
 

 
 

 الجمهورية التركية

 جامعة يوزنجوييل

 سالميةقسم العلوم اإلمعهد العلوم االجتماعية/

 الحديث النبوي وعلومه

 على الك ردلماء ع  جهود 
 حيحينالص  

 "أنموذج من القدماء والمعاصرين"

 

 رسالة ماجستير

 

 إبراهيم إسماعيل إحسان

 

 

 7102 - وان



 

 
 

 الجمهورية التركية

 جامعة يوزنجوييل

 سالميةقسم العلوم اإل/ةمعهد العلوم االجتماعي

 الحديث النبوي وعلومه

على  الك ردلماء ع  جهود 
 حيحينالص  

 "أنموذج من القدماء والمعاصرين"

 

 رسالة ماجستير

 :الباحثعداد ا

 إحسان إبراهيم إسماعيل

 إشراف:

 عارف جزر األستاذ المساعد

7102-وان



1 

 

 
 

  فهرست
 4 ............................................................................................ .الـمقدمة

 5 ....................................................................... .الموضوع اختيار أسباب

 5 ................................................................................... .البحث أهداف

 5 .................................................................................... .البحث أهمية

 6 .................................................................................... .البحث منهج

 7 ................................................................................ .البحث صعوبات

 7 ................................................................................................تمهيد

 7 ............................................. .انتشارهم ومواطن-األكراد-الُكرد تاريخ عن نبذة

 11 .................................................................... .وصحيحه البخاري اإلمام

 11 ........................................................................ :وصحيحه مسلم اإلمام

 11 .................................. .الّصحيحين خدموا الذين المتقدمون العلماء: األول القسم. 1

 11 ........................................................ .الموصلي بدر بن عمر الشيخ. 1. 1

ْهَرزوري الصالح ابن الشيخ. 2. 1  21 ..................................................... .الشَّ

 22 ....................................................... .الخالطي عباد بن محمد الشيخ. 1. 1

 11 ........................................................... .الواني إبراهيم محمد الشيخ. 4. 1

 14 ..................................................... .الُكردي الملك عبد عثمان الشيخ. 5. 1

 16 ...................................................................الَهكاري أحمد الشيخ. 6. 1

 13 ........................................................ .المارديني عثمان محمد الشيخ. 7. 1

 41 .................................................... .الكوراني إسماعيل بن أحمد المال. 2. 1

 42 .................................................................. .البازلي محمد الشيخ. 3. 1

 55 ....................................................... .الَحْصَكفي الدين عالء الشيخ. 11. 1

 53 ............................................................ .الُكوراني إبراهيم الشيخ. 11. 1

 62 .............................................................. .اآلمدي بكر أبو الشيخ. 12. 1

 71 .................................................................. .الجلي عبدهللا المال. 11. 1

 71 .......................................................... .أفندي عثمان محمد الشيخ. 14. 1

 75 ................................................................ .بابان بك رشيد الـمال. 15. 1

 22 ................................................................... .الباْلكي باقر المال. 16. 1



2 

 

 
 

 22 ............................................................ .عبدالعزيز عثمان الشيخ. 17. 1

 35 ............................... .الّصحيحين خدموا اللذين المعاصرون العلماء: الثاني القسم. 2

 35 ....................................................... .خان حمه فارس نوري األستاذ. 1. 2

 112 ........................................................ .القرداغي علي محمد الشيخ. 2. 2

 111 ............................................................. .البيْنجويني حسن الشيخ. 1. 2

 121 ........................................................... .عبدهللا كريم حمه األستاذ. 4. 2

 126 ........................................................ .الَشْيخاني قادر أنور األستاذ. 5. 2

 111 ........................................................ .سليمان محمود ُمحسن المال. 6. 2

 111 ................................................ .المزوري محمد بن عمران األستاذ. 7. 2

 117 .................................................................. :.العلماء من اللجنة. 2. 2

 144 ........................................................................................ .الخاتمة

 146 ............................................................................ .والمراجع المصادر

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

 
 

 الـمختصرات والرموز.

ذا أتى بعده االسم فيدل على التحقيق. ت  = إذا أتى بعده عدد فإنه يدل على سنة الوفاة، وا 

 = ناشر.ن 

 = جزء، جلد. ج

 = الحديث. ح

 = الدكتور. د.

 مجلد. = مج

 = )قبل الرقم(: رقم الصفحة، )بعد الرقم(: عدد الصفحات. ص

 = سنة ميالدية.م 

 = سنة هجرية.  هـ

 ، ....(.3، ط7)وهكذا نقول: ط= الطبعة األولى؛  1ط

 النشر. تاريخ=  ت.ن

 = دون طبعة. د.ط

 = دون ناشر. د.ن

 النشر. = دون تاريخ د.ت.ن
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 .مقدمةـال

إن الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ باهلل من شررور أنفسرنا وسري ات      
أعمالنا، من يهده اهلل فرال ملرل لره ومرن يلرلل فرال هرادي لره، وأشرهد أن ال إلره إال اهلل وحرده ال 

 ا عبده ورسوله؛ أما بعد:شريك له وأشهد أن محمد  

وهررر  ، صرررلى اهلل عليررره وسرررلمسرررنة رسرررول اهلل  ،هللبعرررد كترررا  ا افررإن مرررن أجرررل العلررروم وأفلرررله
يأتيره الباطرل مرن برين  جالؤه وبيانه وشرحه، فه  المصدر الثان  للتشريع بعد كترا  اهلل الرذي ال

 يديِه وال من خلفِه.

رررا  لِّن رررا ِإل يِّرررك  الرررذ كِّر  ِلت ب ررري ن  ِللن ررراِ  م  ن رررز ل  ولقرررد أعطرررى اهلل رسررروله تبيررران هرررذا الكترررا  بقولررره: )و أ نِّز 
) ِإل ريِِّهمِّ

، والرسرول صرلى اهلل عليره وسرلم فر  بيانرره للقررمن الكرريم ال ينطرق عرن الهرو  )ِإنِّ ه ررو  ِإال  0
ى( ٌ  ي وح  و حِّ

7. 

لسررنة النبويررة المكانررة العقمررى، وقررد عرررف السررلف الصررالح قرردرها، فرعوهررا حررق رعايتهررا، إن ل 
 صنفات والكت .وحفقوها ف  الصدور وحكموها ف  شؤونهم، ودونوها ف  الم

مررن  ك ررردي عررالمن خمرر  وعشررريجمعررت بفلررل اهلل عزوجررل جهررود حرروال  ، البحررث اوفرر  هررذ
مرن  السريماوسريلة أو اايرة، و  الصحيحيناعتنوا ب ، الذينونبذة عن حياتهم ،ن والمتقدمينالمتأخري

 أصحا  الشروح والحواش  والتعليقات، واير ذلك.

يعرررين منرررذ قررردم الزمررران فررر  منطقرررة الشررررق  لكونررره شرررع  عريرررق الك رررردينرررا الشرررع  وقرررد اختر 
اإلسررالم  وثقافترره، وقررد نبرر  مررن بررين أبنا هررا علمرراء  ترراريخاألوسررط، ولرره دور فعررال ومررؤثر فرر  ال

أكررابر وحكمرراء أجررالء فرر  المجرراالت كافررة، خرردموا المسررلمين فرر  أمررور ديررنهم ودنيرراهم، منررذ عهررد 
لرررى يومنرررا هررر ، والقا رررد الك ررررديذا، مرررنهم: الصرررحاب  الجليرررل جابررران النبررر  صرررلى اهلل عليررره وسرررلم وا 

 وكرران محرردث الشررهير بررابن صررالح الشررهرزوري؛اإلسررالم  الفررذ صررالح الرردين األيرروب ، وكررذلك ال
سررهاماتهم وتررأثيرهم دورهررم بررإبراز العلمرراء لهررؤالء مخررر جانرر  مررن خدمررة الجهررد هررذا  الثقافررة فرر  وا 

حياء اإلسالمية،  .عام بشكل الك ردي اإلسالم  التراث إحياء خانة ف  يص  مما مصنفاتهم، وا 
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 .ب اختيار الموضوعاسبأ

إلررى التفكيررر فرر  المولرروا، فالكتابررة فيرره، ومررن بررين تلكررم  سرربا  دفعنرر الشررك فرر  أن ثمررة ا
 األسبا :

حيا ه. الك رديومصنفاتهم، واإلسهام ف  إيجاد التراث اإلسالم   الك ردخدمة العلماء -  وا 
متعلررق ومرررتبط بعلررم الحررديث، وهررذا العلررم مررن العلرروم المهمررة الترر   الّصررحيحينالبحررث عررن -

 .يج  على األمة تعليمها وهو من أشرف العلوم وأجلها
واآلثرررار التررر  تركوهرررا، وذلرررك بإحيررراء ذكررررهم  الك رررردالعلمررراء  تررراريخالشرررعور بالمسرررؤولية تجررراه -

 وتحليل مصنفاتهم وأهميتها.
لرم يكتر  فيره أحرد علرى شركل رسرالة منتقمرة فر  الدراسرات  -فيمرا أعلرم-هذا المولروا بكرر-

العليا، بل ال يوجد حتى اآلن كتا  مطبوا حول هذا المولوا، فرأراد الباحرث أن يكرون صراح  
 رحمهم اهلل تعالى. الك ردهذا الشرف ف  تقديم خدمة يسيرة لنتاجات العلماء 

 .أهداف البحث

بالعررالم اإلسررالم ، ودور هررذا الشررع  فرر  خدمررة  بالصررحيحين الك ررردتعريررف خدمررة العلمرراء -
 السنة النبوية. 

والشعو  اإلسالمية األخر  بإبراز جزء مرن خدمرة  الك رديتقوية أواصر األخوة بين الشع  -
 . ين اإلسالم ، والسيما بالّصحيحينهذا الشع  بالد

عِّل  الشع  -  الم   الحنيف. ف  مصاّف الشعو  الت  تفتخر بخدمتها الدين  اإلس الك رديج 
 ة بسد هذا الفراغ، من خالل بحث علم  أكاديم .الك رديإاناء المكتبة -
كر  يجعلروا هرؤالء العلمراء الكررام أسروة لهرم، والبردء بثرورة لتعريرف هرؤالء  الك رردتشجيع الطلبة -

حياء مصنفاتهم ومثارهم.  العلماء وا 

 .أهمية البحث

رو المسلم اهتم ر ان باألحاديرث النبويرة اهتمام  ، يما األحاديرث الرواردة فر  الّصرحيحينوالسرا عقيم 
بهرررذين  ااألحاديرررث ومررردقق  النصررروا جرررزاهم  اهلل خيرررر    علمررراء السرررنن ومحققررراهتمرررام  خصوصرررا

علرى شركل  الك رردعلمراء لإسرهامات كثيررة لر  ، فقرد أالعلمراءهرؤالء  إلافة إلى جهود، حيحينالصّ 
ررررر جهرررررود جبرررررارة رررررتهر  مرررررنهم مرررررن ف، حيحينفررررر  خدمرررررة الص  كرررررابن صرررررالح  وعرفرررررت، جهررررروده تاشِّ
ررت ِهرِّ جهرود  ت  ومرنهم مررن لرم  ،الشرهرزوري   أن الكتابررة ر أ لككعثمران عبرردالعزيز، ولرذ ولرم ت عررر ف هشِّ

، كر  التلريع هرذه الجهرود المباركرة فر  خدمرة المصردر الثران  عن هذا المولوا لرورة حتمية
 لهذا الدين الحنيف.
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 .منهج البحث

 ا من النقاط اآلتية:خليتف ،ف  كتابة هذا البحث اتبعناهأما المنهج الذي 

، حاولنرا إعطراء نبرذة عرن حيراة فر  خدمرة الّصرحيحين الك رردقبل أن نلرم بتعريرف جهرد العلمراء 
العررالم نفسرره، وأعطيناهررا اإللمررام نفسرره الررذي أعطينرراه لجهررده مولررع البحررث، ووّلررحنا الجوانرر  

م ومثاره، وبهذا   النمط:المتعلقة بحياة المترج 

اإللافات األخر  كاللق  والكنيرة،  ، إلافة إلى بعضالسم، والنس ، والوالدة، والوفاةا ذكرنا
را منصربا إعطراء خالصرة عرن النشرأة، والمسريرة العلميرة ت  ثم حاولر ، وأن يكرون ذكرر حياتره ملخص 

م مصرنفات ، حيرث يتلرمن آثراره العلميرة، ثم أتيت  باالهتمام على الجان  العلم  ف  حياة المترج 
م ومؤلفاته.  المترج 

ن  بشرركل نحيحيّصررال خرردموا الررذين القرردماء الك رررد العلمرراء حيرراة تررذكر لررم والمراجررع المصررادر وا 
 فرر  القررول يفصررل أن الباحررث ارتررأ  لررذلك عررنهم، المعلومررات مررن وافررر قرردر يجمررع ولررم مفصررل،
 .ومؤلفاتهم حياتهم تلمنت الت  المصادر على باالعتماد حياتهم

ن  الحيرراة، قيررد علررى ومررازالوا المعاصرررين، العلمرراء مررن هررم ،الّصررحيحين خرردموا ممررن بعلررا وا 
 لحيرراة األول المرجررع الدراسررة هررذه تصرربح وبررذلك عررنهم، المعلومررات وأخررذ اشخصرري   همت  قررابل لررذلك
 .المعاصرين العلماء هؤالء

 بهرررذه علرررم علرررى القرررراء يكرررون كررر  والمعاصررررين، القررردماء العلمررراء مؤلفرررات بتعريرررف ت  مررراهتم
 أو مخطوطرة، كانرت إن يحققوها أن اآلخرين الباحثين أمام الطريق ويمهد والمصنفات، المؤلفات

 .مطبوعة كانت إن يعرفوها أن

، ون شررير إلررى مثررارهم إذا كانررت مطبوعررة أم ه فرر  خدمررة الّصررحيحينبررالتعريف بجهررد برردأت ثررم
 مخطوطة.

 .الحاجةعند  وبعض المصطلحات واألماكن، لألعالم، وقد ترجمت
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 .البحث صعوبات

قررل علمرر  كرران، اليخلررو مررن صررعوبات تواجرره الباحررث وعمليررة البحررث إن أي عمررل فرر  أي ح
ومسار الدراسة، وهذه الرسالة شأنها شأن كل عمل إنسان  وجهرد بشرري، التخلرو مرن الصرعوبات 

 الت  واجهتها، وتكمن صعوبات هذا العمل ف  نقاط عدة، منها:

 .المتقدمين ومصنفاتهم الك رد من العلماء تاريخقلة المصادر والمراجع حول -

، تتطلرر  الحصرول  علررى كررل م فرر  خدمرة الّصررحيحينمحراوالت العلمرراء المعاصررين وجهرروده-
 الكت  والمصنفات والمقابالت الت  أجريت مع كتابها.

 عدم استقرار الولع األمن  والسياس  ف  إقليم ك ردستان العراق.-

 .تمهيد

 ومواطن انتشارهم.-األكراد-الُكرد تاريخنبذة عن 

أوروبرا وقرارة قرارة  المنطقرة التر  يلتقر  فيهراف   ونيشيع مشع  من شعو  الشرق األدنى، وه
يران، والعراق العرب  مسيا وه  وشمال سوريا العربية، وما وراء القوقاز  عند منطقة التقاء تركيا وا 
 .3السوفيت 

أو  لررذكر جميررع مملكررة كرروردو ين ،القررديم، وال سرريما بعررد القرررن السررابع ترراريخعرلررت كترر  ال
برين -وايرها مرن المصرادر على ماورد ف  خرا ط سير مارك سيك -لبالدإلقليم منها؛ تقع هذه ا

نررامري كانررت منطقررة  الكبيررر ونهررر دجلررة فرر  جنررو  بحيرررة وان؛ وعلررى رأي كرررزونمنررابع الررزا  
تمثررل فرر  عهررد اآلشرروريين ومررن قرربلهم، إقلرريم ك ردسررتان أو قسررم ا  ،الواقعرة فرر  شررمال  منطقررة لوللررو

 منه على األقل.

كانررت معروفرررة فررر    ينو كرررورديرررة والجغرافيرررة: إن بررالد تاريخال تررهافررر  مذكر  ارتنسرررن مررويقررول 
ن ؛ وكاوهذه كلمة أرمنية، معناها ك ردستان األرمن  -الك ردمعناها: أرض -كورد جيخسم االقديم ب

وف   5يةأرمينوف  جنوبه إقليم مشور( وف  شرقه إقليم  4ه البالد إقليم واسبوركانيقع ف  شمال هذ

                                                           
 .1540ا72ج دائرة المعارف اإلسالميةنخبة من العلماء، 3
يرة إليهرا إداري را فر  القررن تاريخهو اإلقليم الثامن من األقراليم الخمسرة عشرر التر  قسرم موسرى الخرورين  أرمنيرة ال4

ن  علررى الخرام  المرريالدي، وهررو المنطقرة الممترردة مررن وان إلرى نخجرروان؛ ينقررر: هرامن األسررتاذ محمررد علر  عررو 
 .05ا الُكرد والُكردستان تاريخخالصة 
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ومرأواه كانرت تمترد  الك رردين منرازل إويقول مصدر مخرر فر  هرذا الخصروا،  6اربه كورة الموغ
 من الخليج الفارس  إلى بحر قزوين.

ة ترذكر الك رديروف  عهد الحكومات المكدونية واألشكانية والساسانية والرومانية، لم تكن الربالد 
دسررتان األوسررط كرران معروف ررا باسررم أرمينيررة أو باسررم خرراا بهررا شررامل لجميررع أجزا هررا، بررل إن ك ر 

كما أنه ف  صدر اإلسالم ف  خالفة عمر رل  اهلل عنه، كران قسرم كبيرر مرن الروطن  أرمنستان
األوسرط منره معروف را باسرم إقلريم الجزيررة حيرث كران  وكران القسرم يم أذربيجرانلرجزء ا مرن إق رديالك  

رلر  اهلل عنره أول عامرل إسرالم  عليره؛ وبقيرت هرذه  الفاتح الصرحاب  الشرهير عيراض برن ارنم
التقسيمات اإلدارية نفسها بعد تحوير بسيط، متبعة ف  عهد األمويين والعباسيين، حتى أصربحت 

 ة من الوجهة اإلدارية تشمل معقم المقاطعات التالية:الك ردي البالد

م؛ ويؤيد هذا الرأي نوع ا، الجزيرة، العراق، الجبال، أذربيجان، موكان وأران، أرمينية، بالد الرو 
 طعات وه :اة على خم  مقالك رديإذ يوزا البالد  كتا  تقويم البلدان

، -الرقررة-رة عررن ثررالث منرراطق هرر  ديررار ملررراإلقلرريم السررابع: الجزيرررة: وهررو إقلرريم كرران عبررا
 .-ممد-، وديار بكر-2الموصل-وديار ربيعة

 اإلقليم السابع: العراق: منه منطقة حلوان فقط.

 قليم السابع عشر: بالد الروم: ملطية، توقات، سيوا .اإل

 ، تبريز، أردبيل، مرااه.1اإلقليم الثامن عشر: أرمينية، أران، أزربيجان: وان، برذعة

، أربيرررل، -كرمانشررراه-قلررريم التاسرررع عشرررر: الجبرررال أو الجبرررل: سرررلطانية، همررردان، قرميسرررينإلا
 شهرزور....الخ.

                                                                                                                                                                     
المصــدر  : أمرين زكر ،؛ ينقرر-أي: أرمنيرة الفارسرية-برر  أرمنر  :هرو اإلقلريم السرابع مرن تلرك األقراليم المسرمى5

 .05ا نفسه
يررة المررذكورة والمسررمى مخررا، أو مرروة وهررو منطقررة )مررون( الحاليررة؛ تاريخهررو اإلقلرريم الخررام  مررن أقرراليم أرمنيررة ال6

 .06ا نفسهالمصدر  أمين زك ، ينقر:
كانرت أهررال  الموصررل فرر  القرررن الرابرع الهجررري بصررورة عامررة أكررراد كمرا ورد فرر  كتررا  )بلرردان الخالفررة الشرررقية 2

 .06ا نفسهالمصدر  أمين زك ، (؛ ينقر:11لمؤلفه لوسترنج ا
ة محرررف عررن اسررم هررذا كانررت تقررع علررى نهررر الكررر وكانررت قصرربة إقلرريم )أران(، ولعررل اسررم مدينررة مريفرران الحاليرر1

 .02ا  نفسهالمصدر  أمين زك ، اإلقليم؛ ينقر:
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ف  كتابه القيم بحث مستفيض عن التقسريمات اإلداريرة  ترنجلوسهذا وللمحقق الشهير المستر 
ا بخرا ط دقيقة.  ف  عهد الخلفاء مولح 

ف  -كما قال أبو الفداء تقريب ا-ة كانت تقعالك رديويؤخذ من أبحاث هذا الكتا  القيم أن البالد 
 المقاطعات التالية:

 ، أزربيجان.9-موقان-خوزستان، الجبال، العراق، أرمينية، أران، موكان

؛ وأمرا لفرق نراك وحردة إداريرة تحرت اسرم وعنروان ك ردسرتانفيرتخلا مرن هرذا كلره أنره لرم تكرن ه
إمررا علررى المنطقررة الواقعررة بررين -ردترره الروايرراتكمررا أو -جوقيونلففرر  األصررل أطلقرره السرر "ك ردسررتان"
ما عيالت  أذربيجان ولورستانأ فبحسر  الروايرة  ،01زااررو لى البالد الواقعة ف  ارب  جبال ؛ وا 

 األولى يكون هذا اللفق قد ولع لما يل :

؛ وبموجرررر  الروايررررة الثانيررررة لررررواليت  -كرمانشرررراه-، دينررررور، همرررردان، كرماشرررران-سررررنندج-سررررنة
 .00فقط -ويسنجقك-ةشهرزور، كوي

 

 

 

 

 

 

                                                           
ررا؛ ينقررر: 9 كانررت تطلررق علررى المنطقررة الواقعررة بررين )أردبيررل( ونهررري الررر  والكررر، وتطلررق عليهررا كررورة المرروغ أيل 

 .02ا  المصدر السابقأمين زك ، 
يررران، اسررم للسلسررلة الجبررال الممترردة مررن جبررال )مراراط( لغايررة إقلرريم خوزسررتان، 01 والحررد الفاصررل اآلن بررين تركيررا وا 

 .01ا  نفسهالمصدر  أمين زك ، وبين العراق واإليران؛ ينقر:
 .02-05ا الُكرد وُكردستان تاريخخالصة أمين زك ، 00
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 وصحيحه. البخاري اإلمام

المدينررررة -هرررو أبرررو عبرررد اهلل محمرررد بررررن إسرررماعيل برررن إبرررراهيم بررررن المغيررررة، ولرررد ببخرررار 
، توف  والده وهو صغير فنشأ فر  حجرر أمره (م101-ه094) سنة -المعروفة ف  خراسان

بِّرري عرن محمرد برن وأقبل على طل  العلم منرذ الصرغر وقرد تحردث عرن نفسره فيمرا ذكرره  الِفر 
أب  حاتم وّراق البخاري قال: سمعت البخاري يقول: "ألهمت حفق الحديث وأنا ف  الكتا "، 
قلررت: وكررم أتررى عليررك إذ ذاك"، قررال: "عشررر سررنين أو أقررل"، إلررى أن قررال: "فلمررا طعنررت فرر  

يعنرر  أصررحا   -سررت عشرررة سررنة حفقررت كترر  ابررن المبررارك ووكيررع وعرفررت كررالم هررؤالء 
"، قررال: "ثررم خرجررت مررع أمرر  وأخرر  إلررى الحررج، فلمررا طعنررت فرر  ثمرران عشرررة سررنة -الرررأي

بالمدينررة عنررد قبررر النبرر  صررلى  ترراريخصرنفت كتررا  قلررايا الصررحابة والتررابعين ثررم صرنفت ال
إال ولره عنردي  تراريخاهلل عليه وسلم وكنت أكتبره فر  الليرال  المقمررة"، قرال: "وقرل  اسرم فر  ال

 لكتا ".قصة إال أن  كرهت أن يطول ا

اشتغل وهو صغير ف  طل  العلم وسرماا الحرديث فسرمع مرن أهرل بلرده مرن مثرل محمرد 
بن سالم ومحمد برن يوسرف البيكنرديين وعبرد اهلل برن محمرد المسرندي وابرن األشرعث وايررهم 
ثم حج هو وأمه وأخوه أحمرد وهرو أسرن منره سرنة عشرر ومرا تين فرجرع أخروه بأمره وبقر  فر  

لحميدي وايره وبالمدينة من عبد العزيز األويس  ومطرف ابرن طل  العلم فسمع بمكة من ا
عبررد اهلل وايرررهم ثرررم رحررل إلررى أكثرررر محرردث  األمصرررار فرر  خراسرران والشرررام ومصررر ومررردن 
العراق وقدم بغداد مرارا واجتمع إليه أهلها واعترفوا بفلله وشرهدوا بتفررده فر  علمر  الروايرة 

ه وبمرررو مررن علرر  بررن الحسررن وعبررد اهلل بررن والدرايررة وسررمع برربلخ مررن مكرر  بررن إبررراهيم وايررر 
عثمان وايرهما وبنيسابور من يحيرى برن يحيرى وايرره وبرالري مرن إبرراهيم برن موسرى وايرره 
وايره وسمع من أنا  كثيرين اير هؤالء ونقل عنه أنه قال: "كتبت عن ألف وثمانين نفسا 

يمران قرول وعمرل"؛  لي  فيهم إال صاح  حديث"، وقرال أيلرا: "لرم أكتر  إال عمرن قرال: اإل
رحمرره اهلل ليلررة األول مررن شرروال أي فرر  ليلررة عيررد الفطررر مررن سررنة –ترروف  اإلمررام البخرراري 

 .07م(121-ه756)

                                                           
 .31-30ا اإلمام البخاري وكتابه الجامع الصحيحابن حمد، 07
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هرررذا "، مررن حرررديث رسررول اهلل وسرررنته وأيامرره(البخرراري كتابررره )الجررامع الصرررحيح المسررند  ىسررمّ 
بتسرررمية  عنررروان )صرررحيحه( فلررريحفق، وينبغررر  لكرررل مرررن ينسرررخ )الصرررحيح( أو يطبعررره أن يعنونررره
 .03"المؤلف محافقة  على اإلعالم، وتحرس ا من االقتصا ، فيما ال محل له من اإلعرا 

فعلررم مررن قولرره )الجررامع( أنرره لررم يخررا بصررنف دون صررنف، "وقررال الشرريخ طرراهر الجزا ررري: 
ولهذا أورد فيه األحكام والفلا ل واألخبار المالية واآلتية، واير ذلك من اآلدا  والرقاق، وف  

ن كرران فيرره موالررع قررد اقولرره ) تقرردها ايررره، فقررد نالصررحيح( أنرره لرري  فيرره شرر ء لررعيف عنررده، وا 
أجي  عنها؛ وقد صح عنه أنه قال: ما أدخلت فر  الجرامع إال مرا صرح؛ ومرن قولره )المسرند( أن 

صرلى اهلل -مقصوده األصرل  تخرريج األحاديرث التر  اتصرل إسرنادها بربعض الصرحابة عرن النبر 
مررن قولرره أو فعلرره أو تقريررره، وأن مررا وقررع فرر  الكتررا  مررن ايررر ذلررك، ، سررواء كانررت -عليرره وسررلم

ا وتبع ا ال أصال  ومقصود ا  .04"فإنما وقع عرل 

 :وصحيحه اإلمام مسلم

هو اإلمام مسلم بن الحجاج بن مسلم بن ورد برن كوشراذ أبرو الحسرين، واتفرق المؤرخرون علرى 
إحرد  القبا رل العربيرة المعروفرة التر   قشيري النس ، وهذه النسبة إلى بن  قشرير -رحمه اهلل-أنه

-ينسررر  إليهرررا كثيرررر مرررن العلمررراء، فهرررو بهرررذا عربررر  خرررالا النسررر ؛ واسرررتوطن أعلرررى الزمجرررار
، على أرجح أقوال المؤرخين، وبدأ سماا (م170-هر716) وكان مسكنه بها، ولد سنة -بنيسابور

رحررل لطلبرره إلررى العررراق الحررديث سررنة ثمرران  عشرررة ومررا تين كمررا فرر  تررذكرة الحفرراق للررذهب ، وقررد 
-ه760)-رحمرره اهلل–؛ وترروف  اإلمررام مسررلموالحجرراز والشررام ومصررر، ورو  عررن جماعررة كثيرررين

 .05باد قاهر نيسابورمبنصر    ميدان زياد، وعمره خم  وخمسون سنة، ومقبرته ف  رأ(م125

ه، عنوانرخرتالف فر  علرى تسرميته، ولرذلك وقرع اال -فر  كتابره الصرحيح-لم ينا اإلمام مسلم
لبغرردادي، والكترران ، والديوبنرردي: بررادي، وابررن حجررر، وحرراج  خليفررة، والقنرروج ، وامفسررماه الفيروز 

 ."الجامع"

ابرررن كثيرررر، وابرررن العمررراد، وسرررماه ابرررن األثيرررر، والنرررووي، وابرررن خلكررران، والرررذهب ، واليرررافع ، و 
ل ، والبررت هررذه التسررمية وشرراعت فرر  كترر  التفسررير والحررديث والفقرره واألصررو "الصررحيح"وايرررهم: 

                                                           
 .79ا حياة البخاريمحمد جمال الدين، 03
 .14-13ا البخاري إمام الحفاظ والمحدثينإلمام سيرة االمباركفوري، 04
 .37-03 اإلمام مسلم ومنهجه في صحيحه محمد عبدالرحمن،05
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لشرررق والغررر ، حتررى قررال السررمعان : المشررهور كتابرره الصررحيح وايرهرا، بررين الخرراا والعررام فرر  ا
 ، وهذه ه  المثبتة على طبعاته.ف  الشرق والغر 

إال بحجرة،  فقال: ما ولعت شي  ا فر  هرذا المسرند -خارج كتابه-تهوقد نّا مسلم على تسمي
لررو أن أهررل الحررديث يكتبررون الحررديث وقررال: عرلررت كترراب  هررذا المسررند علررى أبرر  زرعررة، وقررال: 

ررا: صررنفت هررذا المسررند الصررحيح فسررماه المسررند مرر ا ت  سررنة فمرردارهم علررى هررذا المسررند؛ وقررال أيل 
وابرن أبر  يعلر ،  -فيمرا نقلره الرذهب  وتبعره علرى التسرمية األخيررة الحراكم د الصرحيحالمسرنوسماه 

 وابن الجوزي، والخليفة النيسابوري، وأبو الفداء، والعليم .

ن كانرت وسماه ابن خير: المسند الصحيح المختصر من السنة ، وهذه الزيادة مرن ابرن خيرر وا 
يرراد األحاديرث علرى ايرر تكررارمرن أنره يعمرد إلرى اال -تتفق مع مرا قالره مسرلم إال أن -ختصرار وا 

كمرا سرماه صراحبه، ولكرون الكترا  اشرتهر بصرحيح  األولى واألنس  أن يسمى: المسرند الصرحيح
ستحسن إن طبع الكترا  فر  المسرتقبل أن يجمرع اف -أثبت على االف مطبوعاتهوهو ما  -مسلم

: المسند الصحيحبين اال ، فيجمع برين المشرهور صحيح مسلمبروتحته: المشهور  ثنين فيكت  مثال 
 .06و أصالة التسمية

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .013-010ا اإلمام مسلم ومنهجه في صحيحهمحمد عبدالرحمن، 06
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 .الّصحيحينالذين خدموا  المتقدمون العلماءاألول:  القسم. 1

 .الموصليعمر بن بدر الشيخ . 1. 1

 وآثاره: ،حياته-أ

، 02الموصرررل  الحنفررر  الك رررردي ران االرررو ، برررن بررردر برررن سرررعيد برررن محمرررد برررن تنكيررررعمرررر  :هرررو
؛ (م0067-ه552) سرنة الموصلر، ولرد برلياء الدين أو صف  الردينوكنيته: أبوحفا، ولقبه: 

-ه677) سرررنة اهلل، رحمررره "النررروري-المستشرررفى-بيمارستانر"محررردث حرررافق فقيررره، تررروف  بررر :وهرررو
 .قمشف  د (م0775

العلروم العربيرة والشررعية  ئكانت نشأة الشيخ عمر برن بردر الموصرل  فر  مدينتره، وتعلرم مبراد
كتسرا  المزيرد مرن العلروم فيها، فتربى على أيردي علما هرا، ثرم تجرول فر  مردار  بعرض المردن ال

 شام.الوالمعرفة، منها: بغداد والجزيرة وحل  ودمشق و 

 ،حل  ودمشررق، رو  عنرره: مجدالرردين بررن العررديمروحرردث برر"اإلسررالم:  ترراريخفيقررول الررذهب  فرر  
وايررره، وسررماا الفخررر منررره  ،وقرربلهم الشررها  القوصرر  بررن البخررارياالفخررر علرر  شررهدة، و  وأخترره
 ."بالقد 

...سرررمعت عليررره جرررزء "وقرررال الحرررافق جمرررال الررردين أبوالمحاسرررن يوسرررف برررن أحمرررد الدمشرررق : 
دمشررق وكرران حسررن الصررمت طيرر  المحالرررة   وفررالحسررن بررن عرفررة واجتمعررت معرره بالموصررل 

مشتغال بما هو من تصنيف أو تأليف أو عبادة حتى ملى لسبيله كذا وجدته بخط اإلمرام أمرين 
برر  الحسرررن الصررربغ  سرررمع منررره الحرررافق رشررريدالدين الرردين أبررر  محمرررد عبررردالقادر برررن محمرررد برررن أ

 ."هناك للحنفيةقال لقيته بالبيت المقد  وكان يتولى التدري  فى مدرسة  العطار

عزالرردين  هلررى بيررت المقررد ، فررواله مملوكررإقرردم علينررا حلرر  وسررافر "القاسررم:  برروأوقرال القالرر  
ا بهررا، واجتمعررت برره فيهررا بالبيررت برر  حنيفررة، وبقررى مدرس ررأمدرسررة الترر  أنشررأها ألصررحا  الأيبررك 

                                                           
الواران : نسبة إلى )الرواران( ويحتمرل احتمراال  قويرا أن يكرون اسرما لمسرقط رأ  المؤلرف، القريرة التر  ولرد فيهرا، 02

 نك ردسررتاإقلرريم ( التابعررة لمحافقررة كركرروك فرر  ة)داودرقريررة مررن قررر  منطقررة العشرريرة الكرديررة المعروفررة برر )واران(
هاجرت أسرته من تلك القرية إلى الموصل وولد  مولدهقبل  أنه االعراق، وه  موجودة لحد اآلن، كما يحتمل أيل  

بالموصرل، وهرذا بعيرد، أو  (م0065-ه552) فيها، كما يقول ابن عديم: سأله والدي عرن مولرده، فقرال: فر  سرنة
الموصل، برل رألن الشهرزور كلها كانت تعرف بوالية الموصل، ولم تكن مدينة كركوك ف  ذلرك الوقرت معروفرة كر

بينجرروين  ال: حسررن ت، الجمــع بــين الصــحيحينعمررر بررن برردر الموصررل ، ينقررر: ؛ ولررى كانررت تابعررة للثانيررةاأل
 .64ا
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ابرن مرال  أجزاء مرن أ، ثم قدم حل  ف  هذه السنة وسمعنا عليه م(0774-ه670) المقد  سنة
لموصرل، سرمع اب م(0067-ه552) اآلخررة سرنة  ملة الحافق، سألته عن مولده فقال فر  جمراد

 ، ثرررم سررركن دمشرررق وتررروف  بهرررا سرررنةبرررا فررررج ابرررن كليررر  وابرررن الصرررابون  وابرررن الجررروزيأببغرررداد 
محمرود النجرار بو عبداهلل محمرد برن أخبرن  بذلك أرملان،  79ليلة السبت  م(0775-ه677)

 .01مك  بن أحمد بن ا من محمد بن مبارك الحالوي، وعل وسمع أيل  ، يالبغداد

 العلمية.آثاره 

 ؛ ومن مؤلفاته:09"جمع وصنف"قال اإلمام الذهب : 

 .71الجمع بين الصحيحين مع حذف السند والمكّرر من البين-0

 .70المعلم ف  أطراف البخاري ومسلم-7

 .77العقيدة الصحيحة ف  المولوعات الصريحة-3

                                                           
 ا0جالجــواهر المةــية عبررد القررادر القريشرر ، : اعتمرردنا علررىل  ومثرراره، الشرريخ عمررر بررن برردر الموصرر حيرراةل01

ـــــبال الرررررذهب ،  ؛312، 353 ـــــاريخابرررررن المسرررررتوف ، ؛ 712ا77ج ســـــير ألـــــالم الن ـــــ  ت ، 732ا0ج إربي
ق طل وبغا،  ابن؛ 720ا77ج الوافي بالوفياتالصفدي،  ؛021ا2شذرات الذه  جابن العماد،  ؛414ا7ج

؛ 011ا3ج العبـر فـي خبـر مـن  بـرالرذهب ، ؛ 076ا45ج اإلسـالم تاريخالرذهب ، ؛ 702ا تاج التراجم
 بغيــــــة الطلــــــب؛ العقيلرررررر ، 711ا6ج األدب العربــــــي تــــــاريخ؛ بروكلمرررررران، 47ا5جاأللــــــالم  الزركلرررررر ،

 ؛ السررريوط ،311ا0ج معجـــم الخـــيوي الكبيـــر ،؛ الرررذهب 70ا القـــو  المســـددن حجرررر، ؛ ابررر0113ا7ج
 كخـف الظنـونحراج  خليفرة،  ؛305ا0ج-032ا0ج المغيـ فـتح السرخاوي، ؛ 349ا0ج تـدريب الـراوي

 ؛215ا0ج هديـــة العـــارفينالبابررران ، ؛ 057ا رســـالة المســـتطرفةالالكتررران ، ؛ 0051ا7ج،023ا0ج
، 101ا7، ج653ا0ج الفهــرا الخــام ، البيررت مل مؤسسررة؛ 721ا2ج معجــم المــنلفين رلررا كحالررة،

معجـم مـا طبـع مصرطفى عمرار، ؛ 711ا6ج األدب العربـي تـاريخبروكلمان، ؛ 0543ا3، ج0541ا3ج
بعض ، 36ا تحذير المسلمين من األحادي  الموةولةابن قافر، ؛ 1،013،001،795ا من كتب السنة
 .42، 44، 30ا0ج موسولة األحادي  واآلثار الةعيفة والموةولةمن العلماء، 

 .712ا77ج سير ألالم النبال الذهب ، 09
 وهو كتابنا الذي سنتحدث عنه.71
ا. سنتحدث الذي كتابنا وهو70  عنه أيل 

لم يتحردث بشر ء حرول ملرمون هرذه المخطوطرة وفحواهرا أحرد ؛ و 0051ا7ج كخف الظنونحاج  خليفة، 77
هررا فرر  فهرسررة مررن فهررار  المكتبررات، وربمررا مررن عنوانمررن أصررحا  الفهررار ، وال أصررحا  السررّير، كمررا لررم أجررد 

 .ةالكت  المفقود
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 .73بن معينال تاريخمن العلل وال استنباط المعين-4

 .74المغن  عن الحفق، والكتا  بقولهم ال يصح معنى ف  هذا البا -5

 .75جزأ اختيار أخيار األخبار-6

ورد فيررره مرررا أورده أصرررحا  المولررروعات فررر  "أ: قرررال الكتررران : 76الوقررروف مرررن الموقررروف-2
الصرحابة أو الترابعين أو مرن  -صرلى اهلل تعرالى عليره وسرلم-مولوعاتهم وهو صحيح عرن ايرره

 .72"من بعدهم

 .71: وهو ف  مذه  اإلمام أب  حنيفةنتصار والترجيح للمذه  الصحيحاال-1

 .79يث المولوعة ف  األحكام المشروعةاألحاد-9

 .31: وهو لخصها من مولوعات ابن الجوزي، واإلمام الجوزقان رسالة المولوعات-01

 .30الشعر"وقال ابن المستوف : "وروي له ابياتا من 

 

 

                                                           
 لم أجد المعلومات عليه. 73

، "عرن الحفرق والكترا  فيمرا ال يصرح مرن األحاديرث  المغنر"ه: عنوانرهرذا  هروكلمران العربيرة أن كتابروجاء فر  ب74
 .711ا6ج األدب العربي تاريخبروكلمان، ينقر: 

 لم أجد المعلومات عليه.75
السرررررعودية /ريررررراضال، دار العاصرررررمة، 0ط:: أم عبرررررداهلل بنرررررت محررررررو  العسررررريل ، تا، 026مطبرررروا؛ فررررر  76

 م.0912-ه0412
 .057ا الرسالة المستطرفةالكتان ، 72
؛ ولررم يتحرردث بشرر ء حررول ملررمون هررذه المخطوطررة وفحواهررا أحررد 023ا0ج كخــف الظنــونحراج  خليفررة، 71

مررن أصررحا  الفهررار ، وال أصررحا  السررّير، كمررا لررم أجررد عنوانهررا فرر  فهرسررة مررن فهررار  المكتبررات، وربمررا مررن 
 .الكت  المفقودة

 م.0990-ه0407السعودية /، مكتبة الطرفين، الطا ف0ط:: ربيع بن محمد السعودي، تمطبوا؛ 79
 .عليه المعلومات أجد لم31
 .415ا7ج إرب  تاريخابن المستوف ، 30
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 :الصَّحيحينفي خدمة  الخيخ لمر بن بدر الموصلي جهود-ب

  صرررحيح   كتاب رررا وجمرررع فيررره األحاديرررث المشرررتركة فررر الموصرررل عمرررر برررن بررردر ألرررف الشررريخ 
 فر  أطرراف اإلمرامين وسرماه: ؛ وألف كتاب ا مخربين الصحيحين" الجمعالبخاري ومسلم، وسماه: "

 جهدين:الهذين  لىع عرفوهنا نت؛ المعلم ف  أطراف البخاري ومسلم""

 :  "الجمع بين الصحيحين" كتابأوًلا

وسميته: الجمع بين الصحيحين مرع حرذف السرند والمكرّرر مرن "قال المؤلف ف  مقدمة كتابه: 
 .33العنوان بهذا ؛ ون ِشر  37"البين

أعرلروا عرن دراسرة الحرديث  "يعلل الشيخ المصنف كتابته للجمع بين الصرحيحين برأن النرا 
ألربعة أشياء، كأنه يريد بذلك اإلشارة إلى العمل إلزالة هذه العوا ق ك  يرا  النا  فر  اإلقبرال 

أنرره حررق : أحردها: "علرى الحررديث النبروي، فبرردأ ببيران العوامررل الترر  أدت إلرى إعررراض النرا  وقررال
أي كثرررة الحررديث، ويتجرراوز عرردد  كثرترره،: والثرران  والحررق المحررض عررادة أتباعرره قليلررون؛ محررض،

ررا ينقرر إلررى هرذا العرردد الها رل تنهررار عزيمتره، وخاصررة  األحاديرث عررن مليرون حررديث، والطالر  لم 
أنره يحتراج إلرى : والثالرث. ف  ذلك الوقت الذي الي عد المحدث محدثا إن لم تكن روايته عرن حفرق

مررن بلررد إلررى بلررد، ومررن مدينررة إلررى أخررر  للحصررول علررى سررماا الحررديث، لقلررة الكترر   األسررفار،
ألن هناك حديثا واحدا وله  أنه ي سأم من طول األسانيد، والمكرر من المتون،: والرابع. اتوالمدون

 عشر طرق، واختالف هذه الطرق االبا إما بسرب  حررف أو كلمرة، أو راو". وكرأن المصرنف أراد
مادام لي  بوسرعنا إزالرة السرببين األولرين، فنسرتطيع أن نعمرل شري ا تجراه : أن يقول -واهلل أعلم –
سببين األخيرين، ولهذا بردأ بكتابرة الجمرع برين الصرحيحين، ليستنسرخها الطرال  واليحتراجوا إلرى ال

كثرة السفر، ومن جان  مخر حذ ف  األسانيد الطوال، وأبقى الصحاب   فقرط، ولرم يرذكر معره ايرره 
إال  ملررطرا، ثررم حررذ ف األحاديررث المكررررة بسررب  اخررتالف بسرريط فرر  المررتن، أو اخررتالف الرررواة، 

 .34""ماكان يحتمل إدخاله ف  أبوا  متعددة لكنه أبقى المكرر من المتونو 
                                                           

 ت: والمصدر نفسه،؛ 74-73صالح أحمد الشام  ا ت: ،الجمع بين الصحيحينعمر بن بدر الموصل ، 37
 .031بينجوين  االحسن 

م؛ 0995-ه0406لبنران /، المكتر  اإلسرالم ، بيرروت0ط:: صرالح أحمرد الشرام ، تمطبروا؛ فر  مجلردين، 33
: حسرن البينجرروين ، وهر  رسررالة علميرة ايررر منشرورة قرردمها لنيرل درجررة الردكتوراه فرر  جامعررة تخررر، تحقيرق اآلالو 

 م.7105-ه0436قسم الدراسات اإلسالمية /لندن للعلوم اإلنسانية
 .046بينجوين  االحسن  ت: ،الجمع بين الصحيحينعمر بن بدر الموصل ، 34
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 ، وبقيت للمخطوطة نسختان ف  العالم:ف قدت النسخة األم للكتا  الجمع بين الصحيحين

، ف  مكتبة أيا صوفيا الشهيرة فر  إسرطنبول بررتركيا النسخة األولى: وه  األقدم عمر ا، مودعة
م( بيرد أحمرد برن علر  برن تغلر  0777-ه609شهر محررم سرنة ) وتم استنساة هذه النسخة ف 

، وانتهرى تصرحيحها ومقابلتهرا فر  بن السعادت  المدر  للحنفية ف  المدرسرة المستنصررية برربغداد
 م(.0793-ه697منتصف ربيع األول سنة )

 ، وتم استنساة هذه النسرخة فر ودة ف  )مكتبة دبلن( ف  جمهورية إيرلندةالنسخة الثانية: موج
جررالل  علرر  نورالرردين بررن الحسررن بدرالرردين بررن محمرردم(، بيررد 0565-ه927شررهر صررفر سررنة )

-ه921، وانتهررررى تصررررحيحها ومقابلتهررررا فرررر  ربيررررع الثرررران  سررررنة )الرررردين، البرهمتوشرررر  الشررررافع 
 م(.0521

بالنسررربة للنسرررخة األولرررى، فقررررأ المستنسرررخ المخطوطرررة  علرررى شررريخين، كانرررا تلميرررذين للمؤلرررف، 
بررد اللطيررف بررن محمرررد عبررد الرررحمن بررن عن جلسررات قراءتهررا علررى شرريخه جلسررة مررمخررر  ترراريخو 

اررة جمراد  األولرى  هلل المعروف بابن المشررف الخالرديعل  بن محمد بن عبيداالمقري البزاز، و 
السررماا الررذي بخررط المصررنف علررى النسررخة الترر  صررححه  ترراريخم(، و 0793-ه697مررن سررنة )

إجرازة المصرنف بخطره لمرن أدرك عصررره  خترراريم(، و 0700-ه611الناسرخ عليهرا: صرفر سرنة )
-ه603ة )وزمنررره: أن يرررروي عنررره هرررذا الكترررا  وجميرررع تصرررانيفه وجميرررع رواياتررره رملررران سرررن

، ويقول الناسخ: كت  أي: المؤلف بجانبها م( وكتبها بالمدرسة المعقمية من بيت المقد 0706
 اسمه رحمه اهلل.

ررا، وذكررر أسررماء  01نف ررا، فرر  وقرررأ الناسررخ هررذه المخطوطررة علررى الشرريخين المررذكورين م مجلس 
-ه697الذين شاركوه ف  هذه المجال ، ومخر هذه المجال  كان ف  ارة جماد  األولى سنة )

م(، وكترر  كررل مررن الشرريخين شررهادته بخطرره فرر  مخررر صررفحة الكتررا  علررى صررحة كررالم 0793
 .35الناسخ

 

 

 
                                                           

 .95-16بينجوين  االحسن  ت: ،الجمع بين الصحيحين عمر بن بدر الموصل ،15
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 .منهج المنلف في كتابه

الخطرروط الر يسررية لمنهجرره فرر  كيفيررة تجميعرره  كترر  المؤلررف مقدمررة لكتابرره، وأشررار  فيهررا إلررى
وتصنيفه؛ وأما عن منهجه العام ف  كيفية تجميعه وتصنيفه وترتيبره لألحاديرث واجتهاداتره ومرا ره 

 :ف  كتابه فيمكن أن نلخصه ف  النقاط اآلتية

قس م تأليف ه على كت  وأبوا  حس  الحروف الهجا ية، فبدأ بكتا  اإليمان ثرم االعتصرام، -0
وقسررم الكتررا  علررى أبرروا ، واألبرروا  أيلررا حسرر  الحررروف الهجا يررة، . الررخ…االعتكرراف ثررم ثررم

فبرردأ ببررا  بررر األوالد، ثررم بررا  بررر اليترريم وهكررذا، : فمررثال قس ررم كتررا  بررر الوالرردين علررى عرردة أبرروا 
وكتا  اليمين هو الكترا  األخيرر فر  المخطوطرة، ألن كلمرة اليمرين تبردأ بحررف اليراء؛ ولكنره لرم 

ذلرررك إال  فررر  الحررررف األول مرررن الكلمرررة، فمرررثال الكترررا  األول مرررن حررررف الهمرررزة هرررو كترررا   يررررااِ 
اإليمررران، والكترررا  الثررران  كترررا  االعتصرررام، والكترررا  األخيرررر فررر  حررررف الهمرررزة كترررا  اإلباحرررة 
والحقرر، فلررو راعررى الحررف الثرران  فرر  الترتيرر  لقرد م كتررا  اإلباحررة علرى كتررا  اإليمرران، وهكررذا؛ 

ل علرى وقال الموصل  : "وقد بوبت كتاب  هذا، ورتبته على حروف المعجم، ليكرون سرهال للمتنراو 
وهرا أنرا ذاكرر كتبره وأبوابره فمرن أراد اسرتخراج شر ء منره ، من أراد االنتفاا به من الخراا والعرام

 ."نقر ف  هذه الكت  واألبوا 

إال ماكران يحتمرل فجمعت كتاب  هذا، وحذفت  منه األسانيد و المكرر من المترون وقال: "-7
 إدخاله ف  أبوا  متعددة، فإنا الطررنا إلرى إعادتره لر ال يخلرو البرا  منره، وحرذفت أيلرا مقردار
عشرررين حررديثا طررواال، ممررا لرري  فيهررا لفررق نبرروي، نحررو توبررة كعرر  بررن مالررك، وذكرررت منرره أسررماء 

كعرر  بررن  ذر، وكررذلك قتررل فررك، وكررذلك إسررالم أبرر الثالثررة الررذين ِتيرر   علرريهم، وكررذلك حررديث اإل
طالته  ......الخ".األشرف، وقتل أب  رافع بن أب  الحقيق، إلى اير ذلك مما الفا دة ف  ذكره وا 

 "وقررد جمررع الحميرردي والجرروزق : واجتهررد المؤلررف فرر  كتابرره حسرر  مررا رمه مناسرربا، كمررا قررال-3
ميدي لرم يبرو "؛ إذ أنره كتر  األحاديرث علرى ترتير   المسرانيد، واير هما الصحيحين، اير أن الح 

وعلررى حسرر  فلررل الصررحاب  الررراوي، فقرردم أحاديررث أبرر  بكررر وبرراق  الخلفرراء األربعررة، ثررم تمررام 
نمررا ذكررر المتفررق عليرره الايررر"، : ثررم يقررول العشرررة المبشرررة وهكررذا؛ "والجرروزق  لررم يررذكر إفرادهمررا، وا 

حرده، وال يقصد بذلك أن الجوزق  قام بجمرع مرااتفق عليره الشريخان، ولرم يكتر  مرارواه البخراري بو 
 .36مارواه مسلم بوحده، ولذا قام هو بجمع الصحيحين على هذا النحو الذي رمه جيدا ومفيدا

                                                           
 .041، ت: حسن البينجوين  االجمع بين الصحيحينعمر بن بدر الموصل ، 36
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 استخدم الرموز الحرفية بدال لألسماء الصريحة فر  بدايرة األحاديرث، فمرثال اسرتعمل حررف-4
هذا مرانراه فر  واقرع كتابره، ولرو . عنهما( ة،م) عن مسلم، وحرف ( م) عن البخاري، وحرف( ة)

 .32لم يصرح به ف  مقدمة كتابه

حقررق الكتررا  الرردكتور حسررن البينجرروين ، ونسررتنتج مررن كالمرره فرر  مقدمررة تحقيقرره حررول مزايررا و 
 مخطوطة هذا الكتا ، القيمة العلمية له، فعّدد مزاياه فقال:

: إن الكتا  هو أول كتا  فر  الجمرع برين الصرحيحين يؤلرف علرى طريقرة -حسر  علمر -أوال 
بعررد التنقيرر  والتفتررين فرر  فهررار  المكتبررات لررم أجررد بررين أيرردي القررراء وطررال  الكترر  واألبرروا ؛ 

العلم كتاب ا مستقال  مطبوع ا ف  الجمع بين الصحيحين، والذين سربقوه فر  الجمرع برين الصرحيحين 
ألفوا على طريقة المسانيد دون األبوا ، فيكون المؤلف أول را د ف  هرذا المجرال، ولنقررأ مرا كتبره 

مرن التصررف  األثير، فيقول: "فمن هؤالء المتأخرين من جمع بين كت  األولين بنوا العالمة ابن
إبرراهيم برن محمرد برن عبيرد أبرو مسرعود واالختصار، كما فعله أبوبكر أحمد برن محمرد البرقران ، و 

، فررإنهم جمعرروا بررين كتررراب  عبررداهلل محمررد بررن أبرر  نصررر الحميررديأبررو الدمشررق ، واقتفررى أثرهمررا 
ورتبرروا كترربهم علررى المسررانيد، دون األبرروا "، نعررم هنرراك شرررح للرروزير العررالم ابررن  البخرراري ومسررلم،

ميردي، ولكرن الشررح الزال مخطوط را، والمطبروا منره 0065-ه561هبرة ت: ) م( على كترا  الح 
شرررح مسررانيد العشرررة المشررهور لهررم بالجنررة، وهررو الجررزء األول مررن األجررزاء العشرررة للكتررا ، إذ ال 

ة، وأما اللؤلؤ الك ردييحين، وأما كتا  العالمة البابان  فهو شرحه باللغة يشك سد  ما ف  الصح
 والمرجان، وزاد المسلم، فهما جمعان لما اتفق عليه الشيخان، ولي  لما رواه الشيخان...

ثاني ا: المخطوطة نفسها ت ع دُّ تحفة تراثية نادرة، ألنها كتبت قبل سبعة قرون من اآلن، إذ كران 
مرراء القرررن السررابع، وكرران معاصررر ا لظمررام الحررافق ابررن الصررالح الشررهرزوري، ت: المؤلررف مررن عل

ه(، وكان أقدم منه عمر ا بعشرين سنة، وعان ف  فترة زمنيرة مباركرة، زمرن تطهيرر 522-643)
كران عمرره اثنرين  الصليبيين الحاقدين، ولما توف  صالح الردين األيروب  بيت المقد  من أرجا 

را، وكران م وثالثين ، وهنراك ألرف هرذا الكترا ، إذا درس را فر  المدرسرة المعقميرة بمدينرة القرد عام 
 .31كان األمر كذلك فإن الكتا  مخطوطة تراثية نادرة، من تراث أمتنا اإلسالمية المجيدة...

 

                                                           
 .041بينجوين  االحسن  ، ت:الجمع بين الصحيحينعمر بن بدر الموصل ، 32
 .00بينجوين  االحسن ت: ، الجمع بين الصحيحينعمر بن بدر، 12
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 "المعلم في أطراف البخاري ومسلم"كتاب ثانياا: 

 .بخاري ومسلمالمعلم ف  أطراف ال: عنوان المخطوطة

، وقرال: "...ولره كترا  سرماه أطرراف البخراري إربل تاريخفقد أشار به ابن المستوف  ف  كتابه 
 . 39ومسلم..."

مكتبررررة المصررررغرات الفيلميررررة بقسررررم المخطوطررررات  نسررررخة منرررره موجررررود فرررر  نسررررخه فرررر  العررررالم:
 رقمررره فررر  القسرررم: رقرررم الحفرررقالمملكرررة العربيرررة السرررعودية، إلسرررالمية، المدينرررة المنورة/بالجامعرررة ا

(4634)41.  

 المالحظة: 

ز ابرر إكان اإلمام أبو حفا الك ردي من العلماء البارزين، الذين كانرت لهرم اليرد الطرولى فر  -
ثرا هرررا بمؤلفرررات، السررريما فررر  فنرررون الحرررديث  اتالعلرررم، ولقرررد أسرررهم فررر  تزويرررد المكتبررر اإلسرررالمية وا 

 وعلومها.

وجد هذه تولكن ال ،المصادر القديمةليها إ تستة ك ت  أشار  خفى على القارئ أن للشيخيوال -
وأرجرررو مرررن  ،الشررربكة الدوليرررةعلرررى الكتررر  والعنررراوين فررر  المكتبرررات بحسررر  بحثررر  فررر  المكتبرررات و 

ذكر  إليها أثناء أشرنا الت البحث والتحري عن الك ت   الكت  والمخطوطات طالب  العلم ومحقق 
 حياته.

