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 ملخص البحث

عن سيرة اإلمام الحاافظ القرارم محقاد  يعطي هذا البحث صورة مشرقة

الل مشاايهتهللا التااي ماان خاا –رحقااهللا    –باان محقااد باان محقااد باان الجاازري 

 ؛ بماا يها شيوخهللا الذين أخاذ عامهم ع ام الرارا اتسطرها في أوراق ترجم ف

 ع ى رغبة ت قيذه األريب أبي بكر الهروي.
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إباراز  جواناب خفياة مان حيااة ابان الجازري  لام  إلى ويرصد هذا البحث

يدا  يتيسر لكثير االطالع ع يها ومعرفتها قبل طباعاة كتاباهللا اجاامع األساان

اااا ة الاااذي ت اااقن مالمااا   تع ااايم كتاااا     مااان مسااايرتهللا الع قياااة فااايوض 

  وافاااهللا فااي بااالد تركيااا  وأف انساااتا ط  وإقرائااهللا  ونشاار الع اام وخدمتااهللا  وت  

 هااب ت ر اى واألسااليب التاي طارقال؛ وذلا  ابتادا  مان وأوزبكستا   وإيارا 

الع م  مهج الص حي  في أخذلقا قعرفةمروراً بو ابن الجزري الررآ  الكريم 

اايهة ا تع قااهللايااهللا  وكيفيااة وت ر    ش  ا  الم ااب العاان الق  تهاااذ اثاام    لف ااال  والرَّاار 

بة لميل الع م وتع  قهللا وقرا تهللا ر ر   خ ويشابرات طوبيا    األسبا  والوسائل القَّ

ساماد مدى اهتقام أشياخ الرارا ة وع قائهاا باإلو  في الررا ات ابن الجزري

ماان خااالل كتابااهللا اجااامع  وإبااراز شهصااية اباان الجاازري  واعتمااائهم بااهللا

 لا  فااي حياتااهللا االجتقاعيااة والع قيااة  ماان خااالهااذا الكتاااألسااانيدا  وأثاار 

ا    معاصااريهللا  وهاام شاايوخ القفل  ااخ وشاايوخهم  وبعاا تااراجم شاايوخ الرَّاار 

 ومعارفهللا.

 

 المقدمة
ى   وع ارىساي  د الاوالم ع ى الة والس  الحقد هلل ع ى آالئهللا ونعقائهللا  والص  

 : وى  وبعدر  م والت  ر  وصحبهللا ذوي الك                    آلهللا 

لتراث ارحقهللا   تعالى من كتب « جامع أسانيد ابن الجزري   »كتا   فإ   

ااة ااق  القوضااوع الااذي تماولااهللا  وهااو توثياا  ج   ماان حيااث  القهق  ة هاارة ماان أئق 

اا لااذين ا  أو ماان اباان الجاازري    ن تت قااذ ع اايهم الحااافظَّ الراارا ة واإلقاارا   مق 

 حال دو  ذل . أو مانع  أو سبب    ةرأ ع يهم؛ لع  ر  عاصرهم ولم ي  

ا(1)قالا  اإلساالميةرارم الق  هللا الاذي لَّر  اب بقَّ مفل  فَّا ومن حياث  ها   ن انت    وم 

 ع م الررا ة. إليهللا معرفةَّ 

هاـ(  1411ين سمة  أي عام )وعشـر تسع   إلىص تي بهذا الكتا  وتعود 

شاافو  القكتبااات فااي الجامعااة اإلسااالمية بالقديمااة  باا  إلااي  عقااادةَّ    حااين ط  

رات الف   القمااورة مراجعااة   لكتااب الراارا ات   القصاام فة ي قيااةفهااارا القصااو 

اع ياهللا وطالعتاهللا   والتفسير  وع وم الررآ  الكاريم  فوقفا َّ  ا َّ مق  ا فياهللا ود ه ش 

                                                 

  (.7/204انظر: شذرات الذهب البن العقاد ) (1)
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ماان عاادم ورود ذكاار لااهللا فااي الكتااب التااي  باا َّ ماان فوائااد ومع ومااات  وتعج  

  .رحقهللا   ابن الجزريلإلمام  ترجق 

ي ااة ويعطااي هااذا الكتااا  صااورة  م ن الحياااة الع قيااة فااي مجااال الااتع   عاا ج   

فاي  والتع يم  وفي بع  الجوانب االجتقاعية  والسياسية التي كان  ساائدة

 ن.ي  الرر  الثامن ومطالع التاسع الهجري  

هاا لتي دخ االبارزة في الب دا   ة والقعالم  ويشير إلى أبرز األحداث القهق  

الوسااااطى  كتركيااااا   أو انتراااال إليهااااا فااااي آساااايا اباااان الجاااازري    الحااااافظَّ 

   وأف انستا   وإيرا . كستاب  وز  وأَّ 

لَّ كقا   م تع   كيفية الاويهللا  حي  في أخذ الع م وت ر   ل قمهج الص   هذا الكتا َّ يفص  

ااعاان الق   اا  ال ب  ا  الم اار  يهة الف ااال  والرَّااش  اامق    لااةالعداودق ن اتصااخ بالص  

قااهللا    م وتعبااة لمياال الع اار   ر  رااة واألمانااة  واتهاااذ األساابا  والوسااائل القَّ والث   

 وقرا تهللا.

  ائهم باهللاائهاا باإلساماد واعتمالما مدى اهتقاام أشاياخ الرارا ة وع ق هرَّ ظ  ويَّ 

فة فاي الرارا ات ه باالرر  مان أصاحا  الكتاب القصام  ع اى ع او    همرص  وح

مد ة الواساطة فاي س ساة رجاال سا  اوق    ملسو هيلع هللا ىلص  من الرساول ر  وغيرها  أو بالرَّ 

 الررا ة.

ً  –« الجامع»لماظر في هذا س اق     وي        ة الكرام كا  ع قا  الررا أ    -أي ا

ع ااوم هم بلااديهم شااقول فااي أخااذ الع اام؛ إذ يباادو ماان خااالل تااراجقهم عمااايتَّ 

اار وال   وجااهللا العقااوم  فرااد كااا  ماامهم القحااد   ريعة ع ااى الش اا  ااوي  ث والقفس  

 والراضي  وغير ذل .

اا   ً ج  ومااع كااو  هااذا الجااامع س   عااوت  دة  ونعااد   ت  ع قيااة مَّ   حااافالً ألحااداثال 

لعاادد ماان شاايوخ اباان الجاازري فااي ع اام الراارا ات  أو ألشااياخ  وأوصااا   

ااالراارا ة الااذين عاصاارهم ولاام ي   اقااد  الم   خفيااهللا موهبااة القاافر    نجاادَّ   ع اايهم أ  ر  ر 

اار   تااهللا وأخطائااهللا  باال يَّ ث  ع ااى ع  الحااد  الااذي ال يَّق  غاال ماان ال ن مااا فيااهللاي   ب ااال  ز 

  ل واالضطرا .واله  

د إلاى يعاو  يوخ فاي وقا  مبكارش اتاراجم البدأ فن  التأليخ فاي ع ام قد و     

هاـ( 351ت: ر اا  )من الررا  أبا بكر الم   دَّ أوائل الرر  الرابع الهجري  فمج  

 وضع ثالثة معاجم في أسقا  الررا . قد

غ فيااهللا ع قااا  ب اابع اام الفهااارا  وقااد ن  ي  ق  وهااذا ال اار  ماان التصااميخ سَّاا

اباان عطيااة  فااات  مث قااا فعاالس  ووضااعوا فيااهللا عااد ة مفل  الق اار  واألناادل

ناااااطي )ت: رسااااتهللا»هااااـ( فااااي 541ال  ر  الس ااااب تي  الراضااااي عيااااا   و«ف ه 
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اابي )ت: وأبااو بكاار محقااد باان خياار   «ال َّم يااة»فااي كتابااهللا  هااـ(544اليحصَّ

رسااة مااا رواه عاان شاايوخهللا»هااـ( فااي575اإلشاابي ي )ت:  واباان غااازي  «ف ه 

ماسي )ت: ك   .«هللارسف ه  »في  هـ(919الق 

 هـ597ت: – يهة ابن الجوزيش  م  »  مثل: « يهاتش  الق  »وسقي كذل  بع م 

-». 

ً  –يَّعاار  و  قصااط   لاادى أهاال وشاااع هااذا ال  «الباارامج»ع اام ب -أي ااا

   عباااد أباااي جاااابر بااان لقحقاااد «برناااامج الاااوادي آشاااي»مثااال األنااادلس  

يخ لشاا  اب ااث»    مثاالث ب اابااات جقااع ث  بع اام األ   أو. (هااـ749 ت:) األندلسااـي

 ه.وغير  «-هـ 1188ت: – اريميمحقد الس ف  

ااد هااذه « جااامع أسااانيد اباان الجاازري»ويااأتي كتااا    ر  رحقااهللا   فااي ع 

ااة باتصااال أسااا نيد الس ساا ة القباركااة ماان هااذه التصااانيخ؛ ليكااو  وثيرااة هام 

 الررا   وتموعها  وامتدادها في مساحة واسعة من بالد القس قين.

اي رويَّع د  التصميخَّ في ط  ا  من ضرو  االعتما  بس   ام أهال الع برات الرَّر 

هي الماق ين ل رارآ  الكاريم وتاراجقهم  وهاو كاذل  ناوع مان التادوين التااري

ثي ع ي ماة مان الع قاا   كالتاأليخ فاي طبراات القحاد   ن  أو القهصوص بطبرة مَّ

 الفرها   أو ال   ويين  أو الش عرا   أو الرَّ اة  وغيرهم.

ذ قال  إر ذكر طبراات الرارا  ب اد أ مان خاالل كتاب الرارا ات  ولعل  بواكي  

اامدة فااي الراارا ات  إال  ويااذكرَّ أخبااار  الراارا س  عة   الساابكتااا م ماان الكتااب القَّ

 ومماق ب هم وأحوال هم.

ااد م  ماا  ان أ ق  ناتي عمااوا  كتاا  وم   (1)«طبرااات الراارا »أحااتفظ بااهللا فاي ماادو 

اافَّري )ت: ي ااط العَّص  ولع اهللا أقاادم عماوا  وقفا َّ ع يااهللا  هاـ( 240له يفاة بان خ 

ا . ن أل خ في تاريخ الرَّر   مق 

مااادي الب اادادي )ت:   ن بااهااـ(  وألبااي بكاار 336ثاام تاااله مفل فااات الباان القَّ

را  )ت:351الم ر ا  )ت: ه   هـ(  وغيرهم.381هـ(  وأبي بكر بن م 

هاا كتاا َّ   ل حااافظ أباي عقارو عثقاا  بان سااعيد « طبراات الرارا »ومان أهق  

  أسافار أربعاة فاي»هـ(  الذي وصفهللا ابن الجازري برولاهللا: 444اني )ت:الد  

ا يدل  أناهللا (2)«تعالى   شا  إ  بجقيعهللا أظفر لع ي ؛بابهللا في عظيم وهو ؛ مق 

اً    لم يرخ ع يهللا تام 

                                                 

 (.1/184(  وهدية العارفين )324انظر: الفهرس  البن المديم ) (1)

 (.1/702غاية المهاية ) (2)
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 . (1)هـ( لم يرخ إال  ع ى بع هللا911وكذل  السيوطي )ت:

ل حافظ أباي العاال  « رواألمصا القد  ا ر  قَّ  معرفة في االنتصار»وكتا َّ   

ااذاني العط اااار )ت: هاااـ(  الااذي قاااال عماااهللا ابااانَّ 569الحساان ابااان أحقاااد الهق 

ا»الجازري:  وقاال عان كتاباهللا: «. رهد  ق ا جاللاة م    اع   فاتاهللامفل   ع اى وقاخ نوم 

 حصال فقاا  كثيار زمان مان مماهللا شاي  ع ى أو  ع يهللا ل وقو  خَّ أت ه   وأنا»

 في مد  عَّ  ما مع مد  عَّ  أنهللا والظاهر  آهر هللاأن   ذكر نم   رأي َّ  وال  ورقة وال ممهللا

 . (2)«أع م و   الجمكزخانية عاتق  الو  

ٍ  من القصم فات ع ى مادار حركاة التاأليخ فاي هاذا الفان     ثم مروراً بعدد 

راارئين»كااا  ماان آخرهااا كتااا َّ  ألبااي عبااد   محقااد باان عبااد « طبرااات القَّ

قاااد بااان أحقاااد لقح« طبراااات الرااارا »  و(3)هاااـ(1214الساااالم الفاساااي )ت:

ااـر»  و(4)الصااوفي )ت:  ( ااـر فااي تاااريخ رجااال الم ش  لشاايخ  (5)«نااور الع ص 

ااب اع )ت: هااـ(  وكااذل  1380القرااارم القصاارية فااي وقتااهللا محقااد ع ااي ال  

 بع  الكتب القعاصرة.

م بموع خاص مان تارا«جامع أسانيد ابن الجزري»ويأتي كتا     ه  جم ؛ ليَّس 

ا   وهااو تااراجم شاايوخ  القفل  ااخ وشاايوخهم  وبعاا   معاصااريهللا شاايوخ الرَّاار 

 ومعارفهللا.

          

                                                 

ماا  ) في مارآة (. وذكر اليافعي1/5انظر: ب ية الوعاة ) (1) أ   الاداني ذكار فياهللا  (5/182الج 

 هـ(.435إلى سمة ) كل  من قصد لإلقرا  من عهد 

 (.279-1/278غاية المهاية ) (2)

ك  ي في األعالم )2/848ذكره الك ت اني في ف ه را الفهارا ) (3) ر   (.6/206(  والز  

  (.1764: )مهطوط مصور في مكتبة الجامعة اإلسالمية بالقديمة القمورة برقم (4)

 (.692انظر: هداية الراري إلى تجويد كالم الباري ) (5)
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 مبحث األولال

 القرآن الكريم طرق تلقي ابن الجزري

 من خالل جامع أسانيده

ااناازل الراارآ  الكااريم ع ااى ق      ة  فااي ثالثااد القرساا ين محقااد ب سااي     

ي فيقا  عظيقة من تثبي  اإل ين عاماً؛ لي تحر    في هذه القدة مراصدَّ وعشـر

ة  ووعاادات   فاسادة   ر و   وانتزاع ما كا  سائداً من عرائد  ال  حصاللي ضاار 

ٺ  ٺ  ٺ  چ المفوا وتطهيرها  قال تعالى:  في هذا التدرج تزكيةَّ 

 ڤ  ڤ   ڤ  ٹ  ٹ ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ     ٹ  ٹ 

 .٢لجقعة: ا چڄ  ڦ  ڦ  ڤ                 ڦ   ڦ

ساور   اائل  فهللا هللا  وع  م أصحاب  م الررآ  وتع يق  ع ى تع     وقد حث  المبي  

 الررآ  وآياتهللا الكريقة.

ل ع يهللا الص   م مهاج  الم وق  الة والس  وكا  إذا شَّ   هللا إلاى رجال ع اف  ع ياهللا  د   رم د 

ولاى ع اى أَّ الص الة والس الم ؛ حرصاً ممهللا ع يهللا (1)قهللا الررآ حابة يع    من الص  

 مراتب الع م  وهي الررآ  العظيم.

عةب  الكريم سم ةً مت  الررآ   وكان  قرا ةَّ 
  أي طريرة مسا وكة فاي األخاذ (2)

ااوالت     ف اا  مااا كااا  متعارفاااً ع يااهللا بااين الصااحابة رضااوا    ع اايهمي و   ر  

 بالكيفية 

ا  بي   التي أخذوها عن الم   اادول عان هاذه يال  وصاار العَّايالً بعاد ج  ج   فة  لص 

ً  التي تم بط بها   فاي  عن الصاواالً ي  واضحاً  وم   أحكام قرا ة الررآ  خطأ

 د هلل بهذه العبادة.التعب  

 : (3)هذا القعمى فرال -رحقهللا  – زاحم الهاقاني  وقد نظم أبو مَّ 

 لناااااا أخاااااِ  القااااارا ة  سااااانة   وإن  

 

اااا ر   يذوالمقاااار ين لااااين عاااان األو     الس  

 

                                                 

(  وغياره. وانظار: الفات  الرب ااني 22766( ح )37/426رواه اإلمام أحقاد فاي القسامد ) (1)

(18/9.) 

