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ملخص البحث

ــور  ــم يف العص ــس العل ــات جمال ــول جمري ــا ح ــة حالًي ــورة القائم ــن الص ــة م ــة ضائع ــن قطع ــف ع ــث: الكش ــداف البح أه
اإلســالمية، وذلــك مــن خــالل حتقيــق خمطوطــة نــادرة فيهــا أوراق الســاع لســنن الدارقطنــي )ت 385هـــ/995م(، وأوراق 
ســاع املجلــس األول مــن كتــاب النســب للزبــر بــن بــكار )ت 256هـــ/870م(، وورقــة ســامعي جــزء فيــه من حديــث داود 
بــن رشــيد )ت 239هـــ/853م(. ُيضــاف إىل ذلــك مناقشــة كاتبهــا ومــا الــذي يميــزه عــن كاتــب األســاء يف طبــاق الســاع، 

ومــا الفــرق بــني أوراق الســاع وطبــاق الســاع، ومــا الغايــة منهــا؟
منهــج الدراســة: تســتند الدراســة إىل نــوع جديــد مــن الوثائق التــي تــمَّ إنتاجها خــالل جمالس العلــم، وتمَّ حتقيقهــا ومقارنتهــا بوثائق 

أخــرى شــبيهة أنتجــت يف الظروف نفســها؛ مما ســمح بفهــم املنطــق الوثائقــي والوظيفي هلــذه الوثائق. 
النتائــج: إنَّ نــرش املخطوطــة ودراســتها أكمــَل فهــم طبيعــَة جمالــس العلــم، وبالتــايل ُيناقــش املقــال وجــود نــوٍع وثائقــي جديــد 
غــر معــروف حتــى اآلن، خيتلــف بشــكل واضــح عــن طبــاق الّســاع، ويشــكل مرحلة مبكــرة مــن جمريــات العمليــة التعليمية.

أصالــة البحــث: أوراق الســاع نــوع خــاص مــن املخطوطــات العربيــة اإلســالمية مل ُيــدَرس قبــال، ونــرش النمــوذج الوحيــد 
املعــروف منهــا حتــى اآلن، ودراســته ُتضيــف مصــادر أوليــة جديــدة متاًمــا إىل جمالنــا، واألهــم زادت مــن فهــم آليــة ســر احلركة 

العلميــة يف البلــدان العربيــة خــالل العصــور اإلســالمية.
الكلامت املفتاحية: أوراق الّساع، طباق الّساع، ضابط األساء.
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Abstract
Objectives: The aim of this article is to add a decisive new element to our current knowledge on how tea-
ching sessions in have been conducted and recorded throughout Islamic history. This is done by editing a 
rare document containing the ‘preliminary samāʿs’ concerning readings of the Sunan by al-Dāraquṭnī� (d. 
385 AH/995 AD), the preliminary samāʿs for the first part of al-Nasab by Zubayr b. Bakkār (d. 256 AH/870 
AD), and a list of those attending a reading of a booklet containing hadiths by Dāwūd b. Rashī�d (d. 239 
AH/853 AD). The secondary aim is to reflect on the identity of the writer of these preliminary lists and 
on the differences between these preliminary samāʿs (which we call ‘awrāq al-samāʿ’) and the final samāʿ 
(the ‘ṭibāq al-samāʿ’).
Methodology: This study is based on the identification of a new ‘genre’ of documents (‘preliminary 
samāʿs’) produced in the course of teaching sessions. These documents are, in turn, philologically edited 
and then historically compared with other known documents produced in such sessions. A careful exa-
mination of these documentary practices allows us to understand the cultural logic of these documents.
Findings: Editing and studying these new documents adds to our understanding of such teaching ses-
sions. The article thus argues the existence of a hitherto unknown documentary genre that is clearly dis-
tinct from the final samāʿ and constituted an earlier stage in the documentary practices of those involved 
in recording the attendance in teaching sessions.
Originality: The documents studied in this research have not previously been studied. Their publication 
thus adds entirely new primary sources to our field. More importantly, this study conceptualizes this type 
of document and thus significantly adds to our knowledge of teaching and learning practices throughout 
Islamic history.
Keywords: Preliminary samā; Tibāq al-samā; Teaching sessions; Documentary practices; Transmission 
of knowledge.
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مقدمة

مــن خــالل عمــي يف مــرشوع بنــاء قاعــدة بيانــات لطبــاق الســاع املثبتــة عــى املخطوطــات العربيــة، املحفوظــة 
يف مكتبــة الدولــة بربلــني)1(، قــرأت مئــات الطبــاق ونســختها؛ ووجدتنــي أواجــه أســئلة وقفــت أمامــي مانعــة عنـّـي 
ت التجربــة العمليــة بعــض املقــوالت العلميــة التــي كانــت راســخة  املتابعــة قبــل اإلجابــة عنهــا، خاصــة بعدمــا هــزَّ
يف هــذا البــاب، ومــن هــذه األســئلة: متــى ظهــرت الطبــاق عــى املخطوطــات العربيــة اإلســالمية، ومــا الفــرق بــني 
إجــازة القــراءة وإجــازة الســاع؟)2( ومــا دالالت املصطلحــات املتكــررة يف هــذه الطبــاق؟)3( وملــاذا تكلَّــف القدمــاء 
مشــقة نقــل بعــض اإلجــازات ومــا الغــرض مــن ذلــك؟)4( وهــل وظَّفــوا طبــاق الســاع يف أبحــاث ومناقشــات 

)5 ( ؟ علمية

إنَّ اإلجابــة عــن تلــك األســئلة كانــت بمنزلــة نافــذة جديــدة ســمحت باالّطــالع عــى جمريــات جمالــس العلــم 
ــاث  ــوم يف أبح ــا الي ــة توظيفه ــاع، وكيفي ــاق الس ــة طب ــن رشوط كتاب ــّي م ــب العم ــا، واجلان ــا وضوابطه وقواعده
ــاق  ــة طب ــٍة ســابقٍة عــى كتاب ــاق كشــفت عــن مرحل ــة. إال أنَّ معلومــة َوَردْت يف إحــدى الطب ــة غــر نمطي حضاري
الســاع، وتتمثــل هــذه املعلومــة بقــول كاتــب األســاء عــن أحــد احلارضيــن: »وهــو ضابــط أســامء اجلامعــة ومــن 
خطــه نقلــت«)6(. فتبــنيَّ أن ُهنــاك مرحلــة ســابقة عــى صياغــة طبــاق الســاع، ومــا الطبــاق امُلثبتــة عــى املخطوطــات 
ــرق  ــا الف ــا؟ وم ــن كاتبه ــاع(. فم ــة )أوراق الس ــة بكتاب ــذه املرحل ــل ه ــة، وتتمث ــك املرحل ــة لتل ــرة النهائي إال الثم
ــة  ــة العربي ــاق الســاع؟ ومــا وظيفتهــا؟ وكيــف يمكــن إدراجهــا عــى خريطــة موضوعــات املعرف بينهــا وبــني طب

اإلســالمية؟ 

.Pro. Konrad Hirschler ،1( هذا املرشوع بالتعاون مع الربوفيسور كونراد هرشلر(
)2( اإلجابــة عــن هــذا التســاؤل هــي موضــوع بحــث بعنــوان، أضــواء جديــدة عــى إجــازات الســاع والقــراءة يف املخطوطــات العربيــة العائــدة 

إىل القرنــني الثالــث والرابــع اهلجريــني، قدمتــه إىل Journal of Islamic Manuscripts ومــا زال قيــد التحكيــم.
 Journal of Islamic Manuscripts, 11 ،ــة ــات العربي ــراءة يف املخطوط ــاع والق ــس الس ــواردة يف جمال ــات ال ــاين، دالالت املصطلح )3( اجلوم

.(2020) 106-132

 .Journal of Islamic Manuscripts, 9 (2018). 72- 100 4( اجلومــاين، صــور اإلجــازات املنقولــة يف املخطوطــات العربيــة، الســبب والوظيفــة(
وانظــر أيًضــا:

Seidensticker, The Chamberlain’s Sessions Audience Certificates in a Baghdad Manuscript of al-Ḫarāʾiṭī�’s Iʿtilāl al-
qulūb (Forschungsbibliothek Gotha, Ms .Orient .A627 ) , in Journal of Islamic Manuscripts, 11 (2020), p. 76. 

ــة  ــاث تارخيي ــاع يف أبح ــراءة والس ــازات الق ــلمني إلج ــرب واملس ــف الع ــوان، توظي ــث بعن ــوع بح ــي موض ــاؤل ه ــذا التس ــن ه ــة ع )5( اإلجاب
Dr. Olly Akermann ــورة ــة الدكت ــده الزميل ــاب تع ــرش يف كت ــد الن ــو قي ــي، وه ــويب واململوك ــن األي ــة يف العهدي وحضاري

 وينظر الصياح. الطباق عند املحدثني، مفهومه، ونشأته، وأمهيته، وفوائده. جملة الدراسات اإلسالمية مج 29، ع 1 )2017م(. 68- 73.
Staatsbibliothek zu Berlin. Wetzstein II 1326 (255a)r،6( البخاري، املجلد اخلامس من اجلامع الصحيح(
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ــا،  ــة هل ن ــا امُلكوِّ ــز عنارصه ــا ومتيي ــة مصطلحاهت ــا ودالل ــث تارخيه ــن حي ــاع م ــاق الس ــق لطب ــم الدقي إنَّ الفه
مــع الوقــوف عــى أوراق الســاع ودراســتها وحتليــل عنارصهــا وكشــف دالالت رموزهــا، هــو الســبيل الوحيــد 
ــأنَّ  ــه ب ــدَّ مــن التنوي ــا ال ب ــل العلــم وعــن جمريــات جمالســه. وُهن ــا عــن تفاصيــل عمليــات حتمُّ الســتكال تصورن
أوراق الســاع املدروســة واملنشــورة هنــا هــي أول أوراق ســاع أقــف عليهــا، ومل أَر حســب اطالعــي مــا يشــبهها؛ 
ــات  ــن املخطوط ــوع م ــذا الن ــة إىل ه ــات العربي ــريس املخطوط ــني ومفه ــينبِّه الباحث ــا س ــتها ونرشه ــإنَّ دراس ــذا ف ل

ــة. ــه العلمي ــّم معرفــة فهرســته وتصنيفــه، واســتغالل مادت ــه ودوره، ومــن َث وفهــم طبيعت

كاتب أوراق السامع، أو ضابط األسامء، أو كاتب غيبة السامعني:

ُيطالــع الباحــث يف طبــاق الســاع أســاء عــدد مــن األشــخاص، ولــكل منهــم دوره يف جملــس العلــم، وهــم: 
ــل عنهــم، ثــم قــارئ املجلــس، ثــم صاحــب اجلــزء، ثــم الســامعون، ثــم  الشــيخ امُلســِمع، ثــم شــيوخه الذيــن حتمَّ
كاتــب األســاء أو مثبــت أســاء الســامعني)1(. ويف حــاالت نــادرة ظهــَر بــني الســامعني شــخص تتمحــور وظيفتــه 
ــان الفــرق بــني الشــخصني ودورمهــا يف جمالــس  حــول ضبــط أســاء الســامعني وهــو غــر كاتــب األســاء، ولتبي

العلــم يمكــن القــول:

ــؤولية  ــع مس ــه تق ــى عاتق ــم، فع ــس العل ــة ملجال َن ــارص املكوِّ ــرز العن ــن أب ــًدا م ــد واح ــاء ُيع ــب األس إنَّ كات
ــا،  ــاب أو اجلــزء الحًق ــة املجلــس ســيتحدد مســتقبل رواة هــذا الكت ــاًء عــى مــا ســيخطه قلمــه يف هناي ــرة، وبن كب
وتبًعــا حلساســية هــذه املهمــة كان انتخــاب كاتــب األســاء يف جمالــس العلــم عمــاًل دقيًقــا لــه رشوط يف االختيــار، 

ــس. ــة املجل ورشوط يف كتاب

ــل،  ــا غــر ُمَغفَّ ــه، واعًي ــا ُيثبت ــا في ــه، دقيًق ــا ب ــاره وتوصيــف دوره؛ فينبغــي أن يكــون موثوًق أمــا رشوط اختي
وعليــه بيــان املســموع )أي ُعنــوان الكتــاب(، وأســاء الســامعني، وامَلســموع منــه )أي الشــيخ امُلســِمع(، بلفــظ دقيــٍق 
ــذا  ــة يف ه ــا امُلجامل ــمه ُمتجنًب ــب اس ــن يكت ــا فيم ــون حازًم ــر، وأن يك ــخص آخ ــني ش ــه وب ــط بين ــية اخلل داٍل خش

املقــام، وأن حيــذر مــن إســقاط اســم أحــد ألســباب شــخصيَّة)2(.

يه، ويســوق  وفيــا خيــص رشوط كتابــة املجلــس؛ فعليــه أن يكتــب، ســمع الكتــاب الفــالين عــى فــالن وُيســمِّ

)1( ومــن املمكــن أن يــؤّدي الشــخص أكثــر مــن دور يف جملــس العلــم، كأن يكــون القــارئ ومثبــت األســاء، أو أن يكــون امُلســِمع والقــارئ، أو أن 
يكــون امُلســِمع والقــارئ ومثبــت األســاء مًعــا.

)2( ابــن الصــالح، علــوم احلديــث، ص: 206؛ والســخاوي، كتــاب الغايــة، ص: 85؛ واألنصــاري، فتــح الباقــي بــرشح ألفيــة العراقــي، ج: 2، 
ص: 65. 
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نســبه وكنيتــه بســاعه لــه عــى فــالن ويذكــر ســنده إن مل يكــن بالنســخة)1(؛ فاجلمــع بــني اســم الشــيخ وكنيتــه أبلــغ 
ــة أو  ــر الكني ــاء بذك ــب أو االكتف ــم أو النَس ــى االس ــار ع ــن االقتص ــن يمك ــه، ولك ــن يف تكرمت ــه وأحس يف إعظام
اللقــب يف حــال كان أمــر العــامِل غــر ُمشــِكل ومنزلتــه مــن العلــم غــر جمهولــة)2(، ثــم يذكــر بقــراءة فــالن، ويــرد 
لــني، ثــم امُلَفِوتــني مبينـًـا قــدر فواهتــم، مُمَيِّــًزا الســامعني احلارضيــن مــن غــر إســقاط أحــد منهــم  أســاء اجلاعــة امُلَكمِّ

ي يف كل مــا يثبتــه وجتنّــب الّتســاهل)3(. لغــرض فاســد، وعليــه تعيــني التاريــخ واملــكان، كــا عليــه التحــرِّ

وُهنــا نقطــة جديــرة بالتوقــف عندهــا، فطاملــا أن عــى كاتــب األســاء كتابــة أســاء مجيــع مــن شــهد املجلــس 
ســواء مــن أكمــل ســاع الكتــاب كلــه أم حصــل لــه فــوت؛ فلــاذا نجــد يف بعــض طبــاق الســاع إغفــااًل ألســاء 

بعضهــم وإيرادهــم حتــت لفظــة: )وآخــرون(؟

يف احلقيقــة إن لفظــة )وآخــرون( يف طبــاق الســاع هلــا ثــالث دالالت، األوىل: أنَّ طبقــة الســاع منقولــة وغــر 
أصيلــة؛ لــذا أراد ناقلهــا االقتصــار عــى ذكــر ســند شــيخه واســمه مــع مــكان وتاريــخ ذاك املجلــس فقــط. والثانيــة: 
أن طبقــة الســاع أصليــة ولكــن كان يف املجلــس أكثــر مــن نســخة، وكان عــدد الســامعني كبــًرا، لــذا تــمَّ تقاســم 
ل قســٌم منهــم هنــا والقســم اآلخــر عــى نســخة ثانيــة، مثلــا حــدث يف املجلــس اآليت »بقيــة  أســائهم بحيــث ُســجِّ
األســاء، ]عبـ[ـــد العزيــز بــن عبــد القــادر بــن الفيَّــايل، ومجاعــة آخــرون أســاهم)4( مثبتــة عــى نســخة عــز الديــن 
القــارئ، وكثــر فــوات معظــم ]مــن[ يف نســخة القــارئ أيًضــا، وصــح وثبــت يف يــوم الســبت ثامــن رجــب مــن 
ســنة ثالثــة عــرش وســتائة، وذلــك بمدرســة الصاحلــني بجبــل قاســيون واحلمــد هلل وحــده، وكتــب أمحــد بــن عبــد 

امللــك بــن عثــان املقــديس وصــح وثبــت«)5(.

ــع  ــاء مجي ــط أس ــم يضب ــخته، فل ــة لنس ــة مقابل ــون يف حال ــاء كأن يك ــب األس ــق بكات ــر تتعل ــباب ُأخ  أو ألس
ــدي،  ــد األس ــن حمم ــد اهلل ب ــن عب ــد ب ــة حمم ــب الطبق ــاق »... وكات ــدى الطب ــة إح ــاء يف هناي ــث ج ــامعني. حي الس
وولــداه أبــو بكــر وُعمــر، وأخــواه أمحــد وحممــود، وصــح ذلــك وثبــت يف جمالــس يف العــرش األوســط مــن صفــر 
مــن ســنة ســبع وأربعــني وســتائة هجريــة، وآخــرون مل أضبــط أســاءهم ألين كنــت أقابــل هــذه النســخة وكتبهــم 

ــه وســلم«)6(. ــه وصحب غــري، واحلمــد هلل حــق محــده وصــى اهلل عــى ســيدنا حممــد وآل

)1( السخاوي، كتاب الغاية، ص: 85. 
)2( اخلطيب البغدادي، اجلامع ألخالق الراوي، ج: 2، ص: 90، 91، 92. 

)3( السخاوي، كتاب الغاية، ص: 85. 
)4( هكذا يف األصل والصواب أساؤهم. 