صحيحين مع حذف السند والمكّرر من للشيخ تأليف على الص حيحين عنوانه: "الجمع بين ال-
أو الفصول  ف  الجمع بين الصحيحين يؤلف على طريقة الكت  واألبوا  هو أول كتا و  ،البين"

 فيكون المؤلف أول را د ف  هذا المجال. ؛حس  المنهج المعاصر

رررحيحين عنوانررره: )المعلرررم فررر  أطرررراف البخررراري  كرررذلكو  - يوجرررد للشررريخ ترررأليف مخرررر علرررى الص 
 مكان وجوده.إلى وهو مخطوط وأشرنا ومسلم( 

                                                           
 .415ا7ج أرب  تاريخابن المستوف ، 39

 (.014502): ، الرقم التسلسل خزانة الترا مركز الملك فيصل، 41



21 

 

 
 

 .وريزر  ه  صالح الش  الالشيخ ابن . 2. 1

 وآثاره: ،حياته-أ
 ،بن عثمان بن موسى بن أب  نصر عثمان بن عبد الرحمن شيخ اإلسالم اإلمام العالمة :هو

صالح، ولقبه: الابن ر، المعروف ب، الشهرزوري، الموصل ، الشافع الك رديخان ، رِّ النصري، الش  
رف صرررول ، نحررروي، عررراأ مفتررر ، محررردث، مفسرررر، فقيررره،: قررر  الررردين، وكنيتررره: أبرررو عمررررو، وهررروت

م(، وترروف  فرر  0010-ه552سررنة )40خان(رِّ ولررد بقريررة )ش رر ،بالرجررال، مشررارك فرر  علرروم عديرردة
 .النصر خارج با  بمقابر الصوفيةودفن  م(0745-ه643سنة ) دمشق

إلررى الموصرررل لطلررر  العلرررم  نقلررره، ثرررم وكررران والرررده شررريخ تلررك الناحيرررة قريته،رتفقرره علرررى والرررده برر
، وانتقررل بعرردها إلررى بغررداد، ودر  وبرررا فرر  المررذه  فاشررتغل بهررا مرردة، ودر  علررى يررد علما هررا،
حلر ، و ، شرامالو ، د ن يِِّسر، وهمذان، ونيسابور، ومررو على كبار علما ها، كما طاف عدة بالد من

لعلررم وتلقررى جميررع العلرروم الشرررعية والعربيررة علررى أيرردي علما هررا، ، وايرهررا، كررل ذلررك طلبررا لوحررران
 فلما بل  أشده واستو  أصبح إمام عصره ف  كثير من العلوم والفنون.

دار ر، ثرم برالرواحيةرالقد ، ثرم انتقرل إلرى دمشرق ودر  برربر تولى التردري  بالمدرسرة الصرالحية
 ، ثم تولى تدري  مدرسة ست الشاماء الحديث، وهو أول من در  بها من علمالحديث األشرفية

، وتلقى عنه العلم عدد كبيرر مرن علمراء المسرلمين -الصغر  والشامية الجوانية الشامية وتسمى-
 . 47نتفعوا بعلمهاورو  عنه جماعة، و  ،ف  عصره، وتفقه عليه خلق كثير

                                                           
( قريبرررة مرررن -أربيرررل-بفرررتح الشرررين المثلثرررة والرررراء والخررراء المعجمرررة وبعرررد األلرررف نرررون، قريرررة مرررن أعمرررال )إربرررل40

؛ 745ا3ج وفيــــات األليــــان، ابررررن خلكرررران)شيله خرررران(؛ ينقررررر: رمشررررهورة اآلن بررررالوهرررر  القريررررة )شررررهرزور(؛ 
 .313ا للمانناعبدالكريم المدر ، 

ـــات األليـــانابرررن خلكررران، : ه، اعتمررردنا علرررىالشررريخ ابرررن الصرررالح الشرررهرزوري ومثرررار  لحيررراة47  ؛743ا3ج وفي
ـــوافي بالوفيـــاتالصرررفدي،   تـــذكرة الحفـــاظالسررريوط ، ؛ 455ا04ج اإلســـالم تـــاريخالرررذهب ، ؛ 76ا71ج ال

اإلسررنوي،  ؛376ا1ج طبقــات الخــافعية السرربك ، ؛041ا73ج ســير ألــالم النــبال الررذهب ، ؛ 049ا4ج
ــــات الخــــافعية ــــة ابررررن كثيررررر، ؛033ا7ج طبق  النجــــوم الزاهــــرةابررررن تغررررري، ؛ 096ا03ج البدايــــة والنهاي

ابرررن العمررراد، ؛ 317ا0ج طبقـــات المفســـرينالرررداودي، ؛ 513ا طبقـــات الحفـــاظالسررريوط ، ؛ 354ا6ج
ـــذهب ـــات الخـــافعية ،الررر  شرررهبةبرررن قا؛ 313ا2ج خـــذرات ال ـــانأبرررو محمرررد، ؛ 003ا7ج طبق  مـــرآة الجن

معجــــم رلررررا كحالرررة، ؛ 712ا4ج األلــــالمالزركلرررر ، ؛ 014ا7ج اإلنــــا الجليــــ  مجيرالررردين، ؛15ا4ج
، 0709، 0701، 0060، 0011، 136، 21، 41 كخــــف الظنــــون حرررراج  خليفررررة، ؛752ا6ج المــــنلفين
 الـــــداراعبرررررد القرررررادر الدمشرررررق ، ؛ 654ا0ج العـــــارفينهديـــــة البابرررران ،  ؛7119، 7111، 0131، 0792

حيـاة األمجـاد مـن العلمـا  البحركر ، ؛ 310اللماننا المردر ، ؛ 650ا أبجد العلومالِقن وج ، ؛ 05ا0ج
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 .آثاره العلمية
مؤلفاترره فرر   ؛ ومررن43"والفقررهوقررد صررنف كتب ررا كثيرررة مفيرردة فرر  علرروم الحررديث "قررال ابررن كثيررر: 
 الحديث وعلومه:

 .44الغلط وحمايته من اإلسقاط والسقطصيانة صحيح مسلم من اإلخالل و -0
 .45-مقدمة ابن صالح-رمعرفة أنواا علوم الحديث، المعروف ب-7
 .46نكت على علوم الحديث-3
وهررو فررر  رجرررال  :-لمؤتلرررف والمختلررف فررر  أسررماء الرجرررالا أو-معرفررة المؤتلرررف والمختلررف-4

 .42الحديث
 .41الة ف  وصل البالاات األربعة ف  الموطأرس-5
درية مسرررند عثمررران برررن الصرررالح األثرررري فيمرررا ورد مرررن األحاديرررث فررر  فلرررل اإلسررركنكترررا  -6

 .49وعسقالن

                                                                                                                                                                     

ــــردالصررررويرك ، ؛ 761ا7ج األكــــراد ــــرد وُكردســــتانأمررررين زكرررر ، ؛ 452ا معجــــم ألــــالم الُك  مخــــاهير الُك
ألـالم للمـا  الكُـرد ؛ د.صرالح، 066-065ا3ج الكُـرد اهيرلمخـ الكبـر  الموسولةالصرويرك ، ؛ 10ا7ج

 .304-300ا ومصنفاتهم في للوم السنة
 .096ا03ج البداية والنهايةابن كثير، 43
 وهو كتابنا الذي سنتحدث عنه.44
 /لبنرررانبيروت ،، دار الفكرررر المعاصررررد.طنرررور الررردين عترررر،  :مطبررروا؛ بعررردة تحقيقرررات وشرررروح منهرررا: تحقيرررق45

 م.0916 -هر 0416
 دورر  االعررالم وفهرر اتخطوطررات فرر  مكتبررم؛ بعررد بحررث فرر  فهررار  ال654ا0ج هديــة العــارفينالبابرران ، 46

 .عنهمعلومات على النشر لم أعثر 
 :، رقررررم الحفررررقةالسررررعودي ةالعربيرررر ةالمملكرررر/(، الريرررراضة)المركزيرررر ةفرررر  المكتبرررر ةمخطرررروط؛ نسررررخة منرررره موجررررود42
خزانـــة مركرررز ملرررك فيصرررل، (؛ ينقرررر: 6192سررروريا، رقرررم الحفرررق: )/، دمشرررق(ة/ف(؛ والمكتبرررة )القاهريررر0517)

، 0541ا3ج -الحــدي  النبــوي-الفهــرا الخــام البيررت،  مل مؤسسررة(؛ و 62501) :، الرررقم التسلسررل التــرا 
 .0636ا3ج
طراهر بررن صرالح الجزا رري، ثرم الدمشررقّ ،   :توجيره النقرر إلرى أصررول األثرر، للشريخ :فر  مخرر كتررا  ةمطبوعر41
-هر0406سوريا /، مكتبة المطبوعات اإلسالمية، حل 0ط:عبد الفتاح أبو ادة،  ت: م(،0971-هر0331) ت:

 م.0929-هر0411عبد اهلل بن محمد بن الصديق، سنة ت:؛ الطبعة األخر م؛ و 0995
(؛ ومكتبرررة )المصرررغرات 0319) :لمانيررا، رقرررم الحفررق/أ(، برلينة)الدولررر ةمخطرروط؛ ونسرررخته الموجررودة فررر  مكتبرر49
، رقرررررم الحفرررررق: ةالسرررررعودي ةالعربيررررر ةالمملكرررررة/المنور  ة(، المدينررررةسرررررالمياإل ةبقسرررررم المخطوطرررررات بالجامعررررر ةفيلميررررال
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 .51مال  ف  الحديثاأل-2
وأملرى اإلمرام الحرافق أبرو عمررو برن الصرالح ": قال زين الردين البغردادي: األحاديث الكلية-1

مجلسررا سررماه )األحاديررث الكليررة( جمررع فيرره األحاديررث الجوامررع الترر  يقررال: إن مرردار الرردين عليهررا، 
 ؛وما كان ف  معناها من الكلمات الجامعة الوجيزة، فاشتمل مجلسه هذا على ستة وعشرين حديثا

يرث التر  ثم إن الفقيه اإلمام الزاهد القدوة أبرا زكريرا يحيرى النرووي رحمرة اهلل عليره أخرذ هرذه األحاد
أمالها ابن الصرالح، وزاد عليهرا تمرام اثنرين وأربعرين حرديثا، وسرمى كتابره "براألربعين"، واشرتهرت 

 .50"هذه األربعون الت  جمعها، وكثر حفقها ونفع اهلل بها ببركة نية جامعها
ا للصهاوي وألب  عوانة ،ةف  الجمع بين الصحاح السبع ةنوار اللمعأ -9  .57وينتس  أيل 
 .51حلية اإلمام عبداهلل محمد بن ادري  الشافع جزء فيه -01
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                     

فهــرا البيررت،  مل مؤسسررة (؛ وا23636، الرررقم التسلسررل  )خزانــة التــرا مركررز ملررك فيصررل، (؛ ينقررر: 0190)
 .0452ا3ج-الحدي  النبوي-الخام 

مركرز ملرك (، ينقرر: 3249مصر، رقرم الحفرق: )/(، القاهرهةزهريمخطوط؛ نسخة منه موجودة ف  المكتبة )األ51
ـــة التـــرا ،فيصرررل،  -الفهـــرا الخـــام البيرررت،  مل مؤسسرررة (؛ و96214(، و)16204) :الررررقم التسلسرررل  خزان

 .740ا0ج-الحدي  النبوي
ـــوم والحكـــم عبررردالرحمن البغررردادي، 50 ـــة العـــارفينالبابررران ، ؛ 56ا0ججـــامع العل ؛ ولرررم أجرررد 654ا0ج هدي

 ات عليه أهو موجود أم مفقود.معلوم
(؛ ومكتبرررررة 3592) :مكتبرررررة )المخطوطرررررات(، الكويرررررت، رقرررررم الحفرررررقفررررر  : امنهررررر ،مخطررررروط؛ ولررررره عررررردة نسرررررخ57

 (؛3592) :(؛ ومكتبررررة )المخطوطررررات(، الكويررررت، رقررررم الحفررررق5011): يرلنرررردا، رقررررم الحفررررق/إ)شسررررتربيت (، دبلن
البيررررت،  مل ومؤسسررررة(؛ 11463(، و)25591) :الرررررقم التسلسررررل  خزانــــة التــــرا ،مركررررز ملررررك فيصررررل، ينقررررر: 

 .767ا0ج-الحدي  النبوي-الفهرا الخام 
مجمرروا  3295سرروريا، رقررم الحفررق: ) -مخطرروط؛ ولرره عرردة نسررخ ونسررخة موجررودة فرر  مكتبرره القاهريه،دمشررق53
 .633ا0ج-الحديث النبوي-(؛ والفهر  الشامل21442خزانة التراث، الرقم التسلسل ) (؛ ينقر:59
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 .مسلمللى صحيح ابن الصالح جهود -ب

صررريانة صرررحيح مسرررلم مرررن " :اهسرررمخررردم ابرررن الصرررالح بصرررحيح مسرررلم بترررأليف كترررا  عليررره و 
 المحفوقرة النسرخة ، ولكرنّ 55العنوان هذاب ر  ؛ ون شِ 54"اإلخالل والغلط وحمايته من اإلسقاط والسقط

التنبيرره علررى مررا أشرركل فرر  مسررند "يررا صرروفيا( بعنرروان أفرر  مكتبررة ) توجررد الكتررا  مررن مخطوطررة
 .56"صحيح مسلم

أن أحد  همن أجلها صنف الكتا ، ويفهم من ذكر ابن الصالح ف  مقدمة كتابه األسبا  الت 
تالميررذه الررذين كررانوا يقرررؤون عليرره كتررا  الصررحيح لمسررلم بررن الحجرراج سررأله أن يبررين لرره ويقيررد مررا 

لطررال  العلررم مررن اإلخررالل والغلررط واإلسررقاط فرر  صررحيح مسررلم، ويبرردو أن هررذا السررؤال  يكثررر فيرره
وجد فر  نفر  ابرن الصرالح الموافقرة التامرة، فأجرا  طلبره، ولرم يرذكر لنرا ابرن الصرالح رحمره اهلل 
تعالى اسم هرذا السرا ل، ولمرا كران السرا ل أراد مرن شريخه أن يبرين لره ويقيرد مرا يكثرر فيره لطرال  

 .52إلخالل والغلط واإلسقاط والسقط ف  صحيح مسلمالحديث من ا

 مرن شرهر فرغ من تعليقره فر  الخرام  والعشررين" وجاء ف  مخر الكتا :"قال محقق الكتا : 
الردين عبرد  شررف الحافق الشيخ بخط وتسعما ة من أصل وثالثين سبع رملان المعقم ِمن سنة

الردين  تقر  بخرط مخرره: مخرر مرا وجدترهالدين ف   شرف المؤمن الدمياط  رحمه اهلل؛ وقال الشيخ
عزوجرل عنهمرا؛  عفرا اهلل مقن الحرانر  بن الفقير إلى اهلل تعالى أحمد رزين؛ على يدي العبد ابن

سريما ،... 51"الوكيرل وصرحبه، وحسربنا اهلل ونعرم وملره الحمد هلل وحده، وصلواته على سيدنا محمد
الردين أخرذها  ، وشررفالمرؤمن الردمياط الردين عبرد  شررف: كبير وهرو حافق أنها نقلت من أصل

                                                           
: موفرق عبرد اهلل ت، صـيانة صـحيح مسـلم مـن اإلخـال  والغلـط وحمايتـه مـن اإلسـقاط والسـقط، ابن الصالح54

 .72عبد القادر ا
، 7ط:م؛ 0914-ه0414 /لبنانبيروت، ، دار الغر  اإلسالم 0ط:، موفق عبد اهلل عبد القادر ت:مطبوا؛ 55

، دار الغررر  0ط:أحمرد حرراج محمرد عثمران،  :عتنراءام؛ وطبرع مررة أخررر  ب0911-ه0411 هافر  المطبعرة نفسرر
 م.7112-ه0471 ، بيروت/لبناناإلسالم 

 .406ا0ج-الحدي  النبوي-الفهرا الخام البيت،  مل مؤسسة56
 .39: موفق عبد اهلل عبد القادر ات ،مسلم صيانة صحيحابن الصالح، 52
( 425) :نبول، رقررم الحفررقطسرر/إتركيايررا صرروفيا( ألمخطوطررة الكتررا  نسررختان فرر  العررالم، األولررى فرر  المكتبررة )51
، رقم ةالسعودي ةالعربي ةالمملك/(، الرياضة)المركزي ةف  المكتب ة؛ و الثانياالنسخة الت  اعتمد المحقق عليه  وه

البيت،  مل مؤسسة(؛ و 61750) :الرقم التسلسل  خزانة الترا ،مركز ملك فيصل، /ف(؛ ينقر: 6643) :الحفق
 .0153ا7ج-بويالحدي  الن-الفهرا الخام 
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رزيرن  وقرد علرق ابرن ،رزيرن الردين ابرن تقر : كبيرر هرو تلميرذ البرن الصرالح وهرو حرافق من أ صل
من مولع، وقد جعلت هذه التعليمات ف  حاشية الكتا  ف  أثناء  على هامن األ صل ف  أكثر

 .59"التحقيق
 .منهج ابن الصالح في الكتاب

ف  كتابه هذا ف  مقدمة الكتا ، فهو يريرد أن يصرون صرحيح مسرلم بين ابن الصالح منهجه 
من اإلخالل والغلط، وحمايته من اإلسقاط والسقط، ولم يقتصر على لبط األلفاق واألسماء، بل 

كشرف معانيره، ولقرد تطررق  تجاوز هذا األمر فجعل من مصنفه هذا شرحا لصرحيح مسرلم محراوال
 إلى فوا د شملت صحيح البخاري.

ولي  مقصور ا على لبط األلفاق، بل هو إن شراء اهلل تبرارك وتعرالى كاشرف "مه اهلل: قال رح
مما ااتاا على الفهوم ف  القديم والحديث، وشامل النفرع لصرحيح البخراري وايرره  ةلمعان  كثير 

 ."من كت  الحديث
اهلل  وسوف يجد القارئ الكريم أن ابن الصرالح رحمره اهلل تعرالى قرد وفرى بمرا قرال، ابتردأ رحمره

تعرررالى كتابررره بعرررد المقدمرررة، بترجمرررة طيبرررة لظمرررام مسرررلم ذاكرررر ا فلرررله وعلمررره، شررريوخه وتالميرررذه، 
هم عليره، ووفاتره، ثرم تطررق إلرى كترا  مسرلم وبيران ءرحالته العلمية، مؤلفاته، أقوال العلمراء وثنرا

يح صحيح البخاري وعقد مقارنة بينه وبين صرح حاله وفلله وشرطه، وتكلم ف  هذا الفصل عن
 مسلم، ونقل أقوال العلماء حول هذا األمر.

ثم تكلم عن صحيح مسلم، ورجاله الذين انتقدهم الحفاق، وعن األحاديث الت  اختلف الحفاق 
 ف  صحتها.

وذكرر أقروال العلمراء  ؛ثم تكلم ف  )الفصل الثالث( عن المعلقات، ف  صحيح مسلم، والبخاري
 النقاد، وبين الرأي الراجح.

لرابررع( ذكررر أقرروال العلمرراء فرريمن حلررف بطررالق امرأترره: أن كررل مررا فرر  كترراب  وفرر  )الفصررل ا
هررل يقررع طالقرره أم ؛ -صررلى اهلل عليرره وسررلم-البخرراري ومسررلم ممررا حكمررا بصررحته مررن قررول النبرر 

 .هذا الفصل يطابق كالمه ف  كتابه علوم الحديثوكالمه ف  ، ال"
على صحيح مسلم وفوا د هرذه وف  )الفصل الخام ( تحدث رحمه اهلل تعالى عن المخرجات 

 .61المستخرجات وأهميتها
 

                                                           
 .71ا تحقيق: موفق عبد اهلل عبد القادرب ،صيانة صحيح مسلمابن الصالح، 59
 .47-39ا نفا المصدرابن الصالح، 61
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 وف  )الفصل الساد ( تحد ث عن تقسيم األخبار ف  صحيح مسلم، وأجا  عن هذا األمر.

وف  )الفصل السابع( تحدث عن إلزامات الردارقطن  لظمرام البخراري ومسرلم، وذكرر أمثلرة مرن 
 بعد أن نقل أقوال األ مة النقاد.تلك اإللزامات على الصحيحين، وأجا  عن هذا األمر 

وفرر  )الفصررل الثررامن( تكلررم عررن الرررواة الررذين عررابهم الحفرراق فرر  صررحيح مسررلم وذكررر أقرروال 
 العلماء ف  هذا المجال، وأجا  عما أثير حول هذا المولوا.

وف  )الفصل التاسع( تحدث عن عدد أحاديث صرحيح مسرلم، وأقروال النقراد حرول هرذا األمرر، 
نسبة لصحيح البخاري وعدد أحاديثه، ومذه  مسلم ف  تفريقه بين حردثنا وأخبرنرا، وكذا األمر بال

 ومميزات مسلم من اعتنا ه بلبط األلفاق، واير ذلك.
وف  )الفصل العاشر( تحردث عرن روايرات صرحيح مسرلم واختالفهمرا، وعرفنرا بررواة الصرحيح، 

 ثم شرا رحمه اهلل تعالى ف  شرح أحاديث الكتا .
الصالح رحمه اهلل تعالى فر  شررحه، فهرو أنمروذج طير  للشررح الحرديث ، فترراه  ولقد أجاد ابن

يرررذكر الحرررديث ثرررم يرررذكر أقررروال العلمررراء فيررره، ويتطررررق إلرررى لررربط ألفاقررره، ثرررم معررران  المفرررردات 
اللغوية، وال تفوته الفوا د الحديثية، أو الفقهية، أو العقديرة التر  يمكرن أن يسرتفيد منهرا القرارئ، ثرم 

ألسررانيد، فيلرربط أسررماء الرررواة، ويررذكر أقرروال العلمرراء فرريهم، واخررتالف الروايررات.. يتطرررق إلررى ا
وأسلوبه هذا يكاد يقار  أسرلو  القالر  عيراض رحمره اهلل تعرالى فر  )إكمرال المعلرم(، ايرر أنره 
يطول الشرح أحيان ا ف  المسا ل الت  يرر  أن القالر  عيراض قرد اختصرر فيهرا، أو أنره يرر  أن 

ا ل الترر  أطررال فيهرررا مررور يقتلررريها البحررث العلمرر ، أو أنررره يختصررر فرر  المسرررعليرره أن يطيررل أل
 .60القال  عياض

 
 المالحظة:

ل رمٌ ابن الصالح الشرهرزوري را رد فر  علرم الحرديث و - الرجرال ورمرز مرن رمروز أهرل  مِ لِّرفر  عِ  ع 
 67له إسهامات كثيرة ف  الشرح والتعليق والتصحيح والتلعيف والجرح والتعليل. ،الحديث

أثنرراء تقررديم نبررذة مررن  اليهررإأشرررنا  وقررد ايررر محققررة، زالتررصررالح مخطوطررات الالللحرافق ابررن -
 إذا عزم على تحقيقه.إيجادها ، حتى يسهل على القارئ هاكن وجودامأ ذكرناو  ،حياة الشيخ

                                                           
 .47-39ا القادر عبد اهلل عبد ت: موفق، صيانة صحيح مسلم، ابن الصالح60
62
 Tunç Mazhar, “İbnu’s-Salah’ın Hayatı, Eserleri ve Hadisçiliği” Basılmamışانظر:  

Yüksek Lisans Tezi,  Van 1997, s. 13 vd.  
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رررت  وجرررد مخطوطرررات وت - لرررى الحرررافق ابرررن الصرررالح ولرررم يشرررر إليهرررا أحرررد مرررن المرررؤرخين إ  نس 
ومررع األسررف النجررد مررن  ،نسررتطيع أن نحررتم علررى ذلررك إال بعررد دراسررة علميررة دقيقررةوالعلمرراء، وال 
 : وه حتى اآلن، يعزم على ذلك

أوال: مخطوطررررررررة )مختصررررررررر فرررررررر  أحاديررررررررث األحكررررررررام(، فرررررررر  مكتبررررررررة )راارررررررر  باشررررررررا(، فرررررررر  
مجررراميع(؛ وتوجرررد مخطوطرررة أخرررر  برررالعنوان نفسررره فررر  0421إسرررطنبول/تركيا، محفوقرررة بررررقم: )

، وربمرا كلتاهمرا كترا  واحرد 63(6/0010فر  دولرة الفاتيكران، محفوقرة بررقم: ) مكتبة )الفاتيكران(
 و)البن الصالح الشهرزوري( واهلل أعلم.

ثانيا: )مشكالت البخاري( ف  مكتبرة )جلبر  عبرداهلل أفنردي(، فر  إسرطنبول، بررتركيا، محفوقرة 
 .64(26برقم: )

، فر  مكتبرة )ميرا صروفيا(، ثالثا: )مصباح المشكاة فر  مختصرر ابرن الصرالح وحاشرية عليره( 
 .65(113ف  إسطنبول، برتركيا، محفوقة برقم: )

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ــرا ،ملررك فيصررل، المركررز 63 ــة الت -الفهــرا الخــام (؛ ومؤسسررة مل البيررت، 006456الرررقم التسلسررل : ) خزان

 .0411ا3ج-الحدي  النبوي
 .0416ا3ج-الحدي  النبوي-الفهرا الخام مؤسسة مل البيت، 64
 .0411ا3ج المصدر نفسهمؤسسة مل البيت، 65
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 .محمد بن عباد الخالطيالشيخ . 3. 1

 .حياته وآثاره-أ

 66عبررراد برررن ملكرررداد برررن حسرررن داد الخالطررر  محمرررد برررن الشررريخ العالمرررة اإلمرررام الفالرررل :هرررو
، تروف  فر  سرنة محردث، فقيره :وهوولقبه: صدرالدين، كمال الدين، وكنيته: أبو عبداهلل،  الحنف ،

 م( رحمه اهلل. 0754–ه657)

بة والحرجررررة فرررر  حيرررراة المسررررلمين، يررررررمررررات فرررر  تلررررك الفترررررة العصو هررررذا العررررالم الجليررررل عرررران 
هوالكو وجيشه، وقد دخل الرع  والخوف ف   :هزمون أمام طااية التتارنوالمسلمون منهارون وم

مررا ال نجررد ترجمررة وافيررة لرره فرر  كترر  التررراجم لررذا ال نتعجرر  حين ،كررل بيررت مررن بيرروت المسررلمين
ولوال صاح  طبقات الحنفية وبعض المتأخرين كحاج  خليفة، لما عرفنا شي  ا عن حياة  تاريخوال

ه وسررمع علررى علمرراء عصررره مثررل الحصرريري، وسررمع منرره صررحيح مسررلم، وسررمع هررذا العررالم، تفقرر
 .صحيح البخاري من الزبيدي

، لنجد أن أقهر خصوصية لديهم منذ الك ردلو ألقينا نقرة سريعة ومتفحصة على حياة علماء 
لرررى يومنرررا هرررذا، هررر المهنرررة المفلرررلة والمرموقرررة لرررديهم،  :التررردري  والعصرررور اإلسرررالمية األولرررى وا 

ة، التر  ال يمكرن لعرالم ك رردي الك رديراليبدلونها بأي مهنة أخر ، وابرن ملكرداد سرليل تلرك المدرسرة 
أن يحيرررد عنهرررا، لرررذا نجرررده بعرررد أن تعلرررم، توجررره إلرررى التعلررريم والتررردري ، ودخرررل إحرررد  المررردار  

، ودر  خلق ا من الطلبة وأفاد، واستمر ف  هذه المهنة الشرريفة إلرى أن 62المشهورة ف  بالد الشام
 .61مات

                                                           
البلردة العرامرة المشرهورة ذات الخيررات الواسرعة والثمرار اليانعرة، وهر  مرن فتروح عيراض  وهروالخرالط: نسبة الى 66

 .311ا7ج معجم البلدانياقوت الحموي، بن انم، سار من الجزيرة؛ ينقر: 
، ثرم -ةتكير-)الشام(، وكانرت زاويرةروه  المدرسة السيوفية، بسفح قاسيون علرى نهرر يزيرد، ارر  دار الحرديث بر62

ــــداراعبرررردالقادر النعيمرررر ، حولررررت مدرسررررة، وكانررررت إحررررد  كبريررررات مرررردار  الشررررام علررررى  القرررررون؛ ينقررررر:   ال
 .052ا7ج
حررراج   ؛001ا01ج معجـــم المـــنلفينرااررر  كحالررة، : اعتمررردنا علررى ه،الشررريخ محمررد الخالطررر  ومثررار  لحيرراة61

ـــــــــونخليفرررررررررة،  األلـــــــــالم الزركلررررررررر ، ؛ 0611ا7ج، 569ا0ج ،555ا0ج، 427ا0ج كخـــــــــف الظن
ــارفينالبابرران ، ؛ 017ا6ج ؛ 63، 67ا7ج جــواهر المةــيةال، عبرردالقادر القريشرر ؛ 075ا7ج هديــة الع

 معجــم ألــالم الُكــرد، الصررويرك ؛ 767اتــاج التــراجم ابررن قطلوبغررا،  ؛005ا2ج الةــو  الالمــعالسررخاوي، 
للما  الُكرد ومصـنفاتهم ألالم ؛ صالح أمين، 96ا3ج حياة األمجاد من العلما  األكرادالبحرك ، ؛ 611ا

 .402-405ا في للوم السنة
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 .آثاره العلمية

 :وه  محمد الخالط ، الشيخ مؤلفات بعض إلى والمراجع المصادر أشارت

 .69لظمام مسلم بن الحجاج-مع الصحيحالجاتعليق على -0

 ت: ،لظمررام أبرر  عبررد اهلل: محمررد بررن الحسررن الشرريبان ، الحنفرر -الجررامع الكبيرررمختصررر -7
 .20، وهو ف  فروا الفقه الحنف ، وهو متن متين، معقد العبارة، وله عدة شروح21م113-ه012

 .27التمحيا شرح تلخيا الجامع الكبير-3

، وسرماه: م262-ه051 ت:اإلمرام أبر  حنيفرة نعمران برن ثابرت الكروف ، -مسنداختصار -4
 .23، وهو ف  الحديث النبوي"مقصد المسند"

 

 

 

 

 

 
                                                           

 وهو كتابنا الذي سنتحدث عنه.69
لمانيرررا، رقرررم الحفرررق: /أ، برلينة(الدولررر)منهرررا: مكتبرررة  ات،مخطررروط؛ توجرررد نسرررخ عديررردة للمخطوطرررة فررر  المكتبررر21
تركيرا، رقرم /نبولطسرإ، (حسرين جلبر )(؛ ومكتبرة 0/304، رقرم الحفرق: )ةالقراهر /، مصرر(قولة)(؛ ومكتبة 4551)

األدب  تــاريخبروكلمرران، (؛ ينقررر: 612تركيررا، رقررم الحفررق: )/نبولإسررط، (شررهيد علرر )فقرره(؛ ومكتبررة  7الحفررق: )
 .349ا6، ج757ا3ج العربي

 .569ا0جكخف الظنون  حاج  خليفة،20
الحفرق: هولنردا، رقرم /ليردن(، ليردن ةكاديمي)أمنها: مكتبة  ات،مكتبالمخطوط؛ توجد نسخ عديدة للمخطوطة ف  27
، الرقم خزانة الترا مركز ملك فيصل،  (؛ ينقر:9513سوريا، رقم الحفق: )/، دمشقةمكتبة القاهريال(؛ و 655)

 (.90517)(، و60134التسلسل : )
، خزانــة التــرا حررديث(؛ ينقررر: 441مصررر، رقررم الحفررق: )/، القرراهرةةمخطرروط؛ فرر  مكتبررة دار الكترر  المصررري71

 .740ا3ج األدب العربي تاريخينقر: بروكلمان، (؛ 60610الرقم التسلسل : )
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 .مسلم صحيح للى الخيخ محمد لباد الخالطي جهود-ب

 .محمد بن عباد الخالط  تعليق على جامع مسلمللشيخ 

إسررررماعيل باشررررا ، الزركلرررر و ، ابررررن قطلوبغررررا، حرررراج  خليفررررة، و الوفرررراء القرشرررر  وأبرررر وقررررد ذكررررر
 .24 راا  كحالة، و البغدادي

 ه،ومثررار  هررذا العررالم حيرراةحررول  الترر  بررين أيرردينا، وبعررد بحررث متوالررع فرر  المصررادر والمراجررع
 اهرررذ حرررولالعرررالم، لرررم أحصرررل علرررى أي شررر ء  اتبحرررث فررر  فهرررار  المخطوطرررات فررر  مكتبرررالو 

 مخطوط أو مطبوا.أو أهو موجود أم مفقود،  ؛التأليف

  المالحظة:

عررران هرررذا العرررالم الجليرررل ومرررات فررر  تلرررك الفتررررة العصيررررربة والحرجرررة فررر  حيررراة المسرررلمين، -
والمسلمون منهارون ومنهزمون أمام طااية التتار: هوالكو وجيشه، وقد دخل الرع  والخوف ف  
كررل بيررت مررن بيرروت المسررلمين، لررذا ال نتعجرر  حينمررا ال نجررد ترجمررة وافيررة لرره فرر  كترر  التررراجم 

 ريخ.والتوا

لررم  ، وحتررى اليرروم،نينررة وفرررحأن فرر  طمو المسررلمزال خطررر التتررار وصررار  بعررد أنو وراررم هررذا -
 ، برلسرد  ترذه ومرن حرق العلمراء علينرا أال نردا جهرودهم  ،زال مخطوطةتحقق جهوده الت  الت
 .طال  العلم ييد بين ان أن يحققوا المخطوطات األربع ويجعلوهيعلينا وعلى المحقق نبغ ي

 

 

 

 

                                                           
ـــــون؛ 67ا7ج الجـــــواهر المةـــــيةينقرررررر: 74 ـــــراجم ؛555ا0ج كخـــــف الظن ـــــاج الت  األلـــــالم؛ 767ا ت
 .001ا01ج معجم المنلفين ؛075ا7ج هدية العارفين ؛017ا6ج
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 .الشيخ محمد إبراهيم الواني. 4. 1

 .وآثاره ،حياته-أ
، أمررين الرردين، أبررو عبررداهلل ولقبرره: ،محمررد بررن إبررراهيم بررن محمررد بررن أحمررد اإلمررام الشرريخ :هررو
ر رري  م( 0715-ه614سررنة ) دمشقر، ولررد بررالحنفرر ، ، الخالطرر ، الهمرردان ، الدمشررق 25الرروان 

)دمشق( رتركيررا، وترروف  برر أصررله مررن )وان( فرر ، فقيررهوابررن ر يسررهم، المحرردث، ال بدمشررق المررؤذنين
 ودفن إلى جانبه، رحمه اهلل.  بشهر ونصف، م(، بعد والده0334–ه235سنة )

م(، 0795-ه694مررن سررنة )وهررو صررغير، وسررمع  القرررمن خررتمنشررأ الشرريخ فرر  أسرررة علميررة 
   عرن، ونقردمشق، والحررمين، وحلر ر، فسرمع الكثيرر برهوايرر  وبعدها من أب  الفصل بن عسراكر
منتقى حدث به ايرره مررة وأجراز ثالث مرات، وخرج له جزء ا  الشيخ وأفاد وخرج ورحل إلى مصر

ررا وكرران ذكي ررا ،، وايرررهلرره االبرقرروه  ، ولرره تعبررد، وقررال ابررن رافررع طبررق الرردنيا بالسررماا وصررار عالم 
 ثررم ترررك،حافق ررا، وقررال البرزالرر : كرران يعرررف العرروال  ويفيرردها للرحلررة، وكرران يشررهد علررى الحكررام 

 .وكان يسعى ف  مصالح أهل الحرمين

 : ومن شيوخه

شيخ اإلسالم أبرو العبرا  أحمرد برن عبرد الحلريم برن عبرد السرالم برن تيميرة النميرري الحّرانر ، -
 ه(.271ت: )

 ه(، وهو شيخه وتلميذه.241الحافق شم  الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهب ، ت: )-

بو الفلرل أحمرد برن هبرة اهلل برن أحمرد برن محمرد الشيخ المسند الرحلة المعمر شرف الدين أ-
 ه(.699بن الحسين ابن عساكر الدمشق ، ت: )

مسررند الشررام تقرر  الرردين أحمررد بررن عبررد الرررحمن بررن مررؤمن الصرروري الصررالح  الحنبلرر ، ت: -
 ه(.210)

 ه(.203المحدث الحافق فخر الدين أبوعمر عثمان التوزري المالك ، ت: )-

 ه(.213سعد بن علوان بن كامل البعلبكية الحنبلية، ت: )ست األهل بنت علوان بن -

                                                           
؛ ينقر: ياقوت -واآلن مدينة تقع ف  جنو  شرق تركيا-قلعة بين خالط ونواح  تفلي نسبة الى )وان(، وه  25

 .355ا5جمعجم البلدان الحموي، 
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وكتر  وتعرر ، وحصرل األصررول؛ وقررال  وتفقّره علررى مرذه  الحنفيررة وهرو مررذكور فر  طبقرراتهم،
المحرّدثين فر  "؛ وذكرره فر  لرمن طا فرة مرن كبرار أ ّمرة وكان من أنبره الطلبرة وأجرودهم"الذهب : 
 .26عصره

 .آثاره العلمية
  متجهررة إلررى كتابررة السررماعات وتخررريج اإلجررازات واإلثبررات، وممررا كانررت عنايررة الشرريخ الرروان

 وقفت عليه منها:

 .22رباعيات من صحيح مسلم بن الحجاج أحاديثجزء فيه -0
خه الحرررافق شررريخ اإلسرررالم ابرررن جرررزء فيررره أربعرررون حرررديثا مخرجرررة عرررن كبرررار مشرررايج: تخرررري-7
 .21تيمية
 .29ن حديث ا منتقاة من سنن أب  داودأربعو -3
ا مررن مشررايجررزء فيرره -4 خ بغررداد الررذين سرربعة وتسررعون حررديث ا عررن ما ررة واثنررين وعشرررين شرريخ 

خّرجرررره لشرررها  الرررردين أبرررر  العّبررررا ، أحمرررد بررررن أبرررر  طالررر  بررررن نعمررررة الحجررررار  أجرررازوا للحّجررررار
 .11ه(231)ت

                                                           
ـــوافي الصرررفدي،  ؛01ا5ج الـــدرر الكامنـــةابرررن حجرررر، : اعتمررردنا علرررى هالشررريخ محمرررد الررروان  ومثرررار  لحيررراة26 ال

الـرد الدين،  ناصر ؛ ابن33ا علمزَ   الالذهب ،  ؛710ا4ج تذكرة الحفّاظ، السيوط  ؛01ا7ج بالوفيات
 ؛031-032ا7ج معجــم الخــيوي الكبيــرالررذهب ،  ؛530ا طبقــات الحفــاظالسرريوط ، ؛ 39-36ا الــوافر

 ابــن الــوردي تــاريخابررن الرروردي،  ؛091ا04ج البدايــة والنهايــةابررن كثيررر،  ؛12ا لحــظ األلحــاظابررن فهررد، 
عبررد ؛ 705ا4ج أليــان العصــرالصررفدي، ؛ 402ا0ج معجــم المعــاجم والمخــيخاتالكترران ، ؛ 799ا7ج

فهررررررر  الفهررررررار  ، الكتــــــاني؛ 499ا للماننــــــاالمرررررردر ، ؛ 5ا7جالجــــــواهر المةــــــية ، القررررررادر القريشرررررر 
؛ 03ا3ج من العلمـا  األكـراد حياة األمجادالبحرك ، ؛ 534ا05ج اإلسالم تاريخالذهب ،  ؛0001ا7ج

أحاديــ  رباليــات مــن صــحيح مســلم بــن جــز  فيــه "مقدمرة الرروان ، ؛ 704ا7ج معجـم المــنلفينرلرا كحالررة، 
ـــرا  ؛07-2ا "الحجـــاج ـــة الت الحـــدي  -الفهـــرا الخـــام (؛ 61309(، و)61301) :، الررررقم التسلسرررل خزان
 .110ا7ج ،90ا0ج-النبوي

 وهو كتابنا الذي سنتحدث عنه.22
لبنررران /بيرررروت، دار البشرررا ر اإلسرررالمية، 0ط:: محمرررد برررن ناصرررر العجمررر ، تمنهرررا:  اتمطبررروا؛ بعررردة تحقيقررر21

 م.7115-ه0476
وبعد بحث متوالع ف  فهار  مكتبرات العرالم لرم نحصرل علرى  ؛516ا7ج "إثارة الفوائد"ذكرها العالن  ف  29

 معلومات عنه.
 حصل على معلومات عنه.ولم أ ؛340ا0ج "فهرا الفهارا"الكتان  ف  ذكره 11
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ا بغداديين، للشيخ اللطيف الحّران -5  .10جزء فيه أربعون حديث ا عن أربعين شيخ 
 .17حديث ا من أحاديث القال  شرف الدين بن الحسين المقدس جزء فيه أربعون -6
 .13مشيخة القال  تاج الدين الجعبري-2
 .14ثبت بأسانيد رواياته(، وهو ف  مّجلد كما ذكر الكتّان  ف  "فهر  الفهار "-1
 
 .مسلم صحيح للى الخيخ أمين الدين الواني جهود-ب

عنرروان: ب ، وهررذا التررأليف مطبرروا15اإلمررام مسررلمألررف الشرريخ الرروان  كتاب ررا وجمررع فيرره رباعيررات 
يعقررو  بررن مطررر تحقيررق وتعليررق: ؛ ب"جررزء فيرره أحاديررث رباعيررات مررن صررحيح مسررلم بررن الحجرراج"

 -ه0435 مصرررررالقاهرة/الناشررررر: دار اإلصررررباح للنشررررر، ، الطبعررررة األولررررى ،المرشرررردي العتيبرررر 
 م.7104

، فررر  مكتبرررة )خررردابخن(، فررر  دولرررة الهنرررد، بمدينرررة بتنررره ةكترررا  نسرررخة موجرررودالولمخطوطرررة 
  .16(7/467برقم: ) ةمحفوق

 المالحظة:

 .12هو من كبار أ مة المحدثين ف  عصره، كما ذكره الذهب -

نررره يكتررر  إكانرررت عنايرررة الشررريخ الررروان  متجهرررة إلرررى مجررراالت عررردة فررر  علرررم الحرررديث حيرررث -
 أخر .السماعات وتخريج اإلجازات واإلثبات وعدة أمور 

 

                                                           
 معلومات عنه.حصل على ؛ لم أ507ا7ج "إثارة الفوائد"ذكرها العالن  ف  10
 حصل على معلومات عنه.؛ لم أ506ا7ج "إثارة الفوائد" ذكرها العالن  ف 17
 حصل على معلومات عنه.؛ لم أ544ا7ج "أليان العصر"ذكره الصفدي ف  13
 (.0192برقم: ) ةمكتبة األسد(، سوريا، محفوق-ف  المكتبة )القاهرية ةمخطوط؛ نسخة منه موجود14
أربعرة رواة  -صرلى اهلل عليره وسرلم-، وبينه وبين النب مسلم بن الحجاجعبارة عن األحاديث الت  رواها اإلمام 15

 فقط.
-الفهـرا الخـام  البيرت، مل مؤسسرة(؛ 61301الررقم التسلسرل : )، خزانـة التـرا ، مركز ملك فيصلينقر: 16

 .110ا7ج -الحدي  النبوي
 .33الذهب ، زال العلم ا12
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 .الُكرديعثمان عبد الملك الشيخ . 5. 1

 .وآثاره ،حياته-أ

صررررول ،   أفقيررره،  :المصرررري، الشرررافع ، الحنفرررر ، وهرررو ،الك ررررديعثمررران برررن عبرررردالملك،  :هرررو
ومسريرته العلميرة،  لم تزودنا المصادر بش ء عن نشأتهو  ؛م(0332–ه231توف  سنة ) ،محدث

لهرذا العرالم الجليرل، حراج  خليفرة وعبرد الغنر  كحالرة، وشيوخه وتالميذه واير ذلك، لكن هيأ اهلل 
 .11عن حياته قليال كان ولو ءبجمع مؤلفاته وذكر ش 

 .آثاره العلمية

 الواسررررع، وعلمرررره فلررررله لنررررا يتبررررين الك ررررردي، عثمرررران مؤلفررررات علررررى سررررريعة نقرررررة خررررالل مررررن
 الكرالم علرم: األصرلين مثرل اإلسرالمية، العلروم ف  الصعبة الفنون من فن من أكثر ف  ومشاركته

؛ والرحة بصرورة الشرريف والحديث اإلسالم ، الفقه ف  متللع ا كان أنه كما الفقه، أصول وعلم
 وه : الجل ، عبداهلل الشيخ مؤلفات بعض إلى 19أشارت حاج  خليفةو 

 .91للمنذري-مختصر صحيح مسلم :شرح-0

للشرريخ جمررال الرردين أبرر  عمررر، -منتهررى السررول واألمررل فرر  علمرر  األصررول والجرردل: شرررح-7
 .م، وهو ف  علم أصول الفقه0749-ه646: تالمعروف بابن الحاج  المك ، 

للشريخ مقفرر الردين: أحمرد برن -بديع النقرام، الجرامع برين كتراب : البرزدوي واألحكرام: شرح-3
م، وهرررو فررر  أصرررول 0795-ه694 :تعلررر ، المعرررروف: برررابن السررراعات ، البغررردادي، الحنفررر ، 

 الفقه.

                                                           
، 735ا0ج كخــف الظنــون خليفررة، حرراج  :اعتمرردنا علررىعثمرران عبررد الملررك الك ررردي ومثرراره،  حيرراة الشرريخل11

؛ 311ا نان للماالمردر ، ؛ 760ا6ج معجم المنلفينرلا كحالة، ؛ 0156، 0175ا7، ج676، 551
؛ 065ا3ج الموســــولة الكبــــر  لمخــــاهير الُكــــردالصررررويرك ،  ؛456ا معجــــم ألــــالم الُكــــردالصررررويرك ، 
ألــالم للمــا  الُكــرد ومصــنفاتهم فــي ، أمررين صررالح؛ 766ا7ج مجــاد مــن العلمــا  األكــرادحيــاة األالبحركرر ، 
 .992ا7ج -الحدي  النبوي الخريف-لفهرا الخام ا البيت، مل مؤسسة ؛390-319 ا للوم السنة

 .0156، 0175 ا7ج؛ 676، 735ا0ج كخف الظنون ،حاج  خليفة 23
 وهو كتابنا الذي سنتحدث عنه.91
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للشريخ نجرم الردين عبرد الغفرار برن عبرد الكرريم القزوينر  -الحاوي الصغير ف  الفرروا: شرح-4
ومررررن الكترررر  المعتبرررررة بررررين م، وهررررو فرررر  فررررروا الفقرررره الشررررافع ، 0762-ه665 ت:الشررررافع ، 
 .الشافعية

-هرررر421: تالجررروين ، أبرررو المعرررال  إلمرررام الحررررمين، -الشرررامل فررر  أصرررول الررردين: شررررح-5
 .، ف  فروا الفقه الشافع م0115

 أيرة علرى يعثرأ لم المخطوطات، مكتبات وفهار  التراجم كت  ف  والتحري البحث بعد ولكن
م المذكورة التصانيف هذه من أي على معلومات  .للمترج 

 .مسلم صحيحفي خدمة  الُكرديد الخيخ لثمان لبد الملك جهو -ب

، وهرذا نرا شرح على مختصر صحيح مسلم لظمام المنرذري الك رديللشيخ عثمان عبدالملك 
 ما ذكره المؤرخون حوله:

: أن لصرررحيح مسرررلم مختصررررين أحررردهما ألبررر  الفلرررل محمرررد برررن عبرررداهلل ذكرررر حررراج  خليفرررة
ا، وثانيهمرا لزكر  الردين عبرد العقريم برن 0752-ه656المرس  المتوفى ) م(، ولرم يرذكر لره شررح 

م(، ولهررذا المختصررر شرررحان: األول: لعثمرران بررن 0751-ه656عبررد القرروي المنررذري، المترروفى )
م(، واآلخررر لمحمررد بررن أحمررد اإلسررنوي، 0336-ه231المصررري، المترروفى ) الك رررديعبررد الملررك 

 .90م(0360-ه263المتوفى سنة )

،شرررررح مختصررررر : ...مررررن تصررررانيفه .....الك رررررديعثمرررران ": عمررررر رلررررا كحالررررة بقولرررره وتبعرررره
 .97"عبدالعقيم المنذري لصحيح مسلم

باحرررث والترررراجم وفهرررار  مخطوطرررات العرررالم، لرررم يجرررد ال تررراريخوبعرررد بحرررث طويرررل فررر  كتررر  ال
 دولرة فر  سرراييفو بمدينرة( برك خسررو الغرازي) مكتبرة فر  مخطوطرة توجرد حولره، ولكرنمعلومات 
( 3110) بررقم محفروق مجهول، مؤلفه ،"مسلم صحيح مختصر شرح": بعنوان والهرسك، البوسنة
 .العاشر أو التاسع القرن إلى هتاريخ ويعود ورقة، 340 ف  وتقع

 

                                                           
 .555ا0ج كخف الظنونحاج  خليفة، 90
 .760ا6ج معجم المنلفينرلا كحالة، ينقر: 97
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 .كاريالشيخ أحمد اله  . 6. 1

 .وآثاره ،حياته-أ
، 94كراري، اله  93اإلمام الشيخ أحمد بن أحمد بن أحمرد برن الحسرين برن موسرى برن موسرك :هو
، ولقبره: شرها  أبرو سرعيدكنيته:  ،"األصل الك ردي": -رحمه اهلل -قال الزركل  ؛مصريال الك ردي

–ه263، نزيررل مصررر وترروف  فيهررا سررنة )محرردث، المفسررر، عررالم برجررال الحررديثال: الرردين، وهررو
 . اهللرحمه  م(0376

لرى مجلر  أ مرة الحرديث، وأسرمعه الحرديث إه، أخرذه يرنشأ الشيخ أحمد الهكاري تحت رعايرة أب
والنرررور الثعلبررر ، والشرررريف  ، ونسررراء ، مرررنهم: النرررور برررن صرررفوانمرررن كبرررار علمررراء عصرررره رجررراال  

وايرهم، سمع صحيح البخاري وسنن أبر  داود،  ،الموسوي، وست الوزراء، وأب  الحسن بن القيم
وتصررردر  المنصوريةررواة المسرررند المسرررتخرج علرررى صرررحيح مسرررلم، وقررررأ بنفسررره وأعررراد بررر مرررن وهرررو

نهم: اللقبرران ، ، وتخرررج علرى يديرره خلررق كثيرر، مررالجامع الحراكم ، والقطبيررةرودر  برر لظقرراء بهررا،
، كانررت عنايترره شررديدة بعلررم الحررديث خاصررة بعلررم الرجررال، وعنرر  بالطلرر  وكترر  بخطهررا وفاطمررة

 .95متوالع ا ،، موصوف ا بالدين والخيراكثير  االحسن المتقن شي   

 .آثاره العلمية
الررذكاء ومحبترره للكتابررة، ، وهررذا دليررل علررى 96"... وكترر  الكثيررر بخطرره الفررا ق": قررال المقريررزي

 ومن تأليفاته المذكورة ف  المصادر والمراجع:

 .92رجال الصحيحينكتا : -0

                                                           
تتوارث الحديث وعلرم الحرديث كرابر ا عرن كرابر، فاآلبراء  هاهذه العا لة خدم السنة الشريفة خدمة واسعة، لذا نجد93

خروتاواألجداد واألخوات، أكثرهم محدثون ومن مشاهير حف م المتررج    ق عصرهم، ينقرر علرى سربيل مثرال أبنراء وا 
 .92ا7؛ ج471، 007ا0ج الدرر الكامنةابن الحجر، المحدثين؛  ذلك منك وأبوهم ،جويرية وأسماء

 ، يسركنها أكرراد يقرال لهرم )الهكاريرة(؛ ينقرر:وناحية وقر  فوق الموصل ف  بلد جزيررة ابرن عمرر بلدة :اريك  اله  94
 .411ا5ج معجم البلدان الحموي،

 الرســالة المســتطرفة؛ الكترران ، 90ا0ج األلـالم: الزركلرر ، عتمرردنا علرىا لحيراة الشرريخ أحمرد الهكرراري ومثراره95
معجـم ؛ رلرا كحالرة، 007ا0ج هدية العارفين؛ البابان ، 351ا0ج حسن المحاةرة؛ السيوط ، 712ا

؛ 762ا0ج درر العقــــود الفريــــدة؛ المقريررررزي، 579ا طبقــــات الحفــــاظ؛ السرررريوط ، 046ا0جالمــــنلفين 
ألــالم للمــا  الكــورد ومصــنفاتهم فــي للــوم ، أمررين صررالح؛ 50ا لــم والــدينللماننــا فــي خدمــة العالمرردر ، 

 .52ا0جمن للما  األكراد  حياة األمجاد؛ البحرك ، 351-356ا السنة
 .762ا0ج درر العقود الفريدةالمقريزي، ينقر: 96
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إشكال الجامع الصحيح غال العقد ال-7  .91ف  حل  
 .99ةرجال السنن األربع-3
، 6، و5، و4، و7، و0سرررررتة مجلررررردات منررررره، هررررر : ": قرررررال الزركلررررر : 011تفسرررررير القررررررمن-4

 .010"2و
 
 .الصَّحيحينفي خدمة  الخيخ أحمد الهكاري جهود-ب

رررررحيحين)، خرررردم الشرررريخ )أحمررررد الهكرررراري( ولكررررن كالهمررررا حترررررى اآلن  ،(، بتررررأليف كتررررابينالص 
 مخطوط، وهما:

:   .(البخاري ومسلمرجا  ) كتاب أوًلا

-تيمررررور-ترررراريخ 543مخطرررروط فرررر  دار الكترررر  المصرررررية  فرررر  رجررررال مسررررلم"قررررال الزركلرررر : 
ا الكتان  أشار بهو ؛ 017"بخطه  .013أيل 

 .014"...وكان عارفا بالرجال جمع كتابا ف  رجال الصحيحين"وقال العسقالن : 

 .015الشيخ السيوط  ف  عدة كتبهو ونقلوا هذا التأليف من ابن حجر، 

 .016"عن  البخاري ومسلمأ....له رجال الصحيحين "قال إسماعيل باشا البابان : و 

                                                                                                                                                                     
 وهو كتابنا الذي سنتحدث عنه.92
ا.91  وهو كتابنا الذي سنتحدث عنه أيل 
وجرد المجلرد األول ي(؛ و 0/732مصرر، رقرم الحفرق: )/منها: المكتبة الخديوية، القراهرةعدة نسخ، وله مخطوط؛ 99

  :، الرررقم التسلسررلخزانــة التــرا مركررز ملررك فيصررل، (؛ ينقررر: 0/23) :برررقممحفرروق منرره بخطرره فرر  دار الكترر ، 
 .90ا0ج األلالموالزركل ، (؛ 42211)

(؛ ومكتبرة دار الكتر  0/053حفرق: )المصرر، رقرم /عدة نسخ، منها: المكتبرة الخديويرة، القراهرة ولهمخطوط؛ 011
مصرر، رقرم الحفرق: /(؛ ومكتبة معهرد المخطوطرات العربيرة، القراهرة0/41مصر، رقم الحفق: )-المصرية، القاهرة

 (.42212) :، الرقم التسلسل خزانة الترا مركز ملك فيصل، (؛ ينقر: 012-007)
 .90ا0ج األلالمالزركل ، 010
 .90ا0ج األلالمالزركل ، 017
 .712ا الرسالة المستطرفةالكتان ، 013
 .000ا0ج الدرر الكامنةابن حجر، 014
 .736ا ذي  طبقات الحافظالسوط ، 015
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 .خكا  صحيح البخاريإالعقد الغالي في ح   ثانياا: كتاب:

فر   ك مكتبترانمخطروط حترى اآلن، وهنراوهرو ، هذا الترأليف للشريخ أحمرد الهكراري وكذلك فإن
 ا نسخة هذه المخطوطة، وهما:تالعالم حفق

 .012(2/7622فرنسا، محفوق برقم: )/)الوطنية( ف  مدينة باري المكتبة -أ
المملكررة /سررالمية(، فرر  مدينررة الريرراضمكتبررة )مركررز الملررك فيصررل للبحرروث والدراسررات اإل- 

 .011(7/7622)العربية السعودية، محفوق برقم: 
 المالحظة:

 ، ذهر ودرايرةهرتم بعلروم الحرديث روايرة اوقرد  ،كان الشيخ من كبار أ مة الحديث ف  عصره-
 إلى مجل  أ مة الحديث، وسمع الحديث من كبار علماء عصره رجاال  ونساء .

السرنة الشرريفة خدمرة واسرعة، لرذا نجردها تتروارث الحرديث  تعا لة الشيخ أحمد الهكاري خردم-
وعلم الحرديث كرابر ا عرن كرابر، فاآلبراء واألجرداد واألخروات، أكثررهم محردثون ومرن مشراهير حفراق 

 عصرهم.