 (.21-17)انظر:  الروايات التي ساقها القفل  خ؛ ترريراً لهذه الس مة في هذا الكتا   (2)

 (.37اني ل د اني )شرح قصيدة الهاق (3)
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ااوظ   ااه  اا ر   العصااور طرائاا َّ رت ع ااى م  ي ي الراارآ  الكااريم  تعااود فاالت ر  

رياة التاي يَّت ر ا رح ةمجق ها إلى الق   وإلاى صافة  ى فيهاا الكتاا  العزياز العَّق 

ل من حيث الع  التح    .حرو  الررا ات   أو روايةَّ قاعَّ    أو الس  ر  ق 

 ساطره فاي فيقاا الررآ  الكريم ابن الجزري يبجال  أنواعَّ ت ر   لما تبد ى وي

   فقن ذل :هذا الجامع

م  الش اا قاين ل  ال    -1 اار  ماان  ات  و اآليااأ اآليااة   الت قياذ   يخَّ وهااو أ  يَّر 

ابطريراة التصاحي  والتحفايظ  ع اى نحاو ماا يتع     الررآ  الكاريم هللا قَّ

 رات.   بيا  في الح  الص   

ب ااي م  شاايههللا أبااي الحساان عااال  الاادين الح   كقااا قااال اباان الجاازري عاان

ع ياهللا  وختقا َّ   الرارآ  العظايم من لفظهللا أكثار   ي َّ فهو الذي ت ر  »هـ(: 794)ت:

  .(1)«ينين وست   تة اثمفي سم  قة الررآ ت  خ  

رح اااة ط ااا  ع اااى الشااايخ الاااذي يتصاااد ى ل تع ااايم فاااي هاااذه الق  وكاااا  يَّ 

ت  بَّ » ي اا  األندلساي )ت:«القك  نااطي 745  كشيخ أبي ح  هاـ( أباي محقاد ال  ر 

الذي تع  م ممهللا الهجاا   والزماهللا نحاواً مان سابعة أعاوام  وقارأ ع ياهللا الرارآ  

ت قة  .(2)عشرين خ 

ع اى الشاايخ   أو أكثار الرارآ  براوياة   وهاو قارا ةَّ  ض ر  الع ا -2

تكاو  لقان اساتظهر  تالية بعاد الت ر  اي رن ال ابط  وهو مرح ة ت  قَّ ال

  :(3)انيالررآ   وأحكم حفظهللا. قال الد  

ض للقااارآن  واعل ااام  باااَن الع ااار 

 

 ي ان  الاااد   علاااإل اممااااض الفا ااا    

 
اااا بااااي   ماااان ساااان ة  الن    حابهوالص 

 

 هراب اااااحااااا    وذوي الق  ذوي الم   

 
اااااعون ب  اب  وال  ااااا ااااادُ  م  ُد ل اااااع   وهي ع 

 

ااا    ب ااا  اااد وه قاااد مااار  ن وكياااد األ  م   ع 

 
اا        خ  ى الشاايووالراارا ة ع اا  ي الراارآ وهااذا المااوع هااو ال الااب فااي ت ر  

ومعظم شيوخ ابن الجزري الذين ذكارهم فاي جاامع أساانيده عار  ع ايهم 

 الررآ  بالروايات والررا ات القتموعة.

                                                 

 (.68)أي: وسبعقئة. جامع أسانيد ابن الجزري  (1)

 (.1/501انظر: غاية المهاية ) (2)

 (.166األرجوزة القمب  هة ) (3)
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ري هذا القصاط   ع اى وجاهللا الهصاوص فاي أخاذ عادد واستهدم ابن الجز

من القمظومات في ع م الررا ات ع ى شايوخهللا  مثال: شايههللا القرارم أحقاد 

اد عباد »ع يهللا بن رجب الحمب ي الذي عر   ممظومة الش يخ اإلمام أباي محق 

ز  ن ب اقز  الر    .(2)هللامن حفظ (1)«ت افي الظا مي   ع  س  ق الر  ر 

حفظ  من أو أكثر  آ  الكريم برواية  ي الرروهو ت ر    الس ماع  -3

 هللا.ظ  ف  الشيخ ول  

ر ساقاعاً   ابن الجزري فأخذ الرارا ات عان شايههللا أماين الادين بان الساال 

ً فرال: ا عا ق  تَّاوالز    وسقع َّ ع يهللا سائر الررا ات إفراداً وج    هللا سامين كثيارةم 

  وأخااذها كااذل  سااقاعاً عاان شاايههللا اباان (3)االع ااوم ممااهللا فااي أنااواع   تَّ فدواساات

وكاا    عااً وإفاراداً ق  ج   الس ابع   ع ياهللا الرارا ات   وساقع َّ ب الحمب ي  فرال: ارج

تَّ    َّ    راً ممرطعاً عن اله  عبداً صالحاً خي    ب  ع البيمن  يترو   إلى دَّ وال يترد    الح 

ماة  وهو والد صااحب  أحد.  ين أباي الفارج عباد  ما اإلماام العال  الحاافظ زيان الاد  

 .(4)اب يم  الرحقن الح  

اباان الجاازري بعاا  الراارا ات عاان شاايوخهللا وأسااقعهم  كرولااهللا عاان  وسااقع

 ا. (5)تب في الررا اتكَّ  ة  من لفظهللا عد   وسقع َّ ا شيههللا ابن ال با :

تي قاضاي القالكياة  وسقع الررآ  والحديث من شيههللا جقال الادين القس اال 

 .(6)بدمش 

ي الاذ -رحقاهللا  –ة اإلقرا  كالكسائي أئق   بع َّ  ريرة السقاعطوقد أخذ ب

هللا يأخاذو  عماهللا ألفاظ ا ه  وكاا  الماااَّ اا  في الررا ة في عصاـرالم   كا  إمام  

 .(7)بررا تهللا ع يهم

                                                 

ر  ر  أكثر من مرة  وطبع  بعموا :  (1)   بتحريا  «درة الراري ل فرق باين ال ااد والظاا »حَّ

اك  وصدرت عن دار اب  -ن عفا  ل مشر والتوزيع في الهبر الدكتور محقد بن صال  البر 

 هـ.1419السعودية  

 (.91انظر: جامع أسانيد ابن الجزري ) (2)

 (.71جامع أسانيد ابن الجزري ) (3)

 (.92-91جامع أسانيد ابن الجزري ) (4)

هو: أحقد بن إسقاعيل بن أحقاد بان عقار بان شايخ الشيخ  و(.100جامع أسانيد ابن الجزري ) (5)

ر دسي.اإلسالم أبي عق د بن أحقد بن قَّدامة الق   ر محق 

 (.145-144انظر: جامع أسانيد ابن الجزري ) (6)

  (.78انظر: السبعة البن مجاهد ) (7)



 أسانيدهصفحات من سيرة الحافظ ابن الجزري من خالل جامع 

 

9 

دحااام الماااا ضاارورةً ماان أجاال از   -رحقااهللا  –وصاامعهللا اباان الجاازري 

م الراهرة    وضي  وقتهللا  ع يهللا قاع ل س ا وأقبال الماااَّ   هاـ(827سمة ) حين ق د 

عهللا  ق  ق يال فاي س ا ل  ر  ا ة الجقيع ع يهللا  مع ث  هللا لررع وقتَّ س  ت    ف م ي  ع يهللا والررا ة

 .(1)عة واحدةف    ثم يعيدونها ع يهللا دَّ ع يهم اآلية   فكا  يررأَّ 

اارَّ طَّاا قاع وإ  كااا  أرفااع  والس اا ثين  إال  ق التحق  ا  ال ر  الرَّاا  أ   ل عمااد القحااد  

 .(2)يخوالررا ة ع ى الش    إذا اقتر  بالع ر    إال    هيرولو  بهللا وحد  

 .(3)يهذا الموع من أنواع الت ر    ممع   والرسطالني   هر السيوطي  ظ  واست  

 فااي جامعااهللا ل س ااقاع مواقااخ   ة  عااد   -رحقااهللا  – الجاازري    وقااد أورد اباانَّ 

 .(4)القتموع ل ررا ات وغيرها

 أو أحااار     تط اا  ع اااى قاارا ة الكتاااا  روايااة الحااارو   -4

 .  الررآ  ع يهللار  دو  ع    خالهال  في الررا ة ع ى الش ي

حقاهللا ر–ي الرارآ  الكاريم  كأخاذ اإلماام أحقاد وهو نوع ق يل من أنواع ت ر  ا 

 واية حفص.ق ررَّ طَّ  أحد    قيي     عن يحيى بن آدم العَّ  الحرو    - 

وقرأتَّ ع يهللا  فقن ذل  ماحكاه ابن الجزري عن شيههللا ابن ال با : ا  

اياة فاي فك  ال» تاي أي ااً كتاا   ا ع بررق  وس ا  تاب الرارا اتأي اً كثيراً من كَّ 

ااا ي ااااط«  الرااارا ات الس   اااب ط اله  تاااي ع اااى الش ااايخ التاساااع والثالثاااين اآل  لس 

اهرَّ ك  ذ  
(5). 

ة الررا ة بمرل حرو  الرارا ات التاي حوتهاا بعا  أئق   وقد يكتفي بع َّ 

هام   تاالوة الرارآ  كاامالً؛ اعتقااداً ع اى أن  ر  دو  ع ا  الكتب عن شايوخهم

 .(6)رينشافهوا بالررآ  الكريم شيوخاً آخ

ع ااى هااذا المااوع ماان أنااواع  لجااامع أسااانيد اباان الجازريوسايرخ القطااالع   

 .(7)ت ري الررآ  الكريم

                                                 

 (.2/634(  واإلترا  ل سيوطي )3/228انظر القجقع القفسس البن حجر ) (1)

 (. 232(  ومعجم مصط حات ع م الررا ات الررآنية )1/181انظر: لطائخ اإلشارات ) (2)

 (.1/181(  ولطائخ اإلشارات ل رسطالني )2/634انظر: اإلترا  ) (3)

  (.92  91  88  84  73)انظر: جامع أسانيد ابن الجزري  (4)

هو: أحقد بن إسقاعيل بن أحقد بان عقار بان شايخ الشيخ و(. 100جامع أسانيد ابن الجزري ) (5)

ر دس د بن أحقد بن قَّدامة الق   ي.اإلسالم أبي عقر محق 

(  ومعجام مصاط حات ع ام 1/146(  وغاياة المهاياة )121-111انظر: التيسير ل داني ) (6)

 (. 19 20(  والسالسل الذهبية )224الررا ات الررآنية )

 (.79) -مثالً  – الجزريانظر: جامع أسانيد ابن  (7)
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هاي الشيخ برواية الررآ  الكريم عماهللا  و  َّ ذ  وهي إ   امجازة  -5

 أنواع:

ض الكام  للامجازة المقرونة بالقرا  -أ ة والع ر   قرآن ة ال ام 
راارم عاان مراارم إلااى د القتصاال ماان مم وهااي غالباااً مااا تكااو  بالس اا

 .رسول   

ى ئقة ع االررا ة قا وهي بهذه الطريرة من أهم   وسائل ع م الررا ات؛ أل   

 ل  وطري  إثباتها اإلسماد.ر  واية والم  الر   

د بن  فققن حكى عمهم ابن الجزري العر  التام شيههللا ين محق  س الد   ش ق 

اف  قال عمهللا: اائغالش هير بابن الص    بد الرحقنع  أ  لاي أذ  أه يتي رأى  ق 

ت قاة ع ياهللا فرارأتَّ , وبعاده ال يال نصاخ إلياهللا آتاي فكما   ال يال في إليهللا آتي  خ 

 ً عا ق   فاي« العَّماوا »و« الت يساير»و« الشااطبية» بق اقن الس بع بالررا ات ج 

 ع ياهللا فرارأتَّ   وسابعين إحادى سامة الثانياة الرح ة إليهللا رح   ثم, السمة ت  

 ً عا ق  ا مان إجازتاهللا فاي بقاس  ح    كتب عدة بق قن شرةول ع ل س بعة ج    ائغالص 

  ال يال فاي األوقاات وق  من في إليهللا جئ َّ  ميقَّ أع    ما فو , ليالً  آتيهللا فكم 

ا ع اى فج اس إلي   وخرج إال   اا  ع ياهللا فرارأتَّ , داره جااهتَّ  ةف  صَّ  ختقا  أ  ف ق 

ت قة ع يهللا  .(1)   .....ابهطهللا اإلجازة لي وكتب  الثانية اله 

 عتبرين.الررا ة القَّ  هي القعقول بها عمد ع قا   ذه الطريرة هو

 ماع ض والس  ر  امجازة المجردة عن الع   -ب

اا ع بااري   ذاني رحقااهللا    وأجازهاااوقااد ممعهااا الحااافظ أبااو العااال  الهق  واباانَّ  الج 

 . (2)قد أحكم حفظ الررآ  وصح حهللا جازَّ ع ى سبيل القتابعة  إذا كا  القَّ الجزري 

ين أبي بكار  ذكره ابن الجزري عن شيههللا فقن ذل  ما  حد  ث تري الد   اإلمام القَّ

اك م د را ام اإلس  ام عمادما قاال عماهللا: ا يبن عر  ين بان ع ار  وقاد كتاب إلاي  تراي  الاد  

ك م د رية في سمة إحدى وسبعين وسبعقئة  .(3) اباإلجازة من اإلس 

في أبياات نر هاا   فيةبهذه الكي وابمهللا رج  ح   ابن   الحافظ   الجزري    وأجاز ابنَّ 

  :(4)فيها   يرولالجزري  ابن  من خط    ر  ج  ح   ابنَّ 

                                                 

 (.2/220غاية المهاية ) (1)

 (.182-1/181(  ولطائخ اإلشارات )55انظر: ممجد القررئين ) (2)

 (.133جامع أسانيد ابن الجزري ) (3)

 (.226-3/225انظر: القجقع القفسس ) (4)
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ن الحديث أرويه من سن           ا ــم ة ك    ـم روايــأجزت له ينإ       

  ومسند
 ردـز  مفـج وك     والمشيخات           الخمس ثم معاجم   وكِا الصحاح        
 ومنجد يشر الزكلن  فت كاأل              ي    ِـر وال  ـونث يل م  ـنظ وجميع        
  لمحقق أحمداالحافظ الحبر ة               حيا يفاهلل يحفظهم ويبسط ف      
 بن   محمد   بن   محمدُ  فقيرُ           الورى العبد ال   يوأنا المقصر ف      

 محمد  

ر أو جز  من القرآن الكريم ابة علإل سمامجازة المرت   -ج  ع قد 

ين بان ال    ل  ما حكاه ابن الجزري عن شيههللافقن ذ هاب الد   اش    ان الُمق ار ح 

تهللا فااي الجقااع ع يااهللا بااالررا ات العشاار فااامتمع نذأسااتاو  ةً هللا مااد  تَّاام  والز  قااال: ا

ن  َّ  لو كم َّ »وقال:   ع ي    (1) َّ ف اط   ت إن  ايثام  .«لا   َّ ن  ذ  ألحد في الجقع أل   أ ذ 

ي  ااةهللا تَّااذ  بااهللا وأخ   ل البراارة شاايئاً   رأتَّ ع يااهللا الفاتحااة  فراا  فااأذ  لااي بالح  وماان أو 

هللا ر  أن اع اولام يَّ لاي خط اهللا باذل    تاب  عاً بالررا ات العشار  وأجاازني وك  ق  ج  

 .(2)اب ل يريت  ك  

د بن علي بان عيساـإلأ أباو عباد   وما ذكره عن شيههللا  ين محم  بدر الد  

الي   رجم لهاام وهااو مقاان لاام يتاا –الحلبااي األصاا  الحنفااي الش ااهير بااابن ق ااو 

ي  اراً  قارأتَّ  -القفل  خ في غاية المهاية  اعاً خ  ساماً متواض  قال: اوكا  رجالً ح 

ي  ااداً  أظم ااهللا إلااى آخاار البراارة  وأجااازني بسااائره ماان كتااا   ع يااهللا مج ساااً ج 

ر رم أبي ع ي الحسان  (3)«االت اح في الررا ات الش واذ» لإلمام األستاذ القَّ

داد األ ه واز   .(4)يابن إبراهيم بن ي ز 

تي قاضي القالكية بدمشا   قاال:  وما ذكره عن شيههللا جقال الدين القس ال 

متَّهللا مد  ا ق ةً من الررآ  العظيم  ةً الز  أي ااً الرارآ   وساقع َّ   وقرأتَّ ع يهللا جَّ

ني ما يجوز لي روايتهللا غير مر    والحديث    .(5)  ة  وأجاز 

                                                 

   والصوا  القثب .«ب فط »في األصل:  (1)

 (.94جامع أسانيد ابن الجزري ) (2)

(  وابان 123لم أقخ ع اى مع وماات عان وجاوده. وذكاره األهاوازي فاي كتاا  الاوجيز ) (3)

فااي ترجقااة أبااي بكاار الدمشااري  –عمااهللا الااذهبي  نصاااً (  ونراال 1/35المشاار ) الجاازري فااي

أباي »وورد اسام القفلاخ فاي األصال:  (.2/705فاي معرفاة الرارا  الكباار ) –األَّطارو  

 (.2/119وانظر: غاية المهاية )   والصوا  القثب .«الحسن ع ي

 (.173-172جامع أسانيد ابن الجزري ) (4)

 (.145-144جامع أسانيد ابن الجزري ) (5)
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 جااز قَّ ة اله ي  متى عَّ ق  أ  معقول بها لدى مشايخ اإلقرا  وهذه اإلجازة

خ ى مشاايع ا  َّ ر  الع اعَّار   عماهللا باالررا ات  و دةَّ الجي  ا وأَّن س  مماهللا القعرفاةَّ 

 آخرين.

