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صفحات من سيرة الحافظ ابن الجزري
من خالل جامع أسانيده
إعداد
الدكتور حازم سعيد حيدر السعيد

ملخص البحث
يعطي هذا البحث صورة مشرقة عن سيرة اإلمام الحاافظ القرارم محقاد
باان محقااد باان محقااد باان الجاازري – رحقاهللا – ماان خاالل مشاايهتهللا التااي
سطرها في أوراق ترجم فيها شيوخهللا الذين أخاذ عامهم ع ام الرارا ات؛ بماا
ع ى رغبة ت قيذه األريب أبي بكر الهروي.

2
ويرصد هذا البحث إلى إباراز جواناب خفياة مان حيااة ابان الجازري لام
يتيسر لكثير االطالع ع يها ومعرفتها قبل طباعاة كتاباهللا اجاامع األساانيدا
الاااذي ت اااقن مالمااا وضاااا ة مااان مسااايرتهللا الع قياااة فاااي تع ااايم كتاااا
وإقرائااهللا ونشاار الع اام وخدمتااهللا وتطوافااهللا فااي بااالد تركيااا وأف انساااتا
وأوزبكستا وإيارا ؛ وذلا ابتادا مان الطارق واألسااليب التاي ت راى بهاا
ابن الجزري الررآ الكريم ومرورا ً بقعرفة القمهج الصحي في أخذ الع م
وت ري اهللا وكيفيااة تع ق اهللا عاان القشاايهة الف ااال والرَّاارا الماابال ثاام اتهاااذ
األسبا والوسائل ال َّقرربة لميل الع م وتع قهللا وقرا تهللا وبيا طبرات شايوخ
ابن الجزري في الررا ات ومدى اهتقام أشياخ الرارا ة وع قائهاا باإلساماد
واعتمااائهم بااهللا وإبااراز شهصااية اباان الجاازري ماان خااالل كتابااهللا اجااامع
األسااانيدا وأثاار هااذا الكت اا فااي حيات اهللا االجتقاعيااة والع قيااة ماان خااالل
تااراجم شاايوخ الرَّاارا وهاام شاايوخ القفلااخ وشاايوخهم وبع ا معاصااريهللا
ومعارفهللا.

المقدمة
الحقد هلل ع ى آالئهللا ونعقائهللا والصالة والسالم ع ى سايد الاورى وع اى
وصحبهللا ذوي الكرم والتروى وبعد:
آلهللا
فإ كتا «جامع أسانيد ابن الجزري» رحقهللا تعالى من كتب التراث
القهقااة ماان حيااث القوضااوع الااذي تماولاهللا وهااو توثيا جقهاارة ماان أئق اة
الراارا ة واإلقاارا مق ان تت قااذ ع اايهم الحاااف َّ
ظ اباان الجاازري أو ماان الااذين
عاصرهم ولم يررأ ع يهم؛ لع ة أو سبب أو مانع حال دو ذل .
ومن حياث مفلفَّاهللا الاذي لَّراب ب َّقرارم الققالا اإلساالمية( )1ومان انتها
إليهللا معرفةَّ ع م الررا ة.
وتعود ص تي بهذا الكتا إلى تسع وعشـرين سمة أي عام (1411هاـ)
حااين ط ب ا إلااي عقااادة َّ شاافو القكتبااات فااي الجامعااة اإلسااالمية بالقديمااة
القمااورة مراجعااة فهااارا القصااورات الفي قيااة القصاامفة لكتااب الراارا ات
والتفسير وع وم الررآ الكاريم فوقفا َّ ع ياهللا وطالعتاهللا ودهشا َّ مقاا فياهللا

( )1انظر :شذرات الذهب البن العقاد (.)204/7
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ماان فوائااد ومع ومااات وتعجب ا َّ ماان عاادم ورود ذكاار ل اهللا فااي الكتااب التااي
ترجق لإلمام ابن الجزري رحقهللا .
ويعطااي هااذا الكتااا صااورة ج يااة ع ان الحياااة الع قيااة فااي مجااال الااتع م
والتع يم وفي بع الجوانب االجتقاعية والسياسية التي كان ساائدة فاي
الرر الثامن ومطالع التاسع الهجريين.
ويشير إلى أبرز األحداث القهقة والقعالم البارزة في الب دا التي دخ هاا
الحاااااف َّ
ظ اباااان الجاااازري أو انتراااال إليهااااا فااااي آساااايا الوسااااطى كتركيااااا
وأ َّوزبكستا وأف انستا وإيرا .
كقا يفص َّل هذا الكتا َّ ل قمهج الصحي في أخذ الع م وت ريهللا وكيفية الاتع م
عاان القش ايهة الف ااال والرَّ ارا الم ابال مق ان اتصااخ بالص ادق والعدالااة
والثرااة واألمانااة واتهاااذ األساابا والوسااائل ال َّقرربااة لمياال الع اام وتع قااهللا
وقرا تهللا.
هر لما مدى اهتقاام أشاياخ الرارا ة وع قائهاا باإلساماد واعتماائهم باهللا
ويَّظ َّ
وحرصهم ع اى ع اوه باالرر مان أصاحا الكتاب القصامفة فاي الرارا ات
وغيرها أو بالرَّر من الرساول ﷺ وق اة الواساطة فاي س ساة رجاال سامد
الررا ة.
وي قس الماظر في هذا «الجامع» – أي ا ً -أ ع قا الررا ة الكرام كا
لااديهم شااقول فااي أخااذ الع اام؛ إذ يباادو ماان خااالل تااراجقهم عمااايت َّهم بع ااوم
الش اريعة ع ااى وج اهللا العقااوم فرااد كااا ماامهم القحاادث والقفساار وال ااوي
والراضي وغير ذل .
ومااع كااو هااذا الجااامع سااجالً حااافالً ألحااداث ع قيااة َّمتعااددة ونعااوت
وأوصااا لعاادد ماان شاايوخ اباان الجاازري فااي ع اام الراارا ات أو ألشااياخ
الراارا ة الااذين عاصاارهم ولاام يرارأ ع اايهم نجادَّ فياهللا موهبااة القاافرخ الماقااد
الااذي ال يَّقاار الحاادث ع ااى عالت اهللا وأخطائ اهللا باال يَّب اين مااا في اهللا ماان الزغاال
واله ل واالضطرا .
وقد بدأ فن التأليخ فاي ع ام تاراجم الشايوخ فاي وقا مبكار يعاود إلاى
أوائل الرر الرابع الهجري فمجدَّ من الررا أبا بكر المراا (ت351 :هاـ)
قد وضع ثالثة معاجم في أسقا الررا .
ساقي بع اام الفهااارا وقااد نباغ فياهللا ع قااا
وهااذا ال اار ماان التصااميخ َّ
الق اار واألناادلس ووضااعوا في اهللا عاادة مفلفااات مث قااا فعاال اباان عطيااة
ال رناااااطي (ت541:هااااـ) فااااي «فهرسااااتهللا» والراضااااي عيااااا الساااابتي
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صاابي (ت544:هااـ) فااي كتابااهللا «ال َّميااة» وأبااو بكاار محقااد باان خياار
اليح َّ
اإلشاابي ي (ت575:هااـ) فااي«فهرسااة مااا رواه عاان شاايوخهللا» واباان غااازي
القكماسي (ت919:هـ) في «فهرسهللا».
وسقي كذل بع م «القشيهات» مثل« :مشيهة ابن الجوزي – ت597:هـ
».ويَّعاار – أي اا ً -بع اام «الباارامج» وشاااع هااذا القصااط لاادى أهاال
األنااادلس مثااال «برناااامج الاااوادي آشاااي» لقحقاااد بااان جاااابر أباااي عباااد
األندلسااـي (ت749 :هااـ) .أو بع اام األثبااات جقااع ثب ا مثاال «ثب ا الش ايخ
محقد السفاريمي – ت1188:هـ  »-وغيره.
ويااأتي كتااا «جااامع أسااانيد اباان الجاازري» رحقااهللا فااي عرااد هااذه
الس سا ة القباركااة ماان هااذه التصااانيخ؛ ليكااو وثيرااة هامااة باتصااال أسااانيد
الررا وتموعها وامتدادها في مساحة واسعة من بالد القس قين.
التصميخ في طبرات الرَّرا من ضرو االعتما بساير أهال الع ام
ويَّعد
َّ
الماق ين ل رارآ الكاريم وتاراجقهم وهاو كاذل ناوع مان التادوين التااريهي
القهصوص بطبرة َّمعيماة مان الع قاا كالتاأليخ فاي طبراات القحادثين أو
الفرها أو ال ويين أو الشعرا أو الرَّ اة وغيرهم.
ولعل بواكير ذكر طبراات الرارا بادأ مان خاالل كتاب الرارا ات إذ قال
اذكر أخبااار الراارا الساابعة
كتااا م ماان الكتااب ال َّقساامدة فااي الراارا ات إال ويا َّ
ومماقبهم وأحوالهم.
()1
ومان أقاادم ماا أحااتفظ باهللا فاي ماادوناتي عمااوا كتاا «طبرااات الراارا »
له يفاة بان خيااط العَّصافَّري (ت240:هاـ) ولع اهللا أقاادم عماوا وقفا َّ ع ياهللا
مقن ألخ في تاريخ الرَّرا .
ثاام تاااله مفلفااات الباان ال َّقمااادي الب اادادي (ت336:هااـ) وألبااي بكاار ب ان
المرا (ت351:هـ) وأبي بكر بن مهرا (ت381:هـ) وغيرهم.
ومان أهقهاا كتاا َّ «طبراات الرارا » ل حااافظ أباي عقارو عثقاا بان سااعيد
الداني (ت444:هـ) الذي وصفهللا ابن الجازري برولاهللا« :فاي أربعاة أسافار
تعالى»()2؛ مقا يدل أناهللا
وهو عظيم في بابهللا؛ لع ي أظفر بجقيعهللا إ شا
لم يرخ ع يهللا تاما ً
( )1انظر :الفهرس البن المديم ( )324وهدية العارفين (.)184/1
( )2غاية المهاية (.)702/1
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وكذل السيوطي (ت911:هـ) لم يرخ إال ع ى بع هللا(.)1
وكتا َّ «االنتصار في معرفة قَّرا القد واألمصار» ل حافظ أباي العاال
الحساان ابااان أحقاااد الهقااذاني العطاااار (ت569:هاااـ) الااذي قاااال عمااهللا ابا َّ
اان
الجازري« :ومان وقاخ ع اى مفلفاتاهللا ع ام جاللاة قادره» .وقاال عان كتاباهللا:
خ ل وقو ع يهللا أو ع ى شاي مماهللا مان زمان كثيار فقاا حصال
«وأنا أت ه َّ
عدم في
عدم مع ما َّ
ممهللا وال ورقة وال رأي َّ من ذكر أنهللا رآه والظاهر أنهللا َّ
الوقعات الجمكزخانية و أع م»(.)2
ثم مرورا ً بعددٍ من القصمفات ع ى مادار حركاة التاأليخ فاي هاذا الفان
كااا ماان آخرهااا كتااا َّ «طبرااات ال َّقراارئين» ألبااي عبااد محقااد باان عبااد
الساااالم الفاساااي (ت1214:هاااـ)( )3و«طبراااات الرااارا » لقحقاااد بااان أحقاااد
الصااوفي (ت )4() :و«نااور العصااـر فااي تاااريخ رجااال المشااـر»( )5لشاايخ
القرااارم القصاارية فااي وقت اهللا محقااد ع ااي ال ااباع (ت1380:هااـ) وكااذل
بع الكتب القعاصرة.
ويأتي كتا «جامع أسانيد ابن الجزري»؛ ليَّسهم بموع خاص مان تاراجم
شاايوخ الرَّاارا وهااو تااراجم شاايوخ القفلااخ وشاايوخهم وبعا معاصااريهللا
ومعارفهللا.

( )1انظر :ب ية الوعاة ( .)5/1وذكر اليافعي في مارآة الجماا ( )182/5أ الاداني ذكار فياهللا
كل من قصد لإلقرا من عهد  إلى سمة (435هـ).
( )2غاية المهاية (.)278-279/1
( )3ذكره الكتاني في فهرا الفهارا ( )848/2والزرك ي في األعالم (.)206/6
( )4مهطوط مصور في مكتبة الجامعة اإلسالمية بالقديمة القمورة برقم.)1764( :
( )5انظر :هداية الراري إلى تجويد كالم الباري (.)692
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المبحث األول
طرق تلقي ابن الجزري القرآن الكريم
من خالل جامع أسانيده

ناازل الراارآ الكااريم ع ااى ق اب ساايد القرسا ين محقااد  فااي ثالثاة
وعشـرين عاماً؛ ليتحر في هذه القدة مراصدَّ عظيقة من تثبي اإليقا في
الر و وانتزاع ما كا سائدا ً من عرائد فاسادة وعاادات ضاارة وليحصال
في هذا التدرج تزكيةَّ المفوا وتطهيرها قال تعالى :ﭽ ﭞ ﭟ ﭠ
ﭡﭢﭣﭤﭥ ﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬ
ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭼ الجقعة.٢ :

وقد حث المبي  ع ى تع م الررآ وتع يقهللا وع م أصحابهللا ف اائل ساور
الررآ وآياتهللا الكريقة.
وكا إذا َّ
ش ل ع يهللا الصالة والسالم وقدم مهاج مر ع ياهللا دفعاهللا إلاى رجال
)
1
(
َّ
من الصحابة يع قهللا الررآ ؛ حرصا ً ممهللا ع يهللا الصالة والسالم ع اى أولاى
مراتب الع م وهي الررآ العظيم.
()2
وكان قرا ة َّ الررآ الكريم سمةً متبعة أي طريرة مسا وكة فاي األخاذ
ع اايهم
والت رااي وفاا مااا كااا متعارفااا ً ع يااهللا بااين الصااحابة رضااوا
بالكيفية
التي أخذوها عن المبي  جايالً بعاد جيال وصاار العَّادول عان هاذه الصافة
التي تم بط بها أحكام قرا ة الررآ خطأ ً واضحا ً وميالً عن الصاوا فاي
التعبد هلل بهذه العبادة.
()3
وقد نظم أبو َّمزاحم الهاقاني –رحقهللا  -هذا القعمى فرال :
عاااان األولااااين المقاااار ين ذوي الساااا ر
وإن لناااااا أخاااااِ القااااارا ة سااااانة

