�اللــھ��ـــان�علــيكم� ًو� ِ َر ْر ُْ َ َ َ َ َ َّ َّ
ِ

َ َ َْ يـــا�أ��ــا�الـــذين�آمنــوا�اتقــوا�اللـــھ�وقولــوا�قـــوال�(. )٢()َ
ً ْ َ َُّ ُ َ َ ُ َّ ُ َ َ َ

ِ
َّ َ ُّ َ َ

ًســـديدا�
ِ

ســـولھ�فقـــد�فـــ-َ �يـــص���لكـــم�أعمـــالكم�و�غفـــر�لكـــم�ذنـــو�كم�ومـــن�يطـــع�اللـــھ�و
َ َْ َُ َُ َ َ َُ ُ َ َرُ َ َ َ َْ َّ

ِ ِ ِ
ْ ْ ْ ْ َ ُْ ُ ُ َُ ُْ ْ ْ َ َ

ِ َاز�ْ

ا�عظيما ًفو ِ
َ ًز ْ َ

()٤(،)٣( ."  

  ...�و�عد�

�وشـــر��فــإن�أصــدق�ا��ــديث�كتــاب�هللا��عــا��،�وأحــسن�ال�ــدى��ــدى�محمــد�

�محدثا��ا،�و�ل�محدثة�بدعة�،�و�ل    .)٥(بدعة�ضاللة�،�و�ل�ضاللة����النار ر�مو

�ا�مـــن�فـــم�الن�ـــ�� �إ�ـــ��أن�وصـــلت�رنالـــت�الـــسنة�عنايـــة�فائقـــة�مـــن�لـــدن�صـــدو

نإلينا�غضة�طر�ة �و����ل�القر و�محفوظة��عناية�علماء�املسلم�ن�ع���مر�العصو   . ر

                                         
ة�آل�عمران�) ١(    ) . ١٠٢( آية�: رسو

ة�ال�ساء�) ٢(   ) . ١( آية�: رسو

ة��حزاب�) ٣(    ) . ٧٠�،�٧١( آية�: رسو

�ح�٢٣٨/ ���٢خطبة�الن�اح�: باب/ الن�اح�كتاب�����خطبة�ا��اجة�أخرج�ا�أبو�داود) ٤(

ما�جاء����خطبة�: باب/ �الن�اح��كتاب�واللفظ�لھ���يح،�وال��مذي،��سند���٢١١٨

  . حسن���يح: وقال�ال��مذي.  ،�عن�عبد�هللا�بن�مسعود�١١٠٥ح�٤٠٦/ ٢الن�اح�

�م) ٥( �وال�سا�يأخرجھ �سلم ��� �مسلم �أخرجھ ،� �كتاب �الصالة�: باب/ ا��معة تخفيف

�واللفظ�لھ�����٨٦٧ح�٢/٥٩٢وا��طبة� / صالة�العيدينكتاب�ى،�وال�سا�ي����الصغر

�: باب �ا��طبة �جابر�١٨٨/ ٣كيف �ع��ما�عبدبنا�عن �هللا ��� � �ال�سا�ي�. ر�هللا وسند

  . ��يح
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و�ـــان�مـــن�أوجـــھ�عنايـــة�العلمـــاء�بالـــسنة�النبو�ـــة�املط�ـــرة�عقـــد�مجـــالس�لإلمـــالء�

�وحفظ�م�ل�ا�   . روذلك�لضبط�ا����الكتب�باإلضافة�إ���ضبط�ا����الصدو

فـة�عنـد�م ة�معر وو�انت�مجالس�العلماء�لإلمالء�مش�و ت��ـس�ب�ذلـك�،�و�ـشأر

�ذلـــــك�العلمـــــاء��ـــــ��مؤلفـــــا��م�،�" �مـــــا���" مـــــصنفات�حدي�يـــــة�جديـــــدة��ـــــس���بــــــ لوتنـــــاو

ضــــــعوا�لإلمــــــالء�آداب�تتعلــــــق�بــــــاملم���واملم�ــــــ��عليــــــھ�،�وطر�قــــــة�تحر�ــــــر��مــــــالء�ح�ــــــ�� و
َ

ِ و

  .ينضبط�الكتاب�من�الت��يف�والتحر�ف�

�ـستحب�عقـد�املجـالس�إلمـالء�ا��ـديث�ألن�ذلـك�: ")١(قال�ا��طيب�البغدادي

تــــب�الــــراو�ن�ومــــن�أحــــسن�مــــذا�ب�املحــــدث�ن�مــــع�مــــا�فيــــھ�مــــن�جمــــال�الــــدين�أع�ــــ��مرا

و�ـان��افـة�مـن�أدركنـاه�مـن�الـشيوخ�نقـرأ�علـ��م� ...و�قتـداء��ـس�ن�الـسلف�الـصا���ن

ا��ــديث�قــراءة�و�عــض�م��ــان�يجعــل��ــ���ــل�أســبوع�يومــا�لإلمــالء�خاصــة�و�قيــة��يــام�

  )٢(" للقراءة

 راا :  

اسة�تجيب�ع���   : �سئلة��تية�ر�ذه�الد

 ما�الدافع�لعقد�مجالس��مالء�؟� -١

 ما�ج�ود�علماء�ا��ديث����عقد��ذه�املجالس�؟� -٢

 ما�أ�داف�مجالس��مالء�؟� -٣

 �ل�قامت�مجالس��مالء�بالغرض�الذي�عقدت�من�أجلھ�؟� -٤

 ما�أ�م�املؤلفات�����مالء�؟� -٥

ا��عقد�مجالس��مالء�؟� -٦  ومن��م�العلماء�الذين�اش��ر

                                         
وحد،�العالمة�املف��،�ا��افظ�الناقد،�محدث�الوقت�أبو�بكر،�أحمد�بن�ع����مام��) ١(

،�صاحب�التصانيف،�وخاتمة�ا��فاظ�،�مات�بن�أحمد�بن�م�دي�البغداديا بن�ثابت�

�عمائة    . ١٨/٢٧٠س���أعالم�النبالء�لإلمام�الذ����. رسنة�ثالث�وست�ن�وأ

�وآداب�السامع�ل��طيب�البغدادي�ا��امع�ألخ) ٢(   . �بتصرف��س���٥٣�،�٥٧/ ٢. يالق�الراو
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  : را أاف ا

اسة�لبيان�ج�ود�علماء�ا��ديث����ا��فاظ�ع���سـنة�الن�ـ��صـ���هللا� ر��دف��ذه�الد

  . عليھ�وسلم�،�وحماي��ا�

اســـة�ا���ـــد�املتواصـــل�مـــن�علمـــاء�املـــسل ت��ـــذه�الد روأبـــر م�ن��ـــ��ا��فـــاظ�ع�ـــ��ســـنة�ز

ن����ذلك�و�ذلوا�الغا���والنفـ�س�هللا��ص���نب��م �ـ��وعليھ�وسلم�،�وأ��م��انوا�ال�يقصر

  . تحصيل�ا�وحماي��ا�عن�طر�ق�ا��فظ�والكتابة�والرحلة����سماع�ا��ديث�

  : أب ار اع

ّعنــــد�املطالعــــة��ــــ��كتــــب�علــــوم�ا��ــــديث�وجــــدت��ــــذا�املوضــــوع�قــــد�عــــرج�عليــــھ�

ف�: �ئمـــة�عنـــد�حـــدي��م�عـــن�آداب�املحــــدث�حيـــث�قـــالوا رو�ـــستحب�للمحـــدث�العــــا

دت�أن�أظ�ـــر �مـــدى�عنـــاي��م�با��ـــديث�وا��فـــاظ�رعقـــد�مجلـــس�إلمـــالء�ا��ـــديث،�فـــأ

  . �،�ح����ستفيد�من�يطلع�عليھع���سنة�الن���

  : أ اع

ل�ــذا�املوضــوع�أ�ميــة�عظيمــة�حيــث�إنــھ�يتعلــق�بنــوع�مــن�أنــواع�ضــبط�ســنة�
�ومحاولـــة�ا��فـــاظ�عل��ـــا�و�ـــشر�ا،�ولـــم�يوجـــد�ذلـــك��ـــ��أي�أمـــة�مـــن��مـــم�الن�ـــ��

�وكــذلك�مــا�تم�ــ��بــھ�علمــاء�ا��ــديث�ع�ــ��الــسابقة�،�و�ــذا�مــا�تم�ــ�ت�بــھ��ــذه��مــة،
�العلمية�   . نغ���م����بقية�الفنو

�العرا�� ��مام �سنة� )١(ليقو �ع�� �ا��فاظ ��� �ا��ديث �أ��اب �حركة صد � ر��
فبلغ�عنھ�ج�ابذة�النقلة�،�وقاموا�بأعباء�حملھ�،�ون��وا�هللا�: "�وتبليغ�االن���

ّ

سولھ ع���ج�لھ�،�ف�ان�اتصال��ذه������شر�ذلك�ح���ان�شر،�فال��عذر�ا��ا�ل�رو
الشر�عة�املط�رة�باألسانيد�مما�خص�هللا�بھ��ذه��مة�بفضلھ�،�ولقد��انت�مجالس�
�،� ��مالء �مجالس �فانقطعت ،� �غ���أ�لھ ��مر�إ�� �وسد �ح�� �بأ�لھ �غامرة ا��ديث
��ان� �أنھ �نا �ر �وقد ،� �وحلھ �ذلك �عقد �عن �الطالب�ن غبة �و ،� �ع��ا �ال�مم ولتقاعد ر

                                         
عبد�الرحيم�بن�ا��س�ن�بن�عبد�الرحمن�بن�أ�ي�بكر�بن�إبرا�يم�ا��افظ�الكب���املفيد� )١(

�ن�الدين�أبو� �الناقد�،�محدث�الديار�املصر�ة�،�ذو�التصانيف�املفيدة�،� زاملتقن�املحر ر

�الكردي ��صل �العرا�� �سنةالفضل �مات �وثمانمائة: �، �البن�. ست �الشافعية طبقات

  .بتصرف . ٣٣: ٢٩/ ٤قا����ش�بة�



  

 
 

١٠٤

جا�عمن )١(ي�مسلم�الك��يحضر�مجلس�أ� �ألف�مح��ة�خا �عو بالبصرة�لإلمالء�أ
ً

ر �نر
�شغلھ �من ��ستمالء �ل�س �لو�وجدت�يحضر�ممن �أن �ذلك �ع�� �آسف �كنت �وقد ،

غب�إ���جماعة�من�أ�ل�العلم� �بذلھ�،�فلما�كنت�باملدينة�الشر�فة� راغبا����قبو لر
ً

دين�إل��ا����ذلك�ليقتفي�املم���واملستم���سنة�من�م����م غبوا�أن�رالوا رن�قبلھ�،�و
�ذلك�من��حاديث�العالية��سناد�املتصلة�بنقلھ   )٢(" ني�و

�وا��ديث�وغ���ا� �و�صو لو�ما���متنوعة����ش���العلوم��اللغة�والتفس���والفقھ

�مجالس��مالء�����ذا�العلم�وج�ود� رمن�العلوم�لكن���آثرت�علم�ا��ديث�إلبراز�دو

  . علماءه����املحافظة�عليھ�

ات ارا :  

�مستقل،�إال�ما� �بحث �املسألة��� �ناقش��ذه �موضوع �ع�� �عل�� �حدود �أقف��� لم

�خالل� �من �و�ستمالء ��مالء �أدب �ع�� �الكالم �من �ا��ديث �مصط�� �علماء تناولھ

�سطره�السمعا�ي �ما �ا��ديث،�وكذلك �وطالب �املحدث �آداب � )٣(مبحث �كتابھ �� "

  ". أدب��مالء�و�ستمالء

                                         
�بن� )١( �هللا �عبد �بن �إبرا�يم �أبو�مسلم �العصر، �شيخ �املعمر، �ا��افظ، ��مام، الشيخ،

،�الك��،�صاحب�امسلم� �ان�سر�ا�ن�يال�متموال،�) . الس�ن(يبن�ماعز�بن�م�اجر�البصر
ً ً ً

�عا �وطرقھ، �با��ديث عاملا
ً

�بن� �أحمد �فقال �عليھ، دحموا �وا ��غداد �قدم ��سناد، ز��

����: جعفر�ا��ت�� �و�ان �غسان، حبة � ��� �علينا �أم�� �الك��، �أبو�مسلم �علينا �قدم رملا

�عنھ� �الناس �وكتب �يليھ، �الذي �صاحبھ �م��م �واحد ��ل �يبلغ �مستمل�ن، �سبعة مجلسھ

�وأ �نيفا �ذلك �فبلغ �بمح��ة، �حضره �من �وحسب �ثم�م��ت�الرحبة، �ألف�قياما، ر�ع�ن

ة �النظا �سو رمح��ة، ���يح. ى �. إسناد�ا �الذ��� �لإلمام �النبالء ،�٤٢٣/ ١٣س���أعالم

٤٢٤.   

�ات�السامية�مما�وقع�لشيخنا�من��خبار�العالية�للعرا��) ٢( �العشا �عو ر� ،�١٢٢: ص. نر

١٢٣ .  

�ابن) ٣( �الكر�م �عبد �خراسان،�أبو�سعد �محدث �الثقة، ��وحد، �الكب��، �ا��افظ ��مام،

� ر�مام�ا��افظ�الناقد�أ�ي�بكر�محمد�،�ابن�العالمة�مف���خراسان�أ�ي�املظفر�منصو

،�صاحب�املصنفات�ابن�محمد� ز يبن�عبد�ا��بار�التمي��،�السمعا�ي،�ا��راسا�ي،�املر و

= 

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة والثالثني بع العدد السا األول من املجلد  

 ة النبويودورها يف حفظ السنة جمالس اإلمالء احلديثية 



  

 
 

١٠٥

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة والثالثني بع العدد السا األول من املجلد  

 ة النبويودورها يف حفظ السنة جمالس اإلمالء احلديثية 

  :  اع ا

س�للموضوع   : ر�شتمل��ذه�ا��طة�ع���مقدمة�وتم�يد�وثالثة�مباحث�وخاتمة�وف�ا

أمــا�املقدمــة�ف�ــشتمل�ع�ــ��أســباب�اختيــار�املوضــوع�وأ�ميتــھ�وخطــة�البحــث�فيــھ،�وأمـــا�

  .التم�يد�ف�شتمل�ع����عر�ف�مجالس��مالء�ا��دي�ية

�ف�ــــو��عنــــوان ����مل: لأمــــا�املبحــــث��و طر�قــــة�جــــالس��مــــالء�ا��دي�يــــة�ورالتأصــــيل�التــــا

  : التبليغ،�وفيھ�مطلبان

����ملجالس��مالء�ا��دي�ية: لاملطلب��و   .  رالتأصيل�التا

  .�مالء�والتبليغ: املطلب�الثا�ي

آداب��مــالء�والعلمـاء�الــذين�ل�ـم�ا�تمــام�بـھ�وفيــھ�عــدة�: أمـا�املبحــث�الثـا�ي�و�ــو��عنـوان

  : مطالب

  .مالءآداب��: ل��املطلب��و

  .العلماء�الذين�اش��ر�ع��م��مالء: ��املطلب�الثا�ي

  .�وقات�و�ماكن�ال����انت��عقد�ف��ا�مجالس��مالء: ��املطلب�الثالث

  . أ�مية�مجالس��مالء�ا��دي�ية: ��املطلب�الرا�ع

يھ�ومنا���املحدث�ن�ف��ا�،�وفالكتب�املؤلفة�����مالء�: لث�ف�و��عنوان�املبحث�الثاأما�

  : مطلبان�

�   .الكتب�املؤلفة�����مالء�وأش�ر�ا�ومعرفة�املطبوع�م��ا: لاملطلب��و

  .منا���املحدث�ن����كتب��ما���: املطلب�الثا�ي�

  .وأما�ا��اتمة�فقد�اشتملت�ع���توصيات�ونتائج�تتعلق���ذا�البحث

س�متنوعة�تخدم�البحث�من�جميع�جوانبھ س�ف�ناك�ف�ا روأما�الف�ا   . ر

  

��اـــــــوأخ
ً

ئھ� ر�أسأل�هللا�الع���القدير�أن�يوفق�إلتمام��ذا�البحث�وأن�ينفع�بھ��اتبھ�وقا

  الباحث�.     وسامعھ�إنھ�و���ذلك�والقادر�عليھ�إنھ��عم�املو���و�عم�النص��

                                                                                                 
= 

�ع��م. الكث��ة �أخذ �الذين �واملشايخ �البالد �ك��ة �يوصف �وست�ن�. وال �اث�ت�ن �سنة مات

  . �بتصرف٤٦٤: ٤٥٦/ ٢٠ء�وخمس�مائة،�س���أعالم�النبال



  

 
 

١٠٦

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة والثالثني بع العدد السا األول من املجلد  

 ة النبويودورها يف حفظ السنة جمالس اإلمالء احلديثية 

 ا : ء اا  .  

ا  يجلمعج "  :أو� �جلس �من �مأخوذة �و�� ِ�مجلس
ْ َ َ َ َ� ِبالكسر�"ُس

ْ َ ْ
ِ

ًجلوسا" ُ ُوا��لوس. ُ ُ ُواملجلس�. ُالقعود: ُ ِ
ْ َ ْ ِبكسر�الالم�"َ

َّ
ِ

ْ َ
ُموضع�ا��لوس�و�فتح�ا�املصدر"ِ َ ْ َْ ْ َ ِ

ْ َ
ِ
َ

ِ
ُ ُ ْ ُ َ

ِ .

� وا��لسة
ُ َ ْ

ِ
ْ ِبالكسر"َ

ْ َ ْ
�ا��الس" ِ �عل��ا �ي�و �ال�� ِا��الة

َ َْ َ َْ ْ َ ُن
ُ َ

ِ
َّ ُ َ

�وقيل.  �املجالس، ��� َوتجالسوا ِ ِ
َ َ

ِ
َ ََ ْ

ِ
ُ َ َ

 :

ُا��لس� ْ
يقع�ع���الواحد�وا��مع�واملذكر�واملؤنثِ

َ ُ َّ َ ُ ْ َ َُ ُْ َ ْ ُْ
ِ

َ َ َ َ َ.")١(   

م :ءا :مأخوذ�من�مأل��ناء�ماء،�و�قال�أمليت�الكتاب�وأمللتھ�
ْ َ ُ َ ََ َ

ِ
ْ

ِ�إذا�

ِألقيتھ�ع���ال�اتب�ليكتب
َ ْ ُواستماله )٢(َ ْ َ ْسألھ��مالء�عليھ؛�ومنھ�: ْ

ِ
َ

ِ ْ ََ َ
ِ

ُ َ َ
ِاملستم���للذ: 

َّ
ِ
ْ َ ْ ُ

ي�

ٍيطلب�إمالء�ا��ديث�من�شيخ
ْ َ ْ

ِ ِ ُ ْ َ)٣(.   

�إمالال: يقال"  �وأمللت �إمالء �الكتاب أمليت
ً

��عا��.  �قال �جميعا ���ما �القرآن : جاء

�البقرة [} ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي{ ة � ]٢٨٢:رسو �من �" ف�ذا �وقال�"أمل ،

ة�الفرقان [}رت يب ىب{:�عا�� �اللغتان�". أم���" ف�ذا�من�]٥:رسو �أن�ت�و نفيجو ز

�أصل�بمع���واحد،�و�ج �أن�ي�و نو أمللت،�فاس�ثقل�ا��مع�ب�ن�حرف�ن����" أمليت�"ز

حيث�أبدلوا�من�إحدى�: �ع��. تظن�ت: لفظ�واحد،�فأبدلوا�من�أحد�ما�ياء�كما�قالوا

�فقالوا �ياء �قول�م.  التظ��: النون�ن �من �وكأنھ �الظن، �لھ: و�و�إعمال �هللا أي�. أم��

��� )٤(النحاسقالھ�.�قراء�ي�عليھأطلت: أمليت�الكتاب�ع���فالن: فمع��. أطال�عمره

                                         
)١ (� �للراز �. يمختار�ال��اح �٥٩: ص �منظو �البن �العرب �ولسان �٣٩/ ٦ر، ،٤٠� �مادة ،: 

  . بتصرف .جلس

)٢ (�   . ١١٩/ ١نجامع�العلوم����اصطالحات�الفنو

س�للز�يدي�) ٣(   . ٥٥٥/ ٣٩وتاج�العر

�عرف�بابن�يك���أبا�جعفر،�و: ىأحمد�بن�محمد�بن�إسماعيل�بن�يو�س�املرادى�النحو) ٤(

�املصر ىالنحاس �غليب�. ّ �بن �ا��سن �عن �ا��ديث �وكتب �بالنحو�حاذقا، �عاملا �ان
ً ً

�النحو،�و���تفس�����ولھ�تصانيف�. ّوخرج�إ���العراق،�ولقى�أ��اب�امل��د�. وطبقتھ

�مستحسنة �جياد �. القرآن �وثالثمائة �وثالث�ن �ثمان �سنة �يو�س�. تو�� �ابن �خ رتا

  . ١٩/ ١ياملصر



  

 
 

١٠٧

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة والثالثني بع العدد السا األول من املجلد  

 ة النبويودورها يف حفظ السنة جمالس اإلمالء احلديثية 

و�و�طر�قة�مسلوكة����القديم�وا��ديث،�ال�يقوم�بھ�إال�أ�ل� )١()صناعة�الكتاب(

  .)٢("املعرفة

ِو�مالء�عند�أ��اب�ا��ديث�أن�يلقي�املحدث�حديثا�ع���أ��ابھ�فيت�لم�فيھ�"  ِ ِ ِ
َ َ َْ َْ َ َ

ِ ِ
َ ُ ْ ْ

� �يتعلق �وما �والفقھ �الغر�ب �من �علمھ مبلغ
َّ َ َ َ َ َْ

ِ
ْ ْ

ِ
َ

�النوادر�والنكت �من ��علمھ �وما ِباإلسناد ِ
َ َّ ُ ُ َ َْ َ

ِ
ْ

ِ .

�من� �إمالء �و�قال �يقيد �ول�ذا �كتاب �أو �حفظ �من �ي�و �أن �من �أعم و�مالء
َ ُ َُ ََ َ ِ

َ َ َ
ن

َكتابھ ِ")٣(.  

�خليفة �حا�� �و�و:")٤(وقال �باملحابر،�: �مالء �تالمذتھ �وحولھ �عالم، �يقعد أن

� �هللا �فتح �بما �العالم �فيت�لم �التالمذة،��ع- ´- والقراط�س، �و�كتبھ �العلم، �من ليھ

�و�سمونھ �كتابا، فيص��
ً

�و�ما��:  �من. �مالء، �السلف ��ان الفق�اء،�: وكذلك

�والعلماء،� �العلم �لذ�اب ست �فاند �علوم�م، ��� �وغ���ا، �العر�ية، �وأ�ل رواملحدث�ن،

  . )٥("وإ���هللا�املص��

�بـــ�ن�عنـــوان�" �كب�ـــ��فـــر قونحـــن�ال�نـــر فلقـــد��ـــان�" لساملجـــا"أو�عنـــوان�" �مـــا��"ى

�أســتاذ�م،�وأمــام�م�املحــابر�و�أيــد��م� �متحلقــ�ن�حــو لالطــالب��ــ��واقــع��مــر�يجلــسو ن

��ــ�� �ع�ــ��لــسان�أســتاذ�م�الــذي�ي�ــو �مــا�يجــر ��ســتماع،�و�قيــدو نالــدفاتر�يحــسنو ي ن ن

العـادة�مــن�كبــار�العلمــاء�الثقــات،�فــإذا�جمعــت��ــذه��مــا���ل�ــي�تــصدر��ــ��شــ�ل�كتــاب�

                                         
   . ١١٥: �للنحاس�صابصناعة�الكت )١(

)٢ (�    . ٢٤٩/ ٣يفتح�املغيث�شرح�ألفية�ا��ديث�لل��او

)٣ (�   .١١٩/ ١نجامع�العلوم����اصطالحات�الفنو

�جل��،�) ٤( �ب�اتب �البلد �علماء �الش����ب�ن �ا��نفي، �القسطنطي��، �هللا �عبد �بن مصطفى

�خليفة �بحا�� �الديوان �أ�ل ���. و��ن ك �مشا �ومؤلف��ا، �بالكتب ف �عا خ، رمؤ ر ��عض�ر

�سنة. العلوم �بالقسطنطي�ية ضا�: وتو�� �لعمر� �املؤلف�ن �م��م ،� �وألف �وست�ن رسبع

   . ٢٦٣/ ١٢كحالة�

���ا���خليفة� )٥( �عن�أسامي�الكتب�والفنو نكشف�الظنو   . ١٦٠/ ١ن



  

 
 

١٠٨

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة والثالثني بع العدد السا األول من املجلد  

 ة النبويودورها يف حفظ السنة جمالس اإلمالء احلديثية 

ســتاذ�نفــسھ،�أو�يقــوم�ع�ــ��مراجع��ــا��عــض�النــا���ن�مــن��  �انــت�إمــا�أن��عــرض�ع�ــ�

اي��ا�م�سو�ة�إليھ �م�بر �بدو وتالمذتھ�الذين�يقومو ر   .ن

�و�شمل� �بم�ان، �الك��ة �من �و�سالمية �العر�ية اسات �الد �ميدان ��� ��ما�� روكتب

�عض�املوضوعات�املتخصصة��التفس���حينا�وا��ديث�حينا�آخر�والنحو�حينا�ثالثا�
ً ً ً ً

  .)١("و�كذا

 :ا  :الشر�ف�،�وا��ديث� �:لغة: ي�م�سو�ة�إ���ا��ديث�النبو

�واصطالحا �القديم، ضد
ً

 :� �الن�� �إ�� �أضيف �أوما �أو�فعال�أو�تقر�را �قوال�لھ
ً ً ً

�

  . )٢(" صفة،�ح���ا��ر�ات�والسكنات����اليقظة�واملنام

ًلم�يمنع�عددا�كب��ا�من�ًوأك����ما���عددا����ما��ان����علم�ا��ديث،�ولكن�ذلك�"  ً

�إ��� �يجلسوا �أن �من �العر�ية د�ار�الثقافة �ا �مر�عصو �ع�� �واللغة، ��دب زجال رر

�م�من�علم�وما����عقول�م�من�معرفة،�وما�تجود� رتالميذ�م�و�سمعو�م�ما����صدو

  .)٣"(بھ�خواطر�م�من�آداب

  

  

                                         
   .٢٧٧: ص. ملصطفى�الشكعھ�. منا���التأليف�عند�العلماء�العرب�) ١(

����شرح�نخبة�ابن���ر� راليواقيت�والدر) ٢(    . ٢٢٨/ ١ىللمناو

   . ٢٧٩: ص. ملصطفى�الشكعھ�. منا���التأليف�عند�العلماء�العرب�) ٣(
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  ا اول

  :ا طا ار  اء ا و

  ا اول 

ء اا  را ا  .  