ع مان متموعاة فاي هاذا الماو هم نقااذجَّ ا   وأساانيد  ر  وفي كتب طبراات الرَّا

 اإلجازة.

 ة امجازة العام   -د

 ا ات  رالراا أو القساا قين بروايااة    زمانااهللا أهاال   وهااي أ  يجيااز الشاايخَّ           

 عمهللا.

وممعهااا بعاا  أهاال الع اام  والجقهااور ع ااى جوازهااا  وبهاصااة إ  قَّي  اادت  

 .(1)بوصخ حاصر

ااا وقااد روى الكقااالَّ  ماان كتاااا   الرااارا ات   -صااهر الشاااطبي –ير ـرال  

 .(2)في باإلجازة العامة   ار عن الحافظ أبي طاهر الس   و  البن س  « القستمير»

 هللاالقسا قين أ  يارووا عماهللا كتابا جقياع   -رحقاهللا  – الجازري    وأجاز ابانَّ 

 .(3)بشرطهللا« شر في الررا ات العشرالم  »

                                                 

جيز ل س    في ) (1) جاز والقَّ (  وشرح طيباة المشار ل ماويري 67-62انظر: الوجيز في ذكر القَّ

 (.283-3/282(  وتدريب الراوي ل سيوطي )6/200)

 (.1/182(  ولطائخ اإلشارات )1/134انظر: غاية المهاية ) (2)

 (.2/469انظر: المشر ) (3)
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 المبحث الثاني

 مين في القرا اتطبقات شيوخ ابن الجزري الم رج  
من الشايوخ فاي كثيار مان الع اوم   العديدَّ  -رحقهللا  –كا  البن الجزري 

  قباشارلاي عامهم كاألخاذ ع طريرة الت ر  اكالحديث والفرهللا  والعربية  مع تمو  

 قاع.أو اإلجازة  أو الس  

ع اى القشاايخ الاذين « جاامع أساانيده»وقد اقتصر في تراجم شيوخهللا فاي 

 أو روى عمهم بع  كتبها.  أو شيئاً من الررا ات  قرأ ع يهم الررآ 

 ثااالثحااظ أنهاام يرسااقو     وباالمظر إلااى عقااوم شاايوخهللا فااي ع ام الراارا ة ن 

 طبرات:

جاامع »أ وفاي «غاياة النهاياة»باه الم رجماون فاي ك ا ال بقة األولإل 

 .«أسانيده

 وهفال  هم معظم شيوخهللا في الررا ات.

م فاي وترجم لهاأ «غاية النهاية»ن  لم ي رجم لهم في ال بقة الثانية  م  

 .«جامع أسانيده»

 وهم:   

 هـ(.770محقد بن موسى بن س يقا  األنصاري )ت:  -1

 هـ(.771أحقد بن ع ي الديواني الواسطي )ت: نحو  -2

بن ع ي بن عيساى أباو عباد   الح باي القعارو   محقد -3

 هـ(.778بابن قواليج )ت: 

والده: محقد بن محقد بن ع ي أباو عباد   بان الجازري  -4

 هـ(.785)ت: 

ع ي بان عباد الارحقن أباو الحسان الردساي الحمب اي )ت:  -5

 هـ(. 794

يواسي )ت:  (. -6   محقد بن محقود أبو عبد   الس  

جاااامع »وال فاااي   «اياااةالغ»فاااي  ااارجم لهااام   مااان لااام يالثالثاااةال بقاااة 

 امن شايوخه فاي القارا اتأ ولام  «النشار» وإنما ذكرهم فاي أ «أسانيده

 يوردهم علإل نحو ذلك في ك به األخرى.
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جي ر  ي  القعارو  باابن الش ا األنصااري مثل: محقد بن موسى بان سا يقا 

 . (1)«العموا » ابن الجزري هـ(  الذي قرأ ع يهللا707)ت: 

ح ساتة وأربعاين شايهاً  ولام يصاـر    «جامع أسانيده»وخهللا فيوب غ عدد شي

 ذكرهم  كاعتبار حارو  القعجام في اعتقد هم  وع ى ماذاترتيب في برصده

 مد.في أسقائهم  أو كثرة األخذ عمهم  أو ق د م وفاة الشيخ  أو ع و الس

فاي سارد شايوخهللا الحاظ  –رحقاهللا    –والذي ظهر لي أ   ابن الجزري 

 : أموراً  «معالجا»في هذا 

؛ ل عالقاة الحقيقياة هـ(785)ت:  قر  الشيخ ممهللا  فبدأ بوالده ةَّ شد   األول 

 .(2)بين الوالد وابمهللا

ي بان الحسن ع  ى بعد والده بالشيخ أبيت ر  يهللا عن الشيخ  فثم   ق د مَّ  الثاني  

الراارآ   ماان لفظااهللا أكثاار  هااـ(؛ لكونااهللا ت ر ااى 794عبااد الاارحقن الردسااي )ت: 

العظايم  ع ياهللا الرارآ  قارأو هـ( 762)قة الررآ  في سمة ت  ع يهللا خ  وختم   العظيم

 قات ال ت  خ  

 .(3)حصيهاي

  هااـ(764)ت: وجيـرَّ ع ااي الحساان باان عبااد   الس اابالشاايخ أبااي  ثاام ث  ااث  

ع ياهللا الرارآ  العظايم  قارأ وقاد  هشايخ والادهاو و  ثاالث سامين الذي  الزماهللا

ممهللا إلى  وحفظ  وسي   والس   الدوري    تيبن العال  من رواي بررا ة أبي عقرو

ن   وباي  هاموزر هللافر  وهو الذي ع    «الش اطبية»دغام الكبير من ما  با  اإلثأ

  .(4)اتها حط  ص  مَّ  هللال

ى عاامهم شاايئاً وافااراً ماان أفااا  فااي ترجقااة مشااايههللا الااذين ت ر اا الثالااث   

عاالي  الررا ات  واسترسل في ذكر شيوخهم وأسانيدهم  مثل الشايخ أباي الق 

 يوسااخ عبااد الوهااا  باانأبااي محقااد و  (5)هااـ(776حقااد باان ال  ب ااا  )ت:م

ر  . (6)هـ(782)ت:  الس ال 
                                                 

 اهر األنصاري  وعدداً من األحاديث. ألبي الط   «العَّموا »روى عمهللا القفل  خ كتا  وقد  (1)

اااخ )       ع وجاااام ( 23  11(  ومماقاااب األساااد ال الاااب لاااهللا )83  1/65انظااار: المشااار ل قفل  

 (.5/38والدرر الكاممة ) ( 20)أسانيده 

 (.67انظر: جامع أسانيده ) (2)

 (.69-68انظر: جامع أسانيده ) (3)

 (.69انظر: جامع أسانيده ) (4)

 (.135-98أسانيده )انظر: جامع  (5)

 (.89-70انظر: جامع أسانيده ) (6)



 أسانيدهصفحات من سيرة الحافظ ابن الجزري من خالل جامع 

 

15 

ر ذكر القشايخ الاذين لام يأخاذ عامهم إال  ق ايالً  أو كانا  صا تهللا الرابع     أخ 

اا ي الراارآ  الكااريم عاان طرياا  اإلجااازة  مثاال: الشاايخ محقااد باان بهاام فااي ت ر  

اار الت ي القفس   فااة الااورغ ق   وكماا َّ »هااـ(  الااذي قااال عمااهللا: 803ونسااي )ت:ع ر 

داد إليااهللا  والتقساا َّ ممااهللا أ  أقاارأ ع يااهللا  فح   ااخ أ  ذلاا  ال يكااو ؛  كثياار الت اار 

إني ألستحيي من   تعاالى أ  أرى فالنااً »تواضعاً ممهللا  وقال في غ ي بتي : 

  .(1)« ثم إني استجزتَّ ممهللا لي وألوالدي  فأجاز«. جالساً يررأَّ ع ي  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الثالث

 ابن الجزري من خالل جامع أسانيده شخصية
ال أريااد أ  أخااو  فااي الحااديث عاان الحااافظ اباان الجاازري بصااورة 

اسقهللا وكميتهللا ونسبهللا  وحياتاهللا الع قياة  وشايوخهللا   -مثالً  - عامة  ألتماول

                                                 

 (.178جامع أسانيده ) (1)
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  الطريراة القعهاودة ف اوتالميذه  ومفلفاتهللا  ومكانتهللا الع قياة  ووفاتاهللا  و  

 إلاى شهصاية ابان الجازري  والقعاالم جَّ   بال ساأل  قاة التر يدياةالترج في

الع ااام  إلاااى عوامااال مكوناااات  الباااارزة فاااي مسااايرة حياتاااهللا: مااان ط باااهللا

 من ثمايا جامعهللا. مفثرة   شهصيتهللا  ومواقخ  

 فقن ذل :

بَبوياااهأ وتقاااديم طاع اااه لهماااا علاااإل رأياااه  ه الوا ااا ُ ر  ب ااا -1

 .(1)الخاص في عدد من المواقف

ام ة  فاي  - يرحقهقاا   - إلى والادي   غب َّ فر" كرولهللا عمهقا: أ   س 

 .(2)اإليهقا بكل طري    َّ س  ووت   ة إليهمح  ي في الر   ل ذناأ  ي  

ثم رجع  وقولهللا في رغبتهللا السفر إلى مصر في الرح ة الثانية: ا

ل سمة سبعين وسبعقئة مان  ةَّ زاز  ح  وفي ق بي ال  إلى دمش  في أو 

د و  فاي الع ا والادي   ستأذن َّ اف  بعمن الس   عدم تالوتي ع يهقا بأكثر  

ارية ف ام ي   ص  يار الق  ياه فااي ماا قاس ا راوتاذك    راقايبف   اسااقحإلاى الاد  

اي  غ   اا رأياا ت    ة  ر  بتي ت   الك  أ  نكاو   والباد   :قاي لاذل  قااالر  ح  ولق 

ل ساامة  فتوج    معاا  إحاادى وساابعين أو قباال  هااا بااي فااي ربيااع األو 

 .(3)اباركةم وكان  رح ةً   ذل 

ومن مظااهر هاذا البار أناهللا قادم والاده فاي سارد شايوخهللا فاي هاذا الجاامع  

لفَماا الش ايا األوترحم ع ياهللا ودعاا لاهللا  فراال: ا وهاو والادي رحماه     و 

فاإن  ي   راا وجقاع بيماي وبيم اهللا فاي دار الب    ي خيار الجازا م  اعوجزاه  أتعالإل

  .(4)اات  ر  ك   يات  واوسقع من لفظي الر     ات  قرأتَّ ع يهللا الررآ  العظيم مر  

 :ي قه إلإل طلب العلمأ وسعيه إليه بك  سبتحر   -2

ن انتهى صَّ ب ويتفح  ر   م كا  يَّ  فرد إليهللا ع م الررا ة في ب اده  وقارأ  عق 

 .(5)بالروايات الكثيرة مع ع و إسماده

ارية مامهم جقاعاة:ا -رحقهللا    –قال  ص  يار الق  إلاى  غبا َّ فر  وكا  بالد  

إليهقا    َّ س  ووت   ة إليهمح  ي في الر   ل ذناأ  أ  ي   س م ة  في  - يرحقهقا - والدي  

                                                 

 (.38  36انظر: جامع أسانيده ) (1)

 (.36جامع أسانيده ) (2)

 (.38جامع أسانيده ) (3)

 (.67جامع أسانيده ) (4)

 (.36انظر: جامع أسانيده ) (5)
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.(1)ابكل طري 

سااامة ى دمشااا  بعاااد رح تاااهللا األولاااى إلاااى مصاااـر وقاااد رجاااع إلااا

ائغ والب ادادي باالررا ات هـ( وقرا تهللا ع ى الش  769) يهين ابن الص 

بع؛ من عدم تالوتهللا ع يهقا بأكثر من الس ا السبع  وفي نفسهللا الحزازةَّ 

 .(2)كونهقا لم يأذنا لهللا بذل ؛ لعدم تفرغهقال

باان يواني اقهللا إلااى الراارا ة ع ااى الشاايخ أحقااد باان ع ااي الااد   وماان ذلاا  تشااو  

قد  بناال ا هللا ع ى قيد الحياة بواسط  وكا ب  هللا أن  الشيخ القررم القشهور  لق  

 . اتافي الرر اذوالده بجقيع ما قرأ بهللا من الصحي  والش  ع ى قرأ 

عاان الساافر؛ لكثاارة ماان يمتابااهللا ل راارا ة  األحااوالَّ  الجاازري    ابنوتقااادت باا 

خ ع ااى مااوت ابااان وتأس اا -(3)وهااو آنااذاك اباان تسااع عشااارة ساامة –ع يااهللا 

يواني      اقن يشاا  مان اله  لقهللا   تعالى س  ق   مم س  خ ق  يالقشا ي  ر  ولَّ »  وقال: الد  

  .(4)«زقم الر   س  كقا ق  

 :ي ذلكجلوسه لإلقرا  في حياة شيوخه وإذنهم له ف -3

ااب ااقَّ  تحاا  إذ ج ااس لإلقاارا  ر ماان الجااامع األمااوي بدمشاا   ة الم س 

الماا إليهللا ل ررا ة ع يهللا من الق ر   واألنادلس  والايقن   ورحل

 مصر  ثم إلى   حتى قد ر   خروجهللا إلىوالهمد  وآسيا الوسطى

 .(5)تركيا

  َمرا  الممالك امسالمية في عصرهاتصاله ب -4

 مان الساالطين واألمارا   وكاا  لاهللا عادداً ابن الجازري  عاصر  

 مواقخ معهم  مثل:

وهاو  هاـ(أ805-761السل ان بايزياد بان ماراد العثمااني ) -أ

م اً ل ع ااقاً محب ااه  رابااع سااالطين آل عثقااا   وكااا  رجااالً شااجاعاً ش اا

 زية  ر  الجف  وأه هللا  ولديهللا همٌّ كبير في فت  أوروبا  واستطاع أ  ي  

ااة معااارك  وأ  عااد  ع ااى عاادد ماان دولهااا  وخااا  مااع م وكهااا  ر س 

 هم حتى لَّر  ب بال  ة بع   

                                                 

 (.36جامع أسانيده ) (1)

 (.38انظر: جامع أسانيده ) (2)

 (.39جامع أسانيده ) (3)

 (.39جامع أسانيده ) (4)

 (.51جامع أسانيده ) (5)
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م »التركيااة بااـ  ااد ر  اا« ي    اعرة؛ إلقدامااهللا وانر اضااهللا الااذي معماااه الص 

  .(1)جئ ع ى العدوالقفا

وكانا   –فاي مديماة بورصاة  هاـ(798اتصل بهللا ابن الجزري سامة )

اادار مَّ  الهطيااب عبااد القاافمن  –بواسااطة أحااد تالميااذه  –الساا طا      

 وماايالر   محقااد باان أجقعااين باان محقااد باان ع ااي باانا منماافالقشااهور: 

 الرارآ  ع ياهللا قارأ قد كا الذي   «حاجي شيخ»   القعرو  بـالف كاباذي

 قاهللافعظ   بقراداره     الق    فعر    هـ(783سمة ) بدمش بالررا ات العشـر 

وكاا     ورتب لهللا في كل يوم مئتي درهم  قال ابان الجازري: اوأكرمهللا

ا فت    ع يهللا مان   اداني بالققالي  والجواريوه  ع بي قبل ذل ق  س   مق 

س ممااي ق  والاات     حسااافبااالغ فااي اإلنعااام واإلطائفااة  ماان الكَّف ااار  تااوح فَّ 

ا: إن  اي لام أ  فر ا َّ   اياةففاوق الك  ت اب ور  كهللا   بدار مَّ  اإلقامة   ر أل ن شَّاإال   ئ  ج 

  .(2)اوأعاود    اة إلاي  حع اى الر    درَّ ر ان ال ي  مق   متفعَّ بي من ي   متفع  وي   الررا ة  

 وبري معهللا ابن الجزري نحو سبع سموات.