يوجرررررد كترررررا  فررررر  المكتبرررررة الوطنيرررررة برررررر)باري /فرنسا( محفررررروق بررررررقم   ،تأليفاتررررره إلرررررىافة إلرررر-
(، باسرررم )كترررا  المسررراحة( وهرررو فررر  فرررن الهندسرررة، واسرررم مؤلفررره )أحمرررد برررن أحمرررد برررن 2/7206)

أحمرررررد، الهكررررراري(، وسرررررنة وفاتررررره هررررر  السرررررنة نفسرررررها التررررر  تررررروف  فيهرررررا صررررراح  الترجمرررررة أي: 
اجرع الترر  ترجم رتِّ لحيراة الشرريخ )أحمرد الهكرراري( بأنره لرره، ، ولرم تشرر المصررادر والمر 019ه(263)

م، واهلل أعلم.  ربما هذا الكتا  للمترج 

رررررحيحين بترررررأليف كترررررابين، ولكرررررنِّ  - كالهمرررررا حترررررى اآلن  خررررردم الشررررريخ )أحمرررررد الهكررررراري(، الص 
 .امكان وجودهمإلى مخطوط، وأشرنا 

                                                                                                                                                                     
 .007ا0ج هدية العارفينالبابان ، 016
 الحـدي -الفهـرا الخـام البيت،  مل مؤسسة(؛ 61070، الرقم التسلسل : )خزانة الترا مركز ملك فيصل، 012

 .0116ا7ج-النبوي
 (.07117، الرقم التسلسل : )خزانة الترا مركز ملك فيصل، 011
 (.42219، الرقم التسلسل : )خزانة الترا مركز ملك فيصل، 019
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 .محمد عثمان الماردينيالشيخ . 7. 1

 .حياته وآثاره-أ

، ثررم الحلبرر ، 000المرراردين االبررار،  بررن علرر  الشررم  001محمررد بررن عثمررانالشرريخ اإلمررام  :هررو
، ترروف  فررر  فقيرره، أصرررول ، محرردث :برررار، وهرروابن اآلر، ويعرررف بررالشررافع ، ولقبرره: شررم  الررردين

م( رحمرره اهلل، وقررد جرراوز 0466–ه120بررين مكررة والمدينررة، فرر  سررنة ) برردر رجوعرره مررن الحجرر 
 لفارعة ودفن فيها. الخمسين من عمره، وحمل إلى ا

ن هيأ ومسيرته العلمية، وشيوخه وتالميذه واير ذلك، لك لم تزودنا المصادر بش ء عن نشأته
حفرق "عرن حياتره؛ وقرال:  ولرو قليرل ئمرع مؤلفاتره وذكرر شري، بج"السرخاوي"اهلل لهذا العالم الجليرل 

شررها  عربيررة وايرهررا عررن البرردر بررن سررالمة وأخيرره الحرراوي بعررد التنبيرره وايرهمررا وتفقرره وأخررذ فرر  ال
ا خير ا سليم الصدر... البرهان الحلبوسمع على  الدين  .007"...، وكان صالح 

 .آثاره العلمية

 .003حاشية على الجامع الصحيح للبخاري-0

لظمرررام محررر  الررردين أبررر  زكريرررا يحيرررى برررن شررررف -منهررراج الطرررالبين وعمررردة المفترررين: شررررح-7
البحرررر المرررواج فررر  شررررح "فررر  الفقررره الشرررافع ، وسرررماه  ،م0722-ه626 :تالنرررووي الشرررافع ، 

 .004"المنهاج
                                                           

كخــف حرراج  خليفررة، ؛ 041ا1ج الةــو  الالمــعالسررخاوي، )الفخررر أو الفخررر الرردين(، ينقررر:  يررهولقرر  أب001
ـــون بررررقم  ةألمانيرررا(، محفوقررر/)تررروبنجنوجرررد مخطوطرررة فررر  مكتبرررة )تررروبنجن(، فررر  مدينرررة ت؛ و 0125ا7ج الظن

سررررم )عثمرررران بررررن علرررر ، ا(، وعنرررروان المخطوطررررة هررررو )تخمرررري  بانررررت سررررعاد( فرررر  فررررن الشررررعر تسررررجل ب5/032)
 والردل تعرود ، ربمراإلرى هرذا الترأليف تراريخشر كت  الترراجم والتولم  وجاء أنه توف  ف  القرن الساد ، الماردين (،

ــة الثــرا صررل، مركررز ملررك فيالمترررجم، واهلل أعلررم؛ ينقررر:   تــاريخبروكلمرران، (؛ 54571الرررقم التسلسررل  )، خزان
 .060ا0ج األدب العربي

ة جبل الجزيررة مشررفة علرى )دنيسرر( و)دارا( و)نصريبين( وذلرك الفلراء الواسرع وقرّدامها مقلعة مشهورة على ق000
 .39ا5ج معجم البلدانالحموي، ربض عقيم؛ ينقر: 

رلررا ؛ 041ا1ج الةــو  الالمــعالسررخاوي، : ه، اعتمرردنا علررىمحمررد عثمرران المرراردين  ومثررار  لحيرراة الشرريخ007
 هديـة العـارفينالبابران ، ؛ 0125ا7ج كخـف الظنـون حراج  خليفرة، ؛714ا01ج معجـم المـنلفينكحالة، 

حيـاة األمجـاد مـن البحركر ، ؛ 573ا نـان للما المردر ،؛ 27ا0ج ديون اإلسالمابن الغزي، ؛ 715ا7ج
 . 032ا0ج مخاهير الكرد تاريخ-ميَذووي ناوداراني كورد؛ مردوة روحان ، 072ا3ج األكراد العلما 

 وهو كتابنا الذي سنتحدث عنه.003
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: تبرر  المعررال  الجرروين ، الملقرر  بررر"إمام الحرررمين"، أل-الورقررات فرر  أصررول الفقرره: شرررح-3
 .005"األنجم الزاهرات على حل ألفاق الورقات ف  أصول الفقه"ه، وسماه: 421-هر409

 .البخاري صحيحفي خدمة  ماردينيال الخيخ لثمان جهود-ب

عمررل "، وقررال السررخاوي: الجرامع الصررحيح للبخرراريكتر  الشرريخ محمررد المرراردين  حاشررية علررى 
 .006"حاشية ف  ثالث مجلدات على البخاري

بخط المؤلف ف  مكتبة )مركز  اوجد نسخة من مخطوطتهتو  ،طبع هذه الحاشية لحد اآلنتلم 
رقررم  ،(034األوراق: ) ، عررددالمتحرردة( العربيررة فرر  )دب /اإلمررارات جمعررة الماجررد للثقافررة والتررراث(

 .002(731149الحفق: )

 المالحظة: 

كتابة ف  علم الحرديث ال نحوكانت متجهة  عنايته لى تأليفاته يتبين لنا أنعمن خالل نقرة -
 والفقه وأصوله.

 اآلن.كت  حاشية على )الجامع الصحيح للبخاري(، لم تطبع هذه الحاشية لحد -

 

                                                                                                                                                                     
العرررراق، رقرررم /وقررراف بالموصرررل(، الموصرررلومرررن النسرررخ المخطوطرررة فررر  مكاتررر  العررالم، مكتبرررة )األمخطرروط؛  114

 35، رقرررم الحفرررق: )ةالسرررعودي ةالعربيررر ةالمملكرررة/المكرم ة(؛ ومكتبرررة )الحررررم المكررر (، مكررر0092/ 001)الحفرررق: 
 (.56197(، و)37357، الرقم التسلسل  )خزانة الترا مركز ملك فيصل، شافع (؛ ينقر: 

-ه0406ة السررعودي ةالعربيرر ةالمملكر/، مكتبرة الرشررد، ريرراض7ط:: عبررد الكررريم برن محمررد النملررة، تمطبروا؛ 005
م؛ 7103-ه0434لبنررررررران /الكترررررر  العلميرررررررة، بيرررررررروت، دار 0ط:م؛ وبتحقيررررررق: محمرررررررد السررررررريد عثمررررررران، 0996

: مكتبررررة )مركررررز الملررررك فيصررررل للبحرررروث والدراسررررات االعررررالم منهرررر اتولمخطوطررررة الكتررررا  عرررردة نسررررخ فرررر  مكتبرررر
يرلنرردا، /إف(؛ ومكتبررة )شسررتربيت (، دبلن-1340المملكررة العربيررة السررعودية، رقررم الحفررق: )/سررالمية(، الريرراضاإل

(؛ ومكتبررررررة 0105(، الكويررررررت، رقررررررم الحفررررررق: )ةد المخطوطررررررات العربيرررررر(؛ ومكتبررررررة )معهرررررر3469رقررررررم الحفررررررق: )
، رقرررم ةالسرررعودي ةالعربيررر ةالمملكرررة/المنور  ة(، المدينرررةسرررالميبقسرررم المخطوطرررات بالجامعررره اإل ة)المصرررغرات الفيلميررر

 (.50697(، و)04123) :، الرقم التسلسل خزانة الترا مركز ملك فيصل، (؛ ينقر: 2664الحفق: )
 .049ا1ج الةو  الالمعي، السخاو ينقر:  006
: والترررررررررررراث للثقافرررررررررررة الماجرررررررررررد جمعرررررررررررة للمركرررررررررررز الرسرررررررررررم  فررررررررررر  الموقرررررررررررع المخطوطرررررررررررات قسرررررررررررمينقرررررررررررر: 002

www.almajidcenter.org  

http://www.almajidcenter.org/
http://www.almajidcenter.org/
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 .المال أحمد بن إسماعيل الكوراني. 8. 1

 .وآثاره ،حياته-أ

 ؛مررررد بررررن رشرررريد بررررن إبررررراهيم شرررررف الرررردينأحمررررد بررررن إسررررماعيل بررررن عثمرررران بررررن أحالمررررال هررررو 
 ولرد فر  سرنة ؛؛ الشافع  ثم الحنف ثم القاهري ثم الروم  الكوران  التبريزي الهمذان  الشهرزوري

 (م0416-ه119) فرررررر  سررررررنة خرررررره المقريررررررزيوأرّ  ،001ان(ور  بقريررررررة مررررررن )ك رررررر (م0401-ه103)
لرردين اشررها  الرردين، وشرررف الرردين، وشررم    الك رروران  بألقررا  كثيرررة منهررا: ول قرر ؛009شهرزورربرر

وهرومن خيررة العلمراء فر  القررمت، والفقره، والحرديث، والنحرو،  ،وشم  الملة، وكنيته: أبرو العبرا 
ودفرررن  -إسرررتانبول حالي رررا-ينيةالقسرررطنطم( فررر  0411 –ه 193سرررنة )-رحمررره اهلل تعرررالى-وتررروف 
 بها.

واشرتغل وحرل عليرره ، القزوينر وحفرق القررمن وتراله للسربع علرر   ،الشريخ فر  مدينترره ةكانرت نشرأ
 ،حاشية للتفتازان  وأخذ عنره النحرو مرع علمر  المعران  والبيران والعرروض الشاطبية وتفقه به وقرأ

وكذا اشتغل على ايره ف  العلوم وتميز ف  األصلين والمنطق وايرها ومهر ف  النحو والمعران  
 والبيان وايرها من العقليات وشارك ف  الفقه.

دم دمشرق فر  حردود فر  العربيرة وقر فأخرذ عرن الجرالل الحلروان  071"حصن كيفرا"ثم تحول إلى 
الجررالل عليرره وكررذا قرردم مررع الجررالل بيررت وانتفررع برره وكرران يرررجح  الثالثررين فررالزم العررالء البخرراري

القراهرة فر  حردود سرنة خمر  وثالثرين وهرو فقيرر جردا قردم إلرى المقد  وقرأ عليه ف  الكشاف ثرم 
مسرلم  فأخذ عن شيخنا بقراءته ف  البخراري وشررح ألفيرة العراقر  والزمره وايرره وسرمع فر  صرحيح

وقررررأت عليررره صرررحيح مسرررلم  :كثيررررا، قرررال المقريرررزي الشرررروان  والزم أو كلررره علرررى الرررزين الزركشررر 
والشاطبية فبلوت منه براعة وفصاحة ومعرفرة تامرة لفنرون مرن العلرم مرا برين فقره وعربيرة وقرراءات 

فررر  الحررراوي والزم االشرررتغال واألشرررغال بحيرررث قررررأ علرررى العرررالء القلقشرررندي وايرهرررا، وأكررر  علرررى 
السرررلطان وايرررره واتصرررل بالكمرررال برررن حلرررور المجرررال  الكبرررار كمجلررر  قرررراءة البخررراري بحلررررة 

 البارزي فنوه به وبالزين  عبد الباسط وايرهم من المباشرين واألمراء.

                                                           
كرروران بلررم الكرراف والررواو، وسرركون النررون، قريررة جبليررة صررغيرة تقررع بررين هلرربتين عرراليتين فرر  أسررفل جبررل 001

 كوران، وتتبع ناحية كوخرت من توابع مدينة بستك ف  محافقة ه رمزكان ف  جنو  إيران.
 .الشهرزوري الصالح ابن حياة ف  ف  توليحهسبقت 009

ن  ك يِّفرا:071 مرن ديراربكر؛ ينقرر  (جزيررة ابرن عمرر)و (ممرد)وهر  بلردة وقلعرة عقيمرة مشررفة علرى دجلرة برين  ِحصِّ
 .765ا7ج بلدانالمعجم الحموي، 
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ة منهرررا: التررردري  شرررارك الشررريخ الكررروران  فررر  الحيررراة العلميررر وفررر  عهرررد السرررلطان مرررراد الثررران 
 .سكربمدرسة السلطان مراد الغازي والسلطان بايزيد خان الغازي ف  بروسة، ووالية قلاء الع

أخرر ، و ترولى  ترولى عردة مناصر  منهرا: قلراء العسركر مررة فراتحمحمد وف  عهد السلطان 
 .لده السلطان منص  الفتو ، ومنص  شيخ اإلسالممع تولية أوقافها، وق قلاء مدينة بروسة

بأسرررطنبول  ولقرررد برررذل الشررريخ الكررروران  جهرررود ا كبيررررة فررر  بنررراء المسررراجد والمررردار  منهرررا: أنشرررأ
 دار الحديث.سّماه ا  جامعا ومدرسة

وشرررركر اهلل ، المررررولى عررررالء الرررردين العربرررر  ،070محمررررد خررررانومررررن أبرررررز تالمذترررره: السررررلطان 
 .077الشيروان ، والمولى محي  الدين العجم ، والسيد واليت

 

 

 

 

 

                                                           
صراح  -السرلطان محمرد الفراتح-محمد برن مرراد برن محمرد برن بايزيرد برن عثمران، السرلطان محير  الردين :هو070

ت: القسررطنطينية وفاتحهررا. ولررد بعررد األربعرررين وثمانما ررة. وولرر  السررلطنة بعررد مررروت أبيرره سررنة خمرر  وخمسرررين، 
 .023ا نظم العقيانالسيوط ، ؛ ينقر: (م0410-ه116)

؛ 50ا الخــقائق النعمانيــةطاشرركبر  زاده،  :اعتمرردنا علررىالك رروران  ومثرراره، أحمررد بررن إسررماعيل حيرراة المررال ل077
 البــدر الطــالعالشرروكان ،  ؛759ا0ج درر العقــود الفرديــدةالمقريررزي، ؛ 740ا0ج الةــو  الالمــعالسررخاوي، 

؛ 41ا نظــم العقيــانالسرريوط ،   ؛99ا األلــالم ؛ الزركلرر ،423ا3ج األنســاب؛ السررمعان ، 39ا0ج
أبرررو  ؛97ا7ج إيةـــاح المكنـــون إسرررماعيل البابررران ، ؛711ا0ج الطبقـــات الســـنية ،عبررردالقادرتقررر  الررردين 
 النجــوم الزاهــرة ،تغررري بررن يوسررف ؛353ا طبقــات المفســرين األدنرروي، ؛11ا4ج ديــوان اإلســالم المعررال ، 

كخـف الظنـون حراج  خليفرة،  ؛10-11ا0ج الموسـولة الكبـر  لمخـاهير الكُـرد الصويرك ، ؛344ا05ج
 معجـــــــــم المفســـــــــرين األسرررررررررنوي،؛ 0416-0320-0091-0177ا7، ج199-646-596-553ا0ج
؛ 32ا7ج تـــاريخمعجـــم حفـــاظ القـــرآن لبـــر ال محمرررد برررن محمرررد، ؛066ا0ج معجـــم المـــنلفين ؛31ا0ج

ا  اللماننـالمـدرا  ؛ 49ا معجـم األصـوليين أب  الطي ، ؛035ا0ج هدية العارفينإسماعيل البابان ، 
 .59ا0ج حياة األمجاد من العلما  األكرادالبحرك ؛  ؛010ا القارياتحاف  محمد عصام، ؛26
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 .همنلفات

العلررم فرر   نشرررلهررم اليررد الطررولى فرر   تكرران اإلمررام الكرروران  مررن العلمرراء البررارزين، الررذين كانرر
ث ؛ را هرا بمؤلفرات كثيررة فر  فنرون عردةالدولة العثمانية، ولقد أسهم ف  تزويرد المكاتر  اإلسرالمية وا 

 ومن تأليفاته:

: وهررو تفسررير لكتررا  اهلل تعررالى كررامال ، وأورد فيرره األمرران  فرر  تفسررير الكررالم الربرران اايررة -0
 .073لاوييمؤاخذات كثيرة، على العالمتين الزمخشري والب

-كنرررز المعررران  شررررح حررررز األمررران ": وهرررو تعليقررره علرررى العبقرررري فررر  حواشررر  الجعبرررري-7
ِحرررز األمرران  ووجرره "األصررل شرررح علررى منقومررة فرر  : وهررو ("م0337-ه237: )ت، للجعبررري
 .074("م0094-ه591: )ت ،للشاطب -التهان 

-ه113) وهرو شررح لمنقومرة ابرن الجرزري ت: :مرة األخيرار األكشف األسرار ف  قراءة -3
، وهررو فرر  اايررة اإلشرركال، يشررتمل علررى "هايررة البررررة فيمررا زاد علررى العشرررةن"المسررمى:  (م0421

 .075بيتا   54 قراءة ابن محيصن واألعمن والحسن البصري وهو زيادة على العشر، وأبياته

: ألحمرد الشرررعب  اليمرران  ت-فرا ررد الرردرر"شرررح لمنقومرة  :لوامرع الغرررر شرررح فرا رد الرردرر-4
وهرررر  نقررررم للقررررراءات الررررثالث المتممررررة للعشررررر، وهرررر  علررررى وزن الشرررراطب  : ("م0434-ه132)

 .076، وأهداها للسلطان بايزيد الثان تهوقافي

 .072الكوثر الجاري على رياض أحاديث البخاري-5

                                                           
: محمرررد مصرررطف  ت، "-مرررن الرررنجم إلرررى النرررا -اايرررة األمررران  فررر  تفسرررير الكرررالم الربررران "مطبررروا؛ بعنررروان 073

 م.7112 –ه0471تركيا /سكاريا، كوكصو، جامعة صاقريا كلية العلوم االجتماعية
 (؛54الحفررق: ) رقررم/الهنررد، حيرردر مباد(، السررعيدية)ة بررفرر  المكت مخطرروط؛ وللكتررا  نسررخ خطيررة منهررا: نسررخة074

ومكتبة  (؛63الحفق: ) رقم /تركيا،إستانبول(، نور عثمانية)؛ ومكتبة 01رقم /تركياإستانبول(، محمد مراد)ومكتبة 
 للــوم-الفهــرا الخــام البيررت،  مل مؤسسررةينقررر:  (؛9الحفررق: ) رقررم /تركيا،إسررتانبول(، ولرر  الرردين جررار اهلل)

 .032ا -مخطوطات القرا ات–القرآن
دكتروراه فر   أطروحرةشراف محمرد برن عمرر برازمول، وقردم كإوتحقيقه )عبداهلل بن حماد القرش (؛  تهقام بدراس075

 .(م7112-هر0471سنة: ) م القر أجامعة 
يرة المملكرة العرب/، مكتبرة الرشريد، ريراض0: ناصر بن سعود برن حمرود القثرام ، ط:تمطبوا؛ ف  المجلدين، 076

 م.7119 -ه 0431السعودية 
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ف  علم أصول " م0321-ه220للسبك  ت:-جمع الجوامع"ف  شرح  وهو :الدرر اللوامع-6
 .071الفقه

لمحمررررد بررررن فرامرررررز الشررررهير بمررررال خسرررررو ت: -الرررروالءرسررررالة فرررر  "فرررر  الرررررد علررررى  رسررررالة-2
  قررّرر فيهررا اإلرث تررلة الرروالء الأمسرر المررال خسرررو فرر  إليرره رد لمررا ذهرر   : وهرر"م0411-ه115

 .079ابالوالء، وأجا  عليه المال خ سرو أيل  

لظمرررام محمرررد برررن أبررر  بكرررر -الموّشرررح"حاشرررية علرررى كترررا   وهرررو: المرشرررح علرررى الموّشرررح-1
برررررررن الحاجررررررر  ال-الكافيرررررررة"وهرررررررو فررررررر  األصرررررررل شررررررررح لكترررررررا   "م0330-ه230ت:الخبيصررررررر  

 .031"م0749-ه646ت:

: ألفها للسلطان محمد بن السلطان مرراد خران، وهر  منقومة الشافية ف  العروض والقافية-9
 .030م ة بيت قصيدة ف  علم العروض ف  ست

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                     

 م.7111 -هر0479لبنان /، دار إحياء التراث العرب ، بيروت0: أحمد عزو عناية، ط:مج00ف  مطبوا، 072
 م.7112-ه0472 لبنان/دار صادر، بيروت ،0ط: : إليا  قبالن الترك ،تمطبوا؛ 071
؛ (7/0150) الحفرق: رقرم(، السرليمانيةمكتبرة )عدد من النسخ منها: نسرخة فر   مخطوطةوجد للي؛ و ةمخطوط079

، أو (فرك-0-7359: )ومكتبة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات اإلسرالمية، الرياض/السرعودية، رقرم الحفرق
، (73721) :، الرررقم التسلسررل خزانــة التــرا مركررز ملررك فيصررل،  ينقررر:فررك(؛ -0-7360نسررخة أخررر  برررقم )

 .  49بنت مدم ا شة اع ، ت:الكوثر الجاري(؛ أحمد الكوران ، 73723و)
(، 760بالموصرل، رقرم: ) (األوقراف العامرة)وجد للحاشرية عردد مرن النسرخ منهرا: نسرخة فر  مكتبرة يمخطوط؛ 031

؛ ونسخة ف  دار الكت  العامة بتون  019ا7ينقر: فهر  مخطوطات مكتبة األوقاف العامة ف  الموصل ج
 (.0116رقم: )

نسرخ لهرذا الكترا ، ربمرا على ؛ بعد بحث واطالا طويل لم أعثر 0177ا7ج كخف الظنونحاج  خليفة، 030
 ف  عداد المفقود من كت  الكوران ، واهلل أعلم.



45 

 

 
 

 .البخاري صحيح جهوده في خدمة-ب

 .البخاري صحيحشرح المولى الفالل أحمد بن إسماعيل بن محمد الكوران  

 .الجاري إلى رياض أحادي  البخاري الكوثركتاب: 

، ثرم ذكرر فر  "الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخراري"الكوران  الكتا  ف  المقدمة  ىسمّ 
أحاديررث،   :مررةحررذف كل ، أي"الكرروثر الجراري إلررى ريرراض البخراري" الخاتمرة أنرره فرررغ منره وسررماه:

محققرو  ه أيلراخترار اإال إن  أرجح ما ذكره ف  مقدمرة كتابره وذلرك لكونره أولرح فر  المعنرى كمرا 
 . 037الكتا 

 الكثيرر ممرن شررحوا البخراري، فقرال:ذكر المؤلف رحمه اهلل الغرض من تأليفه، رام أنره سربقه 
تلرررك الشرررروح، اعترانررر  وقرررد شررررحه أولرررو الفلرررل مرررن األواخرررر واألوا رررل، وكنرررت إذا نقررررت فررر  "

، إذ  الجروح والقروح، وذلك أن منها مرا يطنر  فر  الترواريخ واألسرماء، ولعمرري ذلرك قليرل الجردو 
مولرررع ذلرررك علرررم مخرررر، ومنهرررا مرررا يحررروم حرررول المررررام، إال أن مؤلفررره لرررم يحرررط بطررررق األحاديرررث 

لطال " أو وأطراف الكالم، فيشرح السابق بما يناقض الالحق، فعلى أي طا ل يحصل من ذلك ا
فرر  أي طريررق يأخرررذ السررالك الرررذاه " بررل ال ينالرره إال الكرررالل، إذ لرري  بعرررد الحررق إال اللرررالل، 

تلرك الشرروح  ؛ الى مخر ما قالره رحمره اهلل، فكأنره لرم يررتضِ "ونحن نشرحه إن شاء اهلل بتوفيقه...
 .033فلذلك شرا ف  تأليف الكتا 

                                                           
، دار الكترر   0ط:، مررج 07فرر   ،ر بتحقيررق الكتررا  مررنهم: الشرريخ محمررد بررن ريرراض األحمرردث ررقررام أشررخاا ك  112

 لبنررران/، دار إحيرراء التررراث العربرر ، بيررروت0:ط: أحمررد عرررزو عنايررة، وبتحقيررق؛ د.ت.نلبنرران، /العلميررة، بيررروت
 (أم القررر )شررعبة الحررديث وعلومرره فرر  قسررم الكتررا  والسررنة بجامعررة  ة؛ وقررام بعررض مررن طلبرر(م7111-هررر0479)

مرن أول كترا  "منهم : الطال : أحمد سعد،  ،كرسالة لنيل درجة الماجستير ف  قسمهم وتقديمه ،وتحقيقه تهبدراس
؛ والطالبرة: (م7101-ه0430) ، سرنة"من كتا  الفرتن-ل علينا السالح فلي  منامن حم-الرقاق إلى نهاية با 

صرلى اهلل -با  سؤال المشركين أن يريهم النب -إلى نهاية-با  جوا ز الوفد-من كتا  الجهاد"عا شة بنت مدم، 
عمرر، ؛ والطالر : محمرد برن (م7107-ه0433) ، سنة"من كتا  المناق -مية فأراهم انشقاق القمر-عليه وسلم

مرن كترا  -إال المودة ف  القربرى-إلى نهاية با  قوله تعالى 4707كتا  المغازي حديث -ازوة خبير-من با "
برا  اإلشرهاد فر  الهبرة حرديث رقرم -مرن كترا  الهبرة"؛ والطال : محمد حسرن (م7107-ه0433) سنة "التفسير
 ، سررررنة"3157د حررررديث رقررررم الرررى نهايررررة بررررا : يقاتررررل عررررن أهررررل الذمررررة وال يسررررترقون مررررن كتررررا  الجهررررا -7512

 .(م7104-ه0435)

 .72: محمد بن عمر ات، الى رياض أحادي  البخاري الكوثر الجاريأحمد الكوران ، 111
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قرابرة  -تركيا من والوسطى الشرقية المنطقة إلى اليوم تشير-األنالولبدأ ف  تأليفه ف  بالد 
 منررره سرررنة ةعشرررر  ليلرررة الرابعرررةالاألولرررى   ؛ وانتهرررى منررره فررر  شرررهر جمررراد(م0456-ه161) سرررنة
 .034/تركياأدنهف   (م0469-ه124)

 .المنلف في كتابه منهج

يمكن أن نلخا منهجه العام ف  كيفية شرحه وجمعه وترتيبه لألحاديث واجتهاداته ومرا ه ف  
 تية:ف  النقاط اآل كتابه

 عنروانف  عزو النصوا واألقوال، تارة يذكر القا رل و  -رحمه اهلل-لقد تنوا منهج المؤلف-0
الكتررا  فقررط،  عنرروان؛ وتررارة يختصررر فيررذكر ..."سررتعا قررال ابررن عبررد البررر فرر  اال"كتابرره كقولرره: 

قرررال ابرررن "قولررره: ا يكتفررر  برررذكر اسرررم القا رررل، ك؛ وأحيان ررر..."جررراء فررر  مسرررلم ومسرررند البرررزار"كقولررره: 
الكتررا  واسررم القا ررل، ويعبررر بلفررق مرربهم، كقولرره:  عنرروان؛ وفرر  بعررض األحيرران اليررذكر ..."األثيررر

 .035..."قال بعض الشارحين"

يررة، فررال يتعصرر  هعترردال فرر  عرررض المسررا ل الفقمسررلك اال -رحمرره اهلل-لقررد سررلك المؤلررف-7
شرامال ، فرإذا أورد اخرتالف الفقهراء فإنره ا ا على بيان المسا ل بيان ر، بل كان حريص  مذه  لرأي أو

 .036يعرض أقوالهم، أو يناقن المسألة، أو يلجأ إلى التعليل ف  بعض المسا ل

 .032يذكر المسألة العقدية ويعلق عليهافمنهجه ف  مسألة العقيدة، أما -3

رر-رحمرره اهلل-اهررتم المؤلررف-4 ا ومررن ذلررك: ا جيررد  بتولرريح مررا يتعلررق بالمسررا ل الحديثيررة اهتمام 
سررررتخدامه لطريقررررة السررررؤال والجرررروا  فرررر  إيررررراد بعررررض اإلشرررركاالت وحلهررررا؛ والرررررد فرررر  كثيررررر مررررن ا

الموالرررع علرررى أوهرررام بعرررض الّشرررراح؛ وذكرررره للفوا رررد المستخلصرررة مرررن األحاديرررث بأسرررلو  سرررهل 
راده لربعض المصرطلحات الفقهيرة؛ ويبرين يروالح؛ واإلشارة إلرى بعرض المصرطلحات الحديثيرة؛ وا  

با  الذي ورد فيه إذا كان ذلرك مشركال ؛ ويرذكر اخرتالف ألفراق الروايرة مرع وجه تعليق الحديث بال

                                                           
 .52: عا شة بنت مدم ا ت، البخاري أحادي  رياض الى الكوثر الجاري الكوران ، أحمد034
 .017، 99، 95، 716: االمصدر نفسه ، ولألمثلة ينقر51ا مصدر نفسهال الكوران ، أحمد035
 .011، 072، 036، ولألمثلة ينقر: ا59ا نفسهالمصدر  الكوران ، أحمد036
 .311: االمصدر نفسه ولألمثلة ينقر ؛61ا المصدر نفسهالكوران ،  أحمد032
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ا علررررى موالرررع األحاديررررث برررذكر مررررن أخرجهرررا مررررن بيررران األشرررهر واألقررررل إن وجرررد؛ وي نبرررره أحيان ررر
 .031المحدثين

؛ أو إذا كرران افرر  ذكررره لألعررالم هكررذا: اليترررجم إاّل نررادر   -رحمرره اهلل-تنرروا مررنهج المؤلررف-5
يبرررين ذلرررك؛ أو إذا و جرررد اخرررتالف فررر  اسرررم الرررراوي فيبرررين ذلرررك؛ أو إذا خشررر   للرررراوي اسرررم شرررهرة

لتبررا  فرر  اسررم الررراوي يلرربطه بررالحروف؛ أو إذا كرران اسررم الررراوي يحترراج إلررى تولرريح معررين اال
 .039فيولحه؛ أو إذا كانت المعلومة خاط ة حول الراوي من قبل أحد المصنفين ي نبه على ذلك

ف  لربط الغرير ، أحيانرا يلربط اللفرق الغرير  ويولرح؛  -رحمه اهلل-تنوا منهج المؤلف-6
آلية القرمنية أو الحديث لتوليح المعنى؛ وأحيانا يحتج بآراء أهل اللغرة؛ ويستشرهد اوقد يستشهد ب

 .041أحيانا بالشعر لتوليح الغري 

اهتم المؤلف بالتعريف بالبلدان ولبطها حيث إّنه يلبطها ويعين موقعهرا؛ ويرذكر أحيانرا -2
اخررررتالف العلمرررراء حررررول بلررررد معررررين لتحديررررد مولررررعه؛ وقررررد يفصررررل فرررر  أقرررروال العلمرررراء فرررر  حالررررة 

ذا كان للمولع أكثر من اسم فيذكره؛ وأحيانا يصف الموالعاال  .040ختالف ويذكر الصوا ؛ وا 

ررر-1 ا جيررردا فررر  بيررران مرررا يتعلرررق بشررررح الحرررديث مرررن النرررواح  النحويرررة والصررررفية واهرررتم اهتمام 
عناية بتصراريف الكلمرة؛ أو العرابه لبعض الكلمات الواردة ف  الحديث؛ أو ة ومن ذلك: إيوالبالا

 .047إلى بعض من الجوان  البالاية كالكناية ةشار اإل

يلجررأ إلررى طريقررة السررؤال والجرروا  لرفررع اإلشرركال؛ فوأمررا منهجرره فرر  نقررد األقرروال والترررجيح، -9
قرررادات التررر  يوجههرررا تنالويعبررر بألفررراق ليررردل علرررى مخالفتررره لررربعض اآلراء؛ ويجيررر  علرررى بعرررض ا

 .043لبعض الشّراح

 

                                                           
؛ ولألمثلررة 67-61ا مدم بنررت عا شررة: ت ،البخــاري أحاديــ  ريــاض إلــى الجــاري ، الكــوثرالكرروران  أحمررد031

 .001 ،709، 074، 707، 770، 040، 017، 012ينقر: ا
 .016،097،093،095، 013، 733؛ ولألمثلة ينقر: ا63-67ا نفسهالمصدر  ،الكوران  أحمد039
 .715، 066، 071، 015، 99؛ ولألمثلة ينقر: ا64ا نفسهالمصدر  ،الكوران  أحمد041
 .011، 060،012، 054، 99؛ ولألمثلة ينقر: ا65ا نفسهالمصدر  الكوران ، أحمد040
 .731، 764، 066: االمصدر نفسه ؛ ولألمثلة ينقر66ا نفسهالمصدر الكوران ،  أحمد047
 .017، 010، 020؛ ولألمثلة ينقر: ا62ا نفسهالمصدر  الكوران ، أحمد043
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 .محمد البازليالشيخ . 9. 1

 .وآثاره ،حياته-أ

ثرم  التبريرزي الك رردي ،044مفت  المسلمين محمد بن داود برن محمرد البرازل  شيخ اإلسالم، :هو
 الك رردي: "-رحمره اهلل-؛ قرال الزركلر 045دينكمرال الرلقبره  وله ابرن باسرم محمرد ،الحموي الشافع 

 ،صرول ، مرؤرةأفقيره، وهرو  ؛كنيتره: أب رو عبرداهلل؛ ولقبره: شرم  الردين "؛046األصل، مرن العماديرة
حماة فر  رم( بر0509–ه975سرنة ) ؛ وتروف 042ابن عمررم( ف  جزيرة 0440–ه145ولد سنة )

 .سوريا

مررن الكترر   انشررأ الشرريخ البررازل  فرر  المكرران الررذي ولررد فيرره، وانتقررل إلررى تبريررز، فحفررق بهررا كثيررر  
-الكافيررةاألندلسرر ، والشمسررية فرر  المنطررق، و -عررروضالنسررف ، و -، وعقا رردالحرراوي الصررغيرمنهرا 

محمررد ، و المالقهيررر ، وأخررذ المعقرروالت عررن المررالالعررزي-تصررريفالبررن الحاجرر  فرر  النحررو ، و 
فرر   ، وقرردم حلرر نجررم الرردين األشررلوب ، والمنقرروالت عررن والررده و وموالنررا عثمرران البرراوي ،القنجفرران 

 إلررررى حمرررراة ، وعرررراد مررررن الحجرررراز(م0421-ه125) م، وحررررج سررررنة0465-ه121سررررنة  مشرررراال
فقطنهررا، وصرررار مدرس ررا وشررريخها فرر  العقليرررات مررع فلررريلة فرر  الفقررره، وكرران زاهرررد ا متقشررف ا كثيرررر 

 العبادة يصوم الدهر ويالزم التدري .

الشرريخ علرروان الحمرروي، ومحمررد بررن وا عنررده العلرروم العقليررة والنقليررة: ؤ ومررن تالمذترره الررذين قررر 
، ، والعالمرررة شرررها  الررردين السرررفيريالك ررررديموسرررى األول وأبرررو الفررررج الكلسررر ، والمرررال  ،اديخ الرررد

                                                           
 حيرراة ترجمررت الترر  والمراجررع لررم يجررد الباحررث لرره معن ررا، ومررع ذلررك المصررادر راررم البحررث عررن معنررى "البررازل "044

 البازل  لد  الباحث لم يشير الى معن ا لهذه الكلمة. الشيخ
قال الحمص : باشر نيابة القلاء بردمشق، ومشيخة المدرسة الشامية، وكان عالم ا من أهل الفلل مفننا، 045

كواك  السا رة م( بدمشق، وكان والده إذا ذاك حي ا، توف  قبل والده بسنتين؛ ينقر: ال0501-هر973ت: )
 .09ا0ج

 كرىنِّ عماد الدين ز  : قلعة حصينة فى شمال الموصل، كان اسمها أوال مش  وخّر ، فأعادها -ممدي-العمادية046
 .071ا6ج األلالمالزركل ،  ينقر:؛ وسماها باسمه

 محافقة ف  بلدة ؛ دقيق ا ه 031ا7أيام"؛ ينقر: ج ثالثة بينهما الموصل، فوق بلدة قال ياقوت الحموي: "042
 الحررردود نقطررة اررر  شررمال مباشرررة وسرروريا، العررراق حرردود قررر  الواقعررة تركيررا، شرررق جنررو  منطقررة فرر  شرررناة
 كوردية. أالبية وتسكنها العراقية،-السورية-التركية الثالثية
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،   الشررافع علرر  بررن محمررد الحصرركفو ، حسررين بررن عبررد القررادر الكيالنرر و ، والشرريخ ابررن العمررادي
 .041ابن المغل و  ،زين الدين اليعفوريو ، القصيري الك رديأحمد و ، أبو بكر األربل و 

 منلفاته.

 .049لى سيد األنامإااية المرام ف  رجال البخاري -0

وهرو حاشرية علرى )البردر الطرالع فر  حرل جمرع  :لطالبين ف  حل مشكالت جرالل الردينا ةبغي-7
 .051صول الفقهأ ف  م(،0461-ه164 ت:، لمحمد بن أحمد المحل -امعالجو 

 .050وهو ف  العقا د :مقدمة العاجل لذخيرة اآلجل-3

 .057وهو ف  العقا د والنحو :فيما يرد علينا من استشكال حل  تحفة ذوي االر -4

 .053كانت تورد عليه وأس لة كانت ترفع إليه :أجوبة شافية-5

 

                                                           
الةـو   السرخاوي،  ؛031ا1ج خـذرات الـذهبابن العمراد، : اعتمدنا على هالبازل  ومثار  الشيخ محمد لحياة041

 ؛596ا0ج كخــف الظنــونحرراج  خليفررة، ؛ 42 ،46ا0ج الكواكــب الســائرةالغررزي، ؛ 741ا2ج  الالمــع
ـــنلفين ابرررن رلرررا، ـــارفين بابررران ، إسرررماعيل ؛792ا9، ج35ا2ج معجـــم الم أبررر   ؛771ا7ج هديـــة الع

 ؛741ا0ج ديـوان اإلسـالم أبو المعرال ، ؛071ا6ج األلالم الزركل ، ؛459ا معجم األصوليين الطي ،
معجــم ألــالم الكــرد  ،الصررويرك ؛ 049ا0علمرراء الك رررد ج ترراريخ-ميَذذذووي نذذاوداراني كذذورد  ، مررردوة روحرران 

حيــاة األمجــاد مــن العلمــا  ، ؛ البحركرر 29ا4ج الكُــرد لمخــاهير الكبــر  الموســولةالصررويرك ،  ؛613ا
 .69ا7ج األكراد

 وهو كتابنا الذي سنتحدث عنه.049
الريراض، /سرالمية(، السرعوديةفيصل للبحوث والدراسات اإل)مركز الملك مكتبة مخطوط؛ توجد نسخة منه ف  051

الرررررقم  فهررررر  مخطوطررررات،-خزانــــة التــــرا مركررررز ملررررك فيصررررل، ينقررررر:  (؛00711-00092 ) رقررررم الحفررررق:
 .596ا0ج كخف الظنونحاج  خليفة، (؛ 003067) :التسلسل 

 ملرررك مركرررز؛ ينقرررر: (0134) لمانيرررا، رقرررم الحفرررق:/أ، برلينة(الدولررر)توجرررد نسرررخة منررره فررر  مكتبررره  ؛مخطررروط050
 (.46312): الرقم التسلسل  فهرا مخطوطات،-خزانة الترا  فيصل،

 ةونسرخة أخررر  موجررود ؛(7443) برررلين، رقرم الحفررق:/لمانيراأ، ة(الدولرر) ةمخطروط؛ توجررد نسرخة منرره فر  مكتبرر057
 ،-خزانـة التـرا  ،فيصرل ملرك مركرز؛ ينقرر: (مجراميع 341)القراهرة، رقرم الحفرق: /، مصررة(زهريراأل) ةف  مكتبر

 (.46311) :الرقم التسلسل 
 ه.نمعلومات ععلى  الباحث حصليلم و ؛ 031ا1ج خذرات الذهبابن العماد، ينقر: 053
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 .054تحفة المرلية ف  المسا ل الشاميةال-6

 .055مناق  أب  الحسن األشعري-2

 .056عارض بها بديعية الحل  :بديع البديع ف  مدح الشفيع-2

 .البخاري للى صحيح الخيخ محمد البازلي جهود-ب

لرى إاايرة المررام فر  رجرال البخراري : :، وسرماها على صرحيح البخراريكتاب   أّلف الشيخ البازل 
برن سرودة، ارأيت منره مجلردين مخطروطين، فر  خزانرة عبرد السرالم "، قال الزركل : 052"سيد األنام

يزيررد، وفرر  نهايررة بفررا ، همررا األول والثرران ، مرررتبين علررى الحررروف بلرر  فيهمررا إلررى عبررد اهلل بررن 
الجزء الثان : " نجز الفراغ من تسويده نهار الخمي  ثان  شهر ربيع األول من شهور سنة أربع 

لخ؛ والنسررخة بخررط قاسررم بررن محمررد بررن ..إوتسررعما ة هجريررة فرر  جررامع القرراق بحمرراة المحروسررة"
 .051"جبران القادري البيان  المالك 

 ها: من ،ف  مكتبات العالم ةخ المخطوطة كثير س  ون  

النسرررررررخ:  تررررررراريخا، 333(، 3192يرلنررررررردا، رقرررررررم الحفرررررررق: )/إمكتبرررررررة )تشسرررررررتربيت (، دبلن-
 ه(.910)

جرزء األول: ال، عردد أوراق ان(، جرزء6546، رقرم الحفرق: )ةالقراهر /المكتبة )األزهرية(، مصرر-
 ه(.949النسخ ) تاريخ، ا319 :، والجزء الثان ا356

                                                           
 حصررليبعررد البحررث فرر  فهررار  مخطوطررات العررالم، لررم و ؛ 791ا9ج معجــم المــنلفينرلررا كحالررة، ينقررر: 054

: ىولراألن هرذا الترأليف، مرقرير   اعنوانهمرن مؤلفهمرا مجهرول اوجرد مخطوطترته، ولكن نمعلومات ععلى  الباحث
الجزا ر، ر(، برة)الوطنير ةفر  المكتبر  ، وهرة"ف  برالد الجزا رر المحمير ةالبكداشي ةف  الدول ةالمرلي ةالتحف"بعنوان 
فرر  مكتبررة )دار   ، وهررة"فريقيررأبنشررر بعررض مزايررا  ةالمرلرري ةالتحفرر": بعنرروان: ة(؛ والثانيرر0675برررقم: ) ةمحفوقرر

 :، الرررقم التسلسررل خزانــة التــرا  فيصررل، ملررك مركررز(؛ ينقررر: 765برررقم: ) ةتون ، محفوقررر(، بررةالكترر  الوطنيرر
 (.94564(، و)41436)

 (.40619سوريا، رقم الحفق: )-القاهرية(، دمشق-مخطوط؛ مكتبة )األسد055
الباحرث  حصرليبعد البحث ف  فهار  مخطوطرات العرالم، لرم و ؛ 771ا7ج هدية العارفينالبابان ، ينقر: 056
 ه.نمعلومات ع لىع

 األلـــــالم الزركلررررر ، ؛42ا0ج الكواكـــــب الســـــائرةالغرررررزي، ؛ 031ا1ج خـــــذرات الـــــذهبابرررررن العمررررراد، 052
 .071ا6ج

 .375-374ا1ج األلالمالزركل ، 051
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 لمخطوطة:من ان انسختنبول، فيها طس/إمكتبة )راا  باشا(، تركيا-
 ه(.960النسخ:) تاريخ، واحد (، مجلد345: رقم الحفق: )ىالنسخة األول
 .ان اثنان(، مجلد346: رقم الحفق: )ةالنسخة الثاني

النسرررررخ:  تررررراريخ، ا416 ،(0719رقرررررم الحفرررررق: ) نبول،طإسررررر/المكتبرررررة )العموميرررررة(، تركيرررررا-
 ه(.991)

النسررررررررخ:  ترررررررراريخ، ا534(، 324الحفررررررررق: )نبول، رقررررررررم طسرررررررر/إمكتبررررررررة )كرررررررروبريل (، تركيا-
 ه(.0101)

 : لمخطوطة، وهمن اخ س  مصر، فيها ثالث ن  /مكتبة )دار الكت (، القاهرة-
، والجرزء الثران : ا315جرزء األول: ال ،انزءجر(، 035: رقرم الحفرق:)ىالنسخة األول

 ه(.0042النسخ: ) تاريخ، ا312
 ه(.0726النسخ:) تاريخ، ا340، واحد (، جزء090: رقم الحفق: )ةالنسخة الثاني

،  والجزء الثان : ا351، الجزء األول: انجزء (،313: رقم الحفق: )ةالنسخة الثالث
 ه(.0719النسخ: ) تاريخ، ا370

 : لمخطوطة، وهمن انبول، فيها ثالث نسخ طس/إمكتبة فيض اهلل أفندي، تركيا-
 .ا775(، 0495رقم الحفق: ) النسخة األولى:
 .ا731(، 0496رقم الحفق: ) :ةالنسخة الثاني
 .ا461(، 0492رقم الحفق: ) :ةالنسخة الثالث

 .059(170) رقم الحفق: نبول،طس/إمكتبة )نور عثمانية(، تركيا-
 (.6/92نجلترا، رقم الحفق: )/إمكتبة )المتحف البريطان (، لندن-
 (.7310، 7311، 7329الهند، رقم الحفق: )/مكتبة )رلا(، رامبور-
/ف، 624/ف، 623/ف، 121، رقرررررررم الحفرررررررق: )ةالسرررررررعودي/(، الريررررررراضة)المركزيررررررر ةمكتبررررررر-

 /ف(.3192
 (.164(، ف  دولة الكويت، رقم الحفق: )ةمكتبة )معهد المخطوطات العربي-
 (.2266سوريا، رقم الحفق: )/)القاهرية(، دمشق ةمكتب-
 :ة، فيهاالسعودي/سالمية(، الرياضمكتبة )مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات اإل-

                                                           
خزانــة ، فيصررل الملررك مركررز ؛ 0072-0076ا7ج-الحــدي  النبــوي-الخــام  الفهــرامؤسسررة مل البيررت، 059

 (.51966و) (،46319)، الرقم التسلسل : الترا 
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 (.6163-6151النسخة األولى: رقم الحفق: ) 
 ف(.-5-7166: رقم الحفق: )ةالنسخة الثاني
 .061ف(1656: رقم الحفق: )ةالنسخة الثالث

 
تبررين أنرره لررى تأليفاترره يعقرررأ الشرريخ عنررد الكثيررر وأخررذ منرره كثيررر، ومررن خررالل نقرررة  المالحظــة:

 .ألف ف  العلوم المختلفة

 ةحققرايرر مزال ترال ،نرادرة وفريردة مرن نوعره علرى صرحيح البخراريكما أن للشريخ مخطوطرة -
 .ف  أكثر من أربع عشرة مكتبة ارام وجود نسخته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 (.077249(، و)019022(، و)077249، الرقم التسلسل : )خزانة الترا ، فيصل الملك مركز061
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، فرر  للشرريخ البررازل  "لررى سرريد األنررامإاايررة المرررام فرر  رجررال البخرراري "ذج مررن مخطوطررة انمرر
 (.0492برقم: ) ةتركيا، محفوق/ نبولطسإمكتبة )فيض اهلل أفندي(، ف  

 
 صورة من الصفحة األولى للمخطوطة
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 للمخطوطة ةصورة من الصفحة األخير                          
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 .فيك  ص  الشيخ عالء الدين الح  . 11. 1

 .وآثاره ،حياته-أ
رن  الشيخ  :هو ال برن جمرامحمد بن عل  بن محمد بن عل  بن عبد الرحمن بن محمد الِحصِّ

رررررعرررررالء الررررردين الح   :الحنفررررر ، الملقررررر  ،الررررردين برررررن حسرررررن برررررن زيرررررن العابررررردين ، المعرررررروف ف ك  صِّ
رررح  "لرررى إ، نسررربة الحصكف ربررر  –ه0175) وأصرررله منررره، ولكرررن مولرررده بدمشرررق سرررنة ،060"يفررراكِ  نِّ ص 

ة بدمشرررق فررر  سرررن067، وكانرررت وفاترررهعرررالم فقيررره محررردث أصرررول  مفسرررر نحررروي: ؛ وهررروم(0606
 .م(، ودفن بمقبرة البا  الصغير0622 –ه 0111)

شررق، وقرررأ علررى والررده وعلررى دم :الحصرركف  وبدايررة طلبرره للعلررم فرر  مدينتررهكانررت نشررأة الشرريخ 
خطيرر  دمشررق، والزمرره وانتفررع برره وبلغررت محبترره لرره إلررى أن صرريره معيررد   محمررد المحاسررناإلمررام 

فأخرذ م(، وارتحرل إلرى الرملرة 0657-ه0167، وأجرازه إجرازة عامرة فر  سرنة )يدرسه فرى البخرار 
الفخرر برن زكريراء ثرم دخرل القرد  وأخرذ بهرا عرن  ، دين الرملرخيرر الربها الفقه على شيخ الحنفية 

، وكتر  لره القشاشر   الصرفينة عرن المدر، وأخرذ بر"سربع وسرتين"وحرج فرى سرنة ، المقدس  الحنفر 
 م(.0651-ه0161عاشر المحرم سنة )رإجازة مؤرخة ب

فرى الجرامع  يالبخرار و  ،فر  المدرسرة التقويرة يتفسرير البيلراو و  فر  داره تنوير األبصار ئويقر 
-ه0123وكررران فررر  أول عمرررره فقيرررر الحرررال جررردا فسرررافر إلرررى الرررروم سرررنة ) ،، وانتفرررع برررهياألمرررو 

، ثررم فرررغ عنهررا المدرسررة الجقمقيررة هم( ونهررض برره حقرره إلقبررال الرروزير الفالررل عليرره فرروال0663
وطل  إفتاء الشام فناله، وقدم إلى دمشق بحشمة باهرة واستمر مفتيا خم  سنين، وكران متحريرا 

 .ولم يلبط عليه ش ء خالف فيه القول المصحح يى أمر الفتو  ااية التحر ف

عرنهم، ودر  خلق ررا   وسررمع علرى علمراء عصررره ورو  وللشريخ الحصركف  مشررايخ أخرر  كثيررة،
 .من الطلبة وأفاد

                                                           
أي ف  بالد الك رد جنرو  -وه  بلدة وقلعة عقيمة مشرفة على )دجلة( بين ممد وجزيرة ابن عمر من دياربكر060

، وه  كانت ذات جانبين، وعلى دجلتها قنطرة لم أر ف  البالد الت  رأيتها أعقم منها، وه  -شرق تركيا الحالية
 .765ا7ج معجم البلدانالحموي، طاق واحد يكتنفه طاقان صغيران؛ ينقر: 

نره كران مرن حرين ابتردأ در  البخراري فر  سرنة أواتفرق لره قبرل موتره أحروال تردل علرى حسرن الخترام لره، منهرا: 067
 خالصــة األثــر؛ ينقررر: -صررلى اهلل عليرره وسررلم-موترره يقرررأ الفاتحررة كررل يرروم فرر  أول درسرره ومخررره ويهررديها للنبرر 

 .64ا4ج
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بأوصاف شتى، فيقول: "كان عالما محدثا فقيها نحويا كثيرر الحفرق والمرويرات  يصفه الحموي
 .063لعبارة جيد التقرير والتحرير إال أن علمه أكثر من عقله"طلق اللسان فصيح ا

 منلفاته.
 .064بل  نحو ثالثين كراسةتللبخاري،  على الجامع الصحيح ةتعليق-0
خرزا ن األسررار ": وهرو اختصرار لكتابره :شرح تنروير األبصرار وجرامع البحرار الدر المختار-7

 .065الحنفيةف  فقه  :وبدا ع األفكار ف  شرح تنوير األبصار
نارإفالة األنوار: وهو ف  شرح -3  .066النسف  ف  أصول الفقه ألب  البركات-متن الِّم 
أخريتران وهمرا: زاد أهرل التقرى فر  شررح المنتقرى،  ناتله تسرمي-الدرر المنتقى شرح الملتقى-4

للشرريخ إبررراهيم بررن محمررد -األبحررر ىملتقرر: وهررو شرررح كتررا  -وسررك  األنهررر علررى ملتقررى األبحررر
 .062وهو ف  الفقه م0549-ه956 ت:الحلب  
 
 
 
 

                                                           
 األلـــالمالزركلررر ؛ ؛ 65-63ا4ج خالصـــة األثــرالحمررروي؛ : ه اعتمررردنا علررىومثررار  كف الحصرررلحيرراة الشرريخ 063
ـــــــنلفين ؛794ا6ج ـــــــون؛ 52-56ا00ج معجـــــــم الم ، 442ا3، ج471، 041ا3ج إيةـــــــاح المكن
أبرر   ؛796-795ا7ج هديــة العــارفينالبابرران ، ؛ 0105ا7ج كخــف الظنــونحرراج  خليفررة،  ؛554ا4ج

ــاة األمجــاد مــن العلمــا  األكــرادالبحركرر ، ؛ 491ا معجــم اأُلصــوليين الطيرر ، ، الصررويرك ؛ 033ا3ج حي
 كنـــوز الُكـــرد ؛محمرررد علررر  القردااررر  ؛342ا0ج فهـــرا الفهـــارا الكتررران ، ؛609ا  معجـــم ألـــالم الكـــرد

، 354، 341، 330، 374، 793، 036، 62، 33ا0ج فهرا مخطوطات دار الكتب الظاهرية؛ 310ا
 والمعربـــــةمعجـــــم المطبولـــــات العربيـــــة ؛ 049ا7ج فهـــــرا المكتبـــــة األزهريـــــة؛ 747، 4ا7؛ ج406
ــــرا -فهــــرا المخطوطــــات المصــــورة؛ 0021ا7، ج221ا7؛ ج057،054ا0ج ؛  29ا -معهــــد الت

-012ا4ج فهــرا مخطوطــات مكتبــة الملــك لبــد العزيــز العامــة؛ 42ا3؛ ج731ا7فهرر  الخديويررة ج
 .011ا4جالُكرد  لمخاهير الكبر  الموسولة ؛019
 وهو كتابنا الذي سنتحدث عنه.064
 م.7117 -ه0473لبنان /، دار الكت  العلمية، بيروت0ط:: عبد المنعم خليل إبراهيم، ت مطبوا؛065
دارة إ، منشرورات 0ط:، "نسرمات األسرحار"بشرح محمرد أمرين برن عمرر برن عابردين الشرام ، وسرماه:   ؛مطبوا066

 م.0992-ه0401باكستان/القرمن والعلوم اإلسالمية، كراتش 
، "لعبررردالرحمن بررن محمررد المررردعو بشرريخ  زاده الحنفررر -بحرررملتقررى األنهررر فرر  شررررح مجمرررع األ"مطبرروا؛ مررع 062
 م. 0991-ه0409لبنان /،  دار الكت  العلمية، بيروت0ط:
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 . 061ف  النحو شرح قطر الند -5
 أنوار التنزيل وأسرار التأويل حاشية على سورة اإلسراء من : وهوزيلأنوار التن تعليقه على-6

؛ وجراء فر  "خالصرة األثرر" 069تفسير البيلراوي، لظمرام عبرد اهلل برن عمرر البيلراويرالمعروف ب
 .021عنده تعليق على سورة البقرة

 .020خزا ن األسرار وبدا ع األفكار ف  شرح تنوير األبصار-2
، أواختصررار الفترراو  خيرراراأل ةبرررار وعمررداأل ةوالمعتمررد المجمرروا مررن العمرردتين عمررد ةالعمررد-1

 .027وهو ف  ثالثة وستين باب اة، ف  طريق البها ي ةالصوفي
 .023وجمع ابن صاحبها  الجمع بين فتاو  ابن نجم جمع التمرتاش-9
 
 
 
 

                                                           
ه، حولررشرر ء علررى  الباحررث حصررلي؛ وبعررد بحررث متوالررع، لررم 796ا7ج هديــة العــارفينالبابرران ، ينقررر: 061

م واهلل للمترررج   امجهررول، ربمررا واحررد منهرر االعررالم، مؤلفهرر اتفرر  مكتبرر "قطررر النررد "وجررد أربعررة شررروح لكتررا  تولكررن 
(، ة(؛ ومكتبرررة )الدولررر016العرررراق، رقرررم الحفرررق: )/وقررراف بالموصرررل(، الموصرررل: مكتبرررة )األات هررر مكتبرررالأعلررم، و 
(؛ والمكتبررة 71/7076الهنررد، رقررم الحفررق: )/(؛ ومكتبررة )خرردابخن(، بتنرره41/6232لمانيررا، رقررم الحفررق )/أبرلين
ــرا ، مركررز ملررك فيصررل(؛ ينقررر: 3530) :مصررر، رقررم الحفررقة/القاهر (، ةزهريرر)األ  :، الرررقم التسلسررل خزانــة الت
 (.011076(، و)36002(، و)36000(، و)36001)

(؛ ينقررر: 976روسرريا ، رقررم الحفررق: )/فرر  المتحررف األسرريوي، سرران بطرسرربورج امخطوطررة؛ توجررد نسررخة منهرر069
ـــوم –الفهـــرا الخـــام مؤسسرررة مل بيرررت، (؛ 33117) :الررررقم التسلسرررل  خزانـــة التـــرا ، فيصرررل، ملرررك مركرررز لل
 .273ا7ج-مخطوطات التفسير وعلومه-القرآن

 .63ا4ج خالصة األثرالحموي، 021

 (؛ ونسخة أخر  ف 01014سوريا، رقم الحفق: )/، دمشقة(القاهري) ةمكتبالمخطوطة؛ توجد نسخة منه ف  020
فهـــــرا مخطوطـــــات دار الكتـــــب (؛ ينقرررررر: 4/012مصرررررر، رقرررررم الحفرررررق: )فنرررررونة/سكندري، اإلة(البلديررررر) ةمكتبررررر

 (.49252، الرقم التسلسل : )خزانة الترا  فيصل، ملك مركز ؛ و793ا0ج-فقه الحنفيال-الظاهرية
دمشررررق، رقررررم الحفررررق: /، سرررروريا-سررررداأل ةلرررمن مكتبرررر-ةالقاهريرررر ةمكتبررررالفرررر   امخطوطرررة؛ توجررررد نسررررخة منهرررر027
 -فقـــه الحنفـــيال-مخطوطـــات دار الكتـــب الظاهريـــةينظـــر: فهـــرا (؛ 59/009(، أو رقرررم الحفرررق: )01601)
 (.19971(، و)41199) :، الرقم التسلسل  خزانة الترا  فيصل، ملك مركز ؛ و4ا7، ج33ا0ج

ه، أهرو موجرود أم عنرشر ء  الباحرث علرى حصرلي؛ وبعرد بحرث متوالرع، لرم 63ا4ينقر: خالصة األثرر ج023
 مفقود.
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 .البخاري للى صحيح الخيخ لال الدين الحصكفي جهود- 
أن الشيخ عالء الدين الحصكف  صاح  تعليرق علرى صرحيح إلى المصادر والمراجع  تأشار 

 يلرره تعليقررة علررى صررحيح البخررار ": الررذي قررال المحبرر  العلمرراء الررذين ذكررروا ذلررك: البخرراري، ومررن
وقرال  .025"على صحيح البخراري فر  مجلردله تعليق ": وقال الكتان  .024"تبل  نحو ثالثين كراسة

 ه....تعليقرر": وقررال عمررر رلررا كحالررة .026"علررى البخرراري ه....تعليقرر": البابرران  إسررماعيل محمررد
 .022"على الجامع الصحيح

 الباحرث حصرليالعرالم لرم  اتوفهرار  مكتبر ،تراريخل فر  كتر  الترراجم واليولكن بعد بحث طو 
 هذا التأليف. حول معلومات مستفيلةعلى 

 المالحظة:

هرررتم بمجررراالت متعرررددة ولررره التصرررانيف الفا قرررة فررر  اوقرررد  ،الشررريخ كررران مرررن علمررراء الحرررديث-
 التفسير، والحديث، والفقه، والنحو، وايره.