تباط�بكتابة� �خ��سالمي�يجد�ا�مرتبطة�تمام�� رإن�املتأمل����عملية��مالء����التا ر

لھ�ع���الن��� �،�والذى��س���كوالقرآن�الكر�م�عند�نز
ُ

ابھ�بكتاب�الو���،�وكذلك�ّت

�هللا سو تبط��مالء����حديث� لا ر فم��م�من�كتب�وم��م�من�،� ��سنة�الن����ر

ى�أبو�داود .حفظ� افع�بن�عمر )٢(وال�سا�ي )١(ووقد�ر ومن�حديث� ُأيت�«: قال )٣(ر ْ َرَ

� �اللھ ِسو
َّ

َل ُ �َر �وع�� �ش�باء، ��غلة �ع�� �الض�� تفع �ا �ح�ن �بم�� �الناس ٌّ�يخطب ِْ
َ ََ َ َ َ

ٍ
َ ُْ َْ َ َ ُّ َ ََ َ

ْر
َ

ِ
ً

ِ ِ
َ َّ ُ¢�،

َ�ع���عنھ�والناس�ب َُ َُّ َ ُ ْ َ ّ
ِ

ٍ�ن�قاعد�وقائم�ُ ِ ِ
َ ََ

ٍ
َ ْ«)٤(.  

�،�ك��يفة�ع���بن�أ�ى�طالب�وأ�ى��ر�رة�وعبد�وتنوعت�ال��ف����ع�د�الن���

ضوان�هللا�عل��م�أجمع�ن� �بن�العاص�وجابر�بن�سمرة�وغ���م� رهللا�بن�عمر   .و

                                         
دي�ال��ستا�ي) ١( ،�ثقة��أبو�داودزسليمان�بن��شعث�بن�إ��اق�بن��ش���بن�شداد��

خمس�: افظ�مصنف�الس�ن�وغ���ا،�من�كبار�العلماء،�من�ا��ادية�عشرة�مات�سنةح

  .٢٥٠: ص. تقر�ب�ال��ذيب. وسبع�ن

�ال�سا�ي) ٢( �الرحمن �دينار�أبو�عبد �بحر�بن �بن �سنان �بن �ع�� �بن �شعيب �بن ،�أحمد

�سنة �مات �الس�ن، �صاحب �ثمان: ا��افظ، �ولھ �وثالثمائة �سنةثالث تقر�ب�. ن�وثمانو

  .٨٠: ص. ال��ذيب

�بن��الل�املز�ي) ٣( وافع�بن�عمر �املز�ي���بة،�سكنا�جميعا�. ر ولھ�وألخيھ�عائذ�بن�عمر

  . ٤٢/ ٢أسد�الغابة�. البصرة

)٤ (� ��� �أبو�داود �أخرجھ �كتاب �/ املناسك �النحر�: باب �يوم �يخطب �وقت �ح�١٩٨/ ٢أي

١٩٥٦���� وقت�ا��طبة�يوم�: باب�/ املناسك�كتاب�ى�وسنده���يح،�وال�سا�ي����الك��

  .�وسنده���يح٤٠٧٩: حديث. ١٩٠ / ٤النحر�



  

 
 

١١٠

� �يمل��ا��إ���امللوك�و�مراء�يدعو�م�إ����سالم�،�ف�ان�لوكذلك�كتب�الرسو

  .بو��ا�ع���كتابھ�فيكت

�الكتب�إ���امللوك�و���املصا��ة�يوم��وقد�أم���الن���:)١(يقال�ا��افظ�ال��او

   .)٢(ا��دي�ية�و���غ���ذلك�

: قال )٣(وامتدت�عملية��مالء��عده����ع�د�ال��ابة،�و���ال��يح�عن�أ�ي�جمرة

ِكنت�أترجم�ب�ن�ابن�عباس�و��ن�الناس�"  ِ
َّ َ َْ َ َْ ََ

ٍ
َّ ْ ُ

ِ
ْ َ ُ ُ ْ ُ)"٤(.  

�ا�� و ىو �البغدادير �ا��ياط طيب ف �معر �عن �بن�: " قال )٥(و�سنده �واثلة رأيت

  . )٦(" �سقع�يم���ع���الناس��حاديث�ف�م�يكتبو��ا�ب�ن�يديھ�

                                         
�الدين�) ١( �شمس �محمد �بن �عثمان �بكر�بن �أ�ى �بن �محمد �بن �الرحمن �عبد �بن محمد

�الشاف���،�ولد�سنة ��صل�القا�ر ىال��او إحدى�وثالث�ن�وثمان�مائة�وحفظ�كث��ا�: ي

 ١٨٤/ ٢البدر�الطالع�للشو�ا�ى�. �ن�و�سعمائة�اث�ت: من�املختصرات�،�و�انت�وفاتھ�سنة�

  .�بتصرف�١٨٦ : 

)٢ (�    . ٢٤٩/ ٣يفتح�املغيث�لل��او

أبو�) بضم�امل��مة،�وفتح�املوحدة��عد�ا�م�ملة(نصر�بن�عمران�بن�عصام�الضب���) ٣(

�بكن�تھ�،ثقة�ث�ت�،من�الثالثة�،مات�) با��يم(جمرة� ،�نز�ل�خراسان�،�مش�و رالبصر ي

  .٥٦١: ص. تقر�ب�ال��ذيب .سنة�ثمان�وعشر�ن

����كتاب�العلم�) ٤( وفد�عبد�الق�س�ع��� تحر�ض�الن���: باب� /يأخرجھ��مام�البخار

اء�م �و �من �و�خ��وا �والعلم، ��يمان �يحفظوا �٢٩/ ١  رأن �و . ٨٧: �ح ����مسلم�مام

سولھ،�وشرا�ع�الدين،�والدعاء�إليھ:باب/ كتاب��يمان� �٤٧/ ١ ر��مر�باإليمان�با��و

   . ٢٤: ح�

ى�عن�واثلة�بن��سقع�عداده����أ�ل�) ٥( ف�ا��ياط�أبو�ا��طاب�مو���ب���أمية�ير ومعر و

ى�عنھ�الوليد�بن�مسلم�وع���بن���ر�   . ٤٣٩/ ٥الثقات�البن�حبان�. والشام�ر

�وآداب�السامع�) ٦( ���املدخل�إ��� و�ذا��ثر�أخرجھ�الب��قى. ٥٥/ ٢يا��امع�ألخالق�الراو

خص����كتابة�العلم،�وأحسبھ�ح�ن�أمن�من�اختالطھ�بكتاب�هللا�: باب�الس�ن�،� من�
ُ َ ر

ف�ا��ياط�،�قال�أبو�حاتم�١٨٥٤: ح� ٨٤٥/ ٢ جل�ثناؤه : و،�وسنده�ضعيف�ألجل�معر

= 

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة والثالثني بع العدد السا األول من املجلد  

 ة النبويودورها يف حفظ السنة جمالس اإلمالء احلديثية 
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  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة والثالثني بع العدد السا األول من املجلد  

 ة النبويودورها يف حفظ السنة جمالس اإلمالء احلديثية 

�غضة�طر�ة�محفوظة�وكذا����ع�د�التا�ع�ن�وتا�ع��م�إ���أن�وصلت�إلينا�س�تھ�

  . من�التبديل�والتغي��

�عفان �عن ��سنده �ا��طيب ى �إلين«: قال )١(ور ��مامأخرج �فأم��� )٢(ّا كراست�ن

�أحاديث �سبعة �م��ا �املجالس�: " قال. »علينا ��عقدو ��انوا �جماعة �املتقدم�ن نو��

ن�. وأكرم�بھ )٣(بن�ا���اجالإلمالء�م��م�شعبة� وومن�الطبقة�ال���تليھ�يز�د�بن��ار

�البا��� )٥(بن�عاصم�التي��اوعاصم�بن�ع��� )٤(الواسطي و �بن�مر قوعمر ز  )٦(و

                                                                                                 
= 

ف�،�٣٥/ ٨  وقال�ابن�عدي����ال�امل ،٣٢٢/ �٨،�ا��رح�والتعديل�ىل�س�بالقو ومعر

�ھ�وما�ذكرتھ،�أحاديث�ال: ا��ياط� عامة�ما�ير
َ

َ�يتا�ع�عليھ�و ُ َُ َ .  

�،�ثقة�ث�ت�،�قال�ابن�) ١( يعفان�بن�مسلم�بن�عبدهللا�البا����أبو�عثمان�الصفار�البصر

�: املدي�� �مع�ن �ابن �وقال ،� �و�م �ما �و ،� �تركھ �ا��ديث �من �حرف ��� �شك �إذا : ر�ان

� �كبار�العاشرة �من �ب�س���، ��عد�ا �ومات ،� �عشرة ��سع �صفر�سنة ��� تقر�ب�. أنكرناه

  ٣٩٣ /٢ال��ذيب�

دي�العوذي�موال�م�أبو�عبد�هللا،�و�قال) ٢( ُ�مام�بن�يح���بن�دينار�� . يأبو�بكر�البصر: ز

ى�عن �اح�وأ�ي�جمرة�الضب��،�وعنھ: ور َعطاء�بن�أ�ي� ي�و�و�من�أقرانھ،�وابن�: ر رالثو

ك،�وعفان�   .بتصرف� .٦٧/ ١١بن�مسلم،���ذيب�ال��ذيب�اراملبا

د�العت�ي )٣( �،�رشعبة�بن�ا���اج�بن�الو ي�،�موال�م�،�أبو��سطام�الواسطي�،�ثم�البصر

ي�يقو لثقة�حافظ�متقن�،��ان�الثو �من�ف�ش��و�أم���املؤمن�ن����ا��ديث�،�و: ر ل�و�أو

�الرجال �عن �سنةبالعراق �مات ،� �السا�عة �عابدا�من �السنة،�و�ان �عن �وذب ،
ً

 :� . ست�ن

  .٢٦٦: ص. تقر�ب�ال��ذيب

اذان�السل���موال) ٤( ن�بن� زيز�د�بن��ار �م،�أبو�خالد�الواسطي،�ثقة�متقن�عابد،�من�و

ب�ال�سع�ن   . ٦٠٦: ص. تقر�ب�ال��ذيب. رالتاسعة،�مات�سنة�ست�ومائت�ن�وقد�قا

�عاصم�بن�ع���بن�عاصم�بن�ص�يب�الواسطي،�أبو�ا��) ٥( قسن�التي���موال�م،�صدو

  .٢٨٦: ص�. تقر�ب�ال��ذيب. إحدى�وعسر�ن�: ،�من�التاسعة�،�مات�سنة�ر�ما�و�م

�صغار�) ٦( �من ،� �أو�ام �لھ �فاضل �ثقة ،� �البصر �أبو�عثمان ،� �البا��� و �مر �بن يعمر ق ز و

�ع�وعشر�ن: التاسعة،�مات�سنة�   .٤٢٦: ص�. تقر�ب�ال��ذيب. رأ
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 ة النبويودورها يف حفظ السنة جمالس اإلمالء احلديثية 

هللا�و�مسلم�إبرا�يم�بن�عبدوأب )١(يلثالثة�محمد�بن�إسماعيل�البخارومن�الطبقة�ا

   ")٣(وجعفر�بن�محمد�بن�ا��سن�الفر�ا�ي )٢(يالبصر

�حنبل �بن �أحمد �عن ��سنده �أيضا و و
ً

ى ����«: قال )٤(ر �ول�س �ببغداد �شعبة جلس

  . )٥(»مجلسھ�أحد�يكتب�إال�آدم�بن�أ�ي�إياس�ف�و��ستم���و�كتب�و�و�قائم

�ة: وممن�أم���: يل��اوقال�ا��افظ�ا ،�)٧(،�و�مام)٦(وشعبة،�وسعيد�بن�أ�ي�عر

كيع   ،�)٨(وو

  

                                         
�إسماعيل) ١( �بن �إبرا�يممحمد �املغ�بن �البخار�بن �هللا �أبو�عبد ،� �ا��عفي �جبل�ي��ة ،�

ست�وخمس�ن�: ا��فظ�وإمام�الدنيا����فقھ�ا��ديث،�من�ا��ادية�عشرة�،�مات�سنة

�سنة�   . ٤٦٨: ص. تقر�ب�ال��ذيب. ن���شوال�،�ولھ�اث�تان�وستو

  . تقدمت�ترجمتھ�. الك���: و�ه) ٢(

)٣( � �شيخ �ا��افظ �املستفاض�العالمة �بن �ا��سن �بن �محمد �أبو�بكر�جعفر�بن الوقت

�وصاحب�التصانيف �من�حضر�مجلسھ�. و�ان�ثقة�مأمونا: رالفر�ا�ي�قا����الدينو رحز

�عشر �وستة �ثالثمائة �املستملو �و�ان �ألفا �نحو�ثالث�ن ��انوا �فقيل �ا��ديث . نلسماع

  . �بتصرف�١٩٠�،١٩١/ ٢تذكرة�ا��فاظ�لإلمام�الذ����. ومات�سنة�إحدى�وثالثمائة�

،�نز�ل��غداد،�أبو�عبد�) ٤( ز يأحمد�بن�محمد�بن�حنبل�بن��الل�بن�أسد�الش�با�ي�املر و

أس�الطبقة�العاشرة�،�مات�سنة� : رهللا�،�أحد��ئمة،�ثقة�حافظ�فقيھ���ة�،�و�و�

�سنة �ع�ن،�ولھ�سبع�وسبعو نإحدى�وأ    .٨٤: ص. تقر�ب�ال��ذيب�. ر

�وآداب�الس) ٥(   . بتصرف��س��� . ٥٥�،�٥٦/ ٢امع�يا��امع�ألخالق�الراو

�موال�م�،�أبو�ال) ٦( �ة�م�ران�ال�شكر يسعيد�ابن�أ�ي�عر �،�ثقة�حافظ�لھ�و ينضر�البصر

،�لكنھ�كث���التدل�س�واختلط�،�و�ان�من�أث�ت�الناس����قتادة�من�السادسة�تصانيف

  ٢٣٩: ص. تقر�ب�ال��ذيب�. سبع�وخمس�ن: ست�،�وقيل�: ،�مات�سنة�

  .قدم�ت) ٧(

ا����) ٨( أبو�سفيان�ال�و���،�) بضم�الراء�و�مزة�ثم�م�ملة�( ؤوكيع�بن�ا��راح�بن�مليح�الر

�سنة�سبع�و�سع�ن�: ثقة�حافظ�عابد،�من�كبار�التاسعة�مات����آخر�سنة� لست�وأو

�سنة    . ٥٨١: ص. تقر�ب�ال��ذيب. نومائة�ولھ�سبعو
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  ،�)٣(وابن�و�ب،�)٢(،�ومالك)١(وحماد�بن�سلمة

�علية)٤(وأبو�أسامة �وابن ن)٥(، ��ار �بن �و�ز�د �ع��)٦(و، �بن �وعاصم �وأبو�)٧(، ،

�وجعفر�الفر�ا�ي،�)٨(عاصم �الك��، �مسلم �وأبو ، �والبخار ، و �مر �بن �وعمر ي، ق ز و

�واملتأخر�ن�)٩(�وال��ي� �املتقدم�ن �من �و�تعسر�عد�م، �سرد�م، �يطو �خلق ��� ل،

                                         
�الن) ١( �أث�ت �عابد �ثقھ �أبو�سلمة، �دينار�البصر �بن �سلمة �بن �و�غ���يحماد �ثابت ��� اس

  .٥٨١: ص. تقر�ب�ال��ذيب. حفظھ�بأخرة،�من�كبار�الثامنة،�مات�سنة�سبع�وست�ن

��صب��،�أبو�عبد�هللا�املد�ي،�الفقيھ،�) ٢( ومالك�بن�أ�س�بن�مالك�بن�أ�ي�عامر�بن�عمر

أس�املتقن�ن،�وكب���املتث�ت�ن،�من�السا�عة،�مات�سنة . �سع�وسبع�ن: رإمام�دار�ال��رة،�

  . �بتصرف٥١٦: ص. �ال��ذيبتقر�ب

�الفقيھ،�ثقة�حافظ�) ٣( يعبد�هللا�بن�و�ب�بن�مسلم�القر���،�موال�م�أبو�محمد�املصر

�سنة: عابد،�من�التاسعة،�مات�سنة تقر�ب�. نسبع�و�سع�ن�ومائة،�ولھ�اث�تان�وسبعو

  .٣٢٨: ص. ال��ذيب

)٤ (،� �بكن�تھ �مش�و �أبو�أسامة �ال�و��، �موال�م �القر��� �أسامة �بن �ما�رحماد � �ث�ت ر�ثقة

� �سنة �مات �ـ �كبار�التاسعة �من ،� �غ��ه �كتب �من �يحدث �بأخرة �و�ان ،� إحدى�: دلس

  .١٧٧: ص. تقر�ب�ال��ذيب. ومائت�ن�و�و�ابن�ثمان�ن

�بابن�) ٥( ف �املعر ،� �أبو��شر�البصر �موال�م ��سدي، �مقسم �بن �إبرا�يم �بن وإسماعيل ي

� �سنة �مات ،� �الثامنة �من �حافظ، �ثقة ،� �و�سع�: علية �وثمان�نثالث �ثالث �و�و�ابن . ن

  .١٥٥: ص. تقر�ب�ال��ذيب

  .تقدم) ٦(

   .تقدم�) ٧(

،�ثقة� )٨( يال��اك�بن�مخلد�ابن�ال��اك�بن�مسلم�الش�با�ي،�أبو�عاصم�الن�يل�البصر

   . ٢٨٠:ص. تقر�ب�ال��ذيب. اثن���عشرة�أو��عد�ا: ث�ت،�من�التاسعة،�مات�سنة�

ث�بن�عبيد�بن�سليم�ال��) ٩( �،�ثقة�ث�ت�،�يقال�رخالد�بن�ا��ا يي���،�أبو�عثمان�البصر

�: لھ �سنة �مات ،� �الثامنة �من �الصدق، �عشر�ن: خالد �سنة �ومولده ،� �وثمان�ن . ست

  .١٨٧:ص. تقر�ب�ال��ذيب
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 ة النبويودورها يف حفظ السنة جمالس اإلمالء احلديثية 

��شران �وا��طيب)١(�ابن �والسلفي)٢(، ،)٣(� �عساكر، �والراف��)٤(وابن ،)٥(�،

  ،)٦(وابن�الصالح

                                         
الشيخ،��مام،�املحدث،�الصادق،�الواعظ،�املذكر،�مسند�العراق؛�أبو�القاسم�عبد�) ١(

� �باامللك �محمد �بن ��شران �بن �هللا �عبد �بن �محمد �بن ��مو �م�ران �بن ��شران ين

�ع�مائة�: مات. موال�م،�البغدادي،�صاحب��ما���الكث��ة �يع��خر،�سنة�ثالث�ن�وأ ر��� . ر

  . �بتصرف�٤٥٧ : ٤٥٠/ ١٧س���أعالم�النبالء�

  . قدم�ت) ٢(

�املعمر�ن،�أبو�طا�ر�) ٣( �شرف ��سالم، �شيخ �املف��، �ا��افظ، �املحدث، �العالمة، �مام،

بن�أحمد�بن�محمد�بن�إبرا�يم��ص��ا�ي،�وأم���مجالس��سلماس�بن�محمد�اأحمد�

،�و����من��جزاء� لو�و�شاب،�وانتخب�ع���غ���واحد�من�املشايخ،�وكتب�العا���والناز

�٣١: ٥/ ٢٠س���أعالم�النبالء�.ما�ال�يح����ك��ة�،�تو���سنة�ست�وسبع�ن�وخمس�مائة�

  . بتصرف�

�امل) ٤( �الكب�� �ا��افظ �العالمة �القاسم��مام �أبو �الدين، �ثقة �الشام، �محدث جود،

�خ�دمشق"الدمشقي�الشاف��،�صاحب� و�ان�ف�ما�حافظا�متقنا�ذكيا�بص��ا���ذا�". رتا
ً ً ً ً ً

مانھ � �نظ����� �لھ �وال��ان ه، �غبا �وال��شق �شأؤه، �ال�ي��ق زالشأن، �مائة�. ر �عة �أ روأم��

�وثمانية �: تو��. مجلس �مائة �وخمس �وسبع�ن �إحدى �سنة جب، � �النبالء�س���.ر�� أعالم

  . �بتصرف٥٧٠: ٢٠/٥٥٤

�ابن�) ٥( �الكر�م �عبد �أبو�القاسم �الدين، �إمام �والعرب، �ال��م �عالم �الشافعية، شيخ

��� . والعالمة�أ�ي�الفضل�محمد�بن�عبد�الكر�م�بن�الفضل�بن�ا��س�ن�الراف��،�القز

،�حسن�الس��ة،�ج: قال�ابن�الصالح ميل�نأظن�لم�أر����بالد�ال��م�مثلھ،��ان�ذا�فنو

�. �مر �حديثا(ولھ �ثالث�ن �ع�� �مائة) أما�� �وست �وعشر�ن �ثالث �سنة أعالم�س���. تو��

  . �بتصرف٢٥٤: ٢٥٢/ ٢٢النبالء

تقي�الدين�أبو�عمر�عثمان�،�ابن�املف���صالح�الدين�عبد�الرحمن�بن�عثمان�بن�مو���� )٦(

ى�املوص���الشاف���،�صاحب�علوم�ا��ديث�،�مولده����سنة� و رالكردي�الش�ر سبع�: ز

� �سنة �وتو�� ،� �مائة �وخمس �: وسبع�ن �وستمائة �ع�ن �وأ �أعالم�. رثالث س��

  .١٤٤: ٢٣/١٤٠النبالء



  

 
 

١١٥

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة والثالثني بع العدد السا األول من املجلد  

 ة النبويودورها يف حفظ السنة جمالس اإلمالء احلديثية 

  .)٢(،�والناظم)١(يواملز 

�السيوطي ��مام �قال ، �ع���العصو ��مالء �مجالس ��مالء�: )٣(رواستمرت ��ان وقد

� �ابن ��عد س �سنة�رد �فافتتحھ �العرا�� �الفضل �أ�ي �ا��افظ �أواخر�أيام �إ�� الصالح

�عمائة�مجلس�و�ضعة�عشر�مجلسا�إ���سنة�موتھ� ست�و�سع�ن�وسبعمائة،�فأم���أ
ً

ر
سنة�ست�وثمانمائة،�ثم�أم���ولده�إ���أن�مات�سنة�ث�ت�ن�وخمس�ن�أك���من�ألف�

���ر �ابن ��سالم �شيخ �أم�� �ثم �وكسرا، �سن)٤(مجلس �مات �أن ��إ�� ث�ت�ن�: ة

�سنة�ث�ت�ن� س��سع�عشرة�سنة�فافتتحتھ�أو لوخمس�ن�أك���من�ألف�مجلس،�ثم�د ر
ىوسبع�ن�فأمليت�ثمان�ن�مجلسا�ثم�خمس�ن�أخر

ً)٥(  

� �ال��او �ا��افظ �: يوقال �د�را �قبلھ �انقطع ��مالء �العرا��–و�ان �وحاولھ�-�أي ،�

�برغبة�الناس�عنھ،�التاج�السب�ي،�ثم�ولده�الو���العرا��،�ع���إحيائھ،�ف�ان�يتعلل

عھ� ه�لذلك،�واتفق�شر ووعدم�موقعھ�م��م،�وقلة��عتناء�بھ،�إ���أن�شرح�هللا�صد ر
س منھ�. رفيھ�باملدينة�الشر�فة،�ثم�عقده�بالقا�رة����عدة�مدا زوكذا�أم����س��ا����

ً

السراج�بن�امللقن،�ولم�يرتض�شيخنا�ص�يعھ�فيھ،�و�عد�ما�الو���العرا���با��رم�ن�

                                         
�حافظ� )١( ف�باملز ييوسف�بن�عبد�الرحمن�بن�يوسف�القضا���ال�ل���الدمشقي�املعر و

�مثلھ،�وأو���مشكالت�ومعضالت�: الدنيا�ومسند�ا،�قال�السيوطي�عنھ نلم�تر�العيو

� �علم �من �إليھ �سبق �سنةما �مات جالھ، �و �وسبعمائة: را��ديث �ع�ن �وأ ف�رس�. راث�ت�ن

س�للكتا�ي�   .بتصرف�. ١٥٤/ ١رالف�ا

)٢ (�   . ا��افظ�العرا��: و�قصد�بالناظم�.٢٤٩/ ٣يفتح�املغيث�لل��او

�بكر�السيوطي) ٣( �أ�ي �الكمال �بن �الرحمن �عبد �الدين �الد�ر�علما�. جالل �أفراد أحد
ً

�وذيوع �ش�رة �وقتھ �وإمام ،� وتص�يفا
ً

ا
ً

�سنة�.  �وتو�� ،� �وثمانمائة �ع�ن �وأ ��سع �سنة رولد

  .٣٢٨/ ١إحدى�عشرة�و�سع�ومائة�،�البدر�الطالع�للشو�ا�ي�

ابن���ر�أحمد�بن�ع���بن�محمد�بن�محمد�بن�ع���بن�محمود�بن�أحمد�بن�أحمد� )٤(

�مفخر� ،� �الوقت �فر�د ،� �ا��افظ �العالمة ��مام ،� �الشاف�� �املصر �العسقال�ي يبن

� �علم ،� �والقضاة�الزمان ،� �امل��ز�ن �ا��فاظ �خاتمة �املحقق�ن، �عمدة ،� ��عالم �ئمة

�وثمانمائة �وخمس�ن �اث�ت�ن �سنة �تو�� ،� �الدين �ش�اب �أبو�الفضل ،� �ن ��ظ�. راملش�و

  . �بتصرف�٢١٥: ٢١١: ص. ���اظ�بذيل�طبقات�ا��فاظ�البن�ف�د�امل�ي�

�لإلمام�السيوطي�) ٥( �ب�الراو يتد    . ١٣٩/ ٢ر
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 ة النبويودورها يف حفظ السنة جمالس اإلمالء احلديثية 

س� س،�روعدة�مدا رمن�القا�رة،�وشيخنا�بالشام�وحلب�ومصر�و�القا�رة����عدة�مدا
ة��عض�محققي�شيو��،�فأمليت�بمكة�و�عدة�أماكن�من� رواقتديت���م����ذلك�بإشا
�و�عمال� �الستمائة، �نحو ��ن �إ�� �املجالس �من �أمليتھ �ما �عدة �و�لغ القا�رة،

  .)١(بالنيات

  

"� �ان�شا �غ���من�شرة ��انت �الطر�قة ��ذه �جل�رإال�أن ��ان �بل ��و��، �العصو ��� را

،�عاكف�ن�ع���كتب��ول�ن�با��مع�و�ختصار،�والشرح� رعلماء�ا��ديث�����ذا�الدو

�با��ديث،� �العناية �ا�عدمت �الدو �أواخر��ذا ��� �أنھ �إال �ذلك �إ�� �وما روالتخر�ج،

ع،�إال����قليل�من�البلدان،�وأفراد�قالئل�من�العلماء   .)٢"(ووعكف�الناس�ع���الفر

�وانصرفت�وم ، �ال��ر �التاسع �القر ��عد �ضعفت �قد ��مالء �مجالس �أن ��ذا يع�� ن

�مم�املحدث�ن�إ���التخر�ج�والتص�يف�والشرح�والعناية�بالبحث�عن���ة��حاديث�

  . وضعف�ا

  

                                         
�فتح�املغي) ١(    .٢٤٩/ ٣يث�لل��او

�و�) ٢( �للشيخ�محمد�أ�ى� زا��ديث�واملحدثو    . ٤٣٨: ص. ن



  

 
 

١١٧

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة والثالثني بع العدد السا األول من املجلد  

 ة النبويودورها يف حفظ السنة جمالس اإلمالء احلديثية 

 ما ا :ء واا.  