ايٌّ  هاـ(أ807-728كاي )ب  وز  تيمور ل ن اك األُ  -ب   ال يرارأ وال  وهاو قائاد أَّم  

  بي والرتل واإلفسادع في سيرتهللا بين المرائ   فاشتهر عمهللا الس  ق  يكتب  وج  

 .(3)الح وإجاللهللا ألهل الع ممع تعظيقهللا ألهل الص  

وبري من مديمة بورصة ع ى غاية اإلجالل والتعظيم   الجزريابن  فأخذ

اب ز»القعروفاة اآل  باـ  -معهللا نحو سمة في مديمة ك ش   ر  س  أي: القديماة « ش اه 

  دم  ق  ر  ق  مديماة س ا إلاى . ثام انترال معاهللا  وهاي مسارط رأا تيقاور- اله را 

رة بالقديمااة القااذكو ياا َّ فبر  . قااال اباان الجاازري: ا هقااا فااي أوزبكسااتا يتك 

اااااي   هللا ع اااااى كتاااااا  تَّاااااوجقعااااا َّ ماااااا كتب  عيةـرباااااالع وم الشااااا  و  ع اااااي  ق  ت  س 

أ   ناايرموأ  مياار القااذكور ودخاال مديمااة ك ااش  م األد  حت ااى ق اا  (4)«القصااابي »

                                                 

رريزي )58-54انظر: جامع أسانيده ) (1) (  وتاريخ الدولة الع ية 1/439(  ودرر العرود ل ق 

 (.137العثقانية )

 (.54جامع أسانيده ) (2)

 (.12/254لزاهرة )انظر: عجائب القردور في أخبار تيقور البن ع ربشاه  والمجوم ا (3)

اامة»وهااو شاارح ع ااى  (4) التوضااي  فااي شاارح »بعمااوا :  لإلمااام الب ااوي « مصااابي  الس 

  يرع في ثالثاة مج ادات  ومماهللا القج اد الثااني مهطاوط فاي جامعاة الق ا  عباد «القصابي 

ع  حاشية ع يهللا لم يَّعار  مفل  فهاا. انظار: غاياة المهاياة ) ض  (   2/331العزيز في جدة  ووَّ

 (.445لشامل )الحديث المبوي: والفهرا ا
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 فرجعا َّ   (1)اط اهللا إلى ناحية خ  عمده حت ى توج   ي َّ فبر    دم  ق  ر  ق  س   أكو  معهللا بقديمة

اا ساابع  شااعبا  ساامة   عشاار   فااي سااابع   (2)ارأَّت اار  وفي هااو فااي مديمااة وتَّاا  ش  إلااى ك 

 .(3) انقئةاوثق

ااباان م   إل  خلياا ك المساام  ن ااحفيااد تيمااور ل   -ج  أ(4)هااـ(809)ت  ران شاااهي 
ه فاي مديماة  هـ(807سمة ) خالطهللاالذي  ق م دبعد  وفااة جاد   ر    وحااول معاهللا س اق 

ا  ابن الجزري ليهرج من ت   البالد هللا بعا َّ أمارا  الدولاة فأذ  لاهللا  ثام الم 

 وقال لهللا:

ى جاا  باهللا حت   هب  الذ   من هللاك وزن د  ع يهللا ج   م  غ ر  فاق هور في اآلش  رجل م  »

ق م د  (5)« ا هلاهللا بالاذ   وتاأذ َّ   الابالد هإلى هاذ ر    بعادما فارد ه إلاى مديماة س اق 

اا رجعا َّ ». قال ابن الجازري: كا  وصل إلى مديمة نس خ  أماورم     ع اق  و   ف ق 

ا  فااال  رد    ئاةيهااذه بهط :فريال لااهللا  خاا  ع ااى نفساهللا ممهااا   ماان ذلاا  و   وخَّ

ااذ  وأ    فهااا  ً   لااي فااي التوج  ب ااد  –فااذهب إلااى مديمااة بهااارى  .(6)«هللا أي ااا

فاستوقفهللا أه ها عادة  –اإلمام محقد بن إسقاعيل البهاري صاحب الصحي  

 أيام ألخذ الع م عمهللا.

ااا أ(7)هاااـ(851)ت  شااااه ُرخ أحاااد أبناااا  تيماااور -د راة سااال ان مديناااة ه 

قال عمهللا: الذي   (هـ807صفر/ /17 ) بهللا ابن الجزري فيالترى  ونواحيهاأ

ً وكاااا  مج سااااً   هللا القاااذكورهي قاااباااهللا بقَّ  فاجتقعااا َّ » اااا اااالً بالع قاااا   خاص   آه 

                                                 

اأحسان باالد الادنيا ع  » بكسر الها   ووصفها ابان بطوطاة بأنهاا: (1) أَّط ا  اسام   وهاو «ارةق 

وكا  تيقور يطق  في  .مق كة مستر ةهمال  كون     إذشقال الصين أو شقال غربها ع ى

اين. انظار: رح اة ابان بطوطاة ) ر فاي عجائاب القرادو(  و4/151السيطرة ع اى باالد الص  

 (.1/545(  ودرر العرود ل قرريزي )1/86) أخبار تيقور

اباة بان مَّ ي  ت  قَّ   فتحهاا «باارا »هي مديماة فاارا   وكاا  يراال لهاا أي ااً:  (2) البااه ي عاام  م   س 

فاا  بعااد الراار  95) ااي حو  فااي كازاخسااتا   وعَّر  هااـ(  ترااع ع ااى ال اافة الشاارقية لمهاار س 

ار»الرابااع الهجااري باساام  ار»  أو «أَّت اار  اار  (  ومرااال: 4/225انظاار: معجاام الب اادا  )«. أَّط 

فااااااااااارا  الرازاقيااااااااااة درة آسااااااااااية الوسااااااااااطى لقحقااااااااااد أمااااااااااين  فااااااااااي موقااااااااااع:   

http://www.asiaalwsta.com . 

(  وتاريخ الدولة الع ية 1/439(  ودرر العرود ل قرريزي )60-58انظر: جامع أسانيده ) (3)

 (.137العثقانية )

 (.3/193(  وال و  الالمع )2/66ترجقتهللا في: دررالعرود الفريدة ) (4)

 (.61جامع أسانيده ) (5)

 (.61جامع أسانيده ) (6)

 (.7/269) شذرات الذهبو(  2/120دررالعرود الفريدة )ترجقتهللا في:  (7)

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%AA%D9%8A%D8%A8%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85
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بماي لاي يل ؛قامة عمادهي اإلس مم   ق  فالت    بالف ال  وأعيا  الدولة من األمرا 

ا   مدرسة بادار مَّ   قاا َّ ثام ساألمي الع   كارام واالحتاراموباالغ فاي اإل  راةكاهللا ه 

صاحي  اإلماام الكبيار أباي عباد » نفع   تعالى بهم ساقاع    ممهم والف ال 

ااد باان إسااقاعيل البهاااري كتااا    ة  اوقاار  رحقااهللا   ورضااي عمااهللا«   محق 

   فاساتهرتَّ   رحقاهللا   تعاالى مة الب اوي   إلماام محياي الس ال« القصابي »

ى حت ا  راة القحروسةه  لهم بالجامع األعظم بقديمة  وج س َّ   تعالى في ذل 

احي » ي جقيع  سقعوا مم    « القصاابي »جقياع كتاا   ع اي   ؤواثام قار  «الص 

فاي معاالم الرواياة  داياةبال»جقياع  تهم ع اي  ا بعد قار  خارج الب دة  بقمزلي

  وظهار لاي مامهم غاياة الكقاال  ليفيأمان تا« الجامع ألنواع ع اوم الحاديث

 .(1)«قيل األوصا نصا  وجونهاية االستعداد مع حسن اإل

  ان بايزيد العثماني ل  قيامه ب دريس أوالد الس   -5

مديماة  بتدريس أبماا  السا طا  بايزياد فاي  - رحقهللا  –ابن الجزري  قام

  :وهم   ارالثة الص   وأمر الس  طا  أوالده الث  »: بورصة  فرال

ااد فكااانوا   ال وموسااى أ  يالزمااوني لالشاات  صااطفىومَّ   ساا طا  محق 

ر ياام ماامهم أمياار مَّصااطفى وأمع  ااتحت ااى   يااوم إلااى ممااـزلي كاال   ي  إلاايااأتو  

يمياااةيوشااا  وكثياااراً مااان الفراااهللا  والمحاااو موساااى العربياااة     ئاً مااان الع اااوم الد  

وا يَّ   .(2)«ر  وأص   عالدي الوحسن من أ  أ قوني بالعربي   ك    وصارَّ

جهاده في سبي     -6
هللا في تانيدا مشاركمن خالل ترجقة ابن الجزري في اجامع األسبرز 

 طا  بايزيد ل زو قن ذل  تجهزه مع الس  ال زو في سبيل    ف

ً من أحيا  مديمة الرسطمطيمية   وإقامتهللا بقديمة ال  طة  التي صارت حيا

كابولي  شقال ب  اريا ع ى ني  وقتالهللا مع بايزيد في معركة (3)إسطمبول

 ً ً برولهللا: حدود رومانيا  وقد وصخ ابن الجزري هذه القعركة وصفا  دقيرا

ا ب  هم مجي َّ » ليأخذوه  ؛هم   يق    هم و    ر  بالس  طا  إليهم ركبوا ع يهللا  ف ق 

ا وص وا كم َّ   قبل وصولهللا إليهم د   معهللا أَّ  ولق  وما   ثهللا في ف ائل الجهادح 

هفال  قد  :فريل لهللا  د ممهم ولقن صبرشه  ولقن استَّ     ل قجاهدين أعد  

ليتحر   إليهم  وأرسل    أل عن عددهمرا   وكا  قد س   ال    ال  إا ولم يب  وجاؤ

                                                 

 (.64-63جامع أسانيده ) (1)

 (.58جامع أسانيده ) (2)

 (.55-54جامع أسانيده )انظر:   (3)



 أسانيدهصفحات من سيرة الحافظ ابن الجزري من خالل جامع 

 

21 

ل ما قيل: إ     همأمر   ئة قأربع :ما قيل وأكثرَّ   فارا تهم مائتا ألخ  عد   فأو 

    ال  إوالص حي  أنهللا ال يع م عددهم   ألخ  

اً و  ألفالثثهم م  الط يعة التي كان  مرد   لكن الذي شاهدت أنا أ     تعالى

 وص     ارلكَّف  ائخ اطو أشجعَّ  همن  إة الذين يرال ي  و  م  الج   من طائفة جن  ر  من الف  

ً    عشر م   يهللا أمس  ممهم اثمعمدي أن     .من م وكهم كا

  (1)ثقا  وتسعين وكان  في يوم الثامن والعشرين من ذي الحجة سمة  

  .عصاراألها في هذه عظيقة لم يكن مث َّ  حقةً    م   فشاهدتَّ 

ر من  َّ ح  القذكور كا  قد أرسل  إلى عساكره لي      ابن عثقا والعجب أ   

لد وف م يصل سوى   يح روا بعساكرهملالده ووإلى جقاعة أ  سائر بالده

ً   عة بيومق  ل الو  ب  واحد ق    ارا  فمن  ولم يكن معهللا سوى نحو اثمى عشر ألفا

  .وراجل  

 ربحمهم بيولم يكن   انكسر في ساعة واحدة القهذول العدو   والرصد أ   

 ر  في نحو خقسين ه   -(2)رواكَّ ن    األ   وهو م  -هم الكبير س طان  سوى أ   

ً ف  ن  وأمس  من   هر القذكورالم   ة  وبادر فركب في سفيمة كان  ع ى حاف    سا

 من ال  إولم يترك ممهم   عثقا  برتل الجقيع فأمر ابنَّ   م من الرتل أسيراً    س  

  .االحتالم ناه ز  كا  صبياً قد 

 ر ليم  ابن عثقا  القذكور أ   أ   ال ارات ما رأي َّ في هذه  ر غومن أ

كن لم يو هللا ك   دار مَّ  رصة  فكانوا معي حت ى رجع  إلى بَّ   ستةب ىسرمن األ

ً  أل    خر؛اآل واحد ممهم يعر  ل ة     رينخاآل بالد بالد  غيرممهم من  كال 

 غير  وطائفة  

  .(3)« طائفتهم

 -رحماه  –ف ابان الجازري برز مان خاالل هاِا الجاامع أيان صان   -7

:بعض ك به

ذين شارع فاي تأليفهقاا   ال  ا«طيبة الم شاـر»و « الم شـر»كتا : مثل 

التااي كاناا  ع ااى تااأريخ اباان  –بعااد عودتااهللا ماان معركااة نيكااابولي 

                                                 

 أي: بعد السبعقئة من الهجرة المبوية.  (1)

انظر: معجم األلفاظ التاريهية في العصر  ر. ج   اريا أو الق  م  ك قة كان  تط   ع ى بالد ه   (2)

 (.90القق وكي )

 (.57-55ع أسانيده )جام  (3)
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شارح »و  (1) مديمة بورصة في  -( هـ 28/12/798)الجزري في 

  يراع « التوضي  في شرح القصاابي»بعموا :  «القصابي  ل ب وي

في ثالثة مج ادات  ومماهللا القج اد الثااني مهطاوط فاي جامعاة الق ا  

هااـ( فااي مديمااة ك ااش  804  الااذي جقعااهللا ساامة )عبااد العزيااز فااي جاادة

ر  س ب زاألوزبكية ) دم  ق  ر  ق  (  التي ترع جمو  س  القعروفة اآل  بش ه 
(2). 



ال فنن امسنادي عند ابن الجزري  -8
خهللا مول عااً عماد التحاديث عان شايو –رحقاهللا    –كا  ابنَّ الجزري   

أو شايوخ شاايوخهللا بت يياار األوصااا  ل شايخ الواحااد  وأعاار  عاان 

ت كااارار أساااقائهم وأوصاااافهم ع اااى صاااورة واحااادة  تفممااااً مماااهللا فاااي 

 العبارة؛ مقا أد ى إلاى تاوعير أوصاا  هافال  الشايوخ  وأوقاع بقاا

ى بتدليس الشيوخ.  يسق 

اإلماام أباو الحسان  فمجده مثالً ياذكر اسام أحاد شايوخ شايوخهللا  وهاو

بن أحقد بان عباد الواحاد بان أحقاد القردساي الحمب اي الشاهير اع ي 

 بعشر صور  هي:  (3) هـ(595-690بابن البَّهاري )

ابن عبد الواحد  ابن البهاري  الفهر بن أحقد الحمب ي  أبو الحسان 

الحمب ي  ع اي بان أحقاد بان عباد الواحاد القردساي  أباو الحسان بان 

ين ع ي بن البهاري  الفهر ع ي بن أحقد  ع اي البهاري  فهر الد

 .(4)بن أحقد  ع ي بن أحقد القردسي

اااميع ماان اإلماااام البهاااري  وابااان مجاهااد صااااحب  ووقااع هااذا الص 

  وتسق   الهطيبَّ الب دادي وغيره بهللا«السبعة في الررا ات»
(5).