( )1رواه اإلمام أحقاد فاي القسامد ( )426/37ح ( )22766وغياره .وانظار :الفات الربااني
(.)9/18
ً
( )2انظر :الروايات التي ساقها القفلخ؛ ترريرا لهذه السمة في هذا الكتا (.)17-21
( )3شرح قصيدة الهاقاني ل داني (.)37
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وظه ارت ع ااى م ار العصااور طرائاا َّ لت ر اي الراارآ الكااريم تعااود فااي
مجق ها إلى القرح ة العَّقرياة التاي يَّت راى فيهاا الكتاا العزياز وإلاى صافة
ع أو روايةَّ حرو الررا ات.
التحقل من حيث العر
أو السقا َّ
ع ت ري ابن الجزري الررآ الكريم فيقاا ساطره فاي
ويتبدى لما بجال أنوا َّ
هذا الجامع فقن ذل :
 -1ال لقاين وهااو أ يَّراارم الشاي َّخ الت قياذ اآليااة أو اآلياات ماان
الررآ الكاريم بطريراة التصاحي والتحفايظ ع اى نحاو ماا يتع َّقاهللا
الصبيا في الح رات.
كقااا قااال اباان الجاازري عاان شاايههللا أبااي الحساان عااال الاادين الحمب ااي
(ت794:هـ)« :فهو الذي ت ري َّ من لفظهللا أكثار الرارآ العظايم وختقا َّ ع ياهللا
ختقة الررآ في سمة اثمتين وستين»(.)1
وكاااا يَّط ااا ع اااى الشااايخ الاااذي يتصااادى ل تع ااايم فاااي هاااذه القرح اااة
ب» كشيخ أبي حياا األندلساي (ت745:هاـ) أباي محقاد ال رنااطي
«القكت َّ
الذي تع م ممهللا الهجاا والزماهللا نحاوا ً مان سابعة أعاوام وقارأ ع ياهللا الرارآ
عشرين ختقة(.)2
 -2العارض وهاو قارا ة َّ الرارآ براوياة أو أكثار ع اى الشاايخ
ال َّقترن ال ابط وهو مرح ة تالية بعاد الت راي تكاو لقان اساتظهر
الررآ وأحكم حفظهللا .قال الداني(:)3
علاااإل اممااااض الفا ااا الاااديان
واعلااام باااَن العااارض للقااارآن
ماااان ساااانة النبااااي والصااااحابه

ذوي المحااااا وذوي القراباااااه

وال اااااابعون بعااااا ُد لااااام يعااااا ُدوه

بااا مااان وكياااد األمااار قاااد عااادوه

وهااذا المااوع هااو ال الااب فااي ت ر اي الراارآ والراارا ة ع اى الشاايوخ
ومعظم شيوخ ابن الجزري الذين ذكارهم فاي جاامع أساانيده عار ع ايهم
الررآ بالروايات والررا ات القتموعة.

( )1أي :وسبعقئة .جامع أسانيد ابن الجزري (.)68
( )2انظر :غاية المهاية (.)501/1
( )3األرجوزة القمبهة (.)166
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واستهدم ابن الجزري هذا القصاط ع اى وجاهللا الهصاوص فاي أخاذ عادد
من القمظومات في ع م الررا ات ع ى شايوخهللا مثال :شايههللا القرارم أحقاد
بن رجب الحمب ي الذي عر ع يهللا «ممظومة الشيخ اإلمام أباي محقاد عباد
الرزاق بن رزق الرسعمي في الظا ات»( )1من حفظهللا(.)2
 -3السماع وهو ت ري الررآ الكريم برواية أو أكثر من حفظ
الشيخ ولفظهللا.
فأخذ ابن الجزري الرارا ات عان شايههللا أماين الادين بان الساالر ساقاعا ً
فرال :اوسقع َّ ع يهللا سائر الررا ات إفرادا ً وجقعا ً والزمتَّاهللا سامين كثيارة
واسااتفدتَّ مماهللا فااي أنااواع الع ااوما( )3وأخااذها كااذل سااقاعا ً عاان شاايههللا اباان
رجب الحمب ي فرال :اوساقع َّ ع ياهللا الرارا ات السابع جقعاا ً وإفارادا ً وكاا
عبدا ً صالحا ً خيرا ً ممرطعا ً عن اله َّ يتروتَّ من بيع الحبال وال يترددَّ إلى
أحد .وهو والد صااحبما اإلماام العالماة الحاافظ زيان الادين أباي الفارج عباد
الرحقن الحمب يا(.)4
وسااقع اباان الجاازري بعا الراارا ات عاان شاايوخهللا وأسااقعهم كرولاهللا عاان
شيههللا ابن ال با  :اوسقع َّ من لفظهللا عدة َّكتب في الررا ات()5ا.
وسقع الررآ والحديث من شيههللا جقال الادين القساالتي قاضاي القالكياة
بدمش (.)6
وقد أخذ بطريرة السقاع بع َّ أئقة اإلقرا كالكسائي –رحقاهللا  -الاذي
المااا يأخاذو عماهللا ألفاظاهللا
كا إمام الماا في الررا ة في عصاـره وكاا
َّ
بررا تهللا ع يهم(.)7

(َّ )1حرر أكثر من مرة وطبع بعموا « :درة الراري ل فرق باين ال ااد والظاا » بتحريا
الدكتور محقد بن صال البراك وصدرت عن دار ابن عفا ل مشر والتوزيع في الهبر -
السعودية 1419هـ.
( )2انظر :جامع أسانيد ابن الجزري (.)91
( )3جامع أسانيد ابن الجزري (.)71
( )4جامع أسانيد ابن الجزري (.)91-92
( )5جامع أسانيد ابن الجزري (.)100و الشيخ هو :أحقد بن إسقاعيل بن أحقاد بان عقار بان شايخ
اإلسالم أبي عقر محقد بن أحقد بن قَّدامة القردسي.
( )6انظر :جامع أسانيد ابن الجزري (.)144-145
( )7انظر :السبعة البن مجاهد (.)78

صفحات من سيرة الحافظ ابن الجزري من خالل جامع أسانيده

9

وصاامعهللا اباان الجاازري –رحق اهللا  -ضاارورة ً ماان أجاال ازدحااام الماااا
المااا ل ساقاع
ع يهللا وضي وقتهللا حين قدم الراهرة سمة (827هاـ) وأقبال
َّ
ع يهللا والررا ة ف م يتسع وقت َّهللا لررا ة الجقيع ع يهللا مع ثرل ق يال فاي ساقعهللا
فكا يررأ َّ ع يهم اآلية ثم يعيدونها ع يهللا دَّفعة واحدة(.)1
والساقاع وإ كااا أرفااع َّ
طا َّرق التحقال عمااد القحاادثين إال أ الرَّارا ال
يرولو بهللا وحده إال إذا اقتر بالعر والررا ة ع ى الشيخ(.)2
واستظهر السيوطي والرسطالني ممع هذا الموع من أنواع الت ري(.)3
وقااد أورد ابا َّ
ان الجاازري –رحق اهللا  -عاادة مواقااخ فااي جامع اهللا ل سااقاع
القتموع ل ررا ات وغيرها(.)4
 -4روايااة الحااارو تط اا ع اااى قاارا ة الكتاااا أو أحااار
الهال في الررا ة ع ى الشيخ دو عر الررآ ع يهللا.
وهو نوع ق يل من أنواع ت راي الرارآ الكاريم كأخاذ اإلماام أحقاد –رحقاهللا
 الحرو عن يحيى بن آدم العَّ يقي أحد َّط َّرق رواية حفص.
فقن ذل ماحكاه ابن الجزري عن شيههللا ابن ال با  :ا وقرأتَّ ع يهللا
أي ا ً كثيرا ً من َّكتاب الرارا ات وساقع بررا تاي أي اا ً كتاا «الكفاياة فاي
الرااارا ات السااا » لسااابط الهيااااط ع اااى الشااايخ التاساااع والثالثاااين اآلتاااي
ذك َّرها(.)5
وقد يكتفي بع َّ أئقة الررا ة بمرل حرو الرارا ات التاي حوتهاا بعا
الكتب عن شايوخهم دو عار تاالوة الرارآ كاامالً؛ اعتقاادا ً ع اى أنهام
شافهوا بالررآ الكريم شيوخا ً آخرين(.)6
وسايرخ القطااالع لجااامع أسااانيد اباان الجازري ع ااى هااذا المااوع ماان أنااواع
ت ري الررآ الكريم(.)7
( )1انظر القجقع القفسس البن حجر ( )228/3واإلترا ل سيوطي (.)634/2
( )2انظر :لطائخ اإلشارات ( )181/1ومعجم مصط حات ع م الررا ات الررآنية (.)232
( )3انظر :اإلترا ( )634/2ولطائخ اإلشارات ل رسطالني (.)181/1
( )4انظر :جامع أسانيد ابن الجزري (.)92 91 88 84 73
( )5جامع أسانيد ابن الجزري ( .)100والشيخ هو :أحقد بن إسقاعيل بن أحقد بان عقار بان شايخ
اإلسالم أبي عقر محقد بن أحقد بن قَّدامة القردسي.
( )6انظر :التيسير ل داني ( )111-121وغاياة المهاياة ( )146/1ومعجام مصاط حات ع ام
الررا ات الررآنية ( )224والسالسل الذهبية (.)20 19
( )7انظر :جامع أسانيد ابن الجزري – مثالً.)79( -
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 -5امجازة وهي إذ َّ الشيخ برواية الررآ الكريم عماهللا وهاي
أنواع:
أ -امجازة المقرونة بالقرا ة ال امة والعرض الكام للقرآن
وهااي غالب اا ً مااا تكااو بالس امد القتصاال ماان مراارم عاان مراارم إلااى
رسول .
وهي بهذه الطريرة من أهم وسائل ع م الررا ات؛ أل الررا ة قائقة ع اى
الرواية والمرل وطري إثباتها اإلسماد.
فققن حكى عمهم ابن الجزري العر التام شيههللا شقس الدين محقد بن
عبد الرحقن الشهير بابن الصائغ قال عمهللا :اف قا رأى أه يتي أذ لاي أ
آتي إليهللا في ال يال فكما آتاي إلياهللا نصاخ ال يال وبعاده ,فرارأتَّ ع ياهللا ختقاة
جقعا ً بالررا ات السبع بق اقن «الشااطبية» و«التيساير» و«العَّماوا » فاي
ت السمة ,ثم رح إليهللا الرح ة الثانياة سامة إحادى وسابعين فرارأتَّ ع ياهللا
جقعا ً ل سبعة ول عشرة بق قن عدة كتب حسبقا فاي إجازتاهللا مان الصاائغ
فكم آتيهللا ليالً ,فو ما أع َّقمي جئ َّ إليهللا في وق من األوقاات فاي ال يال
صافة ت َّجااه داره ,فرارأتَّ ع ياهللا ف قاا أ ختقا
إال وخرج إلي فج اس ع اى َّ
()1
ع يهللا الهتقة الثانية وكتب لي اإلجازة بهطهللا .....ا .
وهذه الطريرة هي القعقول بها عمد ع قا الررا ة ال َّقعتبرين.
ب -امجازة المجردة عن العرض والسماع
َّ
واباان
وقااد ممعهااا الحااافظ أبااو العااال الهقااذاني رحقااهللا وأجازهااا الجعبااري
الجزري ع ى سبيل القتابعة إذا كا ال َّق َّ
جاز قد أحكم حفظ الررآ وصححهللا(.)2
فقن ذل ما ذكره ابن الجزري عن شيههللا اإلمام ال َّقحدث تري الدين أبي بكار
ابن عرام اإلساكمدري عمادما قاال عماهللا :اوقاد كتاب إلاي تراي الادين بان عارام
باإلجازة من اإلسكمدرية في سمة إحدى وسبعين وسبعقئةا (.)3
وأجاز َّ
ابن الجزري الحافظ ابن حجر وابمهللا بهذه الكيفية في أبياات نر هاا
()4
َّ
ابن حجر من خط ابن الجزري يرول فيها :

( )1غاية المهاية (.)220/2
( )2انظر :ممجد القررئين ( )55ولطائخ اإلشارات (.)181-182/1
( )3جامع أسانيد ابن الجزري (.)133
( )4انظر :القجقع القفسس (.)225-226/3
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أرويه من سنن الحديث

إني أجزت لهــم روايـة ك مــا
ومسند
والمشيخات وك جـز مفـرد
وكِا الصحاح الخمس ثم معاجم
ألفت كالنشر الزكي ومنجد
وجميع نظـم لي ونثـر والـِي
ة الحافظ الحبر المحقق أحمد
فاهلل يحفظهم ويبسط في حيا
فقير محم ُد بن محمد بن
وأنا المقصر في الورى العبد ال
ُ
محمد
ج -امجازة المرتبة علإل سماع قدر أو جز من القرآن الكريم
فقن ذل ما حكاه ابن الجزري عن شيههللا شهاب الدين بان ال حاان ال ُمقار
قااال :اوالزمت َّاهللا ماادة ً واسااتأذنتهللا فااي الجقااع ع ي اهللا بااالررا ات العشاار فااامتمع
()1
ع ي وقال« :لو كم َّ أذن َّ ألحد في الجقع ألذن َّ لا » .ثام إناي ت طفا َّ
باهللا وأخذت َّاهللا بالحي ااة فااأذ لااي فرارأتَّ ع ياهللا الفاتحااة وماان أول البراارة شاايئا ً
جقعا ً بالررا ات العشار وأجاازني وكتاب لاي خطاهللا باذل ولام يَّعار أناهللا
كتب ل يريا(.)2
وما ذكره عن شيههللا بدر الدين محمد بن علي بان عيساـإلأ أباو عباد
الحلبااي األص ا الحنفااي الشااهير بااابن قااوالي – وهااو مقاان لاام يت ارجم لهاام
القفلخ في غاية المهاية  -قال :اوكا رجالً حساما ً متواضاعا ً خيارا ً قارأتَّ
ع ي اهللا مج س اا ً جياادا ً أظم اهللا إلااى آخاار البراارة وأجااازني بسااائره ماان كتااا
«االت اح في الررا ات الشواذ»( )3لإلمام األستاذ ال َّقررم أبي ع ي الحسان
بن إبراهيم بن يزداد األهوازيا(.)4
وما ذكره عن شيههللا جقال الدين القسالتي قاضي القالكية بدمشا قاال:
االزمتَّهللا مدة ً وقرأتَّ ع يهللا َّجق ةً من الررآ العظيم وساقع َّ أي اا ً الرارآ
والحديث وأجازني ما يجوز لي روايتهللا غير مرة (.)5
( )1في األصل« :ب فط » والصوا القثب .
( )2جامع أسانيد ابن الجزري (.)94
( )3لم أقخ ع اى مع وماات عان وجاوده .وذكاره األهاوازي فاي كتاا الاوجيز ( )123وابان
الجاازري فااي المشاار ( )35/1ونراال عم اهللا الااذهبي نص اا ً – فااي ترجقااة أبااي بكاار الدمشااري
األَّطارو – فاي معرفاة الرارا الكباار ( .)705/2وورد اسام القفلاخ فاي األصال« :أباي
الحسن ع ي» والصوا القثب  .وانظر :غاية المهاية (.)119/2
( )4جامع أسانيد ابن الجزري (.)172-173
( )5جامع أسانيد ابن الجزري (.)144-145
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ع ق أه ية ال َّقجااز
وهذه اإلجازة معقول بها لدى مشايخ اإلقرا متى َّ
عار عماهللا العار َّ ع اى مشاايخ
وأَّنس مماهللا القعرفاةَّ الجيادة َّ باالررا ات و َّ
آخرين.
وفي كتب طبراات الرَّارا وأساانيدهم نقااذ َّج متموعاة فاي هاذا الماوع مان
اإلجازة.
د -امجازة العامة
وهااي أ يجيااز الشااي َّخ أهاال زماناهللا أو القس ا قين بروايااة الر ارا ات
عمهللا.
َّ
وممعهااا بع ا أهاال الع اام والجقهااور ع ااى جوازهااا وبهاصااة إ قياادت
بوصخ حاصر(.)1
وقااد روى الكقااا َّل ال اااـرير – صااهر الشاااطبي -الرااارا ات ماان كتاااا
«القستمير» البن سوار عن الحافظ أبي طاهر الس في باإلجازة العامة(.)2
وأجاز َّ
ابان الجازري –رحقاهللا  -جقياع القسا قين أ يارووا عماهللا كتاباهللا
()3
«المشر في الررا ات العشر» بشرطهللا .