لرى مكران وجودهر اليهإأشرنا  وقد اير محققة، زالتله مخطوطات ال- توجرد مخطوطتران ، و اوا 
ريخ، واتشررر إليهررا كترر  التررراجم والترر فرر  مكتبتررين فرر  العررالم للشرريخ عررالء الرردين الحصرركف ، ولررم

 وهما: 

 .021)رسالة ف  المسح على الخفين(-

 .029)مجال  ف  الوعق(، ف  التصوف-
 

                                                           
 .63ا4ج خالصة األثرالمحب ، 024
 .342ا0ج الفهارافهرا الكتان ، 025
 .795ا7ج هدية العارفينالبابان ، 026
 .52ا00ج معجم المنلفينرلا كحالة، 022
( ؛ 5661/ 0مخطوطررة؛ توجررد نسررخة منهررا فرر  المكتبررة المركزيررة، الرياض/السررعودية، رقررم الحفررق: )مجرراميع 021

 (.59951الرقم التسلسل : ) خزانة الترا ،ينقر: مركز الملك فيصل، 
ملررك فيصررل، ال(؛ ينقررر: مركررز 9175لمكتبررة القاهريررة، دمشق/سرروريا، رقررم الحفررق: )توجررد نسررخة منرره فرر  ا029

 (.90771الرقم التسلسل : ) -خزانة الترا 
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 .ورانيالشيخ إبراهيم الكُ . 11. 1

 .وآثاره ،حياته-أ
 ،الشرررهرزوري، الك رررديالشررهران ، ، 011الشرريخ المررال إبررراهيم بررن حسررن بررن شررها  الرردين :وهرر

أبو إسرحاق، أبرو محمرد، أبرو الوقرت،  أبو العرفان، أبو سعيد،كنيته:  ،، الشافع المدن  ،وران الك  
علمره بالعربيرة  عمجتهد، المحدث، الفقيره، المحقرق، المردقق، وكران مرال: ولقبه: برهان الدين، وهو

ل مرررن أعمرررا "شررراران-شرررهران"م( بررربالد 0606-ه0175ولرررد فررر  سرررنة )، د الفارسرررية والتركيرررةيررريج
 المنرورة ، وتوف  فر  المدينرةاحالي   ك ردستان إيرانرمن جبال أطراف مريوان ب الك ردبجبال  شهرزور
 رحمه اهلل. البقيعرم(، ودفن ب0691–ه0010سنة )

 نشررأ الشرريخ إبررراهيم الكرروران  فرر  عفررة وديانررة، وبرردأ بالدراسررة فرر  بلررده، وقرررأ هنرراك ومهررر فرر 
دأبره إذا عرلرت لره مسرألة فر   المقوالت والعربية والمنطق والحسا  والهندسة وايرر ذلرك، وكران

فن أتقن ذلك الفن ااية اإلتقان، ثم قرأ ف  المعان  والبيران واألصرول والفقره والتفسرير علرى المرال 
ال التصرروف إ ؛ال وحققرره فرر  بررالدهإمحمررد شررريف الكرروران  الصررديق  ومررا ترررك شرري  ا مررن العلرروم 

 بغدادربرر الفريلررة وسررنة الزيررارة فمرررّ  ءداأوخرررج بعررد وفرراة والررده قاصررد ا  ؛والحررديث ففرر  بررالد العررر 
لرى دمشرق فر  إ، ثرم سرافر وانلم إلى عدة طررق صروفية أهمهرا النقشربندية قام بها قدر عامين،أف
ربعة أعوام، ثرم ارتحرل أ، وبقى فيها لنجم محمد بن محمد العامري الغزياوأخذ عن الحافق  شامال

الرررردين علرررر  بررررن علرررر  ر نررررو ث سررررنوات فيهررررا حيررررث در  علررررى الشرررريخ ، وقلررررى ثررررالإلررررى مصررررر
للقرطبررر  بأكملررره، كمرررا در  علرررى الشررريخ عبرررد -تيسرررير فررر  القرررراءات السررربعالكترررا   الشبرامليسررر 

  أبررروأخررذعن  ،للجرررزري-لطيبرررات فرر  القرررراءات العشرررامرررن كتررا   اقسررم الرررحمن شررحاذة اليمنررر 
حنبلرر ، محمررد برن عررالء الردين البررابل ، والتقر  عبررد البراق  ال، و العرزايم سررلطان برن أحمررد المزاحر 

م( وتوطنهررا 0657-ه0167سررنة ) رحررل إلررى المدينررة المنررورة ، ثررموايرررهم، وذهرر  إلررى الحجرراز
وقررد  ،الحررديث عررن جماعررة  وأخررذ بهررا عررن جماعررة مررن صرردور العلمرراء، وكرران محرردث ا سررمع ورو 

وتررجم لكرل واحرد مرنهم، واشرتهر ذكرره وعرال قردره وهررا إليره الطرالبون  ذكر مشايخه ف  كتبه األم
، كمرررا شرررغل منصررر  المسجد النبررروي الشرررريفران القاصرررية لألخرررذ والتلقررر  عنررره ودر  برررمرررن البلرررد

                                                           
البابران ، مؤلفات، وعيسى خلف ولد ا عالم ا اسمه محمرد؛ ينقرر:  امالعبداهلل ولهمالمال محمد، و الومن أوالده: 011

 العلمـــا  األكـــراد تـــاريخإحيــا  -ميَذذذذووي اانايذذذاني كذذذوردبوذانذذذىو   القردااررر ، ؛ 370ا7هديررة العررارفين ج
 .764-761ا4ج
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 الرسول عبد محمد) والسيد ،(الك ردي إليا ) الشيخ: منهم اإلفتاء، وتخرج على يديه علماء أعالم
 .010وايرهم ،(محمد) المال وابنه ،(البرزنج 

 .آثاره العلمية
وكرران مؤلف ررا ازيررر اإلنترراج فرر  مختلررف العلرروم  ،017أو الما ررة قيررل إن كتبرره تنيررف عررن ثمررانين

ويمكننررا أن نتعرررف علررى جهررود الكرروران  مررن خررالل مؤلفاترره  .وجرربال  مررن جبررال العلررم اإلسررالمية،
 الحديث: لى بعض مؤلفاته ف  علومإالكثيرة، وهنا نشير 

 .013يقاق الهمممم إلاأل.0
 .014ربعين العوال ف  األ  اللوامع الآلل.7
 .015"يقاق الهمممم إلاأل"بعنوان: -الجامع الصحيح-الترمذي سننختصار أسانيد ا.3
الررد علرى الصرااان ، وهرو تردقيق  لرى الردر الملرتقط للصرااان ، أوإالمسلك الوسرط الردان  .4

 .016للرل  الصااان -ط ف  تبيين الغلطالدر الملتقأحاديث: 
                                                           

ــدر الطــالع الشرروكان ، لحيرراة الشرريخ إبررراهيم الكرروران  ومثرراره، اعتمرردنا علررى:010 فهــرا الكترران ،  ؛00ا0ج الب
معجـم رلرا كحالرة، ؛ 35ا0ج هديـة العـارفينالبابان ، ؛ 35ا0ج األلالمالزركل ، ؛ 066ا0ج الفهارا
، 076، 014ا3ج إيةـاح المكنـون إسماعيل البابران ، ؛014ا3ج معجم المصنفين ؛70ا0ج المنلفين
 سلك الـدرر المرادي، ؛617، 609، 511، 429، 427، 455، 741، 772، 26، 51ا4؛ ج413، 059
محمررد  ؛051ا4ج ديــوان اإلســالم أبررو المعررال ، ؛0475ا المختــار الموصــون محمررد بررن حسررن، ؛6ا0ج

-761ا4، ج775-705ا7ج العلما  األكراد تاريخإحيا  -بوذانىو   ميَذووي ااناياني كورد عل  القرداا ،
حيــاة األمجــاد مــن العلمــا  البحركرر ، ؛ 01ا للماننــا فــي خدمــة العلــم والــدينالمرردر ، ؛ 041ا6، ج764
؛ 24ا7ج مخاهير الُكرد وُكردسـتانأمين زك  بك، ؛ 01ا معجم ألالم الُكرد، الصويرك ؛ 4ا0ج األكراد

 األمــم إليقـــاظ الهمـــم إبررراهيم الكررروران ، ؛1653ا71ج مــوجز دائـــرة المعــارف اإلســـالميةنخبررة مررن العلمررراء، 
 .037-030ا
 .35ا0ج لالماأل زركل ،؛ ا6ا0ج سلك الدررمراد الحسين ، 017
 وهو كتابنا الذي سنتحدث عنه.013
ا. سنتحدث الذي كتابنا وهو014  عنه أيل 
 .912ا7ج-الحدي  النبوي-الخام الفهرا مؤسسة مل بيت، 015
 ة، المدينرة"سرالمياإل ةبقسرم المخطوطرات بالجامعر ةالمصغرات الفيلمي"منها ف : مكتبة  ةمخطوط؛ نسخته كثير 016

الواليرات /مجموعه جاريرت(، برنسرتون-)برنستون ةمكتب؛ و (2219)، رقم الحفق: ةالسعودي ةالعربي ةالمملكة/المنور 
، الرررقم خزانــة التــرا مركررز ملررك فيصررل، ينقررر: ؛ ومكتبررات أخررر .. (3127الحفررق: )، رقررم ةمريكيرراأل ةالمتحررد

مؤسسررررررررررة مل بيررررررررررت، (؛ و 76292(، و)007416(، و)007490(، و)007413(، و)014505) :التسلسررررررررررل 
 .0440ا3ج-الحدي  النبوي-الفهرا الخام 
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 .012حمدينباأل ةربعون حديثا مسلسلأحمد، أو أب ةربعين المسلسلنقام الزبرجد ف  األ.5
شرح نخبررة ربرر 019؛ وجرراء فرر  المكتبتررين011الفكررر البررن حجررر العسررقالن  ةعلررى نخبرر ةحاشرري.6

 ؛ ربما كالهما تأليف واحد.بن حجر العسقالن الفكر ال
 .091الكوران  ةحاشي.2
 .090  شرح حديث إنما األعمال بالنياتعمال الفكر والرويات فإ.1
 .097وهو ف  مصطلح الحديث :ةمحاديث شفيع األأبوصل  ةتحاف رفيع الهمإ.9

 .093الليل والنهار ةصل استخار أسفار عن األ.01
 .094مسلسالت الكوران .00

                                                           
(؛ 0600، رقرررم الحفرررق: )لمانيرررا/أ(، برلينةفررر  عررردة مكتبرررات منهرررا: مكتبرررة )الدولررر ةمخطررروط؛ نسرررخته محفوقررر012

 مركرز الملرك فيصرل، ينقرر:؛ ومكتبرات أخرر .. (7117نمسا، رقم الحفق: )/الوالمكتبة )الوطنية النمساوية(، فينا
-الحـدي  النبـوي-الفهرا الخام (؛ 007494(، و)007416(، و )31762، الرقم التسلسرل : )خزانة الترا 

 .0696ا3ج
(، -دار صررررردام سرررررابقا-مكتبرررررة )المتحرررررف العراقررررر نسرررررخ المخطوطرررررة فررررر  مكتبرررررات العرررررالم:  مخطررررروط؛ ومرررررن011

الررررقم  خزانـــة التـــرا ،مركرررز الملرررك فيصرررل، ينقرررر:  ؛ومكتبرررات أخرررر .. (03565العرررراق، رقرررم الحفرررق: )/بغرررداد
 .694ا7ج-الحدي  النبوي-الفهرا الخام مؤسسة مل بيت، (؛ و 51961(، و)66154التسلسل : )

(؛ ومكتبرررررة )دار الكتررررر (، 06/75/0العرررررراق، محفررررروق بررررررقم )/)أوقررررراف الموصرررررل(، الموصرررررل وهمرررررا: مكتبرررررة019
 .0172-0176ا7ج-الحدي  النبوي-الفهرا الخام م(؛ ينقر: 71مصر، رقم الحفق: )/القاهرة

 خزانـة التـرا ،مركز الملك فيصرل، ؛ ينقر: (137) مصر، رقم الحفق:ة/(، القاهر ةزهريمخطوط؛ المكتبة )األ091
 (.017043)الرقم التسلسل : 

مصررر، /(؛ والمكتبررة )التيموريررة(، القرراهرةvlll/451إيطاليررا، رقررم الحفررق )/مخطروط؛ مكتبررة )أمبروزيانررا(، ميالنررو090
(، 007411): الرقم التسلسرل خزانة الترا ،مركز الملك فيصل، ومكتبات أخر ..؛ ينقر: (؛ 405حفق: )رقم ال
 .700-701ا0ج-الحدي  النبوي-الخام الفهرا مؤسسة مل بيت، (؛ 007419و)
فنرون؛ ومكتبرة )برنسرتون(، ( 073/3) مصرر، رقرم الحفرق:ة/سكندري(، اإلةالبلدير-ةسركندريمخطوط؛ مكتبة )اإل097

مركرررز الملرررك فيصرررل، ومكتبرررات أخرررر ..؛ ينقرررر:  (؛4510) ، رقرررم الحفرررق:ةمريكيررراأل ةالواليرررات المتحرررد/برنسرررتون
ـــــرا ، ـــــة الت ـــــرا ومؤسسرررررة مل بيرررررت، (؛ 31761(، و)007495(، و)007412): الررررررقم التسلسرررررل  خزان الفه

 .0433ا3ج-الحدي  النبوي-الخام 
العررراق، رقررم الحفررق: /(، بغررداد-دار صرردام سررابقا-مكتبررة )المتحررف العراقرر فرر   نسررخة منرره موجررودمخطرروط؛ 093
 (؛074069) ، الرررررقم التسلسررررل :خزانــــة التــــرا مركررررز الملررررك فيصرررل، ومكتبرررات أخررررر ..؛ ينقرررر:  ؛(04513)

 .773ا7ج العلما  األكراد تاريخإحيا  -بوذانىو   ميَذووي ااناياني كوردالقرداا ، 
مجراميع(؛ ينقرر: خزانرة الترراث، الررقم التسلسرل  7169، رقرم الحفرق: )(اهلل الردين جرار ولر )مخطوط؛ مكتبرة 094
 .44ا0ج-الحدي  النبوي-الفهرا الخام مؤسسة مل بيت، (؛ 074595)
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 .الصَّحيحين للى الخيخ إبراهيم الكوراني جهود-ب

جناح النجراح "، و"األمم إليقاق الهمم" كتابين، وهما، بالص حيحينلشيخ إبراهيم الكوران  خدم ا
 فيهما.ونفصل القول "؛ بالعوال  الصحاح

 ."األمم إليقاظ الهمم"كتاب األو : 

فر   نفسره العنوانب؛ وجاء 095"األمم إليقاق الهمم"رالكتا  على النسخة المطبوعة بعنوان جاء 
دار -وجررد نسررخة بمكتبررة )المتحررف العراقرر ت، ولكررن 096العررالم اتفهررار  المخطوطررات فرر  مكتبرر

، "نروال الطرول واألمرم إليقراق الهمرم"، بزيادة فر  أولره وهرو بعنروان: العراق/بغدادر(، ب-صدام سابقا
-ه0071النسررررررخ ) ترررررراريخصررررررفحة، و  21وراق: األ(، عرررررردد 7/9571محفرررررروق برررررررقم الحفررررررق: )

 .092م(0211
تررذيل لكتررا  األمررم إليقرراق "، بعنرروان: مصررر/القاهرةروجررد مخطوطررة بمكتبررة )دار الكترر (، بررتو 
(، لرررررمن 17(، رقرررررم الورقرررررة: )416بررررررقم الحفرررررق: ) ةمحفوقررررر باسرررررم الكررررروران  ةسرررررجلم، "الهمرررررم

 ؛ ربما زيادة على الكتا ، واهلل أعلم.091مجموعة

-مع الصرحيحجراالجامع البخاري، وجرامع مسرلم، و أسانيد الكتا   ف  الشيخ الكوران  اختصر
ف بسرنن و المعرر -السرنن الصرغر ، وسرنن الردارم ، وسرنن ابرن ماجره، -المعروف بسرنن الترمرذي

 .-النسا  

فر  كتر  -صرلى اهلل عليره وسرلم-هتمام برفع أسانيد أحاديرث النبر سب  تأليف هذا الكتا  اال
حراول حرث فهتمام بأسانيد األحاديرث الصحاح الستة، حيث أدرك الشيخ ركود همم النا  عن اال

سانيد الصحيحين أيتلمن رفع "ف  هذا الشأن وقال:  هوضلى النإالعلماء وطلبة العلم وشجعهم 
ختصرار ال اإلكثرار، لركرود الهمرم ربعة وما تيسر من كت  الحديث وايره على وجره االوالسنن األ

                                                           
هنرررد، /، مجلررر  دا ررررة المعرررارف النقاميرررة الكا نرررة، حيررردر مبررراد0ط:صرررفحة بمجلرررد واحرررد،  034مطبررروا؛ فررر  095

 م.0901-ه0371
الحــدي  -الفهــرا الخــام ثالثررين نسررخة، ينقررر:  تتجرراوز وللكتررا  نسررخ مخطوطررة عديرردة فرر  مكتبررات العررالم096

 .754ا0ج -النبوي
 .0206ا3ج لمصدر نفسها ؛البيت مل مؤسسة092
 .363ا0ج مصدر نفسهال ؛البيت مل مؤسسة091
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طريررررق، واهلل ولرررر  الهدايررررة العرررن النهرررروض لهررررذا الشررررأن فرررر  هررررذه األعصررررار، سررررالك ا فيهررررا وسررررط 
 .099"والتوفيق

...وألف من الهجرة النبوية، وفرغ من تصنيف هذا الكترا  "نسخة المطبوعة: ال نهايةجاء ف  
، بمنزلره -م0625ه0116-المغرر  مرن يروم األحرد خرام  شروال سرنة سرت وثمرانين وألرفقبيل 

 711"بقاهر المدينة المنورة على خير ساكنها أفلل الصالة والسالم

 )جناح النجاح بالعوالي الصحاح(. كتابالثاني: 

هيم الكرروران  المرردن  ويسررمى جنرراح النجرراح بررالعوال  الصررحاح للبرهرران إبرررا"قررال الكترران : 
خررررج فيهررا أربعرررين حرررديثا مررن العررروال  الصرررحاح  "وامرررع الآللرر  فررر  األربعرررين العرروال ل"ا أيلرر

وقرردمها بمقرردمات فرر  شرررف أصررحا  الحررديث وطرررق حررديث مررن حفررق علررى أمترر  أربعررين 
ه الموصررل إلررى السرريوط ، ثررم ترجمررة البخرراري سررنادإب العشاريات السرريوطيةرحررديثا، ثررم أتررى برر

وايررررهم، ثرررم سررراق أربعرررين حرررديثا مرررن  ذر والمعمررررين وتفريرررع أسرررانيده إليررره مرررن طريرررق أبررر 
ثرم أترى  مرة اشرتملت علرى تنبيهرات سراق فيهرا ثالثيرات البخراريثم أتى بخات رباعيات البخاري

مفيررد جردا لطالرر  هررذا الشررأن  بعشررين حررديثا مسلسررلة بالصروفية وهررو فرر  نحررو ثرالث كررراري 
الترر  أرسررلها المؤلررف م( وعنرردي نسررخة منرره أخررذت مررن النسررخة 0627-ه0113أتمرره سررنة )

وأجازهمرا بره وذلرك  ،برسم الهدية إلى الشيخين عبرد الررحمن ومحمرد ابنر  عبرد القرادر الفاسر 
 ،م(، نرويهررا بأسررانيدنا إليهمرا عنرره وبأسررانيدنا إليره المررذكورة فرر  األمررم0626-ه0112سرنة )

 .710"انقر حرف األلف

 ف  مكتبات العالم، منها: ةٌ خ كثير س  للمخطوطة ن  

بعنوان: )جناح النجاح  ةسجلماليمن، /حلرموت حقاف(، ف مكتبة )األ -0
النسخ:  تاريخ، ا35 مجاميع مل يحيى(،037برقم: ) ةبالعوال  الصحاح(، محفوق

 .717م(0627-ه0113)

                                                           
 .3ا األمم إليقاظ الهممالكوران ، 099
 .037-030ا مصدر نفسهالالكوران ، 711
 .507، 307ا0ج فهرا الفهاراالكتان ، 710
 .664ا0ج -الحدي  النبوي-الفهرا الخام  مؤسسة مل الببيت،717
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بعنوان: )جناح النجاح بالعوال   ةسجلمتركيا، /نبولطإس مكتبة )كوبريل (، ف  -7
 .0713:مج(، 729برقم: ) ةالصحاح(، محفوق

بعنوان: )جناح  ةسجلمالمغر ، / ابن يوسف(، ف  مدينة مراكن ةمكتبة )خزان -3
برقم:  ةربعين العوال (، محفوقل  ف  األالنجاح بالعوال  الصحاح(، أو)لوامع الآل

(317/6)714. 
بعنوان: )جناح النجاح بالعوال   ةسجلمالعراق، /مكتبة )األوقاف(، ف  بغداد -4

 النسخ: تاريخلمن المجموا، ، ا79 مجاميع(،0/6614برقم: ) ةالصحاح(، محفوق
 .715م(0627-ه0113)

بعنوان:  ةسجلمالعراق، /(، ف  بغداد-دار صدام سابقا-مكتبة )المتحف العراق  -5
 ة)لوامع الآلل  ف  األربعين العوال (، أو)جناح النجاح بالعوال  الصحاح(، محفوق

 . 716م(0627-ه0113النسخ ) تاريخ، لمن مجموا، ا91(،7/05065برقم: )
ربعون حديثا(، مؤلفه: أ) بعنوان مصر،ة/(، القاهر ةزهريف  المكتبة )األ مخطوطةوجد تو 

 المخطوطة ه م و ؛ ربما للمترج  712(7571رقم:  )ب ةبراهيم بن حسن، ابن حسن(، محفوقإ)
 ، واهلل أعلم.هاالت  ذكرنا نفسها

 المالحظة:

اإلنتراج فر  مختلرف العلروم ، وكران مؤلف را ازيرر 711أو الما ةقيل إن كتبه تنيف عن ثمانين  -
 اإلسالمية، وهو جبل من جبال العلم.

ا كترررا  )جنررراح النجررراح نهرررم تصرررل إليهرررا يرررد البررراحثين والمحققرررين، كثيررررة لرررم ان للشررريخ كتبرررإ -
 مخطوطة. ، وه بالعوال  الصحاح( الذي فيه ثالثيات ورباعيات لظمام الجليل البخاري

 

                                                           
 .664ا0ج -الحدي  النبوي-الفهرا الخام  مؤسسة مل الببيت،713
 (.97430، الرقم التسلسل : )خزانة الترا ، فيصل الملك مركز714
 .664ا0ج -الحدي  النبوي-الفهرا الخام  مؤسسة مل الببيت،715
 .0339ا7ج -الحدي  النبوي-الفهرا الخام  مؤسسة مل الببيت،716
 (.017744) ، الرقم التسلسل :خزانة الترا ، فيصل الملك مركز712
 .35ا0ج األلالم زركل ،ل؛ ا6ا0ج سلك الدررمراد الحسين ، 711
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 :ةنماذج من صور المخطوط

 
 (.729تركيا، رقم الحفق: )/ نبولطالواجهه لنسخة مكتبة )كوبريل (، ف  إسصورة من 
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 تركيا./ نبولطصورة من الواجهه لنسخة مكتبة )كوبريل (، ف  إس
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 تركيا./ نبولطخاتمة لنسخة مكتبة )كوبريل (، ف  إسالصورة من          
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 .بكر اآلمدي الشيخ أبو. 12. 1

 .وآثاره حياته،-أ
أبرو  وأ، 719أبرو بكرر اآلمردي وأكوجك أحمرد زاده، ر، المعرروف برالشيخ أبو بكر برن أحمرد :هو

 . 701م( رحمه اهلل0226–ه0091سنة ) بكر القاري، توف  ف  دياربكر

 لم تزودنا المصادر بش ء عن نشأته ومسيرته العلمية، وشيوخه وتالميذه واير ذلك.

 .آثاره العلمية
 :وه  أبو بكر اآلمدي، الشيخ مؤلفات بعض إلى والمراجع المصادر أشارت

 .700شرح البخاري-0
 .707تعليق على تفسير البيلاوي-7
 .703ةالرساله الحسينيشرح -3
 .704متشابهات ف  القرمن الكريمتفسير الف   ةرسال-4
 .705تفسير سورة الملك-5
 .706رسالة ف  النس  بين القلايا-6

                                                           
تـــاج  أبرررو الفررريض، بالعربيرررة )العماديرررة( ، بالكسرررر قلعرررة شرررمال  الموصرررل حصرررينة، يسررركنها األكرررراد؛ ينقرررر: 719

 .401ا1ج العروا
 ؛13ا7مشرراهير الك رررد وك ردسررتان جأمررين زكرر  بررك، : اعتمرردنا علررى ه،الشرريخ أبررو بكررر اآلمرردي ومثررار  لحيرراة701

 مؤسسرة ؛42ا0جحياة األمجاد مـن العلمـا  األكـراد  ، البحركر؛ 741ا0ج لثمانلي منلفلريمحمد طاهر، 
 .117ا7ج-التفسير وللومه-للوم القرآن-الفهرا الخام  البيت، مل
 وهو كتابنا الذي سنتحدث عنه.700
الفهــرا  ؛البيررت مل مؤسسررة(؛ ينقررر: 5/7994، رقررم الحفررق: )"بولونيررا"موجررود فرر  مكتبررة جامعررة  مخطرروط؛707

 .117ا7ج -للوم القرآن-الخام 
المملكررة العربيررة /، الريرراض"سررالميةمركررز الملررك فيصررل للبحرروث والدراسررات اإل"مخطرروط؛ موجررود فرر  مكتبررة 703

 (.02294، الرقم التسلسل : )خزانة الترا مركز الملك فيصل، (؛ ينقر: 19215السعودية، رقم الحفق: )
مركرز الملرك فيصرل للبحروث والدراسرات "لم عدة نسخ للمخطوطة، منها:مكتبرة امخطوط؛ توجد ف  مكتبات الع704
، رقررم الحفررق: (التيموريررة)(؛ وفرر  مكتبررة 14914المملكررة العربيررة السررعودية، رقررم الحفررق: )/، الريرراض"سررالميةاإل

، الررقم خزانـة التـرا مركرز الملرك فيصرل، ينقرر:  خرر ...،ومكتبرات أ(؛ 05لمن مجموا فر  ا 69)مجاميع 
 .117ا7ج -للوم القرآن-الفهرا الخام البيت،  مل مؤسسة و (؛2657التسلسل : )

الفهــرا  البيررت، مل مؤسسررة (؛ ينقررر:309، رقررم الحفررق: )م/"شررهيد علرر  باشررا"مخطرروط؛ موجررود فرر  مكتبررة 705
 .117ا7ج -للوم القرآن-الخام 
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 .702ء ونقيله الفرق بين الشرسالة ف  -2
 .701السل  والعدل رسالة ف  الفرق-1
 .709تفسير سورة الفاتحة-9

 . 771، من سورة اافر00ية اآل و، وهنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتينربتفسير قوله تعالى: -01
، مرن 2ية اآل وتفسير قوله تعالى: )وهو الذي خلق السموات واألرض ف  ستة أيام(، وه-00

 .770سورة هود
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                     
المملكرررة العربيرررة السرررعودية، /، الريررراض"سرررالميةمركرررز الملرررك فيصرررل للبحررروث والدراسرررات اإل"مخطررروط؛ مكتبرررة 706

الرررررقم التسلسررررل :  خزانــــة التــــرا ،مركررررز الملررررك فيصررررل، ؛ ينقررررر: (71-14111رقررررم الحفررررق: )لررررمن مجمرررروا 
(4366.) 

، فررررر  "سرررررالميةمركرررررز الملرررررك فيصرررررل للبحررررروث والدراسرررررات اإل"فررررر  مكتبرررررة  نفسررررره عنوانالوجرررررد مخطوطرررررة برررررت702
(، ربمرررا هرررذه 71-14111رقرررم: )لرررمن مجمررروا المملكرررة العربيرررة السرررعودية، مؤلفررره مجهرررول، محفررروق /الريررراض

 (.5135الرقم التسلسل : ) خزانة الترا ،مركز ملك فيصل، المخطوطة للمترجم، واهلل أعلم؛ ينقر: 
المملكرة العربيرة /، فر  الريراض"سرالميةمركز الملك فيصرل للبحروث والدراسرات اإل"مكتبة  ف  موجود مخطوط؛701

 خزانـة التـرا ،  فيصرل، ملرك مركرز (؛ ينقرر:79-14111، محفوق بررقم: )"كوج  زاده"السعودية، يسجل باسم 
 (.3242الرقم التسلسل : )

وجررد عرردة تالتررأليف، ومررع هررذا  اهررذ حررولمعلومررات علررى ؛ ولررم أحصررل 13ا7ج مخــاهير الُكــرد وُكردســتان709
، خزانة الترا  فيصرل، ملك مركز؛ ينقر: ونمجهول اهو سورة الفاتحة ومؤلف لتفسيرالعالم  اتمخطوطات ف  مكتب
 (.071213(، و)017130(، و)96561(، و)16661(، و)20975(، و)66177الرقم التسلسل : )

(؛ ينقررر: 305لررمن مجمرروا فرر  ا-792، رقررم الحفررق: )مجرراميع "التيموريررة"مخطرروط؛ موجررود فرر  مكتبررة 771
 .117ا7ج -للوم القرآن-الفهرا الخام البيت،  مل مؤسسة

(؛ ينقررر: 303لررمن مجمرروا فرر  ا-792، رقررم الحفررق: )مجرراميع "التيموريررة"مخطرروط؛ موجررود فرر  مكتبررة 770
 .117ا7ج -للوم القرآن-الفهرا الخام 
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 .البخاري صحيحللى  الخيخ أبوبكر اآلمدي جهود-ب
 :آلتيةا قام الشيخ أبو بكر اآلمدي بشرح جامع البخاري؛ وذكر هذا الشرح الكت   

 .777"شرح البخارير"، ب"عثمانل  مؤلفلري"ف  كتابه  ذكره محمد طاهر-0
...ولرررررره مررررررن " وقررررررال: "وكردسررررررتان الك ررررررردمشرررررراهير "فرررررر   محمررررررد أمررررررين زكرررررر  بررررررك ذكررررررره-7

 .773"شرح البخاريالمؤلفات...و 
 ه،ومثرررار  ة الشررريخحيررراحرررول فررر  المصرررادر والمراجرررع  وتحررررن مرررن قبرررل الباحرررث بحرررثبعرررد لكرررن و 

 اهرذ حولعلى أي ش ء  الباحث حصليالعالم، لم  اتبحث ف  فهار  المخطوطات ف  مكتبالو 
الجرامع الكبيرر"، فر  ولكن يوجد كتا  بعنوان "شرح البخاري" وهو مخطوطة ف  مكتبة "، التأليف

رقرم، ربمرا للمتررجم،  ، ومحفروق بردون774ربية السعودية، ومؤلفه مجهرولمدينة عنيزة، برالمملكة الع
 واهلل أعلم.

 المالحظة:

نره كتر  إف  علم الحديث وله كت  كثيرة ف  مجاالت متعردة حيرث  اكان الشيخ اآلمدي را د-
ا لصررررررحيح البخرررررراري، و لرررررره تصررررررانيف كثيرررررررة فرررررر  مجرررررراالت أخررررررر  كالتفسررررررير واألصررررررول  شرررررررح 

مما يشير إلى علمه الواسع والغزير خدم بها الدين اإلسالم  الحنيف، شأنه شأن  لخ.إوالعقيدة...
 العلماء الكرد اآلخرين.

 

 

 

 

 

                                                           
 .741ا0ج لثمانلي منلفلريمحمد طاهر، 777
 .13ا7ج والُكردستان مخاهير الُكردأمين زك ، 773
 (.014924الرقم التسلسل : ) خزانة الترا ،مركز ملك الفيصل، 774
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 .المال عبدهللا الجلي. 13. 1

 .وآثاره ،حياته-أ
-ن المرال محمردعبداهلل بن المال عبد الرحمن الجل  بن المال عبرداهلل األول برهو الحاج المال 
( ، الشررافع ، النقشرربندي، ولررد فرر  قريررة )جلرر الك رررديالجلرر ، الشررهرزوري، ، -المشررهور بمررال زاده

، وهر  واقعرة ةرانيرالت  انتقل إليها والده المال عبد الرحمن الجل  من قرية )شيومشان( ف  قلراء 
 قرر   ل   ، التابعرة لمحافقررة السرليمانية؛"كروي سررنجق-هجبرل )مواكررد( الواقررع شرمال  قصرربة "كويروراء 

را، فالرال  اس رر مد كران، و لمال عبداهلل الشهرزوري، كراك جلر الثان ، وا المال عبداهللرب عارف را  ، عالم 
-هكوي، برررحمره اهلل م(0131–ه0742، وكانت وفاته بالطاعون ف  سرنة )بالفنون، متدين ا زاهد ا

 .، وخلفه ابنه محمد أسعدسنجق كوي

الدراسرة، وبعرد وفراة والرده المرال تحرت رعايرة أبيره وتمرت عنرده  جلر العبرداهلل المرال  ةكانت نشرأ
وبعرد قهررور  م(، قرام مقامرره فر  الترردري  وخدمرة الرردين،0117-ه0702)سررنة عبرد الرررحمن فر  

م(، تمسرررك بررره فررر  سرررلوك 0102-ه0737النقشررربندي( فررر  سرررنة ) الك ررررديحلررررة موالنرررا )خالرررد 
قد  -حلرة موالنا، فاستخلفه وتنورت لطا فه، ووصل مقام الخالفة ىطريقته، وقام بآدابها، وترق

وصررار مرشررد ا ديني ررا فرر  المنطقررة، وكرران لرره مررع الترردري  واإلمامررة وسررا ر األشررغال مجلرر  -سررره
عليررره -وعررق فررر  كرررل يررروم يعرررق النرررا ، ويررردعوهم إلرررى اتبررراا الشرررريعة الغرررراء وسرررنة سررريد األنبيررراء

ا رردة ، وحصررلت بهررذا المصرراهرة رابطررة ز ؛ وتررزوج ببنررت أخرر  حلرررة موالنررا خالررد-والسررالم الصررالة
 .775بينهما، واستمر على خدماته العلمية والدينية باحترام ومقام، إلى أن وافاه األجل

 .آثاره العلمية
 : ، وهبعض مؤلفات الشيخ عبداهلل الجل إلى المصادر والمراجع  تأشار 

 .حاشية على: فتح الباري شرح البخاري-0
سرررنة:  ىالسررريوط ، المتررروفلظمرررام جرررالل الررردين -مؤلرررف علرررى: اإلتقررران فررر  علررروم القررررمن-7

 ، وهو ف  علوم القرمن."تقانإاراز "، وسماه: (م0515-ه900)
 .ستغرق جميع مالهبيان إبطال ثوا  صدقة من عليه دين مرسالة ف : -3

                                                           
معجــم رلررا كحالررة، ؛ 419ا0ج رفيناهديــة العــالبابرران ، : اعتمرردنا علررى ه،حيرراة المررال عبررداهلل جلرر  ومثررار ل775

؛ 431ا العوائ  العلمية-بنىمالَىي اانياران المدر ، ،360-361ا للمانناالمدر ، ؛ 61ا6جالمنلفين 
 مخـاهير تـاريخ-ميَذووي ناوداراني كورد، روحان  مردوة ؛001ا7حياة األمجاد من العلماء األكراد ج ، كالبحر 
 .376ا0ج كردال
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 .-السيرة الحلبية-نسان العيونإحاشية على:-4
 .بن األثيرال-جامع األصولحاشية على:-5
 ، ف  السيرة.-صلى اهلل عليه وسلم-الرسول نايةوسيلة الوصول إلى ساحة عمنقومة: -6

ولكن بعد البحث والتحرري فر  كتر  الترراجم وفهرار  مكتبرات المخطوطرات، لرم يعثرر الباحرث 
م.  على أية معلومات على أي من هذه التصانيف المذكورة للمترج 

 

 .البخاري للى صحيح المال لبداهلل الجلي جهود-ب
 حجرررر ابرررنللشررريخ -البخررراري صرررحيح شررررح البررراري "فرررتح، حاشرررية علرررى للشررريخ عبرررداهلل الجلررر 

وهمررا:  ،فرر  كتررابين ، كمررا ذكررره الشرريخ عبررد الكررريم المرردر م("0441-ه157العسررقالن ، ت: )
 .772العوا ل العلمية(-بنىمالَىي اانياران)، و776)علماؤنا ف  خدمة العلم والدين(

علرى أيرة معلومرات  ولكن بعد البحث ف  كت  التراجم وفهار  المخطوطرات لرم يعثرر الباحرث
 على هذه الحاشية للعالم الجليل.

 المالحظة:

حيرث كران الشريخ تعلرم تحرت رعايرة أبيره،  ،عا لرة أهرل العلرم بين أحلاننشأ الشيخ الجل   -
ا له، وبعد ذلك تعلم عند الشيخ خالد النقشبندي وكان له تأثير علمر  وأدبر   فر  المرال وكان شيخ 

ا من شيوة الحديث وله تصرانيف كثيررة فر   المال عبداهلل بعد تبحره ف  العلوم صارعبداهلل،  شيخ 
 مجال علم الحديث كحاشيته على فتح الباري.

 

 

 

 

                                                           
 .360ا للماننا المدر ،776
 .431ا العوائ  العلمية-بنىمالَىي اانيارانالمدر ، 772
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 .الشيخ محمد عثمان أفندي. 14. 1

 .وآثاره ،حياته-أ
بكرر أفنردي كجرك مرال، ولرد فر  قلعرة أربيرل،   الشيخ محمد بن مرال عثمران أفنردي برن أبر :هو
رحمرره  م(0945–ه0364ترروف  سررنة ) ،وهررو مفترر ، مرردر ، شرراعر م(،0123-ه0791)سررنة 
 . ، وهو والد القال  رشاد أفندي المفت اهلل

فر  قلعرة أربيرل مرن أسررة محبرة للعلرم، ودر  علرى جماعرة، ثرم تتلمرذ  نشأ الشيخ محمد أفنردي
ا مرررن الحرررديث، وأخرررذ منررره إجرررازة ، فقررررأ عنرررده قيرررد عمررره الشررريخ علررر  أفنررردي علرررى األحاديرررث سرررم 

، فأكمرل عنرده العلروم، وأخرذ منره اإلجرازة مال عمرر أفنرديال، ثم ذه  إلى عمه اآلخر المسلسالت
بدرجررة ممتررازة،  ه، وكانررت النتيجررة نجاحررالموصلرالعلميررة، واشررترك فرر  امتحرران المجلرر  العلمرر  برر

رررا فررر  أربيرررلتعررر ا، وخررردم شرررعبه حترررى وافتررره مفتررر  لهرررال، ثرررم عرررين لمنصررر  ين علرررى أثرهرررا مدرس 
 .222لمنيةا

 .آثاره العلمية
 الشريخ حيراة حرول والمراجرع المصرادر فر  الباحرث قبرل مرن وتحرن  بحث بعد ؛ ولكنله مؤلفات

 شرر ء أي علررى الباحرث يحصررل لررم العرالم، مكتبررات فر  المخطوطررات فهررار  فر  والبحررث ومثراره،
 :حول التأليفات اآلتية للمترجم؛ وهم

 مختصرة.القرمن الكريم بصورة  تفسير قسم من-0
 .779شرح بعض أحاديث صحيح البخاري-7
 رسالة ف  الطريقة النقشبندية.-3
 .وقافيتها شرح قصيدة البردة للبصيري، ونقم قصيدة على نف  وزن قصيدة البردة-4
 الشاعر الترك . "تخمي  بعض قصا د فلول -5

الشريرازي، وابرن حافق لررل يةبيرات الشرعر األفق ا له، حفق الم ات مرن اكان محب ا للشعر وحو 
ر ك رديرة وعربيرة ، ولره أشرعاالفارض، وعبدالباق  العمري الموصل ، والشاعر الترك  فلول 

 وفارسية وتركية.

                                                           
الصرويرك ،  ؛530ا0ج ألـالم الكُـردجمرال بابران،  :اعتمردنا علرى ه،الشيخ محمد عثمان أفنردي ومثرار  لحياة771

ــرد لمخــاهير الكبــر  الموســولة ــاة األمجــاد مــن العلمــا  ، البحركرر  ؛734ا4ج الُك -075ا3ج األكــرادحي
076. 
 وهو كتابنا الذي سنتحدث عنه.779
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 البخاري. أفندي للى صحيح لثمان محمدجهود الخيخ -ب
يرث جرامع البخراري، كمرا أشرار إليره جمرال للشيخ محمدعثمان أفندي المفت ، شرح بعض أحاد

 .731(الك ردف  كتابه )أعالم  بابان

ولكرررن بعرررد بحرررث وتحررررن مرررن قبرررل الباحرررث فررر  المصرررادر والمراجرررع حرررول حيررراة الشررريخ ومثررراره، 
والبحث ف  فهار  المخطوطات ف  مكتبات العالم، لم يحصل الباحث على أي ش ء حول هرذا 

 أهو موجود أم مفقود.: التأليف

 المالحظة:

نشرأ فر  عا لرة علميرة  ،علرم الحرديث علمراء وشراعر وعرالم مرن ومردرٌ   مفتن  ،الشيخ محمد -
نرره تعلررم علررى يررد عمرره الشرريخ علرر  أفنرردي وأخررذ إجررازة األحاديررث المسلسررالت منرره، وكرران إحيررث 

له تصانيف ف  و كثيرة ف  مجاالت شتى كمجال التفسير والتصوف واألد  والعقيدة،  اللشيخ كتب
 علم الحديث كما ذكرناه سابق ا.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .530ا0ج ألالم الُكردجمال بابان، 731
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 .رشيد بك بابان الـمال. 15. 1

 .حياته، وآثاره-أ

اشررا، ببررك بررن خالررد بررك بررن محمررد  بررن محمررد برركبررن فترراح  737بررك محمررد رشرريد 730المررال :هررو
سرليمان  اشرا برن ميررباشرا، برن أحمرد ب، برن خالرد -المالرك الرذهب : أي -ة"نرزيريِّ ة خانر"المشهور ب

ان ِي  أحمد 733فقى بن م   رشريد ، ولرذلك اشرتهر برالمال734أمرراء بابرانمير، مرن أسررة كاكرة ، بندار شِّ
عررالم ؛ (م0161-ه0716سررنة ) فرر  ك ردسررتان العررراقإقلرريم /السررليمانيةمدينررة ، ولررد فرر  برك بابرران

، ودفرررررررررن فرررررررر  مقبررررررررررة اهلل ( رحمررررررررهم0947-ه0367سرررررررررنة ) ترررررررروف ديررررررررن، وفقيرررررررره، وباحرررررررررث، 
 .طنبول/تركياسرإب

العلرروم الدينيررة، وكرران لرره  ئتعلررم مبررادكانررت نشررأة المررال رشرريد وبدايررة طلبرره للعلررم فرر  مدينترره، و 
 عبردالرحمن ط، فترقى ف  مدارج العلوم العقلية والنقلية، وصرح  المرحروم العالمرة المرالر ذكاء مف

 إلرررى قصررربة شررريخ العالمرررةمحافقرررة السرررليمانية، ولمرررا رجرررع ال فررر  )نقيررر ( فررر  مدرسرررة البينجررروين 
ررك نِِّدي مررع صررديقه ورفيقرره فرر  الدراسررة المررال حسررين الشرريخ البابرران  صرراحبهبينجرروين  ، فبقيررا الِبيسِّ

تزوج صاح  الترجمة عنده ف  تلك القصبة حتى تخرجا وناال منه اإلجازة العلمية ف  الشريعة، و 
ررالبينجرروين  عبرردالرحمنببنررت العالمررة  رري ن  مدرس  مسررجد ا فرر  ، ورجررع إلررى محافقررة السررليمانية، وع 
مدرسرة )الرشردية الوبعد افتتراح  السليمانية، وباشر بالتدري  ف  جوامع سنين عديدة، الشيخ سالم
 ا فيها.ين عين مدرس  يبمحافقة السليمانية أيام العثمان العسكرية(

ا نره قالري  يألداء امتحران خراا لتعي (م0977-ه0341سرنة )نبول طسرإمدينرة ثم رحل إلى  
 هنرريتعيتررم يسررتطع العررودة، وبقررى هنرراك و  الحررر  العالميررة األولررى ولررم تنرردلعالمدينررة السررليمانية، ف

، متوجهررا تلقرراء يفررةقثررم ترررك هررذه الو  ،قسررم اإلعاشررة/قررابط احتيرراطفرر  الجررين  "واعررق"بوقيفررة 
( -أدنره-نةلرلرى )أإثرم نقرل  ،سنة07حيث عان فيها  فيها، وقيفة حاكممدينة )صكة( بتعيينه ب

                                                           
، تطلق على العلماء الذين تخرجوا ة  العراق خاص إقليم ك ردستان ف  رد( ف  اللغة الكردية وعند الك  المالكلمة )730
 جد.المسل الدينية التابعة مدار المن 
 ، أو أشرف القوم وسيد القرية.األرال  الزراعية الكبيرةمالك  "( تطلق علىBeg" كلمة )بك737
 كلمة )فق ( تطلق على طال  العلوم الدينية.733
البابانيون: من األسر العريقة ف  الشع  الكردي، ونب  فيهم األعالم من األمراء والعلماء والشيوة وذوو المال 734

ن أول من نبر  مرن األسررة )بيربروداغ أو ميربروداغ( والجاه؛ حكم تِّ هذه األسرة منطقة السليمانية سنوات عدة، وكا
ميَذذذوو  ينقررر:  وهررو ر رري  العشرريرة فسررم  )ب ب ررة أو باب ررة(، وتحررول بسررب  تررأثير اللغررة إلررى )بابرران(؛ بابررا مررردوة، 

 .407ا3ج ُكردالمخاهير  تاريخ-ناوداراني كورد



76 

 

 
 

تقلرد وقيفرة اإلرشراد فر  جرامع  ، ثرمعرن الوقيفرة قاعردبعدها ت ، ا ف  مدرسة صحناصبح مدرس  أو 
 د  سرن  ت  ، و يسركن فر  محلرة اللره لر ل، إسرطنبولمدينرة  ، متوجها بعد ذلرك إلرىالب خاري أمير سلطان

 .735هإليه وقيفة الوعق واإلرشاد ف  جامعها إلى مخر حيات

 .آثاره العلمية

ا، محامي رر ا أوقلرى المؤلررف أكثررر أوقاتره بالترردري  والوقيفررة الرسرمية فرر  دوا ررر الدولرة، قالرري  
، إال أنه مع ذلك استطاا أن يخلف لنا عدة مؤلفات مفيردة اولم تكن له أوقات الفراغ إال قليال جد  

 منها:

يِّنر  يِّ قِِّتر ان  الن  اِ -0 ر  م ع الب حِّ يِّن ف  م جِّ
736. 