.Staatsbibliothek zu Berlin. Sprenger 517 (41b)T.5( املخلص، حممد بن عبد الرمحن، اجلزء العارش من الفوائد املنتقاة(
.Staatsbibliothek zu Berlin. Wetzstein I 140 (167b)R ،6( ابن سعد، الطبقات(
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 أمــا احلالــة الثالثــة فيذكــر فيهــا: وآخــرون بفــوت مل ُيضبــط، أو مــا ُيفيــد هــذا املعنــى؛ فلكثــرة فــوات هــؤالء 
األشــخاص وقلــة مــا ســمعوه مل ُتســجل أســاؤهم يف أيــة نســخة. مثــل »...وشــمس الديــن حممــد بــن ســليان بــن 
أينبــك القرمــاين األقباعــي وآخــرون بفــوت/b73/ مل ُيضبــط وصــح ذلــك وثبــت يف جملــس واحــد ُصليــت فيــه 
العــر، وذلــك يــوم اإلثنــني تاســوعاء املحــرم ســنة مخــس وثالثــني وثانائــة باجلامــع النــارصي، كــا ُذكــر قبــُل، 
ــه مؤلــف  ــًرا، قال ــك وهلل احلمــد كث ــه برشطــه، وتلفظــت بذل ــي روايت ــا جيــوز يل وعن ــكل مــن ُذكــر م وأجــزت ل
الكتــاب حممــد بــن أيب بكــر عبــد اهلل بــن حممــد عفــا اهلل عنهــم وكتــب. احلمــد هلل رب العاملــني اللهــم صــلِّ عــى 

حممــد وآلــه وصحبــه وســلم تســليًا كثــًرا)1(.

ــذه  ــالم، فه ــاء األع ــن العل ــم م ــم ه ــس العل ــاء يف جمال ــي األس ــلَّ كاتب ــاذا أنَّ ُج ــا مل ــرِّ لن ــر ُيف ــذي م كل ال
ــب  ــه كات ــو نفس ــِمع ه ــيخ امُلس ــرة أن الش ــان كث ــد يف أحي ــذا نج ــني، وهل ــة األم ــند إال إىل الّثق ــن ُتس ــة مل تك املهم
ــذا  ــط ه ــا بخ ــخص م ــم ش ــات اس ــرد إثب ــح جم ــاء أصب ــب األس ــا كات ــع هب ــي متت ــة الت ــة اخلاص ــاء. وللمكان األس
الكاتــب يف الطبــاق، دليــاًل عــى أهليتــه يف نقــل الكتــاب إىل غــره حتــى لــو كان هــذا الشــخص املكتــوب اســمه 
رجــاًل أمًيــا. فيقــول ابــن الصــالح: »ولُيكتــَف يف أهليــة الشــيخ بكونــه مســلًا بالًغــا عاقــاًل غــر متظاهــر بالفســق 
ــا بخــط غــر ُمتّهــم، وبروايتــه مــن أصــل موافــق ألصــل شــيخه«)2(.  والســخف، ويف ضبطــه بوجــود ســاعه ُمثَبًت

وإن كان اســم كاتــب األســاء حــارًضا يف كل جملــس علــم؛ فــإنَّ اســم ضابــط األســاء أو كاتــب أوراق الســاع 
ــل  ــاء؟ وقب ــب األس ــل كات ــن عم ــه ع ــز عمل ــاذا يتمي ــم؟ وب ــس العل ــط يف جمال ــه بالضب ــا وظيفت ــر. ف ــادر الذك ن

اإلجابــة عــن هذيــن الســؤالني نــورد مثالــني يثبتــان أهنــا شــخصان متايــزان.

املثــال األول مــا ورَد عــى نســخة املذكــر والتذكــر والذكــر، وهــو: »ســمعه عــى الشــيخ املســند املكثــر رحلــة 
الشــام أيب حممــد عبــد اهلل بــن إبراهيــم بــن نــر ابــن القّيــم، بســاعه فيــه أصــاًل مــن ابــن البخــاري، بقــراءة الشــيخ 
الــة نــور الديــن أيب احلســن عــي بــن احلســني بــن عــي البنــا، املحــدث نــور الديــن عــي بــن أيب  املحــدث املفيــد الرحَّ
بكــر بــن ســليان اهليتمــي، وضابــط األســامء الشــيخ تقــي الديــن ســليان ابــن شــيخنا عــالء الديــن عــي بــن حممــد 
بــن إبراهيــم األرمــوي، والشــيخ عــاد الديــن أبــو بكــر بــن حممــد بــن أمحــد بــن أيب غانــم ابــن احلبــال، وولــداه 
ــن  ــن احلســن ب ــل ب ــد القــادر اخلليــي، والشــيخ خلي ــن عب ــن حممــد ب ــد الرمحــن، والشــيخ شــمس الدي عمــر وعب
طاهــر احلرســتاين، وابنــه عبــد اهلل وولــداه عبــد الرمحــن وزينــب حــرت ابنــا عبــد اهلل املذكــور، وعــالء الديــن عــي 

Staatsbibliothek zu Berlin. Wetzstein I 157 (73a, 73b)r،1( ابن نارص الدين الدمشقي، الرد الوافر(
)2( ابن الصالح، علوم احلديث، ص: 120. 
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بــن أمحــد بــن قراصقــل وابنــه أبــو بكــر وحممــد بــن أمحــد بــن عمــر املــؤذن، والرشيــف محــزة بــن حممــد بــن عــي 
العلــوي، وعبــد الرمحــن بــن تــاج الديــن عبــد الرحيــم بــن أمحــد ابــن محلــة، وأمحــد بــن شــمس الديــن حممــد بــن 
حممــد بــن أمحــد ابــن احلبــال، ويوســف بــن عمــر بــن أيب بكــر امللقــب أبــوه بالقشيشــة، وأمحــد بــن حممــد بــن حممــد 
املنبجــي، وأخــوه أبــو بكــر وحممــد بــن أمحــد بــن بــالل الطحــان أبــوه، واحلــاج عــي بــن صالــح مــن قريــة هريــرة 
وولــده حممــد، وأبــو بكــر بــن حممــد بــن أمحــد بــن عمــر الكتــاين املــؤذن أبــوه، وأمحــد بــن عبــد اهلل بــن عمــران 
ــد الرحيــم بــن احلســني  ــو بكــر بــن حممــد بــن أيب بكــر البالــي وابنــه محــزة، ومثبــت األســامء عب احلجــازي، وأب
بــن عبــد الرمحــن ابــن العراقــي. وصــح يف يــوم اجلمعــة ثــاين عــرش شــعبان ســنة تســعة ومخســني وســبعائة بمصــى 

اجلامــع ملظفــري بســفح قاســيون وأجــاز املســمع للجاعــة مــا جيــوز لــه روايتــه واحلمــد هلل أواًل وآخــًرا«)1(.

أمــا املثــال الثــاين فجــاء يف هنايــة املجلــد اخلامــس مــن صحيــح البخــاري، حيــث ُأثبتــت طبقــة ســاع كبــرة 
ورد فيهــا مــا يــأيت »... بســاعهم مــن أيب الوقــت الســجزي جلميــع الكتــاب إال ابــن اللتــي بســاعه مــن بــاب غــرة 
النســاء ووجدهــن إىل آخــر الصحيــح، قــال: أنبــأ أبــو احلســن الــداودي أنبــأ أبــو حممــد احلمــوي، أنبــأ أبــو عبــد اهلل 
العزيــزي عنــه. بقــراءة مثبــت األســامء عبــد اهلل بــن أمحــد بــن املحــب بــن أمحــد بــن حممــد املقــديس يف ثالثــة عــرش 
جملًســا، أوهلــا اخلميــس الســابع مــن ذي القعــدة وآخرهــا يــوم االثنــني الثالــث مــن ذي احلجــة، كالمهــا مــن ســنة 
اشــة بدمشــق مــن دمشــق املحروســة إال امليعــاد  أربعــة عــرشة وســبعائة بربــاط زوجــة املطروحــي بــرأس درب النّقَّ
األخــر، فإنــه كان باملدرســة احلنبليــة داخــل بــاب الفراديــس بدمشــق املحروســة الســادة...«)2(. وجــاء يف الصفحــة 
ــو  ــة، وه ــة الطاهري ــام الرتب ــن إم ــي اب ــني اإلرب ــن احلس ــد اهلل ب ــن عب ــد ب ــن حمم ــد ب ــن أمح ــد الدي ــة »... وجم التالي

ضابــط أســامء اجلامعــة ومــن خطــه نقلــت«)3(.

ــال:  ــامعني؛ إذ ق ــة الس ــط غيب ــبكي لضاب ــف الس ــتعانة بتعري ــن االس ــدَّ م ــني ال ب ــني الرجل ــارق ب ــم الف ولفه
»وعليــه ضبــط أســاء احلارضيــن والســامعني، وتأمــل مــن يســمع ومــن ال يســمع، وأال يكــون كاذًبــا عــى النبــي 
صــى اهلل عليــه وســلم بقولــه: إن فالًنــا ســمع ومل يســمع فــإن تســاهل يف ذلــك فليتبــوأ مقعــده مــن النــار«)4(. كــا 
يمكننــا االســتفادة ممــا كتبــه حممــد أمحــد دمهــان إذ قــال: »ويكــون عنــد قــراءة الكتــاب كاتــب غيبــة أيًضــا. فعندمــا 

يغيــب الطالــب يكتــب اســمه واســم البــاب الــذي فاتــه«)5(.

)1( ابن أيب عاصم، املذكر والتذكر والذكر، خمطوطة املكتبة الوطنية بدمشق، املجموع رقم: 3796، الورقة ]54/ب[.
.Staatsbibliothek zu Berlin. Wetzstein II 1326 (254b(R ،البخاري، املجلد اخلامس من اجلامع الصحيح )2(

.Staatsbibliothek zu Berlin. Wetzstein II 1326 (255a)R ،3( املرجع السابق(
)4( السبكي، معيد النعم ومبيد النقم، ص: 112. 

)5( ابن طولون، القالئد اجلوهرية، مقدمة املحقق، ص: 21. 
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ــذي  ــط األســاء – ال ــط األســاء وكاتــب األســاء شــخصان خمتلفــان، وأن ضاب كل مــا ســبق يؤكــد أن ضاب
ــب، ومقــدار  ه الســبكي ضابــط غيبــة الســامعني- هــو امُللقــى عــى عاتقــه ضبــط أســاء مــن حــر ومــن تغيَّ ســاَّ
فــوات كل شــخص، وتبيــان حالتــه عنــد الســاع )كان ينعــس، كان يلعــب، كان ينســخ...(. وهــذا كلــه جــزء مــن 
، إال أنَّ كاتــب األســاء ُمســتفيد مــن عمــل ضابــط األســاء، وعــى أســاس عملــه  مهــام كاتــب األســاء كــا مــرَّ
ــم  ــر مته ــة غ ــه ثق ــا أثبت ــى م ــد ع ــه أن يعتم ــس فل ــد املجال ــن أح ــاء ع ــب األس ــاب كات ــإذا غ ــة؛ ف ــب الطبق يكت
مــن حــارضي املجلــس)1(. فــإن كان هلــذا املجلــس ضابــط أســاء فاالعتــاد عــى مــا ســجله. هــذا مــا ُيســتفاد مــن 
ن أســاء  ــدوِّ ــارة »وهــو ضابــط أســاء اجلاعــة ومــن خطــه نقلــت«)2(. كــا ُيســتفاد منهــا أن ضابــط األســاء ُي عب
اجلاعــة ومالحظاتــه عــن كل واحــد منهــم يف أوراق أو كراســة مســتقلة، يســتعني هبــا كاتــب األســاء الحًقــا. ومثــل 
ــحنة  ــن الشِّ ــة، اب ــن نعم ــب ب ــن أيب طال ــد ب ــل أمح ــن مث ــني مغموري ــن حُمدث ــفت ع ــي كش ــي الت ــة ه ــذه الكراس ه

)ت730هـــ/1329م(، حيــث »ظهــر اســمه يف كــراس أســاء الســامعني باجلبــل لصحيــح البخــاري«)3(.

ــا يف  ــا أيًض ــاألْوىَل أن تكون ــاء، ف ــب األس ــخصية كات ــني يف ش ــني أساس ــة رشط ــة واليقظ ــت األمان  وإن كان
ــني حالتهــم  ــات أســاء الســامعني وتعي ــة إثب ــق عمــل الرجلــني يف جزئي ــط األســاء. وبســبب تطاب شــخصية ضاب
وفواهتــم، وبســبب نــدرة وجــود ضابــط األســاء يف طبــاق الســاع، يمكننــا القــول: إن كل كاتــب أســاء هــو ضابــط 
أســاء، ولكــن العكــس غــر صحيــح. ويف حــاالت معينــة يكــون ضابــط األســاء وكاتــب األســاء شــخًصا واحــًدا 
كمجلــس العلــم املنعقــد لســاع جــزء أيب مســعود أمحــد بــن الفــرات الــرازي، والــذي كان ضابــط أســائه وكاتبهــا 
حممــد بــن طغريــل املعــروف بابــن الصــريف )ت 737هـــ(. فجــاء يف ختامــه »وصــح ذلــك وثبــت يف يــوم اجلمعــة 
بعــد الصــالة، الثــاين عــرش مــن شــهر رمضــان املبــارك ســنة ســبعة عــرشة وســبعائة بمشــهد عثــان بجامــع دمشــق. 
ــه وضابــط أســامء الســامعني خــادم احلديــث النبــوي حممــد بــن طغريــل بــن عبــد اهلل املعــروف  وســمع معــه مثبت
بابــن الصــريف عفــا اهلل عنــه ولطــف بــه وســاحمه«)4(. ويبقــى التنويــه بــأن ضابــط األســاء ُيســجل مجيــع مــن حــر 

ولو كثر فواهتم بخالف مثبت األساء الذي يمكن أن يغفلهم يف طيَّ لفظة )وآخرون(.

)1( السخاوي، كتاب الغاية رشح اهلداية، ص: 85. 
.Staatsbibliothek zu Berlin. Wetzstein II 1326 (255a)r ،2( البخاري، املجلد اخلامس من اجلامع الصحيح(

)3( الصفدي، كتاب الوايف بالوفيات، ج: 8، ص: 142.
ــاويش،  ــر الش ــق: زه ــر، حتقي ــالم كاف ــيخ اإلس ــة ش ــن تيمي ــمى اب ــن س ــأن م ــم ب ــن زع ــى م ــر ع ــرد الواف ــقي، ال ــن الدمش ــارص الدي ــن ن )4( اب

ــالمي، 1980م(، ص: 89. ــب اإلس ــق: املكت )دمش
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ما الفرق بين أوراق السماع وطباق السماع؟

مــن املفيــد تبيــان أن أوراق ســاع ســنن الدارقطنــي قدمــت بيانــات طبــاق الســاع نفســها، مــن حيــث عنــوان 
ــد  الكتــاب، واســم الشــيخ امُلســِمع، واســم قــارئ املجلــس، وأســاء الســامعني ومقــدار ســاع كل منهــم، وحتدي
مــكان الســاع، وتارخيــه، وعــدد املجالــس، وحتديــد النســخة املقــروءة يف املجلــس)1(. بينــا أوراق ســاع الكتابــني 
اآلخريــن )كتــاب النســب للزبــر بــن بــكار، وجــزء فيــه مــن حديــث داود بــن رشــيد( مل حتــدد النســخة املقــروءة.

يف حني يتجى الفارق بني أوراق الساع وطباق الساع يف مخسة مالمح رئيسة: 

األول: ملمــح مــادي؛ فبينــا نجــد طبــاق الســاع مكتوبــة عــى ظهريــة املخطــوط، أو غاشــيته، أو بــني ثنايــاه، أي 
مرتبطــة ارتباًطــا وثيًقــا باجلــزء أو الكتــاب املســموع، تــأيت أوراق ســاع ســنن الدارقطني يف كراســة مســتقلة، 
وكذلــك أوراق الســامعني لصحيــح البخــاري التــي ُوجــد فيهــا اســم أمحــد ابــن الشــحنة. يف حــني أتــت 
أســاء ســامعي املجلــس األول مــن كتــاب النســب للزبــر يف قائمــة ووجهــة)2(، وأســاء ســامعي جــزء فيــه 

حديــث داود بــن رشــيد يف وجهــة.

ــر فواهتــم بخــالف  ــو كث ــع مــن حــر ول ل أســاء مجي ــط األســاء ســجَّ ــي؛ فضاب ــي تفصي ــاين: ملمــح إحصائ الث
ــرون(.  ــة )وآخ ــيَّ لفظ ــم يف ط ــل بعضه ــد ُيغف ــذي ق ــاء ال ــب األس كات

الثالــث: ملمــح فهــريس توثيقــي، فطبــاق الســاع مثلهــا مثــل باقــي خــوارج نصــوص املخطوطــات )قيــود التملك، 
ــة  ــات تابع ــات إال كمالحظ ــارس املخطوط ــر يف فه ــخ(. ال تظه ــظ، ...إل ــود التقاري ــف، وقي ــود الوق وقي
ــاب املخطــوط اكتفــى جــلُّ املفهرســني بتســجيل  ــود عــى الكت ــذه القي ــرت ه ــرس، وإذا كث ــاب امُلفه للكت
أقــدم قيــد وأحــدث قيــد وأغفلــوا الباقــي. بينــا أوراق الســاع بطبيعتهــا املســتقلة يمكــن أن ُتفهــرس كعمل 
ــريس  ــت مفه ــه جعل ــا متثل ــذه األوراق، وم ــة ه ــة طبيع ــدم معرف ــإنَّ ع ــكلة ف ــأيت املش ــا ت ــه، وُهن ــم بذات قائ
ــن قــرؤوا فيهــا أســاء أعــالم أن يصنفوهــا حتــت رأس موضــوع )الرتاجــم  ــة بدمشــق الذي ــة الوطني املكتب

ــالمية()3(.  اإلس

وطاملــا أن احلديــث عــن خطــأ التعامــل مــع هــذا النــوع مــن املخطوطــات فيجــدر التنويــه بــا أورده 

)1( انظر مقدمة أساء السامعني للدارقطني املنشورة هنا، الورقة ]136/أ- 136/ب[.
ــس  ــواردة يف جمال ــات ال ــاين، دالالت املصطلح ــر اجلوم ــة، وانظ ــي الورق ــد وجه ــي أح ــة ه ــني، والوجه ــة ذات الصفحت ــي الورق ــة ه )2( القائم

 .Journal of Islamic Manuscripts, 11 (2020) 122 ،الســاع والقــراءة يف املخطوطــات العربيــة
)3( انظر فهرسة أساء السامعني لسنن الدارقطني، خمطوطة املكتبة الوطنية بدمشق، 3803 ت11. 
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الشــيخ شــعيب األرنــاؤوط حمقــق كتــاب ســنن الدارقطنــي، إذ عــدَّ أوراق ســاع ســنن الدارقطنــي مؤَلًفــا 
مــن املؤلفــات التــي خــدَم هبــا أهــُل احلديــث كتــاب ســنن الدارقطنــي، ونســبه إىل أيب احلجــاج يوســف بــن 
الزكــي عبــد الرمحــن املــزي )ت 742هـــ(. فقــال »الســامعون لســنن الدارقطنــي، لعبــد الرمحــن بــن يوســف 

املــزين)1(، املتوىف ســنة 742 هـــ«)2(.