( )1انظر :الوجيز في ذكر ال َّقجاز وال َّقجيز ل س في ( )62-67وشرح طيباة المشار ل ماويري
( )200/6وتدريب الراوي ل سيوطي (.)282-283/3
( )2انظر :غاية المهاية ( )134/1ولطائخ اإلشارات (.)182/1
( )3انظر :المشر (.)469/2
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المبحث الثاني
طبقات شيوخ ابن الجزري الم رجمين في القرا ات
كا البن الجزري –رحقهللا  -العديدَّ من الشايوخ فاي كثيار مان الع اوم
كالحديث والفرهللا والعربية مع تموع طريرة الت راي عامهم كاألخاذ القباشار
أو اإلجازة أو السقاع.
وقد اقتصر في تراجم شيوخهللا فاي «جاامع أساانيده» ع اى القشاايخ الاذين
قرأ ع يهم الررآ أو شيئا ً من الررا ات أو روى عمهم بع كتبها.
وباالمظر إلااى عقااوم شاايوخهللا فااي ع ام الراارا ة ن حااظ أنهاام يرسااقو ثااالث
طبرات:
ال بقة األولإل الم رجماون فاي ك اباه «غاياة النهاياة»أ وفاي «جاامع
أسانيده».
وهفال هم معظم شيوخهللا في الررا ات.
ال بقة الثانية من لم ي رجم لهم في «غاية النهاية»أ وترجم لهام فاي
«جامع أسانيده».
وهم:
 -1محقد بن موسى بن س يقا األنصاري (ت770 :هـ).
 -2أحقد بن ع ي الديواني الواسطي (ت :نحو 771هـ).
 -3محقد بن ع ي بن عيساى أباو عباد الح باي القعارو
بابن قواليج (ت778 :هـ).
 -4والده :محقد بن محقد بن ع ي أباو عباد بان الجازري
(ت785 :هـ).
 -5ع ي بان عباد الارحقن أباو الحسان الردساي الحمب اي (ت:
794هـ).
 -6محقد بن محقود أبو عبد السيواسي (ت.) :
ال بقاااة الثالثاااة مااان لااام ي ااارجم لهااام فاااي «الغاياااة» وال فاااي «جاااامع
أسانيده»أ وإنما ذكرهم فاي «النشار» امن شايوخه فاي القارا اتأ ولام
يوردهم علإل نحو ذلك في ك به األخرى.
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باابن الشايرجي

مثل :محقد بن موسى بان سا يقا األنصااري القعارو
(ت770 :هـ) الذي قرأ ع يهللا ابن الجزري «العموا »(.)1
وب غ عدد شيوخهللا في«جامع أسانيده» ساتة وأربعاين شايها ً ولام يصاـرح
برصده في ترتيبهم وع ى ماذا اعتقد في ذكرهم كاعتبار حارو القعجام
في أسقائهم أو كثرة األخذ عمهم أو قدم وفاة الشيخ أو ع و السمد.
والذي ظهر لي أ ابن الجزري – رحقاهللا – الحاظ فاي سارد شايوخهللا
في هذا «الجامع» أمورا ً:
األول شدة َّ قر الشيخ ممهللا فبدأ بوالده (ت785 :هـ)؛ ل عالقاة الحقيقياة
بين الوالد وابمهللا(.)2
الثاني قد َّم ت ريهللا عن الشيخ فثمى بعد والده بالشيخ أبي الحسن ع ي بان
عبااد الاارحقن الردسااي (ت794 :هااـ)؛ لكون اهللا ت رااى ماان لفظ اهللا أكثاار الراارآ
العظيم وختم ع يهللا ختقة الررآ في سمة (762هـ) وقارأ ع ياهللا الرارآ العظايم
ختقات ال
()3
يحصيها .
ـروجي (ت764:هااـ)
ثاام ث ااث بالشاايخ أبااي ع ااي الحساان باان عبااد السا َّ
الذي الزماهللا ثاالث سامين وهاو شايخ والاده وقاد قارأ ع ياهللا الرارآ العظايم
بررا ة أبي عقرو بن العال من روايتي الدوري والسوسي وحفظ ممهللا إلى
أثما با اإلدغام الكبير من «الشاطبية» وهو الذي عرفهللا رموزها وباين
لهللا َّمصط حاتها(.)4
الثالااث أفااا فااي ترجقااة مشااايههللا الااذين ت ر اى عاامهم شاايئا ً وافاارا ً ماان
الررا ات واسترسل في ذكر شيوخهم وأسانيدهم مثل الشايخ أباي القعاالي
محقااد باان ال بااا (ت776:هااـ)( )5وأبااي محقااد عبااد الوهااا باان يوسااخ
السالر (ت782 :هـ)(.)6
( )1وقد روى عمهللا القفلخ كتا «العَّموا » ألبي الطاهر األنصاري وعدداً من األحاديث.
انظااار :المشااار ل قفلاااخ ( )83 65/1ومماقاااب األساااد ال الاااب ل ااهللا ( )23 11وجاااامع
أسانيده ( )20والدرر الكاممة (.)38/5
( )2انظر :جامع أسانيده (.)67
( )3انظر :جامع أسانيده (.)68-69
( )4انظر :جامع أسانيده (.)69
( )5انظر :جامع أسانيده (.)98-135
( )6انظر :جامع أسانيده (.)70-89
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الرابع أخر ذكر القشايخ الاذين لام يأخاذ عامهم إال ق ايالً أو كانا صا تهللا
بهاام فااي ت ر اي الراارآ الكااريم عاان طريا اإلجااازة مثاال :الشاايخ محقااد باان
عرفااة الااورغقي القفساار التونسااي (ت803:هااـ) الااذي قااال عماهللا« :وكم ا َّ
كثياار التاارداد إلياهللا والتقسا َّ مماهللا أ أقاارأ ع ياهللا فح ااخ أ ذلا ال يكااو ؛
تواضعا ً ممهللا وقال في غيبتي « :إني ألستحيي من تعاالى أ أرى فالناا ً
جالسا ً يررأ َّ ع ي» .ثم إني استجزتَّ ممهللا لي وألوالدي فأجاز »(.)1