  

��و �عن :التبليغ �كث��ا �حدث �و�ذا ،� �املجلس �عن ��عد �ملن �الصوت �إيصال
ً

��ئمة� د

ُالذين�ك��ت�مجالس��مالء�عند�م�ح���فاقت��الف�،�ف�ان�يصعب�ع���من��عد� َ

�لفظ� �لضبط مة �ال �حتمية �التبليغ �ف�ان ،� ���يحا �سماعا ��سمع �أن �الشيخ زعن
ً ً

  . الشيخ�ملن��عد�عن�م�انھ

�ا��طيب�البغدادي� ي�ب���للمحدث�أن�يتخذ�من�يبلغ�عنھ��مالء�إ���من��عد�: ليقو

   )١(ة���ا��لق

� �السمعا�ي ����: "ليقو ��عد �من �إ�� ��مالء �عنھ �يبلغ �من �يتخذ �أن �للمستم�� ي�ب��

  . )٢("ا��لقة

ى�ا��طيب��سنده�عن�أ�ى�بكر�أحمد�بن�جعفر�بن�سلم ملا�قدم�علينا�: " قال� )٣(ور

حبة�غسان�،�و�ان����مجلسھ�سبعة�مستمل�ن�،� رأبو�مسلم�الك���أم���ا��ديث����

احبھ�الذي�يليھ�،�وكتب�الناس�عنھ�قياما�بأيد��م�املحابر�،�يبلغ��ل�واحد�م��م�ص
ً

�مح��ة� �ألف �ع�ن �وأ �نيفا �ذلك �فبلغ �حضر�بمح��ة �من �وحسب �الرحبة �م��ت رثم
ً

ة� �النظا رسو   "ى

�قال كنا�نحضر�مجلس�أ�ي�إ��اق�إبرا�يم�: " يوذكر�عن�محمد�بن�حب�ب�البصر

��شارع�ال��يم�بالناس�بن�ع���ال��ي���ل��ديث،�و�ان�يجلس�ع���سطح�لھ�،�و�مت�

�قال ،� �ال��ي�� �عن �املستملو �و�بلغ ،� �للسماع ن �يحضر نالذين ����: و �أقوم وكنت

                                         
�وآداب�السامع�) ١(   ٦٥/ ٢يا��امع�ألخالق�الراو

   . ٨٤. أدب��مالء�و�ستمالء�للسمعا�ي�) ٢(

اشد�أبو�بكر�ا��ت���) ٣( با��اء�امل��مة�والتاء�( رأحمد�بن�جعفر�بن�محمد�بن�سلم�بن�

�مشددة ف �ا��ر �وثالثة �)�والالم �سنة �تو�� ،� �ث�تا �ثقة �مك��ا، �دينا، �صا��ا، �و�ان ،
ً ً

 :

�خ��غداد�ل��طيب�البغدادي�. خمس�وست�ن�وثالث�مائة�   . �بتصرف�١١٣/ ٥رتا
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 ة النبويودورها يف حفظ السنة جمالس اإلمالء احلديثية 

ال��ر�فأجد�الناس�قد�سبقو�ي�وأخذوا�مواضع�م�،�وحسب�املوضع�الذي�يجلس�

جل�   .)١("رالناس�فيھ�وكسر�فوجد�مقعد�ثالث�ن�ألف�

�املستحسنة�للمحدث،�يقو ل�ا��افظ�ابن�رواتخاذ�املستم���املبلغ�من��مو

ف�عقد�مجلس�إلمالء�ا��ديث،�فإنھ�من�أع���: "¬الصالح� رو�ستحب�للمحدث�العا

مراتب�الراو�ن،�والسماع�فيھ�من�أحسن�وجوه�التحمل،�وأقوا�ا،�وليتخذ�مستمليا�

ي� ويبلغ�عنھ�إذا�ك���ا��مع،�فذلك�دأب�أ�ابر�املحدث�ن�املتصدين�ملثل�ذلك،�وممن�ر

كي: عنھ�ذلك �و ن،����عدد�كث���من�ومالك،�وشعبة، �بن��ار وع،�وأبو�عاصم،�و�ز�د

�السالف�ن �أن�. �عالم �نا �ر �ما �مثل ��� �كيال�يقع �محصال�متيقظا، �مستمليھ ووليكن

ن�سئل�عن�حديث،�فقال يا�: " ،�فصاح�بھ�مستمليھ"ا�بھ�عدةحدثن: " ويز�د�بن��ار

ضع�مرتفع�ول�ستمل�ع���مو ".عدة�ابن�فقدتك: "،�فقال�لھ"أبا�خالد،�عدة�ابن�من؟�

�املحدث،� �لفظ �ي�بع �أن �وعليھ �قائما، �استم�� �يجد �لم �فإن �أو�نحوه، �كر���، من
ً

فيؤديھ�ع���وج�ھ�من�غ���خالف،�والفائدة����استمالء�املستم���توصل�من��سمع�

وأما�من�لم��سمع�إال�. لفظ�املم���ع����عد�منھ�إ���تف�مھ،�وتحققھ�بإبالغ�املستم��

ايتھ�لذلك�عن�املم���مطلقا،�من�غ���لفظ�املستم��،�فل�س��ستفيد�بذ لك�جواز�ر
ً

و

   .)٢("بيان�ا��ال�فيھ

  

                                         
�وآداب�السامع�) ١(   بتصرف��س�� . ٥٧/ ٢يا��امع�ألخالق�الراو

  .٢٤١: ص. مقدمة�ابن�الصالح�) ٢(



  

 
 

١١٩
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ما ء: اآداب ا ، ا  ء اوا:  

  .آداب اء:  ا اول

ملن�يتو����مالء�ع���طالب�ا��ديث�آداب�وقيم�البد�من�مراعا��ا�اتفاقا�مع�التأدب�
ً

�هللا سو لوالوقار���ديث� ضوان�هللا��عا����ر ر�،�و�ان��ذا�دأب�السلف�الصا���

عل��م،�وقد�سنوا��عض��داب�ال���البد�م��ا�ح���ي�سم�املم���واملستم�����دى�

�    . لسلف�م����ا��فاظ�ع����يبة�حديث�الرسو

�فقال� �مستمليا �يتخذ �وأن �لإلمالء �مجلسا ��عقد �أن �املحدث �آداب �من �جعلوا بل
ً ً

عقد�مجلس�إلمالء�ا��ديث،�فإنھ�من�: " من�آداب�املحدث:  ¬ا��افظ�ابن�الصالح�

�وليتخذ� �وأقوا�ا، �التحمل، �وجوه �أحسن �من �فيھ �والسماع �الراو�ن، �مراتب أع��

�يبلغ�عنھ�إذا�ك���ا��مع،�فذلك�دأب�أ�ابر�املحدث�ن�املتصدين�ملثل�ذلك،� مستمليا
ً

ي�عنھ�ذلك كيع،�وأبو�عاصم،�و�ز�د�بن��: ووممن�ر ن،����عدد�ومالك،�وشعبة،�و وار

  .)١("كث���من��عالم�السالف�ن

 أو :٢(آداب ا( :   

�طالبھ� �أمام ���ا �يتح�� �ال�� ��داب ��عض �لھ �ف�سن �لإلمالء �ن�تھ �الشيخ �عقد إذا

  : تتمثل�فيما�ي��

�نة،�" -١ � �وأفضل ��يئة �أكمل �ع�� ��مالء �حال ��� �املم�� �ي�و �أن ز�ستحب ن

�ا ه �أمو �بإصالح �ذلك �قبل �نفسھ �من�رو�تعا�د �ا��اضر�ن �عند �تجملھ ل��

�طالت،� �إذا �أظاف��ه �وليقص �بالسواك، �ولي�تدئ �واملخالف�ن، املوافق�ن

                                         
   .٢٤١: ص. مقدمة�ابن�الصالح�) ١(

ّمن�يقوم�بإمالء��حاديث�ع���التالميذ�والكتاب�: �و�) بضم�امليم�وكسر�الالم�: (��املم�) ٢(

ن�مجلس�الشيخ�،�سواء��ان�الشيخ��و�الذي�يقوم��عملية��مالء�،�أو� والذين�يحضر

 . املبلغ�عن�الشيخ�من�طالب�العلم�



  

 
 

١٢٠

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة والثالثني بع العدد السا األول من املجلد  

 ة النبويودورها يف حفظ السنة جمالس اإلمالء احلديثية 

�العمامة،� �ولي�و �البيض، �الثياب �من �وليل�س أسھ، � �شعث رول�سكن ر

 . )١(ول�سرح���يتھ،�ول�ستعمل�من�الطيب�إن��ان�عنده،�ولينظر����املرآة

�بال -٢ �ولي�تدئ �املجلس، �قصد �إذا �مشيھ ��� �من�وليقتصد �لقيھ �ملن سالم

�وإذا� �غ���البالغ�ن، �الص�يان �ح�� �املسلم�ن ��افة �بالسالم �وليعم املسلم�ن،

�إ��� �الس�و �فإن �لھ �القيام �من �جالسا ��ان �من �فليمنع �املجلس �إ�� نوصل
ً

�جلوسھ،� �قبل �ركعت�ن �يص�� �أن �لھ �و�ستحب �النفس، �آفات �من ذلك

و�ستحب�لھ�أن�يجلس�م���عا�متخشعا
ً ً)٢(. 

�ا��طاب�مع�أ��ابھ،�و�حسن�خلقھ�مع�أ��ابھ�وأ�ل�ول�ستعمل�لطيف -٣

 .)٣(حلقتھ

و��ب���للمم���أن��ع�ن�أل��ابھ�يوم�املجلس،�لئال�ينقطعوا�عن�أشغال�م،� -٤

عد�م� �و �اليوم �ل�م �ع�ن �وإذا ��عضا، ��عض�م �و�عد �إلتيانھ، وول�ستعدوا

باإلمالء�فيھ�فال�ي�ب���لھ�إخالف�موعده�إال�أن�يقتطعھ�عن�ذلك�أمر�يقوم�

ه  . )٤(�بھ�رعذ

�امل��د� -٥ ��� �ا��معة �يوم �خصوصا �املساجد ��� �يم�� �أن �للمحدث �ستحب
ً

�جلوسھ�تجاه�القبلة�  .)٥(نا��امع،�وأن�ي�و

�فإن� -٦ �كتابھ �من �إال �يحدث �وال ة، �ط�ا �ع�� �إال �يحدث �وال �أصلھ �يمس روال

  ).٦(ا��فظ�خوان

                                         
  .�بتصرف٣٢ -٢٥: ص�. أدب��مالء�و�ستمالء�للسمعا�ي�) ١(

   .٣٦- ٣٣: ص�. سابق�مصدر�) ٢(

   . ٣٦�،�٣٧: ص�. مصدر�سابق�) ٣(

�وآداب�السامع�) ٤(   . ٣٨�،٣٩: ص. �،�وأدب��مالء�و�ستمالء�٥٧/ ٢يا��امع�ألخالق�الراو

�وآداب�السامع�) ٥( ،�٤٢: ص. ،�وأدب��مالء�و�ستمالء�٦٠�،�٦١/ ٢يا��امع�ألخالق�الراو

٤٤.  

  .٤٥: ص. أدب��مالء�و�ستمالء�) ٦(



  

 
 

١٢١

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة والثالثني بع العدد السا األول من املجلد  

 ة النبويودورها يف حفظ السنة جمالس اإلمالء احلديثية 

�ذلك� -٧ �ولو�فعل �الناس ��س�نصت �ثم �القرآن، �من ة �سو �بقراءة �يفتتح رثم

�ك���املستم� �وإذا �ل��اضر�ن، ��سمع �إال�بقدر�ما �صوتھ �وال�يرفع �فحسن، �

�استحب�لھ�أن� �وجھ�املم�� ن �ال�ير �بحيث �من�يحضر�السماع�و�انوا وعدد

 )١(يجلس�ع���من���أو�غ��ه�ح���يبدو�ل��ماعة�وج�ھ�و�بلغ�م�صوتھ

�يقو -٨ �الرحيم: (لثم �الرحمن �هللا �لھ�) �سم �يقو �ثم �بال�سمية، لو�فتتح

�ذ: املستم�� �املم��من �فيقو ،� �هللا حمك � �حدثك �أو�من لكرت، �،�: ر �فالن ثنا

�ع��� �و���حم �من��اه، �ب�سبھ �يبلغ �ح�� �عنھ ي �ير �أن �ير�د �الذي �شيخھ وو��سب

ي�عن�جماعة�من�شيوخھ� ي�عن�شيخ�واحد�بل�ير وشيخھ�و�دعو�لھ�،�وال�ير و

ى��ل�إسناد�عن�شيخ�آخر��ان�أحسن  .)٢(وولو�ر

ي�إال�عن�الثقات،�و�جت�ب�ا -٩ اية�عن�الضعفاء�واملخالف�ن�من�أ�ل�ووال�ير ولر

�الغرائب� �عن �والعدو �املشا��� اية �ر �واستحباب �و��واء، لالبدع و

�العوام ي�ما�ال�يحتملھ�عقو لواملناك��،�وال�ير  .)٣(و

ومن�أنفع�ما�يم����حاديث�الفق�ية�ال���تفيد�معرفة��ح�ام�الشرعية�من� -١٠

�إ �و�ستحب �املعامالت، �بحقو ��علق �وما �ال��غيب�قالعبادات �أحاديث مالء

 . )٤(���فضائل��عمال�وما�يحث�ع���ا�����والذكر�و�ز�د����الدنيا�

ى�املم���حديثا�فيھ�كالم�غر�ب�فسره�أو�مع���غامض�ب�نھ�وأظ�ره،� -١١ وإذا�ر
ً

و

��عرفھ�فيلزمھ� �لم �من �معناه�وأما �عرف �يفسر�إال�ما �للمم���أن زوال�يجو

 . )٥(الس�وت�عنھ

                                         
�وآداب�السامع�)١(   .٤٩: ص. �،�أدب��مالء�و�ستمالء�٦٨/ ٢ي�ا��امع�ألخالق�الراو

)٢ (� �السامع �وآداب �الراو �ألخالق �٧١/ ٢يا��امع �و�ستمالء ��مالء �أدب . ٥٣: ص. �،

اي� �ب�الر ووتد   .١٣٦/ ٢ر

�وآداب�السامع�٥٦: ص. أدب��مالء�و�ستمالء�) ٣(    .١٠٧/ ٢ي�،�وا��امع�ألخالق�الراو

�وآداب�السامع�) ٤(   .٦٠: ص. �،�وأدب��مالء�و�ستمالء�١١٠/ ٢يا��امع�ألخالق�الراو

�وآداب�السامع�) ٥(   .٦١: ص. �،�وأدب��مالء�و�ستمالء�١١١/ ٢يا��امع�ألخالق�الراو



  

 
 

١٢٢

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة والثالثني بع العدد السا األول من املجلد  

 ة النبويودورها يف حفظ السنة جمالس اإلمالء احلديثية 

١٢- �� ��� �املم�� �انت�� �وإذا �هللا سو �ذكر� �إ�� لسناد �الصالة�ر �لھ �استحب

افعا�صوتھ�بذلك�و�كذا�يفعل�����ل�حديث�عاد�فيھ�ذكره�،�وإذا�عليھ �
ً

ر

ضوان�هللا�عليھ�أو�  . )١(¢رانت���إ���ذكر��عض�ال��ابة�قال�

�ھ�و�ب�ن�املعا�ي�ال���ال��عرف�ا�إال� -١٣ �أن�ي�بھ�ع���فضل�ما�ير و�ستحب�للراو ي

� �وذو�ھ �أمثالھ �من �وصفھ�ا��فاظ ���يحا �أو �عاليا �ا��ديث ��ان فإن
ً ً

 .)٢(بذلك

ا�من� -١٤ �ھ�بل�يجعلھ�متوسطا�حذ ي�ب���للمم���أن�ال�يطيل�املجلس�الذي�ير
ً ً
ر و

ه�عن�الطلب�وكسلھ،�و�ختم� رسآمة�السامع�ومللھ�وأن�يؤدي�ذلك�إ���فتو

املجلس�با���ايات�والنوادر،�ثم�ي�بع�ا���ايات�باألناشيد�و�شعار�و�ختم�

 .)٣(��ا�املجلس

��ي�ال�´وإذا�ذكر��لمة�إ���أن��عيد�ا�املستم���و�كت��ا�الطلبة�ف�ستغفر�هللا� -١٥

غا �فا ي�و
ً

ر  .)٤(ن

�القلم� -١٦ �غ � �منھ �أفسد �ما �وإصالح �وإتقانھ �املكتوب �باملجلس ضة زاملعا ر

  )٥("وطغيانھ

 م :٦(آداب ا(  :  

عند�و�ستحب�للمستم����عض��داب�وا��الل�ال����ستحسن�أن�يتصف���ا�

  : �مالء�و���كما�ي���

                                         
  .٦٣: ص. أدب��مالء�و�ستمالء�) ١(

�وآداب�السامع�) ٢(   .٦٥: ص. و�ستمالء��،�وأدب��مالء�١٢٠/ ٢يا��امع�ألخالق�الراو

  . �بتصرف٦٦�،٦٨: ص. أدب��مالء�و�ستمالء) ٣(

  . ٧٣: ص. املصدر�السابق) ٤(

�وآداب�السامع�) ٥(   .٧٧: ص. ،�وأدب��مالء�و�ستمالء١٣٣/ ٢يا��امع�ألخالق�الراو

�يمليھ: املستم��) ٦( �ما �و�دو �يكتب �ن�و�من �أو�من �الشيخ �الشيخ�عليھ �عن من� يبلغ

  . لفوائد�وغ���اا�حاديث�و



  

 
 

١٢٣

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة والثالثني بع العدد السا األول من املجلد  

 ة النبويودورها يف حفظ السنة جمالس اإلمالء احلديثية 

 .)١(يبدأ�املستم���بالدعاء�لنفسھ�ثم�ل��اضر�ن -١

 .)٢(ي�ب���للمستم���أن�يتخذ�من�يبلغ�عنھ��مالء�إ���من��عد����ا��لقة -٢

�ستحب�للمستم���أن�يقعد�ع���موضع�مرتفع�مثل�دكة�أو�كر����فإن�لم� -٣

�جميع� �يبلغ �أن ��ستمالء �من �املقصود �ألن �قائما �استم�� يجد
ً

 .)٣(ا��اضر�ن

ي�الصوت -٤ �املستم���ج�و رو��ب���أن�ي�و  .)٤(ن

�عن� -٥ �ح�ي �كما �مغفال �بليدا �ي�و �وال �محصال �متيقظا �ي�و �أن و��ب��
ً ً

ن ًن

نااملستم���يز�د�  .)٥(وبن��ار

�بيانا� -٦ �وأو���م �لسانا �ا��اضر�ن �أف�� �لالستمالء �يتخ�� �أن و��ب��
ً ً

ة�وأجود�م�أداء  .)٦(روأحس��م�عبا

�للمس -٧ �ي�و �أن ��عض�نو��ب�� �بھ �واشتغل �با��ديث �أ�س �قد �ممن تم��

الشغل�إن�لم�يكن�ال�ل�ألنھ�لم�يكن�مشتغال�بھ�ال�يؤمن�عليھ�من�الغلط�

 .)٧(وا��طأ

 .)٨(وإذا�ك���الزحام�في�ب���أن�يزاد�من�املستم���ح���يبلغ��عض�م��عضا -٨

                                         
  .١٠٧: ص. أدب��مالء�و�ستمالء) ١(

�وآداب�السامع�) ٢(   .٨٤: ص. ،�وأدب��مالء�و�ستمالء٦٥/ ٢يا��امع�ألخالق�الراو

)٣ (� �السامع �وآداب �الراو �ألخالق �٦٦/ ٢يا��امع �و�ستمالء ��مالء �وأدب . ٨٨: ص.،

  .٢٤٢: ص.ومقدمة�ابن�الصالح�

�٨٩: ص. الءأدب��مالء�و�ستم) ٤(    . ٢٥٣/ ٣ي�،�وفتح�املغيث�لل��او

�وآداب�السامع�) ٥(   .٩٠: ص. ،�وأدب��مالء�و�ستمالء٦٦/ ٢يا��امع�ألخالق�الراو

  .٩٣: ص. أدب��مالء�و�ستمالء) ٦(

  . ٩٤: ص. صدر�سابق�م) ٧(

  .٩٦: ص. صدر�سابق�م)٨(



  

 
 

١٢٤

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة والثالثني بع العدد السا األول من املجلد  

 ة النبويودورها يف حفظ السنة جمالس اإلمالء احلديثية 

�قد�ذكرنا����آداب�املم���فيما�تقدم�من� -٩ �ي�تدئ�بھ�املستم���من�القو لما

 .)١(اب�أنھ��س�نصت�الناس�واملستم���يفعل�ذلك�ذا�الكت

١٠- � �و�قو �القرآن �من ة �سو �املستم�� �يقرأ لثم �الرحيم�: ( ر �الرحمن �هللا �سم

�أجمع�ن� �وآلھ �الن�� �محمد سولھ � �ع�� �والصالة �العامل�ن ب � روا��مد� ر

و�نا��حاديث����جميع�ما�ذكرناه�فال��عيد�ا�فيذكر�) و��بھ��كرم�ن رو

� ،� �جميع�ا �و�قواملستم�� �وعن�: لو�دعو�للشيخ �الشيخ �عن �هللا ��� رو

�وعن �ولو�قوالديھ ،� �املسلم�ن �ــــــــــــــــــــــــــ�جميع ���: ال �جاز� رو �سيدنا �عن هللا

 )٢(.ذلك�إذا�عرف�املم���قدر�نفسھ

وإن�عرف�اسم�الشيخ�وكن�تھ�و�س�تھ�ذكره�ل��اضر�ن�وإال��سأل�الشيخ� -١١

 .)٣(ح���يذكر�ا�و�كتبونھ

�املستم -١٢ �ال���لقو �املقدمة �عن �املستم�� �فرغ �إذا �ذكرت �من �للمم�� ��

����: ذكرنا�ا�أقبل�ع���املم���وقال� حمك�هللا�أو�من�ذكرت� رمن�حدثك� ر

 .)٤(هللا�عنك

�املم���: فإذا�قال�املستم��� -١٣ أخ��نا�أبو�فالن�بن�فالن�،�: لمن�ذكرت؟�يقو

ي�ا��ديث�،�و�ذكر��لمة��لمة�،�و�حاكيھ�املستم���و�رفع�صوت ھ�بما�وو�ر

يذكره�،�و�مليھ�و�ستحب�للمستم���أن�ال�يخالف�لفظ�املم������التبليغ�

�واملعرفة� اية �الد �أ�ل �من �الراو ��ان �إذا �وخاصة �ذلك �يلزمھ �بل ،� رعنھ ي

اية  .)٥(وبأح�ام�الر

                                         
  .٩٧: ص. صدر�سابق�م)١(

  .٩٨: ص. صدر�سابق�م)٢(

  ١٠٢: ص. بقصدر�سا�م)٣(

  . ١٠٣: ص.صدر�سابق�م)٤(

  .١٠٥: ص. صدر�سابق�م) ٥(



  

 
 

١٢٥

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة والثالثني بع العدد السا األول من املجلد  

 ة النبويودورها يف حفظ السنة جمالس اإلمالء احلديثية 

�أو� -١٤ ،� ��سمعھ �ح�� �ذلك �عن �املستم�� �سأل �حرفا �ال�اتب ��سمع �لم وإذا
ً

اجعھ�ح����ست�بتھ�فيجيبھ  .)١(رشك�������ء�

ستحب�للمستم���إذا�فرغ�من��ستمالء�أن�يدعو�ل��اضر�ن�وملن�كتب�و� -١٥

  .)٢(بالرحمة�واملغفرة

  

                                         
  .١٠٦: ص. سابق� صدر�م) ١(

  .١٠٧: ص�. سابق� صدر�م) ٢(



  

 
 

١٢٦

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة والثالثني بع العدد السا األول من املجلد  

 ة النبويودورها يف حفظ السنة جمالس اإلمالء احلديثية 

 

ما ء: اا  ا ء اا.  