فرر   "جررالل الرردين السرريوط "وهررو شرررح أللفيررة  :ر النلرريدة فرر  شرررح منقومررة الفريرردةالرردر -7
 .732ةالك رديالنحو والصرف والخط باللغة 

 .731ةالك ردياعد اللغة : هذا الكتا  ف  مجال قو الك رديقواعد النحو والصرف -3

 

 

 

 

                                                           
 ؛703ا للماننـا فـي خدمـة العلـم والـدينالمدر ، : المال رشيد بك بابان ومثاره، اعتمدنا على لحياة الشيخ215

الشريخ محمرد  ت: ،قتـران النيـرينامقدمـة رشريد برك بابران، ؛ 346ا ُأسَـر العلمـا -بنىمالَىي  اانياران المدر ،
ــاني حسررن البينجرروين ، ؛ 770ا0ج ألــالم الكــردجمررال بابرران، ؛ 70-01ا0جالقرداارر   علرر  العالمــة الباب

 تـاريخالموسـولة الكبـر  لمخـاهير الكُـرد لبـر الالصرويرك ،  ؛05-07ا ومنهجه في كتابه )اقتران النيـرين(
الموسـولة  الصويرك ، ؛692ا7مشاهير الك رد ج تاريخ-ميَذووي ناوداراني كوردمردوة روحان ، ؛ 019ا7ج

 حيــاة األمجــاد مــن العلمــا  األكــراد البحركرر ، ؛005ا6، ج019ا7ج تــاريخالكبــر  لمخــاهير الُكــرد لبــر ال
 .796ا7ج

 وهو كتابنا الذي سنتحدث عنه.736
 .إقليم ك ردستان العراق/السليمانية( ف  محافقة الخالالشيخ محمد )ف  مكتبة  محفوقمخطوط؛ 732
 إقليم ك ردستان العراق./ف  محافقة السليمانية (الخال الشيخ محمد)ف  مكتبة  مخطوط؛ محفوقة 731
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 .الصَّحيحين للىجهود المال رخيد بك بابان -ب

ررررحيحينالبابرررران  أحاديررررث شرررررح  وجمعهررررا ورتبهررررا  -باللهجررررة السررررورانية-ة الك رديررررباللغررررة  الص 
ك نِِّدي األعالم المال ونقمها، ولكل من  739وابنه المال سالم والمال عبدالكريم المدر  حسين الِبيسِّ

 مدينرةتركيرا إلرى م رد ِن مرن  مبابران  لهرالاليد الطولى ف  استالم المسودات الت  كان يرسلها المرال 
ومررن ثررم توديعهررا لررد  األسررتاذ محمررد علرر   ة عليهررا إلررى أن تررتم،قررالعررراق للمحاف السررليمانية فرر 

بمسرررراعدة األشررررخاا والجهررررات الخيريررررة  وطبعهررررا الررررذي قررررام بتحقيررررق األجررررزاء التسررررعة القرداارررر 
 .741ة للحديث النبوي الشريفالك رديهذا الكتا  من أهم المصادر باللغة  دُّ ع  وي   ،والرسمية

 .740ْين في َمْجَمع الَبْحَرْين(رَ يْ ْقت رَاُن النَّ ا  ): كتاب

يشررح عنروان الكترا  والسرب  فر  اختيرار هرذا العنروان: "وسرميته  قال المؤلف ف  مقدمة كتابره
ررررا مررررن قولرررره تعررررالى) ذ قررررال موسررررى لفترررراه ال أبرررررح حتررررى أبلرررر  مجمررررع ": مجمررررع البحرررررين( مقتبس  وا 

، وأحرد البحررين بحرر فرار  والثران  بحرر الرروم، ألن كليهمرا فر  الحقيقرة بحررا علمر  747"البحرين
، الترر  هرر  كررالنور تلرر ء -عليرره الصررالة والسررالم–البرراطن، وي بي نرران أحاديررث الرسررول القرراهر و 

 .743لبداية العنوان" ن(ران النيريتقا)القلو  المقلمة للنا ، ولذلك ألفت تعبير

                                                           
الش يخ  عبدالكريم بن صوف  محمد برن فتراح برن سرليمان برن ه زمانِ  وشافع ُّ  ؛العالم العالمة، فريد عصره :هو213

فر  قريرة  (م0199-ه0302) نرام ، ولرد سرنةو  مصطفى بن محمد الك ردي الشهرزوري؛ ومن ألقابه: المردر ،
بررز علمراء الك ررد فر  العرراق، أ، مرن  مفترالعالم، الوير( التابعة لمدينة مريوان، ف  شرق ك ردستان، وهو يز  ك  وِ )ك  

ودفن ف  مرقد الشيخ عبدالقادر  م(7115-ه0476: )علوم المختلفة، تالف   اأكثر من خمسين تصنيف   صاح 
 .71-06ا كنز الوفا  لألستاذ المدرا-طىجنينىي و فاي مامؤستا مود ريس ؛ ينقر:/العراقالجيالن  ف  بغداد

ــرد ،جمررال بابرران ؛703ا للماننــاالمرردر ، 741  العلمــا  أاســر-اانيذذارانبنىمالَذذى  ؛ 770ا0ج ألــالم الك
 .346ا
، 0ط: ،0ج:وطبع  من الحجم المتوسط؛ا 4411 ومجموا صفحات األجزاء التسعة يبل  ،ج9ف  مطبوا؛ 241

: 3ج:م؛ 0997-ه0403العراق /، دار الحرية، بغداد7ط: ،7ج:م؛ 0923-ه0397العراق /دار الحرية، بغداد
العراق /، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد0ط: ،4ج:م؛ 0915-ه0415العراق /، دار مفاق عربية، بغداد0ط:

، دار الحريررررررررررررة، 0ط: ،6ج:م؛ 0912-ه0412العررررررررررررراق /، الخلررررررررررررود، بغررررررررررررداد0ط: ،5ج:م؛ 0912-ه0412
، دار 0ط: ،1ج: م؛0919-ه0419العرراق /، دار الحريرة، بغرداد0ط: ،2ج:م؛ 0911-ه0419العرراق /بغداد

 م.0991-ه0401العراق /، دار الحرية، بغداد0ط: ،9ج:م؛ 0991-ه0401العراق /الحرية، بغداد
 .61اآلية /كهفسورة ال747
 .50ا0ج اقتران النيرينالمال رشيد بك بابان، 743
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ة الطريررق ءإلررا عنررد مؤلفرره، هررو الغرررض فرر  تررأليف هرذا الكتررا المتتبرع لهررذا الكتررا  يجررد أن 
علوم اإلسررالمية البر ةايرر عالمر ةّيررالمجتمرع أم  فر  هرذا كثريرة األا لكررون نقرر   الك ررديمجتمرع الأمرام 

  قول المؤلف ف  مقدمة كتابه:. ويؤكد على ذلك تعمق فيهاالو 

"لررم أترررجم هررذه األحاديررث النبويررة للعلمرراء والفلررالء والمررال، بررل ترجمتهررا لعامررة النررا  الررذين 
قرررل مرررن خرررالل هرررذه الترجمرررة وبشررركل عرررام اليعرفرررون اللغرررة العربيرررة كررر  يسرررتفيدوا منهرررا، فعلرررى األ

يّطلعررون علررى أحرروال ديررنهم فرر  كررل شرر ء واليحترراجون إلررى السررؤال عنرره. أمررا العلمرراء والفلررالء 
 .744فلماذا يحتاجون إلى ترجمت  هذه"، فبحمد اهلل هم يعرفون معان  هذه األحاديث أكثر من "

وقررال فرر  توصرريته فرر  مخررر  ،745/تركيابولطنسررإ مدينررةفرر   الشرريخ البابرران  هررذا الكتررا  فأل رر
وأكملت رره ، -أي ترأليف هررذا الكتررا -الثقيررل ء  سرربعين حملررت  هرذا العرر ِّ الحررين تجرراوز عمرري "كتابره 

 .746"ف  مدة سنتين بتوفيق اهلل تعالى

 ه،0359سررنة  األنررام خيررر لمولررد عشررر الثرران  اليرروم" :فرر وأشررار فرر  كتابرره أنرره برردأ بتأليفرره 
م فرر  اليرروم الثالثررين مررن 0947فرر  سررنة  ى منررهنتهرراو  ؛742م0941نيسرران  مررن لعشرررين والموافررق

 .741"ه0360من شهر محرم الحرام من سنة  07كانون الثان  ف  لحوة يوم الجمعة 

 ه.كتابمنهج المنلف في 

 فر  لمنهجره الر يسرية الخطروط فيهرا برّين سربع صرفحات، فر  لكتابره را عة مقدمة المؤلف كت 
 ة،الك ردير باللغرة كتابره بدايرة فر  الحرديث لعلروم خالصرة ولرعب؛ وقرام 749والترتير  والشررح الجمع
 ، فيمكن تحديده كاآلت :؛ أما عن منهجه العام751القسطالن  من مأخوذة أنها بدايتها ف  وأشار

 

 
                                                           

 .52ا0ج اقتران النيرينالمال رشيد بك، 744
 .704ا  في خدمة العلم والدين للمانناالمدر ، 745
 .412ا9ج لمصدر نفسها بك، رشيد المال746
 .52ا0ج نفسهلمصدر ا  بك، رشيد المال742
 .415ا9ج لمصدر نفسها ،بك رشيد المال741
 .51ا0ج لمصدر نفسها بك، رشيد المال749
 .32ا0ج لمصدر نفسها بك، رشيد المال251
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:  :لألحاديث وترتيبه وجمعه شرحه كيفية أوًلا

 ثرم ه،الحرديث مسرتقال عرن شررحالمؤلرف : كتر  -الرنا-منهج المؤلف فر  كتابرة الحرديث-0
النهايرررة؛ وبرررين مقاصرررده ومرررراده واألحكرررام  إلرررى البدايرررة مرررن المرررنهج بهرررذا ة، ويلترررزمالك رديرررب شررررحه

رررر الرررررقم لكررررل حررررديث بخررررالف مراجعرررره  ع  الشرررررعية المسررررتنبطة منرررره، وسررررب  ورود الحررررديث؛ وول 
لكل حديث رقمين، الرقم األول ألحاديرث البرا ، ولع  -ومصادره األصلية كالنووي والقسطالن 

 أصرحا   :أمثال الكبار للمحدثين أخر  كت  إلى أشار جموا أحاديث الكتا ؛ وكذلكوالثان  لم
 )ج(و للنسرررا  ، )ن(و للترمرررذي، )ت(و داود، ألبررر  )د( عالمرررة وولرررع وايررررهم، األربعرررة السرررنن
مصردر  لتحديردو  ؛وهكرذا للبيهقر (  (و مالك، لموطأ( ط(و حنبل، بن ألحمد( أح(و ماجة، البن

الحررديث يشررير البابرران  إلررى مخررارج الحررديث، ويعررين موالررعه، إذا تعررددت طرقرره وتكرررر تخريجرره 
ف  األبوا ، ويعين المجلد والصفحة ويشرير إلرى أصرحا  السرنن مجررد إشرارة، وال يعرين األبروا  
 وال الكتررا  فرر  السررنن، وينقررل الفررروق البسرريطة بررين الررروايتين ويلررعها بررين المعقرروفين  ، ويرمررز

 .750أي: ف  مسلم، المجلد األول، الصفحة األولى (،0/0-م)لراويها، مثال: 

 إلرىولكرن شررح جميرع األحاديرث، هرو  المؤلرف الغرض الر ي  لما قرام بره  نلافة إلى أإ-7
، ا الغررضذهراستخدم عدة طرق لو ، الواردة ف  األحاديث النبوية ح الكلمات الغريبةشر  جان  ذلك 

رالك رديرباللغة العربية، قد يشررحه ب-ااالب  -فكما يشرح الغري  ا ، وقرد يكرون ا، وبكلتيهمرا نرادر  ة أيل 
 .757الشرح بكلمة، وقد يكون بجملة

، اتخذ هذا المنحى ف  استنباط ما يستفاد مرن منهجه ف  االستنباط من األحاديثلنسبة الب-3
الررردرو  المسرررتقاة مرررن  فررر  أكثرررر مرررن أربرررع وثالثرررين مررررة   فررر  المجلرررد األولالحرررديث، حيرررث ذكرررر 

ة يشرررمل األحكرررام الفقهيرررالجررردير بالرررذكر أن هرررذا االسرررتنباط و ، ، وقررر  علرررى ذلررركالحرررديث النبررروي
 .753أيلا

 .754التوفيق بين األحاديث المتعارلة أيلا ومن منهجه-4

                                                           
 .31،30،72،33ا العالمة الباباني ومنهجه البينجوين ، حسن750
 .45،40ا لمصدر نفسها البينجوين ، حسن757
 .46ا لمصدر نفسها البينجوين ، حسن753
 .55ا لمصدر نفسها البينجوين ، حسن754
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 أحرد أثرر يقترفِ  فهرو لرم، الصرحيحين فر  الحديثيرة واألبروا  الكتر  أمراكن تغيير ف  هداجت-5
ررر اتخرررذ برررل واالخصررر هرررذا فررر  الشرررارحين مرررن  الكتررر  برررين تنسررريقالب فبررردألنفسررره،  مسرررتقال امنهج 

فعلرررى سررربيل المثرررال  هرررو؛آلخرررر كمرررايراه ا ومالءمرررة بعلررره المولررروع  تناسررربها حسررر  واألبررروا 
صحيحين، ألنره يرر  الولع با  القرمن وفلا له بعد انتهاء با  الوح  مباشرة، بخالف ترتي  

 .755ن المكان المناس  لذكره هو بعد الوح أن القرمن وح  خالا الشك فيه، وأ

 .756استشهد باألشعار الفارسية المناسبة، ف  عدة موالع من كتابه-6

أثر اإلمام مسلم فر  كتابرة  ف  ذلك واقتفى ،ومن منهجه جمع األحاديث ف  مولوا واحد-2
الحررديث وجمررع أحاديررث المولرروا الواحررد فرر  مكرران معررين، فيقررول المؤلررف فرر  هررذا الصرردد: )لقررد 

جميع األسانيد ف  مكان واحرد، ثرم أترى بالحرديث، وهرذا الترتير  سرهل  -رحمه اهلل  -جمع مسلم 
 .752ألمثالنا(

فت رجرال اإلسرناد واكتفيرت يقول ف  مقدمة كتابه: )حرذ ،حذف رجال السند دون الصحاب -1
بالصررحاب  الررذي سررمع الحررديث عررن النبرر ، أو شرراهد الوقعررة، أثنرراء وقوعهررا، ولررم أذكررر  -فقررط –

ررحيحين -ا ، ألن هررؤالء الرجررال ايررر الصررحاب  إال ملررطر   هم اهلل أكافرر -يقصررد بررذلك رجررال الص 
 .751(ا، صادقين، وكانت مروياتهم معتبرةوأجزل ثوابهم، كانوا عدوال، حفاق  

نرره حررين يررذكر إمررأثرة  مررن مررآثره، ف دُّ ع ررن األثررر، وهررذا ي  عررالحررديث -االبررا –زالمؤلررف يمّيرر إن-9
 .759الرواية يقول ف  نهايته: أثر

أنه يحرذف المتابعرات والشرواهد والمعلقرات إال مرا  "اقتران النيرين"ذكر المؤلف  ف  مقدمة -01
 .761ا فيذكره ويكتبها ولروري  يراه الزم  

را، إإلى أصرحابهنسبة اآلراء -00 ا أو حرديثا مرن كترا ن لمؤلرفن ا أو أثرر  ذا اسرتقى المؤلرف كالم 
 .760معينن يشير إليه ويبينه ، كما نر  ذلك ف  أماكن كثيرة من اقتران النيرين

                                                           
 .012، 56ا العالمة الباباني ومنهجه البينجوين ، حسن755
 .61ا  لمصدر نفسها البينجوين ، حسن756
 .60ا لمصدر نفسها البينجوين ، حسن752
 .64ا  لمصدر نفسها البينجوين ، حسن751
 .62ا  لمصدر نفسها البينجوين ، حسن759
 .61ا لمصدر نفسها البينجوين ، حسن761
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 :اجتهاداته ومراؤه ف  كتابه، حيث يمكن أن نلخصها ف  النقاط اآلتية ثانياا:

 .767رأيه حوله ييبدفة، الك رديغة إبداء رأيه بعد شرح بعض من األحاديث بالل-0

 .763ايخالف مراء كبار العلماء مادام ير  فيها لعف  -7

 . 764همويعرض اآلراء، ويرجح المقبول، وينتق  األحسن منها حس  ما ر  يناقن وينتخ -3

راء حررررول حكررررم اآل بررررين مراء العلمرررراء، والتررررجيح ةناقشررررمو اسرررتعمال القيررررا  فرررر  األحكرررام، -4
 .765دليل األطراف وقوته ويرجح حس  لعفالحديث 

لقالرر  والنووي لرربعض مرن العلمرراء فرر  مسررا ل، كررا انتقاداترره، و 766لمال علرر  القرراريررّده لر-5
 .762همعياض واير 

 .761ف  األحاديث ح ما كان مشكاليول، وتتصحيحه لمسا ل-6

 المالحظة:

 الشيخ رشيد بك نشأ ف  عا لة حاكمة ونشأ نشأة علمية وكان له ذكاء مفرط.-

وي ع دُّ هذا الكتا  من أهم المصرادر باللغرة ، البابان  أحاديث الص حيحين باللغة الك رديةشرح -
 الك ردية للحديث النبوي الشريف.

 
                                                                                                                                                                     

 .21ا العالمة الباباني ومنهجه البينجوين ، حسن760
 .64ا لمصدر نفسها البينجوين ، حسن767
 .65ا لمصدر نفسها البينجوين ، حسن763
 .61-66ا  لمصدر نفسها البينجوين ، حسن764
 .21-69ا لمصدر نفسها البينجوين ، حسن765
حنفر ، مرن صردور العلرم فر  عصرره، عل  بن سلطان محمد، نورالردين المرال الهرروي القراري، فقيره المال  :هو266

م(، وصررنف كتبررا كثيرررة، ومررن تأليفاترره فرر  علررم 0616-ه0104ولررد فرر  )هررراة( وسرركن مكررة وترروف  بهررا سررنة )
الحديث: "بداية السالك"، و"شرح مشكاة المصابيح"، و"شرح مشكالت الموطرأ"، و"شررح الشرفاء"، و" شررح الحصرن 

 .07ا5ج األلالم الزركل ، الحصين"؛ ينقر:
 .21-61،27ا لعالمة الباباني ومنهجها البينجوين ، حسن762
 .20،29ا لمصدر نفسها البينجوين ، حسن761
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 .كيالمال باقر البال  . 16. 1

 .حياته وآثاره-أ
غذذا ئار"الملقرر  برر محمررد برراقر بررن الشرريخ حسررين خرران،"هررو فذكررر البررالك  بنفسرره اسررمه ونسرربه: 

برن منوجهرخران برن حسرين خران برن خسرروخان برن محمرد خران ا، 769"-الكبيرر أي اآلارا -ر طىو
مرال الطمرة خران بنرت اف"، وأمره 721"بن منوجهرخان من نسل خان أحمد خران األردالنر  المشرهور

م(، فرر  قريررة 0199-ه0306سررنة ) ك بررالِّ ال، ولررد المررال "عبررداهلل مررال محمررد سررعيد شرريخ اإلسررالم
، تروف  سرنة 724، اريرق723سرتان الك رد، المدر  727البالك   ول ق  بألقا  كثيرة منها:، 720)نزار(

التابعرة لناحيرة مريرروان  رحمره اهلل، بقريرة بالرك "بيرر محمرد"رة م(، ودفرن فر  مقبر0927-ه0390)
 ف  ك ردستان إيران.

بدايرة طلبره للعلرم فر  قريتره، وعران تحرت رعايرة أبيره ثرالث عشررة و كانت نشأة الشيخ البالك  
ءة ا، فشرررا البررالك  أوال  بقررر السادسررة مررن عمررره بالدراسررة عنررد درويررن كررريمة سررنة، فبرردأ فرر  السررن

نه بمدة يسيرة من سورة النا  إلى سرورة قررين بتقطرع الحرروف والحركرات والسركنات، اتقا  القرمن و 
 ءة القرمن ف  ثالثة أشهر.اثم ختم قر 

ءة اأصررول قررر  جقرررأ البررالك  عنررد الحرراج الشرريخ إبررراهيم فرر  مسررجد األمررين بمدينررة سررنند بعرردها
شررررح بعرررض أبياتررره بأشرررهر، ثرررم رسرررالة نصرررا  مرررع  لسرررتانك  ارسرررية والعربيرررة، فقررررأ مرررتن رسرررالة الف

فبقررى البررالك  هكررذا فرر  خدمررة أبيرره وكرران اليفارقرره ويخرردم لرريوفه ويقرروم بواجبرره علررى  ،الصرربيان 

                                                           
 أي: ر ي  القبيلة وشيخ العشيرة.769
األردالنيررون: مررن عقمرراء الشررع  الكررردي ووجها رره، الررذين خرردموا هررذا الشررع  دين ررا ودنيررا، وعلمّيررا وسياسرري ا؛ 721

 .0ينقر: ا السيرة الذاتية-ى نامىطاندالبالك ، 
 .09ا زبدة المليحالخوراسان ، قرية تابعة لقلاء )كامياران( ف  محافقة ك ردستان برإيران؛ ينقر: 720
كم انتقل إليها بردعوة أشررافها عنردما بلر  عمرره 01حوال   نسبة إلى قرية )بالك(، والت  تبعد عن مدينة مريوان727

ى طانذد  البرالك ، إليها فقيل: المرال براقر البرالك ؛ ينقرر: ست ا وعشرين سنة، وكان مدرس ا فيها لفترة طويلة، فنس 
 .01ا زبدة المليحالخوراسان ، ؛ 031ا للمانناالمدر ، ؛ 06ا السيرة الذاتية-نامى
 زبــدة الملــيح الخراسرران ،لكثرررة تدريسرره ورجرروا علمرراء المنطقررة إليرره فرر  المسررا ل الصررعبة والغاملررة؛ ينقر:723
 .01ا
ميَذذذووي بابررا مررردوة، ه فرر  ديوانرره بأنرره اريررق فرر  بحررر العصرريان؛ ينقررر: وهررو لقرر  شررعري، حيررث لقرر  نفسرر724

 .01ا زبدة المليحالخوراسان ، ؛ 144ا7ج مخاهير الُكرد تاريخ-ناوداراني كورد
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 م( فصار فاقد الوالردين، مرع0901-ه0371الرام من صغر عمره حتى توف  أبوه أواخر سنة )
 .725ت ف  السنة الرابعة من عمرهيتوف أمه أن

شررتغل افرر  سررنندج، ف مدرسررة الفاروقيررةالم( ذهرر  إلررى 0900-ه0379فرر  سررنة )و وبعررد ذلررك 
مررن عوامررل البركرروي  ا، وقرررأ قسررموكتررا  عوامررل الجرجرران ، كتررا  تصررريف الزنجرران  مررتن اءةبقررر 

 .726عل  ثقة العلماءعند الشيخ 

فغرادر سرنندج ودخرل قرر  منطقرة  ،برحالتره العلميرةم( بدأ 0903-ه0330وف  أواخر سنة )
فر   دأسرعان(، والمرال ار  يس  ف  قرية )بِ  وتتلمذ عند األساتذة الكبار مثل الشيخ عبد السالمو(، ر  او  )ز  

من األنمروذج وتصرريف المرال علر ، وعنرد  اان( قسمز بقرية ) ر(؛ وقرأ عند المال أحمدد  ي  ورِّ قرية )ب  
 .722-المسمى بالجام -من كتا  شرح الكافية اقرية )هويه( قسمف   المال سيد عناية اهلل

، انز ف  قرية  دأحمبقراءة كتا  الفناري عند المال  م( بدأ البالك 0906-ه0334وف  سنة )
فررر   ة انتقرررل إلرررى خدمرررة اإلسرررتاذ المرررال عبرررد السرررالم  الطرررال ، وفررر  تلرررك السرررندر  ومرررع ذلرررك ي ررر
ا ، مع حواش  د  مي وِ ب  نِّ ل  ك   ة كتا اءم( بقر 0902-ه0335فاشتغل ف  أوا ل سنة ) 721)بيساران(

؛ ثم انتقرل شرهر لنبويكللشيخ ال-البرهانمن كتا   اف  خمسين يوم ا، ثم قسم العالمة البينجوين 
ا  فررتح وكترر ة تشررريح األفررالكاءر( واشررتغل بقررر د  ي ررورِّ إلررى مدرسررة قريررة )ب   نفسررها السررنةمررن رجرر  
ءترره مررع كتررا  منهررراج ابعررد قر  عنررد المررال أسررعد مررع أن البررالك  كرران يرردر  فررتح المعررينالمعررين 
كما بدأ بتدري  بعض الكت  الفارسية ف  الحسا  والرياليات مع دقرة فا قرة فر  تلرك ، الطالبين
رررثرررم اتجررره إلكمرررال مراحرررل دراسرررته نحرررو قريرررة )؛ 729الفتررررة محمرررد ارررا اآلور( إلرررى خدمرررة العالمرررة ج 

ررررال ءة شرررررح الشمسررررية مررررع حواشرررر  ا، واشررررتغل بقررررر   األصررررول، وتهررررذي  الكررررالمفحفررررق لرررر ،يورِ ج 
 .الجرجان 

، أجرراز الفقيررر شررفاه ا ": وقررال البررالك  ررا فالررال  ا وعالم  والمرحرروم السرريد محمررد كرران ولي ررا صررالح 
للتدري ، وبشرن  برأنن  سرأحقى فر  التردري ، مرع األسرف فر  شرهر رجر  تلرك السرنة السادسرة 

                                                           
 .5-4ا السيرة الذاتية-ى نامىطاند ، البالك  ينقر:725
 .9ا خرح حا  ؛6ا السيرة الذاتية-ى نامىطاند البالك ،726
 .2-6ا خرح حا ؛ 2ا السيرة الذاتية-نامىى طاند البالك ،722
 .04-03ا خرح حا ا؛  السيرة الذاتية-ى نامىطاند البالك ،721
 .04ا خرح حا ؛ 00ا السيرة الذاتية-ى نامىطاند البالك ،729
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ررور السرريد محمررد، وبطلرر  سررادات والثالثررين، ترروف  الحرراج المحترررمين مررن الفقيررر جلسررت مكانرره  ج 
 .711"واشتغلت بالتدري ...

إلرررى مدينرررة سرررنندج فررردخل  البرررالك  م( رجرررع0971-ه0331سرررنة ) شرررهر المحررررم اررررةوفررر  
د مرع حواشر  الردوان  عنرد العالمرة مرن كترا  شررح التجريرد الجدير افقررأ قسرم مدرسة مسرجد موالنرا
من شرح الموافق عنرد العالمرة عبرداهلل  اومع ذلك كان قرأ قسم، حفيد النودش  موالنا محمد موالنا

ثرم أخرذ  رشيد بك المريوان  ف  مدرسة جرامع دار اإلحسران محمدلمذ عند العالمة ت، كما تالدش 
م( اإلجازة العلمية ذات السند المتصل 0971-ه0331عن كل منهم ف  شهر ربيع األول سنة )

 .710للتدري  واإلفتاء

-ه0347تردري  حترى سرنة )الشرغل بالفتراو  وبافيهرا، ف  ور( وبقج  لى قرية )إ قفل راجعا مث
بالفتاو  وبالتدري  ف   مشتغال ( سنة49فيها ) مقيمالى قرية بالك إ  بعدهارتحالم، 717م(0974

شتى العلوم العقلية والنقلية وف  التفسير والحديث والفقه حترى وفاتره، وصرارت قريرة البالرك مركرز 
وقرد اسرتجاز  فتاء وتخرج م ات من أهل العلم والفلرل علرى يرده،العلم ومقصد الفقهاء ومرجع اإل

( اإليرانر  تاريخال-شمس  هجري0342) سنة تقويم ف  وك ت     ،( طال 311ف  مدرسته حوال  )
. 749 سرليم؛ مرال.741": مخرر األسرام  سلسرلة ف  وكان للتدري  أجازهم الذين الطال  أسام 
 مررال ؛757 دكررري؛ مصررطفى محمررد مررال ؛750 بيتوشرر ؛ أحمررد مررال حرراج ؛751 إسررماعيل؛ مررال

 الررررحمن عبرررد مرررال.755 رسرررتم ؛ أحمرررد مرررال.754 الررررحمن؛ عبرررد مرررال. 753 ماسررران ؛ محمرررد
 .713"محمود مال.756 سقزي؛

                                                           
 .07-00ا السيرة الذاتية-ى نامىطاند البالك ،711
؛ وف  إحد  زياراته إلى قرية )باخةك ون( 70-71ا خرح حا ؛ 03ا السيرة الذاتية-ى نامىطاند البالك ،710

حالره وقرروة ذكا ره وعلرو منزلتره فرر  شرتى العلروم، فحصرل فرر   -قرد  سرره-لمرا رأ  الشريخ حسرام الردين النقشرربندي
برربيارة الشرريفة، فحصرل  -قرد  سرره-خدمته اإلجازة العلمية للتدري  واإلفتاء؛ وزار الشيخ عالء الردين النقشربندي

 .72-76ا خرح الحا البالك ، ا اإلجازة العلمية؛ ينقر: ف  خدمته أيل  
 .70ا خرح حا ؛ 05ا السيرة الذاتية-ى نامىطاندالبالك ، 717
رسالتين وجيزتين كت  المترجم بنفسه  على ،ومثاره ،العلمية ، ومسيرتهونشأته ،اعتمد الباحث ف  ترجمة حياته713

ى عذا  ربذاني مدرسذي    طزشت انذد طسر"الشيخ محمد عارف بعنروان:  ابنهف  حياته باللغة الفارسية، األولى طبعها 
م(، بمطبعرة مولروي فرر  0991-ه0411، مطبروا؛ سرنة )"السـيرة الذاتيـة-ى نامذذىطانذد "، المشرهور برر"كُردسذتاني 

خـرح الشريخ محمرد عرارف تحرت عنروان: ) ابنره مدينة مريوان/ك ردستان إيران؛ والرسالة الثانية، طبعها بالكومبيوتر
 (.لالم رباني مدرا كوردستان مال محمد باقرحا  
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 .آثاره العلمية
كبيررة فر  شرتى العلروم،  اوتررك مثرار  لقد خدم العالمة البالك  اإلسالم والمسلمين خدمرة واسرعة،

 05 ا، وطبرع منهر714هة لرفر  رسرال إلرى ذلرك نفسرهف، كمرا أشرار مؤل   311وقد تجاوزت مؤلفاته: 
 الحديث:لى بعض جهوده العلمية ف  علم إمجلد ا حتى اآلن، وهنا نشير 

 .715"تبيين المرام شرح أحاديث سّيد األنام"-0
 .716شرح األربعين النووية-7
 .712حاشية على تاج األصول-3
 .711: وهو رسالة ف  الدفاا عن السنة ومحاربة البدا بالفارسية"در دفع ابتداا بكوشيم"-4
 أيرن قلرت: يرا رسرول اهلل"-رلر  اهلل عنره-رسالة ف  ما رواه الترمذي وايره عن أب  رزين-5

 .719"كان ربنا قبل أن يخلق...الخ
 .791شرح بعض األحاديث المتعلقة بالحوض-6
 .790"ن أعمال العباد تعرض يوم اإلثنين...الخإ"شرح حديث: -2
 .797"إن هلل علوم ا أربعة"شرح ما روي عن سيدنا عل : -1
 .793"ال تشد الرحال إال لثالثة مساجد...الخ"شرح -9
 
 

                                                                                                                                                                     

ا من ) ( للمال براقر بالرك، قردم لره وعلرق عليره الشريخ أمجرد زبدة المليح خرح بردة المديحكما استفاد الباحث أيل 
( للمررال العالمــة المــال محمــد بــاقر البــالكي منهجــه وآرانه الكالميــةمحمررد زاهررد الخراسرران ، معررد للطبررع؛ ورسررالة )

 .5ا المرام تبيين ؛ البالك ،سول، اير منشورةعدنان خالد ر 
 .71ا  خرح حا البالك ، 714
 وهو كتابنا الذي سنتحدث عنه.715
 .042مخطوطة؛ موجودة ف  مكتبة عند ابنه األستاذ عارف  المدرس ، المجموعة السادسة ا716
 مخطوطة؛ موجودة ف  مكتبة عند ابنه األستاذ عارف  المدرس .712
 (، ف  المكتبة عند ابنه.054)المجموعة الثانية: امخطوطة؛ محفوقة برقم: 711
 (، ف  المكتبة عند ابنه.0مخطوطة؛ محفوقة برقم: )المجموعة الثانية ا719
 (، ف  المكتبة عند ابنه.077رقم: )المجموعة الثانية امحفوقة ب مخطوطة؛791
 (، ف  المكتبة عند ابنه.003مخطوطة؛ محفوقة برقم: )المجموعة الثانية ا790
 (، ف  المكتبة عند ابنه.073؛ محفوقة برقم:)المجموعة الثانية امخطوطة797
 (، ف  المكتبة عند ابنه.030مخطوطة؛ محفوقة برقم: )المجموعة الثانية ا793
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 .البخاري للى صحيح لمال باقر البالكيا جهود-ب
باللغرة فارسرية،  301ولره إلرى رقرم أمرن  بالك  بشرح صحيح البخراريالقام العالمة المال باقر 

ا نفيس ا وحققوهو  صرفحة مرن  693تحقيق ا عالي ا، وتأليفه مطبوا ف  مجلد واحد، ويتلمن  هشرح 
 الحجم المتوسط.

 .ن المرام من أحادي  سيد األنامتبييكتاب: 

المررام مرن أحاديرث سريد األنرام مرن  ين  ّيرب  )ت   الكتا  على االف النسخة المطبوعة:جاء عنوان 
 .234(301أول صحيح البخاري إلى حديث 

فر  ك ردسرتان إيرران،  بالك( التابعة لناحيرة مريروان)الك  كتا  جامع البخاري ف  قرية شرح الب
"إن كتابرة المرحروم الشرارح:  ابرن مال محمرد عرارفالن(، وقال األستاذ -ه0375ف  ربيع سنة )

المؤلرررف سرررريعة جررردا، كتررر  بررراألقالم المركبرررة وعلرررى األوراق المسرررتخدمة فررر  ذاك الوقرررت، فجررراء 
بصررفحة كبيررررة الحجرررم فكترر  عليهرررا بخرررط صرررغير جرردا جررردا؛ وحينمرررا فررررغ مررن الكتابرررة علرررى هرررذه 

ال نبرال  لرو  الصفحة أو الورقة، لرم يجرف حبرر بدايرة الصرفحة مرن شردة سررعته فر  الكتابرة؛ لرذلك
قلنررا إنرره كترر  شرررح هررذا الكتررا  فرر  الررون ثالثررة أشررهر؛ وأنررا قمررت بتنقرريح مررا كتبرره والرردي فرر  

(، وكرران مررا كتبرره والرردي صررغير 0313/فررروردين/71(، وانتهيررت منرره فرر  )0317/شررهريور/01)
 .795"الحجم جدا، ولكن  كنت خبيرا بخطه وكيفية كتابته

 .ي خرح الكتابمنهج الخارح ف

مقدمرة لكتابره فر  ثرالث صرفحات، وبردأ بتعريرف  -بالك الالمال  ابن-محمد عارفكت  المال 
الشيخ البخراري؛ ثرم يتحردث مختصرر ا عرن حيراة العالمرة المرال براقر البرالك  ونشرأته وعردد تأليفاتره 

برالك  فر  شررحه؛ وأمرا المرنهج المرال فر  بعرض الخطروط الر يسرية إلرى وشيوخه وتالميذه؛ وأشار 
فريمكن  ،فر  شررحه  رهومراه لألحاديث واجتهاداتر هوترتيبه وجمعه   كيفية شرحعن منهجه العام ف

 ية:تأن نلخصه ف  النقاط اآل

الترر   للكترر  نفسررها م األحاديررث، وذكررر العنرراوينيسررار علررى مررنهج اإلمررام البخرراري فرر  ترررق-0
 .ولعها اإلمام البخاري

                                                           
 .د.ط.ن.ت، ا693، ف  مج0مطبوا؛ ف  794
 .629، 6ا تبيين المرام المال باقر،  ينقر:235
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فر  الشررح  أطرالوحسر  ورود الحرديث  ،غرة الفارسريةلبال هح  ر  جاء بنا الحديث أوال  ثرم ش ر-7
 ه.تلى نهايإهذا المنهج ف  بداية كتابه  السير على ويستمر ف  ،زيادة التوليحل

 همل أي جملة أو كلمة.ي، ولم امقطع اح األحاديث مقطعر  ش  -3
عررّرف كررل راو فرر  سلسررلة الروايررات، ويررذكر مشخصرراته ومكرران تولررده وفوترره ومرردة عمررره، -4

ار إلررى كرامررات رجررال السررند واألعمررال الخارقررة للعررادة لهررم، وذكررر عرردد وفرر  بعررض األحيرران أشرر
 مرويات الراوي ف  جامع البخاري.

مرررررن الحرررررديث مرررررن الجوانررررر  الفقهيرررررة والعقديرررررة  ةسرررررتفادشررررريخ البرررررالك  الررررردرو  المذكرررررر ال-5
 .واالجتماعية واألخالقية و...إلخ

اليبقرررى عنرررد  والشررررعية، بحيرررثلتولررريح المسرررا ل العقديرررة والفقهيرررة  ةذج الدقيقرررانمرررالرد و يررر-6
 .حوله. سؤال ، أيشرح الحديث اءةبعد قر  القارئ والدار 

 .الذي بصدده لحديثاتوليح زيادة مولوا لالرد أحاديث أخر  متعلقة بو ي-2
، يمهرررد الطريررق للقررارئ لفهررم الحرررديث تولرريحه زيررادةكترر  مقدمررة لكررل كتررا  فررر  بدايترره ل-1

 .796وشرحه
 بالترجيح بين اآلراء حول حكم الحديث.ناقن مراء العلماء، وقام -9

 المالحظة:
ا من شيوة علم الحديث قال- "اجتمع  شيخ عبدالكريم المدر :ال عنه كان الشيخ البالك  شيخ 

حولررره طرررال  أذكيررراء معروفرررون بالفلرررل والمعرفرررة، ودرسررروا عنرررده بكمرررال االمتنررران والرلرررا عرررن 
دروسرررره، وقررررد زادت شررررهرته وشررررهرة علمرررره الغزيررررر حتررررى اتفررررق النررررا  علررررى أن علمرررره موهرررر  ال 

 .792مكسو "

فارسرية، وهرو الباللغرة  301رقم الرعلى صحيح البخراري مرن أولره إلرى  ان للشيخ شرحأكما  -
 تحقيق ا عالي ا أر  أنه فريد من نوعه. ق  ق  في  وح  شرح ن

                                                           
مثل: قال ف  بدايرة كترا  التريمم: )كترا  التريمم، بسرم اهلل الررحمن الررحيم، هرو كترا  فر  بحرث التريمم، التريمم 796

لغررة القصررد يقررال: تيممترره ويممترره وأممترره، بمعنررى قصرردته؛ وفرر  الشرررا اسررتعمال المحرردث تراب ررا فرر  الوجرره واليررد 
ة، وقرد يقرال هرو عزيمررة كمرا ذهر  إليرره مراعي را شرروطه المرذكورة فرر  الفقره، وهرو رخصرة مررن خصرا ا هرذه األمرر

الغزال  وف  المسند الخام  أو الساد  نزل ميته، بسم اهلل الرحمن الرحيم، ف  بعض النسخ مقردم علرى الترجمرة 
 .421ا  تبيين المرام، البالك وف  بعض النسخ محذوف(؛ ينقر: 

 .031ا  للمانناالمدر ، 792
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 .الشيخ عثمان عبدالعزيز. 17. 1

 .وآثاره ،حياته-أ
بن محمد بن مصرطفى، الشرافع ، وكنيتره:  عثمان بن عبد العزيز األستاذالشيخ العاّلمة  :هو

-حلبجرة، التابعرة لقلراء 791، فر  قريرة )برري  العليرا((م0977-ه0341) ، ولد سنةأبو إبراهيم
تنتسرر  حسرر  شررجرة  عريقررة مررن أسرررة دينيررة وعلميررةفرر  إقلرريم ك ردسررتان العررراق  -حالي ررا محافقررة

 (، يِ و األنسا  المصدقة من قبل علماء المنطقة ومشايخها إلى الزاهد العابد )البير خلرر الش راه  
لقررر  أسررررته  كررران ، لرررذاحسرررين برررن اإلمرررام علررر  برررن أبررر  طالررر الرررذي يصرررل نسررربه إلرررى اإلمرررام ال

السررّيدة رابعررة بنررت  :وأّمرره هرر  ،د رروقا ،وسياسرر  ،وداان  ،وفقيرره ،ومحرردث ،مفسررر: وهررو لحسررين ،ا
 /السروريةفر  مدينرة دمشق (م0999-ه0401) ، وتروف  الشريخ رحمره اهلل سرنةالحاج الس يد فتراح

 .لغرض العالج، ودفن رحمه اهلل ف  مقبرة )كوالن( قر  حلبجة الت  كان يزورها لغرض

، بررردأ بالدراسرررة فررر  مدرسرررة والرررده أفالرررل علمررراءنبررر  برررين عثمررران فررر  بيرررت علرررم و نشرررأ الشررريخ 
رررف واّللغررة والّتجويررد علررى ري بِّ ربرر يررد ، فرردر  القرررمن الكررريم، وتعلررم الفارّسررية ومبررادئ الّنحررو والص 

د والررده عنرر، ث ررم  واصررل دراسررته فرر  المدرسررة نفسررها مررال عصررام الرردينالمررال محمررد و ال عنرردوالررده و 
رحرل  ا مرن الفقره والنحرو والّصررف علرى يديره، ثرمفدر  قسم   المشهور االستاذ عبدالعزيزالمدر  

 ،فررر  قريرررة )تريفرررة( الواقعرررة فررر  ارررر  حلبجرررة الكبيررررمرررال صرررالح الإلرررى مدرسرررة ابرررن عمررره الش ررريخ 
ا مرررن العلررروم ا كبيرررر  البعيررردة عرررن مدرسرررة برررري  بخمررر  كيلرررومترات؛ وبقرررى مررردة هنررراك، وقررررأ قسرررم  و 

ث ررم  عررراد إلرررى مدرسرررة والررده فررر  قريرررة برررري   ،فرر  خدمرررة الش ررريخ صرررالحو لرررك اليررروم المتداولررة فررر  ذ
إلكمال ما بقى من العلوم؛ وأخير ا أخذ اإلجازة العلمي ة عند والده المال عبد العزيز البريسر  رحمره 

 ف  قرية بري . (م0935-ه0354) اهلل سنة

خرال فر  محافقرة السرليمانية، مدرسرة ال تلقراء توجره (م0959-ه0321) وبعد وفاة والده سرنة
ررا لكر  يشرارك فرر  االمتحانرات النها يررة، وكران مررن المتفروقين األوا رل فرر  االمتحران، ثررم عريّ  ن إمام 

ري ( نيابرة عرن والرده؛ ولمرا أصردرت وأسند إليه مسؤولية الت دري  والتوجيه ف  مدرسة )بِّ  وخطيب ا
سررري  ثمررران  مررردار  فررر  منررراطق ا بتأأمرررر   (؛م0967-ه0317) المديريرررة العامرررة لألوقررراف سرررنة

 منهررا فرر  حلبجررة ة، كلّررف الش رريخ عثمرران بررإدارة واحررد"المعهررد اإلسررالم "مختلفررة مررن العررراق باسررم 
 مدير ا لها. الشيخ بعدها ن؛ عيّ سم  "المعهد اإلسالم  ف  حلبجة"

                                                           
 .حلبجةكم( ار  07قرية أثرية قديمة تقع على بعد )791
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فقرد كران لره إلمرام كامرل برالعلوم اإلسرالمية كافرة  ،ا من العلرم والمعرفرة والث قافرةبحر   يعد الشيخو 
والن حرو، والبالارة،  ،الص رف" :وه  علم ةعشر  ت العلوم اإلثنروالت  كانت تعرف ف  ذلك الوقت ب

والمنطررق، والفقرره، وأصررول الفقرره، والت فسررير، والحررديث، وعلرروم القرررمن، وعلرروم الحررديث، والعقيرردة، 
وصررف معقرم عمرره فر  تعلريم الطلبرة،  ين فر  علرم الحسرا وكرذلك كران مرن المتفروق ؛"والفرا ض

كثررر مررن سرربعين أجررازة العلميررة منرره اإل وأخررذذكيرراء وتخرررج علررى يديرره جمررع افيررر مررن الطلبررة األ
ا واسرتغرق نحرو   بااللافة الى تدريسه ف  المعهد االسالم  بحلبجة واشتغاله بادارة المعهرد ا،عالم  

ا يفيد المسلمين   معالم الدين. هم ويعلممن خمسين عام 

لافة    نشاطات سياسية وتربوية وجماهيرية مختلفة  ف  الشيخ شاركفقد جان  العلم  اللى إوا 
ا بالقرراء محالرررات  وكرران لرره حلررور فعررال فرر  نرردوات ومررؤتمرات داخررل العررراق وخارجهررا مسرراهم 

 قيمة ومقترحات بناءة.

تحرررراد علمرررراء الرررردين( فرررر  ا)رال  للفرررررا الثرررران  لررررو مسررررؤ  (م0920-ه0390) وتررررم انتخابرررره سررررنة
 م( ترم0912-ه0412وفر  سرنة )لالتحراد؛ للجنرة العليرا بااللافة الرى علرويته فر  اك ردستان، 

را مرشرد ا عثمران الشريخ فلريلة وانتخر  العرراق، كردسرتان ف  االسالمية الحركة تشكيل للهرذه  عام 
 .799الحركة

                                                           
علررى لقرراء مررع الشرريخ عبرردالرحمن، ابررن  ومثرراره، العلميررة، ومسرريرته ونشررأته، حياترره، ترجمررة فرر  الباحررث اعتمررد799

إقلريم كرد سرتان العرراق؛ /أربيرل فر  محافقرة( شورن) الشيخ المرحوم عثمان عبدالعزيز، ف  بيته الموجود ف  ح 
 بقلمرهِ  -عبردالرحمن الشريخ-منره خاصرة ورسرالةم( ف  الساعة الرابعرة عصرر ا؛ 6/4/7102يوم الخمي  الموافق )

 .األرشيف ف  محفوقة ؛(م76/4/7102) تاريخب وصلتن 
ا الباحث استفاد كما الخيخ لثمان لبدالعزيز ومنهجـه فـي ، الشرافع   أحمدالمصادر والمراجع التال :  من أيل 

ـــرآنأتحـــاف  المرررال لقمررران، ؛056-76ا التفســـير ـــوم الق ، الشرررافع  أحمرررد ؛76-2ا اإلخـــوان بخالصـــة لل
 المفسـر العـالم حيـاة لـن نبـذة-ان عدذد اليزيذز  وسذ طوا ريك بىذيان و تيكوشاني ااناو موفىسريي قورئان مامؤسذتا ع 

ه؛ يرر، فيهررا حيرراة أب312ا  للماننــا فــي خدمــة العلــم والــدينالمرردر ،  ؛744-00ا ونةــاله لثمــان الخــيخ
ــا  األكــراد األمجــادحيــاة البحركرر ،  مهــو  -ىي مذذىردانطذذهىوار د ربرراز طالرر ، ؛764-760ا7ج مــن العلم
، مقالرة 6ا، 000العرردد ،-جريـدة الحركــة اإلسالميــة-نامىي بزوتنىو   ئيسالمىذرؤ؛ 009-001ا الخجعان
األسررتاذ تأمرل فرر  شررح -تيَرِامانيَذذك لذذى شذذىرمىكى  مامؤسذذتا مذذىة عوسذذان، لىسذذىر  ذذىمي ى بو ذذار بعنروان: )

مامؤسذذذتا مذذذىة عوسذذذان، مقالررة بعنرروان: ) ،2ا، 066العرررردد نفسررها (؛ الجريرردةالمالعثمرران لصررحيح البخرراري
العلروم الشررعية(؛  شرت  األستاذ المال عثمران بحرر عميرق فر -اانستى شىرعييىكاندا  د ريايىكى بىَ ثى  لى سىرجىم

اما  شذذى ذسذيذذىتذذنذذذذاسى مذذذامذؤسذذتذذذذذذا )ثذذانذذذذؤرمقالررة بعنروان:  ،5ا، 311العرردد نفسررها والجريردة
 (.بانوراما لتعريف شخصية المال عثمان عبدالعزيز-مذذذذىة عذذوسذذذذمان عىبدوليىايز
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 .آثاره العلمية

 "تفسرير القررمن الكرريم-تىفسري  قورئذانى ثذريوا  " عنوانة بالك رديتفسير القرمن الكريم باللغة -0
 .111ا5411أكثر منيقع ف   مج،05ف  

 .111البخاريلظمام  صحيحجامع الشرح -7

البرهران عثمان فر  أواخرر حياتره علرى اررار  الش يخ هكتب ،: وهو باللغة العربيةعلوم القرمن-3
 .317ف  علوم القرمن للزركش 

وكانرت مخطوطرة منتشررة برين  (م0942-ه0366) سنة، ألفها ف  الطلقات الثالثرسالة -4
 .(م0991-ه0409) لاعت بسب  تدمير حلبجة وقصفها سنة هاالعلماء والطال ، ولكن

ة أ، وكانرررت المخطوطرررة مهيررر"لألسرررتاذ محمرررد قطررر -ات حرررول اإلسرررالمشررربه"ترجمرررة كترررا  -5
ا بسب  أحه  ولألسف قد لاعت  ،بعهاط منذاك تِّ منع   الحكومة للطبع ولكن  داث حلبجة.أيل 

ت يتلرمن هرذا الكترا  مجموعرة مرن األسر لة كانر : وهرواألس لة واألجوبة فر  أصرول الفقره-6
مولرروعة بحسرر  المررنهج الررذي قرررره  موجهررة مررن قبررل المرحرروم األسررتاذ رشرريد الخطيرر  الموصررل 

 .313مجل  األوقاف األعلى لأل مة والخطباء؛ وكانت األجوبة لفليلة الش يخ عثمان
بررردأ رحمررره اهلل فررر  أواخرررر حياتررره بترررأليف سلسرررلة فقهيرررة بصرررورة  :اإلسرررالم سلسرررلة الفقررره -2

ع مهمرة، وقلرايا عصررية، ومشراكل تهرّم ية؛ تتلمن موالرالك رديمختصرة وسهلة، أكثرها باللغة 
 .314الك ردية والمجتمع الك رديالساحة 
 .315ةالك رديباللغة  ،ما البدعة"-يى؟يبيدعىضرسالة -1
 

                                                           
 م.0994-ه0404 أربيل/إقليم ك ردستان العراق مكت  التفسير، ،7ط:مطبوا؛ 311
 وهو كتابنا الذي سنتحدث عنه.310
لى مجل  كلية اإلمام األعقرم، لنيرل درجرة الماجسرتير إبتحقيقه كرسالة مقدمة  أمين قام المال لقمان إسماعيل317
 .، ولم يطبع حتى اآلن(م7107-ه0433)سنة 
م؛ ثرررم قرررام 0992-هرررر0402ك ردسرررتان العرررراق /إقليم ، مطبعرررة وزارة التربيرررة، أربيرررل0ط:، ا37مطبررروا؛ فررر  313

مجلررررر  قسرررررم )أصرررررول الفقررررره( فررررر  جامعرررررة أم لرررررى إ وتقديمرررررهوتحقيقررررره  تهاألسرررررتاذ برررررالل نررررروري خيالنررررر  بدراسررررر
قام عبداهلل مال أحمد أحمد اواي  بتحقيقه وشررحه باللغرة الكرديرة فر  ؛ و (م7104-ه0435) سودان سنة/الدرمان
 واآلن معد للطبع.ا 406
 ا.71ف  مكتبة الش يخ عث مان عند ابنه الشيخ عبد الرحمن ف  أربيل، تقع ف   ا؛ توجد نسخة منهةمخطوط314
 م.0991-ه0409، أربيل/إقليم ك ردستان العراق عبدالعزيز مركز ،0ا، ط:06ة؛ ف  مطبوع315
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 .316كتا  موجز مفيد عن الحج ومدابه ةالك رديمناسك الحج باللغة -9
مررع الم ررات مررن الفترراو  والتولرريحات الفقهيررة وهرروامن علميررة وكلمررات وخطرر  فرر  مناسرربات 

الترر  لرراا الكثيررر منهررا، و علررى الكترر  المتداولررة فرر  المرردار  الشرررعية  دينيررة وسياسررية، وحرروانن 
المقراالت والنصرا ح والمقرابالت وبقيت مجموعرة منهرا عنرد العلمراء والطرال ، وكرذلك الم رات مرن 

 المسجلة والمكتوبة ف  الجرا د والمجالت والفلا يات ف  حينها، ولاا الكثير منها.

 .البخاري للى صحيح لبد العزيز جهود الخيخ لثمان-ب
ا، ولكرنِّ  ترجم ا والرح  وافتره  الشيخ عثمان ثلرث جرامع البخراري فر  أواخرر حياتره وشررحه شررح 

فرر   "مركررز عبرردالعزيز للطباعررة والنشررر"البرراق ، وقررام  م  تِ قبررل أن ي رر األعلررى المنيررة والتحررق بررالرفيق
تكررون كفر  لت ةالكتررا  مخطوطر ةإقلريم ك ردسررتان العرراق، بطبرع مجلرردين منره، وبقير/ربيرلأمحافقرة 

لقرد  ؛ك ردستان العراق/إقليم ربيلأف   312بنه الش يخ عبدالرحمناللطبع عند  ةمعدّ  ، وه مخر اجزء  
فيبردأ بكترا  الروح  وينتهر  بكترا   ،ا315(، فر  م0999-ه0471، سنة )0ط:، 0ج:طبع 
، سرنة 0ط:، 7ج:؛ وطبرع -يتلرمن كترا  الروح  واإليمران والعلرم والولروء والغسرل :أي-الغسل

-ةفيبرردأ مررن كتررا  الحرريض وينتهرر  بكتررا  مواقيررت الصررال ،ا705م(، فرر  7111-هررر0470)
؛ وهررذا شررررح مفصررل عرررن هرررذا -قيرررت الصرررالةيتلررمن كترررا  الحرريض والتررريمم والصررالة وموا :أي

 الجهد المبذول ف  خدمة صحيح البخاري:

شررح -شىرمي فذىرموود كاني  ذىمي ي بو ذاري   "رالكتا  على النسخة المطبوعة بر عنوانجاء و 
 ."أحاديث صحيح البخاري

                                                           
 ا.03مخطوط؛ توجد نسخة محفوقة منه عند المال أحمد مصطفى فيض اهلل الش افع  تقع ف  316
م( فر  قريرة )بِّرري ( التابعرة 0960-ه0311هو: الشيخ عبدالرحمن بن عثمان بن عبردالعزيز ولرد فر  سرنة )312

بإقليم ك ردستان العراق؛ خريج الدراسات االسالمية ف  حلبجة، مؤِس  وأمين عام  -محافقة حالي ا-لقلاء حلبجة
ريررة فرر  ك ردسررتان نفررذت العديررد مررن ، وهرر  اقرردم منقمررة خي"الخرردمات واألااثررة االسررالمية فرر  كردسررتان"مؤسسررة 

المشرراريع الخدميررة واالااثيررة، مثررل: رعايررة االيتررام، وبنرراء المسرراجد والمرردار ، والمستوصررفات، ومشرراريع الميرراه، 
عانرة المرلر ، وفرتح الردورات التلعليميرة والتقويرة  والمشاريع الموسمية كافطار الصا م واأللاح  وكسوة العيد، وا 

خرط، وحياكرة السرجاد، والريالريات، واإلنجليزيرة، وكرذلك مسراعدة الفقرراء والمحتراجين وتقرديم كتعليم الكومبيتر، وال
المسرراعدات اإلنسررانية والرردعم الررى المهرراجرين والنررازحين؛ والمؤسسررة لررديها علرروية فرر  شرربكة المنقمررات الغيرررر 

يرة السرعودية وكانرت مندوبرة حكومية ف  ك ردستان وكذالك ف  الندوة العالميرة للشربا  اإلسرالم  فر  المملكرة العرب
م(؛ 76/4/7102) ترراريخلجمعيررة دبرر  الخيريررة لسررنوات؛ المصرردر: رسررالة خاصررة مررن المترررجم بقلمررِه وصررلتن  ب

 محفوقة ف  األرشيف.
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 الشرريخ فلرريلة قررام التفسررير كتابررة مررن االنتهرراء : "بعررد-ابررن المؤلررف-قررال الشرريخ عبرردالرحمنو 
 الكتررا  مشررروا تقررديم فرر  امنياترره مررن بعررض ليحقررق ةالك رديرر اللغررة الررى البخرراري صررحيح بترجمررة
 فر  يكرون اينما اليفارقه كان تاليفاته كتابة ف  وكعادته ةالك ردي باللغة الك ردي المجتمع الى السنة
 صرررحيح ترجمرررة فررر  كبيرررر ا شرررطر ا وقطرررع والخارجيرررة الداخليرررة وجوالتررره ترحالررره فررر  او اقامتررره مقرررر

 . التكررة الروايات وترك البخاري

 فلرريلة ان حيررث والتطررورات باألحررداث ملي ررة البخرراري صررحيح شرررح كتابررة قررروف كرران لقررد
 بمصريف اقامتره مقرر فر  بالمشرروا البردأ اسرتهل فقرد، مخرر الرى بلرد مرن ينتقرل كران عثمان الشيخ
 تواصررل فرر  كرران هنرراك فترررة وبقرر  تركيرا زار وحينمررا العررراق، كردسررتان إقلرريم/بأربيررل الرردين صرالح

 والشرام، االمرارات والرى السرعودية العربيرة المملكرة الرى زياراتره فر  وكرذلك البخراري شرح كتابة مع
 العبرررادة برررين اوقاتررره يررروزا اهلل رحمررره وكررران، حلبجرررة مدينرررة فررر  كررران األكبرررر القسرررم كتابرررة ولكرررن

 .311االوقات" الاعة دون من والراحة الليوف واستقبال والتدري 

محافقررة -م( فرر  قلرراء حلبجررة0994-ه0404سررنة ) الشرريخ عثمرران بشرررح الكتررا  فرر برردأ 
 الررى الفالررل شرريخنا روح يعررود بررأن وقرردره اهلل قلرراء وشرراء؛ فرر  إقلرريم ك رالدسررتان العررراق -حالي ررا
 كامل. بشكل البخاري صحيح ترجمة من ينته  ان قبل بار ه
 

 .منهج الخيخ لثمان في الكتاب
 مشريرا إلرىمصدرية السنة النبوية بعد القرمن الكرريم، فيها  ذكربمقدمة  كتابه الشيخ عثمانبدأ 

رر ألرراف إليهرراط قبررول الحررديث عنررد اإلمررام البخرراري، و شررر  فرر  د منهررا ا  اسررتفتررالمصررادر ال ر  ذكِّ
 أما منهجه العام، فيمكن تحديده كاآلت : ؛نبذة لمنهجه ف  شرحه مقد ما الكتا ،
اإلمررام البخرراري فرر  ترررقيم األحاديررث وولررع عنرراوين الكترر  سررار الشرريخ أوال علررى منرروال -0

 واألبوا .
ة مقطعررا مقطعررا، الك رديرربعرردها جرراء الشرريخ بررنا الحررديث مباشرررة، ثررم شرررا بشرررحه باللغررة -7

 واستمر ف  هذا المنوال إلى النهاية.

                                                           
 حررر  فرر  الموجررود بيترره فرر  عبرردالعزيز، عثمرران المرحررروم الشرريخ ابررن عبرردالرحمن، الشرريخ مررع لقرراءالمصرردر: 311
 الرابعررة السرراعة فرر ( م6/4/7102) الموافررق الخمرري  يرروم العررراق؛ كرد سررتان إقلرريم/أربيررل محافقررة فرر ( شررورن)

 .عصر ا
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حذف الشيخ رجال السند دون الصحاب ، فيقول ف  مقدمة كتابه بهذا الصدد: "إن صحيح -3
شرررأن الشررريخ –( حررديث ا، ومرررا عرررداه فهررو مكررررر؛ وألجرررل عرردم اإلطالرررة2563خرراري عبرررارة عرررن )الب

حذفت أسماء الرواة، مع أن ذكر أسما هم عنرد الصرالحين والمتقرين مبرارك وفيره الخيرر –الشرقاوي
 .319الكثير"
أما مرا يخرا األحاديرث المكرررة، التر  أعادهرا اإلمرام البخراري فر  مكران ثرانن ألجرل ورود -4
ه، وفرر  حكررم  فيهررا يتعلررق بهررذا المولرروا، فالشرريخ الشررارح أورد الحررديث فرر  مكانرره األول، وش ررر ح 

األماكن األخر  الت  ورد الحديث عند البخاري، أحال القرارئ إلرى مكران شررح الحرديث ألول مررة 
 .301والمرات المكررة أيلا

القا رل كقولره:  تنّوا  الشريخ فر  عرزو النصروا واألقروال إلرى أصرحابها، فيرذكر أحيانرا اسرم-5
"قررال النررووي رحمرره اهلل..."، ولكررن نقرررا السررتفادته بشرركل عررام مررن المصررادر والمراجررع، فلررم يلتررزم 

 .كامال بهذه الطريقة، أي ذكر اسم القا ل أو الكت  المستفاد منها
يذكر المؤلف مايستفاد من الحديث من الجوان  الفقهية والعقدية واالجتماعية واألخالقية.. -6
خرر اآلالربعض و  ، أي الشريخ عثمران،اجتهراد المؤلرف نفسرهمن هرذه الفوا رد كران مرن  وبعضإلخ، 

 .300لنووي والقسطالن لظمام ا الاقو أيتلمن 

ويحرر  برربط قرروي بررين  ،العالقرة بررين العنرراوين واألحاديرث الررواردة فر  البررا  الشرريخ ولرحي-2
يراد   .307مع إبداء رأيه ،ل العلماءاقو أعنوان البا  واألحاديث الواردة وا 

رر ة، الك رديرررأيرره بعررد شرررح بعررض مررن األحاديررث باللغررة الشرريخ   بررد-1 علررى قررول ا إيرراه مرجح 
 شراح جامع البخاري.

                                                           
 .4ا خرح أحادي  صحيح البخاري-شىرمي فىرموود كاني  ىمي ي بو اري عثمان عبد العزيز،319
: ج301 كترررا  -يتخرررولهم بالموعقرررة... -صرررلى اهلل عليررره وسرررلم-برررا : مرررا كررران النبررر  61ح001ا0ينقرررر مرررثال 

بررا  يهرررق المرراء  770ح756ا0كتررا  العلررم؛ ج-بررا : متررى يصرربح سررماا الصررغير 26ح075ا0ج العلررم؛
 كتا  التيمم.-با : الصالة ف  الثو  الواحد... 354ح53ا7كتا  الولوء؛ ج-على البول

: ج300 ررا... 59ح014ا0ينقررر مررثال  بررا : التنرراو  فرر   19ح040ا0كتررا  العلررم؛ ج-بررا : مررن سرر ل علم 
 475ح96ا7كترررا  العلرررم؛ ج-مرررا يسرررتح  للعرررالم إذا سررر ل ... برررا : 077ح020ا0كترررا  العلرررم؛ ج-العلرررم

كترا  مواقيرت -برا : وقرت القهرر عنرد الرزوال 541ح026ا7كترا  الصرالة؛ ج-با : المساجد ف  البيوت...
 الصالة.