المبحث الثالث
شخصية ابن الجزري من خالل جامع أسانيده
ال أريااد أ أخااو فااي الحااديث عاان الحااافظ اباان الجاازري بصااورة
عامة ألتماول  -مثالً -اسقهللا وكميتهللا ونسبهللا وحياتاهللا الع قياة وشايوخهللا
( )1جامع أسانيده (.)178
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وتالميذه ومفلفاتهللا ومكانتهللا الع قياة ووفاتاهللا وفا الطريراة القعهاودة
في الترجقاة التر يدياة بال ساأل َّج إلاى شهصاية ابان الجازري والقعاالم
الباااارزة فاااي مسااايرة حيات ااهللا :مااان ط ب ااهللا الع ااام إلاااى عوامااال مكوناااات
شهصيتهللا ومواقخ مفثرة من ثمايا جامعهللا.
فقن ذل :
 -1باااره الوا ااا ُ بَبوياااهأ وتقاااديم طاع اااه لهماااا علاااإل رأياااه
الخاص في عدد من المواقف(.)1
كرولهللا عمهقا" :فرغب َّ إلى والادي  -يرحقهقاا  -فاي سامة أ
يأذنا لي في الرح ة إليهم وتوس َّ إليهقا بكل طري ا(.)2
وقولهللا في رغبتهللا السفر إلى مصر في الرح ة الثانية :اثم رجع
إلى دمش في أول سمة سبعين وسبعقئة وفي ق بي الحزازة َّ مان
عدم تالوتي ع يهقا بأكثر من السبع فاستأذن َّ والادي فاي العاود
إلاى الاديار القصارية ف ام يسااقحا بفراقاي وتاذكرا ماا قاساياه فااي
غيبتي ت الكارة ولقاا رأياا تحرقاي لاذل قااال :والباد أ نكاو
مع ا فتوجهااا بااي فااي ربيااع األول ساامة إحاادى وساابعين أو قباال
ذل وكان رح ةً مباركةا(.)3
ومن مظااهر هاذا البار أناهللا قادم والاده فاي سارد شايوخهللا فاي هاذا الجاامع
وترحم ع ياهللا ودعاا لاهللا فراال :افَماا الشايا األول وهاو والادي رحماه
تعالإلأ وجزاه عماي خيار الجازا وجقاع بيماي وبيماهللا فاي دار البراا فاإني
قرأتَّ ع يهللا الررآ العظيم مرات وسقع من لفظي الروايات كراتا( .)4
 -2تحرقه إلإل طلب العلمأ وسعيه إليه بك سبي :
ص عقن انتهى إليهللا ع م الررا ة في ب اده وقارأ
فرد كا يَّمرب ويتفح َّ
()5
بالروايات الكثيرة مع ع و إسماده .
قال – رحقهللا : -اوكا بالديار القصارية مامهم جقاعاة فرغبا َّ إلاى
والدي -يرحقهقا  -في سمة أ يأذنا لي في الرح ة إليهم وتوس َّ إليهقا
( )1انظر :جامع أسانيده (.)38 36
( )2جامع أسانيده (.)36
( )3جامع أسانيده (.)38
( )4جامع أسانيده (.)67
( )5انظر :جامع أسانيده (.)36
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بكل طري ا( .)1
وقاااد رجاااع إلاااى دمشااا بعاااد رح ت ااهللا األولاااى إلاااى مصاااـر سااامة
(769هـ) وقرا تهللا ع ى الشيهين ابن الصائغ والب ادادي باالررا ات
السبع وفي نفسهللا الحزازة َّ من عدم تالوتهللا ع يهقا بأكثر من السابع؛
لكونهقا لم يأذنا لهللا بذل ؛ لعدم تفرغهقا(.)2
وماان ذلا تشااوقهللا إلااى الراارا ة ع ااى الشاايخ أحقااد باان ع ااي الااديواني اباان
الشيخ القررم القشهور لقا ب هللا أنهللا ع ى قيد الحياة بواسط وكا االبن قد
قرأ ع ى والده بجقيع ما قرأ بهللا من الصحي والشاذ في الررا ات.
وتقااادت ب اابن الجاازري األحااوا َّل عاان الساافر؛ لكثاارة ماان يمتاباهللا ل راارا ة
ع يااهللا – وهااو آنااذاك اباان تسااع عشااارة ساامة( -)3وتأسااخ ع ااى مااوت ابااان
الديواني وقال« :ولَّري القشايخ قس مم قسقهللا تعالى لقن يشاا مان اله ا
كقا قسم الرزق»(.)4
 -3جلوسه لإلقرا في حياة شيوخه وإذنهم له في ذلك:
إذ ج ااس لإلقاارا تحا قَّباة المسار ماان الجااامع األمااوي بدمش ا
ورحل الماا إليهللا ل ررا ة ع يهللا من الق ر واألنادلس والايقن
والهمد وآسيا الوسطى حتى قدر خروجهللا إلى مصر ثم إلى
تركيا(.)5
 -4اتصاله بَمرا الممالك امسالمية في عصره
عاصر ابن الجازري عاددا ً مان الساالطين واألمارا وكاا لاهللا
مواقخ معهم مثل:
أ -السل ان بايزياد بان ماراد العثمااني (805-761هاـ)أ وهاو
رابااع سااالطين آل عثقااا وكااا رج االً شااجاعا ً ش اهقا ً محب اا ً ل ع ام
وأه هللا ولديهللا ه ٌّم كبير في فت أوروبا واستطاع أ يفر الجزية
ع ااى عاادد ماان دولهااا وخااا مااع م وكهااا عاادة معااارك وأساار
بع هم حتى لَّرب بال ة
( )1جامع أسانيده (.)36
( )2انظر :جامع أسانيده (.)38
( )3جامع أسانيده (.)39
( )4جامع أسانيده (.)39
( )5جامع أسانيده (.)51
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التركيااة بااـ « ي اادرم» الااذي معماااه الص ااعرة؛ إلقدام اهللا وانر اض اهللا
القفاجئ ع ى العدو(.)1
اتصل بهللا ابن الجزري سامة (798هاـ) فاي مديماة بورصاة – وكانا
دار َّم اا الساا طا – بواسااطة أحااد تالميااذه – الهطيااب عبااد القاافمن
القشااهور :ماافمن اباان ع ااي باان محقااد باان أجقعااين باان محقااد الرومااي
الف كاباذي القعرو بـ «شيخ حاجي» الذي كا قد قارأ ع ياهللا الرارآ
بالررا ات العشـر بدمش سمة (783هـ) فعر الق بقراداره فعظقاهللا
وأكرمهللا ورتب لهللا في كل يوم مئتي درهم قال ابان الجازري :ا وكاا
ع يهللا مان
سقع بي قبل ذل وهاداني بالققالي والجواري مقا فت
فَّتااوح طائفااة ماان ال َّكفااار فبااالغ فااي اإلنعااام واإلحسااا والااتقس ممااي
اإلقامة بدار َّم كهللا ورتاب فاوق الكفاياة فر ا َّ  :إناي لام أجائ إال ألن َّ
شار
()2
در ع اى الرح اة إلاي وأعاودا .
الررا ة ويمتفع بي من يمتف َّع مقن ال يرا َّ
وبري معهللا ابن الجزري نحو سبع سموات.
ي ال يرارأ وال
ب  -تيمور لناك األ ُوزبكاي (728-807هاـ)أ وهاو قائاد أَّما ٌّ
فاشتهر عمهللا السبي والرتل واإلفساد
يكتب وجقع في سيرتهللا بين المرائ
()3
مع تعظيقهللا ألهل الصالح وإجاللهللا ألهل الع م .
فأخذ ابن الجزري من مديمة بورصة ع ى غاية اإلجالل والتعظيم وبري
معهللا نحو سمة في مديمة كش  -القعروفاة اآل باـ «شاهر سابز» أي :القديماة
اله را  -وهاي مسارط رأا تيقاور .ثام انترال معاهللا إلاى مديماة ساقرقمد
ك تيهقااا فااي أوزبكسااتا  .قااال اباان الجاازري :ا فبرياا َّ بالقديمااة القااذكورة
يساااااتق و ع اااااي باااااالع وم الشاااااـرعية وجقعااااا َّ ماااااا كتبتَّاااااهللا ع اااااى كتاااااا
«القصااابي »( )4حتااى ق ادم األمياار القااذكور ودخاال مديمااة كااش وأمرنااي أ
( )1انظر :جامع أسانيده ( )54-58ودرر العرود ل قرريزي ( )439/1وتاريخ الدولة الع ية
العثقانية (.)137
( )2جامع أسانيده (.)54
( )3انظر :عجائب القردور في أخبار تيقور البن عربشاه والمجوم الزاهرة (.)254/12
( )4وهااو شاارح ع ااى «مصااابي الساامة» لإلمااام الب ااوي بعمااوا « :التوضااي فااي شاارح
القصابي » يرع في ثالثاة مج ادات ومماهللا القج اد الثااني مهطاوط فاي جامعاة الق ا عباد
ووضع حاشية ع يهللا لم يَّعار مفلفهاا .انظار :غاياة المهاياة ()331/2
العزيز في جدة َّ
والفهرا الشامل (الحديث المبوي.)445 :
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أكو معهللا بقديمة سقرقمد فبري َّ عمده حتى توجهللا إلى ناحية خطاا( )1فرجعا َّ
إلااى ك اش وت َّاوفي هااو فااي مديمااة أَّتاارار( )2فااي سااابع عشاار شااعبا ساامة ساابع
وثقانقئةا (.)3
ج -حفيااد تيمااور لن اك المساامإل خليا باان مياران شاااه (ت 809هااـ)()4أ
الذي خالطهللا سمة (807هـ) بعد وفااة جاده فاي مديماة ساقرقمد وحااول معاهللا
ابن الجزري ليهرج من ت البالد فأذ لاهللا ثام الماهللا بعا َّ أمارا الدولاة
وقال لهللا:
«رجل مشهور في اآلفاق غرم ع يهللا جدك وزنهللا من الذهب حتى جاا باهللا
إلى هاذه الابالد وتاأذ َّ لاهللا بالاذها »( )5فارده إلاى مديماة ساقرقمد بعادما
أماور
كا وصل إلى مديمة نسخ .قال ابن الجازري« :ف قاا رجعا َّ وقعا
م
خاا ع ااى نفساهللا ممهااا فريال لاهللا :هااذه بهطيئاة رد فااال و َّخاو ماان ذلا
فهااا وأذ لااي فااي التوج اهللا أي اا ً»( .)6فااذهب إلااى مديمااة بهااارى – ب ااد
اإلمام محقد بن إسقاعيل البهاري صاحب الصحي – فاستوقفهللا أه ها عادة
أيام ألخذ الع م عمهللا.
()7
د -شااااه ُرخ أحاااد أبناااا تيماااور (ت 851هاااـ) أ سااال ان مديناااة هاااراة
ونواحيهاأ الترى بهللا ابن الجزري في ( /17صفر807 /هـ) الذي قال عمهللا:
«فاجتقعااا َّ ب ااهللا ب َّقهيقاااهللا القاااذكور وكاااا مج ساااا ً آهاااالً بالع قاااا خاصاااا ً
( )1بكسر الها ووصفها ابان بطوطاة بأنهاا« :أحسان باالد الادنيا عقاارة» وهاو اسام أَّط ا
ع ى شقال الصين أو شقال غربها إذ كون همال مق كة مستر ة .وكا تيقور يطق في
السيطرة ع اى باالد الصاين .انظار :رح اة ابان بطوطاة ( )151/4وعجائاب القرادور فاي
أخبار تيقور ( )86/1ودرر العرود ل قرريزي (.)545/1
َّ
( )2هي مديماة فاارا وكاا يراال لهاا أي ااً« :باارا » فتحهاا قتيباة بان َّمسا م البااه ي عاام
(95هااـ) ترااع ع ااى ال اافة الشاارقية لمهاار ساايحو فااي كازاخسااتا وعَّرف ا بعااد الراار
الرابااع الهجااري باساام «أَّتاارار» أو «أَّطاارار» .انظاار :معجاام الب اادا ( )225/4ومرااال:
فااااااااااارا الرازاقيااااااااااة درة آسااااااااااية الوسااااااااااطى لقحقااااااااااد أمااااااااااين فااااااااااي موقااااااااااع:
. http://www.asiaalwsta.com
( )3انظر :جامع أسانيده ( )58-60ودرر العرود ل قرريزي ( )439/1وتاريخ الدولة الع ية
العثقانية (.)137
( )4ترجقتهللا في :دررالعرود الفريدة ( )66/2وال و الالمع (.)193/3
( )5جامع أسانيده (.)61
( )6جامع أسانيده (.)61
( )7ترجقتهللا في :دررالعرود الفريدة ( )120/2وشذرات الذهب (.)269/7
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بالف ال وأعيا الدولة من األمرا فالتقس ممي اإلقامة عماده؛ ليبماي لاي
مدرسة بادار َّم كاهللا هاراة وباالغ فاي اإلكارام واالحتارام ثام ساألمي الع قاا َّ
ممهم والف ال نفع تعالى بهم ساقاع «صاحي اإلماام الكبيار أباي عباد
محقااد باان إسااقاعيل البهاااري» رحقاهللا ورضااي عماهللا وقاارا ة كتااا
«القصابي » لإلماام محياي السامة الب اوي رحقاهللا تعاالى فاساتهرتَّ
تعالى في ذل وج س َّ لهم بالجامع األعظم بقديمة هراة القحروسة حتاى
سقعوا ممي جقيع «الصاحي » ثام قارؤوا ع اي جقياع كتاا «القصاابي »
بقمزلي خارج الب دة بعد قارا تهم ع اي جقياع «البداياة فاي معاالم الرواياة
الجامع ألنواع ع اوم الحاديث» مان تاأليفي وظهار لاي مامهم غاياة الكقاال
ونهاية االستعداد مع حسن اإلنصا وجقيل األوصا »(.)1
 -5قيامه ب دريس أوالد السل ان بايزيد العثماني
قام ابن الجزري –رحقهللا  -بتدريس أبماا السا طا بايزياد فاي مديماة
بورصة فرال« :وأمر الس طا أوالده الثالثة الص ار وهم:
ساا طا محقااد و َّمصااطفى وموسااى أ يالزمااوني لالشاات ال فكااانوا
يااأتو إل اي كاال يااوم إلااى ممااـزلي حتااى تع ام ماامهم أمياار َّمصااطفى وأمي ار
موساااى العربياااة والمحاااو وكثيااارا ً مااان الفرااهللا وشااايئا ً مااان الع اااوم الديمياااة
وصاروا يَّك قوني بالعربي أحسن من أوالدي العر وأص »(.)2
َّ

 -6جهاده في سبي
برز من خالل ترجقة ابن الجزري في اجامع األسانيدا مشاركتهللا في
فقن ذل تجهزه مع الس طا بايزيد ل زو
ال زو في سبيل
الرسطمطيمية وإقامتهللا بقديمة ال طة التي صارت حيا ً من أحيا مديمة
إسطمبول( )3وقتالهللا مع بايزيد في معركة نيكابولي شقال ب اريا ع ى
حدود رومانيا وقد وصخ ابن الجزري هذه القعركة وصفا ً دقيرا ً برولهللا:
«ف قا ب هم مجي َّ الس طا إليهم ركبوا ع يهللا بر هم وق ي هم؛ ليأخذوه
قبل وصولهللا إليهم ولقا وص وا كم َّ معهللا أ َّحدثهللا في ف ائل الجهاد وما
ل قجاهدين ولقن است َّشهد ممهم ولقن صبر فريل لهللا :هفال قد
أعد
جاؤوا ولم يب إال ال را وكا قد سأل عن عددهم وأرسل إليهم ليتحر
( )1جامع أسانيده (.)63-64
( )2جامع أسانيده (.)58
( )3انظر :جامع أسانيده (.)54-55
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وأكثر ما قيل :أربعقئة
أمرهم فأول ما قيل :إ عدتهم مائتا ألخ فارا
َّ
ألخ والصحي أنهللا ال يع م عددهم إال
تعالى لكن الذي شاهدت أنا أ الط يعة التي كان مردمهم ثالثو ألفا ً
من الفرنج من طائفة الجموية الذين يرال إنهم أشج َّع طوائخ ال َّكفار وص
عمدي أنهللا أمس ممهم اثمي عشر م كا ً من م وكهم.
()1
وكان في يوم الثامن والعشرين من ذي الحجة سمة ثقا وتسعين
فشاهدتَّ م حقةً عظيقة لم يكن مث َّها في هذه األعصار.
والعجب أ ابن عثقا القذكور كا قد أرسل إلى عساكره ليح َّ ر من
سائر بالده وإلى جقاعة أوالده ليح روا بعساكرهم ف م يصل سوى ولد
واحد قبل الوقعة بيوم ولم يكن معهللا سوى نحو اثمى عشر ألفا ً من فارا
وراجل.
والرصد أ العدو القهذول انكسر في ساعة واحدة ولم يكن بيمهم بحر
سوى أ س طانهم الكبير -وهو م األن َّكروا( -)2هر في نحو خقسين
نفسا ً وبادر فركب في سفيمة كان ع ى حافة المهر القذكور وأمس من
س م من الرتل أسيرا ً فأمر َّ
ابن عثقا برتل الجقيع ولم يترك ممهم إال من
كا صبيا ً قد ناهز االحتالم.
ومن أغر ما رأي َّ في هذه ال ارات أ ابن عثقا القذكور أمر لي
من األسرى بستة فكانوا معي حتى رجع إلى بَّرصة دار َّم كهللا ولم يكن
واحد ممهم يعر ل ة اآلخر؛ أل كالً ممهم من بالد غير بالد اآلخرين
وطائفة غير
()3
طائفتهم» .
 -7برز مان خاالل هاِا الجاامع أيان صانف ابان الجازري –رحماه -
بعض ك به :
مثل كتا « :المشـر» و «طيبة المشاـر» ال اذين شارع فاي تأليفهقاا
بعااد عودت اهللا ماان معركااة نيكااابولي – التااي كان ا ع ااى تااأريخ اباان

( )1أي :بعد السبعقئة من الهجرة المبوية.
( )2ك قة كان تط ع ى بالد هم اريا أو القجر .انظر :معجم األلفاظ التاريهية في العصر
القق وكي (.)90
( )3جامع أسانيده (.)55-57
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الجزري في (798/12/28هـ )  -في مديمة بورصة ( )1و«شارح
القصابي ل ب وي» بعموا « :التوضي في شرح القصاابي » يراع
في ثالثة مج ادات ومماهللا القج اد الثااني مهطاوط فاي جامعاة الق ا
عبااد العزيااز فااي جاادة الااذي جقعاهللا ساامة (804هااـ) فااي مديمااة كااش
(األوزبكية القعروفة اآل بشهر سبز) التي ترع جمو سقرقمد(.)2