  

اشـ��رت�مجـالس��مـالء��ـ��كث�ـ��مـن�الـبالد��سـالمية،�و�ـان�كث�ـ��مـن�املحـدث�ن�

�عقدو��ا�أسبوعيا�لكتابة��حاديث�وتدو���ا����ال�
ً

  .�ف

فـــة�عنـــد�م�،�ح�ـــ���انـــت�الوفـــود�الكث�ـــ�ة� ة�معر وو�انـــت��ـــذه�املجـــالس�مـــش�و ر

تأت��ــا�مــن��ــل�صــوب�وحـــدب�،�و�ــان�عــدد�ا��ــ��تزايـــد�مــستمر�،�فرأينــا�مجــالس�بلغـــت�

�عــــ�ن،�وســــبع�ن�،�و�كــــذا،�ممــــا�يــــدل�داللــــة�وا�ــــ�ة�ع�ــــ�� رعــــشر�ن�ألفــــا�،�وثالثــــ�ن،�وأ
ً

�ا   . را�ساع�ا�وان�شا

�املجـــــالس�و�ـــــ: " قـــــال�ا��طيـــــب�البغـــــدادي� ن��املتقـــــدم�ن�جماعـــــة��ـــــانوا��عقـــــدو

ن�: ومــن�الطبقــة�ال�ــ��تليــھ�. لإلمــالء�مــ��م�شــعبة�بــن�ا���ــاج�وأكــرم�بــھ� ويز�ــد�بــن��ــار

�البــا����،�ومــن� و �بــن�مــر قالواســطي�،�وعاصــم�بــن�ع�ــ��بــن�عاصــم�التمي�ــ��،�وعمــر ز و

،�وأبــــو�مــــسلم�إبــــرا�يم�بــــن�عبــــد�هللا: الطبقــــة�الثالثــــة� �يمحمــــد�بــــن�إســــماعيل�البخــــار

،�وجعفــــر�بــــن�محمــــد�بــــن�ا��ــــسن�الف��يــــا�ي� ��ــــسنده�عــــن�محمــــد�بــــن�" . يالبــــصر و ىو ر

�قــــال كنــــا�نحــــضر�مجلــــس�أ�ــــي�إ�ــــ�اق�إبــــرا�يم�بــــن�ع�ــــ��ال��ي�ــــ��: " يحب�ــــب�البــــصر

ل��ـــــــديث�،�و�ـــــــان�يجلـــــــس�ع�ـــــــ��ســـــــطح�لـــــــھ�،�و�مت�ـــــــ��شـــــــارع�ال��ـــــــيم�بالنـــــــاس�الـــــــذين�

�عــــن�ال��ي�ــــ�،�قــــال ن�للــــسماع�،�و�بلــــغ�املــــستملو نيحــــضر ��ــــ��الــــ��ر�وكنــــت�أقــــوم: و

فأجــد�النــاس�قــد�ســبقو�ي�وأخــذوا�مواضــع�م�،�وحــسب�املوضــع�الــذي�يجلــس�النــاس�

جـــل�" فيـــھ�وكـــسر�فوجـــد�مقعـــد� ،�و�ـــان��افـــة�مـــن�أدركنـــاه�مـــن�الـــشيوخ�" رثالثـــ�ن�ألـــف�

نقــرأ�علــ��م�ا��ــديث�قــراءة�،�و�عــض�م��ــان�يجعــل��ــ���ــل�أســبوع�يومــا�لإلمــالء�خاصــة�
ً

  )١("و�قية��يام�للقراءة

: ومـــــن�املتـــــأخر�ن�جماعـــــة�حـــــدثوا�وعقـــــدوا�املجـــــالس�مـــــ��م�" : �ي�قـــــال�الـــــسمعاو

  : ببغداد
  

                                         
�وآداب�السامع�) ١(   .٥٥/ ٢يا��امع�ألخالق�الراو



  

 
 

١٢٧

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة والثالثني بع العدد السا األول من املجلد  

 ة النبويودورها يف حفظ السنة جمالس اإلمالء احلديثية 

قو�ــھ�ال�ــ�از أبــو أبــو�: ،�وأخــوه�)٢(،�وأبــو�ا��ــس�ن�بــن��ــشران� )١(زا��ــسن�بــن�ر

س�ا��ــافظا،�وأبــو�الفــتح�)٣(القاســم ،�وأبــو�القاســم�عبــد�الـــرحمن� )٤(ربــن�أ�ــي�الفــوا

�،�)٥(هللا�ا��ر��بن�عبد  حمد�بن�محمد�بن�محمشطا�ر�م �أبو:رو�ن�سابو

                                         
�أبو� )١( �خالد، �بن �يز�د �بن �هللا �عبد �بن ق �ر �بن �أحمد �بن �محمد �بن �أحمد �بن زمحمد

�ر �بابن ف زا��سن�ال��از،�املعر �حسن�و �والكتابة، �صدوقا�كث���السماع �ثقة �و�ان قو�ھ

ومكث�يم������. �عتقاد�جميل�املذ�ب،�مديما�لتالوة�القرآن،�شديدا�ع���أ�ل�البدع

�بمديدة �وفاتھ �قبل �إ�� �وثالثمائة �ثمان�ن �سنة ��عد �من �املدينة �شيخ�. جامع لو�و�أو

�عنھ �وكت�ت �عمائة، �وأ �ثالث �سنة ��� �منھ �سمعت �ما �وأو �عنھ ركت�ت �مجلسا�ل �إمالء

�سنة�ست متھ�إ���. لواحدا،�ثم�انقطعت�عنھ�إ���أو زعدت�فوجدتھ�قد�كف�بصره�فال

�. آخر�عمره ��غداد �خ �تا �عمائة �وأ �عشرة �اثن�� �سنة �وفاتھ رو�انت �٣٦٨/ ١ر ،�٣٦٩�

  . بتصرف�

ع���بن�محمد�بن�عبد�هللا�بن��شران�بن�محمد�بن��شر�بن�م�ران�ابن�عبد�هللا،�أبو� )٢(

��مو ءة،�ا��س�ن �املر �تام ��خالق، �حسن �ث�تا �ثقة �صدوقا �و�ان �عنھ، �ت�نا و�املعدل ي

�خ��غداد� �عمائة�تا رظا�ر�الديانة�ومات�سنة�خمس�عشرة�وأ   . �بتصرف٩٧�،�٩٨/ ١٢ر

الشيخ،��مام،�املحدث،�الصادق،�الواعظ،�املذكر،�مسند�العراق؛�أبو�القاسم�عبد� )٣(

� �اامللك �بن ��شران �بن �هللا �عبد �بن �محمد �بن ��مو �م�ران �بن ��شران �بن يمحمد

�ع�مائة�: موال�م،�البغدادي،�صاحب��ما���الكث��ة�،�مات س���أعالم�. رسنة�ثالث�ن�وأ

  . �بتصرف�٤٥٠�،�٤٥١/ ١٧النبالء�

س�بن� )٤( س�ا��افظ�املجود�،أبو�الفتح�محمد�بن�أحمد�بن�محمد�بن�فا رابن�أ�ي�الفوا ر

�الرصافة �جامع ��� �يم�� �و�ان �البغدادي �عشرة�س�ل �اثن�� �سنة �القعدة �ذي ��� �مات ،

�عمائة   . �بتصرف�١٧١/ ٣تذكرة�ا��فاظ�للذ����. روأ

�ا��ر�ي� )٥( �البغدادي �أبو�القاسم �محمد، �بن �هللا �عبد �بن �هللا �عبيد �بن �الرحمن عبد

اه�عن�: قال�ا��طيب. ا��ر�� وكت�نا�عنھ،�و�ان�صدوقا،�غ���أن�سماعھ�����عض�ما�ر

�ع�مائةالنجاد��ان�مضطر�ا،�ومات�س �خ��غداد�ل��طيب�. رنة�ثالث�ن�وعشر�ن�وأ / ١٠رتا

�خ��سالم�للذ����٣٠٢   . بتصرف� . ٣٨٩/ ٩ر�،�تا
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،�وأبو�عبد�الرحمن�)٢(،�وا��اكم�أبو�عبد�هللا�محمد�بن�عبد�هللا�ا��افظ )١(الز�ادي

� �السل��امحمد �ا��س�ن �ا���� )٣(بن �ا��سن �بن �أبو�بكر�أحمد �والقا��� ،�)٤(ي،

� �الرحمن �عبد �السراجاوأبو�القاسم �محمد �محمد�)٥(بن �بن �إبرا�يم �وأبو�إ��اق ،

                                         
الفقيھ،�العالمة،�القدوة،�شيخ�خراسان،�أبو�طا�ر�محمد�بن�محمد�بن�محمش�بن� )١(

� ��ديباع�� ي، �الن�سابو �الشاف��، �الز�ادي، �داود �ا��ديث�. ربن �أ��اب �إمام و�ان

�ومف �: مات. ت��مومسند�م �النبالء �س���أعالم �مائة �ع �عشر�وأ �٢٧٦/ ١٧رسنة ،�٢٧٨�

  . بتصرف�

محمد�بن�عبد�هللا�بن�محمد�بن�حمدو�ھ،�بن��عيم�بن�ا��كم،�أبو�عبد�هللا�ا��اكم�) ٢(

�وا��فظ� �العلم �أ�ل �من �و�ان ، �ن�سابو �أ�ل �من �البيع، �بابن �و�عرف �ا��افظ رالض��

� �عمائة �وأ �خمس �سنة �مات �كث���ال. روا��ديث، �ابن �ل��افظ �وال��اية �٤٠٩/ ١١بداية

  بتصرف�

�بن�) ٣( �إسماعيل �حفيد دي �� �السل�� �مو��� �بن �ا��س�ن �بن �محمد �الرحمن زأبو�عبد

�ولھ� �علوم�الصوفية، �بدقائق �لھ�معرفة �من�الز�اد، �عليھ، �ثقة،�متفق نجيد�السل��،

�وامل �جمع��بواب، �با��ديث، �معرفة �ولھ �إل��ا، ��سبق �لم �ذلك ��� �وغ���تصانيف قل�ن،

� �ا��ديث �علماء �معرفة ��� شاد �� �عمائة �� ��عد �مات �كث���السماع، رذلك �٨٦٠/ ٣ر

  . بتصرف�

)٤ (� يأحمد�بن�ا��سن�بن�أحمد�بن�محمد�بن�أحمد�بن�حفص�ا��ر����أبو�بكر�ا����

ئ�سا�مح�شما،�إماما����الفقھ،�انت���إليھ�علو��سناد،� ي�الشاف��،�و�ان� رالن�سابو ر

�ن� �قضاء �� �وا��ديثوو ��صو ��� �وصنف ، لسابو ّ �وعشر�ن�. ر �إحدى �سنة تو��

�عمائة� ات�الذ�ب�البن�العماد�ا��نب���. روأ   . �بتصرف١٠٣/ ٥رشذ

ي�) ٥( �الن�سابو �محمد �بن �حمدان �بن �محمد �بن �هللا �عبد �بن �محمد �بن �الرحمن رعبد

حدث�ن�القر����السراج،�أبو�القاسم�الفقيھ،�الثقة�ا��ليل�القدر�الن�يل��صل،�وجھ�امل

�خ� �لتا �السياق �كتاب �من �املنتخب ،� �مائة �ع �وأ �عشرة �ثما�ي �سنة �تو�� �عصره، ر�� ر

�للصر�في���ص�   . بتصرف. ٣٢٩: رن�سابو
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�)١(�سفراي�� �و�أص، �مندة�ا��افظ:��ان �بن �بن�إ��اق �محمد �هللا ،� )٢(�أبو�عبد

�ا��رجا�ي �إبرا�يم �بن �محمد �هللا �عبد �هللا� )٣(وأبو �عبد �بن �أحمد ��عيم �وأبو ،

� )٤(ا��افظ �غسان:و�البصرة، �بن �)٥(�ع���� �ومحمد �حب�ب�ا، �بن �ع�� بن

�)٦(املتو�ي ،� �سلمة:و��مذان �)٧(�أبو�طا�ر�بن �ع���� �بن �ومحمد �العز�ا، �عبد ز�بن

                                         
�الشاف���) ١( �الفقيھ ،� ��سفراي�� �م�ران �بن �إبرا�يم �بن �محمد �بن �إبرا�يم أبو�إ��اق

�عم �وأ �عشرة �ثما�ي �سنة �تو�� �ا��ليلة، �التصانيف �لھ ��صو��؛ �وفيات�راملت�لم ائة،

  . ٢٨/ �١عيان�البن�خل�ان�

�أوالد�) ٢( �من �حافظ �هللا، �عبد �أبو �منده �بن �يح�� �بن �محمد �بن �إ��اق �بن محمد

�خ� راملحدث�ن،�كتب�بالشام،�ومصر،�وخراسان،�تو���سنة�خمس�و�سع�ن�وثالثمائة�تا

  . بتصرف. ٢٧٨/ ٢أص��ان�

)٣ (� �هللا �أبو�عبد �أص��ان، �مسند �العالم، �الثقة، �جعفر�الشيخ، �بن �إبرا�يم �بن محمد

�ع�ن(ا��رجا�ي،�صاحب�تلك� �ع�مائة: مات) ر�ما���� س���أعالم�النبالء�. رسنة�ثمان�وأ

  . �بتصرف�٢٨٦�،٢٨٧/ ١٧

�ا��افظ�) ٤( �أبو��عيم �م�ران �بن �مو��� �بن �إ��اق �بن �أحمد �بن �هللا �عبد �بن أحمد

�ال �العلو��� �لھ �الدين، �أعالم �وأحد �املحدث�ن، �تاج �والف�م��ص��ا�ي، �وا��فظ ،� اية ور

�البالد� ��� ت �سا �كتبا �ا��ديث �فنو ��� �أم�� ،� �إليھ ��شد �الرحال �و�انت ،� اية روالد ر
ً

ن

��علو��سناد،� �وتفرد ،� �باألجداد �أ��ق��حفاد �ح�� �أيامھ �وامتدت ،� �العباد ���ا وانتفع

�عمائة�   . �بتصرف�٥٢�،٥٤/ ٧الوا���بالوفيات�للصفدي�. رتو���سنة�ثالث�ن�وأ

أقف�لھ�ع���ترجمة،�ولكن�وقفت�ع���ذكر�لھ����كتاب�ت��يص�امل�شابھ����الرسم�لم�) ٥(

٢٧٠/ ١� �ي�� �بما �البغدادي �: �ل��طيب �ا��طيب �بن�: قال �ع���� �أبو�ا��سن وحدثنا

،�إمالء،����جامع�البصرة   .يغسان�بن�مو����البصر

��الرسم�لم�أقف�لھ�ع���ترجمة،�ولكن�وقفت�ع���ذكر�لھ����كتاب�ت��يص�امل�شابھ��) ٦(

حدثنا�أبو�عبد�هللا�محمد�بن�ع���: قال�ا��طيب�: �ل��طيب�البغدادي�بما�ي���٦٨٤/ ٢

  .بن�حب�ب�املتو�ي،�إمالء����م��د�ا��امع�بالبصرة�

�طا�ر� )٧( �أبو �سلمة �بن �س�ل �بن �سلمة �بن �محمد �بن �ا��سن �بن �ع�� �بن ا��س�ن

�عمائة�ال�مذا�ي،�و�ان�صدوقا���يح�السماع�كث���الرحلة�،�وتو���سنة ر�ست�عشرة�وأ

اة�الس�ن�واملسانيد�البن�نقطة�ا��نب���ص.    .�بتصرف٢٥١�،٢٥٢: والتقييد�ملعرفة�ر



  

 
 

١٣٠

�)١(ال��از ،� �ا��ضر:وو�مر �هللا �عبد �أحمد� )٢(ي�أبو �بن �هللا �عبد �بكر �وأبو ،

�الش��نخش��)٣(القفال �محمد �وأبو �شعيب� )٤(ي، �بن �ا��س�ن �ع�� �وأبو ،

� )٥(السن�� الدي �و �وجدي ،� �السمعا�ي �القا��� �منصو �أبو �والدي �وجد و، ،�†ر

                                         
�ال��از�و�ان�صدوقا) ١( حدث���محمد�. رمحمد�بن�ع�����بن�عبد�العز�ز�الصباح،�أبو�منصو

�عمائةا �أنھ�كتب�عنھ�ببغداد�مجلسا�أماله،�مات�سنة�ثالث�ن�وأ ربن�ع���القار �خ�. ئ رتا

  .�بتصرف٢١٢/ ٣د��غدا

)٢ (� وترجم�لھ�ا��افظ�) بفتح�ا��اء�وكسر�الضاد�(ىعند�البحث�وجدت�ال�سبة�ا��ضر

� �بقولھ �: الذ��� �ا��ضر �أحمد �بن �محمد �هللا �أبو�عبد �العالمة، �إ���-ي�مام �م�سوب

�أجداده �وقوة�-�عض �بذ�ائھ �يضرب �املذ�ب، �أساط�ن �من ��ان �الشاف��؛ ، ز ي�املر و

ش�ئا�ال�ي�اد�ي�ساه،�و�و�صاحب�وجھ����املذ�ب،�و�ان�موثقا�حفظھ�املثل،�وإذا�حفظ�

�ع�مائة�. ���نقلھ،�ولھ�خ��ة�با��ديث س���. رو�ان�حيا����حدود�ا��مس�ن�إ���الست�ن�وأ

  . �بتصرف�١٧٢�،١٧٣/ ١٨أعالم�النبالء�

�هللا� )٣( �عبد �بن �أحمد �بن �هللا �أبو�بكر�عبد �الشافعية، �شيخ �الكب��، �العالمة �مام،

ز مانھ�فق�ا�وحفظا�) :أماليھ(وقال�أبو�بكر�السمعا�ي����. ي،�ا��راسا�يواملر ز�ان�وحيد�

�دا،�ولھ����املذ�ب�من��ثار�ما�ل�س�لغ��ه�من�أ�ل�عصره،�وطر�قتھ�امل�ذبة� عا�و زو ور

حل�إليھ� ر���مذ�ب�الشاف���ال���حمل�ا�عنھ�أ��ابھ�أم�ن�طر�قة،�وأك���ا�تحقيقا،�

�ع�مائة�س���أعالم�النبالء�: مات. �أئمةالفق�اء�من�البالد،�وتخرج�بھ رسنة�سبع�عشرة�وأ

  . �بتصرف�٤٠٥�،٤٠٧/ ١٧

�الرئ�س�أبو�محمد�) ٤( �إبرا�يم�الفقيھ �بن �بن�إ��اق �بن�محمد �أحمد �بن �الرحمن عبد

،�وش��نخش��� اء�( يالش��نخش�� ف�ساكنة�ثم� ربكسر�الش�ن�امل��مة��عد�ا�آخر�ا��ر و

�مفتوحت�ن�ثم�خاء�م��مة�ساك ف�نثم�نو ة�ثم�آخر�ا��ر ونة�ثم�ش�ن�م��مة�مكسو ر

اء� �و�راة�،��ان�لھ�مجلس�) رساكنة�ثم� �،��ان�فق��ا�محدثا�،�وأم���بمر �مر ومن�قر و
ً ً

ى

�عمائة ،�تو���سنة�عشر�ن�وأ ه�بمر رإمالء����دا �للسب�ي�. ور / ٥ىطبقات�الشافعية�الك��

  . �بتصرف�١٠٤�،�١٠٥

لفقيھ�الشاف��؛�أحد��ئمة�املتقن�ن�،�أبو�ع���ا��س�ن�بن�شعيب�بن�محمد�السن���ا) ٥(

�عصره ��� �مر �أ�ل �فقيھ �. و�ان �و�عد�ا�(والسن�� �النو �وس�و �امل�ملة نبكسر�الس�ن ن

= 

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة والثالثني بع العدد السا األول من املجلد  

 ة النبويودورها يف حفظ السنة جمالس اإلمالء احلديثية 



  

 
 

١٣١

� �كث��ة �سوا�م �ن. وجماعة �كنا �شيوخنا �من �أدركناه �من ��افة �قراءة�و�ان �عل��م قرأ

�يوما �أسبوع ��ل ��� �يجعل ��ان و�عض�م
ً

�فمن� ،� �للقراءة ��يام �و�قية �خاصة �لإلمالء

��مالء �لكتبة �مجالس�م �حضرنا �الذين �ع���: شيوخنا �بن �محمد �عمر�بن أبو�حفص

��مام �ا��سن� )١(السرخ��� �بن �محمد �بن �عمر �حفص �وأبو ،  

�بمر)٢(الفرغو�� �الط�� �م�دي �وأبو�نصر�طا�ر�بن و، �بن�)٣(ي �الفضل �وأبو�محمد ،

�الز�ادي � )٤(محمد ��سرخس �الفضل �بن �محمد �هللا �عبد �وأبو �أحمد�ا، بن

                                                                                                 
= 

�مر) جيم و�سبة�إ���سنج،�و���قر�ة�كب��ة�من�قر و�انت�وفاتھ����سنة�نيف�وثالث�ن�. ى

�عمائة   . �بتصرف�١٣٥�،١٣٦/ ٢الوا���بالوفيات�للصفدي�. روأ

�محم )١( �السرخ��عمر�بن �نصر�أبو�حفص �أ�ي �بن �ع�� �بن �من�د �وش��ز ،� �الش��زي �

�سرخس �السمعا�يأعمال �ابن �قال �من�: ، �السلف �س��ة �ع�� �و�ان ،� �وشيخنا أستاذنا

س�للقرآن�،� رترك�الت�لف�والتواضع�،�و�ان�فق��ا�محققا�موفقا�حسن�الس��ة�كث���الد
ً ً ً

� ��سع �سنة �تو�� ،� �املثل �بھ �يضرب �النظر�بحيث �علم �وصار��� �وخمسمائة . وعشر�ن

�الشا �طبقات �للسب�ي �الك�� �٢٥٠/ ٧ىفعية ،�٢٥١� �للسمعا�ي �و��ساب ،٢٢٧/ ٨�

  . بتصرف�

�الد�ستا�ي�) ٢( �الفرغو�� �إبرا�يم �بن �ع�� �بن �ا��سن �بن �محمد �عمر�بن �حفص أبو

�ان�أديبا�فاضال،�مت�لما،�عاملا�باللغة،�والنحو،���ب��ئمة،�و�ان� .ا��رجا�ي��ديب
ً ً ًً

�ا �وس���مكث�� �املشايخ �ونكت �ا���ايات �من �وثالث�ن�. ملحفوظ �ثمان �سنة وتو��

  .�بتصرف١/٥٣٠�،٥٣١التحب������امل��م�الكب���للسمعا�ي�. وخمسمائة

�أصلھ�من�ط��ستان) ٣( و�ان�. يأبو�مضر�طا�ر�بن�م�دي�بن�طا�ر�بن�ع���بن�نصر�الط��

�خ�و�دب،�كث���امل فا�بالتوا رفق��ا�فاضال�مناظرا،�عا ر
ً ًً ً

حفوظ�من��شعار�وأيام�الناس،�

��ئمة فيات �وخمسمائة. وو �وثالث�ن �اث�ت�ن �سنة فاتھ �الكب���. وو �امل��م ��� التحب��

  .�بتصرف١/٣٤٥�،٣٤٦للسمعا�ي�

أبو�محمد�الز�ادي�،�. الفضل�بن�محمد�بن�إبرا�يم�بن�محمد�بن�أحمد�بن�إسماعيل )٤(

من�أ�ل�سرخس�و�ان�فق��ا�فاضال�حسن�الس��ة�كث���
ً ً

العبادة�م���دا،�يظ�ر�التقشف�
ً

�عنھ،� �وكت�ت ��سرخس �إمالئھ �مجلس �حضرت �متوددا، ��خالق �حسن �الت�لف، وترك
ً

= 
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 ة النبويودورها يف حفظ السنة جمالس اإلمالء احلديثية 
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  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة والثالثني بع العدد السا األول من املجلد  

 ة النبويودورها يف حفظ السنة جمالس اإلمالء احلديثية 

�)١(يالفراو �وأبو�بكر�وجيھ �طا�ر�ال��اميا، �ا��بار�بن�)٢(بن �عبد �وأبو�محمد ،

أسعد�بن�أ�ي�سعيد�: ،�و�عد�م�ربن�سابوإمام�ا��امع� )٣(يبن�أحمد�ا��وارامحمد�

�ا��طيب ـــل،�وأبو�ا)٤(يبن�القش�� �)٥(ي���ات�عبد�هللا�بن�محمد�الفراوـ ر،�وأبو�منصو

                                                                                                 
= 

�وخمسمائة �خمس �سنة �النجار�. مات �البن ��غداد �خ �تا �ذيل �١٧١/ ٢٠رتتمة ،�١٧٢�

  . بتصرف

�،�و�ان�من��ئمة�الثقات�) ١( يأبو�عبد�هللا�محمد�بن�الفضل�بن�أحمد�الصاعدي�الفراو

  . بتصرف�. ٥٥١/ ٤إكمال��كمال�البن�نقطة�. و���سنة�ثالث�ن�وخمسمائة�،�ت

�العدل،�) ٢( �العالم، �الشيخ، �ال��امي �أحمد �بن �محمد �بن �محمد �طا�ر�بن �بن وجيھ

اية �والر �العدالة �ب�ت �من ي، �الن�سابو �أبو�بكر، �خراسان، ومسند �السمعا�ي. ر : قال

��ل�جمعة�م�ان�أخيھ،�و�ان�كت�ت�عنھ�الكث��،�و�ان�يم������ا��امع�ا��ديد�ب رن�سابو

كخ���الرجال،�متواضعا�متوددا،�ألوفا،�دائم�الذكر،�كث���التالوة،�وصوال�للرحم،�تفرد�

�ع�ن�وخمس�مائة ،�١٠٩/ ٢٠س���أعالم�النبالء�. ر���عصره�بأشياء�وتو���سنة�إحدى�وأ

  .�بتصرف١١٠

�الب��قي�إ )٣( إمام� .رمام�جامع�ن�سابويأبو�محمد�عبد�ا��بار�بن�محمد�بن�أحمد�ا��وار

�مص�ب �مف�� �باملذ�ب، ف �عا �متواضعا،�. رفاضل ��خالق �س�ل �ا��انب، �سليم و�ان
ً

حسن�الس��ة،�مكرما
ً

فاتھ�سنة�ست�وثالث�ن�وخمسمئة�التحب������امل��م�الكب���.  / ١وو

   .�بتصرف٤٢٣�،�٤٢٥

�أبو��سعد�القش) ٤( �ا��طيبن�بة�الرحمن�بن�عبد�الواحد�بن�عبد�الكر�م�بن��واز . ي��

�ما�كتب�اسمھ�أسعد� �ع�ن�وخمسمائة�،�رو �،�وتو���سنة�ست�وأ رمن�أ�ل�ن�سابو ،�ر

�حسن�الس��ة اة�الس�ن�واملسانيد�البن�. رو�ان�بقية�الشيوخ�بن�سابو والتقييد�ملعرفة�ر

  . �بتصرف�٤٨٠: نقطة�ص

�الفضل�بن�الشيخ،�الفقيھ،�العالم،�املسند،�الثقة،�أبو�ال���ات�عبد�هللا�بن�محمد�بن )٥(

� �املعدلاأحمد �الدين، �صفي ي، �الن�سابو �الصاعدي، ربن�الفراو �السمعا�ي. ي �و�: قال

،�دين،�حسن��خالق،�و�و�إمام�م��د�املطر زإمام،�فاضل،�ثقة،�صدو سنة�: مات. ق

�ع�ن�وخمس�مائة   . بتصرف�. ٢٢٧�،�٢٢٨/ ٢٠س���أعالم�النبالء�.ر�سع�وأ
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ا�ر�بن�طا�ر�ال��امي بن�عبد�الرحمن�ا،�وأبو�عثمان�إسماعيل�)١(زعبد�ا��الق�بن�

اق�بن�الشاف���السيار)٢(يالغضائر ي،�وأبو�الفتوح�عبد�الر ،� )٣(ز ر،�ف�ؤالء�بن�سابو

�،�وأبو�بنوقان )٤(ظبن�محمد�ا��لي���ا��افاوأبو�سعد�محمد�بن�أ�ي�العباس�أحمد�

�محمود�)٥(بن�محمد�بن�الفضل�ا��افظاالقاسم�إسماعيل� بن�أحمد�ار،�وأبو�منصو

�ماشاذة �بن �املنعم �عبد � )٦(بن �محمد �بن �أحمد �وأبو�سعد �سعد�ااملفسر�، �أ�ي بن

                                         
ا�ر�بن� )١( �عبد�ا��الق�بن� زأبو�منصو طا�ر�بن�محمد�بن�محمد�بن�أحمد�بن�يوسف�ر

�ان� �ان�ال��امي�املستم���،�من�أ�ل�ازبن�محمد�بن�املر زبن�ع���بن�عبد�هللا�بن�املر

�و��تھ �عالم.  ا��ديث �متم�� شيخ �فاضل، ، �صدو �ثقة، �ع�ن�. ق، �وأ ��سع �سنة رمات

  . �بتصرف�١٠٥١�،١٠٥٢: ص. املنتخب�من�م��م�شيوخ�السمعا�ي�. وخمس�مائة

�وعقل�مات�إ )٢( أي � �ذا ��ان ، �الغضائر �الرحمن �عبد �أ�ي �بن �الرحمن �عبد �بن رسماعيل ي

�وخمسمائة �خمس�ن �ص. سنة �للصر�في�� �خ�ن�سابو �لتا �كتاب�السياق �من راملنتخب : ر

ات�الذ�ب����أخبار�من�ذ�ب�١٦٠   . �بتصرف�٢٥٥/ ٦ر�،�شذ

اق�بن�الشاف���بن�أ�ي�القاسم�بن�أحمد،�أبو�الفتوح،�السيا )٣( ي،�زعبد�الر �الن�سابو رر ي

ئ�س،�متم��،�خ��،�س��،�متصدق. العطار رجل� . تو���سنة��سع�وثالث�ن�وخمسمائة�. ر

�خ��سالم�للذ����   . بتصرف٧٠٩/ ١١رتا

أبو�سعد�محمد�بن�أ�ى�العباس�أحمد�بن�محمد�بن�ا��ليل�بن�أحمد�بن�محمد�بن� )٤(

إ���جده�ا��ليل،�من�بن�أ�ى�حامد�بن�أسد�بن�إبرا�يم�ا��لي���النوقا�ي،��سب�امحمد�

�ثمان� �سنة �وتو�� �غز�ر�الفضل، �وافر�العقل �متفننا �فاضال �إماما ��ان �نوقان، ّأ�ل