ماان المواقااف الشخصااية ال ااي حصاالت الباان  ظهااور عاادد -9

:الجزري

                                                 

 .(57جامع أسانيده ) (1)

 .(60جامع أسانيده ) (2)

 (.  56-52انظر ترجقتهللا في: القصعد األحقد في ختم مسمد اإلمام أحقد ) (3)

  31  15  14  11  6  27  165  12  29  28انظر : جامع أسانيده ع اى الترتياب ) (4)

16  20  22  26 .) 

(  وتاادريب الااراوي 2/616ن الصااالح ل حااافظ اباان حجاار )انظاار: المكاا  ع ااى كتااا  اباا (5)

 (.  3/161ل سيوطي )
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معاصاااريهللا  ساااط رها فاااي كتاباااهللا اجاااامع مشاااايههللا  و ماااع وذلااا 

ب  والتعاماال مااع   اافااي أد  الط   فيهااا معااا   لطيفااةم و  األسااانيدا

 .(1)القهالخ  وطريرة إنكار القمكر

 ا  القمب جي  وصو   ت طفهللا في األخذ :مثل ر عن شيههللا أحقد بن الطح 

شار تهللا في الجقع ع يهللا باالررا ات العنذأستاو»  أس وبهللا في ذل  فرال

ثام  .«لا  ألحد في الجقع ألذن َّ  أذن َّ  لو كم َّ »وقال:    ي  فامتمع ع

ي  ةهللا تَّ ذ  بهللا وأخ    َّ ف  ط   ت إن  ي ومان   ة  الفاتحا فررأتَّ ع ياهللا  فأذ  لي بالح 

ل البررة شيئاً ج   هللا ط  خلي  تب    وأجازني وك  ـشـرعاً بالررا ات العق  أو 

 .ب ل يريت  هللا ك  ر  أن  ع  ولم يَّ بذل   

 ً الع م هذا في تحصيل  اجتهد    جويدلررا ات والت  با وكا  رجالً عالقا

ي بتهللاإليهللا في  يشارحت ى صار   من ص ره  .(2)«ش 

 اااألسااتاذ القَّ  ونحااو ترب ااهللا قاارار شاايههللا ااد باان  ي  أبااحر   عااالي محق  الق 

في عدم الررا ة ع يهللا قبل سفر ابن الجزري ل حاج  فيراول:  (3)ا ب  ال   

اااا عزمااا َّ : ا لاااي شاااهر  فاااي أ  يج اااس  هللا أساااتاذنتَّ  ع اااى الحاااج    ولق 

ت قةألَّ  ؛رم ا  قد وصا   إلاى أواخار ساورة  وكم َّ   كقل ع يهللا اله 

ات   فرال: أن     ع ى ذل  رَّ د  ي أق  ن   إفر  :   ف م يأذ   طهللا لكان أناا   رَّ د  ر 

«    ع  ق  أس   رَّ د  ق  ال أ  
(4). 

   ويظهر لما تأدبهللا فاي أخاذ اإلذ  فاي الرارا ة ع اى شايهين فاي وقا

اا إلاى رفيراهللا فاي الرار (5)باي ىش  ثم م  واحد  برولهللا: ا  ئغ  اة  ع اى الص 

ين عباد تراي    اإلماام العاالم   ثاام  باابن الب اداذي الارحقن القشاهور  الاد  

مااة  (6)الااتالوةهللا فااي مااهللا واسااتأذنتَّ م تقساا َّ ل  ا ع ااى الش اايخ اإلمااام العال 

د   ين محق  س الد   وبيماا أناا   فأ ذ    لي في ذلا   الحمفي    ائغ  الص   بن  ا ش ق 

                                                 

 (.191  189  188  94-93  37نيده )انظر: جامع أسا (1)

 .(94جامع أسانيده ) (2)

(  2/102أحقااد باان ع ااي  شااقس الاادين الدمشااري الشااافعي. ترجقتااهللا فااي: غايااة المهايااة ) (3)

اااهبة 1/126 قااار )(  وإنباااا  ال3/350ودرر العراااود الفريااادة ) (  وتااااريخ ابااان قاضاااي شَّ

(2/464.) 

 .(99جامع أسانيده ) (4)

   والقثب  هو الصوا .«مشي بهللا»في األصل: أي شيههللا ابن الجمدي. و( 5)

   والقثب  هو الصوا .«انتاوة»( في األصل: 6)
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هاار ماان بالجااامع األز   فااي بعاا  ليااالي شااهر رم ااا    (1)ع يااهللا أقاارأ

سَّ  ع يما الش يخَّ  إذ مر    الراهرة ين القذكور ش ق  هاذا ابان  لهللا: فريل  الد  

اح  ف     معاهللا وأخاذني مفراا  م بما إلياهللافرال: قَّ   ائغ مارٌّ الص   ن ح  رمااه بص 

  فااي ط ااب هااذا الع اام  اا َّ رح   أن  اايهللا ف ااوعر    (2)يفااهللا بااوعر    القسااجد

فاي الادخول  فبال ا َّ   بكثرة اشت الهللا بالدروا وغيرهاا (3)]فاعتذر[

 .(4)ا   ذ  ع يهللا حت ى أ  

 ين عثقا  بان  تبييمهللا صوا  إسماد ومثل ما حكاه عن الش يخ فهر الد  

مي ز  اوار  عقر بان أباي بكار الهَّ
كاا  شايخ الرارا ات   "  مان أناهللا(5)

كااا  ااا فاات  األمياار الكبياار تيقااور كَّر  م  ف ق  ز  ااوار  بهَّ
م نر ااهللا  (6) ز  ااوار  خَّ

ها  أناا إلاى ك اش   ممها إلى مديمة ك ش   فبراي  فيهاا يَّر ارم  حت اى توج 

الع  خم  لهللا اط   م ص  فاجتقع بي  وذاكرتَّهللا  فإذا هو عالمم في هذا الفن   مَّ

ش كالت الررا ات الس بع  ولهللا نظر أي ااً  ع ى الت جويد  وغوام   مَّ

 ل .في الررا ات العشر  وعمده تصانيخ في ذ

ااد وأخبرنااي أنااهللا قاارأ الراارا ات  الس اابع ع ااى الش اايخ عبااد  باان م حق 

اا   إليااهللا معرفاا اان انته  م وم  ز  ااوار   ةَّ هااذاالقعاارو  بالس اابعة  بقديمااة خَّ

ين هااا  الااالع اام  وأ   عبااد  الس اابعة القااذكور قاارأ ع ااى الش اايخ بَّر   د  

اذاني  عان  ق  اب اله  م ت ج  ع ب ري  عان قرا تاهللا ع اى القَّ ع اى  قرا تاهللاالج 

 الس هاوي  .

ب ااري  مااا  ع  فر اا : هااذا إساامادم ال يصاا    والج 
ااب  (7) م ت ج  قاارأ ع ااى القَّ

ااذاني تااوفي بدمشاا  ساامة ثااالث  ق  اابَّ اله  م ت ج  ااذاني  وال رآه  والقَّ ق  اله 

ع ب ري  ولد في حدود سمة أربعين وستقئة.  وأربعين وستقئة  والج 

                                                 

ين الب دادي.1)  ( أي: ع ى الش يخ تري الد  

   والقثب  هو الصوا .«بهللا»( في األصل: 2)

 ( إضافة الزمة  ليس  في األصل. 3)

 .(37جامع أسانيده ) (4)

ااوارزمي   (5) لاام يتاارجم لااهللا فااي غايااة المهايااة  وإنقااا ذكااره فااي ترجقااة شاايههللا: عبااد  الهَّ

 (.648-1/647القعرو  بالس بعة. انظر: غاية المهاية )

هر الق وك  بال  ة الق ولية. (6)  أي: ص 

 ضع دخول الفا  ع ى الهبر.  وليس  من موا«فقا»في األصل:  (7)
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بَّ أ   هذا اإلسماد غ   ط   ذكور  ين القافياهللا الش ايخ فهارَّ الاد   وكم َّ أحس 

تَّ  فهار   لش ايخاحت ى وقف َّ أنا ع ى ذل  بهاط   عباد  الس ابعة  فع اذ ر 

ين في ذل .   الد  

ت   ف  لر ة حياا   وعادم  معرفاة   عل  رك ب هللا عبدَّ  القذكور؛وهذا إسمادم مَّ

ا يادل  ع اى أ   عباد ع ب ار وهذا مق   (1) ي   وال  القاذكور لام ي   ا   الج 

قرأ ع يهللا  فإن هللا لو ل ر ي هللا ألخبره باإلساماد ع اى الحريراة  ماع أ   إساماد 

ل  ب ااري   بااالررا ات  مااذكورم فااي أو  ع    ف ااو (2)«شاارحهللا ل شاااطبية»الج 

وقخ  القسكينَّ ع يهللا لم ي رَّل  ذل   ولكن سم ةَّ   تعالى في كال   كاذ ا  

اااحهللا   تعاااالى بقاااا مماااهللا ساااببَّ  ف ااايحت هللا؛ صااايانةً لكتاباااهللا أ  ي ف   

 .(3)وسَّم تهللاا

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الرابع

 أثر جامع األسانيد في السيرة الِاتية البن الجزري
ظهاارت لااي « جااامع أسااانيد اباان الجاازري»ماان خااالل معايشااتي لكتااا  

ااا  يبااادو أثرهاااا ج يااااً فاااي سااايرة الحاااافظ ابااان ة ل كتاااا بعااا  القعاااالم القهق 

 :   ممهاالجزري

د لهام ترجماة فاي ك اباه ر  ن الجزري لم ت  شيوخا  الب أ ا  (1

  : وهم أ«غاية النهاية»في طبقات القرا   

 هـ(.770محقد بن موسى بن س يقا  األنصاري )ت:  .1

                                                 

   والقثب  هو الصوا .«اولق»في األصل:  (1)

 (.38-1/37انظر: كمز القعاني في شرح حرز األماني ) (2)

 .(201-200جامع أسانيده ) (3)
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 هـ(.771أحقد بن ع ي الديواني الواسطي )ت: نحو  .2

الح باي القعارو   بن عيساى أباو عباد   محقد بن ع ي .3

 هـ(.778بابن قواليج )ت: 

بان الجازري أباو عباد   قد بن ع ي والده: محقد بن مح .4

 هـ(.785)ت: 

الحمب اي )ت: أباو الحسان الردساي ع ي بان عباد الارحقن  .5

 هـ(. 794

 يواسي )ت:  (.الس    أبو عبد   محقد بن محقود .6

المعلومااات الخاط ااة عاان حياااة اباان  بعااض   صااح   الك ااابُ  (2

 مثل:  الجزريأ

 ةا  زمازض بني اأن والده بقي أربعين عاما  ال يولد لهأ ثم شرب ما (أ)

 لجزري.بن اابنه  محمد  د لهل  فوُ  أعالم د  ل  و   أن يولد له

وهي مع ومة ذكرها السهاوي    
  وبعا  الدراساات (2)  وتبعهللا الشوكاني(1)

 .(3)القعاصرة

ااج  عاام ) هااـ(  748والصاوا  الاذي يمر ااهللا ابان الجازري عاان والاده أناهللا ح 

راً يكاو  مان أهال الرارآ   ثام ك اوشر  ما  زمزم بمية أ  يرزقهللا   ولاداً ذ  

ج بوالاادة اباان الجاازري ساامة هااـ( وتاازو  749رجااع والااده ماان الحااج عااام )

لي اة الساب  الهاامس والعشارين مان شاهر  اً دها محق  ابم ثم ولدت   هـ(750)

 . (4)هـ(751رم ا  سمة )

 ك.ن    تيمور ل  ب  ر من ق  أن ابن الجزري أُس   (ب)

الً عاان أحااد أبمااا  اباان فااي تاااريخ اباان حجاار  نراا كاارتوهااي مع ومااة ذَّ 

  أرسال رساوالً لاهللا إلاى الابالد م االجزري  دو  تعيين؛ وذل  أ  تيقور ل  

  قااال اباان (5)هااـ(822الشااامية اسااقهللا مسااعود باان محقااود الكجحاااني )ت:

ا لوا ً  مسعود   مع وأرسل»حجر:   ً ه  ذ  مَّ  ماع ووصال   م ارل  قَّ تَّ  اسام ع ياهللا با

  فأساار عثقااا  اباان مااع كااا  أباااه أ  وأخباار  الجاازري اباان   ولاادَّ  مسااعود

                                                 

 (.9/255ال و  الالمع ) (1)

 (. 2/257البدر الطالع ) (2)

ث الً  -انظر:  (3)  (  وغيره. 7الحافظ )شيخ الررا  ابن الجزري ل دكتور مطيع  -م 

 (.67جامع أسانيده ) (4)

 (. 7/372انظر: إنبا  ال قر ) (5)
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. وورد ذكار (1)«ت االرارا بع ام الشتهاره فأكرمهللا    م  رل  قَّ تَّ  عمد ح روأَّ 

في عدد من الدراسات القعاصرة عن ابن الجزري.أسره 

لجزري ايزيد سألهللا عن ابن  طا  با  لقا أسر الس  م  أ  تيقور ل  والتصحي  

 ة. ص  ر  ة بَّ يزيد: هو في مديمفأجابهللا با – قبل ذل  وكا  قد سقع عمهللا –

ماان أخااذني إليااهللا ع ااى غايااة ماان  لساار  أ   ففااي الوقاا   »قااال اباان الجاازري: 

 . (2)«عظيمتجالل والاإل

األميار ماع ابماهللا   طا  بايزياد   يفكد أ  الذي وقع في األسار هاو الس ا وهذا

اا  أ   اباان الجاازري  (3)كقااا تشااير بعاا َّ القصااادر موسااى كااا  فااي  ويوض  

الااذي جقااع كثيااراً ماان   لرائااد القتساا   طغايااة التكااريم واإلعاازاز ماان هااذا ا

القتماق ات. 

« الجااامع»فااي ك ابااه  –رحمااه    –أورد اباان الجاازري  (3

بعض أسانيد ك ب القرا ات المشهورةأ مان طارق لام يوردهاا فاي 

 «النشر»ك ابه 
ل حاااافظ أباااي العاااال   «غاياااة االختصاااار»طريااا  كتاااا   أورد -

ااذاناالحساان  ق  ماان  ي العط ااارباان أحقااد باان الحساان باان أحقااد اله 

ا رواية شايخ ابان الجازري: عان   هااريالل عان ابان البَّ ابان ه 

وبإجاازة . قاال ابان الجازري: اا ب  الني وأبي القكارم ال   د  ي  الص  

ما لقا فيهللا  عن الش يخ أبي ع ي الحسن بن أحقاد الحاذ ا  إ   شيه 

اي دالني   لم يكن ساقاعاً  مان ابان البَّهااري  أناا أباو جعفار الص 

 .(4)وأبو القكارم ال  ب ا  في كتابهقا من أصفها  عمهللا بقا فيهللاا

إسااماده لكتااا  ااإلعااال  بالقهتااار ماان روايااات صاارح بااأ   -

اف راوي  وقرا تاهللا الررآ ا في الررا  ات السبع ألبي الراسام الص 

مهللا ع ااى شاايههللا  اااد بق ااق  ين عبااد الوهااا  باان محق  محيااي الااد  

: أباااي العبااااا باإلساااكمدرية ع اااى شااايهي الر اااروي وير  الر ااا

                                                 

 (. 5/64إنبا  ال قر ) (1)

 (. 59جامع أسانيده ) (2)

 (. 146انظر: تاريخ الدولة الع ية العثقانية  ) (3)

ذكار ابان الجازري فاي القصاعد األحقاد (. و1/87(  وانظر: المشار )166جامع أسانيده ) (4)

مي أ  أباااجعفر ( 54) ااال  الصاايدالني  وأبااا القكااارم باان  فيقااا نر ااهللا ماان خااط شاايههللا اباان الس 

 ال با  أجازا البن البَّهاري من أصبها .
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ا  هقا إسمادا الرَّ  تهقا  - وصي  وابن الش و  ف ع ت هقا وصح   -مع ر 

 ت س   س ال لهللا بثالثة أوصا :

م د ري  ي  .1 ك   ن باإلس 

ك م د رية إلى القفل  خ   .2  وباإلس 

ااف راوي ماان شاايوخهللا. .3 قااال اباان  وكااذل  لقفل  ااخ الكتااا  الص 

اااااف راوي ماااااذكورةم فاااااي كتاباااااهللا الجااااازري: ا وأساااااانيد الص 

 . (1)«اإلعال »

تضمن مجموعة مان الزياادات علاإل تاراجم شايوخه الاِين  (4

 «غاية النهاية»أورد عنهم معلومات في 

باان  شاايههللا أبااي عبااد  محقاادساايرة  إضااافات فااين مااا أورده ماا :نحااو -

 من قولهللا:  هـ(785)ت: يفةصال  شيخ القديمة الشـر

اد   طابة واإلمامة بهااله  ( 2)اوثاب  .1 ال  أباي عباد   محق  الش يخ الص 

 .بن صال   

 وتالوتااهللا ع ااى اإلمااام العااالم أبااي عباادذلاا  وكااا  قااد انفاارد بروايااة  .2

ر رم ـري   ص  الر   (3)[ ]  .ي ث  ا  ابن و  أصح آخر    القَّ

ن بفراارأتَّ ع يااهللا كثيااراً ماان الراارآ  العظاايم  .3 ااق  ه جاااتَّ « الكااافي»قَّ  

 .وعمد رأسهللا الشريخ  رة الم بي ج  حَّ 

باة    ما القاذكور ب  شايه   (4)اشات الَّ  إال   قاةت  مي مان إكقاال اله  قمع  ولم ي   .4

ام  س  و  الق   اج أيام  ج  الحَّ 
(5). 