ويف احلقيقــة هــو يقصــد أبــا احلجــاج يوســف بــن عبــد الرمحــن املــزي )ت 742هـــ( وليــس ابنــه عبــد 
الرمحــن )ت 749هـــ(. وعــى العمــوم فــإنَّ أبــا احلجــاج ليــس إال امُلســمع األول للكتــاب، كــا ســيتبني، 
وأوراق الســاع ليســت بخطــه؛ فخطــه مشــهور معــروف)3(. فكيــف حكــَم أن هــذه األوراق مــن تأليفــه؟ 
ومــا هيمنــا ُهنــا أّن الشــيخ شــعيب وهــو أحــد كبــار امُلحدثــني، وحمقــق الكتــاب مل يتنبــه إىل خصوصيــة هــذه 
األوراق؛ فجعلهــا مؤلًفــا مــن املؤلفــات اخلادمــة للكتــاب أو الدائــرة يف فلكــه. وهــذا ُيقــدم ســبًبا إضافًيــا 
ــن  ــذي يمك ــاع(، ال ــوع )أوراق الس ــرتاح رأس موض ــع اق ــات م ــذه املخطوط ــل ه ــه بمث ــرورة التنوي ل

اعتــاده يف خريطــة موضوعــات املعرفــة العربيــة اإلســالمية، وإدراج مجيــع املخطوطــات املثيلــة حتتــه.

الرابــع: ملمــح زمنــي، فــأوراق الســاع هــي املرحلــة الســابقة عــى صياغــة طبقــة الســاع امُلعتِمــدة عليهــا، والتــي 
ــن  ــر ب ــب للزب ــة النس ــس، أو خمطوط ــذا املجل ــروءة يف ه ــي املق ــنن الدارقطن ــة س ــى خمطوط ــتكتب ع س
بــكار، أو خمطوطــة حديــث داود بــن رشــيد، وســتكون طبــاق الســاع املعنيــة ُهنــا هــي الصيغــة املكثفــة، 

ــة الــواردة يف أوراق الســاع. واملختــرة للبيانــات التفصيلي

اخلامــس: ملمــح الرتميــز، ففــي حــني مل أصــادف فيــا قــرأت مــن طبــاق الســاع أيَّ نظــام ترميــز خــاص، مــا عــدا 
األرقــام التــي تــدل عــى أعــار األطفــال، ظهــر يف أوراق ســامعي ســنن الدارقطنــي رمــزان وأرقــاٌم هلــم 
دالالت خاصــة، والــذي كشــف عنهــا هــو الفحــص الداخــي للنــص، ومــن حســن احلــظ أنَّ ابــن نــارص 
ــا يف مناقشــته ألوراق ســاع ابــن الشــحنة، ببعــض الرمــوز التــي شــاهدها  الديــن الدمشــقي احتفــظ لن
ــة )ت  ــن قدام ــد اهلل ب ــن عب ــى ب ــد عيس ــن املج ــد ب ــن أمح ــيف الدي ــاع ســــ ــب أوراق الس ــط كات بخ
َل ابــن نــارص الديــن تفســره هلــا؛ فقــال: »حصــَل فوقفــت عــى أوراق أســاء بعــض  643هـــ()4(.  وســجَّ
مــن ســمع صحيــح البخــاري عــى الشــيخ العــامل املقــرئ رساج الديــن أيب عبــد اهلل احلســني بــن املبــارك 

)1( هكذا يف األصل وهو خطأ مطبعي والصواب املزي.
)2( الدارقطني، سنن الدار قطني، ج: 1، ص: 31.

)3( ينظــر طبقــة الســاع بخطــه، الــكاليب، أحاديــث الــكاليب، خمطوطــة املكتبــة الوطنيــة بدمشــق، 3764 ت15، ]171/أ[، وانظــر اللوحــة رقــم: 
)3(، وقــارن مــع خــط ضابــط األســاء يف اللوحتــني )1، 2(.
)4( ينظر ترمجته عند الذهبي، تاريخ اإلسالم، ج: 47، ص: 152.
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بــن حممــد بــن حييــى بــن مســلم بــن الزبيــدي احلنبــي البغــدادي – أثابــه اهلل تعــاىل – باجلامــع املظفــري 
بســفح جبــل قاســيون وابتــداء القــراءة عليــه كان يف أواخــر شــوال ســنة ثالثــني وســتائة، وآخرهــا عــارش 
ــة يف األوراق املشــار إليهــا مرمــوز  ذي القعــدة مــن الســنة، وذلــك يف اثنــني وعرشيــن جملًســا هــي معين
ــل بالقلــم اهلنــدي إىل العــرشة وبالعــريب إىل آخــر املجالــس«)1(. لــكل جملــس بحــرف مــن حــروف اجلُمَّ

وهــو يقصــد أن ضابــط األســاء رمــز لــكل جملــس برقــم، فمــن حــر جملًســا وضــع لــه رقــم املجلــس الــذي 
حــره. ويقصــد بالقلــم اهلنــدي األرقــام)2(:

)3(

12345678910203040
= 2، وعن  =4)4(. ألنه قال عن 

ــن  ــم اب ــن إبراهي ــد ب ــر حمم ــامعني، وتفس ــاء الس ــط أس ــا ضاب ــي وضعه ــوز الت ــره للرم ــك تفس ــد ذل ــم رسد بع ث
الــواين )ت 735هـــ()5(. هلــا أيًضــا، وكذلــك تفســر أيب احلجــاج املــزي )ت 742هـــ(، واجلــدول رقــم )1( يوضــح 

مــا بينهــم مــن اتفــاق أو اختــالف يف تفســر الرمــوز ذاهتــا.

)1( ابن نارص الدين الدمشقي، االنتصار لساع احلجار، خمطوطة مكتبة احلرم املكي، املجموع رقم: 106، ]2/أ[.
)2( وهــذه األرقــام ســاها النديــم أحــرف الســند، وانظــر النديــم، الفهرســت للنديــم، مــج: 1، ج: 1، ص: 42، وهــي النــوع الثــاين مــن أنــواع 
القلــم اهلنــدي عنــد ابــن وحشــية، وانظــر ابــن وحشــية، شــوق املســتهام يف معرفــة رمــوز األقــالم، خمطوطــة املكتبــة الوطنيــة بباريــس، رقــم: 

6805، ]6/أ[.
ــة األصفــار مــع النوعــني األول  ــام وطريقــة كتاب ــاك فــرق يف أشــكال األرق ــدي؛ فهن ــواع القلــم اهلن ــاين مــن أن ــوع الث ــام هــي الن )3( هــذه األرق
والثالــث مــن أنــواع القلــم اهلنــدي وانظــر ابــن وحشــية، شــوق املســتهام يف معرفــة رمــوز األقــالم، خمطوطــة املكتبــة الوطنيــة بباريــس، رقــم: 

6805، ]5/ب - 7/أ[.
)4( ابن نارص الدين الدمشقي، االنتصار لساع احلجار، خمطوطة مكتبة احلرم املكي، املجموع رقم: 106، ]2/ب[. 

)5( ينظر ترمجته عند ابن حجر العسقالين، الدرر الكامنة، ج: 3، ص: 293.
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اجلدول رقم )1( تفسريات رموز ضابط أسامء سامعي صحيح البخاري عىل ابن الزبيدي

الرموز
تفسريات الرموز عند العلامء الثالثة

ابن الواين 
)ت735هـ/1334م(

أبو احلجاج املزي 
)ت742هـ/1341م(

ابن نارص الدين الدمشقي 
)ت842هـ/1438م(

)ال فوت(

فــوت يف  لــه  ليــس  ملــن 
جملــس)1(. بعــض 

فهو من أعيد له فوته من بعض 
املجالس التي سمعها)2(.

ملن ُأعيد له بعض فوته أو عالمة اإلعادة
حصل فيه شك

فهــو مــن ُأعيــد لــه بعض فوتــه أو 
ــك)3(. حصل فيه ش

ــوت إال يف   ــه ف ــس ل ــن لي ــو م فه
ــس)4(. ــك املجل ذل

فهو من ليس له فوت يف املجالس 
التي سمعها بل له فوت جملس 

كامل أو أكثر)5(.
فهو من ليس له فوت أصاًل 

وكُمل له ساع الصحيح)6(.

 )حرف الفاء(
فله فوت يف بعض املجالس)7(

عــى  َب  رُضِ مــن 
ُكتــب  أو  اســمه 

لــه أعيــد  عليــه 

ُأعيد له حُمقًقا

يف  العالمــة  تــرك 
الســاع أوراق 

جملــس  فــوت  لــه  مــن 
. )8 ( مــل كا

من خالل اجلدول رقم )1( يتبني:
أن ُهنــاك اختالًفــا يف تفســرات العلــاء الثالثــة للرمــوز التــي وضعهــا ضابــط أســاء الســامعني، فبينــا عــّد  -

ابــن نــارص الديــن الدمشــقي رمــز حــرف الــكاف ) ( عالمــة مــن لــه فــوت جملــس كامــل أو أكثــر، 

)1( ابن نارص الدين الدمشقي، االنتصار لساع احلجار، ]3/أ[.
)2( املرجع السابق، املجموع رقم: 106، ]2/أ- 2/ب[.

)3( املرجع السابق، ]2/ب[.
)4( ابن نارص الدين الدمشقي، االنتصار لساع احلجار، ]2/ب[.

)5( املرجع السابق، ]2/ب[.

)6( املرجع السابق، ]2/ب[.
)7( املرجع السابق، ]2/أ[.
)8( املرجع السابق، ]3/أ[.
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ح املــزي أن عــدم وجــود رقــم املجلــس هــو دليــل عــى عــدم حضــور املســتمع لذلــك املجلــس. وابــن  رصَّ
نــارص الديــن هــو الوحيــد بــني الثالثــة الــذي تكلــم عــى هــذا الرمــز.

أن ابــن نــارص الديــن فــرَّ عالمــة )ال فــوت(. ملــن ُأعيــد لــه فوتــه يف بعــض املجالــس التــي  -
هــا املــزي بأهنــا خمتصــة بمــن ليــس لــه فــوت يف املجالــس  ســمعها دون حتديــد تلــك املجالــس، بينــا فرَّ
ــواين الــرب عــى اســم املســتمع يف قســم الفــوات هــو  ــن ال ــد. يف حــني عــدَّ اب التــي حرهــا بالتحدي

الدليــل الوحيــد عــى إعــادة مــا فاتــه.
ــن  - ــزي واب ــق امل ــا اتف ــد، بين ــق دون حتدي ــكل ُمطل ــادة، بش ــز اإلع ــه رم ــم بأن ــر الرق ــواين ف ــن ال أن اب

ــه شــك. ــه أو حصــل في ــه بعــض فوت ــد ل ــه رمــز ملــن ُأعي ــن عــى أن ــارص الدي ن
،  )ف(. -  ، د بتفسر بعض العالمات مثل أن ابن نارص الدين تفرَّ

ــن  ــه م ــا اصطلح ــاء في ــط األس ــود ضاب ــول إىل مقص ــم يف الوص ــى اجتهاداهت ــل ع ــات دلي ــذه االختالف وه
رمــوز. ومــا ُيثــر االنتبــاه إدراكهــم أن ضابــط األســاء اختــار لــكل جملــس رقــًا حتــى املجلــس الثــاين والعرشيــن. 
، داللتــني إضافيتــني ممــا يثــر اإلربــاك؟ أغلــب الظــن أهنــم مل يوفقــوا فيــا  ، فلــاذا عــادوا وأعطــوا للرقمــني

ذهبــوا إليــه، ودليلنــا عــى ذلــك آٍت مــن فحــص دالالت الرمــوز الــواردة يف أوراق ســامعي ســنن الدارقطنــي.

دالالت األرقام والرموز في أوراق سامعي سنن الدارقطني:

لقــد اســتخدم ضابــط أســاء ســامعي ســنن الدارقطنــي. األرقــام التــي ســاها ابــن نــارص الديــن األحــرف 
ــس  ــى املجل ــًا حت ــس رق ــكل جمل ــى ل ــندية. وأعط ــرف الس ــت األح ــب الفهرس ــم صاح ــاها الندي ــة وس اهلندي
العرشيــن، وهــو آخــر املجالــس. فــكان يذكــر اســم الســامع، وُيســجل حتتــه رقــم املجالــس التــي حرهــا. وهــذه 

هــي األرقــام التــي اختارهــا.

1234567891011121314151617181920

ل فــوق اســمه رمــز حــرف  وإذا مــا حــَر املســتمُع كل املجالــس ومل يكــن لــه فــوت، أو ُأعيــد لــه مــا فاتــه ســجَّ
ــز  ــمه الرم ــوق اس ــع ف ــا، مل يض ــوت يف أحده ــه ف ــس وكان ل ــع املجال ــر مجي ــن ح ــا م )1(، أمَّ ــكاف  ال

)1( ينظر اللوحة رقم: )1(.
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. مثــل: أيب بكــر بــن أمحــد بــن عبــد املعــني املــري الشــافعي حــر املجالــس العرشيــن)1(، الــذي مل يأِت 
؛ ألن لــه فواًتــا يف املجالــس )3، 9، 14(، وكذلــك الشــيخ تــاج الديــن حممــد بــن إبراهيــم بــن  معــه الرمــز
يوســف املراكــي الشــافعي املــري الريــر)2(، مل يــأِت معــه الرمــز  رغــم حضــوره املجالــس العرشيــن؛ 
ــا يف املجلســني )10، 12(. أي: إّن هــذا الرمــز يعنــي: أن الشــخص حــر كل املجالــس ومل  ألن لــه فوًت
يكــن لــه فــوت يف أي منهــا. ومــن ثــّم ليــس كــا ذهــَب ابــن نــارص الديــن يف تفســره: أنَّ الرمــز هــو عالمــة 
مــن لــه فــوت جملــس كامــل أو أكثــر، إذ يكفــي أال ُيكتــب حتــت اســمه رقــم املجلــس الــذي مل حيــره، كــا قــال 

أبــو احلجــاج املــزي، وكــا فعــل ضابــط أســاء أوراق ســامعي ســنن الدارقطنــي. 

ــن  ــد األشــخاص الذي ــا بتحدي ــدة املتوخــاة مــن هــذا الرمــز، فهــي مســاعدة كاتــب األســاء الحًق ــا الفائ أمَّ
ســمعوا كامــل الكتــاب برعــة وســهولة عنــد كتابــة طبقــة الســاع عــى الكتــاب، فمــن رشوط كتابــة الطبقــة أن 

ــم يردفهــم باملفوتــني)3(. ــدأ باألشــخاص امُلكملــني ث يب

ــم أوراق الســاع عــى ثالثــة أقســام، األول:  ومــن املالحــظ أن ضابــط أســاء ســامعي ســنن الدارقطنــي قسَّ
فيــه أســاء الســامعني مــع الرمــوز، والثــاين: املجالــس املعــادة وهــي ُهنــا املجلــس األول فقــط، أي مل يســتخدم الرمــز
 للداللــة عــى اإلعــادة، حتــى إننــا نجــده مــع الســامعني )53، 54( اســتخدم مالحظــة جانبيــة فكتــب »كُمــَل هلــا 
امليعــاد الفــوت بقــراءة عبــد الرمحــن ابــن امُلســِمع املــزي«)4(، والثالــث: قســم الفــوات. وبالنســبة إىل مــن هلــم فــوت 
فقــد ظهــرت أســاؤهم مــع حتديــد حجــم مــا فــات كاًل منهــم يف القســم اخلــاص بالفــوات، ويف حــال ُأعيــد فــوات 

مجيــع مــن ضمهــم املجلــس ُكتــب عــى املجلــس بشــكل مائــل كلمــة )ُأعيــد()5(. 

ــن  ــليان ب ــن س ــد ب ــن حمم ــي الدي ــن تق ــم ب ــم 89- إبراهي ــامع رق ــة الس ــد حال ــف عن ــا التوق ــدر بن ــا جي وهن
ــة املجلــس  عبــد اهلل اجلعــربي ســبط الشــيخ زيــن الديــن بــن الشــيخ مجــال الديــن املــزي، الــذي تأخــر عــن بداي
ــه يعــود وحيــر باقــي املجالــس،  الثامــن، ثــم رضب ضابــط األســاء عــى رقــم املجلــس ومل يــرب عــى اســمه علَّ
ولكننــا نجــده رضب عــى اســمه يف قســم الفــوات أيًضــا، وهــذا يعنــي أنَّ اجلعــربي خــرج فــوًرا مــن ذلــك املجلــس 
ومل يكملــه. وبنــاًء عليــه ال يمكننــا تفســر الــرب عــى اســمه يف قســم الفــوات، بإعــادة مــا فاتــه وإكــال ســاعه 

)1( أوراق السامعني لسنن الدارقطني، ]138/أ[، السامع رقم: 39.
)2( املرجع السابق، ]139/أ[، السامع رقم: 51.