�ع�ن�وخمسمائة   . �بتصرف١٨٨�،١٨٩/ ��٥ساب�للسمعا�ي�. روأ

�بن� )٥( �الفضل �بن �محمد �بن �إسماعيل �أبو�القاسم ��سالم �الكب���شيخ �ا��افظ التي��

��ص��ا� �الطل�� �التي�� �القر��� �السع�� �بقوام �امللقب �،�ي، �مدائن ��عدة �سمع ،� نة

�سنة �وثالث�ن�روجاو �خمس �سنة �مات ،� �وأحوال�م �الرجال ��� �وت�لم �وصنف، �وأم�� ،

  . �بتصرف�٥٠�،٥١/ ٤تذكرة�ا��فاظ�للذ����. وخمسمائة�

،�قال�ابن�السمعا�ي أبو )٦( �محمود�بن�أحمد�بن�عبد�املنعم�بن�ماشاذة�ا��و�ار ىمنصو : ر

��ان�لھ�التقدم�وا��اه�العر�ض،�وصار�أوحد�وقتھ،�واملرجوع�إليھ����إمام�مفسر�واعظ،

وطبقات�املفسر�ن�. �بتصرف٣٧٦/ ٣تو���سنة�ست�وثالث�ن�وخمسمائة���ساب�. بلده

  .�بتصرف١١٩ص�. للسيوطي
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ـــ،�وأبو�مس )٢(،�وأبو�بكر�محمد�بن�أي�نصر�أللفتوا�ي)١(البغدادي عود�عبد�ا��ليل�ــــــ

�عبد �بن �محمد �ا��و�اربن ��وتاه �بن �بن� )٣(ي�الواحد �محمد �وأبو�غالب ،� ا��افظ

�الش��از يعمر بن�ا،�وحضرت�إمالء�شيخنا�أ�ي�سعد�أحمد�بن�محمد�بأص��ان� )٤(و

�البغدادي �سعد � )٥(أ�ي �با��رم�ن �واملدينةا��افظ �وأبو�مكة ،� �عليھ �واستمليت ،�

� ��بةهللا س �الط��ارالفوا �سعد �ال يبن �املحاسن �أ�ي ��مام �سبط �ا�ي، بآمل� )٦( ور

                                         
. أبو�سعد�أحمد�بن�محمد�بن�أ�ي�سعد�أحمد�بن�ا��سن�بن�ع����ص��ا�ي�البغدادي )١(

�ثقة �متقنا، �حافظا �و�ان �يحفظ �واعظا، �خ��ا �مسلم«�دينا، �يم���»��يح �و�ان ،

�ع�ن�وخمس�مائة. �حاديث�عن�ظ�ر�قلب�بلفظھ قالدة�النحر����وفيات�. رتو���سنة�أ

  .�بتصرف١٢٤/ �٤ل��ضرمي�أعيان�الد�ر

محمد�بن�أ�ي�نصر���اع�بن�أحمد�بن�ع����ص��ا�ي،�أبو�بكر�اللفتوا�ي،�ا��افظ،� )٢(

. ا،�فق��ا،�ثقة،�متعبدا،�تو���سنة�ثالث�وثالث�ن�وخمسمائة�و�ان�شيخا�صا��. املفيد

�خ��سالم�   . �بتصرف�٦٠٢/ ١١رتا

�ا��افظ،�و�ان� )٣( ىأبو�مسعود�عبد�ا��ليل�بن�محمد�بن�عبد�الواحد�بن��وتاه�ا��و�ار

���ساب� ة، �بجو�ا ه �دا ��� �إمالئھ �من �مجلسا �عنھ �وكت�ت عا �و �متفننا �متقنا رحافظا ر ر

  . �بتصرف٣٧٧ ،٣٧٦/ ٣للسمعا�ي�

�ش�ر�ار� )٤( �بن �ان �املر �ابن �ع�� �بن �محمد �بن �أحمد �بن �عمر �بن �محمد زأبو�غالب و

�من�أ�ل�أص��ان�،�و�ان�من�أ�ل�ا �ا��از نالش��از ،�لفضل�والعلم�والتمي���،��ان�يم��ي

�منھ� �سمعت ،� �متواضع ،� �الس��ة �حسن �و�و�شيخ �والتحديث، اية �الر ��� اغبا � وو�ان ر

�ع�ن�وخمسمائة،�التحب������بأص��ان�وكت�ت�عنھ�مجا فاتھ�سنة�ثالث�وأ رلس�عدة�،�و و

  . �بتصرف�٢٠٢�،�٢٠٣/ ٢امل��م�الكب���للسمعا�ي�

  .تقدم�) ٥(

،�الفقيھ، )٦( س�الط�� ي�بة�هللا�بن�سعد�بن�طا�ر،�أبو�الفوا سبط��مام�أ�ي�املحاسن� ر

�ا�ي �السمعا�ي. والر �ابن �با: قال �معرفة �لھ �ط��ستان، �آمل �أ�ل �من ملذ�ب،��و�شيخ

س� ئ�س�آمل،�ثم�د رحافظ�لكتاب�هللا،�كث���التالوة،�دائم�الذكر،�سر�ع�الدمعة،��ان� ر

�ع�ن�وخمسمائة�بآمل، بالنظامية�بآمل،�وأم���ا��ديث�،�كت�ت�عنھ . ر�تو���سنة�سبع�وأ

�خ��سالم�للذ����   . �بتصرف�١١/٩٢٠رتا



  

 
 

١٣٥

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة والثالثني بع العدد السا األول من املجلد  

 ة النبويودورها يف حفظ السنة جمالس اإلمالء احلديثية 

�ط��ستان �محمد �وأبو�ا��سن �الكر��ا�، �طالب �أ�ي �)١(بن �الكرج�مام �وأبو�ببلد ،�

�ا��افظ �املال�ي �جابر��نصار �بن �محمد �جابر�بن �وأبو���اع�بالبصرة )٢(يمحمد ،

�،�وأبو�محمد�عبد�الرحمن�بن����راة�مام )٣(عمر�بن�محمد�بن�عبد�هللا�ال�سطامي

ذ�مام�،�)٤(عبد�هللا�الني�� �الر وبمر بن�محمد�بن�محمد�ا��اج�ا�،�وأبو�بكر�محمد�و

 )٦(بن�السمرقنديا�،�و�ان�شيخنا�أبو�القاسم�إسماعيل�بن�أحمد�بب�� )٥(ا��ل��

                                         
الكر��،��ان�إماما�متقنا��مام�أ�ى�ا��سن�محمد�ابن�أ�ى�طالب�عبد�امللك�بن�محمد� )١(

�مك��ا�من�ا��ديث،� عا،�أف���: ىوقال��سنو ر�ان�إماما�فق��ا�محدثا،�أديبا،�شاعرا،�و ّ

�وثالث�ن� �اث�ت�ن �سنة �والتفس���وتو�� �الفقھ ��� �تصانيف �ولھ �و�شره، �العلم ��� عمره

� ��١١/٦٧ساب�. وخمسمائة   . �بتصرف�١٨١�،�١٨٢/ ٢ى،�طبقات�الشافعية�لإلسنو

  . م�أقف�لھ�ع���ترجمة�بأك���مما�ذكره�السمعا�ي��نا�ل) ٢(

ا��سن�عمر�بن�محمد�بن�عبد�هللا�بن�محمد�بن�عبد�هللا�بن�نصر�،�أبو���اع�بن�أ�ى� )٣(

�ال�سطاميا �محمد �أ�ى �بن �والفقھ��، �التفس���وا��ديث ��� �إماما ��ان �ب��، �أ�ل من

�يع��خر�من�سنة�اثن�ن� والنظر�و�دب �تتمة�.وسبع�ن�وخمسمائةرتو���بب������ش�ر�

�خ��غداد�البن�النجار�   . �بتصرف١٠٥�،�١٠٧/ ٢٠رذيل�تا

�بن� )٤( �محمد �بن �ا��س�ن �بن �الرحمن �عبد �بن �هللا �عبد �بن �الرحمن �عبد أبو�محمد

� �اا��س�ن �حفص �عمر�بن �مرابن �أ�ل �من �الني�� �د � وبن ذ ز �مف��،�.  والر �فاضل إمام

ع�حافظ�ملذ�ب�الشاف���مص�ب����الفتاو اغب����ا��ديث�و�شره،�حسن�ردين�و ر،� ي

�ت �وخمسمو���خالق، �ع�ن �وأ �ثمان �الكب���للسمعا�ي�. ئةار�سنة �امل��م التحب�����

  . �بتصرف�١/٣٩٣�،٣٩٤

�الالم(أبو�بكر�محمد�بن�محمد�ا��ل��� )٥( ا��اج�) نبضم�ا��اء�املنقوطة�بواحدة�وس�و

ناظر،�حسن�الس��ة،�امللقب��شيخ��سالم،�و�عرف�بد�قان�خلم،�فقيھ�فاضل�مفت�م

�سبع� �سنة �وتو�� �عنھ، �وكت�ت �ب��، �بجامع �ا��معة �يوم �غداة �إمالئھ �مجلس حضرت

�ع�ن�وخمسمائة�   . بتصرف١٨١/ ��٥ساب�للسمعا�ي�. روأ

�عمر�بن� )٦( �بن �أحمد �بن �إسماعيل �أبو�القاسم �املسند، �املفيد، ��مام،�املحدث الشيخ،

�الكث� �املجالس �صاحب �السمرقندي، ��شعث �السلفي. �ةأ�ي �أ�س�: قال �لھ �و�ثقة،

�وقال �الرجال، �الكتب،: بمعرفة �وسمع �ا��ديث، ��عرف �ثقة، �ست� و�ان �سنة تو��

  . �بتصرف٣٠�،�٣١/ ٢٠س���أعالم�النبالء�. وثالث�ن�وخمسمائة



  

 
 

١٣٦

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة والثالثني بع العدد السا األول من املجلد  

 ة النبويودورها يف حفظ السنة جمالس اإلمالء احلديثية 

� �طا�ر�ال��اميببغداد ا�ر�بن � �وأبو�القاسم �تر�ا�ربن�سابو )١(ز، �غ���أ��ما �يمليان

  )٢(ال�مذاكرة�مالء�،�وما�اتفق�أ�ي�كت�ت�ع��ما�ش�ئا�����مالء�إ

��ر�رة �أ�ي �عن ��سنده �ا��طيب و ىو �فيحد��م«: ر �خم�س ��ل �يقوم ��ان �أبو�» أنھ �و�ان ،

�مقامي� �مدة �حضرتھ �،كذلك �خم�س �يوم ��ل ��� ��مالء �مجلس ��عقد �ا��افظ �عيم

بأص��ان،�وذكر�لنا�أبو�عمر�بن�م�دي�أن�القا����أبا�عبد�هللا�املحام����ان�يم���عل��م�

حد�ما�يوم�ا��م�س،�و�خر�يوم��حد�،�وأن�أبا�محمد�عبد�����ل�أسبوع�مجلس�ن،�أ

�ا��و�ر يهللا�بن�أحمد�بن�إ��اق�املصر �عاء،�وذكر�لنا� )٣(ي ر�ان�يم���عل��م�����ل�أ

بن�اأن�أبا�بكر�يوسف� )٤(بن�حماد�الواعظابن�أحمد�اأبو�ا��س�ن�أحمد�بن�محمد�

ق ��ز �ال��لو �بن �إ��اق �بن ر�عقوب �)٥(ل �ع�� �ا��سن �وأبا �عبيد�، �بن �محمد بن

                                         
ي�ابن�أحمد�بن�محمد�بن�يوسف�بن� )١( را�ر�بن�طا�ر�بن�محمد�بن�محمد�الن�سابو ز

� �العالامحمد �الشيخ، �ان، �مر �أبو�زبن �خراسان، �مسند �املعمر، �املفيد، �املحدث م،

�الكث��،�واستم���ع��� و ىالقاسم�ابن��مام�أ�ي�عبد�الرحمن�،�ال��امي،�املستم��،�و ر

�ال� �و�ان �مجلس، �ألف �من �نحوا �وأم�� اية، �للر �حب �ذا �و�ان �وجمع، �وخرج، وجماعة،

�١٢ : ٩/ ٢٠ء�س��ر�أعالم�النبال. مات�سنة�ثالث�وثالث�ن�وخمسمائة. يمل�من�ال�سميع

  . بتصرف�

    .٢٣�،٢٤/ ١أدب��مالء�واستمالء�للسمعا�ي� )٢(

)٣ (� �املصر �ا��و�ر �أبو�محمد �محمد، �بن �إبرا�يم �بن �إ��اق �بن �أحمد �بن �هللا يعبد ي

�خ��غداد�. مات����سنة�اث�ت�ن�وثالث�ن�وثالثمائة   . �بتصرف�٣٩٥�،�٣٩٦/ ٩رتا

س�ن�الواعظ�مو���ال�ادي،�و�عرف�بابن�أحمد�بن�محمد�بن�أحمد�بن�حماد،�أبو�ا�� )٤(

،�و�ان��ل�واحد�من�الباق�ن� لاملتيم�و�ان�جميع�ما�عنده�ستة�مجالس�عن�ابن�ال��لو

�عمائة. كت�ت�عنھ�و�ان�صدوقا. مجلس�واحد �خ��غداد� .روتو���سنة��سع�وأ �١٣٤/ ٥رتا

  . بتصرف�

�بن�حسان�بن�سنان،�أبو�بك )٥( ق�التنو���ليوسف�بن��عقوب�بن�إ��اق�بن�ال��لو رر��ز

�ثقة،ال�اتب ��اتبا�جليال. �و�ان �. و�ان �وثالثمائة �وعشر�ن ��سع �سنة ��غداد�. تو�� �خ رتا

  . �بتصرف٣٢٣/ ٣٢٢/ ١٤



  

 
 

١٣٧

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة والثالثني بع العدد السا األول من املجلد  

 ة النبويودورها يف حفظ السنة جمالس اإلمالء احلديثية 

�)١(ا��افظ �القاسم �بن �عمر�حمزة �وأبا �،� )٢(ال�اش��، �ا��معات �أيام �يملو ن�انوا

� �أيضا �ا��معات ��� �يم�� ��ان �وممن ،� �الرصافة �جامع ��� �حضر�مجالس�م وأنھ
ً

أبو�: 

  ،�)٣(يا��سن�ع���بن�محمد�املصر

� �أبو�ا��س�ن �لنا ��شراناذكر�ذلك �عنھ )٤(بن �عمر �بن �وأبو�جعفر�محمد و،

ازال � )٥(زر �بن �هللا �عبد ستو�ھا جعفروأبو�محمد �د �أبو� )٦(ربن �ذكر�لنا فيما

قو�ھ وكت�ت�عن�إسماعيل�بن�: أنھ�كتب�ع��ما�جميعا�،�قال )٧(زا��سن�بن�ر

                                         
�ثقة�أمينا،� )١( �ال��از�و�ان �أبو�ا��سن �حساب، �بن �هللا �بن�عبد �عبيد �بن �بن�محمد ع��

فا �خ��غداد�. مات�سنة�ثالث�ن�وثالثمائة�. رحافظا�عا   . �بتصرف�٧٣�،٧٤/ ١٢رتا

حمزة�بن�القاسم�بن�عبد�العز�ز�بن�عبد�هللا�بن�عبيد�هللا�بن�العباس�بن�محمد�بن� )٢(

� �هللا �عبد �بن �اع�� �املطلب،�أبو�عمر��مام �عبد �بن �بن�العباس �ث�تا، �ثقة و�ان
ً

�ظا�ر�

ا �با�����وحسن�املذ�ب رالصالح�مش�و فا مات����سنة�خمس�وثالث�ن�. وبالديانة،�معر

�خ��غداد�ت. وثالثمائة   . �بتصرف١٧٨�،١٧٩/ ٨را

�و�ان�ثقة� )٣( ف�باملصر يع���بن�محمد�بن�أحمد�بن�ا��سن،�أبو�ا��سن�الواعظ�املعر و

فا �عا �الز�د،�. رأمينا ��� �كث��ة �كتبا �وصنف �ل�يعة، �وابن �سعد، �بن �الليث �حديث جمع

�الوعظ �بلسان �فيھ �يت�لم �مجلس �لھ �وثالثمائة. و�ان �وثالث�ن �ثمان �سنة �خ�. مات رتا

  . �بتصرف٧٥�،�٧٦/ ١٢غداد��

  . تقدم�) ٤(

از�، )٥( �أ�ي�سليمان،�أبو�جعفر�الر �بن ك �بن�مد �البخ�� �بن �عمر �بن زمحمد رو �ثقة� ى �ان

�عمر�البصر. ث�تا �بانتخاب �عنھ �الناس �وثالثمائة. يكتب �وثالث�ن ��سع �سنة �خ� .مات رتا

  . �بتصرف٣٤٨�،٣٤٩/ �٣غداد�

ستو�ھ�بن�املر )٦( �،�تو���سنة�رعبد�هللا�بن�جعفر�بن�د ����النحو ي�ان،�أبو�محمد�الفا ر ز

�ع�ن�وثالثمائة �خ��غداد�. رسبع�وأ   . �بتصرف�٤٣٤�،٤٣٥/ ٩رتا

  . تقدم) ٧(



  

 
 

١٣٨

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة والثالثني بع العدد السا األول من املجلد  

 ة النبويودورها يف حفظ السنة جمالس اإلمالء احلديثية 

�الصفار �عاء )١(محمد �أ �يوم ��� �بن�. رإمالء �القاسم �أبو �القا��� وذكر�لنا

  )٤" (�ا��معة�أم���عل��م����يوم )٣(أن�عبد�الصمد�بن�ع���الطس�� )٢(املنذر
 

�ال��او �ا��افظ �قبلھ" : يوقال �انقطع ��مالء �التاج� )٥(و�ان �وحاولھ د�را،

،�ع���إحيائھ،�ف�ان�يتعلل�برغبة�الناس�عنھ،�)٧(،�ثم�ولده�الو���العرا��)٦(السب�ي

عھ� ه�لذلك،�واتفق�شر ووعدم�موقعھ�م��م،�وقلة��عتناء�بھ،�إ���أن�شرح�هللا�صد ر

سفيھ�باملدينة�الشر�فة،   .ر�ثم�عقده�بالقا�رة����عدة�مدا

                                         
،�صاحب�امل��د�و،� )١( يإسماعيل�بن�محمد�بن�إسماعيل�بن�صا���أبو�ع���الصفار�النحو

�ع�ن�وثالثمائة�. �ان�ثقة ي�. رمات�سنة�إحدى�وأ   . تصرف�ب. ٨٨/ ١٤زاملنتظم�البن�ا��و

�القا��� )٢( �أبو�القاسم �املنذر، �بن �ع�� �بن �ا��س�ن �بن �ضابطا�. ا��س�ن �صدوقا و�ان

�عمائة�املنتظم� ر��يح�النقل،�كث���الكتاب،�حسن�الف�م،�مات�سنة�إحدى�عشرة�وأ

ي�   .بتصرف. ١٤٤/ ١٥زالبن�ا��و

ف� )٣( �املعر �الوكيل �أبو�ا��س�ن �حسان، �بن �مكرم �بن �محمد �بن �ع�� �بن �الصمد وعبد

�ع�ن�وثالثمائة. الطس��،�و�ان�ثقةب �خ��غداد�. رتو���سنة�ست�وأ   . �بتصرف�٤٢/ ١١رتا

�وآداب�السامع� )٤(   .�بتصرف�٥٧ -٥٥/ ٢يا��امع�ألخالق�الراو

   . رحمھ�هللا�يقصد�ا��افظ�العرا���) ٥(

ّتاج�الدين�عبد�الو�اب�ابن�قا����القضاة�تقى�الدين�ع���ابن�عبد�ال�ا���بن�ع���بن� )٦( ّ ّ

�السل���السب�ى�الشاف���،�تو���سنة�اام�ّتم ّبن�يوسف�بن�مو����بن�تمام��نصار ّ ّ ّ ّى ّ

� �وسبعمائة �وسبع�ن �بردي�. إحدى ��غر �ملوك�مصر�والقا�رة�البن ��� ىالنجوم�الزا�رة

  . �بتصرف١٠٨/ ١١

�شيخ� )٧( �ا��افظ ��مام �العرا�� �الرحمن، �عبد �بن �ا��س�ن �بن �الرحيم �عبد �بن أحمد

ع �ن�الدين�،�مات�ر�سالم�أبو�ز زة،�ابن�شيخنا�وأستاذنا�حافظ�العصر�شيخ��سالم�

���ر� �ابن �العمر�ل��افظ �الغمر�بأبناء �إنباء �وثمانمائة �وعشر�ن �ست �٣١١/ ٣سنة

  . بتصرف



  

 
 

١٣٩

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة والثالثني بع العدد السا األول من املجلد  

 ة النبويودورها يف حفظ السنة جمالس اإلمالء احلديثية 

�امللقن �بن �السراج منھ � ��� ��س��ا �أم�� �فيھ،�،)١(زوكذا �ص�يعھ �شيخنا �يرتض �ولم

س�من�القا�رة،�وشيخنا�بالشام�وحلب� رو�عد�ما�الو���العرا���با��رم�ن�وعدة�مدا

�محققي� ��عض ة �بإشا �ذلك ��� ���م �واقتديت س، �مدا �عدة ��� رومصر�و�القا�رة ر

مكة�و�عدة�أماكن�من�القا�رة،�و�لغ�عدة�ما�أمليتھ�من�املجالس�شيو��،�فأمليت�ب

  ).٢("إ����ن�نحو�الستمائة،�و�عمال�بالنيات

  

  

  

  

                                         
ّالسراج�بن�امللقن�،�عمر�بن�ع���بن�أحمد�بن�محمد�بن�عبد�هللا��ندل�����صل،� )١( ّ

،�الشاف�� ،��نصار ّاملصر ّ يّ ،�ولھ�التصانيف�الكث��ة�تو���و�ان�ع. ي نالمة�وقتھ����الفنو ّ

� �وثمانمائة �ع �أ �ا. رسنة �لز�ن �الدو �ذيل ��� ��مل �لنيل �القا�ر �امللطى �٧٠/ ٣يلدين

  . بتصرف

)٢ (�    .٢٤٩/ ٣يفتح�املغيث�لل��او



  

 
 

١٤٠

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة والثالثني بع العدد السا األول من املجلد  

 ة النبويودورها يف حفظ السنة جمالس اإلمالء احلديثية 

ا ا  

  . ا واوت ا م    اء

�واستحب� ض، �� �خ���بقاع �ف�� �املساجد ��� ��مالء �مجالس �عقد �املستحب رمن

�يوما�لإلمالء�سواء��ان�من�ال��ار�أو�الليل�كما�م�������آداب�املم���للمم���أن��ع�ن
ً

 .  

�البغدادي �ا��طيب �ال�: " قال �وأن �امل��د ��� �تحديثھ �يجعل �أن �للمحدث �ستحب

   )١("يخ���يوم�ا��معة�من��مالء����م��د�ا��امع

�م�أليام��مالء�ع���مر��سبوع�فم��م�من��ان�يختار�ا��معة�وم ��م�من�روتنوع�اختيا

�مجلس� ��و�عقد �الغالب �إال�أن ��سبوع، �أيام �اختار�بقية �من �وم��م اختار�الس�ت

  . لإلمالء

�ان��افة�من�أدركناه�من�الشيوخ�نقرأ�عل��م�ا��ديث�قراءة�و�عض�م�:" قال�ا��طيب

  )٢("�ان�يجعل�����ل�أسبوع�يوما�لإلمالء�خاصة�و�قية��يام�للقراءة

ايات�كث��ة�   :تدل�ع���اختيار��ئمة�أليام��سبوع�م��ا�ووقد�أ�ى�ا��طيب�بر

اه��سنده�عن�شقيق،�قال -١  »�ان�عبد�هللا�يذكرنا��ل�يوم�خم�س«: وما�ر

�عن�أ�ي��ر�رة -٢ ��سنده اه �ر �ما ��ل�خم�س�فيحد��م«: وكذلك ��ان�يقوم » أنھ

و�ان�أبو��عيم�ا��افظ��عقد�مجلس��مالء�����ل�يوم�خم�س�كذلك�: قال�

ن�وذكر�لنا�أبو�عمر�بن�م�دي�أن�القا����أبا�عبد�حضرتھ�مدة�مقامي�بأص��ا

�ا��م�س� �يوم �أحد�ما �مجلس�ن �أسبوع ��ل ��� �عل��م �يم�� ��ان �املحام�� هللا

� �هللا �عبد �محمد �أبا �وأن ��حد �او�خر�يوم �املصر �إ��اق �بن �أحمد يبن

�عاء�وذكر�لنا�أبو�ا��س�ن�أحمد�بن�محمد� ��ان�يم���عل��م�����ل�أ را��و�ر ي

�ح �بن �أحمد �بن �بكر�يوسف �أبا �أن �الواعظ �بن�اماد �إ��اق �بن ��عقوب بن

ق�وأبا�ا��سن�ع���بن�محمد�بن�عبيد�ا��افظ�وأبا�عمر�حمزة� ��ز رال��لو ل

����ا �حضر�مجالس�م �وأنھ �ا��معات �أيام �يملو ��انوا �ال�اش�� �القاسم نبن

                                         
�وآداب�السامع�) ١(    . ٦٠/ ٢يا��امع�ألخالق�الراو

  . ٥٧/ ٢املصدر�السابق�) ٢(



  

 
 

١٤١

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة والثالثني بع العدد السا األول من املجلد  

 ة النبويودورها يف حفظ السنة جمالس اإلمالء احلديثية 

جامع�الرصافة�وممن��ان�يم������ا��معات�أيضا�أبو�ا��سن�ع���بن�محمد�

،�ذكر ��ذلك�لنا�أبو�ا��س�ن�بن��شران�عنھ�وأبو�جعفر�محياملصر ومد�بن�عمر

از�وأبو�محمد�عبد ستو�ھ�فيما�ذكر�لنا�أبو�ا��سن�زالر بن�ارهللا�بن�جعفر�بن�د

قو�ھ�أنھ�كتب�ع��ما�جميعا�قال وكت�ت�عن�إسماعيل�بن�محمد�الصفار�: زر

�عاء الصمد�وذكر�لنا�القا����أبو�القاسم�بن�املنذر�أن�عبد�. رإمالء����يوم�أ

 بن�ع���الطس���أم���عل��م����يوم�ا��معة

�يوم�ا��معة� -٣ �جامع�املدينة �يم���عل��م��� ��ان �بكر�الشاف��، �أبا و�سنده�أن

�اد�القطان�أم��� �ن�يوم�الثالثاء�وأن�أبا�س�ل�بن� ب�القصا زو���م��ده�بد ر ر

 "عل��م�يوم��ثن�ن����دار�القطن�

،�» ن�يم���عل��م����يوم�الثالثاءأن�أحمد�بن�سلمان�النجاد��ا«: و�سنده�قال� -٤

�نصر� �بن �محمد �بن �العز�ز �عبد �القاسم �وأبو �أيضا �بر�ان �ابن ��� وقال

ف�بابن�السماك�إمالء� �عثمان�بن�أحمد�الدقاق�املعر ي�نا�أبو�عمر والستو و ر

 "���يوم�ا��معة�

�قال -٥ ، �مكحو �عن �قباب�«: لو�سنده �من �قبة �الليا�� �من �ليلة �الناس تواعد

�ف �واجتمعوا �معاو�ة �هللا سو � �عن �يحد��م �أبو��ر�رة �ف��م �فقام ل��ا �ح���‘ر

 »أصبحوا

اذان�إن�ملك�املوت�ع���الباب�: " و�سنده�عن��شيم�قال -٦ �بن� زلو�قيل�ملنصو ر

�ادة����العمل�قال وذلك�أنھ�يخرج�فيص���الغداة����جماعة�: زما��ان�عنده�

ال�ثم�يص���الظ�ر� ثم�وثم�يجلس�ف�سبح�ح���تطلع�الشمس�ثم�يص���إ���الز

يص���إ���العصر�ثم�يجلس�ف�سبح�إ���املغرب�ثم�يص���املغرب�ثم�يص���إ���

  )١("العشاء��خرة�ثم�ينصرف�إ���ب�تھ�فيكتب�عنھ����ذلك�الوقت�

  

  

                                         
�وآداب�السامع�ا��امع�ألخالق�ا )١(   .�بتصرف�٢/٥٧�،٥٨يلراو



  

 
 

١٤٢

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة والثالثني بع العدد السا األول من املجلد  

 ة النبويودورها يف حفظ السنة جمالس اإلمالء احلديثية 

اا ا :ء اا  أ .  