: ج307 -برا : الردين يسرر 39ح23ا0كترا  بردء الروح ؛ج-با : كيف كان بردء الروح  0ح2ا0ينقر مثال 
 كتا  العلم.-من قعد حيث ينته  به المجل ... با  66ح005ا0كتا  اإليمان؛ ج
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ح  ماكان مشكال ف  األحاديث-9 ح  بعض المسا ل، وول   .303صح 

ررح بعررض األخطرراء الترر  ابتلرر  بهرررا المسررلمون وتفصرريل الكررالم فيهررا، حيررث يقلررردون -01 ول 
 .. هذا مع دعاء الخير للمسلمينويتبعون طرا قهمالمشركين 

إحررد  الخصررا ا األخررر  الذهبيررة لهررذا الشرررح، عبررارة عررن الشرررح والتفسررير الررواقعّيي يِّن -00
 .لنصوا األحاديث وربطها بالواقع المعاصر

 .التعريف بالفرق اللالة وتوليح عقيدة أهل السنة والجماعة-07

 المالحظة:

ا مشهور ا- نه تتلمذ على يده كبار الشيوة الحالررين فر  إقلريم إومفسر ا وفقيه ا حيث  كان شيخ 
التفسرير والفقره والعقيردة ...الرخ، كك ردستان وخارجه، وللشيخ تصرانيف كثيررة فر  مجراالت متعرددة 

الرذي مررت  المررض والولرع السياسر  ، ألنف  شرح أحاديث البخاري اير مكتمل و لديه كتا 
ا علمي ررا دقيق ررا يمكررن أن  فقررط، فقررد شرررح ثلثرره ،يكمررل شرررحهلررم يدعرره أن  برره المنطقررة وكرران شرررح 

 ."فتح الباري الثان " ىم  س  ي  

 

 

 

 

 

                                                           
: ج303 كتررررا : -الصررررالة مررررن اإليمرررران بررررا : 41ح25ا0كم إيمررررانكم؛ جؤ بررررا : دعررررا 1ح32ا0ينقررررر مررررثال 

برررا : اسرررل  731ح760ا0كترررا  الولررروء؛ ج-برررا : الرجرررل يولرررئ صررراحبه 010ح772ا0اإليمررران؛ ج
: ج-المن ...  كتا  الحيض.-واير مخلقةبا : مخلقة  301ح09ا7كتا  الولوء؛ ينقر مثال 
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 .الّصحيحينن اللذين خدموا لعلماء المعاصروا :الثاني القسم. 2

 .ننوري فارس حمه خااألستاذ . 1. 2

 .حياته وآثاره-أ
مرن  القرداار ؛ برن حنيرف حمه خران برن حسرن برن مصرطفىنوري بن فار  بن  : األستاذهو

ارا مبرن حسرين  ارامممينره خران بنرت فرار  : واسرم أمره ،304قبيلة )الروازادي( من عشريرة الجراف
التابعررة  فرر  قريررة )برررايم موا( (م0935-ه0354) فرر  سررنة نرروري بررن فررار  ولررد ،اررامبررن مررارف 

قيرره، وخررادم وفعررالم ربرران ، ، وهررو: /إقليم ك ردسررتان العررراقالسررليمانيةلناحيررة قرررداغ فرر  محافقررة 
 .الحديث النبوي الشريف

بردأ برالقراءة والكتابرة فر  الخامسرة  حيرث فر  قريتره نروري وبدايرة طلبره للعلرم شريخكانرت نشرأة ال
أ القرمن حتى سورة ي  عنده وعنرد وقر ، عند المال محمد تال (م0941-ه0359) من عمره سنة
 علرر عنررد المررال  نامرره، وأحمررديبعة مررن عمررره قرررأ الكترر  األوليررة: إقبررال ؛ وفرر  السررافاطمررة خرران

ز ل  ز ل( ف  قريته خر  من القرمن الكريم عنده وعند سعدة بنت المال عل وأجزاء أ س رِّ  .)س رِّ

 السررررليمانية وسرررركن فرررر  محلررررةالمدينررررة لررررى إانتقلررررت عا لترررره  (م0942-ه0362) وفرررر  سررررنة 
رررِي  أحمررردالمرررال وخرررتم القررررمن عنرررد  ؛قررررأ أيش ررردة)جواربررراة(،  ك اش   هخانقرررا فررر  مسرررجد هفررر  حجرتررر كرِّ

ررلِّ ك  وقرررأ  ؛محرروي شرريخ العنررد  ةالك رديررالعقيرردة -عىقيذذد ي كذذورديو، فررتح القريرر الا مررن ان، وقسررم  ت  سِّ
 .  ف  حجرته ف  السليمانيةيِ ور  محمد ق الس  

وارتحرل ، الحجرةربر لى المدار  الدينيرة الرسرمية المسرماةإ (م0951-ه0321) ف  سنةوانتقل 
 ، وقسرمن  األنمروذجوتصرريف العرزي و  هارِزثالَ ئي-عوامرل البركروي ةاءقرر ب ت( وبردأب  رِّ لى قلاء )ع  إ

مجيرررد كررران  عنرررد المرررال صرررالح كررران  جنررراري والمرررال  شررررح المالجرررام مالعلررر  و ال تصرررريفمرررن 
 ./التابعة لمحافقة السليمانيةتب  رِّ ع    ف  مسجد ناحية لِ محمد ديك    والمال يِ سبيك  

قررأ حيرث  (م0957-ه0327) فر  أواخرر سرنة حلبجرةجنرو  فر  ي ( رِ لى قريرة )بِرإثم انتقل 
زان  عزيرزبن مالك والسيوط  عنرد الشريخ األفية من  ا، وقسم  يزديعبداهلل من  اوقسم   الفناري  برار 

 السليمانية. ا ف  مسجد )خمخانة( ف  محافقةوقرأ عنده أيل   ري بِ  ف  مسجد

                                                           
يران، العراق كردستان ف  الكرد عشا ر من كبيرة لعشيرة اسم :الجاف عشيرة304  .كثيرة فروا ولها وا 
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عنرد المرال  جام شرح المال من  ااإلستعارة، وقسمالولع و ا من قرأ حوال  سنة ونصف قسم  و 
قلاء وف  قريته )كوليتان( التابعة ل ف  محافقة السليمانية شيخ سالمالمحمد كوليتان ف  مسجد 

 ف  محافقة السليمانية. بنجوين

 ا من شرح العقا دوقسم   مختصر المعان ،ا من قرأ قسم   (م0955 -م0953) سنواتخالل الو 
عنرررد المرررال  ديعبرررداهلل يرررز عنرررد المرررال عبرردالرحمن كرررول؛ وقررررأ  فررر  السرررليمانية  لرررالقافرر  مسرررجد 

حمررررد عمررررر م عنررررد الشرررريخ مصررررطفى الزلمرررر  فرررر  مسررررجد بررررن طبررررق هرمنرررر ؛ وقرررررأ شرررررح العقا ررررد
عبرردالكريم عنررد المررال  كفايررة شرررح الفريرردةوقرررأ  ،شرريخ مصررطفى فرر  الشررهير بالخطيرر -القرداارر 
ررالمرردر   رر -المرردر  الكررريم عبررد مررالال أخررت ابررن-حسررنعنررد المررال  المنهرراجمررن  ا، وبعل   اوبعل 

رر عنررد المررال فرراتح عبررد الكررريم شرررح الفريرردة كفايررةمررن كتررا   المررال  عنررد محمررد الفنرراري مررن اوبعل 
 .ف  مدرسة حاج  حان عبدالكريم

 صرول الفقره،أفر   شرح المحلى على جمع الجوامرعكتا   (م0956 -ه0326) ف  سنةقرأ و 
 تحفررة المحترراجا مررن وقسررم  المعرران   مختصررر ا مررنوقسررم  ، حسررا الرسررالة و ، ا مررن التهررذي وقسررم  

فرر   التكية الخالديررةرالمشررهورة برر هخانقررا فرر  مدرسررة وكلنبرروي برهرران عنررد المررال عبررداهلل جروسررتان 
 .السليمانية

ا مرن اايرة األصرول شرررح وقسرم  ، ةالتحفررة السرنيا مرن قررأ قسرم   (م0952-ه0322) وفر  سرنة
اإلجررازة علررى وحصررل عنررده  المررال أسررعد محررويعنررد ر المعرران  مختصررا مررن وقسررم   لرر  األصررول

 .(م0952-ه0322) العلمية ف  سنة

فررر  الجرررين العراقررر  فررر  معسررركر  إمام عسررركريركررر هنررريترررم تعي (م0951-ه0321سرررنة ) وفررر 
و  ؛ ومرررن خرررالل عملررره فررر  الجرررين زار الكثيرررر مرررن المررردناربررر  بغرررداد الحبانيرررة بلرررواء الرمرررادي

قررأ علرم الوفرق عنرد الشريخ المرال  ، منهرا:موجودين فيهراالشيوة ال استطاا أن يدر  عندالنواح  و 
شريف ف  مسجده بأربيل، وقرأ قسم ا من العروض وكتا  أد  الدين والدنيا والخط العرب  وتعلم 
نقم الشعر عند المال عبدالمجيد قط  فر  محافقرة كركروك، وصراحبه قرابرة عشررين عامرا، وقررأ 

ليلررة ودمنررة وتفسررير الحسررينية باللغررة الفارسررية عنررد األد  عنررد المررال محمررد قزلجرر  وقرررأ كترراب  ك
 عالءالدين السجادي ف  مسجده ببغداد، وعند المال عبداهلل إيران  ف  الحبانّية.

درجرة  إمراملرى التقاعرد برتبرة إإحالتره  تتمرحيرث  (م0991-ه0401) وخدم ف  الجين حتى
 .ممتاز
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ررررعمررررل  (م7101-ه0437) حتررررى (م0999-ه0471) وفرررر  سررررنة معهررررد كردسررررتان فرررر   امدرس 
–فررر  محافقرررة السرررليمانية ودّر  العلررروم الشررررعية منهرررا: علرررم الحرررديث  مرررة والخطبررراءإلعرررداد األ
–وأصول الفقره  ؛-السراج الوهاج–وعلم الفرا ض ؛وبلوغ المرام-بن صالح الشهرزوريامختصر 

 اجرازة عنرده وأخرذوا كثرر طرال  عنرده وقررأ، -الروجيز فر  المنطرق–وعلرم المنطرق ؛-جمع الجوامرع
ا وكرران المررذكورة المدرسررةِ  خررارج علميررة  ومراز أحمررد ومرام درويررن، كمررال عمررر ومررنهم، لهررم؛ شرريخ 
 .305الشافع  أحمد ومحمد الششوي ، وحمزة أحمد،

 .آثاره العلمية
مؤلفاتررره فررر  ومرررن  ومؤلف رررا، كتابرررا 75 مرررن أكثرررر صررراح  حمرررةخان، فرررار  نررروري الشررريخ
 الحديث:

الررى  لمنصررور علرر  ناصررف(–)الترراج الجررامع لألصررول فرر  أحاديررث الرسررول :ترجمررة كتررا -0
 .306ةالك ردياللغة 
 لظمرام يحيرى برن شررف النرووي(–)ريراض الصرالحين مرن كرالم سريد المرسرلين :شرح كتا -7

 .302ةالك ردي اللغة الى
 اللغرررة الرررى ألبررر  العبرررا  زيرررن الررردين الزبيررردي(–)مختصرررر صرررحيح البخررراري: شررررح كترررا -3
 .301ةالك ردي
 لِظمام زكر  الردين عبرد العقريم عبرد القرويم المنرذري(-)م خت صر صحيح مسلم :شرح كتا -4

 .309ةالك ردي باللغة
                                                           

 ، الموجرود فر  حر  )المعلمرين(نروري فرار  فر  بيتره األسرتاذ قراء مرعاعتمدنا لحياة ومثار األسرتاذ نروري علرى ل305
 ا؛شررة صرباح  اعالف  الساعة م( 1/01/7106) يوم السبت الموافقكرد ستان العراق؛ /إقليم ف  محافقة السليمانية

 ا؛ ويرررررروم الخمرررررري  الموافررررررقفرررررر  السرررررراعة الثالثررررررة والنصررررررف عصررررررر  م( 4/00/7106) جمعررررررة الموافررررررقالويرررررروم 
م( ف  الساعة الثالثة 72/00/7106ويوم األحد الموافق )ا؛ ف  الساعة الثالثة والنصف قهر   (م01/00/7106)

 .اساعة الثالثة والنصف عصر  الف   (م77/0/7102) حد الموافقاألم ويو والنصف عصر ا؛ 
 فارا نوري الكبير العالم حياةه ردي صرابر، : ف  ومثاره فار  نوري المال ترجمة حول المعلومات لزيادة وينقر
يرام ب   ؛011 ا محـوي خانقاه مسجد تأريخ من مختصره ردي صابر،  بدون رقم صفحة المخطوط؛ خان حمه

 ئاسذاني  لذى  ئىسذتري   سذىد  عمرر نيقرام ، ؛71-5 ا العلميـة وجهـوده خـان حمـه فـارا نوريحمه صالح، 
 .المخطوط صفحة رقم بدون العلم سما  في نجم مئة-اانست
 م.7111-ه0479لبنان /، دار المعرفة، بيروت0ط:خمسة أجزاء، مطبوا؛ ف  306
 م.7116-ه0472لبنان /، دار المعرفة، بيروت7ط:، مطبوا؛ ف  جز ين302
 م.7101-ه0430لبنان/، دار المعرفة، بيروت3ط:مطبوا؛ ف  خمسة أجزاء، 301
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 للحررافق أحمررد بررن علرر  بررن حجررر العسررقالن (–)بلرروغ المرررام فرر  أدلررة األحكررام :شرررح كتررا -5

 .371ةالك ردي باللغة
لمحمرد فرؤاد عبرد –البخراري ومسرلم :شررح كترا  )اللؤلرؤ والمرجران فيمرا اتفرق عليره الشريخان-6

 ا لكترررا ختصرررار افررر  سررربعة أجرررزاء؛ والجرررزء الترررابع يتلرررمن ترجمرررة و  ة،الك رديررر باللغرررة ؛370البررراق (
قصة وحياة -للدكتور يوسف القرلاوي( مع )الشما ل المحمدية(–)كيف نتعامل مع السنة النبوية

 .حول السنة النبويةمهمة المفيدة و الع يموالمن ال اوبعل  -ةالك رديالنب  باللغة 
 

 .الصَّحيحين للىاألستاذ نوري فارا  جهود-ب
م نرروري فررار  حمرره خرران بشرررح كترراب  مختصررر صررحيح البخرراري ومختصررر صررحيح مسررلم قررا

الغرررض مررن أن  ؛ مشرريرا إلررىةالك رديررلررى اللغررة إ تفررق عليرره الشرريخاناالمرجرران فيمررا و الؤلررؤ وكتررا  
 تأليف الكت  الثالثة هو: 

المسررلم عررن منررابع الرردين الصررحيحة وذلررك بترجمررة صررحاح السررنة  الك رررديأوال : توعيررة الشررع  
 ة.الك رديإلى اللغة 

 ثانيا : إن صحاح السنة مترجمة إلى جميع اللغات العالمية، لكثرة فوا دها.

 .377(لررى اهلل بخدمررة دينرره ومحبررة لألمررة اإلسررالمية والعربيررة ومشرراركة فيمررا نس رررُّهمإثالثررا : قربررة 
ا هرررو شررررح الررردين اإلسرررالم  الحنيرررف فقه ررر يّ مرررن الحرررديث النبرررو  األصرررل  ن الغررررضإلرررافة إلرررى أ

إلرررى الوصرررول عرررن طريرررق ترجمتررره السرررنة النبويرررة الشرررريفة الشررريخ ا؛ ولقرررد حررراول تاريخررروعقيررردة  و 
 ة المذكورة.ثالثالهداف األ

 

 

                                                                                                                                                                     
 م.7100-هر0437لبنان /، دار المعرفة، بيروت0ط:مطبوا؛ ف  خمسة أجزاء، 309
 م.7103-ه0435لبنان /، دار المعرفة، بيروت0ط:مطبوا؛ ف  ثالثة أجزاء، 371
 م.7106-ه0432لبنان /، بيروت0ط:، سبعة أجزاءمطبوا؛ ف  370
إقلريم كرد سرتان /(، فر  محافقرة السرليمانيةالمعلمينقاء مع نوري فار  ف  بيته؛ الموجود ف  ح  )المصدر: ل377

 ا.نصف قهر  الف  الساعة الثالثة و  (م01/00/7106) العراق، يوم الخمي  الموافق
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 .323ُمخَتصر صحيح البخاريخرح كتاب  كتاباألو : 

المسرررمى  -م خت صرررر صرررحيح البخررراري"الكترررا  علرررى ارررالف النسرررخة المطبوعرررة  عنررروانجررراء 
نرروري فررار  حمرره خرران  الشرريخ برردأ؛ و 374"ألبرر  العبررا  زيررن الرردين الزبيرردي-:التجريد الصررريحربرر
 وانتهى منها ف ؛ العراق/إقليم ك ردستان كركوك، ف  محافقة (م30/2/0927) تاريخف   شرحهب
إقليم كرد سررررررتان ة/السررررررليماني( فرررررر  محافقررررررة المعلمررررررين، فرررررر  بيترررررره فرررررر  حرررررر  )(م01/5/7116)

 .375العراق

 .منهج المنلف في كتابه

وزمنه؛ وأبرز المصادر  تأليفه مكانإلى كت  المؤلف مقدمة لكتابه ف  أربع صفحات، وأشار  
منهجرره فرر  كتابرره؛ وينقررل فرر  لوالمراجررع المسررتعملة فرر  شرررحه؛ ثررم بررّين فيهررا الخطرروط الر يسررية 

؛ وأمررا عررن منهجرره 376وورعرره قررو  اإلمررام البخرراريتج مررن ذح البرراري بعررض النمررامقدمررة كتررا  فررت
العرام فرر  كيفيررة شرررحه وجمعره وترتيبرره لألحاديررث واجتهاداترره ومرا ره فرر  كتابرره فرريمكن أن نلخصرره 

 ية:تف  النقاط اآل

طال بزيادة أة وحس  ورود الحديث الك رديغة لح الحديث بالر ثم ش .جاء بنا الحديث أوال  -0
رقمين أوال  برم كرل حرديث لرى نهايتره، ورقّرإيرة كتابره اويستمر فر  هرذا المرنهج فر  بد ،التوليحف  

، 372رقررم الحررديث فرر  البدايررة كمررا ورد فرر  )التجريررد(، ثررم الرررقم الثرران  كمررا جرراء فرر  )فررتح البرراري(
وقام بتخريج األحاديرث التر  لرم  ،الدكتور مصطفى دي  البغا هاخرجأخرج األحاديث حس  ما أو 
جهم م األحاديرررث حسررر  مرررا خررررّ طبعرررة الثانيرررة رقّرررال، وفررر  الررردكتور مصرررطفى ديررر  البغرررا هررراخرجي

ريراض الصرالحين و فر   هورقمر الحرديث لرى مكرانإ، وأشرار 371األستاذ الشيخ خليل مرأمون شريحا

                                                           
ألبر  العبرا  زيرن الردين -التجريرد الصرريح-م خت صر صحيح البخاري المسرمى  :ه ا  قام بشرحهتوالطبعة ال373

 م.0911-ه0419 /سوريا، دار العلوم اإلنسانية، دمشق3ط:: الدكتور مصطفى دي  البغا، تالزبيدي، 
-ه0430 لبنرران/، دار المعرفررة، بيررروت3ط:،  يِررالل  ال محمررود ك  المرر، أشرررف علررى طبعرره: مررج5مطبرروا؛ فرر  374

 م.7101
 .311ا5ج ،5ا0ج البخاري صحيح فار ، شرح م خت صرنوري 375
 .00-5ا0ج البخاري صحيح م خت صر شرح فار ، نوري376
 م.0916-ه0416مصر، /، دار الريان للتراث، القاهرة0ط:372
 م.7116-ه0472لبنان /، دار المعرفة، بيروت4ط:371
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 =الب خرررررراري، م=مسررررررلم، ن=شرررررريخان، "، وولررررررع هررررررذه الرمرررررروز: 379ألصررررررولل الجررررررامع ترررررراجال
، وأشرار "ح مسلم بشررح نرووي، ا=عمردة القراريصم=صحي ت=ترمذي، د=أبو داود، ن= نسا  ،

 اتفقراأو مرا لرى مرا أفررد بره البخراري أو مسرلم إ أيلرا ، وأشرارلى أطرراف الحرديث فر  فرتح البراريإ
 . ةالمكرر  األحاديث أو عليه
كتابره، كقولره:  عنروانتنوا منهج المؤلف ف  عرزو النصروا واألقروال، ترارة  يرذكر القا رل و -7

قرال فر  اإلصرابة "الكتا  فقط، كقوله:  عنوان؛ وتارة  يذكر 331..."ف  فتح الباري قال العسقالن "
؛ وبعررض 337..."قررال النررووي، كقولرره: ط؛ وأحيانررا يررذكر اسررم القا ررل فقرر330..."يررز الصررحابةيفرر  تم

 .333ن  وفتح الباريكتا ، كقوله: قال ف  عي عنواناألحيان يخلط اسم المؤلف و 
ينمررررا كرررران يررررأت  اسررررمه ألول مرررررة فرررر  مختصررررر حبشرررركل  ّ  ورد اسررررمهعررررّرف كررررل صررررحاب-3

 ذكرر، و لهرم لعرادةاألعمرال الخارقرة لو  رجرال السرند لى كراماتإأشار  حيان، وف  بعض األالتجريد
 .334الص حيحينعدد مرويات الراوي ف  

رر-4 عا  يسررتالا"كتررا  مررن  سررتفاداو -صررلى اهلل عليرره وسررلم-ا بسرريرة الرسررولا بالغ رراهررتم اهتمام 
 .335"بن عبد البرال

 .336لخإ...ة وجتماعييذكر المؤلف مايستفاد من الحديث من الجوان  الفقهية والعقدية واال-5
 .117حياته من وأحداث اقصالو  قعموااستشهد بالعبر وال-6
 .331كتابهمن ة المناسبة ف  عدة موالع الك ردياستشهد باألشعار العربية و -2

                                                           
الجررامع لألصرول أو فرر  ريرراض بهرذا الشرركل: إذا أراد الشريخ أن يشررير إلرى صررفحة الترجمررة الكرديرة فرر  التراج 379

ذا أراد اإلشارة إلى صفحة األصل العرب  للكتاب ين، فرمز  لها بر)ا(. مرثال -: )تالصالحين، فر مز لها بر)ل(، وا 
الحررديث األول فرر  هررذا  010-التسلسررل 765–جررزء الثالررثال-(=)شرررح ترراج األصررول0-ف010-ز-765-ل3

 .312ا، 12ا0ج ينقر: ؛(الحديث السابع344-ولجزء األال-(=)تاج األصول0/344/2)ت/أو ،(التسلسل
 .373ا0ج البخاري صحيح ُمخَتصر خرح فار ، نوري331
 .023ا0ج المصدر نفسه، فار ، نوري330
 .719ا0ج المصدر نفسه، ،فار  نوري337
 .332ا0ج المصدر نفسه، ،فار  نوري333
راوي را، ماعردا الررواة  046عرددهم أشار الشيخ ف  ملحق إلى أسماء الررواة الرذين تررجم لهرم فر  كتابره، والبرال  334

 .539، ا4ا4ج ؛2ا7ينقر: ج الذين ترجم لهم ف  الجزء الخام .
 .711ا4ج البخاري صحيح ُمخَتصر خرح فار ، نوري335
 .52ا3ج ؛727ا7نقر مثال : جي ،المصدر نفسه فار ، نوري336
 .719ا5؛ ج702ا4؛ ج017ا3؛ ج54ا7؛ ج420ا0ينقر مثال : ج332
 .17ا3؛ ج097ا7: جوبعض منها للمؤلف، ينقر مثال   ؛361 ،067ا0نقر مثال : جي331
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 .339 هاوتعريف، األماكن واألشخاا والكرامات الغريبة اءسمأتوليح المصطلحات و -1
 .341على الحديث "العسقالن "لشيخ ل الخاتمةلى إأشار ف  بعض األماكن -9

 عنروانتوليح العالقة بين العناوين واألحاديث الواردة ف  البا  ويحر  برربط قروي برين -01
 .340البا  واألحاديث الواردة

 .347الصوا  فيما أشكل عتناء بتحقيق األحاديث واختيارالا-00
تراج و فرتح البراري وريراض الصرالحين التنسيق بين صحيح البخاري ومسرلم و الاجتهد ف  -07

 .343وسبق بهذا الشراح اآلخرين ،ف  سا ر كتابه
 .344الك رديجتماعية والسياسية والدينية والعقدية ف  المجتمع استشهد بالمشاكل اال-03
شررح األحاديرث وأطرال ببيران أثناء  والمسا ل الجانبيةوعات واألحداث مولالبعض أورد -04

 لزيادة توليح شرح األحاديث، مثل: سا لبعض الم

 .145شروط البخاري للحديث - أ
 .146حياة األكراد تحت سلطة حز  البعث -  
 .147ةقبر مالمسا ل المتعلقة بالقبر وال - ت
 .142واألاان  ىلموسيقاأحكام سماا  - ث
 .143حكم الشرع  للمرتد والملحد والمنافقال - ج
 .151األحكام المتعلقة بتربية الكل  - ح
 

                                                           
  .349، 60، 50، 09 ا3ينقر مثال : تعريف )عرايا( و )ثمن الدم( و )عبد( و)إبراهيم( ف  ج339
 .0514ح015ا4؛ ج0112ح16ا3؛ ج519ح6ا7؛ ج349ح365ا0ينقر مثال : ج341
 .0441ح072ا4؛ ج0715ح375ا ،0067ح791ا ،0125ح064ا3ينقر مثال : ج340
 .0227ح35ا5؛ ج0514ح306ا4؛ ج41ح62ا ،37ح59ا0ينقر مثال : ج347
 .0364ح41ا4؛ ج997ح61ا3ينقر مثال : ج343
 .474ا4ج؛ 393، 335ا3؛ ج530، 016، 013، 94، 29ا0ينقر مثال : ج344
 .411ا0نقر: جي ،البخاري صحيح ُمخَتصر خرح ،فار  نوري345
 .365ا5قر مثال : جين ،المصدر نفسه  فار ، نوري346
 .059ح097-016ا0نقر: جي ،المصدر نفسه  فار ، نوري342
 .0530ح756-750ا4نقر: جي ،المصدر نفسه  فار ، نوري341
 .619ح43-36ا7نقر: جي ،المصدر نفسه  فار ، نوري349
 .0179ح073-077ا5نقر: جي ،المصدر نفسه  فار ، نوري351
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 .351ُمخَتصر صحيح مسلم( خرح كتاب) كتابالثاني: 

م خت صر صرحيح مسرلم لِظمرام زكر  الردين "الكتا  على االف النسخة المطبوعة  عنوانجاء 
فر   الشريخ نروري فرار  حمره خران بدأ بكتابتره؛ و 152"ه656 ت:عبد العقيم عبد القويم المنذري 

 ؛ وانتهررررى منهررررا فرررر إقلرررريم ك ردسررررتان العررررراق/السررررليمانية، فرررر  محافقررررة (م07/01/7116) ترررراريخ
 .كرد ستان العراق إقليم/السليمانيةن( ف  محافقة علميمال، ف  بيته ف  ح  )(م0/0/7100)

 .منلف في كتابهمنهج الـ

 وطبعرة الكتررا  وزمنرره مكران تأليفرهإلررى  فيهرا كتر  المؤلرف مقدمررة لكتابره فر  صررفحتين، أشرار

وأبررررز المصرررادر والمراجرررع المسرررتعملة فررر  شررررحه؛ ثرررم برررّين فيهرررا الخطررروط  ،353بشررررحها قرررام التررر 
؛ وأما عن منهجه العام فر  كيفيرة شررحه وجمعره وترتيبره لألحاديرث 354منهجه ف  كتابهلالر يسية 

 ية: تواجتهاداته ومرا ه ف  كتابه فيمكن أن نلخصه ف  النقاط اآل

طررال ثررم أة وحسرر  ورود الحررديث الك رديررغررة لجرراء بررنا الحررديث أوال  ثررم شرررح الحررديث بال-0
م كرل حرديث بثالثرة ، ورقّر355لرى نهايترهإيرة كتابره اويستمر ف  هذا المنهج ف  بد ،بزيادة التوليح

 "واحررد"رقم البرران ( فر  الكتررا  كلرره الررذي يبرردأ بررلي أورده الشرريخ )ناصررر األذأرقرام أوال  هررو الرررقم الرر
فم =  072=006الحديث "وف  نهاية نا الحديث يأت  برقمين مثل:  (،7029) رقمالوينته  ب

اإلمام مسلم بشرح اإلمرام النرووي، تحقيرق وتخرريج وتررقيم عند  = رقم الحديث الصحيح006رقم /
لم ترأليف الشريخ =حس  ترقيم فرتح الملهرم بشررح صرحيح مسر072الشيخ خليل مأمون شيحا، رقم/

شيخ خليرل محمرود شريحا، )ف.م( أو ال ( ويعن : )شيحا، وولع هذه الرموز"شبير أحمد عثمان 

                                                           
، العقريم عبرد القرويم المنرذريم خت صرر صرحيح مسرلم للحرافق زكر  الردين عبرد والطبعة الت  قرام بشررحها هر : 350

 م.0922ه0392لبنان، /، المكت  اإلسالم ، بيروت3ط:ت: محمد ناصر الدين األلبان ، 

-م7100لبنرران  /دار المعرفرة، بيرروت  ، ط:..،يِرالل  ال محمرود ك  المرأشررف علرى طبعرره:  ،مرج5فر   ؛مطبروا357
 هر.0437

بررر  الحسرررين مسرررلم برررن الحجررراج القشررريري : مختصرررر صرررحيح مسرررلم لظمرررام أهررر  بشررررحها قرررام التررر  والطبعرررة353
 : الشريخ محمرد ناصررتالنيسابوري للحافق زك  الدين عبد العقيم بن عبد القروي برن سرالمة المنرذري الدمشرق ، 

 م.0922-ه0392 /سوريا، المكت  اإلسالم ، دمشق7ط:الدين األلبان ، 
 .0ا0ج مسلم صحيح مخَتصر خرحنوري فار ، 354
للحررديث فرر  التجريررد، إن كرران البخرراري قررد رواه، وأحيانررا أورد تفصرريل الحررديث مررن أحيان ررا أورد الشرريخ شرررحا 355

 .0634ح373ا4؛ ج04ح44ا0:جينقر مثال   مسلم صحيح مخَتصرنوري فار ،  :ينقر صحيح مسلم.
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أو  عليررره اتفقرراأو مرررا لررى مرررا أفرررد بررره البخرراري أو مسررلم إفررتح الملهرررم، وأشررار ( ويعنرر  كترررا  )فررم
 .ةالمكرر األحاديث 

 ، وأشرارألصولالجامع لتاج الرياض الصالحين و ف   هورقم الحديث لى مكانإأشار كذلك و 
  .ح الباريلى أطراف الحديث ف  فتإ أيلا
كتابره، كقولره:  عنروانتنوا منهج المؤلف ف  عرزو النصروا واألقروال، ترارة  يرذكر القا رل و -7

قرال فر  فرتح "الكتا  فقرط، كقولره:  عنوان؛ وتارة  يذكر 356..."قال ابن حجر ف  تهذي  التهذي "
؛ وبعرض األحيران يعبرر 351..."قرال النرووي"، كقولره: طا يذكر اسرم القا رل فقر؛ وأحيان  352..."الملهم

 .359"قيل ف  كت  الشروح..."بلفق مبهم كقوله: 
بشرررركل مختصررررر حينمررررا كرررران يررررأت  اسررررمه ألول مرررررة فرررر     ورد اسررررمهعررررّرف كررررل صررررحاب-3

 لعرررادةاألعمرررال الخارقرررة لو  رجرررال السرررند لرررى كرامررراتإ ، وفررر  بعرررض األوقرررات أشرررار361المختصرررر
ررررررحيحينلررررررى عرررررردد مرويررررررات الررررررراوي فرررررر  إ، وأشررررررار 360لهررررررم األسررررررانيد الثالثيررررررة  ة  خاصرررررر ،367الص 

 .364راويا   090 حياتهم بل  نحولترجم  ذينال ةرواال، و 363والرباعية
يذكر المؤلف مايستفاد من الحرديث مرن الجوانر  الفقهيرة والعقديرة واالجتماعيرة واألخالقيرة -4
 الخ...و.

الشرررافع  ح قرررول ورّجرر ،راء حرررول حكررم الحرررديثبررين اآل نرراقن مراء العلمررراء، وقررام برررالترجيح-5
 .365بدون تعص 

 .366 حياته من وأحداث اقصالو  قعمواواستشهد بالعبر وال-6
 

                                                           
 .049ا0: جمثال   ينقر ،مسلم صحيح مخَتصرنوري فار ، 356
 .069ا0: جمثال   نقري المصدر نفسه، نوري فار ،352
 .51ا0: جمثال   نقري المصدر نفسه، فار ،نوري 351
 .434ا4: جمثال   نقري المصدر نفسه،نوري فار ،  359
 .جريد والتاج وايرهاالتلى ترجمة حياة الصحاب  ف  مصادر ويحيل القارئ  ف  بعض األحيان إ361
 .00ح32ا0ج "الصونابح "؛ وترجمة التابع  792ح362ا0ج "ثوبان"نقر مثال : ترجمة الصحاب  ي360
 .20ا0؛ وعدد روايات عبداهلل بن مسعود ج52ا0شعري جاألنقر مثال : عدد روايات أب  موسى ي367
 .719ا0نقر مثال : جي363
 .472 ،719ا5؛ ج405 ،013ا4؛ ج394ا7ينقر: ج المصدر نفسه،ا م، و أشار بهم ف  خم  ق364
 .330 ،300 ،319ا3نقر مثال : جي365
 .452 ،711 ،049-044ا5؛ ج096ا4؛ ج405ا0نقر مثال : جي366
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 .362كتابه من ة المناسبة ف  عدة موالعالك رديواستشهد باألشعار العربية و -2
 .361-صلى اهلل عليه وسلم-قصيدة لمدح النب بوف  نهاية كتابه جاء -1
 .369لى خاتمة الشيخ العسقالن  على الحديثإوأشار -9

شررح األحاديرث وأطرال ببيران أثناء  وعات واألحداث والمسا ل الجانبيةمولالبعض أورد -01
 لزيادة توليح شرح األحاديث، مثل: سا لبعض الم

راشردين وقهرور الخلفراء الوعصرر  -صرلى اهلل عليره وسرلم-النب  ةأولاا المسلمين بعد وفا-
 .171باألدلة العقلية والنقلية اوردهأبراز الشيعة، وتوليح عقيدتهم ف  نقاط إالشيعة وكيفية 

 .171، ودور العلماء وخدمة هذه القبة ف  نشر العلوم الشرعية"البيارة"تعريف بقصبة -

ء الشررررع  رثرررراقصرررريدة كرديررررة فرررر  و  "البعررررث"  ز لك رررررد تحررررت حكررررم حررررلاألولرررراا السياسررررية -
 .172الك ردي

 . 171مسلممختصر لحياة اإلمام -

 . 174مختصر لحياة اإلمام النووي-

 .175-رلوان اهلل عليهم-فلا ل الصحابةبتعريف -

 

 

 

                                                           
 .94ا5؛ ج317ا4؛  ج434ا7؛ وأكثرها للمؤلف، ينقر مثال : ج34ا0نقر مثال : جي362
 .566ا5ج المصدر نفسه نوري فار ، 361
 .467ح007ا4؛ ج297ح711ا7نقر مثال : جي 369
 .0945ح734-779ا5؛ ج0091ح756-732ا3ج المصدر نفسه نوري فار ، 321
 .402-407ا5ج المصدر نفسه نوري فار ، 320
 .347-332ا ،023-021ا3؛ ج434ا ،365-363ا ،044-032ا7مثال : جنقر ي327
 .069-064ا5ج المصدر نفسه نوري فار ، 323
 .712-717ا5ج المصدر نفسهنوري فار ، 324
 .032-033ا7ج المصدر نفسهنوري فار ، 325
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 .376خرح كتاب اللنلن والـمرجانكتاب: الثال : 
اللؤلؤ والمرجان فيما ات فرق عليره الشريخان " :الكتا  على االف النسخة المطبوعة عنوانجاء 

 .322"محمد فؤاد عبد الباق لشيخ ل–البخاري ومسلم
إقلرررريم ك ردسررررتان /السررررليمانيةفرررر  محافقررررة  م(7103-ه0434) برررردأ بكتابترررره فرررر  أواخررررر سررررنة

 .173نفسها ، ف  المحافقة(م0/7/7104) ؛ وانتهى منها ف 172العراق

 .منهج المنلف في كتابه

الخطروط الر يسرية لمنهجره فر  شررح فيهرا إلرى كت  المؤلف مقدمة لكتابه ف  صفحتين، أشرار 
وأمرا عرن منهجره العرام  ؛311أبررز المصرادر والمراجرع المسرتعملة فر  شررحهإلرى الكتا ، ثرم أشرار 

فرر  كيفيررة شرررحه وجمعرره وترتيبرره لألحاديررث واجتهاداترره ومرا رره فرر  كتابرره فرريمكن أن نلخصرره فرر  
 ة:تيالنقاط اآل

طررال ثررم أ ة وحسرر  ورود الحررديثالك رديررغررة لجرراء بررنا الحررديث أوال  ثررم شرررح الحررديث بال-0
 .نهايتهلى إية كتابه اويستمر ف  هذا المنهج ف  بد ،بزيادة التوليح

يرأت  بشركل  اللؤلرؤ والمرجران :كترا هرذا اللمؤلرف الاختلف الشارح عرن مؤلرف الكترا  برأن -7
كثررر مناسررربة األاألحاديررث بيررأت  فالبخررراري فرر  البدايررة، أمررا الشرررارح  اعررام باألحاديررث الترر  رواهرر

روايتين  ردأو ، أو ه، أو تقديم مسلم أو تأخيرهتأخير  وأ البخاري ولم يهتم بتقديم ةولح اسستفاداألو 
ررا شرررحالثررم جعررل  األحاديررث األخررر  إلشررباا شرررح  أورد؛ وفرر  بعررض األحيرران 310ةللمتررأخر  خاصًّ
 .317الحديث

                                                           
محمرد فرؤاد لشريخ ل–: اللؤلرؤ والمرجران فيمرا ات فرق عليره الشريخان البخراري ومسرلم هر ا  قرام بشررحهتروالطبعة ال326

 م.7112-ه0471مصر /، دار الحديث، القاهرةد.طعبد الباق ، أعّد فهارسه: سيد عمران، 
-ه0430 لبنرران/، دار المعرفررة، بيررروت3ط:،  يِررالل  ال محمررود ك  المررأشرررف علررى طبعرره:  مررج،5مطبرروا؛ فرر  322

 م.7101
كرد سرتان /إقليم السرليمانية، فر  محافقرة المعلمرين قراء مرع نروري فرار  فر  بيتره؛ الموجرود فر  حر المصردر: ل321

 ا، محفوق ف  األرشيف.ساعة الثالثة والنصف عصر  الف   (م77/0/7102) العراق؛ ويوم أحد الموافق
 .514ا6:جاللنلن والمرجاناألستاذ نوري، 329
 .3ا0ج والـمرجان خرح اللنلن نوري فار ،311
 .0635ح500ا5؛ ج772ح399ا0نقر مثال : جي310
 .746-731ا3ج؛ 41ا0نقر مثال : جي317
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 "واحرررد"رقم الفررر  البدايرررة بررردأ بررر ،سرررتاذ محمرررد عبرررد البررراق   األيررر  األحاديرررث حسررر  ترترتّررر-3
 لررىإوفرر  الهررامن أشررار  ،فرر  صررحيح مسررلم تحسرر  األبرروا  الترر  ورد "،0916" رقمالوانتهررى برر

 ف  صحيح البخاري ومسلم. تل واألبوا  الت  وردو الفص
كتابره، كقولره:  عنروانتنوا منهج المؤلف ف  عرزو النصروا واألقروال، ترارة  يرذكر القا رل و -4

قرال فر  "الكترا  فقرط، كقولره:  عنروان؛ وترارة  يرذكر 313..."قرال اإلمرام العسرقالن  فر  فرتح البراري"
؛ وبعررض األحيرران 314..."قررال النررووي"، كقولرره: طالقا ررل فقرر ا يررذكر اسررم؛ وأحيان رر..."الفقرره الميس ررر

 .315"تقول األكثرية..."يعبر بلفق مبهم كقوله: 
ررز  للمجلررد بررر)ج(، وللصررحيفة بررر)ا( :ةومررن الرمرروز المسررتعمل-5 م   يشررير أن الشرريخ أراد إذا ر 
 لهرا فر مز الصالحين أو...، رياض ف  أو لألصول الجامع التاج ف  ةالك ردي الترجمة صفحة إلى
ذا ،(ل)بر  .316(ا)بر لها فرمز   للكتاب ين، العرب  األصل صفحة إلى اإلشارة أراد وا 

 .312كتابهمن ة والعربية المناسبة ف  عدة موالع الك رديواستشهد باألشعار -6
 .311واستشهد بالعبر والعوض والقصة وأحداث حياته-2
، أو -مختصررر مفيرردأي: -كذذورو و ثو ذذت "ض األحيرران اسررتعمل هررذه العبررارات: وفرر  بعرر-1

 "-هر  القرول الصرحيحخالصرة أي: -ثو تىي قسىي سذا  ئىمىيذى  ، أو-باختصرارأي: -بىكورتي
 .319تفريق بين مرا ه ومراء العلماءلل

للسررابق أو  ئعلررى تجنر  التكررار مررا أمكنره ذلررك، واعتمرد علرى إحالررة القرار  حررا المؤلرف-9
الكتا  والبا  الذي ورد فيه؛ أو يشير لى المولع بذكر إالالحق من شرحه، ومن صوره: يشير 

إلررى المولررع بررذكر البررا  الررذي ورد فيرره؛ أو يشررير إلررى المولررع بررذكر طرررف الحررديث الررذي ورد 
 .فيه؛ أو ي حيل لشرح سبق أو لشرح سيأت 

شررح األحاديرث وأطرال ببيران أثناء  وعات واألحداث والمسا ل الجانبيةمولالبعض أورد -01
 لزيادة توليح شرح األحاديث، مثل: سا لبعض الم

 .131مولوا الموت واألموات-
                                                           

 .77ا7ج :نقر مثال  ي313
 .74ا7ج: نقر مثال  ي314
 .62ا7ج نقر مثال :ي315
 .754ا0ج المصدر نفسه،نوري فار ، 316
 .67ا4؛ ج042ا7؛ ج093ا0وبعض منها للمؤلف، ينقر مثال : ج ؛45ا7نقر مثال : جي312
 .315-310ا4؛ ج091ا3؛ ج323ا ،04ا7؛ ج462ا ،330ا0نقر مثال : جي311
 .51ا5؛ ج760ا ،41ا7نقر مثال : جي319
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 .131تعريف بالشيعة وعقا دهمال-

 .132ةمتعحكام المتعلقة بمولوا الاأل-

 .131اإلمام ابن الحجر العسقالن ة مختصر لحيا-

 .134اإلمام النووي ةمختصر لحيا-

 .135اإلمام مسلم ةمختصر لحيا-

 .136معاصرةالجديدة و المواليع من البعض -

ء الشررررع  رثرررراقصرررريدة كرديررررة فرررر    )البعررررث( و ز لك رررررد تحررررت حكررررم حررررلاألولرررراا السياسررررية -
 .137الك ردي

 المالحظة:
اهتم الشيخ نوري فار  حمةخان بترجمة األحاديث النبوية وشرحها باللغة الك ردية، فهرو را رد -

بسرب   ف  هذا المجال حيث حاز لق  "المترجم الك ردي لرسول اهلل" صرلى اهلل عليره وسرلم، وذلرك
 الجهد الذي بذله الشيخ ف  هذا الملمار.

أخررذه مررن  الشرريخ مرا  عطرأن يلتحاقره بررالجين فر  مرردة شرربابه لرم يرردا ااألولراا السياسررية و -
سرتأنف حياتره العلميرة وبردأ بكتابرة الكتر  فر  اوعندما تعاقد الشيخ من وقيفته  ،العلم ف  الصغر
 مجاالت متعددة.

                                                                                                                                                                     
 .557-773ا7نقر: جي المصدر نفسه، نوري فار ، 391
 .351-371ا6؛ ج713-741ا4نقر: جي المصدر نفسه، نوري فار ، 390
 .310-794ا3نقر: جي المصدر نفسه، نوري فار ، 397
 .069-051ا6نقر: جي المصدر نفسه، نوري فار ، 393
 .791-797ا6نقر: جي المصدر نفسه، نوري فار ، 394
 .401-414ا6نقر: جي المصدر نفسه، نوري فار ، 395
 .064-055ا4نقر: جي المصدر نفسه، نوري فار ، 396
 .515ا5؛ ج403-401ا3؛ ج039ا7نقر: جي المصدر نفسه، نوري فار ، 392
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 .محمد علي القرداغيشيخ ال. 2. 2

 .وآثاره ،حياته-أ
، ولرد فر  399القرداار  برن الشريخ محمرد برن الشريخ صرالح 391علر  محمرد: الردكتور الشيخهو 
إقليم محافقررة السررليمانية بررر فرر  فرر  قريررة )تكيررة( التابعررة لناحيررة قرررداغ ،(م0949-ه0361) سررنة

وأديرر ،  ومحقررق، ومرردقق،ومررؤرة، مفسررر،  ، وهرروالقرداارر : العلمرر  هررو ، ولقبررهك ردسررتان العررراق
 ومفكر.

وبدايرة طلبره للعلرم فر  ناحيتره، وبعرد أن أنهرى الصرف الثالرث  دكتور محمرد علر كانت نشأة الر
االبتدا   ف  المردار  الحكوميرة، التحرق بالمردار  الدينيرة، وتجرول فر  عردد مرن المردار  لتلقر  

لمواصرلة الدراسرة  ى اسرتقر بره المقرام برربغداد، حتر-منرذاك–العلوم على عادة طلبرة العلروم الشررعية
ملتحقرا بعردها  (؛م0920-م0921) ف  المرحلة اإلعداديرة فر  المعهرد اإلسرالم  فر  برا  الشريخ

-ه0396) التررر  كانرررت الدراسرررة فيهرررا خمررر  سرررنوات، فتخررررج منهرررا سرررنة بكليرررة اإلمرررام األعقرررم
 وقال الشيخ محمد علر  القرداار : "مرن أسراتذت  فر  الكليرة، الردكتور أحمرد الكبيسر ، ،(م0926

واألستاذ محمد رملان، وجماعة أخرر   ،واألستاذ محمد سعيد ند ، واألستاذ عرفان عبد الحميد
 .من األساتذة األعالم"

وأثنرراء كونرره طالب ررا فرر  المعهررد اإلسررالم  فرر  بررا  الشرريخ، اجترراز امتحرران المسررابقة لظمامررة 
وتربطره  ببغرداد. يرةتعيينه إمام ا وخطيب ا فر  جرامع القمر  ، فتم(م0961-ه0311) والخطابة سنة

 ثالثين عاما. مدة، استمرت رابطة قوية بالعالمة الشيخ عبدالكريم المدر 

ومنررذ ذلررك الحررين كرران الشرريخ مسررتمرا فرر  عطاءاترره العلميررة والدينيررة، فبقرر  مواقب ررا علررى تلررك 
، حيث استقر فيه من جوامع بغداد، كان مخرها جامع مصع  بن عميرالوقيفة متنقال بين عدد 

السنة الت  عاد فيها إلى محافقة ، (م7113-ه0474) إلى سنة (م0911-ه0411) سنةمنذ 
 .411السليمانية

                                                           
 .اليكون اسم ا ألبيه (عل )اسم مرك ،  "محمد عل "391
 .حالياناحية )قرداغ(، سابق ا، وقلاء )قرداغ( ف  نسبة الى مكان والدته 399
برراهيم باشرا(، فر  محافقرة إفر  بيتره، الموجرود فر  حر  )مرن اللقراء معره علرى القرداار  اعتمدنا لحياة الشريخ 411

ا؛ الفر  السراعة  (م04/07/7106) ردسرتان العرراق؛ اليروم األربعراء الموافرقالسليمانية/إقليم ك   حاديرة عشررة صرباح 
ا؛ واليرررروم األربعرررراء الموافرررررقالو  ةفررررر  السرررراعة العاشررررر  (م75/0/7102) األربعرررراء الموافررررقيرررروم وال  نصررررف صرررررباح 
 .اعصر   ةف  الساعة الرابع (م0/3/7102)
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 .آثاره العلمية
واألد  والنقرررد  تررراريخالكتابرررة فررر  مجررراالت ال -إلرررافة  إلرررى وقيفتررره–القردااررر  دكتورالرررمرررار  

اإلسرالم ، وسريرة  الك رردية فر  البحرث عرن الترراث األدبر  قريبروالتحقيق، وانهمرك منرذ فتررة ايرر 
 وتراجمهم، والكشف عن مثارهم ومؤلفاتهم. الك ردعلماء 

ررررا، للبحررررث عررررن  وخصررررا جررررّل وقترررره وشررررطر ا مررررن حياترررره علررررى مررررد  أكثررررر مررررن أربعررررين عام 
، ومتابعرررة أمررراكن تواجررردها فررر  مكتبرررات العرررالم والتعررررف علرررى صرررنوفها الك رررردمخطوطرررات علمررراء 

 ات الثمينة ف  هذا المجال.وملامينها، حيث أثمرت جهود ه وألف المؤلف

بحررث ومقررال برراللغتين العربيررة  611إلررافة  إلررى ذلررك، فررإن الشرريخ القرداارر  نشررر أكثررر مررن 
ة فررر  الصرررحف والمجرررالت العراقيرررة واألجنبيرررة؛ وأسرررهم فررر  نشرررر بعرررض مرررن كتررر  الشررريخ الك رديرررو 

؛ محررراور؛ إلرررافة إلرررى إلقررراء محالررررات فررر  عررردة المعرررروف المرررال عبررردالكريم المررردر  الك رررردي
 والمشاركة كعلو ف  عدة مجامع ونقابات.

 ف  مجال العلوم الشرعية:ومن مؤلفاته 

 .410وقت ك حياتك كيف تستغلها-كاتت ذيانتىضؤني د طوا ريَنيتكتا : -0
سرمات  -د ستنيشذاني كذردوو    - لى اهلل عليى وسلم–سيماي موسولَمان و ك مىار تي ثيغىمدىر -2

 .417-اهلل عليه وسلمصلى -ّينها النب المسلم كما ع
الثقافية ف  بأمراء العمادية  اعتناء-بايى داني مرياني ئاميَدي بى رؤشندريي لىد ظىري باديناندا-3
 .413ة بادنانمنطق
 .414درو  ف  التربية اإلسالمية -ضىند د رايَك لىثىرو رد ي ئيسالميدا-4
 .415للعللم عبداهلل البيتوات -المنحة الوهبية ف  شرح اإلرادة الجز ية-5
رسرا ل أرسرها المرال يحيرى المرزوري الرى -لكل محتراج الرسا ل المغنيةكتا : اعداد وتقديم -6

 .416الشيخ معروف النوده 
                                                           

 م.7112-0471 العراق ك ردستان إقليم/السليمانية لظعالم، مرا مركز، 6ط:مطبوا؛ 410
 م.0996-ه0402 العراق/بغداد، دار الخلود، 0ط:مطبوا؛ 417
 م.7116-ه0472إقليم ك ردستان العراق  -، مرا ، أربيل0ط:مطبوا؛ 413

 م.0992-ه0401العراق  ،بدون ناشر ،0ط:مطبوا؛ 414 
 م.7119-ه0431إقليم ك ردستان العراق/، مرا ، أربيل0ط:مطبوا؛ 415 
 .م7119-ه0431العراق ك ردستان إقليم/أربيل مرا ،، 0ط:مطبوا؛  416
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عتنرررراء بنشررررر ال-2 لشرررريخ حسررررن -نفثررررة مصرررردور بررررين يرررردي صرررردر الصرررردوركتررررا : تقررررديم وا 
 .412البرزنج 

 .411-صلى اهلل عليه وسلم-الرسول محمدحياة -ذيانى ثيَغىمدىركتا : -1
 .419سلسلة قصا األنبياء-اجنري ي ضريؤكي ثيغىمدىران كتا :-9

 .401تعليم الولوء والصالة بالصور-فيَركردني د انويَذ و نويَذ بىوينىكتا : -01
سلسررلة قصررا القرررمن -اجنذذري ي ضذذريؤكىكاني قورئذذاني ثذذريؤا : بعنرروان  يرركتسلسررلة ال-00
 .400الكريم
 .407القرمن الكريم األزهار والتجويدقطوف -طولَضين و تىجويدي قورئاني ثريؤاكتا : -07
للررردكتور يوسرررف القرلررراوي الرررى اللغرررة الك رديرررة -اة المسرررلمالوقرررت فررر  حيرررترجمرررة كترررا : -03
 .403د ور  كاو لىذياني موسوملَانانداوسماه: 
 .404لمال رشيد بك بابان-مجمع البحريناقتران النيرين ف  تحقيق ونشر كتا : -04
مررال محمررد حرراج  حسررن ابررن ل-رسررالة "المهديررة"-مىهذذدي نامذذى كتررا :  وتقررديم تحقيررق-05
 .405العقيدة ف  (: وهوالحاج
 .406مال محمد سيوج ل-تذكرة العوام-، أوبىييت ئىوو لَ وئا رتحقيق كتا : -06
 
 
 
 
 

                                                           

 م.7107-ه0433 العراق ك ردستان إقليم/السليمانية ،بدون ناشر، 0ط:مطبوا؛ 412 
 .م7100-ه0437العراق ك ردستان إقليم/السليمانية لظعالم، مرا مركز، 0ط:مطبوا؛ 411 
 .م7100-ه0437العراق ك ردستان إقليم/السليمانية لظعالم، مرا مركز، 0ط:مطبوا؛  419
 م.7103-ه0434العراق ك ردستان إقليم/السليمانية ،مركز مرا لظعالم، 0ط:مطبوا؛  401
 م.7105-ه0436العراق  ك ردستان إقليم/، مركز مرا لظعالم، السليمانية0ط:مطبوا؛  400

 م.7105-ه0436العراق  ك ردستان إقليم/، مركز مرا لظعالم، السليمانية0ط:مطبوا؛ 407 
 م.7112-ه0471العراق  ك ردستان إقليم/، مركز مرا لظعالم، السليمانية5ط:مطبوا؛  403

 لجامع  البخاري ومسلم. رشيد بك بابانالمال  مّر ذكره بالتفصيل ف  جهود، مج9مطبوا؛ 404 
 م.0925-ه0394العراق /بغداد، المجمع العلم  الكردي، 0ط:مطبوا؛  405
 م.0929-ه0399العراق  ك ردستان إقليم/السليمانية، كامران، 0ط:مطبوا؛  406
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 .الصَّحيحين للى الخيخ محمد للي القردا ي جهود-ب
-مجمرع البحررين اقتران النيررين فر "محمد عل  القرداا  بتحقيق كتا :  دكتورقام األستاذ ال

ة للحررديث النبرروي الك رديررونشررره، ويعررد هررذا الكتررا  مررن أهررم المصررادر باللغررة  "مالرشرريد بررك بابررانلل
 ط.صفحة من الحجم المتوس 4411الشريف، ومجموا صفحات األجزاء التسعة يبل  

 .قتران النيرين في مجمع البحرينكتاب: اتحقيق 

يِّن ِاقِّتِرررر ان  "جررراء عنررروان الكترررا  علرررى ارررالف النسرررخة المطبوعرررة:  رررع فررر  الن يِّرررر  م  يِّن م جِّ رررر  ، الب حِّ
 .401"والبخاري 402ترجمة أحاديث مسلم-تىرجىمىي مىديسىكاني موسليم و بو اري

 عاصرررمة العرررراق، وبررردأ الشررريخ بتحقيقررره سرررنة حقرررق القردااررر  كترررا  اقترررران النيررررين فررر  بغرررداد
 .(م0991-ه0401) وانتهى منها ف  سنة، (م0923-ه0393)

 

 .منهج المحقق في تحقيق الكتاب
يمكن أن نلخا المنهج العام الذي سار عليه الشيخ القرداار  فر  تحقيرق الكترا  وجمعره،   

 ف  النقاط اآلتية:

ررا أو -0 ن وجررد لبس  قابررل الررنا العربرر  ألحاديررث الشرريخين بررالنا المطبرروا، حرف ررا بحرررف، وا 
 البابان  أشار إليه ف  الهامن وصححه. خطأ  من األستاذ

كتابره، إلرى اإلمررالء المترداول فر  هرذا العصررر  ر اإلمرالء الرذي كتر  برره الشريخ البابران اّير-7
 ة.الك رديف  اللغة 

علررى حالهررا، أي كمررا أبقررى المحقررق أسررماء األعررالم فرر  أكثررر األمرراكن الترر  وردت فيهررا، -3
   بعض األحيان كتبها باللغة العربية وجعلها بين قوسين.، ولم يغّيرها.. وفأوردها الشيخ البابان 

 أولح الشيخ المحقق ف  الهامن وعند اللرورة العبارات الغاملة، إنِّ لزم األمر.-4
لم يغّير المحقق الرموز المستخدمة عند المؤلف، مثال : هذا الرمز )...(، يدل على أن مرا -5

 خر.بين القوسين إما للمؤلف أو جاء به من مكان م

                                                           
مسلم قبل اإلمرام البخراري، ولرم أجرد سرب  ذلرك، ربمرا لتسرهيل النطرق عنرد الك ررد، واهلل  قّدم المؤلف ذكر اإلمام402

 أعلم.
حيحين401  .مطبوا؛ ف  تسع مجلدات، مّر ذكره بالتفصيل ف  جهود المال رشيد بك بابان ف  خدمة الص 
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رررحيحينحررراول قررردر المسرررتطاا البحرررث فررر  عنررراوين الكتررر  والمراجرررع الر يسرررة ال-6 ذا لص  ؛ وا 
 وجد ها الط ا أو التباس ا أشار إليه ف  فهارسه المتأخرة.