 ئغ الحمفااايالصاااا عباااد الااارحقن شااايههللا محقاااد بااانعااان وماااا أورده  -

اثام م  هـ(  من قولاهللا: ا776)ت: ة  ع اى ا إلاى رفيراهللا فاي الرار (6)ى بايش 

                                                 

(. ونساااهة اإلعاااال  الهطياااة الوحيااادة 1/79(  وانظااار: المشااار )175جاااامع أساااانيده ) (1)

باا  ا : مانته او مان ذكار األساانيد  وتبادأَّ  القحفوظة في مكتبة جامعة برنستو  بأمريكاا 

 . اذكر مذاهب الررا  في الوقخ ع ى مرسوم الهط

باشاار الهطابااة واإلمامااة (: »2/209( قااال اباان الجاازري فااي ترجقتااهللا ماان غايااة المهايااة )2)

 ً باشاار الهطابااة (: »2/111ال الطراب سااي فااي نهايااة ال ايااة )  وقاا«بالقديمااة الشااريفة زممااا

 «.مةً بالقديمة الشريفة زمماً  قيل: اثمتين وأربعين س

 ( إضافة الزمة  ليس  في األصل. 3)

   والقثب  هو الصوا .«االشت ال»( في األصل: 4)

 (. 2/209مع غاية المهاية )(  وواز  36جامع أسانيده )  (5)

   والقثب  هو الصوا .«مشي بهللا»في األصل: أي: شيههللا ابن الجمدي. و (6)
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ين عباد تري    اإلمام العالم   ئغ  االص    باابن الب اداذي الارحقن القشاهور  الد  

مااة  (1)الااتالوةهللا فااي مااهللا واسااتأذنتَّ م تقساا َّ ل  ثاام ا ع ااى الش اايخ اإلمااام العال 

د   ين محق  س الد   وبيما أناا أقارأ   فأ ذ    لي في ذل   ي   الحمف ائغ  الص   بن   ش ق 

إذ   هر مان الرااهرةبالجامع األز   في بع  ليالي شهر رم ا    (2)ع يهللا

سَّ  ع يما الش يخَّ  مر   ين القذكور ش ق  ا لاهللا: فريل  الد     ائغ ماارٌّ هاذا ابان الص 

اح  ف     معاهللا وأخاذني مفرا  م بما إليهللافرال: قَّ  فاهللا وعر    ن القساجدح  رمااه بص 

بكثاارة  (4)  ]فاعتااذر[فااي ط ااب هااذا الع اام  اا َّ رح   أن  اايهللا ف ااوعر    (3)يباا

كقاا      ذ  فاي الادخول ع ياهللا حت اى أ   فبال ا َّ   اشت الهللا بالادروا وغيرهاا

 .سأذكره

ماان  بااأكثر   ماان الش اايهين بعااد التقاسااي ممهقااا الااتالوة   كاال    (5) َّ ع ااىع  وشاار  

بأكثر من ذل  ع اى ابان  ةَّ كفي  التالوي   :وقاال ي أذنا لي ف م   الس بع الررا ات  

.(6)امن ذل  ر  ثكأل غَّ ونحن ال نتفر    هذا الشأ  فإنهللا أستاذَّ  ؛دي   م  الجَّ 

 شيوخه ل خصا صببعض  ال صري  "الجامع" نتضم   (5

الاده أباو عباد  محقاد   وهاو: واألخاذ عماهللاأول شيوخهللا في صرح ب .1

  وهااو مقاان لاام يتاارجم لااهللا أصااالة فااي كتابااهللا (7)الجاازري محقااد باان

 المهايةا.اغاية 

ااد الر اا صاارح بااأ  شاايههللا .2 ين عبااد الوهااا  باان محق  وير  محيااي الااد  
(8) 

ك م د ري   ولام (9)ع ايهم الذين قرأ هللاهو آخر شيوخ  هـ(788)ت: اإلس 

                                                 

   والقثب  هو الصوا .«انتاوة»( في األصل: 1)

ين الب دادي.( أي: 2)  ع ى الش يخ تري الد  

   والقثب  هو الصوا .«بهللا»( في األصل: 3)

 ( إضافة الزمة  ليس  في األصل. 4)

ي( 5) لالساتعال   والقعماى: وشارع َّ باأكثر  مان الرارا ات  «ع ى»هما بالبا   و «شرع  » تعد  

 السبع ع ى كل   من الشيهين.    

 (. 2/220غاية المهاية )(  وواز  مع 38-37جامع أسانيده )  (6)

 (. 40انظر: جامع أسانيده ) (7)

عاني: (8) ااق  وا  بتااونَّس  وقااال الس  ااوالم   » وال الااب فااي هااذه الم  ساابة أنهااا لقديمااة الر ي اار   إلااى بةس 

اا ماان وكااا  الب ااد ماان يكاان لاام ماان أ  ويقكاان وي ر  ق اا أي ااا «الرريااة»  :لااهللا يرااال وادالس 

(. وانظاار  ترجقتااهللا فااي: غايااة 7/92ي  القشااتبهللا )(  وتوضاا10/116األنسااا  ). «وير  ر ااال

(  وإنبا  ال قار 3/44(  والدرر الكاممة )2/371(  ودرر العرود الفريدة )1/670المهاية )

(2/238.)  

 (. 50انظر: جامع أسانيده ) (9)
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 .ترجقة القفلخ لهللا من اغاية المهايةافي ترد هذه القع ومة 

ااد باان ع   اأباا صاارح بااأ  شاايههللا .3 اار  عبااد   محق  خطيااب ـي  فااة الت ونَّس 

الاذين لرايهم مان ت ا   هللاشايوخر فتي الجقاعة بها  هاو آخاتونس  وم

يار   ولم ترد هذه القع ومة فاي ترجقاة القفلاخ لاهللا مان اغاياة (1)الد  

المهايةا.

ماان جملااة ب الساايرة الِاتيااة الباان الجاازري الك ااابُ  أثاارى (6

ث العلمية الم نوعة حوادال
  وفيقا ي ي ذكر لشي  ممها:

 ة محاوالتهللا الثالث في الررا ج ده في تحصيل الع م وط بهللا؛ فرد حكى .1

ين أباع ى شيههللا  حد  ث الفريهللا بها  الد   ر رم القَّ اد عي القَّ بان  باد  محق 

د بن أبي بكر وكاا  "   فراال:افعيالش ا شاي القكاي  ر   يال الرَّ بن خ   محق 

ا ةً ما هذا قد انرطع عان الم ااا ماد  شيهَّ  حااكم ط  جاامع الله وتاهللا فاي س 

  ياهللادخل ع وال ياد عَّ أحاداً يا  ال يجتقاع بأحاد    ةً طوي اةً من الراهرة مد  

ا رح   َّ    عقئةوستين وساب األولى في سمة تسع   ح ة  إلى مصر الر    ولق 

  لا ذ  لاي ت ف اف ام ي    قاع ممهللاع يهللا والس   االجتقاع بهللا والررا ة   تَّ صد  ق

ا ر   ماام ما اإلقاال لاي شايهَّ   نيسمة إحدى وسبع ح ة الثانية  الر    ح  َّ ف ق 

س  اش اق  ين باان الص    هللارارأ ع يااتياا      خ  وأَّ  بيما  وبيماهللاَّ  أناا أجقااعَّ : ائغالاد  

  .  لماف م يأذ   ت هللا و   خ   جقيعاً إلى با   ذهبما ف

ين عباد الار   ما اإلماام الحاافظ زيان  ني قصدتَّهللا ماع شايه  إثم  حيم بان الاد  

ة الحافظ زيان ا ع يهللا جق ةً من األحاديث برر وسقع َّ    العراقي فأذ  

ين القذ ين ع اي الهيثقاي مان   كورالد   وبررا ة صاحبهللا اإلمام ناور الاد  

ب اا»و  «ي الصاا يرئساااالم  » ي نوأجاااز  وغياار ذلاا « ا صااحي  اباان ح 

عان جقاعاة مان « الش ااطبية»ـ وأخبرني ب تهللا.ما يجوز لهللا رواي جقيع  

 م والتع يم:واقخ في التع   . م2. (2) ....ا الش يوخ

ال طيفة في هذا الصادد  فقمهاا ماا  حوى جامع أسانيده طائفة من القواقخ

د خ ياال باان عثقااا   القعاارو  بااابن القشااب ب شاايخ  حكاااه عاان الشاايخ القجااو  

اب  ماا ذ  اإلقرا  بالر رافة  قال: ا أَّ ك اومن ع ج  ر لاي أن اهللا ات ف ا  لاهللا أن اهللا كاا  يَّر ار 

                                                 

 (. 51-50انظر: جامع أسانيده ) (1)

 (. 152جامع أسانيده )  (2)
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 ألبي شامة  يرول الش اطبي:« شرح الش اطبية»ع يهللا من 

................................... 

 وقُااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا   



اااد ال ع  اااي ُس م  يشااااُ  إلاااإل كالياااا   أ ق 
(1) 


اال  الاولي  مظفار بان ]أباي بكار بان مظفار  وكا  الرارم   ع يهللا الش يخَّ الص 

ر رم (2)الر رافي[ ممهقا قاول  أباي شاامة فاي ذلا   فساأال       ف م يفهم كلٌّ القَّ

ل  ذل  الكالم. ن ي حَّ  تعالى أ  ي جي   إليهقا م 

حااال  أو هااذا دعااا م بقَّ  خ ياال رحقااهللا  : وق اا  فااي نفسااـي ل لااي الش اايخقااا

اهللا  وماا كاا  يع قاا   حال  إذاكالقَّ  ان ي ف هقَّ كا  كلٌّ مم ا لم ي ف هم هذا الكالم  فق 

اا َّ  ح  أن  ااي إذ ذاك بقصاار  وكماا َّ بهااا  فباادا لااي أ   أذهااب  وأزور  الش اايخ  فرَّ

اع خم  ال  فاي عيمياهللا ض  ص  تَّهللا  وكا  قد ح  ر  : فَّاال  وزَّ ان أنا    فر ا َّ    فراال: م 

ظ ف   (3)الش يخ  فرال:    نادوا لي  البارحاة   ر  فح ر  فرال: إياش  كم اا نادعومَّ

اا م  كااالمَّ أبااي شااامة  فااي القوضااع الفَّالنااي  اذهااب  اآل  وج  بااـ  ئ  عماادما قَّاار 

 .(4)ا  واقرأه ع ى فَّال   فذهب  وجا  بهللا وقرأه  وبي م تَّهللا«شرح أبي شامة»

عناية ابن الجزري ب الب العلم ورعاي ه له هر لنا أظ  (7
مجقوعااة ماان القواقااخ التااي  –رحقااهللا   –أورد اباان الجاازري 

 ام  م ليت راى عماهللا العد  تكشخ لما عن اهتقاماهللا بط باة الع ام ومان ق ا

 فقن ذل :

اد الت   ما حكاه عن الشيخ  .1 ين محق    فاي هاذا التصاوير بريازيأمين الاد  

  الت قيذ مع كوناهللا مساافراً  ومان فسهللا إلقراالرائع من تفريغ الشيخ ن

الشيخ وفرحهللا الشديد بذل ؛ فراال ابان الجازري:  خ الطالب ل ري   هت 

اا   (5)القاذكور لث   رت ا  ال ي اة باا    ب ا أن  ايب ياق ال رتفومن االا ف ق 

                                                 

(. وانظر: شارح أباي شاامة ب إباراز القعااني 17) -قتينبا  الهقزتين من ك  –الشاطبية  (1)

(1/382-383.) 

 إضافة ليس  في األصل. (2)

   والصوا  القثب .«بالشيخ»: في األصل (3)

 (. 195-194جامع أسانيده )  (4)

( أي: مديمة أنطالية  وسقي  ث راً؛ ألنها موضع كاا  يهاا  القسا قو  هجاوم العادو مماهللا  5)

  ع ى القد  التي ع ى شااطئ البحار االث اورا. وتكتاب حاليااً باألخ ومن هذا القعمى أَّط 

ترع ع ى ساحل البحر األبي  القتوسط فاي جماو   في آخرها  وهي من مد  تركيا اآل  

  .مراطعة أنطاليا غر  تركيا  وهي عاصقة

نسااهة دار  –فااي مهطااوطتي الكتااا   -فااي هااذا القوضااع والااذي ي يااهللا  –وقااد تصااحف        

(  و نسااهة مكتبااة الاادكتور 11القثمااوي الق حرااة بالقكتبااة الساا يقانية فااي إسااطمبول باارقم: )

 ب

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7_(%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7_(%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9)
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ني ومعهم الش يخ اإلماام و  ا  قد أت  ر  الرَّ  إذا بالراضي وجقاعة   أصبح َّ 

اااد الت   شااايخ الرااارا ات أ ين محق                                               وهاااو كاااا  مااان  (1)بريااازيماااين الاااد  

                                                                                                                                                   فاااااااااااااي هاااااااااااااذا الع ااااااااااااام  وكانااااااااااااا  لاااااااااااااهللا  (2)زينر   ب اااااااااااااالقَّ 

وم  فرالوا: إ    اد  الرجال ق ا شهرة بالر  باح ونازل عماد م الياوم فاي الص 

يار   :فسألهللا أين ترياد  قاال  الراضي ا الاد   ص   ألقارأ الرارا ات   ؛يةـرالق 

ابااان    بهاااا  فراااال: إ   هللا اآلن اااأفاااإن  ي ساااقع    ع اااى ابااان الجااازري

ق د   ص  ف م يَّ   ة  حارواجتقعما بهللا الب  هما :أي  الجزري قد وصل أمس  

هللا ب ا      ي  حري   فكااد أ  ا  الب دة فأخبروه بذل  باالت  ر  حت ى جا  قَّ   كابذ

ااال   حت ااى تتوجهااوا بااي إليااهللا   رور  وقااال: ال أقعاادَّ ماان الس اا (3)ـيش 

 ً  .فجاؤوا جقيعا

ام  مي أي  م  والز  
جق اة مان الرارآ  العظايم  ي  فررأ ع ا  ةي  لطان  بأ   كم َّ  (4)

ا  وخرج لتوديعي  هللاتَّ جزحت ى أـر عشبالررا ات ال هللا مان همااك وتوج 

ا مر    ق     إلى مَّ 
ين بن فأمسكهللا الس      ل عود إلى بالده (5) طا  عال  الد  

قَّون ي ةاده بقديمة ما  عمر  ق  
(6). 