�مر ����ّمما �عظيمة �أ�مية �من ��مالء �ملجالس �ما �فيھ �خفاء �ال �بجالء �تب�ن

� �ع�� �من�ا��فاظ �السنة �ع�� �ل��فاظ �ذلك �أدى �و�التا�� ،� �املط�رة �النبو�ة السنة

الضياع�،�ف�ان�ا�����وف��ا����عقد��ذه�املجالس�
ً

 .  

إنھ�أع���مراتب�الراو�ن،�ومن�أحسن�مذا�ب�املحدث�ن�مع�: " قال�ا��طيب�

  ). ١"(ما�فيھ�من�خصال�الدين�و�قتداء��س�ن�السلف�الصا���ن�

تأسيا�بالسلف�املاض�ن؛�وألنھ�: "���استحباب��مالء )٢(وقال�ابن�دقيق�العيد

�محققا�مب�ن��لفاظ،�مع�العادة� نال�يقوم�بذلك�إال�أ�ل�املعرفة؛�وألن�السماع�ي�و

  )٣"(���قراءتھ�للمقابلة��عد��مالء

ف�عقــد�مجلــس�إلمــالء�" وقــال�ا��ــافظ�ابــن�الــصالح� رو�ــستحب�للمحــدث�العــا

�ن،�والـــسماع�فيـــھ�مـــن�أحـــسن�وجـــوه�التحمـــل،�ا��ـــديث،�فإنـــھ�مـــن�أع�ـــ��مراتـــب�الـــراو

  )٤"(وأقوا�ا

�ــ�ة�: �و�ــ��العظ�ــ��إحــدا�ا: ثــم�يخــتص��مــالء�بفوائــد�: قــال��مــام�الراف�ــ�

الـــسماع�و�عـــده�عـــن�ا��طـــأ�والتـــ��يف�،�ألن�املم�ـــ��يت�بـــت�أوال�و�ـــضبط�،�ثـــم�يتـــأ�ي�
ً

وأيــن�يبلــغ�. عنــد��مــالء�لتنــصب�ال�لمــة��عــد�ال�لمــة��ــ��آذان�الــسامع�ن�ثــم�ليكتبو�ــا�

�عـن�لفظـھ�ال�لمـة�أو��عـض�ا�أو�إعرا��ـا� �بقراءتـھ�ف�ـ� لمن�ذلك�سـماع�مـا��ـسرع�القـار ئ

أو�عـــن�ســــمع�الــــسامع�ن�أو�ع��مــــا�جميعــــا�
ً

وقــــد�تـــ��ف�فيمــــا�يقــــرأ�إمــــا�عــــن�ج�ــــل�أو�. 

�مــن�الــشيخ�وغ�ــ�ه�،�وال�يتم�ــ�� �وال�يت�بــھ�لــھ�الــسامعو نغلــط�والتبــاس�أو�غفلــة�وذ�ــو ل

�موضع�الت��يف�عن�غ��ه�وسو و ىاء�تم���أو�لم�يتم�ـ��فمـن�سـمعھ�مـ��فا�و ر
ً

فإمـا�: 

                                         
�وآداب�السامع� )١(   .٥٣/ ٢يا��امع�ألخالق�الراو

�تقي� )٢( ��سالم �شيخ �املج��د �العالمة �املحدث �ا��افظ �الفقيھ ��مام �العيد �دقيق ابن

� �محمد �أبو�الفتح �سنة�االدين �مات �املنفلوطي �القش�� �مطيع �بن �و�ب �بن �ع�� يبن

  .�بتصرف٥١٦: ص. فاظ�للسيوطيطبقات�ا��. اث�ت�ن�وسبعمائة

    .٣٧: ص�. �ق��اح����بيان��صطالح� )٣(

   . ٢٤١: ص. مقدمة�ابن�الصالح�) ٤(



  

 
 

١٤٣

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة والثالثني بع العدد السا األول من املجلد  

 ة النبويودورها يف حفظ السنة جمالس اإلمالء احلديثية 

ى�ع�ـ��الـصواب�فقـد�كـذب� �غلطـا�،�وإن�ر و ى�كما�سمع�فقد�سـمع�غلطـا�و وأن�ير ر و
ً ً

ى

�والـــسامع�: �ـــ��قولـــھ� يأخ���ـــي�فـــالن�بكـــذا�،�أو�ســـمعت�منـــھ�كـــذا�،�و�ـــذا��لـــھ��ـــ��الـــراو

��ـــذا�مـــا��ـــسمع�و�ـــذا�مـــا��ـــسم ايـــة�وتمي�ـــ��،�وإال�فـــال�يـــدر ياللـــذين�ل�مـــا�د ع�،�ومـــا�أقـــل�ر

ايــة�ا��ــديث�ع�ــ��:والثانيــة. فائــدة�مثــل��ــذا�الــسماع� و�إن��مــالء��ــشتمل�غالبــا��عــد�ر
ً

اتــھ�،�والفوائــد�املتعلقــة� وتــصرف�إمــا�مــن�ج�ــة�جمــع�طرقــھ�وشــوا�ده�أو�ذكــر�أحــوال�ر

��ــشاط�الــنفس�ألخــذ�ا�و�نتفــاع���ـــا�أك�ــ��وأتــم �مــا�فيــھ�مـــن�:الثالثــة�. نبمتنــھ�،�في�ــو

تف�م�للمــــذاكرة�واملراجعــــة��ــــ��تــــضاعيف��مــــالء�والكتابــــة�واملقابلــــة�ز�ــــادة�التف�ــــيم�والــــ

  )١(وقد�يدعو�إل��ما�التأمل�والفكر����تلك�امل�لة

�ع�ـ��كـالم��مـام�الراف�ـ��فقـال ومـن�فوائـده�اعتنـاء�: " يوعلق�ا��افظ�ال��او

،�و�ث�ــت�ألجل�ــا� �ا��ــديث�وشــوا�ده�ومتا�عــھ�وعاضــده�بحيــث���ــا�يتقــو �بطــر ىالــراو ق ي

لـــ��ة�أو�غ���ـــا،�وال�ي�ـــ�وى،�و�رتـــب�عل��ـــا�إظ�ـــار�ا��فـــي�مـــن�العلـــل،�و��ـــذب�حكمـــھ�با

ايـات،�و�فــ���. اللفـظ�مـن�ا��طـأ�والزلـل �غامـضا��ـ���عـض�الر وو�تـ���مـا�لعلـھ�ي�ـو ن

بتعيـــ�ن�مـــا�أ��ـــم�أو�أ�مـــل�أو�أدرج،�فيـــص���مـــن�ا��ليـــات،�وحرصـــھ�ع�ـــ��ضـــبط�غر�ـــب�

س�بـــــأتم�مـــــس�ند،�و�عـــــد�املـــــ�ن�والـــــسند،�وفحـــــصھ�عـــــن�املعـــــا�ي�ال�ـــــ��ف��ـــــا��ـــــشاط�الـــــنف

�عنـــــھ�لب�ـــــب�أو�حـــــصيف . ىالـــــسماع�ف��ـــــا�عـــــن�ا��طـــــأ�والتـــــ��يف�الـــــذي�قـــــل�أن��عـــــر

�املراجعــة��ــ��تــضاعيف��مــالء� �ــادة�الــتف�م�والتف�ــيم�ل�ــل�مــن�حــضر�مــن�أجــل�تكــر رو ز

��غ�ـــ�� �فـــضيل���التبليـــغ�والكتابـــة،�والفـــو زوالكتابـــة�واملقابلـــة�ع�ـــ��الوجـــھ�املعت�ـــ�،�وحـــو ز

ه�الراف���و��نھ�و�شره�وعينھذلك�من�الفوائد�املست   . )٢("رطابة،�كما�قر

  : وقد�مدحھ�ا��افظ�أبو�طا�ر�السلفي����قولھ�

ًواظب�ع���كتب��ما���جا�دا�(
ِ

َ َ
ِ

َ َ
ِ

ُ ُ َ َ ْ ِمن�ألسن�ا��فاظ�والفضالء... ِ
َ َُّ ْ ْ َْ

ِ
ُ

ِ
ُ َ ْ

ِ(  

َفأجل�أنواع�السماع�بأسر�ا�(
ِ

ْ َ َ َ
ِ ِ ِ

َ َّ َ ْ ُّ َ َ
ِما�يكتب���سان�� ...    

َ َْ
ِ
ْ ُْ ُ ���مالءَ

َ ْ
ِ
ْ

()٣(  

                                         
حة�ملفردات�الفاتحة�لإلمام�الراف���ص� )١( ق�/ ط ٤٦٠. رما���الشا   القا�رة�. ودار�الفار

)٢( �   .٢٤٨�،٢٤٩/ ٣يفتح�املغيث��شرح�ألفية�ا��ديث�للعرا���لإلمام�ال��او

املجالس�ا��مسة�أل�ى�طا�ر�السلفي�) ٣(
َ

ِ
   .٥٣: ص. ّ



  

 
 

١٤٤

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة والثالثني بع العدد السا األول من املجلد  

 ة النبويودورها يف حفظ السنة جمالس اإلمالء احلديثية 

�من� "  �يوم ��� �ا��ديث �أ�ل �من �ا��فاظ �خصوصا �قديما �العلماء �وظائف و�و�من
ً ً

���� �ي�و �أن ��ستحب �كما �و�و�املستحب �ا��معة �أو�يوم �الثالثاء �يوم ��سبوع نأيام

�القائمة �أو ��� �املستم�� �يكتب �أن �فيھ �وطر�ق�م �لشرف�ما، �مجلس�: لامل��د �ذا

�كذا �بجامع �فالن �شيخنا �بأسانيده�أماله �املم�� د �يو �ثم �خ �و�ذكر�التا �كذا �يوم ر��� ر

�ما� �أو�بدونھ �بإسناد ���ا �املتعلقة �الفوائد �من د �و�و �يفسر�غر���ا �ثم ا �وآثا رأحاديث
ً
ر

ه�و�ت�سر�لھ   )١(" ريختا

                                         
�كتب�السنة�املشرفة�للكتا�ي� )١(    . ١٥٩: ص�. رالرسالة�املستطرفة�لبيان�مش�و



  

 
 

١٤٥

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة والثالثني بع العدد السا األول من املجلد  

 ة النبويودورها يف حفظ السنة جمالس اإلمالء احلديثية 

ا ا : ءا  ا ا ا و.  

  ا اول 

  . و اع ا ا  اء وأ

�من� �تقدم �وقد �فائقة، �عناية �لھ �مجالس �وعقد �باإلمالء �قديما �العناية �انت
ً

�أو� ،� �والتلميذ �الشيخ �طر�ق �عن �النبو �للنص �وتحقيق �تدقيق �الكث���من يفوائده

�ش�رة �عند�م ة �مش�و ��انت �املجالس �و�ذه ،� �النص �فينضبط �واملستم��، �راملم��

  .العلماءكب��ة�واستح��ا�كث���من�

ي� ف�عقد�مجلس�إلمالء�ا��ديث� :"¬وقال��مام�النو ر�ستحب�للمحدث�العا

اية�   )١("وفإنھ�أع���مراتب�الر

ي �النو ة �عبا �ع�� ��عليقا �فقال �شرحھ ��� �السيوطي �ذلك ووأكد �ستحب�: " ر

�والسماع� اية، �الر �مراتب �أع�� �فإنھ �ا��ديث �إلمالء �مجلس �عقد ف �العا وللمحدث ر

  )٢"(�وأقوا�افيھ�أحسن�وجوه�التحمل

���� ��ئمة �كث���من ���ا �وأعت�� �فائقة �ك��ة �ا��دي�ية ��ما�� �كتب �ك��ت وقد

ا�واسعا القديم�وان�شرت�ان�شا
ً ً

  . ر

  : وقد��ان�من��ذه�الكتب�

 )٣(�ما������آثار�ال��ابة�ل��افظ�الصنعا�ي -١

 ). ٤(�ما���والقراءة�من�حديث�أ�ى�محمد�ا��سن�بن�ع���بن�عفان - ٢

                                         
ي�لالتقر�ب�والت�س���ملعرفة�س�ن�ال�ش���النذير� )١(   ٨٠: ص�. ولنو

)٢( � ����شرح�تقر�ب�النواو �ب�الراو يتد ي   ١٣٢/ ٢ر

)٣( � �بن اق �الر �بكر�عبد �زأل�ى �الصنعا�ي �اليما�ي �ا��م�� �نافع �بن ) �ـ٢١١: املتو��(ي�مام

  .�القا�رة�–مكتبة�القرآن�: الناشر. مجدي�السيد�إبرا�يم�: املحقق

)٤( � مسعد�: املحقق) �ـ٢٧٠: املتو��(يأل�ى�محمد�ا��سن�بن�ع���بن�عفان�ال�و���العامر

  �ـ ١٤١٣: ��و��،�:مصر�الطبعة. �طنطا�–دار�ال��ابة�لل��اث�: عبد�ا��ميد،�الناشر



  

 
 

١٤٦

  .)١(�أما���الباغنديستة�مجالس�من - ٣

 (٢)جزء�فيھ�مجلسان�من�إمالء�ال�سا�ي - ٤

�وأماليھ - ٥  . )٣(زفوائد�أ�ي�بكر�القاسم�املطر

�من�أما���أ�ي�إ��اق - ٦   .)٤(�ال�اش��لا��زء��و

 )٥(يمجلس�من�أما���ابن��نبار - ٧

اية�ابن�الصلت�القر����- أما���املحام�� - ٨  . )٦()٤٠٥ç(و�ر

                                         
�والد� )١( �أبو�بكر�الباغندي، �الواسطي، ث �ا��ا �بن �سليمان �بن �الكب���محمد للباغندي

َ
ر

� �محمد �اا��افظ �الباغندي �محمد بن
َ

�: تحقيق) �ـ٢٨٣: املتو��( �ع�� �صالح . أشرف

  م١٩٩٧ - �ـ �١٤١٧و��،�: الطبعة. مؤسسة�قرطبة،�مصر: الناشر

. أبو�إ��اق�ا��و����: تحقيق�) �ه٣٠٣املتو���سنة�( ا�ي�مام�أبو�عبد�الرحمن�ال�س) ٢(

ي�. الناشر    .ه١٤١٥. اململكة�العر�ية�السعودية�. الدمام�. زمكتبة�ابن�ا��و

ف )٣( �املعر �البغدادي، �يح�� �بن �زكر�ا �بن �بكر�القاسم أل�ى
ُ َ

ْو ُ ْ ُّ ِ
َ َْ َ َ ْ َ َ

ِ
َّ ُ
ِ

َ ُ
ِ

َ
ٍ

ْ َ
 :� ِزباملطر ِ

ّ َ ُ
) �ـ٣٠٥: املتو��(ِ

�وتحقيق اسة �ناصر: رد �املنيع � دار: الناشر. �بن�محمد �ع �والتو �لل�ش : الطبعة. زالوطن

  �م٢٠٠٠ - �ـ�١٤٢١و��،�

إلبرا�يم�بن�عبد�الصمد�بن�مو����بن�محمد�بن�إبرا�يم�بن�محمد�بن�ع���بن�عبد� )٤(

� �اهللا �العباس �ابن �البغدادي �أبو�إ��اق �ال�اش��، �القر��� �املطلب �عبد : املتو��(بن

اسة) �ـ٣٢٥ �ود ��ستاذ�: رتحقيق �القشقر �أحمد �بن �محمد �الرحيم �عبد يالدكتو ر

� ��سالمية �با��امعة ��سالمية اسات �والد �ا��ديث �ب�لية ك راملشا ة-ر �املنو . ر�باملدينة

  م١٩٩٩ - �ـ�١٤٢٠و��،�: الطبعة. �السعودية�–مكتبة�الرشد،�الر�اض�: الناشر

)٥( � �أبو�بكر��نبار ��شار، �بن �محمد �بن �القاسم �بن : املحقق) �ـ٣٢٨: ملتو��ا(يملحمد

  .م�١٩٩٤و���: الطبعة. دار�ال�شائر�: الناشر. إبرا�يم�صا���

أل�ى�عبد�هللا�البغدادي�ا��س�ن�بن�إسماعيل�بن�محمد�بن�إسماعيل�بن�سعيد�بن� )٦(

� �املحام�� اية�ابن�الصلت�القر���) �ـ٣٣٠: املتو��(أبان�الض�� �بن�: ور �بن�محمد أحمد

� �املج�امو��� �الصلت ِبن
�: املحقق) �ـ٤٠٥(��ّ �السلفي �املجيد �عبد دار�: الناشر. حمدي

= 

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة والثالثني بع العدد السا األول من املجلد  

 ة النبويودورها يف حفظ السنة جمالس اإلمالء احلديثية 



  

 
 

١٤٧

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة والثالثني بع العدد السا األول من املجلد  

 ة النبويودورها يف حفظ السنة جمالس اإلمالء احلديثية 

اية�ابن�يح���ال-أما���املحام��� - ٩  .)١(بيعو�ر

اية-أما���املحام��� -١٠ ���: و�ر  (٢)رابن�م�دي�الفا

 (٣)يأما���أبو�جعفر�ابن�البخ�� -١١

 )٤(�ما������املشكالت�القرآنية�وا��كم�و�حاديث�النبو�ة�للزجا�� -١٢

  )٥(مجلس�من�مجالس�أ�ي�القاسم�حمزة�بن�محمد�الكنا�ي -١٣

  

  

  

                                                                                                 
= 

���[النوادر� �الفا �م�دي �ابن اية �ر �املحام�� �أما�� �مع رطبع �: الطبعة] و  - �ـ �١٤٢٧و��

  �م٢٠٠٦

أل�ى�عبد�هللا�البغدادي�ا��س�ن�بن�إسماعيل�بن�محمد�بن�إسماعيل�بن�سعيد�بن� )١(

� �املحام�� �الض�� �الق. د: حققامل) �ـ٣٣٠: املتو��(أبان �إبرا�يم املكتبة�: الناشر. ����

دن،�الدمام�-�عمان�-،�دار�ابن�القيم��سالمية   .ه��١٤١٢و��،�: الطبعة. ر��

أل�ى�عبد�هللا�البغدادي�ا��س�ن�بن�إسماعيل�بن�محمد�بن�إسماعيل�بن�سعيد�بن�) ٢(

� �املحام�� �الض�� اية) �ـ٣٣٠: املتو��(أبان �عب: ور ،��� �الفا �م�دي �بن�رابن �الرحمن د

���� . حمدي�عبد�املجيد�السلفي�: املحقق) �ـ٤١٦(رمحمد�بن�عبد�هللا�بن�م�دي�الفا

  م٢٠٠٦ - �ـ �١٤٢٧و��،�: الطبعة. دار�النوادر�: الناشر

از�) ٣( ك�بن�سليمان�البغدادي�الر �بن�مد �بن�البخ�� زأبو�جعفر�محمد�بن�عمر رو : املتو��(ي

. ب��وت�. �لبنان�-دار�ال�شائر��سالمية�: �الناشر.ن�يل�سعد�الدين�جرار�: املحقق)�ـ٣٣٩

  �م٢٠٠١ - �ـ�١٤٢٢و��،�: الطبعة

)٤ (� �أبو�القاسم �الزجا��، �ال��اوندي �البغدادي �إ��اق �بن �الرحمن ) �ـ٣٣٧: املتو��(عبد

  . لبنان�. ب��وت�. دار�الكتاب�العر�ي�: الناشر

،�) �ـ٣٥٧: املتو���( )٥( مكتبة�الصفحات�الذ�بية�بالر�اض�ي،�تحقيق�خالد�بن�ع���العن��

اق�البدر،�دار�السالم�بالر�اض��ـ١٤١٠   .�ـ١٤١٢ز،�وتحقيق�عبد�الر



  

 
 

١٤٨

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة والثالثني بع العدد السا األول من املجلد  

 ة النبويودورها يف حفظ السنة جمالس اإلمالء احلديثية 

�الواعظ -١٤  . )١(ن�ما���البن�سمعو

  ). ٢(أ�ي�طا�ر�املخلصجزء�فيھ�سبعة�مجالس�من�أما��� -١٥

 ). ٣(ثالثة�مجالس�من�أما���ابن�مردو�ھ -١٦

  .)٤(مجلسان�من��ما���أحد�ما����صفات�هللا�البن�مردو�ھ -١٧

 ). ٥(مجلس�من�أما���أ�ي��عيم��ص��ا�ي -١٨

١٩- �  ) .٦(لأما���ابن��شران�ا��زء��و

 

                                         
اسة�) ه٣٨٧: املتو��(أبو�ا��س�ن�محمد�بن�أحمد�بن�إسماعيل�بن�عن�س�البغدادي� )١( رد

�:وتحقيق �عامر�حسن�ص�� ي�الدكتو  .�لبنان–دار�ال�شائر��سالمية،�ب��وت�: الناشر. ر

  م٢٠٠٢ - �ـ ١٤٢٣و��،��: الطبعة

�املخلص� )٢( �البغدادي �زكر�ا �بن �الرحمن �عبد �بن �العباس �بن �الرحمن �عبد �بن ِملحمد
ّ َ

�أحاديثھ)�ـ٣٩٣: املتو��( �وخرج �بأصلھ �قابلھ �الناشر: ، ،� �ناصر�ال���� �بن دار�: محمد

  م٢٠٠٤ -  �ـ�١٤٢٥و��،�: الطبعة. �لبنان–ال�شائر��سالمية،�ب��وت�

ك�بن�مو����بن�جعفر��ص��ا�ي�أبو�بكر�أحم )٣( : املتو��(رد�بن�مو����بن�مردو�ة�بن�فو

�)�ـ٤١٠ �عنوان �تحت �طبع �وقد �وتحقيق: ، اسة �د �الرحمن�: ر، �ضياء �محمد رالدكتو

�الناشر ،� ة �املنو �باملدينة ��سالمية �با��امعة ك �املشا ��ستاذ ر�عظ�� دار�علوم�: ر

ات�العر�ية�املتحدة�،�الطبعة   م١٩٩٠ - �ـ ١٤١٠و��،��: را��ديث،��ما

ك�بن�مو����بن�جعفر��ص��ا�ي� )٤( : املتو��(رأل�ى�بكر�أحمد�بن�مو����بن�مردو�ة�بن�فو

�اد�بن�عمر�الت�لھ�: املحقق) �ـ٤١٠ محمد�بن�
ْ ُّ �ضمن�-دار�ال�شائر��سالمية�: الناشر. ز

   .م٢٠٠٧ - �ـ �١٤٢٨و��،�: الطبعة) ١٠٥(املجموعة�التاسعة�من�لقاء�العشر��واخر�

��ص��ا�ي� )٥( �م�ران �بن �مو��� �بن �إ��اق �بن �أحمد �بن �هللا �عبد �بن �أحمد ��عيم أل�ى

اسة�وتحقيق) �ـ٤٣٠: املتو��( �: رد . �طنطا�–دار�ال��ابة�: الناشر. يساعد�بن�عمر�غاز

  م١٩٨٩ - �ـ�١٤١٠و��،�: الطبعة. مصر�

)٦( � ��شران �بن �هللا �عبد �بن �محمد �بن �امللك �عبد �القاسم أل�ى
ْ

�بن� ��شران �بن �محمد بن
ْ

� �البغدادي �نصھ) �ـ٤٣٠: املتو��(م�ران �يوسف�: ضبط �بن �عادل �الرحمن �عبد أبو

�   .م١٩٩٧ -  �ـ �١٤١٨و��،�: الطبعة. دار�الوطن،�الر�اض�: الناشر. يالعزاز



  

 
 

١٤٩

 ) .١(أما���ابن��شران�ا��زء�الثا�ي� -٢٠

 ) .٢(املجالس�العشرة��ما���ل��سن�ا��الل -٢١

 ).٣(يترت�ب��ما���ا��م�سية�لل��ر -٢٢

أما���الطو��� -٢٣
ُّ

 �ـ�)٤(

 .)٥(مجلس�إمالء�أل�ي�عبد�هللا�الدقاق -٢٤

 .)٦( ي�نصارستة�مجالس�من�أما��� -٢٥

                                         
�بن�) ١( ��شران �بن �محمد �بن ��شران �بن �هللا �عبد �بن �محمد �بن �امللك �عبد �القاسم أل�ى

ْ ْ

� �البغدادي �: املحقق) �ـ٤٣٠: تو��امل(م�ران �سليمان �بن دار�الوطن�: الناشر. أحمد

  . م١٩٩٩ - �ـ �١٤٢٠و��،�:  الطبعة .لل�شر،�الر�اض

أل�ى�محمد�ا��سن�بن�محمد�بن�ا��سن�بن�ع���البغدادي�ا��الل� )٢(
َّ َ

) �ـ٤٣٩: املتو��(

�وتحقيق اسة �: رد �السيد �فت�� �: الناشر. مجدي �طنطا �لل��اث، ر�مص. دار�ال��ابة

  م١٩٩٠ - �ـ �١٤١١و��،�: الطبعة.