)3( السخاوي، كتاب الغاية، ص: 85. 
)4( ينظر الورقة ]139/أ[.

)5( ينظر فوات امليعاد الرابع، وامليعاد السابع عرش، أوراق السامعني لسنن الدارقطني، ]145/أ، 146/أ[، وانظر اللوحة رقم: )2(.
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لذلــك املجلــس، كــا فــرَّ ابــن الــواين الــرب، بــل الــرب عــى اســمه هنــا يعنــي خروجــه مــن املجلــس فــور 
حضــوره.

، وقــد ظهــر هــذ الرمــز مــع  ومــن الرمــوز التــي اســتخدمها ضابــط أســاء ســامعي ســنن الدارقطنــي 
مســتمعتني فقــط)1(، فالــكاف تعنــي أهنــا حــرت كل املجالــس ومل يكــن هلــا فــوت فيهــا، وامليــم تشــر، أغلــب 
الظــن، إىل أهنــا كانــت مســتمعة طفلــة، لكنهــا جتــاوزت اخلمــس ســنوات مــن عمرهــا. ألننــا نجــده عندمــا ذكــر 
ــن  ــة«)2(. وم ــة يف الرابع ــه عائش ــال »وبنت ــن ق ــس العرشي ــي يف املجل ــي احللب ــن ع ــج ب ــن قلي ــي ب ــت ع ــة بن عائش
املعــروف أن الســامعني األطفــال ذوي اخلمــس ســنوات ومــا دون ُيقــال لســاعهم: )حضــوٌر( وليــس ســاًعا)3(.

ويمكننــا مالحظــة كيــف اســتعان كل مــن ابــن الــواين، واملــزي، وابــن نــارص الديــن بــأوراق الســاع ملناقشــة 
صحــة ســاع ابــن الشــحنة جلميــع صحيــح البخــاري عــى ابــن الزبيــدي، وهــذا توظيــف مهــم يف بــاب اجلــرح 

ــل العلــم عــن الشــيوخ. والتعديــل، ويف بــاب حتمُّ

وقــد مثََّلــت الورقــات ]135/أ-146ب[. أوراق الســاع لســنن الدارقطنــي، التــي ُســِمَعت عــى ثالثــة شــيوخ 
ي، وتــاج الديــن عبــد الرحيــم  هــم: مجــال الديــن أيب احلجــاج يوســف بــن الزكــي عبــد الرمحــن بــن يوســف املِــزِّ
بــن إبراهيــم بــن إســاعيل بــن أيب اليــر، وشــهاب الديــن أمحــد بــن أيب اليــر. بقــراءة ابــن قيــم اجلوزيــة، وإعــادة 
املجلــس األول بقــراءة صــالح الديــن خليــل بــن ســامل بــن عبــد النــارص بــن نــارص بــن جمــد الغــزي، وهنــاك إعــادة 
للمجلــس األول بقــراءة زيــن الديــن عبــد الرمحــن بــن يوســف املــزي أيًضــا، أمــا الورقــات ]148/أ-149/أ[. 
فهــي أوراق ســاع جلمهــرة أنســاب قريــش وأخبارهــا للزبــر بــن بــكار ُســمعت عــى أيب احلجــاج املــزي، بقــراءة 
عــاد الديــن ابــن كثــر يف دار احلديــث األرشفيــة يف الرابــع مــن ذي القعــدة ســنة 737هـــ. والورقــة ]149/ب[ 
فهــي ورقــة ســاع جلــزء حديــث داود بــن رشــيد اهلاشــمي ُســِمَع عــى أيب احلجــاج املــزي، وبقــراءة عــاد الديــن 
ابــن كثــر يف دار احلديــث األرشفيــة أيًضــا يف اخلامــس مــن ذي القعــدة ســنة 737هـــ، أي إن هذيــن املجلســني متَّــا 
بالتزامــن مــع آخــر جملســني لســنن الدارقطنــي يف الزمــان واملــكان نفســه وعــى الشــيخ املســمع نفســه أيًضــا، وجــلُّ 
ســامعي هذيــن املجلســني كانــوا مــن ســامعي كتــاب ســنن الدارقطــي، وجيــدر التنويــه بــأنَّ أوراق ســاع الكتــب 
ل أســاء ســامعي الكتابــني األخريــن بطريقــة  الثالثــة مجيعهــا بخــط ضابــط األســاء نفســه؛ وهلــذا الســبب ســجَّ

خمتــرة.

)1( أوراق السامعني لسنن الدارقطني، ]136/ب[.
)2( املرجع السابق، ]142/أ[، وكذلك »حممد يف الرابعة«، وانظر أوراق السامعني لسنن الدارقطني، ]141/أ[.
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ويمكننــا القــول: إّن اختــالف طريقــة ضابــط األســاء يف تســجيل ســامعي ســنن الدارقطنــي عــن الطريقــة التــي 
اتبعهــا يف تســجيل ســامعي الكتابــني اآلخريــن عائــد إىل عــدد املجالــس. فبينــا احتــاج كتــاب ســنن الدارقطنــي إىل 

20 جملًســا، نجــد أن الكتابــني اآلخريــن متـّـا يف جملــس واحــد. 

الخالصة:

ــارج  ــا زال خ ــاًل، وم ــه قب ــت إلي ــالمية مل ُيلتف ــة اإلس ــات العربي ــن املخطوط ــاص م ــوع خ ــاع ن إنَّ أوراق الس
التصنيــف املوضوعــي يف خريطــة موضوعــات املعرفــة العربيــة اإلســالمية، ونــرش النمــوذج الوحيــد املعــروف منهــا 
ــا مــن اقــرتاح رأس موضــوع هلــا، وهــو )أوراق الســاع(، وســلََّط الضــوء عــى مرحلــة  ن حتــى اآلن ودراســته مكَّ
ســابقة عــى كتابــة طبــاق الســاع مــا زاد مــن فهــم آليــة ســر احلركــة العلميــة يف البلــدان العربيــة خــالل العصــور 
اإلســالمية، وحتــّري الّســلف الّضبــط يف حتّمــل الّروايــة)1(، وتبــنيَّ أنَّ كاتــب هــذه األوراق هــو ضابــط األســاء الذي 
ــا يف طبــاق الســاع، وهــو شــخص آخــر غــر كاتــب األســاء يف طبــاق الســاع، كــا أتــاح نــرش هــذا  يظهــر أحياًن

النمــوذج ودراســته الفرصــة للمقارنــة بينهــا وبــني طبــاق الســاع، مــع حتديــد الغايــة منهــا.

 ويمكــن تعريــف أوراق الســاع بأهنــا: أوراق، أو كراســة مســتقلة يكتبهــا ضابــط أســاء اجلاعــة احلارضيــن يف 
جملــس علــم، ُيعــنيِّ فيهــا اســم الكتــاب أو اجلــزء املــدروس، واســم الشــيخ امُلســِمع، واســم قــارئ املجلــس، مــع 
حتديــد مــكان وتاريــخ املجلــس، وُيثبــت أســاء مجيــع احلارضيــن حُمــدًدا مــا ســمعه كل واحــٍد منهــم، ومقــدار مــا 
ن هــذه  ــه، مســتخدًما يف ذلــك رمــوًزا ذات دالالت حمــددة، وتكــوِّ ــه يشء مــن فوت ــد ل ــه، كــا ُيبــني مــا إذا أعي فات

األوراق املــادة الرئيســة لكاتــب األســاء عنــد كتابــة طبقــة الســاع.

المنهج المتبع في التحقيق:

أتــت هــذه املخطوطــة ضمــن جممــوع مــن حمفوظــات املكتبــة الوطنيــة بدمشــق رقمــه 3803ت11، وشــغلت 
ــي ]135/ب، 143/أ-ب، 144/أ-ب،  ــة ه ــات فارغ ــا ورق ــد ختلله ــن ]135/أ-149/ب[. وق ــات م الورق

148/ب[.  147/أ-ب، 

وطبيعــة هــذا النــوع مــن املخطوطــات أنــه وحيــد النســخة، فهــو ليــس مؤلًفــا علمًيــا حيــرص الطلبــة عى نســخه 
ودراســته عــى الشــيوخ، وهلــذا الســبب مل تكــن هنــاك نســخ ُأخــر للمقارنــة، وللســبب ذاتــه أثبتنــا النــص كــا ورد 

ــة يف دمشــق الشــام أمهيتهــا وفضلهــا، تاريــخ  )1( ليــس مثــل االستســهال احلاصــل مؤخــًرا يف منــح اإلجــازات ُينظــر الُعلبــي، املجالــس القرآني
ــالمية، ع 30 )2012م(. ص: 258. ــات اإلس ــة والدراس ــة الرشيع ــة كلي ــا، جمل ــظ، آثاره ــا يف التحفي ــأهتا، مناهجه نش
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ــى أّن  ــة ع ــني ] [ للدالل ــتخدام املعقوفت ــمَّ اس ــش، وت ــواب يف اهلام ــه بالص ــع التنوي ــره، م ــره وبج ــل بعج يف األص
هنــاك بياًضــا يف األصــل مقــدار كلمــة أو أكثــر، وأحياًنــا إلضافــة حــرف ليســتقيم الــكالم وتبيــان أن هــذه اإلضافــة 
ــا؛  ــتطع قراءهت ــة مل نس ــى كلم ــة ع ــاط ]...[ للدالل ــالث نق ــا ث ــان بينه ــص؛ واملعقوفت ــن الن ــت م ــا وليس ــن قبلن م

ــق فيــا بــني الســطور بخــط الناســخ.  والقائمتــان | | للداللــة عــى أن مــا بينهــا أحُلِ

وبذلنــا جهدنــا يف ترمجــة مجيــع األســاء الــواردة يف أوراق الســاع، وبالنســبة إىل قســم فــوات ســنن الدارقطنــي، 
الــذي يذكــر عــادة املواضــع التــي مل يســمعها الشــخص وغالًبــا مــا تكــون مــن بدايــة حديــث كــذا إىل هنايــة احلديث، 
أحلنــا عــى كتــاب ســنن الدارقطنــي املحقــق واملخــدوم بعنايــة الشــيخ شــعيب األرنــاؤوط وفريقــه. جتنًبــا لتكــرار 
اســتكال األحاديــث وخترجيهــا، وحرصنــا عــى إبقــاء األرقــام التــي اســتخدمها ضابــط األســاء بشــكلها األصــي 
ــم أســاء الســامعني لســنن  ــمَّ ترقي ــة. كــا ت ــة اجلــدد املتعاملــني مــع املخطوطــات العربي ــدة للطلب ــه مــن فائ ــا في مل
ــن رشــيد،  ــط مــع أوراق ســاع مجهــرة أنســاب قريــش، وجــزء حديــث داود ب ــة والرب ــي لغــرض املقارن الدارقطن
ولغــرض اإلحصــاء فــكان عــدد الســامعني 135 ســامًعا، وإذا اســتثنينا الســامعني )70، 87، 88( الذيــن رسعــان ما 
خرجــوا مــن املجلــس فُشــطب حضورهــم لتلــك املجالــس، يكــون عــدد الســامعني 132 ســامًعا، منهــم 26 ســامًعا 

أمتــوا ســاع مجيــع الكتــاب)1(، وهــذا واحــٌد مــن جمالــس الســاع الكبــرة التــي تعكــس أمهيــة الكتــاب املــدروس.

. )1( بعد إضافة السامع رقم: 55، الذي ني أن ُيضيف إليه الرمز
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النص الُمَحَقق:

]135/أ[
أسامء السامعني للدارقطني)1(:

وقف بالضيائية)2(
]135/ب[ 

فارغة
]136/أ[

وقف بالضيائية بدمشق عى املسلمني وقف
حصل الرشوع يف سنن الدارقطني يف يوم السبت ثامن شهر شوال سنة سبع وثالثني وسبعائة بدار احلديث 

األرشفية)3( جوار قلعة دمشق املحروسة
واخلتم يف يوم اخلميس خامس شهر ذي القعدة من السنة املذكورة 

والقراءة من نسخة احلافظ يوسف بن النابلي)4( وُعوِرَضت بنسخة ابن النحاس)5(.

)1( أبــو احلســن عــي بــن عمــر بــن أمحــد بــن مهــدي )ت 385هـــ/ 995م(، وانظــر ابــن خلــكان، وفيــات األعيــان، ج: 3، ص: 297، واملقصــود 
أســاء الســامعني لســنن الدارقطنــي.

ــن  ــخ املــدارس، ج: 2، ص: 71؛ اب ــدارس يف تاري ــل قاســيون انظــر النعيمــي، ال ــة يف ســفح جب ــة بالصاحلي ــة دار احلديــث الضيائي )2( عــن مكتب
طولــون، اجلوهريــة يف تاريــخ الصاحليــة، ص: 132-134؛ بــدران، عبــد القــادر، منادمــة األطــالل، ص: 242؛ العــش، دور الكتــب، ص: 

.261-244
)3( دار احلديــث األرشفيــة بناهــا امللــك األرشف مظفــر الديــن موســى بــن امللــك العــادل األيــويب ســنة )628هـــ/1231م(؛ وانظــر النعيمــي، 

ــدارس، ج: 1، ص: 15. ال
ــن احلســن النابلــي األصــل الدمشــقي الشــافعي )ت  ــدر ب ــن ب ــن احلســن ب ــن يوســف ب ــو املظفــر رشف الدي )4( أغلــب الظــن هــو احلافــظ أب

ــالم، ج: 50، ص: 80. ــخ اإلس ــي، تاري ــر الذهب 671هـــ/1272م(؛ وانظ
)5( هنــاك أكثــر مــن َعَلــم ُعــرف بابــن النحــاس، وأغلــب الظــن أن املقصــود هــو اإلمــام الفقيــه عبــد الرمحــن بــن عمــر بــن حممــد بــن ســعيد 

ــة؛ وانظــر الذهبــي، ســر أعــالم النبــالء، ج: 17، ص: 313. ــار املري ــه كان مســند الدي از )ت 416هـــ/ 1025م(. ألن ــزَّ التُّجيبــي الب
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]136/ب[ ]قسم أساء السامعني[

بسم اهلل الرمحن الرحيم 

السامعون لسنن اإلمام أيب احلسن الدارقطني عىل الشيخ: 

ي)1(. أ- مجال الدين أيب احلجاج يوسف بن الزكي عبد الرمحن بن يوسف املِزِّ

ب- وتاج الدين عبد الرحيم بن إبراهيم بن إساعيل بن أيب الير)2(.

 
)3(

)4(

ج- وشهاب الدين أمحد بن أيب الير)5(.

َرعــي)6( إمــام  ــز│ الزُّ ــن َحري ــن ســعد ب ــن أيــوب │ب ــن أيب بكــر ب 1 - بقــراءة الشــيخ شــمس الديــن حممــد ب
ــة ]و[ أوالده. اجلوزي

)1( املتــوىف ســنة )742هـــ/ 1341م(. وانظــر ترمجتــه عنــد الســبكي، معجــم الشــيوخ، ج1، ص: 508. ابــن رافــع الســالمي، الوفيــات، ج: 1، 
ص: 396. وهــو امُلســِمع األول.

)2( )ت 749هـــ/ 1348م(. وانظــر ترمجتــه عنــد الســبكي، معجــم الشــيوخ، ص: 223، وهــو امُلســِمع الثــاين. وانظــر أيًضــا ابن حجر العســقالين، 
الــدرر الكامنــة، ج: 2، ص: 351، الذهبــي، معجم الشــيوخ، ج: 1، ص: 387.

)3( هكذا يف األصل، أحلق الرقم: 19 بعد 20.
)4( حرف الكاف، يعني أكمله.

)5( هــو أخــو امُلســِمع الســابق، أمحــد بــن إبراهيــم بــن إســاعيل بــن إبراهيــم بــن أيب اليــر )ت 743هـــ/1342م(. وهــو امُلســِمع الثالــث، وانظــر 
الســبكي، معجــم الشــيوخ، ص: 44، ابــن حجــر العســقالين، الــدرر الكامنــة، ج: 1، ص: 82، ابــن رافــع الســالمي، الوفيــات، ج: 1، ص: 

.427
)6( ابــن قيــم اجلوزيــة )ت 751هـــ/1350م(، وانظــر ترمجتــه عنــد الذهبــي واحلســيني، ذيــول العــرب، ج: 6، ص: 282؛ ابــن قــايض شــهبة، تاريخ 

ابــن قــايض شــهبة، مــج: 3، ج: 2، ص: 16. ومــا بــني القائمتــني │ │ ُأحلــق فــوق الــكالم بخــط الناســخ نفســه.



38

وثيقة جديدة عن نقل العلم في التاريخ اإلسالمي - تحقيق أوراق الّسماع لسنن الّدارقطني                                                             سعيد الجوماني                 

2 - برهان الدين إبراهيم)1( .

3 - ورشف الدين عبد اهلل)2(.

)3(

4 - وزينب)4(.

5 - وأم كلثوم)5(، وأمهم.

زيز)6(. 6 - ضيفة بنت الشيخ شمس الدين │حممد بن عبد األحد│ الرَّ

7 - الشيخ برهان الدين إبراهيم بن حممد بن إبراهيم القيي السفاقي)7( وأخوه.

)1(  )ت 767هـــ/1365م(. ابــن حجــر العســقالين،  الــدرر الكامنــة، ج: 1، ص: 58، ابــن قــايض شــهبة، تاريــخ ابــن قــايض شــهبة، مــج3، ج: 
2، ص: 279.

)2( املرجع السابق، ج2، ص: 290، وقد ذكر يف بعض املصادر أن لقبه مجال الدين، وانظر ابن كثر، البداية والنهاية، ج: 14، ص: 253.
، يعني أكملته مستمعة، أي كان عمرها فوق اخلمس سنوات.  )3(

)4( مل أجد هلا ترمجة. 
)5( مل أجد هلا ترمجة.