 المالحظة:
 يؤخرذ فر  الحسربان مراءهن إحيرث  ،الشيخ محمردعل  القرداار  عرالم وفقيره ومحقرق ومردر -

فر  إقلريم ك ردسرتان يعرّد الشريخ تحقيقرات،  اف  المراكز العلمية الكردية، وله مؤلفرات كثيررة معقمهر
 هعنايتررعل  القرداارر  لمحمرردالشرريخ  امخطوطررة يررذكر معهرر تإذا ذكررر فرر أبررا المخطوطررات، العررراق

 .ابجمع المخطوطات وتحقيقه واهتمامه

( للبابان ، حيث بجان  تحقيقه جمع قتران النيريناعل  القرداا  قام بتحقيق )محمدوالشيخ -
ررك نِِّدي( وابنرره إ انبول وأرسررلهطالبابرران  فرر  إسرر اكررل المسررودات الترر  كتبهرر لررى )المررال حسررين الِبيسِّ

مرررن  اهرررحفقن جمرررع كرررل هرررذه المسرررودات و إحيرررث  ،)المرررال سرررالم( و)المرررال عبررردالكريم المررردر (
 .اللياا كان أكبر من تحقيقه له ولواله ماجمع وماحقق
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 .حسن البين جوينيالشيخ . 3. 2

 .وآثاره ،حياته-أ

، البينجوين  حسنر، الشهير ببن مصطفى بن محمد أمين محمد حسن بنالدكتور الشيخ  :هو
قصرررررربة بينِّجرررررروين التابعررررررة لمحافقررررررة  ( فرررررر )ب رِكيررررررو فرررررر  حرررررر  (م0949-ه0361) ولررررررد سررررررنة

 .خورشيدة محمد سعيد: أمهباد(، واسم ، من عشيرة )ق  لسليمانية/إقليم ك ردستان العراقا

بالمعهررررد اإلسررررالم  فرررر  ، والتحررررق ن  الدراسررررة االبتدا يررررة فرررر  مدينررررة بينِّجرررروينأكمررررل البينجرررروي
عنررد  النحرروالحررديث والعقيرردة و و  قرررأ التفسرريرإلكمررال دراسررته الثانويررة، وبجانرر  دراسررته  السررليمانية

، العزيررز  عمررر عبرردومررال الكبيررر، ومررال صررالح ،مررال عثمرران عبررد العزيررز :علمرراء مشررهورين مثررل
 .ك وِليتان محمدوالشيخ 

 محافقة ف  كمل معهد الدراسات اإلسالمية ف  الجامع الكبيراست (م0923 -ه0393) وف 
 عبرردالرحيمالمررال وقرررأ عنررد  ك ررول عبدالرحمنروقرررأ الفقرره والنحررو عنررد الشرريخ المشررهور برر السررليمانية
ن اك وِي  علم   سعيدوالمال  البرزنج   را ض.الفقه والفزمِّ

عنرد بعرض مشرايخ ك ردسرتان مرثال   ةا خارجيرمعهد اإلسالم  قرأ دروس  الا ف  وعندما كان طالب  
ف  السرليمانية،  المشهور برالتكية الخالدية خانقاه ف  جامع المالعبداهلل جروستان قرأ المنطق عند

للنرووي فر  الفقره  كترا  منهراج الطرالبينوقررأ  ؛ف  مسجد مولوي ف  السليمانية أبوبكر عند المالو 
  .السليمانيةمحافقة ف   دوودركا ف  مسجد اهللعناية عند المال 

بعرد قصبة بينجوين. و ف   نزارة ا لمسجدوزارة األوقاف إمام   ف م 0923-ه0393 سنةوعّين 
 سررنة، وتخرررج منهررا سررنة مررن تعيينرره، التحررق بكليررة اإلمررام األعقررم قسررم أصررول الرردين فرر  بغررداد

ن عررريّ  (م0921-ه0391) وفررر  سرررنة، ريو و بكرررالالعلرررى شرررهادة  صرررالاحم( 0922-ه0392)
فرر  مدرسررة س نِّك س ررر  س نِّك س ررر فرر  قصرربةوالتربيررة اإلسررالمية ا للغررة العربيررة عنررد وزارة التربيررة مدرس رر
لترردري  فرر  ا اسررتمر  ملررى السررليمانية إانتقررل  (م0917-ه0417) وفرر  سررنة، المتوسررطة المختلطررة

 .شورن للبنينف  ثانوية 

مية الجامعرة اإلسرالبدأ بدراسة الماجسرتير فر  أصرول الردين فر   م0993-ه0403 وف  سنة
حصررل علررى ( تخرررج منهررا و م0996-ه0402) وفرر  سررنة، باكسررتانفرر   -إسررالم مبرراد-العالميررة
وعلى إثره صدر األمر بتعيينره كمحالرر فر  ماجستير ف  علوم الحديث بدرجة إمتياز، الشهادة 

حصرررل علرررى  (م7105-ه0436) وفررر  سرررنة ،ثرررالث سرررنواتلمررردة  الجامعرررة المرررذكورة، واسرررتمر
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 London-علروم اإلنسرانيةللنردن لفر  علروم الحرديث فر  جامعرة  مراسرلةالبنقرام  كتوراهالدشهادة 
humanities college409. 

 .آثاره العلمية

لرره أكثررر مررن  ، إلررافة إلررى ذلررك فررإنها لررة   ومحالررراتن  قومررواع اخطب رر البينجرروين ، شرريخلل إن
ة الك رديرغرة للرى الإوعديرد مرن الترجمرات  ةميريبحوث أكادله و  ات،بمن الكت  والكتيّ ا خمسين مؤلف  

، 471فر  شربكة اإلنترنيرت موجرودة والدرو  قوله م ات الخط  والمواع ،مطبوعة واير مطبوعة
لرى بعرض جهروده العلميرة فر  علرم إوهنرا نشرير  ،مجرالت والجرا ردالفر   هاوله مقاالت عديردة نشرر 

 الحديث:

 .470الك ردي الموصل  بدر بن لعمر-الصحيحين بين الجمع: مخطوطة تحقيق -0

 .477"النيرين اقتران كتابه ف  ومنهجه البابان  العالمة -7

ة الك رديرر، باللغررة ابررن حجررر العسررقالن -طلح أهررل األثرررنخبررة الفكررر فرر  مصررشرررح كتررا : -3
وحررل صررعابه، : وهررو شرررح واف لكتررا  نخبررة الفكررر بحيررث فررك رمرروزه "شرررح نخبررة الفكررر"وسررماه: 

   .473والكتا  مكون من سبعين صفحة من الحجم الكبير

شذذذىرمي ضذذذ   "، وسرررماه: "ليحيرررى برررن شررررف النرررووي -ون النوويرررةاألربعررر"شررررح أحاديرررث -4
: شر ح معنى المفردات، ثاني ا: شرر ح المعنرى "فىرموود كى : وف  هذا الشرح اتخذ المنهج اآلت : أوال 

را  ل  اإلجمال  للحديث، ثالث ا: ع رر ض  مروجز ا لحيراة الصرحاب  الرذي رو  الحرديث، رابع را: ك ت ر  ع رِّ
حاديرث، إجماليا لحياة مخرج  األحاديث، خامس را: بري ن مرا يسرتفاد مرن الحرديث، سادس را: خرر ج  األ

                                                           
السررليمانية الجديردة، فرر  فر  )بيترره(، الموجرود فرر  حر    اعتمردنا لحيراة الشرريخ حسرن البينجرروين  مرن اللقرراء معره413

م( ف  الساعة الثانية قهرر ا؛ ويروم 6/07/7106السليمانية/ إقليم كرد ستان العراق؛ يوم الثالثاء الموافق ) محافقة
ا؛ ويروم الثالثراء الموافرق )2/7/7102الثالثاء الموافق ) م( فر  السراعة 3/0/7102م( ف  الساعة العاشررة صرباح 

ا؛ ويوم الثالثا ا.2/7/7102ء الموافق )العاشرة صباح   م( ف  الساعة العاشرة صباح 
الموقرررع الرسرررم  للشررريخ البينجررروين ، حيرررث يوجرررد جميرررع مؤلفاتررره والمعلومرررات عليهرررا فررر  موقعررره علرررى : ينقرررر471

 www.penjweny.org: اإلنترنيت
 وهو كتابنا الذي سنتحدث عنه. 470
 سنتحدث عنه.وهو كتابنا الذي 477
 كبير.من الحجم ال صفحة 41 المعد للطبع؛ وهو ف  473

http://www.penjweny.org/


115 

 

 
 

باإلشارة إلى أماكنها ف  الكتر  المعتمردة. والكترا  مكرون مرن مرا تين وأربرع وعشررين صرفحة مرن 
 .474الحجم الصغير

: ةالك رديروهرو باللغرة  "مصرطلح الحرديث وعلومره-ااراو و  اانيارييذىكاني  فذىرموود   "كتا : -5
وكتابررة ، ومكانتهرراالسررنة عررن  خرراا بالحررديثالقسررم األول  :هررذا الكتررا  مكررون مررن أربعررة أقسررام

وبعده، ورد الشبهات الواردة حرول هرذا المولروا.  -صلى اهلل عليه وسلم-الحديث ف  زمن النب 
ررا ثالثرريننخصررا لبيرران قسررم الثرران  الو  األخررذ ذكررر الحررديث، والقسررم الثالررث  أنررواا علرروممررن  نوع 

را  الوالوصل ف  الحديث، و  ثمران وثمرانين ؛ والكترا  مكرّون مرن حرديث المولرواللقسرم الرابرع خ 
 .475صفحة من الحجم الوسط

تحقيق سند الحديث الذي رواه الترمرذي وتحليرل متنره حرول إنرزال المراء مرن بحٌث بعنوان: "-6
 ."476السماء

 .الصَّحيحين للى الخيخ حسن البيْنجويني جهود-ب

ران العالمة البابان  ومنهجره فر  كتابره اقترالبينجوين  بكتابة بحث بعنوان: " قام الدكتور حسن
فرررر  شرررررح  كتررررا  "اقتررررران النيرررررين فرررر  مجمررررع البحرررررين" : وهررررو عبررررارة عررررن البحررررث عررررنالنيرررررين"

ررحيحين  مخطوطررة الشرريخ البينِّجرروين  قحقّرر العالمررة المررال رشرريد بررك البابرران ؛ ثررم ، والررذي ألفررهالص 
عمر برن لياءالدين أب  حفا مخطوطة ثمينة من مثار العالمة " ، وه الجمع بين الصحيحين

 جهدين:الهذين  لىع عرف؛ وهنا نتالك ردي صل بدر المو 

 :  .الجمع بين الصحيحين تحقيق مخطوطةأوًلا

للياءالدين أبوحفا عمرر -الجمع بين الصحيحين"جاء عنوان الكتا  على االف الرسالة: 
 .472"هر671 ت: الك رديبن بدر الموصل  

 

                                                           
 م.0996-ه0402العراق /إقليم ك ردستان ، مطبعة وزارة التربية، أربيل7ط:مطبوا؛ 474
 م.0992-ه0401 العراق ك ردستان إقليم /، مطبعة وزارة التربية، أربيل0ط:صفحة،  16مطبوا؛ ف  475
 اير مطبوا.476

قسرم الدراسرات –للعلروم اإلنسرانية "لندن"رسالة علمية قدمها لنيل درجة الدكتوراه ف  جامعة  ، وه اير منشورة472
 .م7105-ه0436 ، سنةاإلسالمية
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لتحقيررق هررذه المخطوطررة،  هدوافررع ر يسررية دفعترر ةثالثررإلررى  بينجرروين  فرر  مقدمررة رسررالتهال أشررار
 : وه

 وهرر  ثرران  لهررا، وتتبررع النبويررة السررنة فرر  بحررث ألنرره عبررادة؛ الملررمار هررذا فرر  العمررل أن-أ
 االشرتغال أن الشركو األول،  للمصردر ومتممة ومفسرة مولحة ه  بل الشرعية، ألحكامل مصدر

 الدين. ف  التفقه يسب  بها

 خدمات علمية جليلة لظسالم والمسلمين. قدم ؛ الذيالك رديإبراز الوجه العلم  للشع  - 

هرو  ،-أو هرذه المخطوطرة-الكترا  ذكرر الشريخ البينجروين  أن هرذامزايرا هرذه المخطوطرة؛ -ج
حسر   ف  الجمع بين الصحيحين يؤل رف علرى طريقرة الكتر  واألبروا  -هحس  علم- أول كتا 

نهررا كتبررت قبررل سرربعة قرررون، إذ تحفررة تراثيررة نررادرة، أل دُّ ع رر؛ والمخطوطررة نفسررها ت  الحررروف الهجا يررة
، ابررن الصررالح الشررهرزوريلظمررام الحررافق  اكرران المؤلررف مررن علمرراء القرررن السررابع، وكرران معاصررر 

 .471وكان أقدم منه عمرا بعشرين سنة ه(643-522ت: )

م(، 0991-ه0409سرنة ) لسليمانية/إقليم ك ردسرتان العرراقابدأ بتحقيق هذه المخطوطة ف  و 
م( إلى جامعة لندن للعلوم اإلنسانية، 7107-ه0433وأعد التحقيق إعداد ا كامال  ثم قدمه سنة )

 .( حصل على شهادة الدكتوراه عليهم7105-ه0436وف  سنة )

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .07ات: حسن البينجوين   ،الجمع بين الصحيحينعمر بن بدر، 471
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 .المخطوطة في تحقيق محققمنهج ال

فرريمكن أن نلخصرره فرر   ،هأطروحتررواجتهاداترره ومرا رره فرر   تحقيقررهوأمررا عررن منهجرره العررام فرر  
 .479يةتالنقاط اآل

تركيرا، بالنسرخة الخطيرة األخرر   إسرتنبول فر  مصورة من مكتبة أيا صوفياالنسخة المقالة -0
د مررن سررالمة بعررض الكلمررات وصررحتها فرر  يررالمصررورة مررن مكتبررة )دبلن/جمهوريررة إيرلنرردة(، للتأك

أيرا صروفيا النسرخة األم،  د  نسخة  المتن، السيما الكلمات المطموسة، أو الخالية عن اإلعجام، وع  
 تاريخبلت بالنسخة الخطية للمؤلف، وعليها تصحيحات وتصويبات، وهوامن توليحية، و ألنها ق

 كتابتها قري  من عصر المؤلف، وخطها أكثر ولوحا، والمستنسخ لها كان عالما.

للتأكرد  ، كرال  علرى حردة، فر  كترا  مطبروا،الرجوا إلى األصلين صحيح  البخاري ومسلم-7
 .من صحة النا، وسالمته من األخطاء والتصحيف

تخريج أحاديث المخطوطة من الصحيحين، وذلك بذكر الكتا  والبرا  والصرفحة، واخترار -3
، لكتررررا  صررررحيح المملكررررة العربيررررة السررررعودية/لهرررذا الغرررررض طبعررررة دار السررررالم األولررررى، الريررراض

، /لبنرانترراث اإلسرالمى األولرى، بيروتالبخاري، وهو ف  مجلد واحرد، وكرذلك طبعرة دار إحيراء ال
 .لكتا  صحيح مسلم، ألنه سهل التناول وف  مجلد واحد

 . لبط النا بالشكل الكامل، وذلك لتسهيل قراءته للجميع-4

برين معقروفين، وتصرحيحها فر  الهرامن واإلشرارة  الت  قد يقرع فيهرا الناسرخ– ولع األخطا-5
 .تتعسر قراءتهاإليها، وكذلك الكلمات المطموسة الت  

 .اإلشارة إلى الموالع الت  تكرر فيها ذكر الحديث-6

 .بيان اري  األلفاق، وترجمة الرواة، وترقيم األحاديث والكت -2

تولرريح اإلبهررام الررذي قررد يقررع فرر  أسررماء الرررواة أو كنرراهم أو نسرربهم، وذلررك بررالرجوا إلررى -1
 .الكت  الت  تتحدث عن اإلبهام

يجاز ف  الهامن، واعتمد المحقق ف  ذلك على هذه الكت ترجمة الرواة باختصار -9  :وا 

                                                           
 .053ت: حسن البينجوين  ا الجمع بين الصحيحين، بدر، بن عمر479
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 ؛ تقريرر  التهررذي.7 للحررافق الررذهب ؛-الكاشررف فرر  معرفررة مررن لرره روايررة فرر  الكترر  السررتة-0
الثقررراة .5 ؛الكبيرررر لظمرررام البخررراري تررراريخال.4؛ تهرررذي  التهرررذي  للحرررافق ابرررن حجرررر العسرررقالن .3

؛ طبقرات خليفرة برن خيراط.2؛ الناقرد ابرن أبر  حراتمالجررح والتعرديل للحرافق .6للحافق ابرن حبران؛ 
؛ الطبقررات الكبررر  البررن سررعد.9 ؛اإلصررابة فرر  تمييررز الصررحابة للحررافق ابررن حجررر العسررقالن .1

 .تهذي  الكمال للحافق جمال الدين المزي، وايرها.01

بكتا  اإليمان الذي بدأ به المصرنف، وأعطراه المحقرق  اا، بدء  ترقيم الكت  ترقيما تسلسلي  -01
والررذي جرراء بعررد كتررا  اليمررين، ولررم ي عُّررد  226، وانتهرراء بكتررا  اللواحررق الررذي يكررون رقمرره 2رقرم: 

المصررنف الغررزوات كتابررا، بررل كترر : عرردد الغررزوات، والمحقررق أبقاهررا كمررا كتبهررا المؤلررف، ولكرررن 
 .سم: كتا  المغازيأعطاها رقم الكتا ، ألن البخاري ذكرها با

لى مخر حديث منه-07  .ترقيم األحاديث ترقيما متسلسال، من أول حديث ف  الكتا ، وا 

ولع عالمات الترقيم من فواصل ونقاط، وأقوا  وعالمات التعجر  واالسرتفهام ونحوهرا -03
 .ف  النا المحقق

 .مراجعة اآليات الكريمة بترقيمها، وذكر سورها، ولبطها بالشكل-04

-لقا رره والسرررايل-لقايررره ات حسرر  اإلمرررالء الجديررد، وذلرررك مثررلدة كتابرررة بعررض الكلمرررإعررا-05
و ، و عا شرررررة-عايشرررررةالحرررررا ض، و -الحرررررايض، و السرررررا ل من، ج ِّتهرررررا-رؤو ، وجيِّتهرررررا-ر  -والمررررروِّ

من، وتررودُّوا ررِرثثالثررة-رجرراء ثوابهرررا، وثلثررة-، ورجرراجرردعآء-وجررردعآ، تررؤ دوا-المررؤِّ الحرررارث، -، والح 
 .إلخ …جاء-وجأ، هاأنا-السالم، وهأنا-والسل م

لم يلع المحقق الفهرست ف  مؤخرة الكتا ، كما هو مألوف فرى عصررنا، برل أبقراه فر  -06
 .بداية الكتا  كما ولعها المؤلف رحمه اهلل

 .للمصادر والمراجع-  .للكت  واألبوا –ولع فهار : أ-02
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 )العالمة الباباني ومنهجه في كتابه اقتران النيرين(. كتابثانياا: 

جاء عنوان الكتا  على االف النسخة المطبوعة: )العالمة البابان  ومنهجه ف  كتابه اقتران 
 .431ن ف  مجمع البحرين(يالنير 

أحفررراد صرررالح الررردين  الك رررردين الشرررع  "إ: إلرررى الغررررض مرررن تأليفررره بقولررره البينجررروين  يشرررير
، فهررذا ىاشررتهروا بالشررجاعة والبسررالة فرر  الحرررو  والنررزال فرر  سرراحات الرروا -رحمرره اهلل-األيرروب 

الدراسررة إبررراز  هعلررى الجوانرر  األخررر ، فررأردت بهررذ ىالجانرر  فرر  حيرراة هررذا الشررع  المقلرروم طغرر
نهم وعقيرردتهم الجانرر  العلمرر  والثقرراف  لهررم، ليعرررف الجميررع: أن ماقررّدموه مررن خرردمات علميررة لرردي

ا عرررن قرررّدموه فررر  الررردفاا والرررزود عنررره، وأن أقالمهرررم التقرررل ترررأثير   وأمرررتهم اإلسرررالمية التقرررل عرررن مرررا
 . 430"سيوفهم

-ه0406فررررر  سرررررنة )أي  ،سرررررنة واحررررردةفررررر   باكسرررررتانكتررررر  البينجررررروين  هرررررذه الرسرررررالة فررررر  
 م(.0996-ه0402م=0995

 .منهج المنلف في كتابه

أول كترا  مطبروا جمرع برين الصرحيحين مرع  اقترران النيررينجوين  أن كتا  يعتقد الشيخ البينِّ 
شررررحهما فررر  ترررأليف واحرررد، وعلرررى ترتيررر  الكتررر  واألبررروا ، والكترررا  فيررره متانرررة القرررديم، وتنقررريم 

 :تناوله بالدراسة والبحث، ساريا على خطة مكونة من الشيخ البينجوين  . لذلك فإنالجديد

اة المؤلررف مررن والدترره إلررى وفاترره؛ والمبحررث التمهيررد، ويشررمل مبحثررين، المبحررث األول: فرر  حيرر
 الثان : ف  مثاره العلمية.

 لى أربعة أبوا  وخاتمة، كاآلت :عوبعد التمهيد قسم بحثه 

 البا  األول: ف  التعريف بالكتا  ومكانته، ويتلمن أربعة فصول وخاتمة.

                                                           
 فررر  (م0996-ه0402) فررر  سرررنةتمرررت مناقشرررتها  ا336فررر    الكترررا  رسرررالة ماجسرررتير، وهررر اأصرررل هرررذ431
بإشرررراف: حسرررين  ، والرسرررالةدرجرررة اإلمتيرررازعلرررى  بهرررا ة اإلسرررالمية العالميرررة جامعرررة إسرررالم مبررراد، حصرررلعرررالجام

بكميرة قليلرة فر  إحرد  مطرابع إسرالم  ت الرسرالة علرى شركل كترا طبعر (م0999-ه0471)الجبوري؛ وف  سرنة 
 ./باكستانبادم

 .1ا العالمة الباباني ومنهجه في كتابه اقتران النيرينحسن البينجوين ،  430
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رررررا يرررررة شررررررحه وجمعررررره وترتيبررررره لألحاديرررررث؛ و فالفصرررررل األول: فررررر  كي الفصرررررل الثررررران  خص 
الفصررل الثالررث مراجعرره... ويتلررمن نسرربة اآلراء إلررى أصررحابها، تنرراول فرر  جتهاداترره ومرا رره؛ و ال

الفصررل قررارن فرر  ونبررذة مررن حيرراة بعررض أصررحا  المراجررع، وقا مررة بأسررماء مراجررع المؤلررف...، و 
 الرابع بين المؤلف وعدد من شراح الصحيحين.

فر  عررض المسرا ل اللغويرة، ويشرمل علرى  البابران ة الشريخ طريقر ، فرذكر فيرهالبا  الثان أما 
 فصلين: 

 الفصل الثان : ف  إيراد المسا ل البالاية.و الفصل األول: ف  شرحه لغري  الحديث؛ 

فرر  االسررتدالل  ة الشرريخ البابرران طريقرر، لالبررا  الثالررثوقررد خصررا الرردكتور حسررن البينجرروين  
 ثالثة فصول: هذا البا  ستنباط، ويتلمنواال

يررررراد مراء الفقهرررراء، ويشررررمل علررررى سررررتة الفصررررل  األول: طريقترررره فرررر  شرررررح أحاديررررث األحكررررام وا 
 مباحث.

 متعددة ... تالفصل الثان : طريقته ف  شرح أحاديث العقيدة، ويتلمن مولوعا

 الفصل الثالث: ف  التوفيق بين األحاديث المتعارلة.

 ة الشريخ البابران طريقر الدراسرةوهرو األخيرر، فتنراول فيره البينجروين  بالبحرث و  البا  الرابرعأما 
 ثالثة فصول: هذا البا  ف  عرض مسا ل علوم الحديث، ويتلمن

الفصررل الثرران : فرر  السررند ومررا يتعلررق برره مررن اتصررال و  الفصررل األول: فرر  الجرررح والتعررديل...
  والفصل الثالث: ف  المتن وما يتعلق به من علل... وانقطاا.

 بإيجاز ف  عدة صفحات. ته،وختم دراسته هذه، بخاتمة ونتا ج دراس

 ..ة درجة اإلمتياز.ناقشه لجنة المتوبعد المناقشة منح
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 .األستاذ حمه كريم عبدهللا. 4. 2

 .وآثاره ،حياته-أ

فرر   (م0953-ه0327) ولررد سررنة أحمررد، بررنمحمررد حمرره كررريم بررن عبررداهلل بررن األسررتاذ  :هررو
س وراو(قرية  ِلير ف  منطقة )س رِّ ويناء لقالتابعة ل شِّ / إقلريم ك ردسرتان السرليمانيةف  محافقرة  ِبينِّج 
شررة( التابعررة لقلرراء برراوة  قصرربة فرر  يرررانإك ردسررتان مررن  ا فرر  األصررلبرروين كانررأمررن  ،العررراق )نودِّ

ماشان  .مصطفى بنأحمد  بنتخانم : واسم أمه ،التابع لمحافقة كِّرِّ

 سرريدناحيررة م( إلررى منطقررة شررهرزور وسرركنا فرر  0951-ه0322) كرران أبررواه هرراجرا فرر  سررنة
، ودر  عنررد معلمرررين صررادق سرريدحمررره كررريم المرحلررة االبتدا يررة فررر  ، واسررتكمل األسررتاذ صررادق

 القالر  رحريموالشريخ  ،المرال قرانع المشرهور الك ررديشاعر الو  ،شيخ عبد العزيزالمشهورين منهم 
محافقرررررة  مركرررررز فررررر  للبنرررررينشرررررورن تكمل المرحلرررررة المتوسرررررطة فررررر  مدرسررررة ، ثرررررم اسرررررداروارررران 
 السليمانية.

 ،ة للبنرررينإعداديرررة السرررليمانيمرحلرررة اإلعداديرررة فررر  الاسرررتكمل  (م0927-ه0397) فررر  سرررنةو 
 .بالجامعة مايلتحق عض القروفسب  بلكن بو 

 فرر  راق فررتم إبعرراده إلررى محافقررة بابررلم( مررن إيررران إلررى العرر0925-ه0395وعرراد فرر  سررنة )
رررري ن  موقفررررا فرررر   ررررِكن  فرررر  ناحيررررة اإلسرررركندرية، وع  شررررأة العامررررة للصررررناعات المنجنررررو  بغررررداد، وأسِّ

 .الميكانيكية
 مزرعرة شراندري فر  ف  محافقة السليمانية ى معمل السكر( إلم0911-ه0411ون ِقل سنة )
 ف  سيد صادق.
، فررر  عبررردالرحمنشررريخ المرررال عبرردالقادر برررن الشررريخ الالتحرررق ب (م0911-ه0411) وفرر  سرررنة

 لخ.إصول الفقه ...أبالنحو والفقه و  مبتد االعلوم الشرعية  سيدصادق ودر  عنده
جمعيررة  فرر  تأسرري  (م0997-ه0407) مررع بعررض مررن الشرريوة والمثقفررين فرر  سررنةواشررترك 
 .ف  ك ردستان يناإلسالمي تّا ك  الجمعية  ثقافية باسم

ؤول الترأليف والترجمرة وعلرو هي رة ومسر لجمعيرةا ر ري وأسند إليره بعرد سرنتين منصر  نا ر  
 لسان حال الجمعية. "رسالة الحقيقة-اسيتثىيامي رِ" التحرير ف  مجلة
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للجمعيرة  ( انتخ  لمسؤولية فرا السرليمانيةم7115-ه0476م=7110-ه0477وف  سنة )
 .412إلافة إلى علويته ف  هي ة تحرير المجلة

 
 آثاره العلمية: 

يشارك حمه كريم عبداهلل مع اللجنة المختصة المشكلة من قبل فرا السليمانية لجمعية الكتا  
  "مختصرر ، وكتراإقليم ك ردسرتان، فر  ترجمرة كتراب  "مختصرر صرحيح البخراري"اإلسالميين ف  
المكتبررة اإلسررالمية بعرردد مررن المؤلفررات األسررتاذ حمرره كررريم  شررارك، كررر ي  اللجنررة؛ صررحيح مسررلم"

 نقسمها كاآلت :يمكن أن 

 باللغة الُكردية: أوًلا: التأليفات

 .433مفىرموود  هاوبىشىكانى بو ار و موسلي–بخار  و مسلمالحاديث المشتركة بين األ-0

 .434 صول البحث العلمأ-بنىماكانى تويَذينىو   اانستيى-7

 .435 سالمنحو االقتصاد اإل-بىر و ئابووريى ئيسالم-3

 . 436نحو العدالة االجتماعية-بىر و دادطىريى كؤمىةَيىتى-4

 

 

 

 
                                                           

 اإلسررالم  االتحرراد لحررز  التررابع( الرردعوة مركررز) فرر  مررن اللقرراء معره كررريم عبررداهلله حمرراألسررتاذ  اعتمردنا لحيرراة437
يررروم السررربت الموافرررق  ،العرررراقكرد سرررتان /إقليم فررر  محافقرررة السرررليمانية المعلمرررين حررر  فررر  الموجرررود الك ردسرررتان ،

 قلمررررررِه وصررررررلتن  بترررررراريخرسررررررالة خاصررررررة مررررررن المترررررررجم بو ؛ اشرررررررة صررررررباح  اعالفرررررر  السرررررراعة  (م72/00/7106)
 م(؛ محفوقة ف  األرشيف.77/07/7106)

  وهو كتابنا الذي سنتحدث عنه.433
 معد للطبع.434
 معد للطبع.435
 م.0915-ه0415 العراق كرد ستان إقليم /سعد، بغدادمطبعة أ، 0ط:مطبوا؛ 436
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 إلى اللغة الُكردية: ثانياا: الترجمات

ضذؤن مامىلَذى لىطذىلَ    "وسرماه:  ؛الردكتور يوسرف القرلراوي-ة النبويةكيف نتعامل مع السن-0
 .432"سوننىتى ثيَغىمدىردا بكىين؟

ضذذذريؤكى "ي، وسرررماه: النررردو   الحسرررن  بوالحسرررن علرررأالررردكتور -طفرررالقصرررا النبيرررين لأل-7
 . 431"ثيَغىمدىران بؤ ميَرمنداةن

 .439"موسولَمانيَيت ضؤن د بيت"، وسماه: فتحى يكن-سالملظ  انتما   ماذا يعن-3

ئيسذذذذالم ئذذذذاي  و " ، وسررررماه: الرررردكتور مصررررطفى السررررباع-سررررالمالرررردين والدولررررة فررررى اإل-4
 .441"د ولَىتى

ثيالنىكاني "، وسرماه: دكتور مصطفى الخالرديللدكتور عمر فروة وال-ستعمارالتبشير واال-5
 .440"داطريكىراني جيهاني ئيسالم

مرؤظ و د ولَىو لذى  "، وسرماه: الدكتور عبدالكريم زيردان-سالميةالفرد والدولة فى الشريعة اإل-6
 .  447"ئيسالمدا

بىجيهانيكردن ديذديَكي  "، وسرماه: الدكتور محسن عبرد الحميرد-سالمالعولمة من منقور اإل-2
 . 443"ئيسالمي

 

 

                                                           
 إقلررريم ، مطبعررة وزارة التربيررة، أربيررل/0ط:،  أحمررد الشرررافع شرريخعمرررر ريشرراوي، وال شرريخمطبرروا، المراجعررة: ال432

 م.0991-ه0401العراق  كرد ستان
 م(.7111-ه0470=0993-ه0403)سنوات كراسة منذ  05بوا؛ ف  مط431
 (.م7113-ه0474=م0993-ه0403)سنوات بجهاز )أوفسيت( أكثر من عشر طبعات منذ مطبوا؛ 439
 .تاريخف  السليمانية بجهاز )أوفسيت( بدون مطبوا؛ 441
 معد للطبع.440
 .0991-ه0409 العراق كرد ستان إقليم /، منشورات مكتبة روشنبير للطبع والنشر، السليمانية0ط:مطبوا؛ 447
 م.7116-ه0472 العراق كرد ستان إقليم /، منشورات مكتبة روشنبير للطبع والنشر، السليمانية0ط:مطبوا؛ 443
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النرردوة العالميررة للشررربا  -يتررامقسرررم األ  عرررداد اللجنررة التربويررة فررإ -يترراملأل يالتربررو المررنهج -1
 . 444"ثىرو رد   مندالَان لى ئيسالمدا، وسماه: " سالماإل

، وسرررررماه: الررررردكتور محمرررررد خيرررررر عبررررردالقادر-سرررررالمقتصرررررادية فررررر  منقرررررور اإلالتنميرررررة اال-9
 .445"ثىر ثيَداني ئابوري لىديدي ئيسالمىو "

قىيرانى دارايى ، وسرماه: "446 الدين القرداار ي الدكتور على مح-المالية العالميةزمة األ-01
 .447"جيهان

 :الصَّحيحينفي خدمة  جهود األستاذ حمه كريم لبداهلل-ب

 .ألف كتاب ا وجمع فيه األحاديث المشتركة ف  صحيح  البخاري ومسلم

 .ومسلم البخاري في المختركة األحادي ترجمة كتاب: 

-فىرموود  هاوبىشىكاني بو اري و موسليم"كتا  علرى ارالف النسرخة المطبوعرة: ال عنوانجاء 
 .441"حاديث المشتركة ف  البخاري ومسلماأل

 ترررراريخفرررر  ؛ وبرررردأ بكتابترررره كرد سررررتان العررررراق/إقليم السررررليمانيةهررررذا الكتررررا  فرررر  محافقررررة  ألررررف
 م(.0/3/7117  )، وانتهى منها ف(م03/00/7110)

الغررض مررن تررأليف هرذا الكتررا ، إلررى أهميرة الصررحيحين فرر   عبررداهللسررتاذ حمره كررريم األيعرزو 
ن أحاديرث إلرى فهرم المصردر الثران  لردينهم بلغرتهم األم، فقرال: "إ الك ررداإلسالم وحاجرة المسرلمين 

ن برررين ان الكتابررراهرررذ دُّ ع ررر، وي  -صرررلى اهلل عليررره وسرررلم-أصرررح أحاديرررث النبررر  هررر البخررراري ومسرررلم 
جراء  ي حرديث نبرويأوالشرك أن  ،سرتنباط األحكرامن  بعد القررمن الثاالمصدر الالعلماء المسلمين 

". ويشرير صرحيتهماأعلمراء الحرديث ب إلرافة إلرى إقررار ومرأخوذ بره، ف  هذين الصحيحين مقبول
                                                           

 م.7111-ه0470 العراق كرد ستان إقليم مطبوا؛ بجهاز )أوفسيت(، السليمانية/444
 م.7112-ه0471 العراق كرد ستان إقليم ين، أربيل/ز ، 0ط:مطبوا؛ 445
 م.7101-ه0430العراق  كرد ستان إقليم /) ارا(، السليمانية  عالممركز اإلال، 0مطبوا؛ ط:446
 اإلسرالم  االتحراد) لحرز  الترابع( الردعوة مركرز) فر  مرن اللقراء معره كرريم عبرداهلله حمراألستاذ  اعتمدنا لحياة442

يرروم السرربت الموافررق  ،كرد سررتان العررراق(/إقليم فرر  محافقررة )السررليمانية المعلمررين حرر  فرر  الموجررود ،(الك ردسررتان 
 .اشرة صباح  اعالف  الساعة  (م72/00/7106)

-ه0431 العرررررراق كرد سررررتان /إقليمشررررنبير، السرررررليمانيةو مؤسسررررة ر  ، منشرررررورات7ط:، ا655مطبرررروا؛ فرررر  441
 م.7119
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لررى إهررذين الكتررابين  ةلررى ترجمررإك ردسررتان فرر   مسررلمينلحاجررة اهررو اآلخررر  أيلررا إلررى أن الغرررض
 ا، "والغرض إيصال معنى األحةالك ردييتحدثون بلغتهم  الك ردعلما  بأن  ،ةالك ردياللغة 

 بلغتهم ك  يفهموها". الك رديديث النبوية إلى القارئ 
 .منهج المنلف في كتابه

أبررررز المصرررادر والمراجرررع مشررريرا فيهرررا إلرررى ، ةكتررر  المؤلرررف مقدمرررة لكتابررره فررر  صرررفحة واحرررد
وأمررا عررن  .منهجرره فرر  كتابررهلمررن الخطرروط الر يسررة  امة فرر  شرررحه؛ ثررم بررّين فيهررا بعلررخدالمسررت

منهجرره العررام فرر  كيفيررة شرررحه وجمعرره وترتيبرره لألحاديررث واجتهاداترره ومرا رره فرر  كتابرره فرريمكن أن 
 ية:تنلخصه ف  النقاط اآل

، إلعطررراء المعنرررى الكامرررل والشرررامل لجميرررع مفرررردات -0 ترجمرررة األحاديرررث ترجمرررة حرفيرررة أوال 
 الحديث.

 لى التكرار وعدم اإلطالة.حذف األحاديث المكررة، لعدم الحاجة إ-7

 حذف بعض األحاديث الت  فيها أحكام فقهية بحاجة إلى تفسير وشرح طويل.-3

 تم اختصار أو بعض العنوانين أو تعديله حس  الحاجة.-4

ترررم حرررذف أسرررماء نسررر  الرررراوي واالقتصرررار علرررى اسرررمه أو كنيتررره فقرررط، لعررردم اإلطالرررة فررر  -5
 ة.الك رديالترجمة 

 المبهمة ف  معكوفة لمساعدة القارئ لفهم الحديث بشكل جيد.تم توليح الكلمات -6
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 .خانيي  أنور قادر الش   األستاذ. 5. 2

 .وآثاره ،حياته-أ
 م( فرر  حرر 0961-ه0311سررنة ) د، ولرر449خان يِّ أنررور قررادر محمررد أمررين الش رر سررتاذاأل :هررو
ِدي( إحررد  العشررا ر  ، مررن عشرريرة/إقليم ك ردسررتان العررراقبيررلأرِّ فرر  محافقررة  )خان قرراه( ة الك رديرر)ك رررِّ
 .بداهلل أحمدحبيبة ع: ، وأمه ه المعروفة

بتدا يررة اال رحلررةدخررل المحيررث  دينترره؛ منررف الررذكر؛كانرت نشررأة الشرريخ وبدايررة طلبرره للعلررم فرر  م
واسرررتكمل فرر  أربيرررل الواقعررة فرر  حرر  )ط يررراوة(،  "مولرروي"فرر  مدرسررة  (م0925-ه0395) سررنة
م(؛ ودخررل المرحلررة المتوسررطة فرر  السررنة نفسررها 0911-ه0411سررنة ) بتدا يررة فيهررامرحلررة االال

 "الجمهوريرةمتوسرطة "المتوسرطة واإلعداديرة فر   مرحلتر  (م0916-ه0416) ف  سنةمستكمال 
 حصررل علررى شررهادة الرردبلوم العررال أربيررل و طبرر  فرر  مدينرة معهررد الال؛ ودخررل "إعداديرة ك ردسررتان"و

تعليم  المستشفى العّين كمعاون طب  ف  محافقة السليمانية ف  ؛ ثم (م0919-ه0419) سنة
 أربيل.محافقة لى إوبعد سنة نقل 

حيررث قرررأ عنررده كتررا   م( انتقررل إلررى الشرريخ المررال رسررول ك ل ِكينِرر 0993-ه0403وفرر  سررنة )
لشررافع ، ودر  عنررد الشرريخ المررال محمررد فرر  الفقرره ا للنررووي-لمحترراج شرررح ألفرراق المنهرراجمغنرر  ا
م( النحررو والصرررف مررن قواعررد اللغررة العربيررة؛ 0995-ه0405سررنة ) معررروف برررالمال ر نأمررين ال

م( بدأ بترجمة كت  الحديث؛ وتعلريم الطرال  والشربا  فر  المسرجد؛ 0997-ه0407وف  سنة )
، وبرراق  العلررروم اإلسرررالميةالقرررمن  الكرررريم والتجويررد والتفسرررير وحفررق القررررمن وكتررر  الفقرره الشرررافع ، 

مسرتمرا فر  وقيفتره الحكوميرة كمعراون -واليرزال–ك ث ر؛ إلافة إلى ذلرك كران ّبانٌ وتعلم على يده ش  
 ؛ وقد ألقى عددا من خط  الجمعة ف  التعليم  ف  محافقة أربيل أربيل ف  مستشفى طب 

 .451القر  واألرياف وأ م  المصلين ف  مساجد القر 

 

 
                                                           

 وزيارت.صالح الدين وقريبة من قرية أجداده كلياو   لناحية مصيف التابعةالشيخان  نسبة إلى قريته الشيخان :449
رررررن( فررررر  المحافقرررررة  معررررره اللقررررراء اعتمررررردنا لحيررررراة الشررررريخ أنرررررور قرررررادر الشررررريخان  مرررررن مرررررن451 وش  فررررر  المكتبرررررة )ر 

؛ ثانيررة عشرررة العاشرررة قهررر ا السرراعة فر ( م79/00/7106) الموافررق السرربت السرليمانية/إقليم ك ردسررتان العررراق يرروم
 .األرشررررررررريف فررررررررر  محفوقرررررررررة ؛(م76/0/7102) بترررررررررأريخ وصرررررررررلتن  بقلمرررررررررهِ  المتررررررررررجم مرررررررررن خاصرررررررررة رسرررررررررالةو 
 .األرشيففمحفوقة)



127 

 

 
 

 آثاره العلمية: 
فررر   ة الررربعض اآلخررر،بعررض الكتررر  وترجمررترررأليف -إلررافة  إلرررى وقيفترره–مررار  )الشررريخان (

 ، منها:العلوم المختلفة

بعرض  مرنحرديث ذهبر   ألرف-رين لىضذىند  ذىمي يَكى ديَذرين   فذىرمود ي ايَذ   0111"كتا : -0
السررراج المنيررر فرر  أحاديررث "كتررا :  الصررحيحة مررن هررذه األحاديررث اسررتخرج: "الصررحاح القديمررة

 .451ةالك رديلى اللغة إ اوترجمه "شيخ األلبان لل-صحيح الجامع الصغير

 مرن حرديث ذهبر  فر  سرتة 611-رين لىشذى   ذىمي ي ديَذرين   فىرمود ي ايَذ  011"كترا : -7
 .452ةالك رديوترججمها  وترججمها إلى اللغة  "القديمةالصحاح 

 .451"األخالق واآلدا  اإلسالمية- ور وشت و ئادابىكاني ئيسالم"كتا : -3

 مرننصريحة  25- ذلى اهلل عليذى وسذلم   -ثيغىمدىرئامؤذطاري لى ئامؤذطاريىكاني  57"كترا : -4
 .454"-وسلم هصلى اهلل علي-نصا ح النب 

، "د الحسررررررررينلألسررررررررتاذ برررررررردر محمررررررررد عبرررررررر-بيرررررررراء للناشرررررررر ةقصررررررررا األن" كتررررررررا :ترجمررررررررة -5
 .455"قصا األنبياء للشبا  والناش ين-نغىمدىران بؤ طىجنان و ميَرد منداةَثيَ يذياننامى"وسماه:
صرلى اهلل عليره -ديث ا للنبر أربعرين حر-وسلم ى لى اهلل علي-ثيغىمدىرض  فىرموود ي "ك تير : -6
 .456ةالك رديوشرحه الى اللغة  ؛"-وسلم
 .452"مصطفى محمد عمارةلشيخ ل-جواهر البخاري"كتا : ترجمة -1

، وسرررماه: "عبرررد القرررادر الكتررران لشررريخ ل-صرررفوة األحاديرررث النبويرررة الشرررريفة"كترررا : ترجمرررة -9
 .451"ثيغىمدىرثو تىي فىرموود كاني "

 
                                                           

 م.7101-ه0430 العراق ك ردستان إقليم /، أربيلب يِّف ،0ط:مطبوا؛ 450
 وهو كتابنا الذي سنتحدث عنه.457
 م.7105-ه0436 العراق ك ردستان إقليم /أربيل ، ب يِّف،0ط:مطبوا؛ 453
 م.7101-ه0430 العراق ك ردستان ، ب يِّف، أربيل/إقليم0:طمطبوا؛ 454
 م.7106-ه0432 العراق ك ردستان إقليم /أربيل ،فيِّ ، ب  0:طمطبوا؛ 455
 م.7105-ه0436ك ردستان العراق إقليم /لي، مطبعة األوفسيت، أرب0:طمطبوا؛ 456
 وهو كتابنا الذي سنتحدث عنه. 452
 حديث ا. 4161حاديثه أتمامه؛ والبال  عدد إستمر على م451
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 .الصَّحيحين للى األستاذ أنور قادر الخيخاني جهود-ب
 ،"مصرررطفى محمرررد عمرررارةألسرررتاذ ل -جرررواهر البخررراري"كترررا :  أنرررور الشررريخان  سرررتاذاأل تررررجم

 ح  ر  وألّررف كتاب ررا ش ررصررفحة فرر  مجلررد راق؛  521 ة وعرردد صررفحاتهاالك رديررترجمررة كاملررة إلررى اللغررة 
  هررر اكترررا  صرررحيح البخررراري، وم رررة منهررر فررر أحاديرررث واردة   هررر احرررديث فيررره، م رررة منهررر 611

اإلمرام النسرا    صرحاح م رة حرديث مرن كرل تتمة واردةأحاديث واردة من كتا  صحيح مسلم، وال
 .ةداود وابن ماج  والترمذي واب

سنة النبوية الشريفة إلى أهداف للقد حاولت عن طريق ترجمت  وشرح  ل"أنور:  ستاذوقال األ
اناء المكتبة و ، الك رد ؛خوان ا  لمسلمين و ا ةفادا  و ، اهلل تبارك وتعالىرلوان  :ةثالث كتا  ة بالك رديا 

 ."من األحاديث النبوية

 .لمصطفى محمد لمارة-جواهر البخاريكتاب: 

كترا  -كتذيَ  جذواهر الدرذاري بذىكوردي    " جاء عنوان الكتا  على االف النسرخة المطبوعرة:
 .459"ةالك رديجواهر البخاري ب

، وبردأ الشريخ العرراق/إقليم ك ردسرتان أربيرلترجم الشريخان  كترا  جرواهر البخراري فر  محافقرة 
 .(م7107-ه0433سنة )وانتهى منه ف  ، (م7100-ه0437) بترجمته سنة

 .منهج المترجم في ترجمة الكتاب
كيفيرة ترجمتره وجمعره يمكن أن نلخا المرنهج العرام الرذي سرار عليره الشريخ الشريخان  فر    

 ية:تترجمة الكتا ، ف  النقاط اآلوترتيبه لألحاديث واجتهاداته ومرا ه ف  

 ة.الك رديلى اللغة إه م  ثم ترج   أوال نا الحديث أورد-

 ل لغة سهلة ووالحة.استعم  -
م  الِّ ا-  .جواهر البخاري مؤلفِ  بمنهجِ  اتام اام  ز  تِ لِّ ت ز 
 
 
 
 

                                                           
 م.7107-ه0433العراق /إقليم ك ردستان ، أربيل7، محوي0:طمطبوا، 459
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 .الصحاح القديمة حدي  ذهبي في ستة من 666كتاب: 

 الشهورة.استخرج هذه األحاديث من كت  الصحاح الستة 

رين لىشذى   ذىمي ي   فذىرمود ي ايَذ   011"جاء عنوان الكتا  على االف النسخة المطبوعرة: 
 .461"القديمةالصحاح  من حديث ذهب  ف  ستة 611-ديَرين 

م، 7100-ه0437، وبدأ بتأليفه سنة العراق/إقليم ك ردستان أربيلأّلفه الشيخان  ف  محافقة 
 م.7107-ه0433 تاريخوانتهى منها ف  

 .منهج المنلف في الكتاب
يمكررن أن نلخررا المررنهج العررام الررذي سررار عليرره الشرريخ الشرريخان  فرر  كيفيررة شرررحه وجمعرره   

 ية:توترتيبه لألحاديث واجتهاداته ومرا ه ف  الكتا ، ف  النقاط اآل

 ة.الك ردياللغة الى  بترجمتهاقام نا الحديث ثم  د  ر و أ-

 ل لغة سهلة ووالحة.استعم  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 م.7104-ه0435 إلىم 7112-ه0471 طبع عشر مرات، من سنوات461
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 .حسن محمود سليمانمُ المال . 6. 2

 .وآثاره ،حياته-أ
مررن عشرريرة  لقالرر ؛ مررن األسرررة الشررهيرة بأسرررة القالرر هررو: المررال محسررن محمررود سررليمان ا

م( 0926-ه0396)د فر  سرنة هر  بنرت عرم أبيره، ولر ، واسم أمره مسركه أحمرد القالر 460)باوا(
رك ة التابعرة لناحيرة ب م رو يِّسِّ فر  قريرة كران  و 

انية/إقليم السررليمفر  قلراء دربنرديخان فر  محافقرة  467
م( قامررت الحكومررة العراقيررة بتهجيررر جميررع القررر  0921-ه0391؛ وفرر  سررنة )ك ردسررتان العررراق

مرع أهلره فر  ، فسركن الشريخ الحلبجة الجديردة-ة ف  منطقة جبل ب م و إلى منطقة شهرزورالحدودي
ر اي ن التابعة لقلاء شهرزور  .ف  محافقة السليمانية الحلبجة الجديدة-ناحية ز 

ر اي رررن كانرررت نشرررأة الشررريخ وبدايرررة طلبررره للعلرررم فررر  ، حيرررث دخرررل المرحلرررة االبتدا يرررة فررر  سرررنة ز 
ر اي رن للبنرينم( ف  مدرسرة ه روار ان، وأكمرل دراسرته فر  0913-ه0413) ، المتوسرطة فر  ثانويرة ز 

لمردة  و فر  السرابعة مرن عمرره عنرد المرال سرعيد  مصرطفىبقراءة القرمن والعلوم اإلسالمية وهوبدأ 
ملتحق ررا بمدرسررة كررري م( ارتحررل إلررى محافقررة دهرروك 0992-ه0401ثررالث سررنوات، وفرر  سررنة )

اِف  والشيخ حمدي السلف  والشيخ محمرد السركيري باا الدينية م  بعرد و  وأخذ عن الشيخ عل  الِكرِّ
للعلررروم العقليرررة  اإلجرررازة العلميرررةم( حصرررل علرررى 0999-ه0471سرررة أي فررر  )الدراسرررنتين مرررن 

عنرررد الشررريخ علررر ، حصرررل بعررردهاعلى إجرررازة الحرررديث عنرررد الشررريخ المحررردث حمررردي برررن والنقليرررة 
فر  محافقرة دهروك وتخررج منهرا سرنة  معهرد إعرداد األ مرة والخطبراءعبدالمجيد السرلف ، ثرم دخرل 

ر اي رنفر   وخطيب ا ف  جرامع صرالح الردين األيروب  فعّين إثرها إمام ا م(7110-ه0477) ، وفر  ز 
، ردسررتانك  فرر  جامعررة  قسررم أصررول الردين دخررل كليررة العلروم اإلسررالميةم( 7116-ه0472) سرنة

للعلروم الشررعية  بعدها وف  السنة نفسها فتح مدرسة م(؛7101-ه0430منها ف  سنة )متخرجا 
وقاف ف  حكومة إقليم كوردسرتان العرراق، زارة األبإجازة رسمية ومعترف بها من ِقب ِل و  ف  جامعه

والشررريخ المرررال محسرررن اآلن مشرررتغل باإلمامرررة والخطابرررة ومازالرررت المدرسرررة تفرررتح أبوابهرررا للطلبرررة؛ 
 .463والتدري 

                                                           
 العرراق كردسرتان فر  الكررد عشا ر من كبيرة لعشيرة اسم الجاف عشيرةالجاف؛ و ( فخذ من عشيرة باوا)عشيرة 460

يران،  .327 ا وك ردستان الك رد تاريخ خالصة: ينقر كثيرة؛ فروا ولها وا 
 /إقليم كوردستان العراق.تابعة لمحافقة حلبجةب م و  واآلن ناحية467
ناحيررة فرر   )راب ررِرين(، الموجررود فرر  حرر  ،فرر  بيترره هلقرراء معرراعتمرردنا لحيرراة المررال محسررن محمررود سررليمان مررن 461

ر اي ررن(  ربعرراء؛ يرروم األالتابعررة لقلرراء شررهرزور/الحلبجة الجديرردة فرر  محافقررة السررليمانية/إقليم كوردسررتان العررراق )ز 
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 .آثاره العلمية
ى وقيفترره، نشررر المقرراالت فرر  مجلررة الصررراط إلررافة  إلررمررار  المررال محسررن محمررود سررليمان 

سرم ثم أنشا موقعا خاصا بره با ،"استاي ر كريِّ "جلة تصدر باللغة الكردية بعنوان ، وه  مالمستقيم
ر اي رنالمو  باللغرة الكرديرة،  ونشرر فيهرا عشررات المقراالت فر  العقيردة  قع الخاا باألستاذ محسن ز 

كثيرررا مررن ا والتفسررير والحررديث والفقرره، إلررافة إلررى الرررد علررى المبتدعررة والمنحرررفين، وسررجل عرردد
 شرح فيها بعلا من كت  الحديث والعقيدة والسريرةت، والفيديوهات على شبكة اإلنترنيالكاسيتات 
اللؤلرررؤ والمرجررران فيمرررا ات فرررق عليررره "وايرررر ذلرررك مرررن الخطررر  والمحالررررات، منهرررا: شررررح والفقررره، 

ألربعرررون فررر  مبررران  اإلسرررالم وقواعرررد ا"، و"لمحمرررد فرررؤاد عبررردالباق  –الشررريخان: البخررراري ومسرررلم 
البررررن حجررررر -بلرررروغ المرررررام"، و"فررررة بررررر"ألربعون النوويررررة" ليحيررررى بررررن شرررررف النررررووياألحكررررام المعرو 

نة رررررررررر لظمرام أصول السر"، و"لعبدالغن  المقدس -عمدة األحكام ف  كالم خير األنام"، "العسقالن 
، ألبرر  جعفررر "، والعقيرردة الطحاويررة المسررماة بررر"بيان اعتقرراد أهررل السررنة والجماعررة"أحمررد بررن حنرر 

كالهما لمحمد بن سليمان  "اهلل على العبيد و نواقض اإلسالمكتا  التوحيد ف  حق "و، الطحاوي
لرة الرلرية األد"و  "للقالر  أحمرد برن الحسرين األصربهان الغايرة والتقرير  "وشررح مرتن التميم ، 

وألررف الشرريخ بعررض الكترر ، ، وايررر ذلررك مررن الكترر  المقررررة للدراسررة؛ "لمحمررد بررن علرر  الشرروكان 
 :منها

شررح م رة حرديث صرحيح فر  -راظى  سىد فىرموود ي  ذ ي  لذى بو ذاري و موسذلم دا    كتا : -0
 .464البخاري ومسلم

 .465بعنوان: األحاديث اللعيفة والمولوعة وأثرها السّيئ ف  عقيدة المسلمين بحث-7
الرزواج والنكراح حكمره ومدابره -نان و شذوكردن مذوكم و ئادابذىكاني و مىرجذىكاني    نهيَذكتا : -3

 .466وشروطه
 .462رخالصة شرح األربعين النوويةرررررلظمام النووي رررررثو تى  شىرمى ئىربي كتا : -4
 

                                                                                                                                                                     

فررر  السررراعة م( 76/0/7102) الموافرررق الخمررري ويررروم  الثالثرررة عصرررر ا؛فررر  السررراعة  م(70/07/7106)الموافرررق 
 .اصر  الثالثة والنصف ع

 .وهو كتابنا الذي سنتحدث عنه464
ريو  فر  العلروم و بكرالالدرجرة على حصول للى مجل  كلية العلوم اإلسالمية لإقدم م؛ وهو بحث نشورةم اير465

 .م7101-ه0430 سنة، اإلسالمية
 .لم يطبع466
 .للطبع المعد467
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 المال محسن محمود سليمان للى الصَّحيحين. جهود-ب
ما ررررة حررررديث للحفررررق ممررررا ورد فرررر  "شرررررح األحاديررررث الررررواردة فرررر  ك تيبررررة ب قررررام المررررال محسررررن

والمرجرران فيمررا ات فررق عليرره الشرريخان البخرراري اللؤلررؤ "؛ ويشررتغل اآلن بشرررح كتررا  461"الصررحيحين
 ."لمحمد فؤاد عبدالباق –ومسلم

 ."حديث للحفق مما ورد ف  الصحيحين ما ة"كتا : شرح األحاديث الواردة ف  ك تيبة 

راظى  سىد فىرموود ي   ي  لى بو ذاري و  "كتا  علرى ارالف النسرخة المطبوعرة: جاء عنوان ال
 .469"-صحيح ف  البخاري ومسلمأي: شرح ما ة حديث -موسلم دا

ر اي رن( أّلف المال محسن هذا الكترا  فر  ناحيرة التابعرة لمحافقرة السرليمانية/إقليم كوردسرتان  )ز 
 م(.7104-ه0435العراق، سنة )

يصررال  يشررير المؤلررف إلررى أن الغرررض مررن تررأليف هررذا الكتررا ، هررو خدمررة األحاديررث النبويررة وا 
لررى  األطفررال والناشرر ين خاصررة، ليكونرروا علررى مررنهج سررلفهم الصررالح الفا رردة إلررى المسررلمين عامررة  وا 

 .421عبادة وعمال وعقيدة وسلوكا

 .منهج المنلف في الكتاب

كت  المؤلف مقدمة لكتابه ف  صفحة واحردة، مشريرا فيهرا إلرى اررض تأليفره؛ أمرا عرن منهجره 
 فيمكن أن نلخصه ف  النقاط اآلتية: العام

 الك تّي ، ورت  األحاديث بترتي  الك تيبة وتبويبها.جاء بالعناوين الموجودة ف  -0
 ثم أورد نا الحديث يليه شرحه باللغة الك ردية بشكل علم  دقيق.-7
 بعدها أشار إلى تخريج األحاديث ف  جاِمع  ِّ البخاري ومسلم؛ كما أشير إليه ف  الك تيبة.-3
عليهررا الحررديث بالنقرراط، خررتم الشرررح بالحررديث عررن اآلدا  والنصررا ح والحكررم الترر  يحترروي -4

واعتمرررد علرررى القرررول الصرررحيح، ولرررم يلترررزم بمرررذه  معرررّين، وهرررو ايرررر متعصررر  إلرررى مرررذه  دون 
 مذه .