�د�ا��س���) املوفق(بن�ا��س�ن�) املرشد�با�(يح���: مؤلف��ما��) ٣( زبن�إسماعيل�بن�

�ا��رجا�ي� القا����مح���الدين�محمد�بن�أحمد�القر����: رت��ا) �ـ ٤٩٩املتو���(يال��ر

� �: تحقيق) �ـ٦١٠: املتو��(الع�ش�� �إسماعيل �حسن �محمد �حسن دار�: لناشرا. محمد

  . �م٢٠٠١ - �ـ �١٤٢٢و��،�: الطبعة. �لبنان�–الكتب�العلمية،�ب��وت�

أل�ي�ع���ا��سن�بن�ع���الطو����) ٤(
ُّ

���ا��ديث،�تحقيق�عبد�ال�ادي� ) �ـ ٤٨٥: املتو��(

� �ا��امس �املجلد �العر�ية، �املخطوطات �مع�د �مجلة �محبو�ة، . م١٩٥٩ �ـ ١٣٧٩رضا

�نظا �الصاحب �أما�� �من �ابن�ومجلسان �مكتبة �ا��و���، �إ��اق �أ�ي �تحقيق �امللك، م

   ..�ـ١٤١٣تيمية�بمصر�

مشيخة�أ�ي�: أل�ي�عبد�هللا�محمد�بن�عبد�الواحد�بن�محمد�الدقاق�ضمن�مجموع�فيھ) ٥(

�تحقيق�اطا�ر� ، �املذ�و ��مالء �ومجلس �الدقاق، �مشايخ �وم��م �الصقر، �أ�ي ربن

ف�العو�ي،�مكتبة�الرشد�بالراالشر�ف�حاتم�   .  �ـ�١٤١٨اض،�وشركة�الر�اض�ربن�عا

�شيوخھ� )٦( �عن ��نصار �محمد �بن �البا�� �عبد �بن �بكر�محمد �العدل�أ�ي ��مام يالشيخ

��ـ٤٤٢( �ناصر�بن�) �ـ�٥٣٥ــ �بن �محمد �أ�ي�الفضل �الثقة �ا��افظ ��مام �الشيخ تخر�ج

اسة�وتحقيق  .، ) �ـ�٥٥٠ــ��ـ ٤٦٧( محمد�البغدادي� سم�غالب�بن�محمد�أبو�القا. د�،�رد
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 �ـ�)١(مجالس��مام�ابن�عساكر -٢٦

املجالس�ا��مسة�ال���أمال�ا�ا��افظ�أبو�طا�ر�السلفي -٢٧
َ

ِ
ّ)٢(.  

 .)٣(أما���الس�ي�� -٢٨

 �ـ�)٤(اق�إبرا�يم�بن�خلف�الغسا�يحديثان�من�إمالء�أ�ي�إ�� -٢٩

حة�ملفردات�الفاتحة�لإلمام�الراف�� -٣٠  .(٥)ر�ما���الشا

 ).٦(الثالث�من�أما���ابن�الصالح -٣١

�من�أما���العرا�� -٣٢  ). ٧(ناملجلس�السادس�والثمانو

                                                                                                 
= 

ك�بقسم�الكتاب�والسنة .ا��ام��� �الدين،�جامعة� . رأستاذ�مشا ل�لية�الدعوة�وأصو

   . ىأم�القر

،��ـ١٤١٧طبعت�بد�ي�) �ـ ٥٧١: املتو��(�مام�أ�ي�القاسم�ع���بن��بة�هللا�بن�عساكر�) ١(

  .و�دمشق

�حسن،� ) �ـ ٥٧٦: املتو�� ()٢( ر�سلماس،�تحقيق�مش�و
ْ

   .�ـ ١٤١٤ِ

غة�وا��ديث�والفقھ،�أل�ي�القاسم�عبد�الرحمن�بن�عبد�هللا�بن�أحمد�����النحو�والل)٣(

� �ـ �بالقا�رة�)�ـ٥٨١: املتو��(ا��ثع�� �دار�ال��اث �مكتبة �البنا، �إبرا�يم �محمد �تحقيق ـ

  .م١٩٧٢

�اد�ت�لة،�مكتبة�العبي�ان�بالر�اض� )�ـ�٦٠٥عد�: املتو��( )٤(   . �ـ١٤١٧ز،�تحقيق�محمد�

����عبد�الكر�م�بن�محمد�بن�) ٥( ) �ـ٦٢٣: املتو���( وعبد�الكر�م،�أبو�القاسم�الراف���القز

�/ ط �تحقيق ،� �وال�شر�القا�رة �للطباعة ق �: ودار�الفار ،� �ران �بكر� / �ـ١٤٣٢زوائل

  . م٢٠١١

ي�ال) ٦( و �عثمان�بن�عبد�الرحمن�الش�ر رتقي�الدين�أ�ي�عمر ز : املتو��. (ش����بابن�الصالحو

�الل: املحقق). �ـ٦٤٣ �عبد �حس�ن �ر�اض �الطا�ي : الطبعة.دار�النوادر�: الناشر. طيف

  .م٢٠١٣ - �ـ �١٤٣٤و��،�

�ن�الدين�عبد�الرحيم�بن�ا��س�ن�العرا���)٧( ،�تحقيق�سم���) �ـ ٨٠٦: املتو��(ز�ا��افظ�

،�ب��وت�   .�ـ١٤٠٩لالقا���،�مجلة�املعتمد،�املجلد��و
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�ن�الدين�العرا�� -٣٣  .)١(زأما���ا��افظ�

�من�أما���البن�ناصر�الدين�الدمشقي -٣٤   .)٢(لاملجلس��و

 . )٣(طلقة،�ل��افظ�ابن���ر�العسقال�ي�ما���امل -٣٥

 . )٤(ً�ما���ا��لبية،�البن���ر�أيضا -٣٦

�ع�ن�املتباينة��شرط�السماع،�البن���ر�كذلك -٣٧  . )٥(ر�متاع�باأل

�املخطوطة� �أما ،� �املطبوعة ��مالء �ومجالس ��ما�� �كتب �من �عليھ �وقفت �ما �ذا

  :فكث��ة�م��ا

  )٦(�ما���البن�دحيم .١

 )٧(�ما���للمز�ي� .٢

                                         
ك�ل��اكم(�طبع�باسم�)١( شاد،�مكتبة�تحقيق�محمد�عبد) راملستخرج�ع���املستد ر�املنعم�

ّالسنة�بالقا�رة�   .�ـ١٤١٠ُّ

،�تحقيق�محمود�) �ـ ٨٤٢: املتو��(�مام�محمد�بن�أ�ي�بكر�بن�ناصر�الدين�الدمشقي�)٢(

  .�ـ١٤٠٧محمد�ا��داد،�دار�العاصمة�بالر�اض�

)٣(� ���ر�العسقال�ي �ابن �ع�� �بن �أحمد �ا��ادي�) �ـ ٨٥٢: املتو��(�ا��افظ �املجلس من

آخر�املجلس�ا��مس�ن��عد�املئة،�تحقيق�حمدي�بن�عبد�املجيد،�املكتب�والسبع�ن�إ���

  .�ـ�١٤١٦سالمي،�ب��وت�

   .�ـ١٤١٦ب��وت�. �تحقيق�عواد�ا��لف،�مؤسسة�الر�ان�)٤(

،�الدار�السلفية�بال�و�ت�)٥( �. �ـ١٤٠٨ل�تحقيق�صالح�الدين�مقبو روتحقيق�محمد�ش�و

  .�ـ١٤٠٩امر�ر،�دار�الثقافة�بالدوحة�

�الدمشقيإبر) ٦(  ٣١٠ - ٣٠١: الوفاة. [نا�يم�بن�دحيم�عبد�الرحمن�بن�إبرا�يم�بن�ميمو

�خ��سالم�للذ����] �ـ ك���وقال�١٧٤/ ٧رتا    . ٤٥/ ١لھ��ما���: ر�،��عالم������الدين�الز

�و�ان�) ٧( �ببلده، �العدالة �شيخ ي، �الن�سابو �يح�� �بن �محمد �بن �إبرا�يم �بن رأبو�زكر�ا

عا �و ا�دا � صا��ا
ً ً

ر
ً

�ز �املتو�� �املز�ي، �إ��اق �أ�ي �كأبيھ �حديث ِ،�صاحب
ّ

وأم��� . �ـ٤١٤: 

   . ٢٢٨/ ٢الع���للذ����. عدة�مجالس
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   )١(�ما���للميان�� .٣

  )٢(�ما���للض�� .٤

�ة�ا��را�ى .٥   )٣(و�ما���أل�ي�عر

  )٤(�ما���للنجاد .٦

 )٥(�ما���ل��لوا�ي .٧

  )٦(ي�ما���ل��و�ر .٨

 

                                         
�سوار�امليان���) ١( �بن س �فا �بن �يوسف �بن �القاسم �بن �أبو�بكر�يوسف �الكب��، راملحدث

ك������ ) ٣٦١/ ١٦س���أعالم�النبالء�(�،��ـ٣٧٥: الشاف���املتو��� / �٨عالم�(روقال�الز

  �منھ����ة����الظا�ر�ة����٣٦٣ا��ديث،�أماله����دمشق�سنة�" �خ�-�ما���" لھ� ): ٢٤٥

)٢(� �سنة �تو�� �الض���املحدث �بن�جعفر�البغدادي ن ��ار �بن �هللا �ثمان��ـ ٣٧٨و�أبو�عبد

ف�ن�أسماء�املؤلف�ن�وآثار�املصنف�ن�. لھ��ما������ا��ديث. وسبع�ن�وثالثمائة ر�دية�العا

٣٠٥/ ١  

�ن�وقيل�ا��سن�بن�محمد�بن�أ�ى�معشر�مودود�بن�حماد�السل���ا��افظ�أبو��ا��س)٣(

� �سنة �تو�� �ا��را�ي �املحدث �ة �ا��ديث .�ـ ٣١٨وعر ��� ��ما�� ف�ن�. صنف �العا ر�دية

  ٣٠٥/ ١أسماء�املؤلف�ن�وآثار�املصنف�ن�

ف�) ٤( وأحمد�بن�سلمان�بن�ا��سن�بن�إسرائيل�بن�يو�س،�أبو�بكر�الفقيھ�ا��نب���املعر

�يوم�ا��معة�حلقتان،�قبل�الصالة�و�عد�ا: بالنجاد إحدا�ما�: رو�ان�لھ����جامع�املنصو

�و�و�ممن� �ا��ديث، �إلمالء �و�خر �حنبل، �بن �أحمد �مذ�ب �ع�� �الفقھ ��� ىللفتو ى

اياتھ،�وان�شرت�أحاديثھ�املتو��� �خ��غداد��ـ ٣٤٨وا�سعت�ر   ٤١٢/ ٤ر�،�تا

�بكر�ا��لوا�)٥( �أبو ان �بد �بن �ع�� �بن �ر�أحمد �سنة �تو�� �املحدث �الزا�د �سبع�٥٠٧ي

ف�ن�أسماء�املؤلف�ن�وآثار�املصنف�ن�. وخمسمائة،�لھ��ما������ا��ديث   ٨٢/ ١ر�دية�العا

�ا��افظ�املحدث�تو���سنة� )٦( �ع�وخمس�ن�٤٥٤ىا��سن�بن�ع���بن�محمد�ا��و�ر ر�أ

�عمائة� ف�ن�أسماء�املؤلف�ن�وآثار�. صنف��ما������ا��ديث.روأ / ١املصنف�ن�ر�دية�العا

٢٧٦  
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  )١(�ما���للبل�� .٩

  )٢(ي�ما���للمنذر .١٠

  )٣(�ما���للقا����عبد�ا��بار .١١

�مجا �عقد �كب����� �باع �ل�م ��ان �الذين ��ئمة �من �غ���ذلك ����إ�� ��مالء لس

�فقد� �السنة، �وحفظوا �حافظوا ��ذا �و�فعل�م ن، �القر �معظم ��مصار�و�� وجميع

سا�مت�كتب��ما���ومجالس��مالء����ذلك�كث��ا�ش�د�بذلك�القا����والدا�ي�و��
ً

  . ا��مد�واملنة

   .)٤(وكتب��ما���كث��ة�كما�قال�الكتا�ي����الرسالة�املستطرفة

  

  

                                         
)١(� �الوخ��� �أبو�ع�� �جعفر�البل�� �بن �محمد �بن �ع�� �بن املحدث�) بم��مت�ن(�ا��سن

�عمائة�٤٧١تو���سنة� ف�ن�أسماء�. لھ��ما������ا��ديث.ر�احدى�وسبع�ن�وأ ر�دية�العا

  ٢٧٧/ ١املؤلف�ن�وآثار�املصنف�ن�

�ز�)٢( �ا��افظ �سالمة �بن �هللا �عبد �بن �القو �عبد �بن �العظيم �أبو�محمد�ى�عبد �الدين ى

�الشاف���ولد�سنة� �الق��وا�ي�ثم�املصر ىاملنذر �ست�وخمس�ن��٦٥٦وتو���سنة�٥٨١ى

� �تصانيفھ.وستمائة �ا��ديث .من ��� �وآثار�. �ما�� �املؤلف�ن �أسماء ف�ن �العا ر�دية

  ٥٨٦/ ١املصنف�ن�

�ي��القا����أبو�ا��سن�عبد�ا��بار�بن�أحمد�بن�عبد�ا��بار�بن�أحمد�بن�خليل�ال�مدا)٣(

�ولد�سنة� �عمائة�٤١٥وتو���سنة�٣٥٩ىالشاف���قا����الر صنف�. ر�خمس�عشرة�وأ

ف�ن�أسماء�املؤلف�ن�وآثار�املصنف�ن�. �ما������ا��ديث   ٤٩٩/ ١ر�دية�العا

  . ١٦٣: ص) ٤(
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 ما ا : ا   ا :  

الناظر����كتب��ما���ا��دي�ية�يجد�أن�أ��ا��ا�تنوعت�منا���م�واختلفت�

��م�واتفقوا�ع���أشياء�فيما�بي��م�كعادة�أ�ل�ا��ديث����مؤلفا��م�   . رمشا

تب�كتابھ�ع���املجالس��األما���البن��شران،� -١ ايةرفم��م�من� أ�ي�ا��طاب�: ور

�،�لمحام��لما����،�و�ضل�عبد�هللا�بن�عبد�القا�ر�عنھأ�ي�الف: روايةو .عنھ

اية� ��� ابن: ور عبد�الغافر�لما���،�و� �ما���البن�مردو�ھ،�و �عنھرم�دي�الفا

���� �أل�ي�املجالس�ا��مسة، و ل�سا�يلمالء�،�و�يبن��نبارالما���،�و�رالفا

ك�ا��اكم�،�و�  �،لباغنديلا���مرطا�ر�السلفي،�و�ما���للعرا���ع���مستد

  . �،�وغ���اجالس�من�أما���أ�ي�طا�ر�املخلصوامل

�و -٢ �الصنعا�ي، اق �الر �لعبد ��األما�� �املوضوعات �ع�� تب � �من زوم��م ترت�ب�ر

  . �وغ���ا�يلعامر�ل�ما���والقراءة،�و ي�ما���ا��م�سية�لل��ر

٣- � اية �بر �للمحام�� ��األما�� �يرت��ا �ولم �أماليھ �سرد �من �الصلت�ووم��م ابن

�من�أما���و ،بن���ر��ل��افظ�ا�ما���املطلقة�عنھ،�ور���الق لا��زء��و

 . �ال�اش���،�وغ���ا�أ�ي�إ��اق

ن�طر�ق��خذ�عن�الشيخ�و�و��مالء�،� -٤ مان�وم�ان��مالء�و�ذكر ن� ويذكر زو

� �قال �سمعو �ابن �أما�� نفمثال��� ً
�بن�: �سليمان �بن �هللا �أبو�بكر�عبد حدثنا

�ع� �يوم��حد�شعث�ال��ستا�ي،�إمالء��� �من�شعبان�سنة�أ �ع�خلو رأل نر

 .عشرة�وثالثمائة،����جامع�الرصافة
 . أحاديث�كتب��ما���متصلة�السند�إ���قائل��ا -٥

ا����كت��م�ع��� -٦ وجميع�كتب��ما���استخدم�مؤلفو�ا�صيغ�التحديث�وصار

 . من���املحدث�ن����ذكر�السند�و��تمام�بھ�

�ا� -٧ �أنواع �ع�� ��ما�� �كتب �اشتملت �الثالثة �واملوقوف�: �ديث املرفوع

 . واملقطوع�

��األ -٨ �والنوادر �بالشعر �أماليھ �ختم �من �م��م ��ص��ا�يى�ألما�� �،���عيم

فھ�بالسلماسيةو  .�أل�ى�طا�ر�السلفي�واملجالس�ا��مسھ�املعر
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��سرد� -٩ �و�قوم �طر�ق �أك���من �وذكر�لھ �ا��ديث �تخر�ج ��� �فصل �من ّم��م

�كما�فعل�ا��افظ�ابن���ر�� أما����ذ�ار����فضل�صالة�: ��كتابھ�قالطر

 . ال�س�يح

���ة� -١٠ ��حاديث �ع�� �التعقبات �و�عض �العلل ��� �كالم ��ما�� ��� للمؤلف�ن

اة�بكالم�مفيد����ا��رح�والتعديل� ووضعفا�وكذلك�التعليق�ع����عض�الر
ً

 . 

�عض�م�يحكم�ع���ا��ديث�بما�يليق�بحالھ�كما�فعل�ا��افظ�ابن���ر���� -١١

�املطلق �،��ما�� �العالية ��سانيد �ع�� �ونبھ �والشوا�د �و�ذكر�املتا�عات ،� ة

فمثال�قال����آخر�حديث�عنده�����ما���املطلقة�و�و�حديث�أ�ي
ً

�¢��ر�رة�

�هللا�: قال سو لقال� ) ئة�مرة�اإ�ي�ألستغفر�هللا�وأتوب�إليھ����اليوم�م: ( ‘ر

ن�،��ذا�حديث�حسن���يح وال�سا�ي��،�وأخرجھ�أحمد�عن�يز�د�بن��ار

�قت�بة �عن ،�� �ش�بة �أ�ي �عن�أ�ي�بكر�بن �ماجھ �ل�م�(وابن �موافقة �لنا فوقع

وعاليا
ً

�ال�سا�ي �طر�ق ��ع�� �أ�ي��، �عن �الز�ر �طر�ق �من �البخار يوأخرجھ ي

 . وهللا�أعلم. سلمة�بلفظ�آخر�

�بل� -١٢ ��حاديث �تص�يف ��� �املوضوعية �الوحدة ��ما�� ��� �املؤلفو �يل��م نلم

تجد�حديثا����الصالة�بجوار�حديث
ً

 ...����الصيام�وآخر�����ح�ام�و�كذا

�ذه�أ�م�النقاط�ال���وقفت�عل��ا����منا���من�ألف�����ما���،�و���بال�شك�ف��ا�

  .  من�الفوائد�ا��م�الكث��
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ا  

املقدمة�أحمده�سبحانھ�ا��مد���الذي�تتم�بھ�الصا��ات�وكما�حمدتھ����

�امل���ا��اتمة صطفى�وا��ب�ب�املجت���صاحب�الشفاعة�،�وأص���وأسلم�ع���الن��

اجھ�وأ��ابھ��ط�ار�والتا�ع�ن��خيار�وسلم��سليما�كث��ا العظ���وع���آلھ�وأز
ً ً

  .و

  ...و�عد

فقد�أ�ي��ذا�البحث�بفضل�هللا�وكرمھ�ع�����ايتھ�،�وقد�ث�ت�فيھ�وظ�ر�جليا�
ً

مان�وم�ان�لم�يألوا�ج�دا بما�ال�يدع�مجاال�للشك�أن�املحدث�ن�����ل�
ً

ز
ً

����عناي��م�

�،�و�ذلوا�����شر�ا��ل�غال�ونف�س�،�فجاءت�إلينا�غضة�طر�ة�‘ التامة��سنة�نب��م

�ادة�أو�نقص�فجزا�م�هللا�عنا�وعن�املسلم�ن�خ���ا��زاء� � زدو   . ن

�التوصيات� ��عض �وكذلك �البحث ��ذا �خالل �من �النتائج ��عض �ظ�ر��� وقد

  . هللا�املستعان�ّال���أحب�ت�أن�أ��ل�ا�عل�من�طالع�ا�أن�ي�تفع���ا�و

 أو : ا :  

من�الن�� - ١ ��ما���ا��دي�ية�مبكرا� زظ�و
ً

مة�لكتابة�الو���،�ف�ان‘ ر �‘ ز�و�انت�مال

�ع���ذلك� �ول�س�أدل �يم���عل��م�القرآن�الكر�م�، ��ان �كما يم���عل��م�السنة

من�الن�� �،�وكذلك�حفظ�من��ان�يحفظ�‘ زمن�ال��ف�ال���كت��ا�ال��ابة�

�وخاصة�‘ ��فقد��انت�قرائح�م�متقدة���فظ�القرآن�وسنة�الن��م��م�و�م�ك�

-	 من خن حن جن{ :�عد�ما�ب�ن�هللا�ل�م�أن�السنة�و���من�عنده����قولھ��عا���

 .]٤ ، ٣ سورة النجم [}يه ىه مه جه ين

�ي��افت� - ٢ �ظا�رة �أ��ت �ح�� �وم�ان مان � ��ل ��� �املجالس ���ذه ��ئمة زا�تمام

س�إل��م�وكتابة�ا��ديث�ع��م�،�و�ان�التالميذ����الذ�اب�إ���شيوخ�م�وا��لو

��سألونھ� �ا��ديث �طالب �إليھ �توافد �البلدان �من �بلد �إ�� �عالم حل � ر�لما

 .التحديث�و�مالء�

�مؤلفات�حدي�ية�ن�يجة�ل�ذه�املجالس��عرف�باسم� - ٣ ال���" كتب��ما���" رظ�و

�كب�������شر�السنة�  . ر�ان�ل�ا�دو
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  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة والثالثني بع العدد السا األول من املجلد  
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 . ام��سبوع�لعقد��ذه�املجالس�ا�تمام��ئمة�الكبار�بتخصيص�يوم�من�أي -٤

�التالميذ� -٥ ��عدد �املساجد �ضاقت �أن �إ�� �املساجد ��� ��عقد �املجالس ��ذه �انت

����الشوارع�املحيطة�بامل��د�،�و�ذا�يدل�داللة�وا��ة�ع��� نف�انوا�يجلسو

 . قيمة�وأ�مية��ذه�املجالس�

  : م ات

دت�أن�أسطر�ا�و   : ��ركما�ظ�ر����أيضا��عض�التوصيات�فأ

١- � �الن�� ��سنة �التام ���تمام ،� �السنة �مجال ��� �الباحث�ن ����‘أو��� �وخاصة

�ج�دا����الدس�والكيد�لسنة�نب�نا� مواج�ة�امل��دين�واملشكك�ن�الذين�ال�يألو
ً

ن

 .ليل���ار�

سائل� -٢ رالتوسع����مجال�البحث�العل������السنة����املجال���ادي���وخاصة����

� �والعامل"املاجست��" التخصص ،� اه"ية ��ستفيد�"رالدكتو �ح�� �بطبع�ا �والقيام ،

�  . نم��ا�العلماء�والباحثو

�السنة�بوجھ�عام�و�حاديث��ش�ل�خاص� -٣  .لالرد�ع���من�يث���الش��ات�حو

٤- � �ة �دو �ولقاءات �وندوات �مؤتمرات ��عقد �أن �رأو��� �حو ات �آخر�التطو للبحث ر

 .  ‘سنة�الن��

��ا �هللا�وحده،�وما �فمن �من�صواب ��ان�فيھ �وما ن�من�خطأ�فم���ومن��ذا

�ما� �إ�� �يوفقنا �وأن �وحز�ھ، �الشيطان �يجن�نا �القدير�أن �الع�� �هللا �أسأل الشيطان،

� ليحبھ�و�رضاه�إنھ��عم�املو���و�عم�النص��،�و�و�املستعان�وعليھ�التكالن�،�وال�حو

  .وال�قوة�إال�بھ�سبحانھ�
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  املراجعاملصادر وفهرس 

١. � �و�ستمالء ��مالء �التمي����لعب:أدب �منصو �بن �محمد �بن �الكر�م رد

،�أبو�سعد� ز يالسمعا�ي�املر / ماكس�فا�سفايلر�،�ط: ،�تحقيق) �ـ٥٦٢: ت�(و

  .م١٩٨١ -��ـ�١�،�١٤٠١/�ب��وت�،�ط-دار�الكتب�العلمية�

��خبار�العالية .٢ �من �لشيخنا �وقع �مما �السامية �ات �العشا �عو ر� �أل�ى�:نر

�ن�الدين�عبد�الرحيم�بن�ا��س�ن �بن�عبد�الرحمن�بن�أ�ي�بكر�بن�زالفضل�

�- دار�ابن�حزم�/ بدر�عبد�هللا�البدر�،�ط: ،�تحقيق) �ـ٨٠٦: ت�(إبرا�يم�العرا���

 .م١٩٩٢-  �ـ١�،�١٤١٣/ب��وت�،�ط

شاد����معرفة�علماء�ا��ديث .٣ �أل�ى��ع���ا��لي��،�خليل�بن�عبد�هللا�بن�:ر�

� �اأحمد �إبرا�يم �ابن ��� �القز �ا��ليل �(وبن �تح) �ـ٤٤٦: ت محمد�. د: قيق،

�س�،�ط   . �ـ١�،١٤٠٩/�الر�اض�،�ط-مكتبة�الرشد�/ رسعيد�عمر�إد

�أل�ى�ا��سن�ع���بن�أ�ي�الكرم�محمد�بن�محمد�بن�عبد�الكر�م�:أسد�الغابة� .٤

ي،�عز�الدين�ابن��ث��� دار�/ ،�ط) �ـ٦٣٠: ت�(ربن�عبد�الواحد�الش�با�ي�ا��ز

 . م�١٩٨٩ - �ـ�١٤٠٩ب��وت،�-الفكر

٥. � ك�������:�عالم �الز س، �فا �بن �ع�� �بن �محمد �بن �محمود �بن ر��الدين ر
 . م�١٥�،�٢٠٠٢/ دار�العلم�للمالي�ن�،�ط/ ،�ط)�ـ١٣٩٦: ت(الدمشقي�

�لتقي�الدين�أبو�الفتح�محمد�بن�ع���بن�و�ب�:�ق��اح����بيان��صطالح� .٦

ف�بابن�دقيق�العيد� ،�املعر وبن�مطيع�القش�� دار�الكتب�/ ،�ط) �ـ٧٠٢: ت�(ي

 .ب��وت -العلمية

�ملحمد�بن�عبد�الغ���) :تكملة�لكتاب��كمال�البن�ماكوال(إكمال��كمال� .٧

�ا��نب���البغدادي� �مع�ن�الدين،�ابن�نقطة ���اع،�أبو�بكر، �بكر�بن بن�أ�ي

�ب�الن���،�ط. د: ،�تحقيق) �ـ٦٢٩: ت�( �/ رعبد�القيوم�عبد� �-ىجامعة�أم�القر

  . �ـ١�،١٤١٠/مكة�املكرمة�،�ط

�الشا .٨ �ر�ما�� �الفاتحة �ملفردات �عبد�:حة �بن �محمد �بن �الكر�م �عبد �لإلمام

���� �ران�: تحقيق�) �ـ٦٢٣: ت�(والكر�م�الراف���القز دار�/ط. زوائل�محمد�بكر�

ق�  .م٢٠١١ - �ـ١�،١٤٣٢/القا�رة�،�ط. والفار
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�آثار�ال��ابة .٩ ��� �:�ما�� �ا��م�� �نافع �بن ��مام �بن اق �الر �بكر�عبد ي�أل�ى ز