 -8ال فنن امسنادي عند ابن الجزري 
ً
َّ
ابن الجزري – رحقاهللا – مولعاا عماد التحاديث عان شايوخهللا
كا
أو شايوخ شاايوخهللا بت يياار األوصااا ل شايخ الواحااد وأعاار عاان
تكااارار أساااقائهم وأوصاااافهم ع اااى صاااورة واحااادة تفمماااا ً ممااهللا فاااي
العبارة؛ مقا أدى إلاى تاوعير أوصاا هافال الشايوخ وأوقاع بقاا
يسقى بتدليس الشيوخ.
فمجده مثالً ياذكر اسام أحاد شايوخ شايوخهللا وهاو اإلماام أباو الحسان
ع ي ابن أحقد بان عباد الواحاد بان أحقاد القردساي الحمب اي الشاهير
بابن البَّهاري (595-690هـ) ( )3بعشر صور هي:
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
البهاري فهر الدين ع ي بن البهاري الفهر ع ي بن أحقد ع اي
بن أحقد ع ي بن أحقد القردسي(.)4
ووقااع هااذا الصاااميع ماان اإلماااام البهاااري وابااان مجاهااد صااااحب
الهطيب الب دادي وغيره بهللا( .)5
«السبعة في الررا ات» وتسق
َّ
 -9ظهااور عاادد ماان المواقااف الشخصااية ال ااي حصاالت الباان
الجزري :
( )1جامع أسانيده (.)57
( )2جامع أسانيده (.)60
( )3انظر ترجقتهللا في :القصعد األحقد في ختم مسمد اإلمام أحقد (.)52-56
( )4انظر  :جامع أسانيده ع اى الترتياب (31 15 14 11 6 27 165 12 29 28
.)26 22 20 16
( )5انظاار :المكا ع ااى كتااا ابان الصااالح ل حااافظ اباان حجاار ( )616/2وتاادريب الااراوي
ل سيوطي (.)161/3
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وذلااا ماااع مشاااايههللا ومعاصاااريهللا ساااطرها فاااي كتاب ااهللا اجاااامع
األسااانيدا وفيهااا معااا لطيفااةم فااي أد الط ااب والتعاماال مااع
القهالخ وطريرة إنكار القمكر( .)1
 مثل :ت طفهللا في األخذ عن شيههللا أحقد بن الطحا القمبجي وصور
أس وبهللا في ذل فرال «واستأذنتهللا في الجقع ع يهللا باالررا ات العشار
فامتمع ع ي وقال« :لو كم َّ أذن َّ ألحد في الجقع ألذن َّ لا » .ثام
إني ت طف َّ بهللا وأخذت َّهللا بالحي ة فأذ لي فررأتَّ ع ياهللا الفاتحاة ومان
أول البررة شيئا ً جقعا ً بالررا ات العـشـر وأجازني وكتب لي خطهللا
بذل ولم يَّعر أنهللا كتب ل يري.
وكا رجالً عالقا ً بالررا ات والتجويد اجتهد في تحصيل هذا الع م
من ص ره حتى صار يشار إليهللا في شيبتهللا»(.)2
 ونحااو ترب اهللا قاارار شاايههللا األسااتاذ ال َّقحر ا أب اي القعااالي محقااد باان
ال با ( )3في عدم الررا ة ع يهللا قبل سفر ابن الجزري ل حاج فيراول:
 :اولقاااا عزمااا َّ ع اااى الحاااج أساااتاذنت َّهللا فاااي أ يج اااس لاااي شاااهر
رم ا ؛ أل َّكقل ع يهللا الهتقة وكم َّ قد وصا إلاى أواخار ساورة
طهللا ف م يأذ فر  :إني أقد َّر ع ى ذل فرال :أن تراد َّر لكان أناا
ال أقد َّر أسقع »(.)4
 ويظهر لما تأدبهللا فاي أخاذ اإلذ فاي الرارا ة ع اى شايهين فاي وقا
واحد برولهللا :اثم مشى باي( )5إلاى رفيراهللا فاي الرارا ة ع اى الصاائغ
اإلماام العاالم تراي الادين عباد الارحقن القشاهور باابن الب اداذي ثاام
التقس ا َّ مم اهللا واسااتأذنت َّهللا فااي الااتالوة( )6ع ااى الشاايخ اإلمااام العالمااة
شقس الدين محقد ابن الصائغ الحمفي فأذ لي في ذلا وبيماا أناا
( )1انظر :جامع أسانيده (.)191 189 188 93-94 37
( )2جامع أسانيده (.)94
( )3أحقااد باان ع ااي شااقس الاادين الدمشااري الشااافعي .ترجقت اهللا فااي :غايااة المهايااة ()102/2
ودرر العراااود الفريااادة ( )350/3وإنباااا ال قااار ( )126/1وتااااريخ ابااان قاضاااي َّ
شاااهبة
(.)464/2
( )4جامع أسانيده (.)99
( )5أي شيههللا ابن الجمدي .وفي األصل« :مشي بهللا» والقثب هو الصوا .
( )6في األصل« :انتاوة» والقثب هو الصوا .
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أقاارأ ع ياهللا( )1فااي بعا ليااالي شااهر رم ااا بالجااامع األزهاار ماان
س الدين القذكور فريل لهللا :هاذا ابان
الراهرة إذ مر ع يما الشي َّخ شق َّ
مار فرال :قَّم بما إلياهللا فراام وأخاذني معاهللا ف حرمااه بصاحن
الصائغ ٌّ
()2
القسااجد وعرفاهللا باي وعرفاهللا أنااي رح ا َّ فااي ط ااب هااذا الع اام
[فاعتذر]( )3بكثرة اشت الهللا بالدروا وغيرهاا فبال ا َّ فاي الادخول
ع يهللا حتى أذ ا(.)4
 ومثل ما حكاه عن تبييمهللا صوا إسماد الشيخ فهر الدين عثقا بان
عقر بان أباي بكار ال َّهاوارزمي( )5مان أناهللا "كاا شايخ الرارا ات
ب َّهااوارزم ف قااا فاات األمياار الكبياار تيقااور َّكركااا (َّ )6خااوارزم نر اهللا
ممها إلى مديمة كش فبراي فيهاا يَّرارم حتاى توجها أناا إلاى كاش
خ لهللا اطالع
فاجتقع بي وذاكرتَّهللا فإذا هو عال مم في هذا الفن َّممص م
َّمشكالت الررا ات السبع ولهللا نظر أي اا ً
ع ى التجويد وغوام
في الررا ات العشر وعمده تصانيخ في ذل .
وأخبرنااي أن اهللا قاارأ الراارا ات الساابع ع ااى الشاايخ عبااد باان محقااد
القعاارو بالساابعة بقديمااة َّخااوارزم وماان انته ا إلياهللا معرفاةَّ هااذا
الع اام وأ عبااد الساابعة القااذكور قاارأ ع ااى الشاايخ بَّرهااا ال ادين
الجعبري عان قرا تاهللا ع اى ال َّقمتجاب الهقاذاني عان قرا تاهللا ع اى
السهاوي.
()7
فر ا  :هااذا إساامادم ال يص ا والجعبااري مااا قاارأ ع ااى ال َّقمتجااب
اب الهقااذاني تااوفي بدمش ا ساامة ثااالث
الهقااذاني وال رآه وال َّقمتجا َّ
وأربعين وستقئة والجعبري ولد في حدود سمة أربعين وستقئة.

( )1أي :ع ى الشيخ تري الدين الب دادي.
( )2في األصل« :بهللا» والقثب هو الصوا .
( )3إضافة الزمة ليس في األصل.
( )4جامع أسانيده (.)37
( )5لاام يتاارجم ل اهللا فااي غايااة المهايااة وإنقااا ذكااره فااي ترجقااة شاايههللا :عبااد
القعرو بالسبعة .انظر :غاية المهاية (.)647-648/1
( )6أي :صهر الق وك بال ة الق ولية.
( )7في األصل« :فقا» وليس من مواضع دخول الفا ع ى الهبر.

ال َّهااوارزمي
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فهار الادين القاذكور
ب أ هذا اإلسماد غ ط فياهللا الشايخ
وكم َّ أحس َّ
َّ
حتى وقف َّ أنا ع ى ذل بهاط عباد السابعة فعاذرتَّ الشايخ فهار
الدين في ذل .
وهذا إسمادم َّمفتعل ركبهللا عبدَّ القذكور؛ لر ة حياا وعادم معرفاة
()1
وهذا مقا يادل ع اى أ عباد القاذكور لام ي ا الجعباري وال
قرأ ع يهللا فإنهللا لو لريهللا ألخبره باإلساماد ع اى الحريراة ماع أ إساماد
اذكور فااي أول «شاارحهللا ل شاااطبية»( )2ف ااو
الجعبااري بااالررا ات ما
م
َّ
القسكين ع يهللا لم يرَّل ذل ولكن سمةَّ تعالى في كال كاذا
وقخ
ً
اابب ف ااايحتهللا؛ صااايانة لكتاب ااهللا
أ يف اااحهللا تعاااالى بقاااا مم ااهللا سا َّ
سمتهللاا(.)3
و َّ