ــز احلنبــي  ــد األحــد بــن يوســف اآلمــدي املعــروف بابــن الرزي )6( مل أجــد هلــا ترمجــة مســتقلة، ولكــن أباهــا هــو شــمس الديــن حممــد بــن عب
خطيــب اجلامــع الكريمــي )ت 743هـــ/ 1343م(؛ ابــن حجــر العســقالين، الــدرر الكامنــة، ج: 3، ص: 489. ومــا بــني القائمتــني │ │ 

ُأحلــق فــوق الــكالم بخــط الناســخ نفســه.
)7( النحــوي )ت 742هـــ/ 1342م(؛ ابــن حجــر العســقالين، الــدرر الكامنــة، ج: 1، ص: 55، الســيوطي، بغيــة الوعــاة، ج: 1، ص: 425. ولكن 
ابــن حجــر العســقالين قــال: »ثــم قــدم هــو وأخــوه دمشــق ســنة 38 ]أي 738هـــ[«؛ ابــن حجــر العســقالين، الــدرر الكامنــة، ج: 1، ص: 55، 

وهــذه املعلومــة غــر دقيقــة؛ ألن جملــس العلــم الــذي حــراه بدمشــق جرى بــني شــوال وذي القعــدة ســنة )737هـــ/1337م(.
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8 - الشيخ شمس الدين حممد)1(.

9 - القايض شمس الدين بن النقيب)2(.

10- القايض عاد الدين الطرسويس)3(.

 )4(

 ]137/أ[

11- رشف الدين عبد اهلل بن الشيخ أمني الدين حممد بن إبراهيم الواين احلنفي)5(.

12- أمني الدين حممد بن عي بن احلسن بن عبد اهلل األََنفي املالكي)6(.

13- زين الدين عبد الرمحن بن املسمع األول الشيخ مجال الدين املزي)7(.

)1( هــو أخــو الســامع الســابق دخــل مــع أخيــه إبراهيــم دمشــق ســنة 737هـــ، وتــويف بحلــب ســنة )744هـــ/ 1344م(؛ الذهبــي واحلســيني، 
ــرب، ج: 6، ص: 235. ــول الع ذي

)2( حممــد بــن أيب بكــر بــن إبراهيــم بــن عبــد الرمحــن بــن حممــد بــن محــدان، الشــيخ العــامل املــدرس، القــايض شــمس الديــن ابــن النقيــب )ت 
745هـــ/ 1345م(. الســبكي، طبقــات الشــافعية الكــربى، ج: 9، ص: 307، ابــن حجــر العســقالين، الــدرر الكامنــة، ج: 3، ص: 398.

)3( قــايض القضــاة عــاد الديــن أبــو احلســن عــي بــن أمحــد بــن عبــد الواحــد بــن عبــد املنعــم الطََّرُســويس )ت 748هـــ/ 1348م(. الذهبــي 
ــرب، ج: 6، ص: 269. ــول الع ــيني، ذي واحلس

ــه بشــكله الصحيــح، أي وضــع الصفــر، حتــى ال يقــع لبــس فُيظــن أنَّ الرجــل ســمع  ــا عندمــا جــاء الرقــم: )20( لوحــده كتب )4( املالحــظ هن
املجلــس الثــاين.

)5( )ت 749هـ/1348م(؛ ابن رافع السالمي، الوفيات، ج: 2، ص: 79. الذهبي واحلسيني، ذيول العرب، ج: 6، ص: 277.
)6( )ت 786هـــ/1384م(، الصفــدي، الــوايف بالوفيــات، ج: 4، ص: 159، ابــن حجــر العســقالين، الــدرر الكامنــة، ج: 4، ص: 62، ابــن العــاد 

احلنبــي، شــذرات الذهــب، ج: 8، ص: 503.
)7( )ت 749هـ/ 1348م(. السبكي، معجم الشيوخ، ص: 220، الذهبي واحلسيني، ذيول العرب، ج: 6، ص: 275.
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14- مجال الدين إبراهيم بن يونس بن موسى بن يونس البعلبكي الشافعي)1( وابنه.

15- حممد)2(.

16- شهاب الدين أمحد بن إبراهيم بن حممود الزهري الشافعي)3(.

17- مجال الدين يوسف بن حسن بن أمحد بن مقال الرير البادرائي الشافعي)4(.

18- عالء الدين عي بن عمر بن عبد احلق التلعفري احلنبي)5(.

19- رشف الدين موسى بن ماجد بن أمحد املري الشافعي)6(.

20- شمس الدين حممد بن حممد بن حممد بن موسى القابي املالكي)7(.

 ]137/ب[

)1( ابــن يونــس البعــي الغانمــي )ت 741هـــ/1341م(؛ ابــن حجــر العســقالين، الــدرر الكامنــة، ج: 1، ص: 78؛ الصفــدي، الــوايف بالوفيــات، 
ج: 6، ص: 110.

)2( مل أجد له ترمجة.
)3( مل حُتــدد ســنة وفاتــه ولكــن ُذكــر »أمحــد بــن إبراهيــم الفقيــه العــامل شــهاب الديــن الزهــري الشــافعي، تفقــه وســمع وعلــق وتنبَّــه، مولــد ســنة 

بضــع وســبعائة«، الذهبــي، املعجــم املختــص، 12، ابــن حجــر العســقالين، الــدرر الكامنــة، ج: 1، ص: 95. 
)4( مل أجد له ترمجة.

)5( مل أجــد لــه ترمجــة، ولكننــي وجــدت ترمجــة البنــه أيب بكــر، وفيهــا أن مــن مشــاخيه والــده وابــن رجــب. وانظــر الســخاوي، الضــوء الالمــع، 
ج: 11، ص: 56.

)6( مل أجد له ترمجة. 
والسبب أن له فوت يف امليعاد 12. )7( مل أجد له ترمجة. وعى الرغم من أنه سمع مجيع املجالس لكن مل يضع فوقه 
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ــويف  ــدادي الص ــك│ البغ ــن ُترش ــي ب ــد الغن ــن عب ــف ب ــن يوس ــد ب ــربكات حمم ــو ال ــن أب ــاج الدي 21- ت
ــه. ــي│)1( وابن احلنب

22- حممد كال الدين أبو الفضل)2(، وابن عتيق والده.

23- عبد الرحيم بن أيدمر)3(.

هي احلنبي البغدادي احلريري)4(. 24- نجم الدين أبو اخلر سعيد بن عبد اهلل الدِّ

25- مجال الدين عبد اهلل بن سعد بن سعود املاُسوحي الشافعي)5(.

26- الشيخ أمني الدين مبارك بن عبد اهلل اللبناين الصويف)6(.

27- شمس الدين حممد بن مخيس بن هاشم بن غزية الشيباين احلنبي │البغدادي التاجر│)7( وولده.

ــات، ج: 5، ص: 186؛ ابــن  ــوايف بالوفي )1( )750هـــ/1349م(، ومــا بــني القائمتــني أحلــق فــوق الــكالم بخــط الناســخ نفســه؛ الصفــدي، ال
ــة، ج: 4، ص: 297. ــدرر الكامن ــقالين، ال ــر العس حج

)2( مل أجد له ترمجة.

)3( مل أجد له ترمجة.
)4( )ت 749هـــ/ 1349م(، الذهبــي، املعجــم املختــص، ص: 104؛ الذهبــي واحلســيني، ذيــول العــرب، ج: 6، ص: 277؛ ابــن رافــع الســالمي، 

الوفيــات، ج: 2، ص: 111.
)5( )ت 771هـــ/1370م(، يف األصــل بــن ســعود، وكذلــك عنــد الصفــدي، الــوايف بالوفيــات، ج: 17، ص: 102؛ بينــا هــو »بــن مســعود« عنــد 

الذهبــي، املعجــم املختــص، ص: 120؛ وابــن حجــر العســقالين، الــدرر الكامنــة، ج: 2، ص: 261.
)6( مل حتــدد املراجــع تاريــخ وفاتــه؛ وانظــر ابــن نــارص الديــن، توضيــح املشــتبه، ج: 7، ص: 364؛ الســبكي، معجــم الشــيوخ، ص: 331؛ ابــن 

حجــر العســقالين، الــدرر الكامنــة، ج: 3، ص: 275.
)7( مل أجد له ترمجة، وما بني القائمتني أحلق فوق الكالم بخط الناسخ نفسه.



42

وثيقة جديدة عن نقل العلم في التاريخ اإلسالمي - تحقيق أوراق الّسماع لسنن الّدارقطني                                                             سعيد الجوماني                 

28- جمد الدين عبد السالم)1(.

29- شمس الدين حممد بن عي بن عبد اهلل بن أخو عبيدة القاصد)2(.

30- شهاب الدين أمحد بن حممد بن ضو ابن نارص الشعراوي الشافعي)3(.

 ]138/أ[

31- عاد الدين إبراهيم بن أيب بكر بن يعقوب بن السلطان امللك العادل)4( وولداه.

32- أسد الدين أمحد)5(.

33- وأيملك)6(.

34- شمس الدين حممد بن سامل بن سنانا بن يعقوب األنصاري)7(، وابن أخيه.

35- حممد بن عي بن سامل بن سنانا األنصاري)8(.

36- احلاج حممد بن حممد بن عبد الرمحن بن سليان القادري)9( املؤذن بمسجد فزان بطرابلس)10(.

)1( مل أجد له ترمجة.
)2( مل أجــد لــه ترمجــة، وإنــا وجــدت ترمجــة لوالــده املتــويف ســنة )735هـــ/1335م( »عــي أخــو مجــال الديــن ُعبيــدة القاصــد«، وانظــر اجلــزري، 

تاريــخ حــوادث الزمــان، ج: 3، ص: 828.
)3( مل أجد له ترمجة.

)4( )ت 746هـ/1346م(، ابن رافع السالمي، الوفيات، ج: 2، ص: 20.
)5( مل أجد له ترمجة.
)6( مل أجد له ترمجة.
)7( مل أجد له ترمجة.
)8( مل أجد له ترمجة.

)9( مل أجد له ترمجة. 
)10( فزان، والية واسعة بني الفيوم وطرابلس الغرب، وانظر احلموي، ياقوت، معجم البلدان، ج: 4، ص: 260.
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37- سيف الدين قطلو بن عبد اهلل العالئي احلسيني)1(.

38- أبو بكر بن أمحد بن عبد املعني املري الشافعي)2(.

39- أمحد بن حممد بن أمحد بن عبد اهلل النسائي احللبي)3( والده.

41- وأخته خدجية)4(.

 ]138/ب[

42- حممد بن سيف الدين طولُبغا بن عبد اهلل السيفي)5(.

املستجدون يف الثاين:

43- قايض القضاة حسام الدين احلسن بن رمضان بن احلسن بن فاٍد الِقَرِمي الشافعي)6( وفتاه.

)1( مل أجد له ترمجة.
)2( مل أجد له ترمجة. له فوات يف املواعيد )3، 9، 14(.

)3( مل أجد له ترمجة.
)4( مل أجد هلا ترمجة، ولكنها بنت السامع رقم: 52.

ــة، ج: 3، ص: 461؛  ــول العــرب، ج: 6، ص: 278؛ ابــن حجــر العســقالين، الــدرر الكامن )5( )ت 749هـــ/1348م(، الذهبــي، واحلســيني، ذي
ــات، ج: 3، ص: 146.  ــوايف بالوفي ــدي، ال الصف

)6( )ت 746هـــ/ 1345م(، ابــن نــارص الديــن، توضيــح املشــتبه، ج: 7، ص: 85؛ الصفــدي، الــوايف بالوفيــات، ج: 12، ص: 13؛ ابــن حجــر 
ــقالين، ج: 2، ص: 15. العس
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44- هبادر بن عبد اهلل اآلمدي سيف الدين)1(.

ــد  ــن │عب ــادي ب ــد اهل ــن عب ــد ب ــن أمح ــاد الدي ــيخ ع ــن الش ــد ب ــن حمم ــمس الدي ــيخ ش 45- الش
ــي)2( ــديس احلنب ــف املق ــن يوس ــادي ب ــد اهل ــن عب ــد│ ب احلمي

)3( 
46- الشيخ مجال الدين يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن يوسف النابلي احلنبي)4(.

47- وشهاب الدين أمحد بن احلسن بن جعفر الشاغوري الشافعي)5(.

48- وشهاب الدين أمحد بن حممد بن أيب الفرج بن مزهر)6(.

49- صالح الدين خليل بن سامل بن عبد النارص بن سامل بن جمد الغزي ثم املقديس الشافعي)7(.

50- شهاب الدين أبو العباس أمحد بن حممد بن عي بن جعفر التوني املالكي)8(.

 ]139/أ[

51- الشيخ تاج الدين حممد بن إبراهيم بن يوسف املراكي املالكي الشافعي املري الرير)9(.

)1( )776هـ/ 1374م(، ابن نارص الدين، توضيح املشتبه، ج: 7، ص: 86. 
)2(  )ت 744هـ/ 1343م(. الذهبي واحلسيني، ذيول العرب، ج: 6، ص: 238، السيوطي، بغية الوعاة، ج: 1، ص: 29.

)3(  هنا وضع الصفر للرقم )20(.
)4( لقد ورَد ذكره عند ابن رجب، الذيل عى طبقات احلنابلة، ج: 4، ص: 305. 

)5( مل أجد له ترمجة.

)6( مل أجد له ترمجة.
)7( مل أجد له ترمجة. ولكن هناك ترمجة لولده صالح بن خليل عند السخاوي، الضوء الالمع، ج: 3، ص: 311.

)8( مل أجد له ترمجة.
)9( كلمــة املالكــي مــروب عليهــا يف األصــل، )ت 752هـــ/ 1351م(. الســبكي، عبــد الوهــاب، طبقــات الشــافعية الكــربى، ج: 9، ص: 147، 

لــه فــوات يف امليعاديــن )10، 12(.
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52- رشف الدين أبو اخلر صالح بن عبد اهلل بواب القيمرية النارصية)1(.

53- شمس الدين حممد بن حييى بن زكريا السالمي التاجر ُعرف بابن اإِلَبِري)2(، وولده.

54- حممد)3(.

كُمَل هلام امليعاد الفوت بقراءة عبد الرمحن ابن امُلسِمع املزي)4(.

55- وشمس الدين حممد بن جالل الدين عبد الرمحن بن عمر بن محاد البغدادي ثم احلريري والده)5(.

56- وفتا والده مثقال اهلندي احلنفي)6(.

57- الشيخ إبراهيم بن عبد املحيي بن حممد بن منصور الواسطي مؤذن الرواحية)7(.

58- مجال الدين عبد اهلل بن عبد اخلالق بن سعيد بن عبد اللطيف القرواين املالكي)8(.

)1( )ت 749هـــ/1348م(، الذهبــي واحلســيني، ذيــول العــرب، ج: 6، ص: 271، بينــا ســنة وفاتــه عنــد ابــن حجــر العســقالين، الــدرر الكامنــة، 
ج: 2، ص: 202، هــي )748هـــ(؛ الذهبــي، املعجــم املختــص، ص: 113.

)2( )743هـ/1342م(، ابن رافع السالمي، الوفيات، ج: 1، ص: 418؛ ابن حجر العسقالين، الدرر الكامنة، ج: 4، ص: 285.
)3( مل أجد له ترمجة.

)4( جاءت هذه العبارة بخط الناسخ نفسه عى اهلامش األير للورقة.
)5( مل أجــد لــه ترمجــة. والغريــب أنَّ هــذا الســامع حــر املجالــس العرشيــن مجيعهــا، ومل يــرد اســمه يف قســم الفــوات، ومــع ذلــك مل يضــع معــه 

، وأغلــب الظــن أنــه ســقط ســهًوا. الرمــز
)6( وفتا هكذا يف األصل والصواب وفتى، مل أجد له ترمجة.

)7( وجــدت اســمه يف طبقــة ســاع لكتــاب هتذيــب الكــال يف أســاء الرجــال ســنة 739هـــ، وانظــر املــزي، هتذيــب الكــال، ج: 1، ص: 97، كــا 
ســمع جــزًءا منــه مــرة ثانيــة ســنة 741هـــ، وانظــر املــزي، هتذيــب الكــال، ج: 1، ص: 108، وهــو فيهــا »الشــيخ الصالــح إبراهيــم بــن عبــد 

املحيــي بــن حممــد بــن منصــور الواســطي املعــروف بالــوراق«.
)8( مل أجد له ترمجة.
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59- احلاج عمر بن أيب بكر بن أمحد بن حممود املري التاجر)1( السفار.

]139/ب[

60- عمر بن أيب بكر بن عبد احلميد بن حممد اجلوخي ابن احلبال)2(.

61- أمحد بن صالح بن أمحد بن خطاب ابن عمر، شهاب الدين الزهري)3(.

62- وإبراهيم بن حممود بن سلان احللبي)4(.

63- وحممود ولده)5(.

64- وحممد أخوه)6(.

املستجدون يف الثالث:

65- عي بن يوسف بن أمحد بن عبد الدايم احللبي األصل املري)7( الشيخ.

66- مجال الدين محزة بن عمر بن أمحد بن حممد بن يوسف احللبي اهلكاري الفقيه احلنبي)8(.

)1( وجــدت اســمه أيًضــا يف طبقــة ســاع لكتــاب هتذيــب الكــال يف أســاء الرجال ســنة 739هـــ، وانظــر املــزي، هتذيــب الكــال، ج: 1، ص: 97. 
ويبــدو أنــه كان زميــاًل يف الطلــب للشــيخ إبراهيــم بــن عبــد املحيــي بــن حممــد بــن منصــور الواســطي.

)2( مل أجد له ترمجة.
)3( )ت 795هـ/ 1392م(، ابن حجر العسقالين، الدرر الكامنة، ج: 1، ص: 141؛ ابن حجر العسقالين، إنباء الغمر، ج: 1، ص: 458.