مكتبة�/ مجدي�السيد�إبرا�يم�،�ط: ،�تحقيق) �ـ٢١١ :ت(اليما�ي�الصنعا�ي�

 . �القا�رة�-القرآن�

�أل�ى�الفضل�أحمد�بن�ع���بن�محمد�بن�أحمد�بن�:إنباء�الغمر�بأبناء�العمر .١٠

املجلس��ع���/ د�حسن�ح�����،�ط: ،�تحقيق) �ـ٨٥٢: ت(��ر�العسقال�ي�

��سالمية�  . م١٩٦٩ -�ـ���١٣٨٩نة�إحياء�ال��اث��سالمي،�مصر�،�-نللشئو

،�أبو�:��ساب .١١ ز �التمي���السمعا�ي�املر �بن�محمد�بن�منصو ي�عبد�الكر�م و ر

/ عبد�الرحمن�بن�يح���املعل���اليما�ي�وغ��ه�،�ط: تحقيق) �ـ٥٦٢: ت(سعد�

ف�العثمانية،�حيدر�آباد�،�ط  . م١٩٦٢ - �ـ ١�،١٣٨٢/رمجلس�دائرة�املعا

�ثم��أل�ى�الفداء�إسماعيل�بن�عمر:البداية�وال��اية .١٢ ي�بن�كث���القر����البصر

� �تحقيق) �ـ٧٧٤: املتو��(الدمشقي �ط: ، ،� �ش�� �ال��اث�دار�إ/ يع�� حياء

 . �م١٩٨٨ - �ـ،�١�،١٤٠٨/،�طالعر�ي

�السا�ع� .١٣ �ملحمد�بن�ع���بن�محمد�بن�:نالبدر�الطالع�بمحاسن�من��عد�القر

 . �ب��وت�-دار�املعرفة�/ ،�ط) �ـ١٢٥٠: ت�(هللا�الشو�ا�ي�اليم���عبد

�القاموست .١٤ �جوا�ر �من س �العر �مح:واج �بن اق�ّ�ملحمد �الر �عبد �بن ّزمد ّ

�أبو �ا��سي��، �الز�يدي �بمرت���، �امللقب َّالفيض، ّ)� �تحقيق) �ـ١٢٠٥: ت ، :

 .القا�رة�. دار�ال�داية/قق�ن�،�طمجموعة�من�املح

�املصر .١٥ �يو�س �ابن �خ يتا �أبو�:ر �الصد��، �يو�س �بن �أحمد �بن �الرحمن �لعبد

 . �ـ ١�،�١٤٢١/دار�الكتب�العلمية،�ب��وت�،�ط/ ،�ط) �ـ٣٤٧: ت(سعيد�

�خ�أص��ان .١٦ �أل�ى��عيم�أحمد�بن�عبد�هللا�بن�أحمد�بن�إ��اق�بن�مو����:رتا

� ��ص��ا�ي �م�ران �(بن �تحقيق) �ـ٤٣٠: ت �ط: ، ،� �حسن ي �كسر دار�/ وسيد

 .م١٩٩٠- �ـ ١�،١٤١٠/�ب��وت�،�ط-الكتب�العلمية�

فيات�املشا����و�عال .١٧ �خ��سالم�و َتا َوَ �لشمس�الدين�أبو�عبد�هللا�محمد�:مر

ْبن�أحمد�بن�عثمان�بن�قايماز�الذ���� َ
��شار�: ،�تحقيق) �ـ٧٤٨: ت�( رالدكتو

ف�،�ط وعواد�معر  . �م�١�،٢٠٠٣/دار�الغرب��سالمي�،�ط/ ّ

�خ��غداد� .١٨ �أل�ى�بكر�أحمد�بن�ع���بن�ثابت�بن�أحمد�بن�م�دي�ا��طيب�:رتا

مصطفى�: �ب��وت�،�تحقيق-�العلمية�دار�الكتب/ ،�ط) �ـ٤٦٣: ت�(البغدادي�

  . �ـ١�،�١٤١٧/ عبد�القادر�عطا،�ط
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 ة النبويودورها يف حفظ السنة جمالس اإلمالء احلديثية 

�الكب�� .١٩ �امل��م ��� �التمي���:التحب�� �منصو �بن �محمد �بن �الكر�م ر�لعبد

،�أبو�سعد� ز يالسمعا�ي�املر / من��ة�نا���سالم�،�ط: ،�تحقيق) �ـ٥٦٢: ت�(و

 . م�١٩٧٥ - �ـ١�،١٣٩٥/��غداد،�ط-رئاسة�ديوان��وقاف�

�ب�الر .٢٠ ����شرح�تقر�ب�النواورتد ياو �لعبد�الرحمن�بن�أ�ي�بكر�السيوطي،�:ي

 . عبد�الو�اب�عبد�اللطيف�: �الر�اض،�تحقيق-مكتبة�الر�اض�ا��ديثة�/ ط

�ا��فاظ .٢١ �بن�:تذكرة �عثمان �بن �أحمد �بن �محمد �هللا �الدين�أبو�عبد �لشمس

� ْقايماز�الذ��� َ
�ط) �ـ٧٤٨: ت( �ب��وت/ ، �العلمية �ط-دار�الكتب ،�  �،١/لبنان

 .م�١٩٩٨ -�ـ١٤١٩

�ا��ديث .٢٢ �أصو �ال�ش���النذير��� �س�ن �والت�س���ملعرفة ��أل : لالتقر�ب زكر�ا�ى

ي� محمد�عثمان� :،�تحقيق) �ـ٦٧٦: املتو��(ومح���الدين�يح���بن�شرف�النو

 . �م١٩٨٥ -��ـ�١٤٠٥ أ/�،�ط�دار�الكتاب�العر�ي،�ب��وت/�،�طا��شت

٢٣. � �ال��ذيب �ع���بن:تقر�ب ���ر��أل�ي�الفضل�أحمد�بن �أحمد�بن �بن �محمد

� �تحقيق)�ـ٨٥٢: ت(العسقال�ي �عوامة�،�ط: ، �/ محمد �،�- دار�الرشيد �ا ر�سو

 . م١٩٨٦ - �ـ١�،�١٤٠٦/ط

اة�الس�ن�واملسانيد .٢٤ �ملحمد�بن�عبد�الغ���بن�أ�ي�بكر�بن�:والتقييد�ملعرفة�ر

� �البغدادي �ا��نب�� �مع�ن�الدين،�ابن�نقطة �(��اع،�أبو�بكر، ،�) �ـ٦٢٩: ت

�طكم: تحقيق �ا��وت، �يوسف �ط/ ال ،� �العلمية �١/دار�الكتب  -  �ـ ١٤٠٨،

 . م١٩٨٨

�الرسم .٢٥ ��� �أحمد�بن�:ت��يص�امل�شابھ �بن �ثابت �بن �ع�� �بكر�أحمد�بن �أل�ى

طالس�/ ُسكينة�الش�ا�ي�،�ط: ،�تحقيق)�ـ٤٦٣: ت(م�دي�ا��طيب�البغدادي�

اسات�وال��جمة�وال�شر،�دمشق�،�ط  . م�١�،١٩٨٥/رللد

�ال��ذيب .٢٦ ���ر��أل�:��ذيب �بن �أحمد �بن �محمد �بن �ع�� �بن �أحمد �الفضل ى

ف�النظامية،�ال�ند�،�ط/ ط) �ـ٨٥٢: ت�(العسقال�ي� �،�١/ رمطبعة�دائرة�املعا

  .�ـ١٣٢٦

٢٧. � �بن�حبان�ب:الثقات �أحمد �بن �بن�حبان �معبد،�التمي��،��ملحمد �بن �معاذ َن ْ َ

مي،�ال�س���أبو ُحاتم،�الدا ف�ل: ،�طبع�بإعانة)�ـ٣٥٤: ت�(ر ة�املعا ا رو ر ���ومة�ز

�مراقبة �تحت �ال�ندية، �مدير�دائرة�: العالية �خان �املعيد �عبد �محمد رالدكتو

�ط ،� �العثمانية ف �،�/ راملعا �ال�ند �الدكن �بحيدر�آباد �العثمانية ف �املعا ردائرة
 م��١٩٧٣=� ��١�،�١٣٩٣/ط



  

 
 

١٦١

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة والثالثني بع العدد السا األول من املجلد  

 ة النبويودورها يف حفظ السنة جمالس اإلمالء احلديثية 

�الفنو .٢٨ �اصطالحات ��� �العلوم �:نجامع �الرسو �عبد �بن �الن�� �عبد ل�للقا���

� سية)�ـ١٢ق�: ت(ي�حمد�نكر اتھ�الفا ر�عرب�عبا / حسن��ا�ي�فحص،�ط: ر

 . م٢٠٠٠ - �ـ١�،�١٤٢١/ب��وت�،�ط/ �لبنان�-دار�الكتب�العلمية�

٢٩. � �هللا سو � �أمو �املختصر�من �ال��يح �املسند لا��امع ر �وأيامھ ر �:وس�نھ

� �املحمد �ا��عفي �البخار �أبو�عبدهللا �إسماعيل �(يبن �تحقيق ) �ـ٢٥٦: ت ، :

����بن�ناصر�الناصر�،� �النجاة�/ طزمحمد� ة�عن�السلطانية�(قدار�طو رمصو

  . �ـ١�،�١٤٢٢/ط) بإضافة�ترقيم�ترقيم�محمد�فؤاد�عبد�البا��

�وآداب�السامع .٣٠ �أل�ى�بكر�أحمد�بن�ع���بن�ثابت�بن�:يا��امع�ألخالق�الراو

� �اأحمد �البغدادي �ا��طيب �م�دي �(بن �تحقيق) �ـ٤٦٣: ت محمود�. د: ،

ف�/ الطحان،�ط   .�الر�اض-رمكتبة�املعا

�واملحدثو .٣١ ��ل:نا��ديث �طلشيخ �و�، �أبو� �محمد دار�الفكر�العر�ي،�/ زمحمد

 .�ـ٢�،١٣٧٨/ط

�املشرفة .٣٢ �السنة �كتب �مش�و �لبيان �املستطرفة �هللا�:رالرسالة �عبد �أل�ى

�الكتا�ي�امحمد� �����الش����بـ �ا��س����د �س ربن�أ�ي�الفيض�جعفر�بن�إد ر
دار�ال�شائر�/ مزمي�،�طمحمد�املنتصر�بن�محمد�الز: ،�تحقيق) �ـ١٣٤٥: ت�(

 .م٢٠٠٠-�ـ٦�،١٤٢١/�سالمية�،�ط

�أل�ى�داود�سليمان�بن��شعث�بن�إ��اق�بن��ش���بن�شداد�:س�ن�أ�ي�داود .٣٣

� �ال��ستا�ي دي �� �عمر ْبن ّ
ِ ِ ز �) �ـ٢٧٥: ت(و �عبد�: تحقيق �الدين �مح�� محمد

 .�ب��وت�-املكتبة�العصر�ة،�صيدا�/ ط.ا��ميد�

ة�بن�مو����بن�ال��اك،�الملحمد�بن�ع���: س�ن�ال��مذي� .٣٤ ر��بن�سو ْ ��مذي،�َ

�(أحمد�محمد�شاكر�: تحقيق) �ـ٢٧٩: ت�(ع�����أبو ،�ومحمد�فؤاد�) ١�،٢جـ

�ر�الشر�ف�)٣جـ�(عبد�البا��� س����� ز،�وإبرا�يم�عطوة�عوض�املد ) ٤�،٥جـ�(ر

 - �ـ ٢�،١٣٩٥/�مصر�،�ط-شركة�مكتبة�ومطبعة�مصطفى�البا�ي�ا��ل���/ ،�ط

 .م١٩٧٥

�ا .٣٥ �الس�ن �ا��راسا�ي،�:ىلك�� �ع�� �بن �شعيب �بن �أحمد �الرحمن �عبد �أل�ى

شعيب�: ل���،�أشرف�عليھحسن�عبد�املنعم�ش: ،�تحقيق) �ـ٣٠٣: ت�(ال�سا�ي�

ط ناؤ و� �-مؤسسة�الرسالة�/ عبد�هللا�بن�عبد�املحسن�ال���ي�،�ط: ،�قدم�لھر

 . م�٢٠٠١ - �ـ ١�،١٤٢١/ب��وت�،�ط



  

 
 

١٦٢

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة والثالثني بع العدد السا األول من املجلد  

 ة النبويودورها يف حفظ السنة جمالس اإلمالء احلديثية 

بو�عبد�هللا�محمد�بن�أحمد�بن�عثمان�بن��لشمس�الدين�أ:س���أعالم�النبالء� .٣٦

ْقايماز�الذ���� َ
مجموعة�من�املحقق�ن�بإشراف�الشيخ�: ،�تحقيق�) �ـ٧٤٨: ت�(

ط�،�ط ناؤ وشعيب��  .م١٩٨٥ / �ـ ٣�،�١٤٠٥/مؤسسة�الرسالة�،�ط/ ر

�ذ�ب .٣٧ �أخبار�من ��� �الذ�ب ات �ابن�:رشذ �محمد �بن �أحمد �بن �ال�� �لعبد

�ا��نب��،�أبو�الف يالعماد�العكر ط�،�: تحقيق) �ـ١٠٨٩: ت�(الح�َ ناؤ ومحمود�� ر
�أحاديثھ �ط: خرج ط، ناؤ �القادر�� وعبد �/ ر �دمشق �كث��، �،�-دار�ابن �ب��وت

 . م١٩٨٦ - �ـ١�،�١٤٠٦/ط

�الكتاب .٣٨ �:صناعة �النحاس �إسماعيل �بن �محمد �بن �جعفر�أحمد �( �أل�ى : ت

�) �ـ٣٣٨ �جامع: تحقيق ��داب �ب�لية �املساعد ��ستاذ �ضيف �بدر�أحمد ة�د

 . م�١٩٩٠-�ـ١٤١٠أ،�/ط. ب��وت�لبنان�. دار�العلوم�العر�ية�/ طنطا�ط

٣٩. � �ا��فاظ �:طبقات �السيوطي �الدين �جالل �بكر، �أ�ي �بن �الرحمن : ت(�لعبد

  . �ـ١�،�١٤٠٣/�ب��وت�،�ط-دار�الكتب�العلمية�/ ،�ط)�ـ٩١١

٤٠. � �الشافعية �الش���:طبقات �عمر��سدي �بن �محمد �بن �أحمد �بكر�بن �أل�ى

�ت �الدمشقي، �ش�بة �قا��� �ابن �الدين �(قي �تحقيق) �ـ٨٥١: ت ا��افظ�. د: ،

  . �ـ ١�،�١٤٠٧/�ب��وت�،�ط-عالم�الكتب�/ عبد�العليم�خان�،�ط

�الك�� .٤١ �الشافعية �السب�ي�:ىطبقات �الدين �تقي �بن �الو�اب �عبد �الدين �لتاج

عبد�الفتاح�محمد�ا��لو�،�. محمود�محمد�الطنا���د. د: ،�تحقيق)�ـ٧٧١: ت(

�ع�،�ط��ر�للطب/ ط   . �ـ٢�،�١٤١٣/زاعة�وال�شر�والتو

�العشر�ن .٤٢ �املفسر�ن �الدين�:طبقات �جالل �بكر، �أ�ي �بن �الرحمن �لعبد

�القا�رة�،�- مكتبة�و�بة�/ ع���محمد�عمر�،�ط: ،�تحقيق)�ـ٩١١: ت(السيوطي�

  . �ـ١�،١٣٩٦/ط

�لشمس�الدين�أبو�عبد�هللا�محمد�بن�أحمد�بن�عثمان�:الع������خ���من�غ�� .٤٣

ْبن�قايم َ
أبو��اجر�محمد�السعيد�بن��سيو�ي�: ،�تحقيق) �ـ٧٤٨: ت(از�الذ����

�،�ط لغلو  . �ب��وت�- دار�الكتب�العلمية�/ ز

٤٤. � �للعرا�� �ا��ديث �الفية ��شرح �املغيث �أبو�ا�����محمد��ل:فتح شمس�الدين

�عبد �بن �االرحمن �ال��او �محمد �بن �عثمان �بكر�بن �أ�ي �بن �محمد : ت(يبن

 �ـ١٤٢٤أ�،�/�مصر�،�ط- مكتبة�السنة�/ ،�طع���حس�ن�ع���: ،�تحقيق)�ـ٩٠٢
 . م٢٠٠٣ -



  

 
 

١٦٣

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة والثالثني بع العدد السا األول من املجلد  

 ة النبويودورها يف حفظ السنة جمالس اإلمالء احلديثية 

س�و�ثبات�وم��م�املعاجم�واملشيخات�واملسلسالت .٤٥ �ملحمد: رف�رس�الف�ا

ْعبد �ال���َ ��عبد ف �املعر ،���� ��د �ا��س�� �محمد �الكب���ابن �عبد �بن وال�� ر ّ َ

�-دار�الغرب��سالمي�/ إحسان�عباس�،�ط: ،�تحقيق) �ـ١٣٨٢: ت�(الكتا�ي�

 م�٢�،١٩٨٢/ �طب��وت�،

�الد�ر .٤٦ �أعيان �وفيات �النحر��� �بن�:قالدة �هللا �عبد �بن �الطيب �محمد �أل�ى

� �اأحمد �الشاف�� �ا��ضرمي �ال��را�ي �بامخرمة، �ع�� �(ِبن ،�) �ـ ٩٤٧: ت

�: تحقيق �،�ط/ يبو�جمعة�مكر ار يخالد�ز  ١�،١٤٢٨/�جدة�،�ط-دار�امل��اج�/ و

 . م٢٠٠٨ - �ـ

�الرجال .٤٧ �ضعفاء ��� �أحمد:ال�امل ��أل�ى �ا��رجا�ي �عدي �(�بن ،�) �ـ٣٦٥: ت

�املوجود: تحقيق �عبد �أحمد �،-عادل �معوض �محمد �تحقيقھع�� ��� ك : ر�شا

 - �ـ١�،�١٤١٨/لبنان�،�ط-�ب��وت- الكتب�العلمية�/ سنة�،�طعبد�الفتاح�أبو

 . م١٩٩٧

�والفنو .٤٨ �الكتب �أسامي �عن �الظنو نكشف ��اتب�:ن �هللا �عبد �بن �ملصطفى

� �باسم �املش�و �القسطنطي�� �رجل�� �خليفة �ا��اج �أو �خليفة �(حا�� : ت

�لبنانية،�بنفس�ترقيم�(��غداد�-مكتبة�املث���/ ط) �ـ١٠٦٧ ��ا�عدة�دو روصو ر

�مثل �ودار�الكتب�: صفحا��ا، �ا��ديثة، �ودار�العلوم �العر�ي، �ال��اث دار�إحياء

 . م١٩٤١) العلمية

٤٩. � �ا��فاظ �طبقات �بذيل ����اظ �أبو�:��ظ �محمد، �بن �محمد �بن �ملحمد

��صفو�ي�ثم�امل�ي�الشاف���الفضل�تقي ّ�الدين�ابن�ف�د�ال�اش���العلو ت�(ّي

 .م�١٩٩٨ - �ـ١�،�١٤١٩/دار�الكتب�العلمية�،�ط/ ،�ط) �ـ٨٧١: 

�:لسان�العرب .٥٠ ر�ملحمد�بن�مكرم�بن�ع��،�أبو�الفضل،�جمال�الدين�ابن�منظو

��فر�قى� عبد�هللا�ع���الكب��،�محمد�أحمد�: ،�تحقيق) �ـ٧١١: ت�(ي�نصار

ف�/ ب�هللا�،��اشم�محمد�الشاذ���،�طحس  . القا�رة�.ردار�املعا

٥١. � �ا��مسة �بن�:املجالس �محمد �بن �أحمد �أبو�طا�ر�السلفي �لصدر�الدين،
َ

ِ
ّ

� �اأحمد �محمد �ابن ��ص��ا�ي �سلفھ �إبرا�يم بن
َ َ

ِ)� �تحقيق) �ـ٥٧٦: ت أبو�: ،

� �الر�اض�- �السعودية�-دار�الصمي���/ بن�حسن�آل�سلمان،�طارعبيدة�مش�و

 .م�١٩٩٤ - �ـ١�،١٤١٤/ط،�



  

 
 

١٦٤

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة والثالثني بع العدد السا األول من املجلد  

 ة النبويودورها يف حفظ السنة جمالس اإلمالء احلديثية 

�لل�سا�ي= املجت���من�الس�ن� .٥٢ أل�ى�عبد�الرحمن�أحمد�بن�: ىالس�ن�الصغر

� �ال�سا�ي �ع���ا��راسا�ي، �بن �(شعيب �تحقيق) �ـ٣٠٣: ت عبد�الفتاح�أبو�: ،

 .م١٩٨٦ - �ـ ٢�،١٤٠٦/�حلب�،�ط-مكتب�املطبوعات��سالمية�/ ،�طغدة

محمد�بن�أ�ي�بكر�بن�عبد�القادر��لز�ن�الدين�أبو�عبد�هللا�:مختار�ال��اح� .٥٣

� �الراز �(يا��نفي �تحقيق) �ـ٦٦٦: ت �ط: ، ،� �محمد �الشيخ املكتبة�/ يوسف

 . م١٩٩٩ / �ـ٥�،١٤٢٠/ �صيدا�،�ط- �الدار�النموذجية،�ب��وت�-العصر�ة�

،�) �ـ ٤٥٨: ت�(�أل�ى�بكر�أحمد�بن�ا��س�ن�الب��قي�:املدخل�إ���علم�الس�ن .٥٤

�ط: تحقيق ،� �عوامة �دار�ا/ محمد �القا�رة �ع، �ة�-زل�سر�لل�شر�والتو ر�جم�و

�ع،�ب��وت�  - �ـ ١�،�١٤٣٧/�لبنان�،�ط- زمصر�العر�ية،�دار�امل��اج�لل�شر�والتو

 .�م�٢٠١٧

�هللا� .٥٥ سو لاملسند�ال��يح�املختصر�بنقل�العدل�عن�العدل�إ��� لإلمام� : ر

ي� �الن�سابو رمسلم�بن�ا���اج�أبو�ا��سن�القش�� �(ي : ،�تحقيق) �ـ٢٦١: ت

 . �ب��وت�- دار�إحياء�ال��اث�العر�ي�/ د�فؤاد�عبد�البا���،�طمحم

اغب�بن�عبد�الغ���كحالة�الدمشق�: م��م�املؤلف�ن .٥٦ ضا�بن�محمد� رلعمر�بن� ر
 . �ب��وت-�ب��وت،�دار�إحياء�ال��اث�العر�ي�-مكتبة�املث���/ ط) �ـ١٤٠٨: ت(

�الصالح .٥٧ �ابن �بمقدمة �و�عرف �ا��ديث، �علوم �أنواع �:ُمعرفة �عمر و�أل�ى

� �اعثمان �الصالح �بابن ف �املعر �الدين �تقي �الرحمن، �عبد �(وبن ،�) �ـ٦٤٣: ت

�الدين�ع���،�ط: تحقيق �ا،�دار�الفكر�املعاصر�-دار�الفكر/ رنو �ب��وت�،�-ر�سو

 .م�١٩٨٦ - �ـ١٤٠٦

٥٨. � �العرب �العلماء �عند �التأليف �ط:منا�� ،� �الشكعھ دار�العلم�/ �ملصطفى

 . م١٥�،٢٠٠٤/ للمالي�ن،�ط

�املنتخب�من�كت .٥٩ �خ�ن�سابو راب�السياق�لتا �لتقي�الدين�أبو�إ��اق�إبرا�يم�:ر

�ا �الصر�في�� �محمد �تحقيق) �ـ٦٤١: ت(بن �ط: ، �حيدر�، دار�الفكر�/ خالد

�ع،�   . �ـ١٤١٤زللطباعة�وال�شر�التو

�خ��مم�وامللوك .٦٠ ���مال�الدين�أبو�الفرج�عبد�الرحمن�بن�ع���:راملنتظم����تا

ي�ا محمد�عبد�القادر�عطا،�مصطفى�: تحقيق،�) �ـ٥٩٧: ت�(زبن�محمد�ا��و

 . م١٩٩٢ - �ـ ١�،١٤١٢/دار�الكتب�العلمية،�ب��وت�،�ط/ عبد�القادر�عطا�،�ط
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�بردي�بن�عبد�:النجوم�الزا�رة����ملوك�مصر�والقا�رة� .٦١ ي�ليوسف�بن��غر

� �الدين �جمال �أبو�املحاسن، �ا��نفي، �الظا�ر �ط) �ـ٨٧٤: ت(يهللا ة�/ ، ا رو ز

شاد�القو  . مي،�دار�الكتب،�مصر�رالثقافة�و�

�الدو .٦٢ �ذيل ��� ��مل �غرس�:لنيل �الصفاء �أ�ي �بن �الباسط �عبد �الدين �لز�ن

�ا��نفي� �امللطي�ثم�القا�ر ّالدين�خليل�بن�شا��ن�الظا�ر يّ ،�) �ـ٩٢٠: ت�(ّي

�ط: تحقيق ، �تدمر �السالم �العصر�/ يعمر�عبد �وال�شر،�املكتبة �للطباعة ة

  .م٢٠٠٢ - �ـ ١�،١٤٢٢/،�ط�لبنان- ب��وت�

�وآثار�املصنف�ن .٦٣ �املؤلف�ن �أسماء ف�ن �العا �أم�ن�:ر�دية �محمد �بن �إلسماعيل

ف�/ ،�ط) �ـ١٣٩٩: ت�(بن�م���سليم�البابا�ي�البغدادي� رطبع��عناية�و�الة�املعا
� �استانبو �ال��ية �مطبع��ا ��� �باألوفست١٩٥١لا��ليلة �طبعھ �أعادت ،� دار�: م

 . �لبنان�-إحياء�ال��اث�العر�ي�ب��وت�

�با .٦٤ �:لوفياتالوا�� �الصفدي �هللا �عبد �بن �أيبك �بن �خليل �الدين �(�لصالح : ت

�تحقيق)�ـ٧٦٤ �ط: ، ،� �مصطفى �وتر�ي ط ناؤ �� وأحمد �/ ر �ال��اث �-دار�إحياء

 . م٢٠٠٠ -�ـ١٤٢٠ب��وت،�

٦٥. � �الزمان �أبناء �وأنباء ��عيان �بن�:وفيات �أحمد �الدين �شمس �العباس �أل�ى

� �ال��م�امحمد �خل�ان �بكر�ابن �أ�ي �بن �إبرا�يم �بن ��� �� �(ري ،�) �ـ٦٨١: ت

/ �طبعة١�،�٢�،٣�،�٦: �ب��وت�،�جزء- دار�صادر�/ إحسان�عباس�،�ط: تحقيق

 . م١�،١٩٩٤/ �،�ط٥�،�٧: م،�وجزء١�،١٩٧١/�ط- ٤: م�،وجزء١٩٠٠

���ر .٦٦ �ابن �نخبة �شرح ��� �محمد�املدعو��عبد�:راليواقيت�والدر �لز�ن�الدين

�العابدي �ن � �بن �ع�� �بن ف�ن �العا �تاج �بن وف زالر ر �ؤ �املناو �ثم �ا��دادي ين

� �تحقيق)�ـ١٠٣١: ت(يالقا�ر �ط: ، ،� �أحمد �الز�ن �/ املرت��� �الرشد �-مكتبة

  . م�١�،١٩٩٩/ الر�اض�،�ط
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