المبحث الرابع
أثر جامع األسانيد في السيرة الِاتية البن الجزري
ماان خااالل معايشااتي لكتااا «جااامع أسااانيد اباان الجاازري» ظهاارت لااي
بعااا القعاااالم القهقاااة ل كتاااا يبااادو أثرهاااا ج ياااا ً فاااي سااايرة الحاااافظ ابااان
الجزري ممها:
 )1أ ا شيوخا البن الجزري لم ترد لهام ترجماة فاي ك اباه
في طبقات القرا «غاية النهاية»أ وهم :
 .1محقد بن موسى بن س يقا األنصاري (ت770 :هـ).
( )1في األصل« :ولقا» والقثب هو الصوا .
( )2انظر :كمز القعاني في شرح حرز األماني (.)37-38/1
( )3جامع أسانيده (.)200-201
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 .2أحقد بن ع ي الديواني الواسطي (ت :نحو 771هـ).
 .3محقد بن ع ي بن عيساى أباو عباد الح باي القعارو
بابن قواليج (ت778 :هـ).
 .4والده :محقد بن محقد بن ع ي أباو عباد بان الجازري
(ت785 :هـ).
 .5ع ي بان عباد الارحقن أباو الحسان الردساي الحمب اي (ت:
794هـ).
 .6محقد بن محقود أبو عبد السيواسي (ت.) :
ااب بعااض المعلومااات الخاط ااة عاان حياااة اباان
 )2صااح الك ا ُ
الجزريأ مثل:
أن والده بقي أربعين عاما ال يولد لهأ ثم شرب ماا زمازض بنياة
(أ)
فولد له ابنه محمد بن الجزري.
أن يولد له ولد عالمأ ُ
()2
وهي مع ومة ذكرها السهاوي( )1وتبعهللا الشوكاني وبعا الدراساات
القعاصرة( .)3
والصاوا الاذي يمر اهللا ابان الجازري عاان والاده أناهللا حااج عاام (748هااـ)
وشر ما زمزم بمية أ يرزقهللا ولادا ً ذكارا ً يكاو مان أهال الرارآ ثام
رجااع والااده ماان الحااج عااام (749هااـ) وتاازوج بوالاادة اباان الجاازري ساامة
(750هـ) ثم ولدت ابمها محقدا ً لي اة الساب الهاامس والعشارين مان شاهر
رم ا سمة (751هـ)(.)4
(ب) أن ابن الجزري أُسر من قب تيمور لنك.
وهااي مع ومااة ذَّكاارت فااي تاااريخ اباان حجاار نر االً عاان أحااد أبمااا اباان
الجزري دو تعيين؛ وذل أ تيقور لما أرسال رساوالً لاهللا إلاى الابالد
الشااامية اس اقهللا مسااعود باان محقااود الكجحاااني (ت822:هااـ)( )5قااال اباان
حجر« :وأرسل مع مسعود لوا ً َّماذهبا ً ع ياهللا اسام ت َّ َّقرلما ووصال ماع
مسااعود ول ادَّ اباان الجاازري وأخباار أ أباااه كااا مااع اباان عثقااا فأساار
( )1ال و الالمع (.)255/9
( )2البدر الطالع (.)257/2
( )3انظر - :مثالً  -شيخ الررا ابن الجزري ل دكتور مطيع الحافظ ( )7وغيره.
( )4جامع أسانيده (.)67
( )5انظر :إنبا ال قر (.)372/7
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وأ َّح ر عمد ت َّ َّقرلم فأكرمهللا الشتهاره بع ام الرارا ات»( .)1وورد ذكار
أسره في عدد من الدراسات القعاصرة عن ابن الجزري .
والتصحي أ تيقور لم لقا أسر الس طا بايزيد سألهللا عن ابن الجزري
– وكا قد سقع عمهللا قبل ذل – فأجابهللا بايزيد :هو في مديمة بَّرصة.
قااال اباان الجاازري« :ففااي الوقا أرسال ماان أخااذني إلياهللا ع ااى غايااة ماان
اإلجالل والتعظيم»(.)2
وهذا يفكد أ الذي وقع في األسار هاو السا طا بايزياد ماع ابماهللا األميار
موسااى كقااا تشااير بعا َّ القصااادر( )3ويوضا أ اباان الجاازري كااا فااي
غايااة التكااريم واإلعاازاز ماان هااذا الرائااد القتس ا ط الااذي جقااع كثياارا ً ماان
القتماق ات .
 )3أورد اباان الجاازري – رحمااه – فااي ك ابااه «الجااامع»
بعض أسانيد ك ب القرا ات المشهورةأ مان طارق لام يوردهاا فاي
ك ابه «النشر» 
 أورد طريااا كتاااا «غاياااة االختصاااار» ل حاااافظ أباااي العاااالالحساان اباان أحقااد باان الحساان باان أحقااد الهقااذاني العطااار ماان
رواية شايخ ابان الجازري :ابان هاالل عان ابان البَّهااري عان
الصيدالني وأبي القكارم ال با  .قاال ابان الجازري :اوبإجاازة
شيهما لقا فيهللا عن الشيخ أبي ع ي الحسن بن أحقاد الحاذا إ
لم يكن ساقاعا ً مان ابان البَّهااري أناا أباو جعفار الصايدالني
وأبو القكارم ال با في كتابهقا من أصفها عمهللا بقا فيهللاا(.)4
 صاارح بااأ إسااماده لكتااا ااإلعااال بالقهتااار ماان رواياااتالررآ ا في الررا ات السبع ألبي الراسام الصافراوي وقرا تاهللا
بق ااقمهللا ع ااى شاايههللا محيااي الاادين عبااد الوهااا باان محقاااد
الراااروي باإلساااكمدرية ع اااى شااايهي الراااروي :أباااي العبااااا
( )1إنبا ال قر (.)64/5
( )2جامع أسانيده (.)59
( )3انظر :تاريخ الدولة الع ية العثقانية (.)146
( )4جامع أسانيده ( )166وانظر :المشار ( .)87/1وذكار ابان الجازري فاي القصاعد األحقاد
( )54فيقااا نر اهللا ماان خااط شاايههللا اباان السااالمي أ أباااجعفر الصاايدالني وأبااا القكااارم باان
ال با أجازا البن البَّهاري من أصبها .
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الرَّوصي وابن الشوا هقا إسمادا  -مع رفعتهقا وصحتهقا -
تس سال لهللا بثالثة أوصا :
 .1باإلسكمدريين
 .2وباإلسكمدرية إلى القفلخ
 .3وكااذل لقفلااخ الكتااا الصاافراوي ماان شاايوخهللا .قااال اباان
الجااااازري :اوأساااااانيد الصااااافراوي ماااااذكورة م فاااااي كتاباااااهللا
«اإلعال »(.)1
 )4تضمن مجموعة مان الزياادات علاإل تاراجم شايوخه الاِين
أورد عنهم معلومات في «غاية النهاية» 
 نحااو :مااا أورده م ان إضااافات فااي ساايرة شاايههللا أبااي عبااد محقااد باانصال شيخ القديمة الشـريفة (ت785:هـ) من قولهللا:
 .1اوثاب ( )2الهطابة واإلمامة بها الشيخ الصال أباي عباد محقاد
بن صال .
 .2وكااا قااد انفاارد بروايااة ذل ا وتالوت اهللا ع ااى اإلمااام العااالم أبااي عبااد
[ ]( )3الرصـري ال َّقررم آخر أصحا ابن وثي .
 .3فراارأتَّ ع يااهللا كثياارا ً ماان الراارآ العظاايم ب َّق ااقن «الكااافي» ت َّجاااه
َّحجرة المبي  وعمد رأسهللا الشريخ.
 .4ولم يقمعمي مان إكقاال الهتقاة إال اشات ا َّل( )4شايهما القاذكور ب باة
ال َّحجاج أيام القوسما(.)5
 وماااا أورده عااان شااايههللا محقاااد بااان عباااد الااارحقن الصاااائغ الحمفاااي(ت776:هـ) من قولاهللا :اثام مشاى باي( )6إلاى رفيراهللا فاي الرارا ة ع اى
( )1جاااامع أساااانيده ( )175وانظااار :المشااار ( .)79/1ونساااهة اإلعاااال الهطياااة الوحيااادة
القحفوظة في مكتبة جامعة برنستو بأمريكاا ته او مان ذكار األساانيد وتبادأ َّ مان :اباا
ذكر مذاهب الررا في الوقخ ع ى مرسوم الهطا.
( )2قااال اباان الجاازري فااي ترجقت اهللا ماان غايااة المهايااة (« :)209/2باشاار الهطابااة واإلمامااة
بالقديمااة الشااريفة زمم اا ً» وق اال الطراب سااي فااي نهايااة ال ايااة (« :)111/2باشاار الهطابااة
بالقديمة الشريفة زمما ً قيل :اثمتين وأربعين سمةً».
( )3إضافة الزمة ليس في األصل.
( )4في األصل« :االشت ال» والقثب هو الصوا .
( )5جامع أسانيده ( )36وواز مع غاية المهاية (.)209/2
( )6أي :شيههللا ابن الجمدي .وفي األصل« :مشي بهللا» والقثب هو الصوا .
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الصائغ اإلمام العالم تري الدين عباد الارحقن القشاهور باابن الب اداذي
ثاام التقس ا َّ مم اهللا واسااتأذنت َّهللا فااي الااتالوة( )1ع ااى الشاايخ اإلمااام العالمااة
شقس الدين محقد بن الصائغ الحمفي فأذ لي في ذل وبيما أناا أقارأ
ع يهللا( )2في بع ليالي شهر رم ا بالجامع األزهر مان الرااهرة إذ
ماار
س الدين القذكور فريل لاهللا :هاذا ابان الصاائغ ٌّ
مر ع يما الشي َّخ شق َّ
فرال :قَّم بما إليهللا فرام وأخاذني معاهللا ف حرمااه بصاحن القساجد وعرفاهللا
ب اي( )3وعرف اهللا أنااي رح ا َّ فااي ط ااب هااذا الع اام [فاعتااذر]( )4بكثاارة
اشت الهللا بالادروا وغيرهاا فبال ا َّ فاي الادخول ع ياهللا حتاى أذ كقاا
سأذكره.
()5
وشاارع َّ ع ااى كاال ماان الشاايهين بعااد التقاسااي ممهقااا الااتالوة بااأكثر ماان
الررا ات السبع ف م يأذنا لي وقاال :يكفي التالوة َّ بأكثر من ذل ع اى ابان
ال َّجمدي؛ فإنهللا أستاذَّ هذا الشأ ونحن ال نتفر َّ
غ ألكثر من ذل ا( .)6
 )5تضمن "الجامع" ال صري ببعض خصا ص لشيوخه 
 .1صرح بأول شيوخهللا في األخاذ عماهللا وهاو :والاده أباو عباد محقاد
باان محقااد الجاازري( )7وهااو مقاان لاام يتاارجم ل اهللا أصااالة فااي كتاب اهللا
اغاية المهايةا.
()8
 .2صاارح بااأ شاايههللا محيااي الاادين عبااد الوهااا باان محقااد الراروي
اإلسكمدري (ت788:هـ) هو آخر شيوخهللا الذين قرأ ع ايهم( )9ولام
( )1في األصل« :انتاوة» والقثب هو الصوا .
( )2أي :ع ى الشيخ تري الدين الب دادي.
( )3في األصل« :بهللا» والقثب هو الصوا .
( )4إضافة الزمة ليس في األصل.
( )5تعدي «شرع» هما بالبا و«ع ى» لالساتعال والقعماى :وشارع َّ باأكثر مان الرارا ات
السبع ع ى كل من الشيهين.
( )6جامع أسانيده ( )37-38وواز مع غاية المهاية (.)220/2
( )7انظر :جامع أسانيده (.)40
( )8وال الااب فااي هااذه المساابة أنهااا لقديمااة الريااروا بتااونَّس وقااال السااقعاني« :والمس ابة إلااى
«الرريااة» أي ااا ق اروي ويقكاان أ ماان لاام يكاان ماان الب ااد وكااا ماان الس اواد يرااال لااهللا:
الراروي» .األنسااا ( )116/10وتوضاي القشااتبهللا ( .)92/7وانظاار ترجقتاهللا فااي :غايااة
المهاية ( )670/1ودرر العرود الفريدة ( )371/2والدرر الكاممة ( )44/3وإنبا ال قار
(.)238/2
( )9انظر :جامع أسانيده (.)50
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ترد هذه القع ومة في ترجقة القفلخ لهللا من اغاية المهايةا.
 .3صاارح بااأ شاايههللا أباا عبااد محقااد باان عرفااة التونَّساـي خطيااب
تونس ومفتي الجقاعة بها هاو آخار شايوخهللا الاذين لرايهم مان ت ا
الديار( )1ولم ترد هذه القع ومة فاي ترجقاة القفلاخ لاهللا مان اغاياة
المهايةا .
اااب الساايرة الِاتيااة الباان الجاازري بجملااة ماان
 )6أثاارى الك ُ
الحوادث العلمية الم نوعة 
وفيقا ي ي ذكر لشي ممها:
 .1ج ده في تحصيل الع م وط بهللا؛ فرد حكى محاوالتهللا الثالث في الررا ة
ع ى شيههللا ال َّقررم ال َّقحدث الفريهللا بها الدين أباي محقاد عباد بان
محقد بن أبي بكر بن خ يال الرَّرشاي القكاي الشاافعي فراال" :وكاا
شي َّهما هذا قد انرطع عان المااا مادة ً له وتاهللا فاي ساط جاامع الحااكم
ع أحادا ً يادخل ع ياهللا
من الراهرة مدة ً طوي اةً ال يجتقاع بأحاد وال ياد َّ
ولقا رح َّ إلى مصر الرح ة األولى في سمة تسع وستين وسابعقئة
قصدتَّ االجتقاع بهللا والررا ة ع يهللا والسقاع ممهللا ف ام يتفا لاي ذلا
ف قا رح َّ الرح ة الثانية سمة إحدى وسبعين قاال لاي شاي َّهما اإلماام
شاقس الادين باان الصاائغ :أناا أجقا َّع بيما وبيماهللاَّ وأ َّخ يا ترارأ ع ياهللا
فذهبما جقيعا ً إلى با خ وتهللا ف م يأذ لما.
ثم إني قصدتَّهللا ماع شايهما اإلماام الحاافظ زيان الادين عباد الارحيم بان
العراقي فأذ وسقع َّ ع يهللا جق ةً من األحاديث بررا ة الحافظ زيان
الدين القذكور وبررا ة صاحبهللا اإلمام ناور الادين ع اي الهيثقاي مان
«المسااائي الصا ير» و«صااحي اباان حباا » وغياار ذلا وأجااازني
جقيع ما يجوز لهللا روايتهللا .وأخبرني بـ «الشااطبية» عان جقاعاة مان
الشيوخ ....ا ( .2 .)2مواقخ في التع م والتع يم:
حوى جامع أسانيده طائفة من القواقخ ال طيفة في هذا الصادد فقمهاا ماا
حكاااه عاان الشاايخ القجااود خ ياال باان عثقااا القعاارو بااابن القشاابب شاايخ
اإلقرا بالررافة قال :اومن عجاب ماا ذكار لاي أناهللا اتفا لاهللا أناهللا كاا يَّرارأ َّ
( )1انظر :جامع أسانيده (.)50-51
( )2جامع أسانيده (.)152
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ع يهللا من «شرح الشاطبية» ألبي شامة يرول الشاطبي:
س معااادال
...................................
 يشاااا ُ إلاااإل كالياااا أقاااي ُ
وقُااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

وكا الرارم ع يهللا الشي َّخ الصاال الاولي مظفار بان [أباي بكار بان مظفار

الررافي]( )2ال َّقررم ف م يفهم ك ٌّل ممهقا قاول أباي شاامة فاي ذلا فساأال
تعالى أ يجي إليهقا من ي َّحل ذل الكالم.
قااال لااي الشاايخ خ ياال رحق اهللا  :وق ا فااي نفسااـي هااذا دعااا م ب َّقحااال أو
كال َّقحال إذا كا ك ٌّل مما لم يفهم هذا الكالم فقان يفه َّقاهللا وماا كاا يع قاا
فرحا َّ
أنااي إذ ذاك بقصاار وكما َّ بهااا فباادا لااي أ أذهااب وأزور الشاايخ َّ
َّ
خ فراال :مان أنا فر ا َّ  :فَّاال
وزرتَّهللا وكا قد حصال فاي عيمياهللا ضاع م
نادوا لي الشيخ(َّ )3مظفر فح ر فرال :إياش كماا نادعو البارحاة
فرال:
عماادما قَّاارم كااال َّم أبااي شااامة فااي القوضااع الفَّالنااي اذهااب اآل وج ائ بااـ
«شرح أبي شامة» واقرأه ع ى فَّال فذهب وجا بهللا وقرأه وبيمتَّهللاا(.)4
 )7أظهر لنا عناية ابن الجزري ب الب العلم ورعاي ه له 
أورد اباان الجاازري –رحق اهللا – مجقوعااة ماان القواقااخ التااي
تكشخ لما عن اهتقاماهللا بط باة الع ام ومان قادم ليت راى عماهللا الع ام
فقن ذل :
 .1ما حكاه عن الشيخ أمين الادين محقاد التبريازي فاي هاذا التصاوير
الرائع من تفريغ الشيخ نفسهللا إلقرا الت قيذ مع كوناهللا مساافرا ً ومان
ت هخ الطالب ل ري الشيخ وفرحهللا الشديد بذل ؛ فراال ابان الجازري:
اومن االتفاق ال ريب أناي با ت ا ال ي اة باالث ر القاذكور( )5ف قاا
()1