ــوايف  ــدي، ال ــة، ج: 1، ص: 71-72، الصف ــدرر الكامن ــقالين، ال ــر العس ــن حج ــب )ت 760هـــ/1359م(، اب ــب رس حل ــن كات ــال الدي )4( مج
بالوفيــات، ج: 6، ص: 93-92. 

)5( مل أجد له ترمجة. 
ــر  ــن حج ــد اب ــات، ج: 5، ص: 10؛ وعن ــوايف بالوفي ــدي، ال ــد الصف ــأ عن ــد ورد خط ــوال 737هـــ/1337م(، وق ــق )ت ش ــب رس دمش )6( كات
ــنة  ــوال س ــاين يف ش ــم الث ــس العل ــر جمل ــه ح ــني أن ــنة )727هـــ(. يف ح ــويف س ــة، ج: 4، ص: 251-252، أن ت ــدرر الكامن ــقالين، ال العس

)737هـــ(. وربــا وفاتــه كانــت ســبب انقطــاع أخيــه وابنــه عــن حضــور باقــي جمالــس هــذا الكتــاب. 
)7( )ت 749هـ/1348م(. ابن فهد املكي، حلظ األحلاظ، ص: 120.

)8( كان حًيا سنة )745هـ/1345م(؛ الذهبي، املعجم املختص، ص: 89.
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67- أمني الدين سامل بن إبراهيم ابن حممود الُقَريري الشافعي)1(.

68- وصاحلة بنت عاد الدين داود بن ربيع املقدم)2(.

املستجدون يف الرابع:

69- حممد بن شمس الدين حممد بن عبد الوهاب كاتب صالح الدين بن امللك الكامل ]...[)3(.

70- وخادم والده حممد بن سالمة ]   [ الصاحلي)4(.
)5(

 ]140/أ[

)1( مل أجد له ترمجة.
)2( مل أجد هلا ترمجة. 
)3( مل أجد له ترمجة.

)4( ما بني املعقوفتني فراغ يف األصل بمقدار كلمة، ومل أجد له ترمجة.
)5( رُضب عــى هذيــن الرقمــني يف األصــل. والغريــب أن املجلــس الرابــع ُأعيــد فواتــه ومل يكــن حممــد بــن ســالمة الصاحلــي بينهــم، واملجلــس 
اخلامــس ال فــوات بــه. فأغلــب الظــن أن حممــد بــن ســالمة الصاحلــي حــر بدايــة املجلســني ثــم خــرج فــوًرا، ومل حيــر اإلعــادة لذلــك عــاد 

ــه حيــر باقــي املجالــس ولكنــه مل يعــد. ضابــط األســاء وشــطب رقــم املجلســني، ومل يشــطب اســمه علَّ



48

وثيقة جديدة عن نقل العلم في التاريخ اإلسالمي - تحقيق أوراق الّسماع لسنن الّدارقطني                                                             سعيد الجوماني                 

املستجدون يف اخلامس:

71- فاطمة بنت حممد بن العاد عبد اخلالق)1( من بيت رانس)2( أبو ]كعا/كغا؟[.

72- نور الدين عي بن حسني بن إساعيل بن جربيل األنصاري املالكي املري)3(.

73- هدية بنت عي بن حممد بن محاد املقدم أبوها بإسطبل السلطان)4(.

74- نــارص الديــن أبــو بكــر حممــد بــن الشــيخ فخــر الديــن حممــد بــن حممد بــن حممــد بــن عبــد القــادر األنصاري 
الشــافعي بــن الصايغ)5(.

 
املستجدون يف السادس:

75- عاد الدين أبو بكر بن أمحد بن أيب الفتح بن إدريس ابن الراج)6(.

76- أيملك بنت حممد بن أمحد النسائي احللبي، أخت أمحد املتقدم ذكره)7(.

املستجدون يف السابع:

77- عائشة بنت املقدم عي أخت هدية املذكورة وبنت بنتها)8(.

)1( وجــدت اســمها يف طبقتــي ســاع لكتــاب هتذيــب الكــال عــى املــزي، وهــي زوجــة ابنــه عبــد الرمحــن. وانظــر املــزي، هتذيــب الكــال، ج: 
1، ص: 101، 105.

)2( بيــت رانــس، مــن قــرى غوطــة دمشــق كانــت مــن موقوفــات اخلانقــاه الدويريــة، وانظــر النعيمــي، الــدارس، ج: 2، ص: 116؛ بــدران، عبــد 
القــادر، منادمــة األطــالل، ص: 276.

)3( مل أجد له ترمجة.
)4( مل أجد هلا ترمجة.

)5( )ت 750هـ/1349م(. ابن قايض شهبة، تاريخ ابن قايض شهبة، مج2، ج: 1، ص: 707؛ الذهبي، املعجم املختص، ص: 261.
)6( )ت 777هـ/ 1376م(. ابن حجر العسقالين، إنباء الغمر، ج: 1، ص: 222.

)7( مل أجد هلا ترمجة.

)8( مل أجد هلا ترمجة.
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78- فاطمة بنت حممد بن عي املقدم املذكور)1(، وفتاة والدها.

79- نسيم احلبشية)2(.

80- شهاب الدين أمحد بن نارص الدين حممد بن ]  [ العالئي احلنبي)3(.

]140/ب[

املستجدون يف الثامن:

ــهاب  ــة ش ــن العالم ــد ب ــن حمم ــمس الدي ــن ش ــر ب ــن أيب بك ــايض رشف الدي ــن الق ــد ب ــن أمح ــهاب الدي 81- ش
ــب)4(. ــود الكات ــن حمم الدي

82- وأخوه عي)5(.

83- وابن عمها حممد بن بدر الدين حممد بن شمس الدين حممد)6(.

84- وفتا والدمها طيبغا اجلركي)7(.

85- وتربيته)8( حسن بن كرزا)9(.

)1( مل أجد هلا ترمجة. 
)2( مل أجد هلا ترمجة.

)3( ما بني املعقوفتني فراغ بمقدار كلمة يف األصل، ومل أجد له ترمجة.
)4( ابن حجر العسقالين، )ت 754هـ/1354م(، الدرر الكامنة، ج: 1، ص: 113.

)5( املرجع السابق، ج: 3، ص: 33.
)6( مل أجد له ترمجة.
)7( مل أجد له ترمجة.

)8( ُيستفاد من طباق الساع التي درستها أن مصطلح تربيته يأيت بمعنى: أنه ابن زوجته وليس من صلبه.
)9( مل أجد له ترمجة.
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86- حممد بن أمحد بن أمحد بن نر البغدادي السالمي)1(.

87- هباء الدين بن رسالن بن أمحد بن حممد بن ربيع الشافعي)2(.
)3(

88- إبراهيــم بــن تقــي الديــن حممــد بــن ســليان بــن عبــد اهلل اجلعــربي ســبط الشــيخ زيــن الديــن بــن الشــيخ 
مجــال الديــن املــزي)4(.

)5(

89- حسني بن حممد بن املقدم عي)6( أخو فاطمة املتقدم ذكرها.

املستجدون يف التاسع:

90- شمس الدين حممد ابن عبد الكريم بن عبد احلميد املارديني)7( املقرئ والده.

91- حمب الدين حممد بن اخلر بن عبد املجزي الياين)8(.

املستجدون يف العارش:

92- عبد الوهاب بن تقي الدين بن العلم احلراين)9(.

)10(

)1( مل أجد له ترمجة.

)2( مل أجد له ترمجة.
)3( رُضب عى رقم املجلس، ربا ألنه خرج فوًرا، ومل ُيرب اسمه علَّه يعود وحير باقي املجالس.

)4( مل أجد له ترمجة، ولكننا استفدنا أنه سبط – أي ابن بنت – الشيخ زين الدين أيب القاسم عبد الرمحن بن الشيخ مجال الدين املزي.
)5( رضب ضابــط املجلــس عــى رقــم املجلــس، ربــا ألنــه خــرج فــوًرا، وهلــذا رضب عــى اســمه يف فــوات امليعــاد الثامــن، ولكنــه مل ُيــرب عــى 

ــه يعــود وحيــر باقــي املجالــس. وانظــر ]145/ب[. اســمه علَّ
)6( مل أجد له ترمجة.
)7( مل أجد له ترمجة.
)8( مل أجد له ترمجة.
)9( مل أجد له ترمجة.

)10( املالحظ أنه كتب الرقم )10( مثل الرقم )1( ومل يضع فوقه صفًرا مكتفًيا بعنوان امليعاد إلزالة اللبس.
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93- عبد الرمحن بن املقدم حممد بن املقدم عي)1( أخو حسني.

 ]141/أ[

املستجدون يف احلادي عرش:

94- جمتبى الدين حييى بن يوسف بن حييى بن طلحة بن عبد اخلالق الصلتي الشافعي)2(.

95- نفيسة بنت حممد بن عي)3( ]شكرخان[)4( عاد الدين بن امللك العادل.

96- ورسملك بنت احلاج أمحد بن فخر الدين بن عثان املوصي التاجر السفار أبوها)5(.

97- الشيخ بدر الدين عي بن حممد بن عبد الغفار ] [ اخلراساين │ابن مؤذن النارصية│)6( وولده.

98- حممد يف الرابعة)7(.

املستجدون يف الثاين عرش:

99- تقــي الديــن عبــد اهلل بــن الشــيخ نــور الديــن حممــد بــن حممــد بــن حممــد بــن عبــد القــادر األنصــاري بــن 
الصايــغ)8(.

)1( مل أجد له ترمجة، وهو أخو فاطمة أيًضا.
)2( مل أجد له ترمجة.
)3( مل أجد هلا ترمجة.

)4( شــكرخان هكــذا قــرأت الكلمــة، وربــا يقصــد شــكارخانة، مــن شــكار بمعنــى الصيد وخانــة بمعنــى الــدار والبيــت، أي دار الصيــد. مصطلح 
كان يطلــق يف عهــد املاليــك للداللــة عــى املــكان الــذي يشــتمل طيــور الصيــد ومتعلقاهتــا املعــدة خصيًصــا لصيــد الســلطان، وانظــر حــالق، 

حســان وصبــاغ، عبــاس، املعجــم اجلامــع يف املصطلحــات، ص: 129.
)5( مل أجد هلا ترمجة.

)6( ما بني املعقوفتني فراغ يف األصل بمقدار كلمة، وما بني القائمتني كتب بخط الناسخ نفسه فوق الكالم. ومل أجد له ترمجة.
)7( مل أجد له ترمجة.

)8( مل أجــد لــه ترمجــة، ولكننــي وجــدت اســمه بــني ســامعي مشــيخة أيب عبــد اهلل حممــد بــن أمحــد بــن إبراهيــم الــرازي، وذلــك يف 23 ربيــع اآلخــر 
ســنة 732هـــ/ 1332م، وانظر الســلف، مشــيخة ابن اخلطــاب، ص: 307.
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100- شمس الدين حممد بن يوسف بن أمني اخلليي الشافعي)1(، وابن أخته.

101- حممد بن عيسى بن عمر)2(.

102- خر بن حممد بن خر القالني األقباعي احلنبي)3(.

103- مجال الدين حممد بن عمر بن حييى الغاري الشافعي)4(.

104- الشيخ حممد بن أيب بكر بن حممد بن حييى الصلتي)5(.

 ]141/ب[

املستجدون يف الرابع عرش:

│وخالته. 105- حممد بن عثان بن عبد اهلل)6( اجلايب أبوه │يف 

106- عائشة بنت أمحد بن حممد بن أمحد احلراين)7( التاجر أبوها. 

107- يوسف بن يعقوب بن أيوب احلربايص احلنبي)8(.

)1( مل أجد له ترمجة.

)2( مل أجد له ترمجة.

)3( مل أجد له ترمجة.

)4( مل أجد له ترمجة.

)5( مل أجد له ترمجة.

)6( مل أجد له ترمجة.
)7( مل أجد هلا ترمجة.
)8( مل أجد له ترمجة.
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املستجدون يف اخلامس عرش:

108- حسلة بنت عبد اهلل قريبة عاد الدين بن امللك العادل)1(.

قي والده)2(. 109- حممد بن إبراهيم بن أمحد الرتكاين الرَّ

110- شمس الدين حممد بن يعقوب بن فارس اجلعربي الشافعي)3(.

املستجدون يف السادس عرش:

111- عبد اهلل بن موسى بن أمحد بن سعد احلسباين الشافعي)4(.

112- أمحد بن عبد املنعم بن أيب الفرج البهني التاجر املري)5(.

113- حممد بن خملوف بن حممد بن حممد السملوطي املري التاجر)6(.

114- عبد الرمحن بن نفيس بن عبد العزيز بن أيب بكر البهني التاجر املري)7(.

115- أمحد بن رشف بن أمحد بن عثان الطحاوي املري التاجر)8(.

116- حممد بن عمر بن خملوف بن حممد)9( بن أخو)10( حممد املذكور.

)1( مل أجد هلا ترمجة.
)2( مل أجد له ترمجة.

)3( مل أجد له ترمجة. 
)4( مل أجد له ترمجة.
)5( مل أجد له ترمجة.
)6( مل أجد له ترمجة.
)7( مل أجد له ترمجة.
)8( مل أجد له ترمجة.
)9( مل أجد له ترمجة.

)10( هكذا يف األصل والصواب ابن أخي.
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117- عالء الدين عي بن رشف الدين احلسني بن سالم الشافعي)1(.

 ]142/أ[

املستجدون يف السابع عرش:

118- سعيد بن أمحد بن حممد بن نر اهلل الزرعي)2(.

119- إبراهيم بن عيسى بن عبد الرمحن بن نجدة بن محدان بن النقيب)3(.

املستجدون يف الثامن عرش:

120- تاج الدين خليل بن إبراهيم بن أمحد املري الوجيزي الشافعي)4(.

121- وأمحد بن عز الدين حممد بن عيسى بن حممد بن ُرزيك الغساين)5( الشافعي والده.

املستجدون يف العرشين وهو ختام الكتاب:
122- زين الدين عمر بن قاسم ]   [ بن تيمية)6(.

 )7(

123- وعي بن قليج بن عي احللبي األصل ثم الدمشقي الفراء)8( وبنته.
124- عائشة يف الرابعة)9(.

)1( )753هـ/1352م(، ابن رافع السالمي، الوفيات، ج: 2، ص: 152. ابن حجر العسقالين، الدرر الكامنة، ج: 3، ص: 41.
)2( مل أجد له ترمجة.
)3( مل أجد له ترمجة.
)4( مل أجد له ترمجة.
)5( مل أجد له ترمجة.

)6( ما بني املعقوفتني فراغ يف األصل بمقدار ثالث كلات، ومل أجد له ترمجة.
)7( هنا وضع الصفر.

)8( مل أجد له ترمجة.
)9( مل أجد هلا ترمجة.
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125- وفاطمة بنت شهاب الدين العالئي)1(.
126- وعمر بن مظفر بن حسن املري القطان)2( │مع ابن اإلخنائي│.

127- وشمس الدين حممد بن عبد اهلل بن أمحد بن الناصح)3(.
128- ومجال الدين إبراهيم بن القايض شمس الدين حممد بن رشف الدين حممد بن العز احلنفي)4(.

129- وعاد │وتاج│ الدين حممد بن قايض ]القضاة[ حممد بن أيب بكر اإلخنائي الشافعي)5(.
130- وكال الدين حممد بن الشيخ فخر الدين بن الصايغ)6(، وعي الرير املري)7(. 

131- وإبراهيم بن إساعيل بن إبراهيم بن عبد املحسن املقديس الشافعي)8(.
132- وصاحلة بنت حممد بن الفتح حممد القصاص)9(.

133- وابنها يوسف يف الثانية ابن شهاب الدين الزهري)10(.
134- وحممد بن علم ]الدين[ بن حممد من غزة)11(. 

135- وأمحد بن عثان بن سعد من غزة)12(.

]142/ب[ ]قسم املجالس املعادة[

ــم)14(، واملــزي حــني اإلعادة│بقــراءة  ــد الرحي ــن أيب الير)13(،│وأخــوه عب الســامعون لــأول عــى أمحــد ب
ــه،  ــن أخت ــي، واب ــاغوري، واخللي ــاري، والش ــري، والغ ــاين، والُقَري ــي، واللبن ــه، واملراك ــي وعتيق ــزي. القرم الغ
ومحــزة، وابــن عبــد املعــني، وابــن عبــد الدايــم، واليــاين، وزيــن الديــن بــن املســمع، وأمحــد بــن النســائي، وابــن 
ــرر│،  ــم │مك ــد الكري ــن عب ــال، واب ــيده)15(، ومثق ــن س ــي، واب ــده، والده ــري، وول ــن اإلب ــده، واب ]...[، وول

)1( مل أجد هلا ترمجة. وربا تكون ابنة السامع رقم: 79.
)2( مل أجد له ترمجة.

)3( )775هـ/ 1374(. ابن حجر العسقالين، إنباء الغمر، ج: 1، ص: 67. 
)4( مل أجد له ترمجة.

)5( )763هـ/ 1361م(، املقريزي، السلوك، ج: 4، ص: 265.
)6( مل أجد له ترمجة.

)7( رُضب عليه يف األصل.
)8( مل أجد له ترمجة.
)9( مل أجد هلا ترمجة.

)10( مل أجد له ترمجة.
)11( مل أجد له ترمجة. 
)12( مل أجد له ترمجة.

)13( انظر املسمع الثالث. 
)14( هكذا يف األصل والصواب أخيه، وانظر املسمع الثاين. 