أباي حاف ة لصاهر ابان الجازري وت قياذه  ترجقةً  ن هذا الكتا َّ  ق  ت .2

ا محقاد ينمحقد بن افتهار الاد   بكر  عان محباة  مَّ م    ت افايالحموي ر  اله 
                                                                                                                   

ها أنطالية: أل  أنطاكياة ليسا  ع اى البحار  ثام إ  إلى أنطاكية  والصحي  أن -إيقيل إسن 

ابن الجزري ذكر فاي آخار  ت هيصاهللا لتااريخ اإلساالم ل اذهبي أناهللا كتباهللا فاي مديماة أنطالياة 

الواقعاة فاي  –هـ(  ثم هي الث ر األقار  إلاى مديماة قونياة 798حرا   ث رها في سمة )

 لشيخ أمين الدين التبريزي.التي ذهب إليها ت قيذ ابن الجزري ا –وسط جمو  األناضول 

    ع ى هذا التصحيخ أستاذنا الدكتور غانم قدوري الحقد متع   بهللا. ونبهمي         

ي هللا مان قارى أصابها   1) ار  او  يار  األصابهاني  أصا هللا مان أ س  ر  اه  ( هو: محقاد بان أحقاد بان ش 

 م  ثاباذل   مررم مستح ر  قرأ ع ى ابن الجزري الرارا ات العشار  ولام يَّكقال  وأجاازه 

هللا إل (  ومعجام الب ادا  329  2/91غاياة المهاياة )ى مديمة الرندة يررم المااا. انظار: توج 

(1/190.) 

ز الهااروج إلااى الف ااا  «القتباارزين»( فااي األصاال: 2)   والقثباا  هااو الصااوا ؛ أل   التباار 

ط  والقعمى هما: أ  الشيخ الت  بريزي فاق أصحابهللا.  الواسع الهالي  أو هو الت و 

 ( أي: ال  ي بوبة.3)

قم.«أياماً »في األصل  (4)    والصوا  ما رَّ

كَّقانية العشر التي كان  في ذل  الوقا   وساقي  5) ما   أكبر اإلمارات الت ر  ( وهي إمارة ق ر 

بذل  نسبة إلى الربي اة التاي ح  ا  ت ا  األرجاا   وقاعادتها مديماة الرنادة التاي أَّسسا  أياام 

 (.180الهالفة الشرقية )وما . انظر: ب دا  الر  

 (. 53-52جامع أسانيده ) (6)
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  وقااد وصاافهللا اباان ماان اباان الجاازري   لااهللا وإعاازاز وتراادير وتبجياال

  الجاازري بأوصااا  فهقااة جااد اً  لاام أره وصااخ أحااداً بهااا ماان قباال

وأجقعهااام ألناااواع الع اااوم   وكاااا  مااان أجق هااام وأف ااا همافراااال: 

تاً هم وأحسااام    هاااموأكق    اااق  اااآو س  هااامهم وأقاااومهم    ص  دع   رأيااااً  وأ و 

ً ف  ن  هموأكااارم   هم هاااد  جوأ  همقااااً وأصااادق  ه  هم وأجاااودهم ف  وأبااارع    ساااا

ً ر َّ خَّ كاهم زوأ  همصاً وأحذق  ر  ح     وأوالهام ةً ق  ه  وأعالهم   راهمتوأ (1)ا

مة القولى الش يخَّ     القادق     َّ جيد القحر   القَّ  والقفيدَّ   اإلمام العالم العال 

ا شار َّ   األكقلَّ  نَّ البارع القتر   األف لَّ   لرت   د القَّ القجو     ة بهاا َّ األئق 

ر رئين أوحدَّ   ة   الق   القَّ
يرَّ خ  سيندر   القَّ  صفوةَّ   فتي القس قينمَّ   (2)

(3) 

بةَّ   ينرد   لقتص  ا ين أ جقاالَّ   راينالع قاا  القحر    (4)نَّه   (5)باوالادنيا والاد  

ااد  مااة القرحااوم مَّ ابكاار محق  فتااي القساا قين باان الش اايخ اإلمااام العال 

اد بان  ين محق  اد بان افتهار الد   اد بان أباي بكار محق  ين محق  س الاد   ش اق 

ااالحسااين الم اا وير  وري اله 
لمشاار ع ااوم  ؛الحمفااي أبراااه   تعااالى (6)

اا والس اام ةوأحياااه إلحيااا  معااالم الكتااا    اإلسااالم  ر   فااي األنااام ع ااى م 

جيااب ماان محبااة لقااا لقسااهللا ماان هااذا الت قيااذ الم  وذلاا  ؛ (7) ااأليااام

ع وم ابن الجزري. م كل  ه  ال ت     وكأنهللاالع م وحرص ع ى ط ب

 وقد يكو  ل بيئة التي عاشاها فاي باالد العجام دور فاي إضافا  مثال 

ي ت   األوصا  والمعوت والقزايا والقماقب ع اى هاذا الت قياذ  الاذ

خ )ت: أحااد أبمااا  تيقااور  وهااو قاب ااهللا فااي مج ااس هااـ(  851شاااه رَّ

ا  حتااى ساا طا  مديمااة ه ااراة ونواحيهااا  ثاام اسااتحكق  الصاا ةَّ بيمهقاا

آل  إلى مصاهرة الهروي لهللا.

  رةجاااو  القَّ  م  ع اارني ن  فأقااام عماادي وجاااو  »وخااتم حديثااهللا عمااهللا برولااهللا:  

حصيهللا ي ما ال أَّ وأخذ عم     ةر  ه  صابهذه القَّ ط  القَّ  ب   ني وكم َّ ر  ه  وصا

                                                 

   ولعل القثب  هو الصوا .«ذلتا»في األصل:  (1)

   والقثب  هو الصوا .«القرربين»في األصل:  (2)

   والقثب  هو الصوا .«غير»في األصل:  (3)

   والقثب  هو الصوا .«تحية»في األصل:  (4)

 وا .  والقثب  هو الص«أبي»في األصل:  (5)

ن أكقل ع يهللا الررا ات في مديماة ه اراة   (6) لم يترجم لهللا في غاية المهاية  وإنقا ذكره ضقن م 

 (.2/330غاية المهاية )«. الشهير بابن افتهار الهروي»وقال عمهللا: 

 (.65-64جامع أسانيده )  (7)
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ااالم  »فااي  مواضااع   ىهمااي ع ااب  نو  أجااادف  اآل  ن  وغيااره فأحس اا« ـرش 

  .وأفاد

 .(1)«راقالف   م  أل   وما أشد    ت ى فارقميل عمدي كذل  حز  ولم ي  

  «غاياة المهاياة»وال ريب أ  ابن الجزري لم يترجم لهذا الت قيذ فاي 

  إذا ع قماا أناهللا انتهاى مان لم ي فهللا إليهللا بعد اإللحاقات التي تق  ع ياهللاو

  ثم أضا  إليهللا بع  التراجم بعد  (2)هـ( في الراهرة795عام ) تبيي هللا

  .ذل  في أوقات متفاوتة

لنا من خالل هِا الجامع معرفاة ابان الجازري ال اماة  ظهر (8

 بالك ب والمصنفات
ً  ثقانينأكثر من نحو فرد أورد فيهللا  ها ويع ا متعددة  لكتب عموانا

 وبهاصاة إذا ع قماا أ  أسمد ممها أو نرل دو  تصاري  بأساقائها 

 هذا الجامع كتبهللا القفلخ استح اراً من ذاكرتهللا. 

 فات ما ي ي: ومقا ي حظ ع ى هذه القصم

أنهاااا فااااي ع ااااوم متموعاااة  ماااان الراااارا ات  والتجويااااد   .1

والحديث  ورسم القصاحخ  وتاراجم الرجاال  والوقاخ 

واالبتدا   والتاريخ  والمحو والصر . 

أكثاار ماان تاارداد كتااا  ااإلرشاااد فااي الراارا ات العشاارا  .2

ألبااي العااز الرالنسااي  واالتيسااير فااي الراارا ات الساابعا 

لشاطبيةا ألبي الراسام الشااطبي  ألبي عقرو الداني  واا

واالعماااااوا  فاااااي الرااااارا ات السااااابعا ألباااااي الطااااااهر 

؛ وذلااا  وفرااااً لقراااام الت راااي  أو اإلجاااازة  أو األنصااااري

.الترجقة ل ع م القذكور

فات فاااي ع ااام عااان بعااا  القصااام   قيقاااةً  مع وماااات   أورد .3

الراارا ات  التااي ال نجااد لهااا توصاايفاً فااي مصااادر أخاار  

 ألهاااااوازيباااااي ع اااااي األ «االت ااااااح»كتاااااا  نحاااااو: 

والقرصااود  .(3)وأنااهللا فااي الراارا ات الشااواذ هااـ( 446)ت:

أنااهللا حااوى الراارا ات الشاااذة  إذ فيااهللا قاارا ة اباان شاامبوذ  
                                                 

 (. 67-66جامع أسانيده ) (1)

 (. 2/551انظر: غاية المهاية )  (2)

 (. 173ه )جامع أسانيد (3)
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ن المراول الاواردة وقرا ة عاصم الجحدري  كقا يظهر ما

عماااهللا فااااي امعرفااااة الراااارا  الكبااااارا ل ااااذهبي  واغايااااة 

ة قاارا ة حقااز قاارا ات متااواترة مثاال: المهايااةا  وإال فيااهللا

.(1)وأبي عقرو وابن عامر

ذكاار لماااا هاااذا الجاااامع كتبااااً ال نكاااد نجاااد لهاااا ذكاااراً فاااي  .4

اا» القصااادر  مثاال: باان  أبااي عقاارو ا ةي قاارفاا الذات الح 

اد بان أحقاد بان من تأليخ  «الالع   ين محق  س الد   مة ش ق  العال 

د القعارو    صا ي الحمب ايو  سين الق  بن أحقد بن الحَّ  محق 

.(2) هـ(656)ت:  ة  ع  شَّ ب

امصاااابي  السااامةا لإلماااام بكتاااا   عماياااة ابااان الجااازري .5

الب وي؛ فظهرت هذه العماية في مديمة كش عمدما وضع 

ع يااااااهللا شاااااارحاً  بعمااااااوا : االتوضااااااي  ع ااااااى شاااااارح 

   وفي مديماة هاراة لقاا قارأه ع ياهللا ع قاؤهاا(3)القصابي ا

وفاي ساقاع ت قياذه   (4)في ممزلهللا خارج الب دة وف الؤها

حبياب الشايخ أباي بكار محقاد المجيب وصهره القرار  ال

بااان افتهاااار الااادين الهاااروي ل كتاااا  جقيعاااهللا  قاااال ابااان 

.(5)الجزري: اقرا ة وبحثاً وشرحاً وتحريراًا 

فاااة  نصاااحهللا لشااايههللا .6 اااد بااان ع ر  ماااة أباااي عباااد  محق  العال 

ي  الفرياهللا القاالكي  الهطياب الكبيار بقديماة تاونَّس  الت ونَّس 

: ي ترجقتاهللافا –رحقاهللا    –ببع  كتب الحاديث  فراال 

ما جقيعاً إلاى طيباة  مديماة  ساي  د  األناام  فازار والاد ه ا ح  ورَّ

رية  وكم َّ فاي أثماا   ص  يار الق  بالبريع  وعدنا معاً إلى الد  

تَّاهللا ع اى  ضَّهللا ع ى المظر في ع وم الحاديث  ودل    ر   ذل  أَّح 

ل حاافظ  (6)«األطارا »  وكتاا  «تهذيب  الكقاال»كتا  

                                                 

 (. 105-98) الررا ات: ع وم يمظر: األهوازي وجهوده في (1)

 (. 92-91جامع أسانيده ) (2)

 (. 60جامع أسانيده ) (3)

 (. 63جامع أسانيده ) (4)

 (. 66جامع أسانيده ) (5)

  طبع الدين شر  الصقد عبد  تحري : األطرا  بقعرفة األشرا  تحفةمطبوع بعموا :  (6)

 ب
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ين أبااااا اااااة جقاااااال الااااااد   ج  ي الحجاااااااج يوساااااخ باااااان الحَّ

كي    ي  وأنهللا ال بد  أ  يكو  معهللا نسهةم بذل   وإال   الز  ز   الق 

ين  (1)«مهتصاااااـر التهاااااذيب»فاااااـ  س الاااااد   اااااق  ل حاااااافظ ش 

.(2)االذ هبي

حاااوى "الجاااامع" لفيفاااا  مااان األقاااوال والحكااام ال اااي قالهاااا ابااان  (9

الجزري 
ن فقا إذ تعد هذه العبارات من الرواعاد الذهبياة  واألصاول الع قياة 

 ذل :

.(3)ا األباطيل ا   ي  ذ  عن ه   اإلعرا َّ  العاقل   سبيلَّ قولهللا: ا .1

اا   الكاماال  ود  عَّااوال ي  قولااهللا: ا .2 وطااا    ل إلااى الاابالدإال  ماان رح 

.(4)ا في ط ب اإلسماد األر   

      قن يشا  من اله  لقهللا   تعالى س  ق   مم س  خ ق  يالقشا ي  ر  ولَّ قولهللا: ا .3

.(5)ا زقم الر   س  كقا ق  

احهللا   تعاالى بقاا اقولهللا:  .4 سم ةَّ   تعاالى فاي كال   كاذ ا  أ  ي ف   

. (6)اممهللا سببَّ ف يحت هللا؛ صيانةً لكتابهللا وسَّم تهللا

ب : ا -في نهاية الكتا   -قولهللا  .5 غ  انتهى ما قصدتَّ كتابتهللا فيقا رَّ

من ذكر أسانيدي باالررا ات؛ ليكاو  تقس اكاً لقان قارأ الرارا ات 

هذا الع ام  وكياخ يمب اي الس اعيَّ  د ر  ع ي   وليع م  الواقخَّ ع يهللا ق  

 . (7)ذه وط بهللاافي أخ  

 

 

                                                                                                                   

 هـ(.1401الهمد  الطبعة األولى  سمة ) – قةالري    والداربيروت   -مياإلسال القكتب

القسااقى: ت ااذ هيب تهااذيب الكقااال فااي أسااقا  الرجااال  لااهللا أكثاار ماان طبعااة  أحساامها طبعااة  (1)

 هـ(.1425الراهرة  الطبعة األولى  سمة ) -الفاروق الحديثة ل طباعة والمشر

 (. 177جامع أسانيده ) (2)

 (. 6)جامع أسانيده  (3)

 (. 32جامع أسانيده ) (4)

 (. 39جامع أسانيده ) (5)

 (. 201جامع أسانيده ) (6)

 (. 203جامع أسانيده ) (7)
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 الخاتمة

 مان كباار شايوخ الرارا  فاي تااريخ ع ام –رحقاهللا    –يعد ابن الجزري 

  االرارا ات  وقاد تارجم لمفسااهللا فاي كتاباهللا اغاياة المهايااة فاي طبراات الراارا 

 لع قاا ع اى عاادة جقاعاة مان ا الذي انتهى من تحريره في مديماة الرااهرة 

ااساايرة حياااتهم  وقااد ثم ااواألدبااا  فااي إفااراد   ة ى هااذه الترجقااة بااأخرى مفص 

صاهره وافية في كتابهللا اجامع األسانيدا الذي كتبهللا بما  ع ى رغبة ت قياذه و

تة وعادتهم سا  مهللا شيوخهللا الذين ت رى ع يهم الررآ  والرارا اتالهروي  ضق  

وال  ذين لم يأخاذ عامهموأربعو  شيهاً  وختقهللا بقشايخ الررا  القتصدرين ال

 ً  .أجازوه  وجق تهم اثما  وعشرو  شيها

لم ويَّمظاار إلااى هااذا الساافر المفاايس بأنااهللا وثيرااة مهقااة فااي مساايرة هااذا العااا

ااالبااارع األلقعااي الق    حياتااهللاوماان ساايرتهللا  مزويااةً  معااالم   ع الط   عااة  أباارزر  ص 

 ام بهللاا قالع قية والسياسية واالجتقاعية  وألرى ال و  من خاللهللا ع ى أهم م

ي حكام السا طا  بايزياد بان ماراد خاا  العثقاان ل   من إنجازات ع قية في ظا

  والتاي تازامن مدة سبع سموات  وفي مديمة بورصة ع ى وجهللا الهصوص

قاهللا تصميخ كتابيهللا األثيرين في الررا ات العشر فيهاا  وهقاا: االمشارا ونظ

فاي    وما قد مهللا من أعقال وجهاود فاي جقهورياة أوزبكساتا اطيبة المشرا

   ثم في مديمة هيرات األف انية. مديمتي كش وسقرقمد

شاااي  عااان حيااااة اإلماااام ابااان وال يساااعفما هاااذا الساااجل التااااريهي باااذكر 

  الجااازري فاااي الفتااارة الزممياااة األطاااول التاااي عاشاااها فاااي مديماااة شااايراز

ذلاا  ماان أعقااال   ومااا اكتمااخ هااـ(833-808واسااترراره فيهااا ماان ساامة )

سااقاه دار  بهااا إنشااا  معهااد تع يقااي ومشااروعات ع قيااة كااا  ماان أبرزهااا

ي فااده فا  وبراا  أبمائاهللا وأحالررآ   وامتما    ع يهللا بجقع شقل أسرتهللا فيهاا

شاايراز  وبهاصااة أ  نسااهة هااذا الجااامع الااذي نسااترى ممااهللا مالماا  هااذه 

القساايرة القباركااة انتابهااا نرااص واضاا  يقثاال نصااخ الكتااا ؛ فرااد فراادنا 

م هاً مان شايوخهللا الاذين سارد أساقا هلتراجم تسعة عشر شي وثيرةً  مع ومات  

تق اة   وهاذا ال يعطيماا الصاورة القكع ى وجهللا اإلجقال في أثما  هذا الكتا 

 التي نطق  إليها.