( )1الشاطبية – با الهقزتين من ك قتين .)17( -وانظر :شارح أباي شاامة ب إباراز القعااني
(.)383-382/1
( )2إضافة ليس في األصل.
( )3في األصل« :بالشيخ» والصوا القثب .
( )4جامع أسانيده (.)194-195
( )5أي :مديمة أنطالية وسقي ث راً؛ ألنها موضع كاا يهاا القسا قو هجاوم العادو مماهللا
ومن هذا القعمى أَّط ع ى القد التي ع ى شااطئ البحار االث اورا .وتكتاب حالياا ً باألخ
في آخرها وهي من مد تركيا اآل ترع ع ى ساحل البحر األبي القتوسط فاي جماو
غر تركيا وهي عاصقة مراطعة أنطاليا.
وقااد تصااحف – فااي هااذا القوضااع والااذي ي ي اهللا  -فااي مهطااوطتي الكتااا – نسااهة دار
القثمااوي الق حرااة بالقكتبااة السا يقانية فااي إسااطمبول باارقم )11( :و نسااهة مكتبااة الاادكتور
ب
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أصبح َّ إذا بالراضي وجقاعة الرَّرا قد أتوني ومعهم الشيخ اإلماام
شااايخ الرااارا ات أماااين الااادين محقاااد التبريااازي( )1وهاااو كاااا مااان
ال َّقبااااااااااااارزين( )2فاااااااااااااي هاااااااااااااذا الع ااااااااااااام وكانااااااااااااا لاااااااااااااهللا
شهرة بالروم فرالوا :إ الرجال قادم الياوم فاي الصاباح ونازل عماد
الراضي فسألهللا أين ترياد قاال :الاديار القصاـرية؛ ألقارأ الرارا ات
ع اااى ابااان الجااازري فاااإني ساااقع أناااهللا اآل بهاااا فراااال :إ ابااان
الجزري قد وصل أمس أي :هما واجتقعما بهللا البارحة ف م يَّصدق
بذاك حتى جا قَّرا الب دة فأخبروه بذل باالتحري فكااد أ ي باهللا
ال ش اـي( )3ماان الساارور وقااال :ال أقعاادَّ حتااى تتوجهااوا بااي إليااهللا
فجاؤوا جقيعا ً.
()4
والزممي أيام كم َّ بأنطالية فررأ ع اي جق اة مان الرارآ العظايم
بالررا ات العشـر حتى أجزت َّهللا وخرج لتوديعي وتوجاهللا مان همااك
إلى َّم قرما ( )5ل عود إلى بالده فأمسكهللا الس طا عال الدين بن
قرما عمده بقديمة قَّونيةا(.)6
 .2ت قن هذا الكتا َّ ترجقةً حاف ة لصاهر ابان الجازري وت قياذه أباي
بكر محقد بن افتهار الادين محقاد الهاروي الحمفاي تام َّم عان محباة
إيقيل إسن  -إلى أنطاكية والصحي أنها أنطالية :أل أنطاكياة ليسا ع اى البحار ثام إ
ابن الجزري ذكر فاي آخار ت هيصاهللا لتااريخ اإلساالم ل اذهبي أناهللا كتباهللا فاي مديماة أنطالياة
حرا ث رها في سمة (798هـ) ثم هي الث ر األقار إلاى مديماة قونياة – الواقعاة فاي
وسط جمو األناضول – التي ذهب إليها ت قيذ ابن الجزري الشيخ أمين الدين التبريزي.
ونبهمي ع ى هذا التصحيخ أستاذنا الدكتور غانم قدوري الحقد متع بهللا.
( )1هو :محقاد بان أحقاد بان شاهريار األصابهاني أصا هللا مان أساواريهللا مان قارى أصابها
مررم مستح ر قرأ ع ى ابن الجزري الرارا ات العشار ولام يَّكقال وأجاازه باذل ثام
توجهللا إلى مديمة الرندة يررم المااا .انظار :غاياة المهاياة ( )329 91/2ومعجام الب ادا
(.)190/1
( )2فااي األصاال« :القتباارزين» والقثب ا هااو الصااوا ؛ أل التباارز الهااروج إلااى الف ااا
الواسع الهالي أو هو الت وط والقعمى هما :أ الشيخ التبريزي فاق أصحابهللا.
( )3أي :ال يبوبة.
( )4في األصل «أياما ً» والصوا ما َّرقم.
( )5وهي إمارة قرما أكبر اإلمارات التر َّكقانية العشر التي كان في ذل الوقا وساقي
بذل نسبة إلى الربي اة التاي ح ا ت ا األرجاا وقاعادتها مديماة الرنادة التاي أَّسسا أياام
الروما  .انظر :ب دا الهالفة الشرقية (.)180
( )6جامع أسانيده (.)52-53
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وإعاازاز وتراادير وتبجياال ماان اباان الجاازري ل اهللا وقااد وص افهللا اباان
الجاازري بأوصااا فهقااة جاادا ً لاام أره وصااخ أحاادا ً بهااا ماان قباال
فراااال :اوكاااا مااان أجق هااام وأف ااا هم وأجقعهااام ألناااواع الع اااوم
وأكق هااام وأحسااامهم ساااقتا ً وآصااا هم وأقاااومهم رأياااا ً وأودعهااام
وأكااارمهم نفساااا ً وأبااارعهم وأجاااودهم فهقاااا ً وأصااادقهم وأجهااادهم
حرصا ً وأحذقهم وأزكاهم َّخ َّرا ً( )1وأتراهم وأعالهم هقةً وأوالهام
القولى الشي َّخ اإلمام العالم العالمة والقفيدَّ ال َّقجيد القحر َّ القادق
القجود ال َّقرتل األف َّل البارع القتر َّن األكق َّل شار َّ األئقاة بهاا َّ
()3
ير
الق ة أوحدَّ ال َّقررئين(َّ )2مفتي القس قين صفوة َّ ال َّقدرسين خ َّ
()5
القتصدرين نَّهبةَّ( )4الع قاا القحرراين جقاا َّل الادنيا والادين أباو
بكاار محقااد اباان الشاايخ اإلمااام العالمااة القرحااوم َّمفتااي القساا قين
افتهار الدين محقاد بان شاقس الادين محقاد بان أباي بكار محقاد بان
الحسااين الم اوري اله اروي( )6الحمفااي أبراااه تعااالى؛ لمشاار ع ااوم
اإلسااالم وأحياااه إلحيااا معااالم الكتااا والساامة فااي األنااام ع ااى مار
األياااما ()7؛ وذلاا لقااا لقسااهللا ماان هااذا الت قيااذ المجيااب ماان محبااة
وحرص ع ى ط ب الع م وكأنهللا التهم كل ع وم ابن الجزري .
وقد يكو ل بيئة التي عاشاها فاي باالد العجام دور فاي إضافا مثال
ت األوصا والمعوت والقزايا والقماقب ع اى هاذا الت قياذ الاذي
قاب اهللا فااي مج ااس أحااد أبمااا تيقااور وهااو شاااه َّرخ (ت851:هااـ)
سا طا مديمااة هااراة ونواحيهااا ثاام اسااتحكق الصا ةَّ بيمهقاا حتااى
آل إلى مصاهرة الهروي لهللا .
وخااتم حديثاهللا عماهللا برولاهللا« :فأقااام عماادي وجاااورني نعام ال َّقجاااورة
وصاهرني وكم َّ ال َّق بط بهذه ال َّقصاهرة وأخذ عمي ما ال أ َّحصيهللا
( )1في األصل« :ذلتا» ولعل القثب هو الصوا .
( )2في األصل« :القرربين» والقثب هو الصوا .
( )3في األصل« :غير» والقثب هو الصوا .
( )4في األصل« :تحية» والقثب هو الصوا .
( )5في األصل« :أبي» والقثب هو الصوا .
( )6لم يترجم لهللا في غاية المهاية وإنقا ذكره ضقن من أكقل ع يهللا الررا ات في مديماة هاراة
وقال عمهللا« :الشهير بابن افتهار الهروي» .غاية المهاية (.)330/2
( )7جامع أسانيده (.)64-65

34
اآل فأجاااد ونبهمااي ع اى مواضااع فااي «المش اـر» وغيااره فأحس ان
وأفاد.
()1
ولم يزل عمدي كذل حتى فارقمي وما أشد ألم الفراق» .
وال ريب أ ابن الجزري لم يترجم لهذا الت قيذ فاي «غاياة المهاياة»
ولم ي فهللا إليهللا بعد اإللحاقات التي تق ع ياهللا إذا ع قماا أناهللا انتهاى مان
تبيي هللا عام (795هـ) في الراهرة( )2ثم أضا إليهللا بع التراجم بعد
ذل في أوقات متفاوتة.
 )8ظهر لنا من خالل هِا الجامع معرفاة ابان الجازري ال اماة
بالك ب والمصنفات 
ً
فرد أورد فيهللا نحو أكثر من ثقانين عموانا لكتب متعددة ويع اها
أسمد ممها أو نرل دو تصاري بأساقائها وبهاصاة إذا ع قماا أ
هذا الجامع كتبهللا القفلخ استح ارا ً من ذاكرتهللا.
ومقا ي حظ ع ى هذه القصمفات ما ي ي:
 .1أنهاااا فااااي ع ااااوم متموعاااة ماااان الراااارا ات والتجويااااد
والحديث ورسم القصاحخ وتاراجم الرجاال والوقاخ
واالبتدا والتاريخ والمحو والصر  .
 .2أكثاار ماان تاارداد كتااا ااإلرشاااد فااي الراارا ات العشاارا
ألبااي العااز الرالنسااي واالتيسااير فااي الراارا ات الساابعا
ألبي عقرو الداني واالشاطبيةا ألبي الراسام الشااطبي
واالعماااااوا فاااااي الرااااارا ات السااااابعا ألباااااي الطااااااهر
األنصااااري؛ وذلااا وفراااا ً لقراااام الت راااي أو اإلجاااازة أو
الترجقة ل ع م القذكور .
 .3أورد مع وماااات قيقاااةً عااان بعااا القصااامفات فاااي ع ااام
الراارا ات التااي ال نجااد لهااا توصاايفا ً فااي مصااادر أخاار
نحاااااو :كتاااااا «االت ااااااح» ألباااااي ع اااااي األهاااااوازي
(ت446:هااـ) وأناهللا فااي الراارا ات الشااواذ( .)3والقرصااود
أن اهللا حااوى الراارا ات الشاااذة إذ في اهللا قاارا ة اباان شاامبوذ
( )1جامع أسانيده (.)66-67
( )2انظر :غاية المهاية (.)551/2
( )3جامع أسانيده (.)173
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وقرا ة عاصم الجحدري كقا يظهر مان المراول الاواردة
عماااهللا فااااي امعرفااااة الراااارا الكبااااارا ل ااااذهبي واغايااااة
المهايااةا وإال في اهللا قاارا ات متااواترة مثاال :قاارا ة حقاازة
وأبي عقرو وابن عامر( .)1
 .4ذكاار لماااا هاااذا الجاااامع كتباااا ً ال نكاااد نجاااد لهاااا ذكااارا ً فاااي
القصااادر مثاال« :ذات الح اال ف اي قاارا ة أبااي عقاارو باان
العال» من تأليخ العالمة شقس الدين محقاد بان أحقاد بان
محقد بن أحقد بن ال َّحسين القوصا ي الحمب اي القعارو
ب َّ
شع ة (ت656:هـ) ( .)2
 .5عماياااة ابااان الجااازري بكتاااا امصاااابي السااامةا لإلماااام
الب وي؛ فظهرت هذه العماية في مديمة كش عمدما وضع
ع يااااااهللا شاااااارحا ً بعمااااااوا  :االتوضااااااي ع ااااااى شاااااارح
القصابي ا( )3وفي مديماة هاراة لقاا قارأه ع ياهللا ع قاؤهاا
وف الؤها في ممزلهللا خارج الب دة( )4وفاي ساقاع ت قياذه
المجيب وصهره القرار الحبياب الشايخ أباي بكار محقاد
بااان افتهاااار الااادين الهاااروي ل كتاااا جقيع ااهللا قاااال ابااان
الجزري :اقرا ة وبحثا ً وشرحا ً وتحريراًا ( .)5
 .6نصاااحهللا لشااايههللا العالماااة أباااي عباااد محقاااد بااان عرفاااة
التونَّسي الفرياهللا القاالكي الهطياب الكبيار بقديماة تاونَّس
ببع كتب الحاديث فراال – رحقاهللا – فاي ترجقتاهللا:
ورحما جقيعا ً إلاى طيباة مديماة سايد األناام فازار والاده
ا َّ
بالبريع وعدنا معا ً إلى الديار القصرية وكم َّ فاي أثماا
ضهللا ع ى المظر في ع وم الحاديث ودل تَّاهللا ع اى
ذل أَّحر َّ
كتا «تهذيب الكقاال» وكتاا «األطارا »( )6ل حاافظ
( )1يمظر :األهوازي وجهوده في ع وم الررا ات.)98-105( :
( )2جامع أسانيده (.)91-92
( )3جامع أسانيده (.)60
( )4جامع أسانيده (.)63
( )5جامع أسانيده (.)66
( )6مطبوع بعموا  :تحفة األشرا بقعرفة األطرا تحري  :عبد الصقد شر

الدين طبع
ب
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ال َّحجاااااة جقاااااال الاااااادين أباااااي الحجاااااااج يوساااااخ باااااان
الزكي القزي وأنهللا ال بد أ يكو معهللا نسهةم بذل وإال
فاااااـ «مهتصاااااـر التهاااااذيب»( )1ل حاااااافظ شاااااقس الااااادين
الذهبيا( .)2
 )9حاااوى "الجاااامع" لفيفاااا مااان األقاااوال والحكااام ال اااي قالهاااا ابااان
الجزري 
إذ تعد هذه العبارات من الرواعاد الذهبياة واألصاول الع قياة فقان
ذل :
()3
 .1قولهللا :اسبي َّل العاقل اإلعرا َّ عن هذيا األباطيلا  .
 .2قولااهللا :اوال يعَّاادو الكاماال إال ماان رحاال إلااى الاابالد وطااا
األر في ط ب اإلسمادا ( .)4
 .3قولهللا :اولَّري القشايخ قس مم قسقهللا تعالى لقن يشا من اله
كقا قسم الرزقا ( .)5
 .4قولهللا :اسمةَّ تعاالى فاي كال كاذا أ يف احهللا تعاالى بقاا
سمتهللاا( . )6
ممهللا
َّ
سبب ف يحتهللا؛ صيانةً لكتابهللا و َّ
 .5قولهللا  -في نهاية الكتا  : -اانتهى ما قصدتَّ كتابتهللا فيقا َّرغب
من ذكر أسانيدي باالررا ات؛ ليكاو تقساكا ً لقان قارأ الرارا ات
اعي
ع ي وليع م
َّ
الواقخ ع يهللا قدر هذا الع ام وكياخ يمب اي الس َّ
()7
في أخذه وط بهللاا .

القكتب اإلسالمي -بيروت والدار الريقة – الهمد الطبعة األولى سمة (1401هـ).
( )1القسااقى :تااذهيب تهااذيب الكقااال فااي أسااقا الرجااال لاهللا أكثاار ماان طبعااة أحساامها طبعااة
الفاروق الحديثة ل طباعة والمشر -الراهرة الطبعة األولى سمة (1425هـ).
( )2جامع أسانيده (.)177
( )3جامع أسانيده (.)6
( )4جامع أسانيده (.)32
( )5جامع أسانيده (.)39
( )6جامع أسانيده (.)201
( )7جامع أسانيده (.)203
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الخاتمة
يعد ابن الجزري – رحقاهللا – مان كباار شايوخ الرارا فاي تااريخ ع ام
الرارا ات وقاد تارجم لمفساهللا فاي كتاباهللا اغاياة المهايااة فاي طبراات الراارا ا
الذي انتهى من تحريره في مديماة الرااهرة ع اى عاادة جقاعاة مان الع قاا
واألدبااا فااي إفااراد ساايرة حياااتهم وقااد ثم اى هااذه الترجقااة بااأخرى مفص ا ة
وافية في كتابهللا اجامع األسانيدا الذي كتبهللا بما ع ى رغبة ت قياذه وصاهره
الهروي ضقمهللا شيوخهللا الذين ت رى ع يهم الررآ والرارا ات وعادتهم ساتة
وأربعو شيها ً وختقهللا بقشايخ الررا القتصدرين الذين لم يأخاذ عامهم وال
أجازوه وجق تهم اثما وعشرو شيها ً.
ويَّمظاار إلااى هااذا الساافر المفاايس بأن اهللا وثيرااة مهقااة فااي مساايرة هااذا العااالم
البااارع األلقعااي القص ارع الط عااة أباارز معااالم مزوي اةً ماان ساايرتهللا وحيات اهللا
الع قية والسياسية واالجتقاعية وألرى ال و من خاللهللا ع ى أهم ما قام بهللا
من إنجازات ع قية في ظال حكام السا طا بايزياد بان ماراد خاا العثقااني
مدة سبع سموات وفي مديمة بورصة ع ى وجهللا الهصوص والتاي تازامن
تصميخ كتابيهللا األثيرين في الررا ات العشر فيهاا وهقاا :االمشارا ونظقاهللا
اطيبة المشرا وما قدمهللا من أعقال وجهاود فاي جقهورياة أوزبكساتا فاي
مديمتي كش وسقرقمد ثم في مديمة هيرات األف انية.
وال يساااعفما هاااذا الساااجل التااااريهي باااذكر شاااي عااان حيااااة اإلماااام ابااان
الجااازري فاااي الفتااارة الزممياااة األطاااول التاااي عاشاااها فاااي مديماااة شااايراز
واسااترراره فيهااا ماان ساامة (833-808هااـ) ومااا اكتمااخ ذل ا ماان أعقااال
ومشااروعات ع قيااة كااا ماان أبرزهااا إنشااا معهااد تع يقااي بهااا سااقاه دار
ع يهللا بجقع شقل أسرتهللا فيهاا وبراا أبمائاهللا وأحفااده فاي
الررآ وامتما
شاايراز وبهاصااة أ نسااهة هااذا الجااامع الااذي نسااترى ممااهللا مالماا هااذه
القساايرة القباركااة انتابهااا نرااص واضاا يقثاال نصااخ الكتااا ؛ فرااد فراادنا
مع ومات وثيرةً لتراجم تسعة عشر شيها ً مان شايوخهللا الاذين سارد أساقا هم
ع ى وجهللا اإلجقال في أثما هذا الكتا وهاذا ال يعطيماا الصاورة القكتق اة
التي نطق إليها.
ومن التوصيات القهقة أ يسعى إلى الحصول ع ى نسهة مكتق اة جيادة

38
ماان كتااا اجااامع األسااانيدا؛ لتكااو رافاادا ً لمااا فااي االطااالع ع ااى جوانااب
أخاارى م ان حياااة إماممااا الحااافظ اباان الجاازري ولمجباار الكساار والس ارط
واله ل واالضطرا الحاصل في المسهتين ال تين بين أيديما حالياا ً مان هاذا
الع المفيس.