)15( ابن سيد الدهي مل أستطع حتديده بني السامعني، وسيتكرر يف الورقتني ]145/أ، 148أ[.
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ــن  ــد ب ــن حمم ــي ب ــني، وع ــني مكمل ــوى حس ــدم، س ــة املق ــري، ومجاع ــوت الزه ــا، وبف ــن طولبغ ــطي، واب والواس
ــدران مــن عــني عــزت)1(. ــن ب إســاعيل ب

]143/أ[

فارغة

]143/ب[

فارغة

]144/أ[

فارغة

]144/ب[

فارغة

]145/أ[

]قسم الفوات مع بعض املجالس املعادة[

فــوت امليعــاد الثــاين: أولــه عنــد أول حديــث أيب هريــرة: ال صــالة ملــن ال وضــوء لــه، وال وضــوء ملــن مل يذكــر 
ــن  ــد)3(، واب ــأ باملقاع ــان توض ــس أن عث ــث أيب أن ــاس حدي ــن عب ــث اب ــن حدي ــواين م ــمع ال ــه)2(. س ــم اهلل علي اس
ــري  ــث الزه ــن حدي ــد)4( ]...[)5( م ــأ باملقاع ــه توض ــان أن ــن عث ــه ع ــن أبي ــاين ع ــن البيل ــث اب ــن حدي ــد م ماج
ــام وهــو جنــب توضــأ وضــوءه  ــد. وابــن ســلمة عــن عائشــة قالــت كان رســول اهلل إذا أراد أن ين عــن عــروة أعي

ــة احلديــث، ورجــع بعــد مــي مخســة أحاديــث. للصــالة)6(، وذكــر بقي

ــني)7(.  ــى اخلف ــح ع ــول اهلل يف املس ــَص رس ــال رخَّ ــن عس ــوان ب ــث صف ــه حدي ــث: أول ــاد الثال ــوت امليع ف
ســمع شــمس الديــن بــن عبــد اهلــادي مــن حديــث عــروة عــن أبيــه عــن عائشــة، أهنــا بلغهــا قــول ابــن عمــر يف 

)1( هذا السامع يرد ألول مرة، فهو مل حير سوى إعادة املجلس األول.
)2( الدارقطني، سنن الدارقطني، ج: 1، ص: 123.

)3( املرجع السابق، ج: 1، ص: 148.

)4( املرجع السابق، ج: 1، ص: 160.
)5( ما بني املعقوفتني قرابة ثالث كلات شطب عليها بكلمة أعيد فعرت قراءهتا.

)6( الدارقطني، سنن الدارقطني، ج: 1، ص: 227.

)7( الدارقطني، سنن الدارقطني، ج: 1، ص: 241.
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ــد املعــني، وســمع ابــن عمــر الزهــري مــن حديــث احلســن بــن أيب  ــو بكــر)2( بــن عب القبلــة الوضــوء)1( ومعــه أب
احلسن أن النبي صى اهلل عليه وسلم أمر من ضحك يف الصالة أن يعيد الصالة)3(.

ــى  ــم حت ــوا ليلته ــول اهلل فأدجل ــع رس ــا م ــال كن ــني ق ــن حص ــران ب ــث عم ــه حدي ــع: أول ــاد الراب ــوت امليع ف
س رســول اهلل وأخرجــه فأســلمْت وأســلموا أخرجــه البخــاري)4(. ســمع صــالح  إذا كانــوا يف وجــه الصبــح عــرَّ
الديــن الغــزي بفــوت حديــث عمــران هــذا وســمع مــن حديــث عــي يف الرجــل يكــون يف الســفر فتصيبنــه اجلنابــة 
ومعــه املــاء القليــل)5( ]... ... ...[، وســمع شــهاب الديــن أمحــد ]...[ مــن قولــه بــاب يف املســح عــى اخلفــني مــن 

غــر توقيــت)6(، ومعــه رشف الديــن الــواين. أعيــد)7(.

فــوت امليعــاد اخلامــس: أولــه أول حديــث اجلــزء الســابع وهــو حديــث ابــن عمــر أن النبــي صــى اهلل عليــه 
وســلم قــال مــن أذن اثنتــي عــرش ســنة وجبــت لــه اجلنــة، وكتــب لــه بتأذينــه يف كل مــرة ســتون حســنة وبإقامتــه 

ثالثــون حســنة)8(.

ــة  ــالة املكتوب ــام يف الص ــول اهلل إذا ق ــال كان رس ــي ق ــث ع ــن حدي ــع اليدي ــاب رف ــه ب ــادس: أول ــوت الس ف
كــربَّ فرفــع يديــه حــذو منكبيــه فذكــره)9(. وســمع ابــن ماجــد مــن قــول ســفيان وأتيتهــم ويعنــي أصحــاب حممــد 
فوجدهتــم يرفعــون أيدهيــم يف برانســهم يف الشــتاء)10(. وســمع ابــن يونــس وولــده مــن حديــث عبــد الرمحــن بــن أيب 
ليــى عــن الــرباء أنــه رأى النبــي حتــى قــام إىل الصــالة كــربَّ ورفــع يديــه وآخــره)11( وكان قــد اختلــط ومــن بعــده 

بحديــث، حســن احللبي. أعيــد)12(.

ــه  ــى اهلل علي ــول اهلل -ص ــال رس ــال: ق ــرة ق ــث أيب هري ــو حدي ــع وه ــزء التاس ــه أول اجل ــابع: أول ــوت الس ف
وســلم: »َمــن صــى صــالة مكتوبــة مــع اإلمــام فليقــرأ بفاحتــة الكتــاب يف ســكناته، ومــن انتهــى إىل أم القــرآن فقــد 

)1( املرجع السابق، ج: 1، ص: 248.
)2( هكذا يف األصل والصواب أيب بكر.

)3( الدارقطني، سنن الدارقطني، ج: 1، ص: 304.
)4( املرجع السابق، ج: 1، ص: 369.
)5( املرجع السابق، ج: 1، ص: 374.
)6( املرجع السابق، ج: 1، ص: 376.

)7( كلمة أعيد، ُكتبت بشكل مائل عى فوت امليعاد الرابع.
)8( الدارقطني، سنن الدارقطني، ج: 1، ص: 449.

)9( املرجع السابق، ج: 2، ص: 37.
)10( املرجع السابق، ج: 2، ص: 42.

)11( املرجع السابق، ج: 2، ص: 4.
)12( ُكتبت هذه الكلمة عى كامل فوت امليعاد السادس.
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أجــزأه«)1(. ســمع محــزة مــن حديــث عبــد اهلل بــن شــداد بــن اهلــاد عــن جابــر قــال صــال)2( بنــا رســول اهلل وآخــره، 
رواه الليــث عــن أيب يوســف عــن أيب حنيفــة)3(، وســمع ابــن ســيد الدهــي )4(مــن حديــث أيب هريــرة قــال كان النبــي 

إذا فــرغ مــن قــراءة أم القــرآن رفــع صوتــه وقــال آمــني)5(.

]145/ب[

ــلم-  ــه وس ــى اهلل علي ــول اهلل -ص ــت رس ــال: رأي ــرث ق ــن احلوي ــك ب ــث مال ــن حدي ــعراوي م ــمع الش وس
يصــي وكان إذا كان يف الركعــة األوىل والثالثــة مل ينهــض حتــى يســتوي قاعــًدا)6(، وســمع صالــح القيمــري مــن أول 
اجلــزء العــارش وهــو حديــث عبــد اهلل بــن مســعود قــال مــا نســيت مــن األشــياء فلــم أنــس تســليم رســول اهلل)7(، 

ومعــه عائشــة بنــت املقــدم، وبنــت بنتهــا وفتاهتــم نســيم.

فــوت الثامــن: أولــه أول احلــادي عــرش وهــو حديــث احلســن قــال مــرض رســول اهلل عــرشة أيــام وكان أبــو 
بكــر يصــي بالنــاس تســعة أيــام وذكــر بقيــة احلديــث)8(. ســمع إبراهيــم اجلعــربي مــن ] [)9(، وســمع مــن كتــاب 
اجلمعــة حســني بــن حممــد بــن عــي املقــدم ]...[ واملاســوحي مــن حديــث جابــر قــال بينــا رســول اهلل قائــم خيطــب 

يــوم اجلمعــة إذ قدمــت عــر فذكــره)10(، وســمع مــن هنــا عائشــة ابنــة املقــدم عــي.

َت املالئكــة عــى آدم  فــوت التاســع: أول الثالــث عــرش وهــو حديــث احلســن عــن أنــس كــذا قــال: قــال كــربَّ
أربًعــا وآخــره حممــد بــن الوليــد هــذا ضعيــف)11(. ســمع حســني بــن املقــدم مــن حديــث عيســى مــوىل حذيفــة قال: 
صليــت خلــف مــوالي وويل نعمتــي)12(، وســمع مــن حديــث عبــد اهلل بــن كعــب بــن مالــك عــن أبيــه قــال جــاء 
س إىل رســول اهلل فقــال: إنَّ أمــه توفيــت)13(. عائشــة بنــت املقــدم عــي وفاطمــة بنــت  ــن شــاَّ ــن قيــس ب ثابــت ب

)1( الدارقطني، سنن الدارقطني، ج: 2، ص: 95.
)2( هكذا يف األصل والصواب صى.

)3( الدارقطني، سنن الدارقطني، ج: 2، ص: 110.
)4( سبق التنويه به يف ]142/ب[.

)5( الدارقطني، سنن الدارقطني، ج: 2، ص: 134.
)6( املرجع السابق، ج: 2، ص: 151.
)7( املرجع السابق، ج: 2، ص: 174.
)8( املرجع السابق، ج: 2، ص: 259.

)9( رُضب عليه يف األصل، وما بني املعقوفتني بياض يف األصل.
)10( الدارقطني، سنن الدارقطني، ج: 2، ص: 307.

)11( املرجع السابق، ج: 2، ص: 432.

)12( املرجع السابق، ج: 2، ص: 435.

)13( املرجع السابق، ج: 2، ص: 439.
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بنتهــا وفتاهتــم نســيم، وســمع مــن حديــث معــاذ قيــل لــه بــا أمــرت وآخــره يعنــي ال تأخــذ مــن ذلــك شــيًئا)1(. 
عــي بــن القــايض رشف الديــن الكاتــب وابــن عمــه حممــد وحســن بــن كــرزا، وســمع مــن حديــث ســويد بــن غفلة 

قــال: قــدم علينــا مصــدق النبــي وآخــره إنــا ســمعناه منــه عــن عثــان)2(، أبــو بكــر بــن عبــد املعــني.

فــوت العــارش: أولــه أول اجلــزء الرابــع عــرش وهــو حديــث أنــس، أن أبــا بكــر ملــا اســتخلف وجــه أنــس بــن 
مالــك إىل البحريــن فكتــب لــه هــذا الكتــاب وآخــر احلديــث إال أن يشــاء رهبــا)3(. ســمع مــن حديــث عبــد الرمحــن 
بــن أيب ســعيد اخلــدري عــن أبيــه قــال: رسحتنــي أمــي إىل رســول اهلل فقعــدت واســتعرب وذكــر بقيــة احلديــث)4(، 
املراكــي)5(، وســمع شــهاب الديــن التونــي مــن حديــث عــي وعبــد اهلل قــاال: ال حتــل الصدقــة ملــن لــه مخســون 

درمًهــا أو قيمتهــا مــن الذهــب)6(.

فــوت احلــادي عــرش: أولــه أول اجلــزء الســادس عــرش وهــو حديــث أيب هريــرة قــال: قــال رســول اهلل -صــى 
اهلل عليــه وســلم- مــن أكل ناســًيا أو رشب ناســًيا فــال يفطــر إنــا هــو رزق رزقــه اهلل)7(. ســمع بــدر الدين اخلراســاين 

وولده من أول السابع عرش وهو حديث أول كتاب احلج)8(.

ــه وســلم- يف امُلحــِرم  ــال رســول اهلل -صــى اهلل علي ــال: ق ــاس ق ــن عب ــه حديــث اب ــاين عــرش: أول فــوت الث
إذا مل جيــد نعلــني فليلبــس اخلفــني ومــن مل جيــد إزاًرا فليلبــس الراويــل)9(. ســمع مــن حديــث جابــر قــال: ســن 
ــاج املراكــي، والتونــي، ومــن حديــث  ــه وســلم-البقرة واجلــزور عــن ســبعة)10(. الت رســول اهلل -صــى اهلل علي

أســامة بــن رشيــك قــال خرجــت مــع رســول اهلل حاًجــا وآخــره فــذاك الــذي خــرج وهلــك)11(. القابــي.

]146/أ[

فــوت الثالــث عــرش: أولــه أول اجلــزء التاســع عــرش، وهــو أول كتــاب البيــوع ســمع بفــوت أربعــة أحاديــث 
)1( املرجع السابق، ج: 2، ص: 475.
)2( املرجع السابق، ج: 2، ص: 496.

)3( الدارقطني، سنن الدارقطني، ج: 3، ص: 14-11.
)4( املرجع السابق، ج: 3، ص: 20.

)5( املراكي ُكتب عى اهلامش، وفوقه كلمة صح، ووضع مكان اسمه إشارة حلق. 
)6( الدارقطني، سنن الدارقطني، ج: 3، ص: 30.

)7( املرجع السابق، ج: 3، ص: 145.

)8( املرجع السابق، ج: 3، ص: 213.

)9( املرجع السابق، ج: 3، ص: 237.
)10( املرجع السابق، ج: 3، ص: 268.

)11( الدارقطني، سنن الدارقطني، ج: 3، ص: 282.
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اخلليــي وابــن أختــه، ومــن حديــث أيب هريــرة وآخــره وحــرم اخلنزيــر وثمنــه)1(، مجــال الديــن النابلــي. 

ــذ  ــن منق ــان ب ــال كان حب ــر ق ــن)2( عم ــث ب ــه حدي ــن وأول ــادي والعرشي ــه أول احل ــرش: أول ــع ع ــوت الراب ف
رجــاًل ضعيفــا وآخــره ال خذابــة)3(. ســمع مــن حديــث زيــد بــن أســلم، أنــه كان يف غــزاة وســمع رجــل)4( ينــادي 
ق)5(، أبــو بكــر بــن عبــد املعــني. ومــن حديــث بــن)6( عبــاس قــال بينــا ركــب فيهــم  ق يــا رُسَّ آخــر يقــول يــا رُسَّ
نــاس مــن أصحــاب النبــي إذ عــرض هلــم رجــل فقــال إن زعيــم احلــي لســليم يعنــي لديًغــا)7(. التونــي، ويوســف 
احلــربايص، وعائشــة بنــت املقــدم وســبطتها وفتاهتــم نســيم، ومــن حديــث ســليان بــن بريــدة عــن أبيــه قــال: جــاء 
ماعــز بــن مالــك فقــال يــا رســول اهلل طهــرين وذكــر احلديــث وآخــره فقــال إيلَّ رضاعــه يــا نبــي اهلل فرمجهــا)8(. ابــن 

اجلــايب وخالتــه.

فــوت اخلامــس عــرش: أولــه أول الثالــث والعرشيــن وهــو حديــث أيب جملــز أنَّ علًيــا هنــا)9( أصحابه أن يبســطوا 
عــى اخلــوارج حتــى حيدثــوا حدًثــا)10(. ســمع مــن أول اجلــزء الرابــع والعرشيــن، وهــو حديــث عمــر أنــه جعــل دية 

اليهــودي والنــراين أربعــة آالف واملجــويس ثانائة)11(، حممــد الرقي.

فــوت الســادس عــرش: أولــه أول اخلامــس والعرشيــن، وهــو حديــث بشــر بــن هنيــك عــن أيب هريــرة أن النبي 
-صــى اهلل عليــه وســلم- قــال: »مــن اطلــع يف بيــت قــوم بغــر إذهنــم ففقــأوا عينه فــال ديــة وال قصــاص«)12(. 

ــث  ــن حدي ــي م ــمع القاب ــكاح)13(. س ــاب الن ــه كت ــن وأول ــابع والعرشي ــه الس ــرش: أول ــابع ع ــوت الس ف
ســعيد بــن جبــر عــن ابــن عبــاس قــال: قــال رســول اهلل -صــى اهلل عليــه وســلم-: »ال نــكاح إال بــويل وشــاهدي 

)1( املرجع السابق، ج: 3، ص: 388.
)2( هكذا يف األصل والصواب ابن.

)3( الدارقطني، سنن الدارقطني، ج: 4، ص: 7.
)4( هكذا يف األصل والصواب رجاًل.

)5( الدارقطني، سنن الدارقطني، ج: 4، ص: 19.
)6( هكذا يف األصل والصواب ابن.

)7( الدارقطني، سنن الدارقطني، ج: 4، ص: 27.
)8( املرجع السابق، ج: 4، ص: 79-77.

)9( هكذا يف األصل والصواب هنى.
)10( الدارقطني، سنن الدارقطني، ج: 4، ص: 151.

)11( املرجع السابق، ج: 4، ص: 220.
)12( يف األصل »ففقوا«. املرجع السابق، ج: 4، ص: 273.

)13( الدارقطني، سنن الدارقطني، ج: 4، ص: 305.
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ــه قــال يف قــول اهلل تعــاىل: ﴿فــال)2( تعضلوهــن أن ينكحــن أزواجهــن﴾ قــال:  عــدل«)1( ومــن حديــث احلســن أن
حدثنــي معقــل بــن يســار أهنــا نزلــت فيــه)3(. يوســف احلــربايص، ومــن حديــث الزهــري عــن)4( عــروة عــن عائشــة 
قالــت: قــال رســول اهلل -صــى اهلل عليــه وســلم-: »ال نــكاح إال بــويل وشــاهدي عــدل، فــإن تشــاجروا فالســلطان 

ويل مــن ال ويل لــه«)5(، ابــن فــارس. ُأعيــد)6(.

فــوت الثامــن عــرش: أولــه الثامــن والعــرشون وأولــه حديــث عــروة عــن عائشــة أن زوج َبريــرة كان عبــًدا)7(، 
ســمع مــن حديــث عــروة عــن عائشــة أن أبــا هنــد مــوىل بنــي َبَياضــة كان حجاًمــا وآخــره وانكحــوا إليــه)8(، اخلليــي 

وابــن أختــه.