لحصول ع ى نسهة مكتق اة جيادة ت القهقة أ  يسعى إلى اومن التوصيا
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لتكااو  رافااداً لمااا فااي االطااالع ع ااى جوانااب ماان كتااا  اجااامع األسااانيدا؛ 

ط  ر  مااا الحااافظ اباان الجاازري  ولمجباار الكساار  والس اان حياااة إمامأخاارى ماا

ً  اله ل واالضطرا و مان هاذا  الحاصل في المسهتين ال تين بين أيديما حالياا

 الع     المفيس.

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  المصادر فهرس
 إبااراهيم  باان إسااقاعيل باان الاارحقن لعبااد  األماااني حاارز ماان المعاااني إبااراز 

 الهاال  عباد بان محقود: تحري   (هـ665:ت) القردسي شامة بأبي القعرو 

 .هـ1413 القمورة  بالقديمة اإلسالمية الجامعة مطبوعات جادو 

  ألبااي الف اال عباادالرحقن باان أبااي بكاار الساايوطي  امتقااان فااي علااوض القاارآن

 -هااـ(  دار التااراث 1401هااـ(  تحرياا : محقااد أبااو الف اال إبااراهيم )911)

الررآنيااة بقجقااع الق اا  هااـ  وتحرياا : مركااز الدراسااات 1405  3الراااهرة  ط

 هـ.1426  1فهد لطباعة القصحخ الشريخ بالقديمة المبوية  ط

  األرجااوزة المنبهااة علااإل أسااما  القاارا  والاارواة وأصااول القاارا ات وعقااد

ألبااي عقاارو عثقااا  باان سااعيد الااداني ) ت :   والاادالالت الااديانات بال جويااد

 -دار الق ماي هـ (  حررهللا وع ا  ع ياهللا : محقاد ابان مجراا  الجزائاري   444

 هـ  1420(   1الريا   ط ) 

 ك  اي محقود بن الدين لهير  األعالض ر   ل قالياين  الع ام دار  (هاـ1396:ت) الز  

 .م2002  15ط
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  لألساااتاذ الااادكتور عقاااو يوساااخ  األهاااوازي وجهاااوده فاااي علاااوض القااارا ات

  1عقااااا   األرد   ط –حقاااادا   القكتااااب اإلسااااالمي ل طباعااااة والمشاااار 

 هـ.1430

  (هااـ852:ت) العساارالني حجاار باان أحقااد ل حااافظ  العماار بَبنااا  لغماارا إنبااا  

 – الع قيااة الكتااب دار مصااورة خااا   القعيااد عبااد محقااد الاادكتور بقراقبااة

 .هـ1387  1ط بيروت 

 ااقعاني محقااد باان الكااريم عبااد سااعد ألبااي  األنساااب  تحرياا   (هااـ562:ت) الس 

  2ط الراااهرة  – ةتيقياا اباان مكتبااة  ومتابعيااهللا القع قااي الاارحقن عبااد: الشاايخ

 .هـ1400

 ن بمحاسن ال الع البدر  بان محقاد بان ع اي بان لقحقاد  الساابع القارن بعاد م 

 بااادو ) بيااروت – القعرفااة دار  (هااـ1250: ت)اليقمااي الشااوكاني   عبااد

 (.تاريخ

 وكااوركيس فرنساايس بشااير ترجقااة لسااترنج  كاايل  الشاارقية ةالخالفاا بلاادان 

 .هـ1405  2ط بيروت  – الرسالة مفسسة عواد 

 ت) األسادي شَّاهبة قاضاي بان أحقاد بان بكار ألباي  ُشهبة قا ي ابن تاريا :

 الفرنساااي الع قاااي القعهاااد مطبوعاااات دروياااش  عااادنا : تحريااا   (هاااـ851

 .م1997-1996  1ط بدمش   العربية ل دراسات

 (م1919:ت) القحاااامي بااا  فرياااد لقحقاااد  العثمانياااة العلياااة الدولاااة تااااريا  

 .هـ1403  2ط بيروت – المفائس دار اا عب إحسا  الدكتور تحري 

 أباي بان الارحقن عباد الف ل ألبي  النواوي تقريب شرح في الراوي تدريب 

 – العاصاقة دار    عاو  بان طارق: تحري   (هـ911:ت) السيوطي بكر

 هـ.1424  1الريا   ط

  لقحقاد  وكنااهم وألقاابهم وأنسابهم الرواة أسما   بط في المش به تو ي 

  (هاـ842:ت)« الادين ناصار ابان»باـ القعارو  الدمشاري الريساي عباد  بن

 .م1993  1ط بيروت  - الرسالة مفسسة العرقسوسي  نعيم محقد: تحري 

 الااااداني سااااعيد باااان عثقااااا  عقاااارو ألبااااي: الساااابع القاااارا ات فااااي ال يسااااير 

 – الصااحابة مكتبااة ال ااامن  صااال  حاااتم: الاادكتور: تحرياا   (هااـ444:ت)
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 . ـه1429  1ط الشارقة  

  باان لإلمااام القراارم محقااد باان محقااد باان محقااد جااامع أسااانيد اباان الجاازري 

اعتمااى بااهللا : حااازم باان سااعيد حياادر  مطبوعااات دار   (هااـ833:ت) الجاازري

 هـ.1435  1سوريا  ط –ال وثاني  ل دراسات الررآنية  دمش  

 ع ااي باان أحقااد الاادين لترااي  المفياادة األعيااان تااراجم فااي الفرياادة العقااود درر 

 ال ااار  دار الج ي اااي  محقاااود الااادكتور: تحريااا   (هاااـ845:ت) يالقررياااز

 . هـ1423  1ط بيروت  – اإلسالمي

 العساارالني حجاار باان أحقااد ل حااافظ  الثامنااة الم ااة أعيااان فااي الكامنااة الاادرر 

 والمشار ل طباعاة الرارى أم نشار الحا   جاد سيد محقد: تحري   (هـ852:ت)

 (.تاريخ بدو ) الراهرة –
 بايأل  األسفار وعجا ب األمصار غرا ب في ارظ  الن   تحفة  ب وطة ابن رحلة 

 القعارو  جاي م  الط   واتيال  ا إباراهيم بان محقد بن   عبد بنا حقدم   عبد

 .هـ 1417 الرباط  - الق ربية القق كة  أكاديقية(هـ779: ت) بطوطة ابنب

 ريا تح  (هاـ324:ت) الب ادادي مجاهاد بان بكار ألباي  القارا ات في السبعة :

 .هـ1400  2ط مصر  - القعار  دار  (هـ1425) ضيخ شوقي الدكتور

  ااـرية باألسااانيد الِهبيااة السالساا   النبويااة الحضاارة إلااإل شاايوخي ماان الن ش 

 .هـ1428  1ط جدة  – القكتبات نور دار سويد  رشدي أيقن ل دكتور

 الحمب اي العقااد بان عبادالحي الفاالح ألبي  ذهب من أخبار في الِهب شِرات 

 .هـ1399  1ط بيروت  – الفكر دار  (هـ1089: ت)

 محقاد بن محقد بن محقد الراسم ألبي  العشر القرا ات في النشر طيبة شرح 

 البحاااوث مجقاااع سااامة  أباااو الفتااااح عباااد: تحريااا   (هاااـ857:ت) الماااويري

 .م1993  1ط الراهرة  – اإلسالمية

 الااداني سااعيد باان عثقااا  عقاارو ألبااي  الخاقاااني ماازاحم أبااي قصاايدة شاارح 

 في ماجستير رسالة ري ق  الع   بميدر بن غازي: وتحري  ةسدرا  (هـ444:ت)

 (.هـ1418) عام الررى  أم جامعة

 دار الحاافظ  مطياع محقاد الادكتور صامعة  الجازري ابان اممااض القارا  شيا 

 .هـ1416  1ط دمش   – الفكر ودار بيروت  – القعاصر الفكر

  الاارحقن عبااد باان محقااد الاادين قسلشاا  ال اسااع القاارن ألهاا  الالمااع الضااو 

 (.تاريخ بدو ) الراهرة – اإلسالمي الكتا  دار  (هـ902:ت) السهاوي

 القعاارو  محقاد  بان أحقاد محقاد ألبااي  تيماور أخباار فاي المقادور عجا اب 

 .م1817 سمة الهمد  -ك كتا طبعة  (هـ854:ت) عربشاه بابن
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 يالجازر بان الهيار يأبا الرارا  شايخ ل حاافظ  القرا  طبقات في النهاية غاية 

  1الراااهرة ط – الهااانجي مكتبااة عقاار  محقااد ع ااي: تحرياا   (هااـ833:ت)

 .هـ1431

   د باألحقاد بان عالف   الرباني ب رتيب مسند امماض أحمد بان حنبا  الشايباني

دو  باااالرااااهرة  )  -هاااـ (  دار الشاااها  1371الااارحقن السااااعاتي )ت بعاااد:

 تاريخ (. 

 القجقااع ممشااورات  المخ ااوط مسااالميا العربااي لل ااراث الشااام  الفهاارس 

ااا   – اإلسااالمية الح ااارة لبحااوث الق كااي  المبااوي الحااديث مهطوطااات عق 

 .هـ1411  1ط ورجالهللا  وع ومهللا الشريخ

 والمسلساااالت والمشااايخات المعااااجم ومعجااام واألثباااات الفهاااارس فهااارس  

 إحسااا  الاادكتور باعتمااا   (هااـ1382:ت) الكتاااني عباادالكبير باان لعباادالحي

 .هـ1402  2ط بيروت  – اإلسالمي ال ر  دار عباا 

 بيااروت  – القعرفااة دار  (هااـ438:ت) المااديم باان يعرااو  ألبااي  الفهرساات 

 .هـ1418  1ط

 يالجعبار عقر بن إبراهيم الدين لبرها   األماني حرز شرح في المعاني كنز 

 األوقاااا  وزارة ممشاااورات اليزيااادي  أحقااد األساااتاذ تحريااا   (هااـ732:ت)

 .هـ1419  1ط بالق ر   الميةاإلس والشفو 

 ألباي العبااا أحقاد بان محقاد الرساطالني ا ف امشارات لفنون القرا ات  ل 

 هـ (  تحري  : الشيخ عاامر السايد عثقاا  والادكتور عباد الصابور 923)ت: 

هاـ  1392الرااهرة   -شاهين  مطبوعات القج س األع ى ل شفو  اإلسالمية 

 )الجز  األول(.

 العساااارالني حجاااار اباااان ل حااااافظ  المفهاااارس جاااامللمع المؤسااااس المجمااااع 

 بيااروت  – القعرفااة دار القرعشاا ي  يوسااخ الاادكتور تحرياا   (هااـ852:ت)

 .هـ1415  1ط

 عبادل  الزماان حاوادث مان يع بار ماا معرفاة فاي اليقظان وعبرة الجنان مرآة 

 خ يااال: تع يااا   (هاااـ768: ت) الياااافعي سااا يقا  بااان ع اااي بااان أساااعد بااان  

 .هـ1417  1ط بيروت  – الع قية الكتب دار  القمصور
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 شاعيب: تحريا   (هاـ241:ت) حمبال بان محقاد بان أحقد عبد  ألبي: المسند 

  1ط بيااااروت  - الرسااااالة مفسسااااة وآخاااارين  مرشااااد وعااااادل األرناااااؤوط
 .هـ1416

 بان الهيار أبي الررا  شيخ ل حافظ  أحمد امماض مسند خ م في األحمد المصعد 

 البشاااائر دار العجقاااي  ناصااار بااان قااادمح: تحريااا   (هاااـ833:ت) الجااازري

 .هـ1427  1ط اإلسالمية 

 الفكار دار دهقاا  أحقاد قحقدل  المملوكي العصر في ال اريخية األلفاظ معجم 

 1410 األولاى الطبعاة ساوريا ـ دمش  ـ الفكر دار لبما  ـ بيروت ـ القعاصر

 .م 1990 ـ هـ

 صاااادر ردا  (هاااـ626:ت) الحقاااوي عباااد  بااان ليااااقوت  البلااادان معجااام - 

 .م1995  2ط بيروت 
 الع اي عباد ل ادكتور  باه ي علاق وماا القرآنية القرا ات علم مص لحات معجم 

  1ط الرااهرة  – والترجقاة والتوزياع والمشار ل طباعة السالم دار القسفول 

 .هـ1428

 أحقاد بان محقاد عباد  ألباي  واألعصاار ال بقاات علإل الكبار القرا  معرفة 

 البحااااوث مركااااز قااااوال   آلتااااي طيااااار. د: تحرياااا   (هااااـ748:ت) الااااذهبي

 .هـ1416  1ط إستانبول  - التركي الديانة وقخ اإلسالمية 

 (هاـ833:ت) الجازري ابان ل حاافظ  طالب أبي بن علي الغالب األسد مناقب  

 (.تاريخ بدو ) الراهرة  – الررآ  مكتبة الطمطاوي  طارق تحري 

 بان محقاد بان محقاد بان محقاد رالهيا ألبي  ال البين ومرشد المقر ين منجد 

 الفوائاد عاالم دار العقارا   محقاد بن ع ي: بهللا اعتمى  (هـ833:ت) الجزري

 . هـ1419  1 ط القكرمة  مكة - والتوزيع ل مشر
 ات   بن ليوسخ  والقاهرة مصر ملوك في الزاهرة النجوض  األتاابكي يد  ر  ب ا ير    

 (.تاريخ بدو ) القصرية الكتب دار مصورة  (هـ874:ت)

 الجااازري بااان محقاااد بااان محقاااد الهياار ألباااي  العشااار القااارا ات فاااي النشاار 

 دار مصاورة ال اباع  محقاد بان ع ي: تصحيحهللا ع ى أشر   (هـ833:ت)

 (.تاريخ بدو ) بيروت – الع قية الكتب

 العساااارالني حجاااار باااان أحقااااد ل حااااافظ  الصااااالح اباااان ك اااااب علااااإل النكاااات 

 الجامعااة بوعااتمط ماادخ ي  هاادي باان ربياع الاادكتور تحريا   (هاـ852:ت)

 .هـ1404  1ط القمورة  القديمة – اإلسالمية

   لعباد الفتااح السايد عجقاي القرصافي هداية القاري إلاإل تجوياد كاالض البااري

 هـ.  1402  1و  بن الد   طهـ(  طبع ع ى نفرة محقد بن ع1409: )ت



 أسانيدهصفحات من سيرة الحافظ ابن الجزري من خالل جامع 
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 يالب اداد باشاا إلساقاعيل  المصانفين وآثاار الماؤلفين أساما  العارفين هدية 

 (.  تاريخ بدو ) ب داد – القثمى مكتبة ممشورات  (هـ1339: ت)

  ااا  في محقااد باان أحقااد طاااهر ألبااي الااوجيز فااي ذكاار المجاااز والمجيااز  الس  

 بياروت  – اإلساالمي ال ر  دار البراعي  خير محقد: تحري   (هـ576:ت)

 .هـ1411  1ط

  نالحسا ع اي ألباي الوجيز في شرح قارا ات القارأة الثمانياة أ ماة األمصاار 

 دار أحقااد  حساان دريااد الاادكتور: تحرياا   (هااـ446:ت) األهااوازي ع ااي باان

 .م2002  1ط بيروت  – اإلسالمي ال ر 
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