فهرس المصادر
 إبااراز المعاااني ماان حاارز األماااني لعبااد الاارحقن باان إسااقاعيل باان إبااراهيم
القعرو بأبي شامة القردسي (ت665:هـ) تحري  :محقود بان عباد الهاال
جادو مطبوعات الجامعة اإلسالمية بالقديمة القمورة 1413هـ.
 امتقااان فااي علااوض القاارآن ألبااي الف اال عباادالرحقن باان أبااي بكاار الساايوطي
(911هااـ) تحرياا  :محقااد أبااو الف اال إبااراهيم (1401هااـ) دار التااراث -
الراااهرة ط1405 3هااـ وتحري ا  :مركااز الدراسااات الررآنيااة بقجقااع الق ا
فهد لطباعة القصحخ الشريخ بالقديمة المبوية ط1426 1هـ.
 األرجااوزة المنبهااة علااإل أسااما القاارا والاارواة وأصااول القاارا ات وعقااد
الااديانات بال جويااد والاادالالت ألبااي عقاارو عثقااا باان سااعيد الااداني ( ت :
 444هـ ) حررهللا وع ا ع ياهللا  :محقاد ابان مجراا الجزائاري دار الق ماي -
ط (  1420 ) 1هـ
الريا
 األعالض لهير الدين بن محقود الزرك اي (ت1396:هاـ) دار الع ام ل قالياين
ط2002 15م.
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 األهاااوازي وجهاااوده فاااي علاااوض القااارا ات لألساااتاذ الااادكتور عقاااو يوساااخ
حقاااادا القكتااااب اإلسااااالمي ل طباعااااة والمشاااار – عقااااا األرد ط1
1430هـ.
 إنبااا الغماار بَبنااا العماار ل حااافظ أحقااد باان حجاار العساارالني (ت852:هااـ)
بقراقبااة الاادكتور محقااد عبااد القعيااد خااا مصااورة دار الكتااب الع قيااة –
بيروت ط1387 1هـ.
 األنساااب ألبااي سااعد عبااد الكااريم باان محقااد السااقعاني (ت562:هااـ) تحري ا
الشاايخ :عبااد الاارحقن القع قااي ومتابعي اهللا مكتبااة اباان تيقي اة – الراااهرة ط2
1400هـ.
 البدر ال الع بمحاسن من بعاد القارن الساابع لقحقاد بان ع اي بان محقاد بان
عبااد الشااوكاني اليقمااي(ت1250 :هااـ) دار القعرفااة – بيااروت (بااادو
تاريخ).
 بلاادان الخالف اة الشاارقية لكااي لسااترنج ترجقااة بشااير فرنساايس وكااوركيس
عواد مفسسة الرسالة – بيروت ط1405 2هـ.
 تاريا ابن قا ي شُهبة ألباي بكار بان أحقاد بان قاضاي َّ
شاهبة األسادي (ت:
851هاااـ) تحريااا  :عااادنا دروياااش مطبوعاااات القعهاااد الع قاااي الفرنساااي
ل دراسات العربية بدمش ط1997-1996 1م.
 تااااريا الدولاااة العلياااة العثمانياااة لقحقاااد فرياااد بااا القحاااامي (ت1919:م)
تحري الدكتور إحسا عباا دار المفائس –بيروت ط1403 2هـ.
 تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي ألبي الف ل عباد الارحقن بان أباي
دار العاصاقة –
بكر السيوطي (ت911:هـ) تحري  :طارق بان عاو
ط1424 1هـ.
الريا
 تو ي المش به في بط أسما الرواة وأنسابهم وألقاابهم وكنااهم لقحقاد
بن عباد الريساي الدمشاري القعارو باـ«ابان ناصار الادين» (ت842:هاـ)
تحري  :محقد نعيم العرقسوسي مفسسة الرسالة  -بيروت ط1993 1م.
 ال يسااااير فااااي القاااارا ات الساااابع :ألبااااي عقاااارو عثقااااا باااان سااااعيد الااااداني
(ت444:هااـ) تحري ا  :الاادكتور :حاااتم صااال ال ااامن مكتبااة الصااحابة –
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الشارقة ط1429 1هـ.
 جااامع أسااانيد اباان الجاازري لإلمااام القراارم محقااد باان محقااد باان محقااد باان
الجاازري (ت833:هااـ) اعتمااى ب اهللا  :حااازم باان سااعيد حياادر مطبوعااات دار
ال وثاني ل دراسات الررآنية دمش – سوريا ط1435 1هـ.











درر العقااود الفرياادة فااي تااراجم األعيااان المفياادة لترااي الاادين أحقااد باان ع ااي
القرريااازي (ت845:هاااـ) تحريااا  :الااادكتور محقاااود الج ي اااي دار ال ااار
اإلسالمي – بيروت ط1423 1هـ.
الاادرر الكامنااة فااي أعيااان الم ااة الثامنااة ل حااافظ أحقااد باان حجاار العساارالني
(ت852:هـ) تحري  :محقد سيد جاد الحا نشار أم الرارى ل طباعاة والمشار
– الراهرة (بدو تاريخ).
رحلة ابن ب وطة تحفة النظار في غرا ب األمصار وعجا ب األسفار ألباي
عبد محقد ابن عبد بن محقد بان إباراهيم ال اواتي الطمجاي القعارو
بابن بطوطة (ت779 :هـ) أكاديقية القق كة الق ربية  -الرباط  1417هـ.
السبعة في القارا ات ألباي بكار بان مجاهاد الب ادادي (ت324:هاـ) تحريا :
الدكتور شوقي ضيخ (1425هـ) دار القعار  -مصر ط1400 2هـ.
السالس ا الِهبيااة باألسااانيد النشااـرية ماان شاايوخي إلااإل الحضاارة النبويااة
ل دكتور أيقن رشدي سويد دار نور القكتبات – جدة ط1428 1هـ.
شِرات الِهب في أخبار من ذهب ألبي الفاالح عبادالحي بان العقااد الحمب اي
(ت1089 :هـ) دار الفكر – بيروت ط1399 1هـ.
شرح طيبة النشر في القرا ات العشر ألبي الراسم محقد بن محقد بن محقاد
الماااويري (ت857:هاااـ) تحريااا  :عباااد الفتااااح أباااو سااامة مجقاااع البحاااوث
اإلسالمية – الراهرة ط1993 1م.
شاارح قصاايدة أبااي ماازاحم الخاقاااني ألبااي عقاارو عثقااا باان سااعيد الااداني
(ت444:هـ) دراسة وتحري  :غازي بن بميدر العقري رسالة ماجستير في
جامعة أم الررى عام (1418هـ).
شيا القارا اممااض ابان الجازري صامعة الادكتور محقاد مطياع الحاافظ دار
الفكر القعاصر – بيروت ودار الفكر – دمش ط1416 1هـ.
الضااو الالمااع أله ا القاارن ال اسااع لش اقس الاادين محقااد باان عبااد الاارحقن
السهاوي (ت902:هـ) دار الكتا اإلسالمي – الراهرة (بدو تاريخ).

 عجا اب المقادور فاي أخباار تيماور ألبااي محقاد أحقاد بان محقاد القعاارو
بابن عربشاه (ت854:هـ) طبعة ك كتا -الهمد سمة 1817م.
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 غاية النهاية في طبقات القرا ل حاافظ شايخ الرارا أباي الهيار بان الجازري
(ت833:هااـ) تحري ا  :ع ااي محقااد عقاار مكتبااة الهااانجي – الراااهرة ط1
1431هـ.
 الف الرباني ب رتيب مسند امماض أحمد بان حنبا الشايباني ألحقاد بان عباد
الااارحقن السااااعاتي (ت بعاااد1371:هاااـ ) دار الشاااها  -الرااااهرة ( بااادو
تاريخ ).
 الفهاارس الشااام لل ااراث العربااي امسااالمي المخ ااوط ممشااورات القجقااع
الق كااي لبحااوث الح ااارة اإلسااالمية – عقااا مهطوطااات الحااديث المبااوي
الشريخ وع ومهللا ورجالهللا ط1411 1هـ.
 فهااارس الفهاااارس واألثباااات ومعجااام المعااااجم والمشااايخات والمسلساااالت
لعباادالحي باان عباادالكبير الكتاااني (ت1382:هااـ) باعتمااا الاادكتور إحسااا
عباا دار ال ر اإلسالمي – بيروت ط1402 2هـ.
 الفهرساات ألبااي يعرااو باان المااديم (ت438:هااـ) دار القعرفااة – بيااروت
ط1418 1هـ.
 كنز المعاني في شرح حرز األماني لبرها الدين إبراهيم بن عقر الجعباري
(ت732:هااـ) تحريااا األساااتاذ أحقااد اليزيااادي ممشاااورات وزارة األوقاااا
والشفو اإلسالمية بالق ر ط1419 1هـ.
 ل ا ف امشارات لفنون القرا ات ألباي العبااا أحقاد بان محقاد الرساطالني
(ت 923 :هـ ) تحري  :الشيخ عاامر السايد عثقاا والادكتور عباد الصابور
شاهين مطبوعات القج س األع ى ل شفو اإلسالمية  -الرااهرة 1392هاـ
(الجز األول).
 المجمااااع المؤسااااس للمعجاااام المفهاااارس ل حااااافظ اباااان حجاااار العساااارالني
(ت852:هااـ) تحري ا الاادكتور يوسااخ القرعش ا ي دار القعرفااة – بيااروت
ط1415 1هـ.
 مرآة الجنان وعبرة اليقظان فاي معرفاة ماا يع بار مان حاوادث الزماان لعباد
بااان أساااعد بااان ع اااي بااان سااا يقا الياااافعي (ت768 :هاااـ) تع يااا  :خ يااال
القمصور دار الكتب الع قية – بيروت ط1417 1هـ.
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المسند :ألبي عبد أحقد بان محقاد بان حمبال (ت241:هاـ) تحريا  :شاعيب
األرناااااؤوط وعااااادل مرشااااد وآخاااارين مفسسااااة الرسااااالة  -بيااااروت ط1
1416هـ.
المصعد األحمد في خ م مسند امماض أحمد ل حافظ شيخ الررا أبي الهيار بان
الجااازري (ت833:هاااـ) تحريااا  :محقاااد بااان ناصااار العجقاااي دار البشاااائر
اإلسالمية ط1427 1هـ.
معجم األلفاظ ال اريخية في العصر المملوكي لقحقد أحقاد دهقاا دار الفكار
القعاصر ـ بيروت ـ لبما دار الفكر ـ دمش ـ ساوريا الطبعاة األولاى 1410
هـ ـ  1990م.
معجااام البلااادان ليااااقوت بااان عباااد الحقاااوي (ت626:هاااـ) دار صاااادر -
بيروت ط1995 2م.
معجم مص لحات علم القرا ات القرآنية وماا ي علاق باه ل ادكتور عباد الع اي
القسفول دار السالم ل طباعة والمشار والتوزياع والترجقاة – الرااهرة ط1
1428هـ.

 معرفة القرا الكبار علإل ال بقاات واألعصاار ألباي عباد محقاد بان أحقاد
الااااذهبي (ت748:هااااـ) تحرياااا  :د .طيااااار آلتااااي قااااوال مركااااز البحااااوث
اإلسالمية وقخ الديانة التركي  -إستانبول ط1416 1هـ.
 مناقب األسد الغالب علي بن أبي طالب ل حاافظ ابان الجازري (ت833:هاـ)
تحري طارق الطمطاوي مكتبة الررآ – الراهرة (بدو تاريخ).






منجد المقر ين ومرشد ال البين ألبي الهيار محقاد بان محقاد بان محقاد بان
الجزري (ت833:هـ) اعتمى بهللا :ع ي بن محقاد العقارا دار عاالم الفوائاد
ل مشر والتوزيع  -مكة القكرمة ط 1419 1هـ .
النجوض الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ليوسخ بن ت اري باردي األتاابكي
(ت874:هـ) مصورة دار الكتب القصرية (بدو تاريخ).
النشاار فاااي القااارا ات العشااار ألباااي الهياار محقاااد بااان محقاااد بااان الجااازري
(ت833:هـ) أشر ع ى تصحيحهللا :ع ي بان محقاد ال اباع مصاورة دار
الكتب الع قية – بيروت (بدو تاريخ).
النكاااات علااااإل ك اااااب اباااان الصااااالح ل حااااافظ أحقااااد باااان حجاااار العساااارالني
(ت852:هاـ) تحريا الاادكتور ربياع باان هاادي ماادخ ي مطبوعاات الجامعااة
اإلسالمية – القديمة القمورة ط1404 1هـ.
هداية القاري إلاإل تجوياد كاالض البااري لعباد الفتااح السايد عجقاي القرصافي
(ت1409 :هـ) طبع ع ى نفرة محقد بن عو بن الد ط 1402 1هـ.
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 هدية العارفين أساما الماؤلفين وآثاار المصانفين إلساقاعيل باشاا الب ادادي
(ت1339 :هـ) ممشورات مكتبة القثمى – ب داد (بدو تاريخ).
 الااوجيز فااي ذكاار المجاااز والمجيااز ألبااي طاااهر أحقااد باان محقااد السااا في
(ت576:هـ) تحري  :محقد خير البراعي دار ال ر اإلساالمي – بياروت
ط1411 1هـ.
 الوجيز في شرح قارا ات القارأة الثمانياة أ ماة األمصاار ألباي ع اي الحسان
باان ع ااي األهااوازي (ت446:هااـ) تحري ا  :الاادكتور دريااد حساان أحقااد دار
ال ر اإلسالمي – بيروت ط2002 1م.
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