ــن  ــل ب ــث اهلذي ــن حدي ــمع م ــض، س ــاب الفرائ ــه كت ــن وأول ــع والعرشي ــه التاس ــرش: أول ــع ع ــوت التاس ف
رشحبيــل أن أبــا موســى األشــعري ســئل عــن رجــل، تــرك ابنــة وبنــت ابنــه وأختــه ألبيــه وأمــه)9(، نــارص الديــن 
بــن الصايــغ، ومــن حديــث بــن)10( عبــاس أن مــوىل حلمــزة تــويف وتــرك ابنتــه وابنــة محــزة)11(، الــواين. ومــن حديث 

ــا أتــى يف بنــي عــم أحدهــم أخ ألم)12(، التلعفــري. احلــرث أن علًي

]146/ب[

فــوت العرشيــن: أولــه الثالثــون وأولــه كتــاب الرضــاع. ســمع مــن حديــث بــن)13( عبــاس قــال: كان يقــول: 
»ال رضــاع بعــد حولــني كاملــني«)14(، عــالء الديــن بــن ســالم. ومــن |آخــر| حديــث أم الفضــل قالــت ســمعت 
رســول اهلل يقــول: »ال حيــرم اإلمالجــة واإلمالجتــان«)15(، نــور الديــن اخلراســاين وولــده، ومــن حديــث أيب أمامــة 

)1( املرجع السابق، ج: 4، ص: 315.
)2( يف األصل وال. وانظر سورة البقرة، اآلية 232.

)3( الدارقطني، سنن الدارقطني، ج: 4، ص: 418.
)4( حرف اجلر عن، مكرر يف األصل.

)5( الدارقطني، سنن الدارقطني، ج: 4، ص: 323.
)6( ُكتبت عى كامل الفوت.

)7( الدارقطني، سنن الدارقطني، ج: 4، ص: 445. 
)8( املرجع السابق، ج: 4، ص: 460.

)9( املرجع السابق، ج: 5، ص: 141. 
)10( هكذا يف األصل والصواب ابن.

)11( الدارقطني، سنن الدارقطني، ج: 5، ص: 147.
)12( املرجع السابق، ج: 5، ص: 154.

)13( هكذا يف األصل والصواب ابن. 
)14( الدارقطني، سنن الدارقطني، ج: 5، ص: 306.

)15( املرجع السابق، ج: 5، ص: 318.
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قــال: قــال رســول اهلل: »مــن أســلم عــى يديــه رجــل فلــه والؤه«)1(، كــال الديــن حممــد بــن الصايــغ، وأمحــد بــن 
ــي، وعمــر القطــان، ومــن حديــث  ــن اإلخنائ ــم املقــديس، وعــالء الدي ــر املــري، وإبراهي رزيــك، وعــّي الري
قزعــة قــال حدثنــي أبــو هريــرة قــال انتبــذت نبيــًذا يف دبــاء حتفــة أحتــف هبــا النبــي صــى اهلل عليــه وســلم)2(. زوجــة 

الزهــري صاحلــة بنــت القصــاص وابنهــا يوســف، وبعدمهــا بحديــث ابــن علــم ]الديــن[)3( وأمحــد مــن غــزة.

فوت األول عىل الثالثة حني اإلعادة: 

ســمع مــن حديــث عبــد اهلل بــن عمــر عــن أبيــه قــال ســئل رســول اهلل عــن املــاء ومــا ينوبــه مــن الــدواب)4(، 
الزهري.

]147/أ[
فارغة.

]147/ب[
فارغة.

]148/أ[ ]قسم أسامء السامعني[

السامعون للمجلس األول عىل احلافظ أيب احلجاج املزي: 

ــدة  ــع ذي القع ــاء راب ــوم األربع ــر)6( يف ي ــن كث ــن ب ــاد الدي ــراءة ع ــر)5( بق ــب للزب ــن النس ــس األول م املجل
ــن  ــاج الدي ــدي)8(، وت ــادر اآلم ــه هب ــي)7(، وعتيق ــن القرم ــام الدي ــايض حس ــة، الق ــني باألرشفي ــبع وثالث ــنة س س
ــالح  ــد)12(، وص ــث حمم ــو الغي ــده أب ــغ)11(، وول ــن الصاي ــد اهلل ب ــن عب ــي الدي ــيان)10(، وتق ــي)9(، والسفاقس املراك

)1( املرجع السابق، ج: 5، ص: 321.

)2( املرجع السابق، ج: 5، ص: 453.
)3( إضافة يتطلبها السياق.

)4( الدارقطني، سنن الدارقطني، ج: 1، ص: 8.
)5( الزبري، مجهرة نسب قريش وأخبارها، حتقيق: عباس هاين اجلراخ، بروت، دار الكتب العلمية، 2010م. 

)6( هو عاد الدين إساعيل بن عمر بن كثر )ت 774هـ/ 1373م(.
)7( هو السامع رقم: 43. 
)8( هو السامع رقم: 44.
)9( هو السامع رقم: 51.

)10( انظر السامعان 7، 8.
)11( هو السامع رقم: 99.

)12( ولده هذا مل يرد بني سامعي سنن الدارقطني.
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الديــن الغــزي)1(، وأمــني الديــن األنفــي)2(، وشــهاب الديــن الشــاغوري)3(، وشــمس الديــن بــن فــارس)4(، وأمــني 
الديــن القريــري، وأمــني الديــن اللبنــاين)5(، وعــاد الديــن بــن الــراج)6(، ومجــال الديــن البادرائــي)7(، ونجــم الدين 
ــن  ــهاب الدي ــا)10(، وش ــده طيبغ ــا)9( وال ــي وفت ــوه ع ــب وأخ ــن الكات ــن ب ــهاب الدي ــيده، وش ــن س ــي)8(، واب الده
التونــي)11(، وشــمس الديــن بــن مخيــس)12(، وولــده عبد الســالم)13(، وبرهــان الديــن إبراهيم بــن إمام اجلوزيــة)14(، 
وشــمس الديــن بــن اإلبــري)15(، وولــده حممــد)16(، وشــمس الديــن بــن ســامل بــن ســنانا)17(، ومجــال الديــن محــزة 
ــد املعــني)19(، وشــمس الديــن القابــي)20(، وحمــب الديــن اليــاين)21(،  ــو بكــر بــن أمحــد بــن عب اهلــكاري)18(، وأب

وحممــد بــن طولبغــا الســيفي)22(، وأمحــد بــن رزيــك)23(، الغــاري)24(.

]148/ب[
فارغة.

)1( هو السامع رقم: 49.

)2( هو السامع رقم: 12.

)3( هو السامع رقم: 47.
)4( هو السامع رقم: 110.
)5( هو السامع رقم: 26. 

)6( هو السامع رقم: 754.
)7( هو السامع رقم: 17.
)8( هو السامع رقم: 24.

)9( هكذا يف األصل والصواب فتى.
)10( انظر السامعني ذوي األرقام )81، 82، 84(.

)11( هو السامع رقم: 50.

)12( هو السامع رقم: 27.

)13( هو السامع رقم: 28.
)14( هو السامع رقم: 2.

)15( هو السامع رقم: 53.

)16( هو السامع رقم: 54.

)17( هو السامع رقم: 34.

)18( هو السامع رقم: 66.

)19( هو السامع رقم: 38.

)20( هو السامع رقم: 20.

)21( هو السامع رقم: 91.

)22( هو السامع رقم: 42.
)23( هو السامع رقم: 121.

)24( يف األصل الغازي، وهو السامع رقم: 103.
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]149/أ[ ]قسم الفوات[:

فــوت األول مــن النســب: ســمع الزهــري)1( والواســطي مــن قولــه فولــد عدنــان بــن أَدد)2( معــًدا واحلــرث 
ــن  ــال ]... ...[ واب ــه ق ــن أبي ــاد ع ــن أيب الزن ــن ب ــد الرمح ــث عب ــن حدي ــده)4( م ــس)3( وول ــن يون ــك، واب ــو ع وه
ــن  ــال أول م ــاس ق ــن)9( عب ــث ب ــن حدي ــائي)8(، وم ــد النس ــمع)7(، وأمح ــن)6( املس ــن ب ــن الدي ــه زي ــزم)5( ومع ح
نطــق بالعربيــة، ووضــع الكتــاب عــى لفظــه)10(، عــي بــن عبــد الدايــم احللبــي)11(، ومــن حديــث احلســن بــن أيب 
بكــر أن ابــن الزبــر وجــد يف احلجــر حجــارة خــراء مطبــق هبــا قــرب، شــمس الديــن بــن القيــم)12(، ومــن قولــه قال 
عمــر بــن أيب بكــر املوصــي عــن عثــان بــن أيب ســليان ]فأمــا حبيــب وســليم؟[، عــالء الديــن التلعفــري)13(، وابــن 
عبــد الكريــم، ومــن قولــه فقــال الوليــد جلميــل انــزل فأرجــز وظنــه يمدحــه فنــزل فقــال، عــالء الديــن بــن ســالمة 
اخلليــي)14( وابــن أختــه |وعبــد اهلل)15( وأم كلثــوم وزينــب أوالد عــز الديــن بــن القيــم وأمهم|ومــن حديــث مكحول 
قــال أغــار الضحــاك بــن معــد عــى بنــي إرسائيــل يف أربعــني رجــاًل، نــارص الديــن بــن الصايــغ)16( ومــن حديــث 
بــن)17( عبــاس قــال قــال رســول اهلل ال تســبوا مــر وربيعــة فإهنــا كانــا مســلمني، نــور الديــن اخلراســاين، وولــداه 

| وفاطمــة)18(، ومــن قولــه فولــد كنانــة بــن خزيمــة النــر وبــه كان ُيكنــا)19(، يوســف احلــربايص)20(. حممــد |يف

ــن حممــود الزهــر الشــافعي رقــم: 16، وأمحــد بــن  ــم ب ــن إبراهي ــن أمحــد ب ــي لقبهــا الزهــري، شــهاب الدي ــاك ســامعان لســنن الدارقطن )1( هن
صالــح بــن أمحــد بــن خطــاب ابــن عمــر شــهاب الديــن الزهــري رقــم: 61.

)2( يف األصل فولد عدنان بن أد معد واحلرث وهو عك.
)3( هو السامع رقم: 14.

)4( ولده حممد وهو السامع رقم: 15.
)5( هذا السامع مل يرد بني سامعي سنن الدارقطني.

)6( هكذا يف األصل والصواب ابن.
)7( هو السامع رقم: 13.
)8( هو السامع رقم: 39.

)9( هكذا يف األصل والصواب ابن. 
)10( لأســف إن اجلــزء الباقــي مــن كتــاب مجهــرة نســب قريــش يبــدأ مــن اجلــزء الثالــث عــرش مــن جتزئــة خمطوطــة الكتــاب األصليــة. وبــا أن 

املجلــس املســموع مــن هــذا الكتــاب هــو املجلــس األول فــكان مــن املســتحيل أن نجــده يف النســخة املحققــة واملطبوعــة.
)11( هو السامع رقم: 65.

)12( هو السامع رقم: 1، وقارئ جملس سنن الدارقطني شمس الدين حممد بن أيب بكر ابن قيم اجلوزية.
)13( هو السامع رقم: 18.

)14( هــذا الشــخص مل يــرد بــني ســامعي ســنن الدارقطنــي، إنــا الــذي ورد هــو شــمس الديــن حممــد بــن يوســف بــن أمــني الديــن اخلليــل رقــم: 
100، وابــن أختــه حممــد بــن عيســى بــن عمــر رقــم: 101.

)15( هو السامع رقم: 3.
)16( هو السامع رقم: 74.

)17( هكذا يف األصل والصواب ابن.
)18( العبارة مروٌب عليها يف األصل.
)19( هكذا يف األصل والصواب ُيكنى.

)20( هو السامع رقم: 107.
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]149/ب[ ]قسم أسامء السامعني[:

الســامعون عــى املــزي بقــراءة عــاد الديــن بــن كثــر يف يــوم اخلميــس خامــس ذي القعــدة ســنة 37 باألرشفيــة 
جــزًءا فيــه مــن حديــث داود بــن رشــيد)1(. القرمــي)2(، ]وفتــاه؟[ والسفاقســيان)3(، وابــن عبــد اهلــادي)4(، وتقــي 
الديــن بــن الصايــغ)5( وولــده)6(، وابــن عمــه نــارص الديــن)7(، واملراكــي)8(، وابــن يونــس وولــده)9(، 
والقريــري)10(، واللبنــاين)11(، وابنــا الكاتب وفتا)12( والــده طنبغا)13(، والتونــي)14(، وابن مخيس وولــده)15(، واإلبري 
وولــده)16(، وابــن القيــم ومجاعتــه)17(، ومحــزة)18(، وابــن عبــد الكريــم)19(، والوجيــزي)20(، واخلليــي وابن أختــه)21(، 
ــي)27(،  ــم)26(، والقاب ــد الداي ــن عب ــي)25(، واب ــي)24(، والبادرائ ــري)23(، والده ــدة)22(، والتلعف ــو عبي ــن أخ واب

)1( هــو داود بــن رشــيد أبــو الفضــل اخلوارزمــي مــوىل بنــي هاشــم مــن اعيــان شــيوخ بغــداد )ت 239هـــ/ 854م(، وانظــر الذهبــي، تاريــخ 
اإلســالم، ج: 17، ص: 155.

)2( هو السامع رقم: 43.
)3( مها السامعان )7، 8(.
)4( هو السامع رقم: 45. 
)5( هو السامع رقم: 99.

)6( ولده ورد بني سامعي النسب للزبر، ومل يرد بني سامعي سنن الدارقطني.
)7( هو السامع رقم: 74.
)8( هو السامع رقم: 51.

)9( مها السامعان )14، 15(.
)10( هو السامع رقم: 67.
)11( هو السامع رقم: 26.

)12( هكذا يف األصل والصواب فتى.
)13( انظر السامعني ذوي األرقام )81، 82، 84(. 

)14( هو السامع رقم: 49.
)15( مها السامعان رقم: )27، 28(.
)16( مها السامعان رقم: )53، 54(.

)17( هم السامعون )1، 2، 3، 4، 5، 6(.
)18( هو السامع رقم: 66.
)19( هو السامع رقم: 90.

)20( هو السامع رقم: 120.
)21( مها السامعان )100، 101(.

)22( هو السامع رقم: 29.

)23( هو السامع رقم: 18.

)24( هو السامع رقم: 24.

)25( هو السامع رقم: 17.

)26( هو السامع رقم: 65.

)27( هو السامع رقم: 20.
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ــنانا)7(،  ــن)6( س ــده)5(، وب ــي وول ــارس)4(، والعالئ ــن ف ــاغوري)3(، واب ــني)2(، والش ــد املع ــن عب ــاري)1(، واب والغ
واليــاين)8(، وعمــر بــن ]...[)9(، ومجاعــة املقــدم ســوى حســني)10(، وحممــد بــن طولبغــا)11(، وزيــن الديــن بــن)12( 

املســمع)13(، وأمحــد بن النســائي)14(.

)1( هو السامع رقم: 103.
)2( هو السامع رقم: 38.
)3( هو السامع رقم: 47.

)4( هو السامع رقم: 110.
)5( هنــاك الســامع رقــم: 38- ســيف الديــن قطلــو بــن عبــد اهلل العالئــي احلســيني، والســامع رقــم: 80- شــهاب الديــن أمحــد بــن نــارص الديــن 

حممــد بــن ]..[ العالئــي احلنبــي، وكالمهــا مل يكــن ولــده معــه فــال نســتطيع حتديــد املقصــود هنــا. 
)6( هكذا يف األصل والصواب ابن.

)7( هو السامع رقم: 34.

)8( هو السامع رقم: 91.
)9( إما أنه السامع رقم: 59، أو 60، أو 126.

)10( انظر السامعني 68، 73، 77، 78، 79، 93.
)11( هو السامع رقم: 42.

)12( هكذا يف األصل والصواب ابن.
)13( هو السامع رقم: 13.
)14( هو السامع رقم: 39.
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المالحق:

اللوحة رقم )1(

 أســاء الســامعني لســنن الدارقطنــي. خمطوطــة املكتبــة الوطنيــة بدمشــق: 3083ت11: ]631/ب[. وفيهــا 
يظهــر خــط ضابــط األســاء، وهــو ليــس خــط أيب احلجــاج يوســف بــن الزكــي عبــد الرمحــن بــن يوســف املــزي 
قــارن مــع اللوحــة رقــم )3(، كــا يظهــر فيهــا األرقــام املســتخدمة يف حتديــد املجالــس التــي ســمعها كل مســتمع، 

.  ، ــزان ،    والرم
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اللوحــة رقــم )2(

ــا  ــق: 3083ت11: ]541/أ[. وفيه ــة بدمش ــة الوطني ــة املكتب ــي. خمطوط ــنن الدارقطن ــامعني لس ــاء الس  أس
ــل. ــكل مائ ــد بش ــة ُأعي ــادس بكلم ــع والس ــن الراب ــامعي امليعادي ــع س ــوات مجي ــى ف ــف رضب ع ــر كي يظه
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اللوحة رقم )3(

ــة بدمشــق.  ــة الوطني ــن احلســن. أحاديــث الــكاليب. خمطوطــة املكتب ــد الوهــاب ب ــو احلســني الــكاليب، عب  أب
ــف  ــن يوس ــن ب ــد الرمح ــي عب ــن الزك ــف ب ــاج يوس ــط أيب احلج ــاع بخ ــة س ــا طبق 4673ت51: ]171/أ[. وفيه

ــي. ــنن الدارقطن ــاع لس ــط أوراق الس ــالف خ ــو خ ــزي، وه امل
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المصادر والمراجع
أوًل: املصادر واملراجع العربية:

ابــن أيب عاصــم، أمحــد بــن عمــرو، املذكــر والتذكــر والذكــر، خمطوطــة املكتبــة الوطنيــة بدمشــق املجمــوع رقــم: 
.3796
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