                                                           
، دار عمرر برن 0ط: /يمن،صرنعاءالمكتبرة الروادع  فر   ترهورتب ترهصرفحة صرغيرة، جمع 64 مطبوا؛ فر وهو 461

 م.7112-ه0471مصر /قاهرةالالخطا ، 
 م.7105-ه0436العراق /زانا، السليمانية ،0ط:، ا041 طبوا؛ ف وهو م469
 .7ا خرح مائة حدي  صحيح في البخاري ومسلم-راظى  سىد فىرموود ي   ي  لى بو اري و موسلم دا421
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 .األستاذ عمران بن محمد المزوري. 7. 2

 .حياته وآثاره-أ

ولررد سررنة  مزوري،الررر وينتسرر  إلررى عشرريرة ،بكررر  عمررران بررن محمررد بررن إسررماعيل بررن أبررهررو: 
ررج  فرر  م   (م0917-هررر0413) كرراري التررابع لناحيررة )سرريبيران( عم  إقلرريم بيررل فرر  أرِّ فرر  محافقررة  رزِّ
 .زبيدة عارف مجيد: اسم أمه؛ و ردستان العراقك  

الذي ولد فيه، فقد بدأ بتلق  العلم وهرو  األستاذ عمران المزوري ف  مجمع سيبيران كانت نشأة
 المرررالصرررغير بالمسرررجد الكبيرررر برررالمجمع، حيرررث قررررأ القررررمن الكرررريم وبعرررض العلررروم الشررررعية عنرررد 

ودر  عنرده علرم التجويرد وبعرض  سليمان كان  وتمان  وانتقل بعد ذلرك إلرى المرال حسرن الهركر 
ير عنرد المررال أ يردر  الفقره والتفسروبرد الحرديث، ثرم رحرل إلرى مجمررع بحركرة األبروا  الفقهيرة وعلرم

 . أبوبكر الباليسان 

، كمرا در  ثم در  النحو والصرف عند المال عبدالواحرد رسرول فر  مسرجد سريبيران األصرغر
ا الحديث والفقه.  على يديه أيل 

، برل كرران -الحكوميرة -ورارم طلبره العلروم الشررعية لررم يكرن المرزوري  ليهمرل دراسررته النقاميرة
ه متزامنررا مررع طلبرره للعلررم الشرررع ، حيررث دخررل المدرسررة االبتدا يررة فرر  مجمررع يواصررل دراسررته هررذ

م(، وفر  المجمرع نفسره دخرل 0994-هرر0405م(، وأكملها سنة )0911-هر0419سيبيران سنة )
 م(.7110-هر0477المدرسة المتوسطة واإلعدادية وأكملهما سنة )

بجامعتهررا   لدراسررات اإلسررالميةهرروك، طالبررا فرر  كليررة الشررريعة قسررم ابعرردها توجرره تلقرراء مدينررة د
م(، لكنرره در  هنرراك المرحلررة األولررى فقررط حيررث تررم إلغرراء الكليررة لعوامررل 7110-هررر0433سررنة )

ر إلرى نقرل دراسرته م(، فالرط7117-هرر0434ودوافع سياسرية تخرا المنطقرة، وذلرك فر  سرنة )
نة نفسررها حيررث افتتحررت فيهررا كليررة الشررريعة فرر  السرر إلررى جامعررة صررالح الرردين فرر  محافقررة أربيررل

الت  ألغيت فيهرا كليرة الشرريعة بجامعرة دهروك، كبرديلن لهرا، وواصرل مسريرته الدراسرية هنراك حترى 
، وكان من العشر األوا رل م( حاصال  على شهادة البكالوريو 7115-هر0432تخرج منها سنة )

 على مستو  الكلية.
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وات مررن الخدمررة الوقيفيررة ثررم عررين فرر  الكليررة المررذكورة موقفررا بعنرروان "المعيررد"، وبعررد أربررع سررن
-هر0431دخل مرحلة الدراسات العليا حيث تم قبوله كطال  الدراسات العليا/ الماجستير، سنة )

م( فررر  تخصرررا الدراسرررات 7107-هرررر0433م(، وحصرررل علرررى شرررهادة الماجسرررتير سرررنة )7119
 اإلسالمية.

ررا فرر  الكليررة بعنرروان اللقرر  العلمرر  "مرردر  مسرراعد"، وباشررر بالترر دري  الجرراِمع  ِّ  ثررم عررين مدرس 
، راررم أنهررا مررادة م( كمرردر  لمررادة المرردخل لدراسررة القررانون7103-هررر0434سررنة )فيهررا ألول مرررة 

بعيرردة عررن اختصاصرره؛  لكررن لعرردم وجررود المختصررين فرر  الكليررة وّكررل إليرره تدريسررها، بعرردها فرر  
لحررديث متزامنررا مررع الجرراِمع  ِّ برردأ ي ررد ر    مررادة الفقرره الحررديث ثررم علرروم ا السررنة الثانيررة مررن الترردري 

 ، وال يزال مستمرا ف  التدري .مادة القانون

وبررالتزامن مررع تدريسرره، تررم قبولرره طالبررا فرر  الدراسررات العليا/الرردكتوراه، فرر  الكليررة نفسررها، وهررو 
حررروال الحديث اللرررعيف وأثرررره فررر  اخرررتالف الفقهررراء فررر  األة أطروحتررره الموسرررومة برررربصررردد كتابررر
 .دراسة فقهية مقارنة–الشخصية

ء ا مررن االبتدا يررة واإلعداديررة  ودر  المررزوري عنررد عشرررات األسرراتذة خررالل مسرريرته الدراسررية برردِّ
والجاِمع يِّررة فرر  مراحررل البكررالوريو  والماجسررتير والرردكتوراه، حيررث يطررول ذكرررهم؛ كمررا در   علررى 

فر   يديه طالٌ  ك ث ر القرمن  والتجويرد  وبعرض العلروم الشررعية فر  المسرجد الكبيرر بمجمرع سريبيران
 . 420تسعينات القرن المال ، إلافة إلى طالبه الجاِمع يِّين اآلن

 آثاره العلمية.

عالوة على تدريسه ف  كلية العلوم اإلسالمية وقبل ذلرك فر  المسرجد الكبيرر بمجمرع سريبيران، 
 شارك ف  العديد من المؤتمرات العلمية الداخلية والدولية، وله بحوث ودراسات عديدة منها:

 .427اره السلبية على األمة اإلسالميةاللعيف ومثالحديث -0

 

                                                           
 ترررررراريخخاصررررررة منرررررره بقلمررررررِه وصررررررلتن  باعتمرررررردنا لحيرررررراة األسررررررتاذ عمررررررران بررررررن محمررررررد المررررررزوري مررررررن رسررررررالة 420
 .م(؛ محفوقة ف  األرشيف1/00/7106)

( همجلرة )خامرقدم هذا البحث استكماال  لمتطلبات شهادة البكالوريو  ف  جامعة صالح الردين، ومنشرور فر   472
 م.7116-ه0472، شتاء سنة 7ين، العدد: جخر متالخاصة بنشر بحوث ال
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 .423-األد  مع النا  أنموذجا–النبويةمؤديات السلم االجتماع  ف  السنة -7

 . 424النبوي سبيل القلاء عل االنتحار التفاؤل-3

 . 425دراسة نقدية–شبهات حول الصحيحين-4

 .426ف  المجتمعمقومات إسالمية لتمكين مراكز البحوث من عملية التجديد واإلصالح -5

 .لصَّحيحينللى ا األستاذ لمران المزوري جهود-ب

ا جاِمع يِّة بري ن فيهرا الشربهات المثرارة حرول الصرحيحين قرديم  أكاديمية قام المزوري بكتابة رسالة 
ها لبيرران مررد  صررحتها وصررلتها بالحقيقررة الترر  تؤيرردها اللرروابط العلميررة ثررم نقرردها ودرس رر ،اوحررديث  
 المعرفية. دئوالمبا

 .477-دراسة نقدية-خبهات حو  الصحيحينبح : 

 سببان ر يسان: ا،مما دفعن  إلى الكتابة ف  هذا المولو "قال الباحث: 

 : إن كان تعرف  على علوم الحديث جاء مؤخر ا عن العلوم الشرعية األخر ، لكنها كانرت "أوال 
ومنذ أن اطلعت على أبجدياتها وجدت نفس  منشغفة بها، وتفجرت ينابيع  ،أكثرها جلبة  النتباه 

الود لها عندما أحسست بأهميتها البالغة ومع ذلك وهر  اريبرة فر  مجالسرنا العلميرة، وقّلمرا ي لفرت 
النقرررر إليهرررا مرررن قبرررل شررريوخنا فررر  الجوامرررع والمسررراجد فررر  حرررين يعرررد ابرررن الصرررالح الشرررهرزوري 

من أبرز م ن حرروا هذا الفن وشّيدوا أركانه؛ فهذا مما دفعنر  لالهتمرام  والحافق العراق  الكرديين
ورأيت أن أسلك هذا الطريق للتخصا فر  هرذا العلرم الشرريف بغيرة أن أكرون  به أكثر من ايره،

ا عرن علرم وبصريرة، ال من المتشرفين بدراسة السنة النبوية، والمدافعين فر  سراحتها الطراهرة دفاع ر
 عن عصبية وعاطفة.

                                                           
-ه74/0/0432سرررررنة ، جامعرررررة صررررالح الررررردين، 09 ، مرررررج:اإلنسررررانية)زانكرررررو( للعلررررروم  منشررررور فررررر  مجلررررة423
   .م6/00/7105

 "قرانون و األسبا  والعالج مرن منقرور إسرالم  واجتمراع  -عمجتمحاالت القتل ف  ال"بحث مقدم إلى مؤتمر 424
 م.31/4/7105-ه07/2/0436 تاريخفلسطين، ب-المنعقد ف  كلية الشريعة بجامعة النجاح الوطنية ف  نابل 

 و كتابنا الذي سنتحدث عنه.وه425
 اير منشور.426

-ه0433سرررنة  ،ماجسرررتير فررر  كليرررة العلررروم اإلسرررالمية بجامعرررة صرررالح الررردينالرسرررالة نرررال بهرررا درجرررة   وهررر422
 م.7107
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ف  الصحيحين ومؤلفيهما ورواتهما  كثاني ا: تكثيف الجهود من قبل أهل األهواء والبدا للتشكي
 .421"ف  عصرنا الحالر، ونشر كل ما يرد عن الغربيين من مراء ومذاه  ارتلاء  بها

-هرر0430) سنة وبلرعة أشرهر، حيرث بردأ بكتابتره فر  شرهر م  لسرنة البحث نجازإاستغرق 
مناقشرته  ت، وتم(م7100-هر0437) أواخر شهر كانون األول لسنة ، وانتهى منها ف (م7101

 (.م7107-هر0433) فيها ف  كانون الثان  لسنة

 منهج المنلف في بحثه:

 قامت هذه الدراسة على إعمال ثالثة مناهج من مناهج البحث العلم ، وه :

وترتيبها وتوزيعها  ستقرا  : القا م على استقراء الشبهات ف  مقانها وجمعهااألول: المنهج اال
 على الفصول والمباحث، وعرلها بشكل مولوع  وعزوها إلى مصادرها.

الثان : المنهج التوثيق : وذلرك بعرزو اآليرات القرمنيرة إلرى مقانهرا فر  القررمن الكرريم وذلرك فر  
رررر ا علميررررا؛ فررررإذا كانررررت فرررر  المررررتن بررررين قوسررررين معكرررروفينا ي، وتخررررريج  األحاديررررث النبويررررة تخريج 

اّل فقرد أشررنا إلرى أهرم كتر  السرنن الصحيحين  أو أحردهما اكتفينرا بهمرا إال عنرد لررورة حديثيرة وا 
والمصنفات الحديثية الت  وردت فيها مع بيران درجتهرا، وكرذا عرزو األقروال واآلراء إلرى قا ليهرا أو 

 مقانها.

الثالرررث: المرررنهج النقررردي: وذلرررك بدراسرررة تلرررك الشررربهات وتقويمهرررا ونقررردها بمحاكمتهرررا وتحكررريم 
القواعررد العلميررة لبيرران الصررحيح والسررقيم منهررا، ومررن ث ررم الخررروج بنتيجررة تقتلرريها المولرروعية فرر  
العرررررض والنقررررد والدراسررررات العلميررررة ال البواعررررث العاطفيررررة، أي االبتعرررراد عررررن التكلررررف فرررر  الفهررررم 
والتفسير، فإنن  مع معرفت  بعلو شأن الصرحيحين ومؤلفيهمرا فر  علروم الحرديث وفنونره إال أننر  

نمررا دخلررت البحررث برردون مقررررات سررابقة، لرر م أفترررض صرروا  رأيهمررا وخطررأ رأي الطرراعن ابتررداء ، وا 
 .429وحاولت أن أجعل االستدالل والبحث هو الذي يقود إلى النتيجة ال العك 

 

 

                                                           
 .7ا "خبهات حو  الصحيحين" المزوري،421
 .3ا "خبهات حو  الصحيحين" المزوري،429



117 

 

 
 

 :.العلماءاللجنة من . 8. 2
 أمين: محمد  األو : األستاذ برهان

م( فر  0941-ه0362أمينر ، ولرد سرنة ) هو: األستاذ ب رهان محمرد أمرين عبردالكريم، ولقبره:
وِل ( ر  كرراري( فرر  محافقررة السررليمانية، وأصررل نسرربه مررن طرررف والررده مررن عشرريرة )ن رروِّ زِّ حرر  )رِّ

411 ،
 وأمه من أهال  قرداغ اسمها: شمسة حسين محمد.

م( عنرردما أعلررن "االتحرراد اإلسررالم  الك ردسررتان " كحررز  0994-ه0404حصررل منررذ سررنة )
داخرل الحرز ، ويتررأ  اآلن مرع إخوانره إدارة مركرز الردعوة داخرل سياس ، على مناصر  متعرددة 

أانررى األسرررتاذ األمينرر  المكتبررة اإلسرررالمية والك رديررة برررأكثر مررن خمسررة عشررررة كتاب ررا فررر  الحررز ، 
 .410األخر  مجاالتسير والالتف

 الثاني: األستاذ محمد لبد الرحيم فتاح: 
م( فرر  قريررة )أبرر  0951-ه0369)هررو: األسررتاذ محمررد بررن عبررد الرررحيم بررن فترراح، ولررد سررنة 

ف  إقليم ك ردستان العراق؛ واسم أمره: عا شرة بنرت  -محافقة حالي ا-عبيدة( التابعة لقلاء حلبجة
 فرج بنت محمد.

ررررا وخرررردم 0961-ه0311دخررررل دار المعلمررررين فرررر  السررررليمانية وأكملهررررا سررررنة ) م( وعررررين معلم 
بجررة االبتدا يررة ثررم فرر  مدرسررة شرراكر التعلرريم فرر  مرردار  "بررري  العليررا" و"أبرر  عبيرردة" ومدرسررة حل

م( 7103-ه0434فترراح و موبرراره فرر  مركررز محافقررة السررليمانية، ثررم أحيررل علررى التقاعررد سررنة )
 .417ومن مثاره ترجم الشيخ محمد بعض الكت  إلى اللغة الكردية

                                                           
رول "عشيرة 411  .الجافوفرا من عشيرة : عشيرة تعين ف  أطراف محافقة حلبجة، "ن وِّ
ف  "مركز الردعوة" الترابع لحرز  "االتحراد اإلسرالم  الك ردسرتان "؛ الموجرود  برهان محمد أمينلقاء مع األستاذ 410

م(  فر  07/07/7106ف  ح  )المعلمين(، ف  محافقة السليمانية/إقليم كرد ستان العراق؛ يروم اإلثنرين الموافرق )
ا؛ ويروم الجمعر ا؛ ورسرالة خاصرة مرن 2/7/7102ة الموافرق )الساعة العاشرة صباح  م( فر  السراعة العاشررة صرباح 
 م( الساعة الثانية قهر ا؛ محفوقة ف  األرشيف.72/00/7106) تاريخالمترجم بقلمِه وصلتن  يوم األحد ب

لقررراء مرررع الشررريخ محمرررد عبرررد الررررحيم فتررراح فررر  "مركرررز الررردعوة" الترررابع لحرررز  االتحررراد اإلسرررالم  الك ردسرررتان ، 417
جرررررررود فررررررر  حررررررر  )المعلمرررررررين(، فررررررر  محافقرررررررة السرررررررليمانية/إقليم ك ردسرررررررتان العرررررررراق، يررررررروم اإلثنرررررررين الموافرررررررق المو 
ا؛ ويررروم الجمعرررة الموافرررق )07/07/7106) م( فررر  السررراعة العاشررررة 2/7/7102م( فررر  السررراعة العاشررررة صرررباح 

ا؛ ورسررررالة خاصررررة مررررن المترررررجم بقلمرررره وصررررلتن  ب فوقررررة فرررر  م(، مح07/07/7106يرررروم اإلثنررررين ) ترررراريخصرررباح 
 األرشيف.
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 ستأت  ترجمته بالتفصيل ف  مبحث مستقل. الثال : األستاذ حمه كريم لبداهلل:

 مد ميرزا: الرابع: األستاذ مح

، ولررد سررنة 413بررن حمرره ميرررزا بررن حمرره شررريف، مررن عشرريرة )الهاوراميررة( هررو: محمررد بررن محمررد
-محافقرررررة حالي رررررا-م( فررررر  قريرررررة )هان رررررِدن( التابعرررررة لناحيرررررة ِبي رررررار ه فررررر  قلررررراء0953-ه0327)

 حلبجة/إقليم ك ردستان العراق؛ ولقبه العلم : محمد ميرزا، واسم أمه: كافية "اهلل مراد" حمه رحيم.

-ه0394دخررررل معهررررد المعلمررررين وحصررررل علررررى شررررهادة دبلرررروم فرررر  التربيررررة والتعلرررريم سررررنة )
رررا فررر  سرررنة )0924 م( واسرررتمر فررر  التربيرررة والتعلررريم إلرررى سرررنة 0925-ه0395م(، وعرررّين معلم 

م( حيث أكمل الدراسة الجامعيرة وحصرل علرى شرهادة البكرالوريو  فر  التربيرة 7111-ه0479)
ربرره العميقررة فرر  التربيررة اّيررر عنوانرره الرروقيف  إلررى الباحررث وعلررم الررنف ، وبسررب  ممارسررته وتجا
أانررى األسررتاذ م( تمررت إحالترره علررى التقاعررد، 7106-ه0432النفسرر  واالجتمرراع ، وفرر  سررنة )

 .414ت متعددةالاأكثر خمسة عشرة تأليفات ف  مجمحمد ميرزا المكتبة اإلسالمية والك ردية ب

 الخاما: المال لمر النظامي: 

أحمد النقام واسم أمه عصمة خان بنت العالم الشرهير الشريخ بابرا علر ، هو: المال عمر 
م( فر  قريرة )ب ل كِّجار/ت كي رة( التابعرة لقلراء ق رر د اغ 0955-ه0324ولد عمرر النقرام  سرنة )

 ف  محافقة السليمانية/إقليم ك ردستان العراق؛ ولقبه العلم : عمر النقام .
السرررليمانية لاللتحررراق بالمعهرررد اإلسرررالم   م( إلرررى محافقرررة0962-ه0312ارتحرررل فررر  سرررنة )
-ه0399م( ودخررل كليررة الشررريعة فرر  بغررداد وتخرررج سررنة )0925-ه0394وتخرررج فيرره سررنة )

 م(.0929

                                                           
يقطن القسم األكبر من هذه العشيرة داخل حدود كوردستان اإليران، ويقطن القسم الباق  ف  الجانر  الشررق ، 413

والشرررق الجنررو  المحافقررة حلبجرره، وهرر  تنقسررم فرر  األصررل الررى قسررمين: هاورامرران )تخررت(، وهاورامرران )لهررور(؛ 
 .706السليمانية وأنحا ها ا تاريخللمعلومات أكثر ينقر: 

( ف  "مركز الدعوة" التابع لحز  )االتحراد اإلسرالم  الك ردسرتان (؛ الموجرود فر  محمد ميرزالقاء مع األستاذ )414
م( فررر  07/07/7106حررر  المعلمرررين، فررر  محافقرررة )السرررليمانية/إقليم ك ردسرررتان العرررراق(؛ يررروم اإلثنرررين الموافرررق )

ا؛ ويو  ا؛ ورسالة خاصة 2/7/7102م الجمعة الموافق )الساعة الحادية عشرة صباح  م( ف  الساعة العاشرة صباح 
 م(؛ محفوقة ف  األرشيف.07/07/7106) تاريخمن المترجم بقلمِه وصلتن  يوم اإلثنين ب
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در  ف  بغداد عند المرال )عبرد الكرريم المردر ( وحصرل عنرده علرى اإلجرازة العلميرة فر  سرنة 
ررا وخطيب ررا فرر  سررنة )0929-ه0399) قررام بمهمررة )اإلمامررة م( و 0997-ه0407م(؛ وعررّين إمام 

 والخطابة( ف  بعض جوامع )حلبجة( و)السليمانية(.

حصل على شهادة )الماجستير( ف  كليرة )العلروم اإلسالمية/قسرم الشريعة/قسرم الفقره المقرارن( 
م( ف  جامعة )بغداد/العراق( ، وحصرل علرى شرهادة )الردكتوراه( فر  كليرة 7112-ه0471سنة )

م( فرررر  جامعررررة )الجنرررران( فرررر  7104-ه0435الشررررريعة( سررررنة ) )اآلدا  والعلررروم اإلنسانية/قسررررم
ود( ف  محافقة )السليمانية/إقليم ك ردسرتان  )طرابل  /لبنان(، ومازال إمام ا وخطيب ا ف  جامع )ِبيخ 

 .415العراق(، وصاح  أكثر من عشرة تأليفات ف  مجاالت مختلفة

 السادا: الدكتور لمر لبدالعزيز: 
ِي ،  هرو: الردكتور عمرر برن عبرد ، سرليل عا لرة ابرن محمرد صرادقالعزيرز برن المرال بهراء البيرار 

ر امان( التابعة إداريا لمحافقة حلبجة ف  إقلريم ك ردسرتان العرراق، مشرهورة  مشهورة من منطقة )ه اوِّ
ررررروز بنررررت أحمررررد بررررن محمررررد؛ ولررررد الرررردكتور عمررررر سررررنة  بررررر"طا فة علمرررراء الرررردين"، واسررررم أمرررره: ِبيِّ

-ك ررور ة" فرر  منطقررة )شررهرزور(، والتابعررة إداريررا لناحيررة حلبجررةم( فرر  قريررة "ت ب  0951-ه0322)
 ، وكان والده عالم دين إمام مسجد تلك القرية.-محافقة حلبجة حاليا
كان اسمها حين ذ كليرة اإلمرام األعقرم -م( من كلية الشريعة0929-ه0399تخرج ف  سنة )

العليا، حيث تم قبولره م( دخل مرحلة الدراسات 7116-ه0472ف  جامعة بغداد؛ وف  سنة ) -
م( 7111-هر0479كطال  الدراسات العليا/ الماجستير، ، وحصل على شهادة الماجستير سنة )

فررررررر  تخصرررررررا الدراسرررررررات اإلسرررررررالمية، فررررررر  كليرررررررة )اإلمرررررررام األوزعررررررر  للدراسرررررررات اإلسرررررررالمية(، 
م( فررر  تخصرررا الفكرررر 7107-هرررر0433بيروت/لبنررران؛ ثرررم حصرررل علرررى شرررهادة الررردكتورا سرررنة )

   نف  الجامعة.اإلسالم  ف
 وقد خدم الدكتور الدعوة اإلسالمية وخدم شعبه من طرق شتى، منها:   
ت س ن م  أكثر من عشرة مناص  سياسية وحزبية داخل حزبه: االتحاد اإلسالم  الكردسرتان ،    

وكان علوا ف  أكثر من ثمان  منقمات ومؤسسات محلية ودولية، وشارك فر  أكثرر مرن أربعرة 

                                                           
برررات(،-بيخرررود-بمسرررجدهلقررراء مرررع الشررريخ )عمرررر النقرررام ( فررر  ارفتررره 415 فررر  محافقرررة  ؛ الموجرررود فررر  حررر  )خ 

؛ 04/00/7106ن العررراق(؛ يرروم اإلثنررين الموافررق ))السررليمانية/إقليم ك ردسررتا م( فرر  السرراعة الثامنررة والنصررف لرريال 
ا.04/07/7106ويوم األربعاء الموافق )  م( ف  الساعة العاشرة والنصف صباح 
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حلي ررا ودولي ررا، وكرران ر رري  تحريررر أو مرردير ا فرر  أكثررر مررن أربررع مجررالت وصررحف، عشررر مررؤتمرا م
 .416وصاح  تأليفات النافعة ف  العلوم مختلفة

 السابع: األستاذ برهان رنوف القردا ي: 

، ولررد فرر  شرريخ سررميع بررن الشرريخ أمررين القرداارر ب رهرران بررن الشرريخ رؤوف بررن ال هررو: األسررتاذ
ي ة( التابعة لناحية قرداغ سابق ا وقلاء قرداغ حالي ا،  م( ف 0966-ه0316مطلع سنة ) قرية )ت كِّ

يخ بابرا علر  برن الشريخ عبرد مسكة بنت الش: ف ق  سليمان ؛ أما أمه فه -ولق  برالفقيه السليمان 
 . الرحمن

كليررة شررريعة الترر  أصرربحت فيمررا بعررد تسررمى م( تخرررج فرر  كليررة ال0997-ه0407فرر  سررنة )
 .، لينال شهادة البكالوريو  ف  أصول الديندعة بغدالوم اإلسالمية ف  جامالع

بعدها يعود إلى السليمانية ويعي ن كمدر  للغة العربية والتربيرة اإلسرالمية، وفر  خرالل تعيينره 
م( خدم الطال  الكررد بالتردري  فر  عردة مردار  فر  مركرز 7101-ه0430كمد  حتى سنة )

 محافقة السليمانية، وخارجها.

اجسرررتير فررر  ، لينرررال درجرررة الملبنرررانطرابل /م( التحرررق بجامعرررة 7100-ه0437سرررنة )وفررر  
-ه0435وأكملره سرنة ) التفسير وعلوم القرمن قسم الدراسات اإلسالمية ف  كلية العلوم اإلنسانية

فررررر  محافقرررررة    التربيرررررة اإلسرررررالمية فررررر  إعداديرررررة روزي نرررررو م( فيهرررررا؛ وهرررررو اآلن يررررردر 7104
 .412السليمانية، وصاح  التصانيف

 

 

 

                                                           
، فر  محافقرة السرليمانية عمر عبد العزيزلقاء مع الدكتور  416 /إقليم ك ردسرتان ف  بيتره؛ الموجرود فر  حر  كرازيو 

م( ف  الساعة الخامسرة والنصرف عصرر ا؛ وثرالث رسرا ل خاصرة مرن 09/4/7102م الثالثاء الموافق )؛ يو العراق
 م(؛ محفوقة ف  األرشيف.73/4/7102المترجم بقلمِه وصلتن  يوم األربعاء )

( ف  )بيته(؛ الموجود ف  شقق )ك ن ك و ة(، ف  محافقة )السرليمانية/إقليم برهان رؤوف القرداا لقاء مع الشيخ )412
م ف  الساعة الثالثرة والنصرف عصرر ا؛ ورسرالة خاصرة مرن 04/7/7102ك ردستان العراق(؛ يوم الثالثاء الموافق، 

 م؛ محفوقة ف  األرشيف.0/3/7102المترجم بقلمِه وصلتن  يوم األربعاء 
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 اللجنة المذكورة للى الصَّحيحين:جهود 
إن اللجنررررة أخررررذت علررررى عاتقهررررا ترجمرررررة م خت صررررر صررررحيح البخرررراري

وم خت صررررر صرررررحيح  411
ا، وبعد االنتهاء من الترجمة األولية، 419مسلم ، وتتفاوت نس  الموزا على األعلاء زيادة ونقص 

المراجعرة النها يرة قام األعلاء الستة مع ا بمراجعة األحاديث المترجمرة كلهرا، بعرد ذلرك وللغررض 
و"عمر عبدالعزيز" لتقديم وجهات نقرهما  491تم عرض الكتابين على األستاذ يِّن "حسن شميران "

علررى الترجمررة وولررع اللمسررات األخيرررة عليهررا، وقررّدما ملحوقاتهمررا حررول عمليررة الترجمررة. وكررذلك 
الكرديرررة ينبغررر  اإلشرررارة إلرررى أن شخصرررين مخررررين سررراعدا اللجنرررة فررر  بعرررض المراجعرررات اللغويرررة 

 .497، وأدي  نجم الدين490للترجمة، وهما: د.فاروق عمر أحمد
إّن الهردف مرن هرذا المشرروا، حسرر  مرا جراء فر  الكتررا : "أنِّ يعررف القرارئ الكروردي المسررلم 

، ومختصر ا منها؛ ألن البحرث عرن -صلى اهلل عليه وسلم-خالصة  من معان  أحاديث رسول اهلل
ايررر البرراحثين مررن الكررورد، فرر  الكترر  والمصررادر اللررخمة  هررذه المعرران  الجليلررة، مررن قبررل القررراء

الت  شرحت الصحاح، عمل شبه مستحيل من حيرث اخرتالف اللغرة ومرن حيرث الجانر  العملر ، 
والسيما ف  هذا العصر؛ ولكن يمكن لهذا المشروا أنِّ يسهل األمر على األقل ألكبر شريحة من 

                                                           
ألبرر  العبررا  زيررن -التجريررد الصررريح -والطبعررة الترر  قامررت اللجنررة بترجمتهررا هرر : م خت صررر صررحيح البخرراري411
 م.7111-ه0475لدين الزبيدي، ت: عماد عامر، د.ط، دار الحديث، القاهرة/مصر ا

للحرافق زكر  الردين عبرد العقريم عبرد القرو  -مختصر صحيح مسرلم والطبعة الت  قامت اللجنة بترجمتها ه :419
 المنذري(، ت: الدكتور مصطفى دي  البغا، دار العلوم اإلنسانية، دمشق/سوريا، د.ت.ن.

( 0953-ه0327محمود أحمد، المشرهور بحسرن الش رميران ، ولرد سرنة ) هو الشيخ حسن 491 م( فر  قريرة )ك ن ك رو 
م(، واآلن 0922-ه0392ف  منطقة )ش ميران( التابعة لققاء حلبجة حالي را، خرريج كليرة شرريعة فر  بغرداد سرنة )

برررة فررر  اإلتحررراد إمرررام وخطيررر  فررر  مسرررجد الجرررامع الكبيرررر فررر  ناحيرررة حلبجرررة جديررردة ور ررري  الهي رررة العليرررا للمراق
 اإلسالم  الك ردستان .

م(، فررر  قريرررة )ب ل كِّجرررار(، التابعرررة 0914-ه0414هررو: الررردكتور فررراروق عمرررر أحمرررد نقرررام ، ولررد فررر  سرررنة )490
لقلرراء قرررداغ، فرر  محافقررة السررليمانية/إقليم ك ردسررتان العررراق، واآلن يشررتغل بالترردري  فرر  جامعررة حلبجررة، كليررة 

أصرررول الررردين؛ رسرررالة خاصرررة مرررن المتررررجم بقلمرررِه وصرررلتن  عرررن طريرررق البريرررد  التربيرررة والعلررروم اإلنسرررانية،  قسرررم
 م(؛ محفوقة ف  األرشيف.6/7/7102اإللكترون  يوم اإلثنين )

م( فر  قريرة)ب ل كِّجار(، التابعرة لقلراء 0910-ه0410هو: األستاذ أدي  نجم الدين محمد عبداهلل، ولد سنة )497
قرداغ ف  محافقرة السرليمانية/إقليم ك ردسرتان العرراق، واآلن مردر  اللغرة العربيرة والتربيرة اإلسرالمية فر  متوسرطة 

فر  بيتره؛ الموجرود  األسرتاذ أدير  القرداار مرع  لقراءسيروان ف  ح  جوارباة ف  محافقرة السرليمانية؛ المصردر: 
( فررر  9/0/7102محافقرررة السرررليمانية/ إقلرريم ك ردسرررتان العرررراق؛ يرروم األربعررراء الموافرررق، ) حررر  )خبرررات(، فرر فرر  

ا؛ واللقاء مسجل محفوق ف  األرشيف.  الساعة العاشرة والنصف صباح 
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تا  المختصر بين أيديهم، واالسرتفادة منره يوميرا، قراء األحاديث النبوية وعشاقها، بتوفير هذا الك
والسيما ف  قل عدم وجود مصدر مختصر حتى اآلن باللغة الك ردية فر  هرذا المجرال برين أيردي 

 .493القراء الكرام"
 

 ترجمة كتابي: )ُمخَتصر صحيح البخاري(، و)مختصر صحيح مسلم(.

 عنوانهما: 

يعنرر : مخت صررر -باللغررة الك رديررة-بو ذذاريثو تذذىي سذذىمي ي عنونررت اللجنررة للكتررا  األول: "
 .494صحيح البخاري"

باللغرة -ثو تذىي سذىمي ي موسذليم   "واختارت أيلرا لترجمرة )مختصرر صرحيح مسرلم( عنروان: 
م خت صر صحيح م سلم"يعن : -الك ردية

495. 
ترجم مختصر صرحيح البخراري فر  محافقرة السرليمانية/إقليم ك ردسرتان العرراق، وبردأت اللجنرة 

 م(.03/3/7117م(، وانتهت منها ف  )03/00/7110) تاريخبترجمته ف  

ررا، وبرردأت  وترررجم مختصررر صررحيح مسررلم فرر  محافقررة السررليمانية/إقليم )ك ردسررتان العررراق أيل 
 م(.7114م(، وانتهت منها ف  سنة )7110بترجمته ف  سنة )

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .4ا  ُمسلمُمخَتصر صحيح  -ثو تىي  ىمي ي موسليماللجنة من العلماء، 493
 م.7100-ه0437، نشر إحسان، طهران/إيران 0ط:ا(؛ 969مطبوا؛ ف  )494
 م.7112-ه0471، نشر إحسان، طهران/إيران 7ط:،  ا(0000مطبوا؛ ف  )495
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 منهج اللجنة في الترجمة.

ف  صفحة واحدة، بّينرتِّ فيهرا الخطروط  كتبت اللجنة مقدمة لكتا  "مختصر صحيح البخاري"
وكتبتِّ مقدمة لكتا  "مختصر صحيح مسلم" ف  ثالث صفحات، مشيرة الر يسية لمنهج الكتا ؛ 

فيها إلى مصدرية السنة النبوية، وسب  اختيار ترجمة صحيح مسلم، وكيفيرة ترجمرة الكترا  عنرد 
عمالهررا، ثررم كتبررت ثمرران  نقرراط أعلرراء اللجنررة، وأشررارت إلررى مررنهج اللجنررة فرر  ترجمررة الكتررا ، وأ

وأمرررا عرررن مرررنهجهم العرررام فررر  الكترررابين، فررر  كيفيرررة شررررحه ؛ 496لكيفيرررة التعامرررل مرررع السرررنة النبويرررة
وجمعرره وترتيبرره لألحاديررث واجتهررادات اللجنررة ومرا هررا فرر  الكتررابين، فرريمكن أن نلخصرره فرر  النقرراط 

 اآلتية:

ية وحسر  ورود الحرديث جاؤوا بنا الحديث أوال  ثم شر حوا الحديث باللغة الك رد -1
ازدادوا فررر  الشررررح وزيرررادة التولررريح، مسرررتمرين فررر  هرررذا المنررروال مرررن بدايرررة الكترررا  إلرررى 

 نهايته.
ذا و ِجد اموض أو  -2 ا، ولم تهمل أي جملة أو كلمة. وا  تمت ترجمة األحاديث نص 

 عدم ولوح ف  نا، تم توليحه بين معكوفتين ا    ي. 
مرات بروايات متعددة، فلم يجد المترجمون هناك أحاديث وردت مرتين أو ثالث  -1

 لرورة ف  ترجمة المكررات، لذلك تم استبعادها.
رررا فقهيرررة، فرررتم  -4 ِمرررل فررر  طياتهرررا أحكام  هنررراك أحاديرررث تحتررراج إلرررى شررررح وافرررر وت حِّ

اسررتبعادها ولررم تترررجم إلررى الكورديررة، كرر  ت بِّع ررد عررن القررراء اإلشرركالية  الفكريررة وعرردم فهررم 
 األحاديث..

 عض العناوين لللرورة، أو اختصارها.تم تغيير ب -5
فقرررط.. "جررردير  -صرررلى اهلل عليررره وسرررلم-قرررال" للنبررر -اسرررتعمال كلمرررة "فررره رمررروو -6

" فرر  العربيرررة، وهمرررا:  بالررذكر أن فررر  اللغرررة الكرديررة كلمترررين تسرررتعمالن مقابررل كلمرررة "قرررال 
 "وت " و"فةرمووي"، األولى كلمة عامة تستعمل لكرل النرا ، أمرا الثانيرة فهر  تسرتعمل هلل

 سبحانه ولنبيه، وأحيانا للشخصيات الدينية الكبار زيادة ف  التقدير واإلحترام".
ررذف ت أسرررماء أجرررداد بعررض الررررواة فررر  الترجمرررة الكورديررة، لوجودهرررا فررر  الرررنا  -7 ح 

 .492العرب ، ولعدم الحاجة إلى تكرارها

                                                           
 .1-3ا  ُمخَتصر صحيح ُمسلم-ثو تىي  ىمي ي موسليماللجنة من العلماء، 496
 .5ا  ُمسلمُمخَتصر صحيح -ثو تىي  ىمي ي موسليماللجنة من العلماء، 492
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 .الخاتمة

هرررذه الرحلرررة المباركرررة فررر  خدمرررة العلمررراء الرررذين خررردموا السرررنة النبويرررة الشرررريفة، مرررن  فررر  خترررام
سرررتنتاجات والتوصررريات التررر  ينبغررر  علررر  أن أذكرررر أهرررم اال القررردامى والمعاصررررين، الك رررردالعلمررراء 
 : إليها، وه تتوصل

 .ستنتاجاتاًل

 هماأن العلماء اهتموا بر  أن، و بعد القرم ينلد  المسلمين أصح كتاب ؛ ي ع ّدانإن الّصحيحين-
 .هذين الكتابين إسهام ف  خدمة الك ردأكثر من الكت  األخر  من السنن والمسانيد، وللعلماء 

، كررابن حجررر فيهمررا علمرراء قرردماء وبرراحثون جررددأبحرراث كثيرررة وتكلررم  ك ِتبررت عررن الصررحيحين-
 مرراوتخريجه ماإسررهامات كثيرررة فرر  شرررحه الك ررردالعسررقالن  والرردارقطن  وايرهمررا، كمررا أن لعلمرراء 

ي وعمررررر بررررن برررردر والتعليررررق عليهمررررا والجمررررع بينهمررررا، مررررنهم ابررررن الصررررالح الشررررهرزور  مرررراوتعليله
 الموصل  وايرهما...

، تنرروا بشرركل شررمل جميررع نررواح  الدراسررات العلميررة، بالّصررحيحين الك رررداهتمررام العلمرراء  إن-
الكررروران ، والمرررال رشررريد برررك بابررران، والشررريخ عثمررران الشررريخ )ا كررررشررررحهم العلمررراء مرررنهرررؤالء فمرررن 

 (؛خان، والشررريخ محمررد عثمررران أفنرررديةالنررورول ، والمرررال محمررد بررراقر، واألسررتاذ نررروري فرررار  حمرر
أبوبكر كوجرررك أحمرررد زاده والشررريخ عبرررداهلل عبرررد كرررر) يهمرررااهتمررروا  بكتابرررة الحواشررر  علمرررن ومرررنهم 

 وكرذلك الحرال بالنسربة لآلخررين (؛المراردين مال محمد القزلجر  والشريخ عثمران الالرحمن الجيل  و 
الشيخ محمرررد برررن عبررراد الخالطررر ، والشررريخ عرررالء الررردين كرررر) ااهتمررروا بكتابرررة التعليرررق عليهمرررالرررذين 

، هرو الجمرع برين الّصرحيحيناهتمرامهم بره و  الك رردوهناك جان  مخر أعطرى العلمراء  (؛الحصكف 
باللغرررة العربيرررة أو د برررين الكتابرررة أمثرررال )الشررريخ عمرررر برررن بررردر الموصرررل (. وتنوعرررت هرررذه الجهرررو 

 ة.الك رديالفارسية أو 

، ولكرن بقيرت حترى اآلن فر  طر  النسريان، حيرث هناك جهودا جبارة لخدمة الّصحيحينأن  -
 مازالت مخطوطة لم تحقق بعد.

 .قتراحاتالتوصيات واًل

يقرررف فررر  مصررراّف الشرررعو  التررر  تفتخرررر بخررردمتها الررردين  اإلسرررالم    الك ررررديبمرررا أّن الشرررع  
 الحنيف، إن لم نقل ف  مقدمتهم، لذا يوص  الباحث بما يأت :
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واآلثرار التر  تركوهررا،  الك رردالعلمراء  تراريخمرن طرال  العلرم الشرعور بالمسرؤولية تجرراه أطلر  -
اناء المكتبة  ة بسد الفرااات الموجودة ف  مجال الك رديوذلك بإحياء ذكرهم وتحليل مصنفاتهم، وا 

  .علم الحديث، من خالل البحوث العلمية األكاديمية

النرا  أهميرة  لكر  يبينروا لعروام الّصرحيحينأن يجمعوا جهدهم لخدمرة  الك ردمن علماء  أرجو-
أن  ويرررل ورحلرررة فررر  ثنايرررا المكتبرررات، رأيرررت  بعرررد بحرررث طالّصرررحيحين فررر  الحيررراة اليوميرررة، ألننررر  

 ة فيها فراغ كبير ف  هذا المجال.الك رديالمكتبات 

ع على عاتقنا واج   تحقيِقهم، رام أن لدينا - توجد مخطوطات كثيرة اير محققة، وبهذا يول 
علمرراء جرردد مررن الررذين يعملررون فرر  هررذا المجررال، أي مجررال تحقيررق الك ترر ، كالرردكتور محمرردعل  

لعلهررا تكررون  قرردم بعررض العنرراوينأو  أقترررح ولررذاالقرداارر  والرردكتور محسررن عبررد الحميررد وايرهمررا، 
 :منهابادرة خير، 

زوري"مشررركالت البخررراري"تحقيرررق مخطوطرررة: - -ه643)ت: : ، للشررريخ ابرررن الصرررالح الش رررهِّر 
 (.م0745

 (.م0367-ه263)ت: : ، للشيخ أحمد اله كاري"رجال البخاري ومسلم"تحقيق مخطوطة: -

، للشرريخ أحمررد اله كرراري "البخرراريالعقررد الغررال  فرر  حررل إشرركال صررحيح "تحقيررق مخطوطررة: -
ا.  أيل 

-ه975: )، للشرريخ محمررد البررازل "اايررة المرررام فرر  رجررال البخرراري إلررى سرريد األنررام"تحقيررق -
 (.م0509

 (.م0691-ه0010: )، للشيخ إبراهيم الك وران  ت"جناح النجاح بالعوال  الصحاح"تحقيق -

فهررذا بحثررر  المتوالررع، وقرررد بررذلت فيررره اايررة وسررع  ومنتهرررى جهرردي، فرررإن وفقررت فررر   وبعررد:
ن كران ايرر ذلرك فهرو بلرعف  وتقصريري وقرد جبرل اإلنسران  إعطاء البحرث حقره فهرو مرن اهلل، وا 

، -صرلى اهلل عليره وسرلم–ويررد عليره إال الرذي ال ينطرق عرن الهرو  منره على النقا، فكل يأخذ 
لرررم أقصرررر فررر  دراسرررة هرررذا المولررروا بررروقت  وجهررردي ومرررع ذلرررك  فالكمرررال هلل وحرررده؛ وحسرررب  أنررر 

 أعترف بقلة بلاعت  وقصر باع  ف  الكتابة والتعبير وأعتذر.
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 .المصادر والمراجع
 .الكتب العربية

 .المخطوطات  أو  ير مطبولات

-ه0010الشررررهرزوري ) الك رررررديإبررررراهيم الك رررروران ، ابررررراهيم بررررن الحسررررن بررررن شررررها  الرررردين 
: الحفررق رقررم تركيررا،/إسررطنبول فرر  كرروبريل ، ، مكتبررةالصــحاح بــالعوالي النجــاح جنــاحم(، 0691

(729.) 
راسان  زاهد محمد أمجد بالرك  براقر للمرال-المـديح بـردة خـرح الملـيح زبدةتقديم وتعليق:  ،الخ 

 م(، أخذنا من المؤلف.0927-ه0390)
فـي رجـا   المرام  ايةم(، 0509-ه975) الك ررديالبازل ؛ محمد بن داود بن محمد البازل  

ـــام ـــى ســـيد األن : بررررقم محفوقرررة تركيرررا،/ إسرررطنبول فررر  ،(أفنررردي اهلل فررريض) مكتبرررة ،البخـــاري ال
(0492.) 

 فـي واألجوبـة أي: األسـئلة -و ةَم ثرسذيارو  بى ىفيق ئو ولي اانسيت المال عثمان عبد العزيز،
أخرذنا مرن  مخطروط  راواي ، أحمرد أحمرد مرال عبرداهلل: ةالك ردي باللغة وشرحه ترجمة ،الفقه أصو 
 الشارح.

أخرذنا أي: مئـة نجـم فـي سـما  العلـم، -سىد ئىستري  لىئاساني اانسذت المرال عمرر النقرام ، 
 من المؤلف.
 .المؤلف من أخذنا خان حمه فارا نوري الكبير العالم حياة صابر، ه ردي

 
 مطبولات.ال

تحـذير المسـلمين م(، 0900-ه0379قافر؛ محمرد برن البشرير قرافر المردن  األزهرري ) واب
، دار ابرن كثيرر، 0، ت: محير  الردين مسرتو، ط:من األحادي  الموةـولة للـى سـيد المرسـلين

 م.0915-ه0415دمشق/سوريا 
األمـم ه( 0010الشرهرزوري، ) الك ررديإبراهيم الكوران ، ابراهيم برن الحسرن برن شرها  الردين 

 م.0901-ه0371 النقامية الكا نة، حيدر مباد/هند، مجل  دا رة المعارف 0، ط:إليقاظ الهمم
 (:م0745ه643) الشهرزوري، الك ردي موسى بن عبدالرحمن بن عثمان ؛الصالح ابن

، دار عرالم 0موفق بن عبداهلل برن عبردالقادر، ط:، ت: أَدُب المفتي والمستفتي؛ ............
 م.0916-ه0412الرياض/المملكة العربية السعودية الكت ، 
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، ت: د.موفرق صيانة مسلم من اإلخال  والغلط وحمايته من اإلسـقاط والسـقط؛ ............
 م.0914-ه0414بن عبداهلل بن عبدالقادر، د.ط، دار الغر  اإلسالم ، بيروت/لبنان  

، ت: واألصـــو  والفقـــه فتـــاو  ومســـائ  ابـــن الطـــالح فـــي تفســـير والحـــدي  ؛.............
 م.0916-ه0416، دار المعرفة، بيروت/لبنان 0عبدالمعط  أمين قلعج ، ط:

ــم الحــدي ؛ ............ ــة أنــوام لل ، ت: د.عبررداللطيف الهمرريم، والشرريخ مرراهر ياسررين معرف
 م.7117-ه0473، دار الكت  العلمية، بيروت/لبنان 0الفحل، ط:

، د.عا شررة عبرردالرحمن بنررت الشرراطئ، الصــالح مقدمــة ابــن الصــالح ومحاســن؛ ...........
 د.ط، دار المعارف، القاهرة/مصر، د.ت.ن.

ــة (، م0767-ه661ابررن العررديم؛ عمررر بررن أحمررد بررن هبررة اهلل بررن أبرر  جرررادة العقيلرر ، ) بغي
 ، ت: د.سهيل زكار، د.ط، دار الفكر، دمشق/سوريا، د.ت.ن.حلب تاريخالطلب في 

خـذرات الـذهب فـي م(، 0629-ه0119ابن العماد الحنبل ؛ عبد الح  بن أحمد بن محمد )
، دار ابررن 0، ت: محمررود األرنرراؤوط، خرررج أحاديثرره: عبررد القررادر األرنرراؤوط، ط:أخبــار مــن ذهــب

 م.0916-ه0416كثير، بيروت/لبنان 
، ت: اإلسـالمديـوان هر(، 0062شم  الدين أبو المعال  محمد بن عبد الرحمن ) ،بن الغزيا

 .م0991-هر0400لبنان  /دار الكت  العلمية، بيروت ،0ط: سيد كسروي حسن،
-ه632ابررررن المسررررتوف  اإلربيلرررر ؛ المبررررارك بررررن أحمررررد بررررن المبررررارك بررررن موهررررو  اللخمرررر  )

، ت: محمررد -المسررمى: نباهررة البلررد الخامررل بررذكر مررن ورده مررن األمثررال-إربــ  تــاريخم(، 0739
 م.7100-ه0435لمية، بيروت/لبنان ، دار الكت  الع0ع ثمان، ط:

ابررن تغررري؛ يوسررف بررن تغررري بررردي بررن عبررد اهلل القرراهري الحنفرر  أبررو المحاسررن جمررال الرردين 
، د.ط، دار الكتر ، القاهرة/مصرر، النجوم الزاهرة في ملـوك مصـر والقـاهرةم(، 0421-ه124)

 د.ت.ن.
 م(:0449-ه157ابن حجر العسقالن ؛ أبو الفلل أحمد بن عل  بن محمد بن أحمد )

، مكتبررة ابررن 0، ط:القــو  المســدد فــي الــذب لــن المســند ل مــام أحمــد ؛...................
 م.0910-ه0410تيمية، القاهرة/مصر 
، 7، ت: محمرد عبرد المعيرد لران، ط:الكامنة في أليان المائـة الثامنـة ؛..................

 م.0927-هر0397مجل  دا رة المعارف العثمانية، حيدر مباد/الهند 
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ابن خلكان؛ أبو العبا  شم  الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أب  بكر البرمك  اإلربل  
، دار صادر، 0با ، ط:، ت: إحسان عوفيات األليان وأنبا  أبنا  الزمانم(، 0717-هر610)

 م.0994-ه0404 بيروت/لبنان
ابرررن رجررر  الحنبلررر ؛ زيرررن الررردين عبرررد الررررحمن برررن أحمرررد برررن رجررر  برررن الحسرررن، الس رررالم ، 

جامع العلوم والحكم فـي خـرح خمسـين حـديثا مـن م(، 0393-ه295البغدادي، ثم الدمشرق ، )
ـــم ـــع الكل برررراهيم بررراج ، ط:جوام ، مؤسسرررة الرسرررالة، بيروت/لبنررران 2، ت: شرررعي  األرنررراؤوط، وا 

 م.7110-هر0477
برن محمررد برن محمرد، أبررو الفلرل تقرر  الردين الهاشرم  العلرروّي األصرفون  ثررم  محمررد ،ابرن فهرد

ـــاظهرررر(، 120المكرررّ  الشرررافع  ) ـــات الحف ـــذي  طبق دار الكتررر  العلميرررة، ، 0ط:، لحـــظ األلحـــاظ ب
 .م0991-هر0409بيروت/لبنان 

م(، طبقررررات 0442-ه150ابررررن قالرررر  شررررهبة؛ أبررررو بكررررر بررررن أحمررررد بررررن محمررررد بررررن عمررررر )
 م.0912-هر0412، عالم الكت ، بيروت/لبنان 0فق عبد العليم خان، ط:الشافعية، ت: د.الحا

ب غ ررررا؛ أبررررو الفررررداء زيررررن الرررردين أبررررو العرررردل قاسررررم بررررن ق طل وبغررررا السررررودون  ) -ه129ابررررن ق طِّل وِّ
-هرر0403، دار القلرم، دمشق/سروريا 0، محمرد خيرر رملران يوسرف، ط:تاج التراجمم(، 0424
 م.0997

-هررر224)كثيررر القرشرر  البصررري ثررم الدمشررق  بررن عمررر بررن  ابررن كثيررر؛ أبررو الفررداء إسررماعيل
، دار إحيررراء الترررراث العربررر ، بيروت/لبنررران 0، ت: علررر  شررريري، ط:البدايـــة والنهايـــةم(، 0323
 م.0911-هر0411
ــارة هررر(، 260صررالح الرردين أبررو سررعيد خليررل بررن عبررد اهلل الدمشررق  العال رر  ) ؛بررن كيكلررديا إث

 ، ت: مرزق بن هيا  مل مرزوق الزهرانر ،لفرائد المسمولةالفوائد المجمولة في اإلخارة إلى ا
 م.7114–ه0475 السعودية العربية المملكة/المنورة المدينة، مكتبة العلوم والحكم ،0ط:

محمررد بررن عبرررد اهلل )أبرر  بكررر( برررن محمررد ابررن أحمرررد بررن مجاهررد القيسررر   ؛ابررن ناصررر الررردين
ت: زهيرررر الشررراوين، ، 0ط:، الـــوافر الـــردهررر(، 147الدمشررق  الشرررافع ، شررم  الررردين، الشرررهير )

 ه.0393 /لبنانبيروت، المكت  اإلسالم 
ســلك هررر(، 0716محمررد خليررل بررن علرر  بررن محمررد بررن محمررد مررراد ، ) ،أبررو الفلررل الحسررين 

-هررر0411 بيروت/لبنراندار البشرا ر اإلسررالمية،  ،3ط: ،الـدرر فــي أليــان القـرن الثــاني لخــر
 .م0911
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 معجــــــم األصــــــولييندار الكترررررر  العلميررررررة،  ،0ط: الّسوسرررررر ،أبررررر  الطيرررررر  مولررررررود الّسررررررريري 
  م.7117-ه0473بيروت/لبنان 

 م(:0775-ه677أب  حفا عمر بن بدر الموصل  )
الجمــع بــين الصــحيحين مــع حــذف الســند والمكــرر مــن ...................؛ ..............

 م.0995-ه0406، المكت  اإلسالم ، بيروت/لبنان 0، ت: صالح أحمد الشام ، ط:البين
، ت: أم عبرررداهلل بنرررت محررررو  الوقـــوف للـــى الموقـــوف..................  ...............

 ه.0412، دار العاصمة، الرياض/المملكة العربية السعودية 0العسيل ، ط:
،  تصرنيف: جنة المرتاب بنقد المغني لن الحفـظ والكتـاب ................؛...............

 م.0994-ه0404، دار الكتا  العرب ، بيروت/لبنان 7الحوين  األثري، ط:أب  اسحاق 
 م.0923-ه0393، دمشق/سوريا فهرا مخطوطات دار الكتب الظاهريةأسماء حمص ، 

-هرررر0399إسرررماعيل باشرررا البغررردادي؛ إسرررماعيل برررن محمرررد أمرررين برررن ميرررر سرررليم البابررران ، )
، د.ط، دار إحيرراء التررراث العربرر  فينهديــة العــارفين أســما  المــنلفين وآثــار المصــنم(، 0971

 م.0950-ه0321بيروت/لبنان 
إيةـاح المكنـون فـي هرر(، 0399إسماعيل برن محمرد أمرين برن ميرر سرليم البابران  البغردادي )

، بإعتناء: محمد شرف الدين بالتقايا ر ي  أمور الردين، والمعلرم رفعرت الذي  للى كخف الظنون
 د.ت.ن. لبنان/عرب ، بيروتبيلكه الكليسى، دار إحياء التراث ال

وُكردســتان مـــن أقــدم العُصـــور  الُكـــرد تــاريخخالصـــة أمررين زكرر ، العالمررة أمرررين زكرر  بررك، 
، شرركة نوابرع الفكرر، 7، نقلره إلرى العربيرة وعلّرق عليره: األسرتاذ محمرد علر  عرون ، ط:يةتاريخال

 م.7103-ه0434القاهرة/مصر 
ــيُن المــرام مــن أحاديــ ه( 0390) ؛البررالِّك  ســيد األنــام مــن أو  صــحيح البخــاري إلــى  َتَبّي

 .تاريخبدون طبعة وناشر و ، 313حدي  
ـــاة األمجـــاد مـــن العلمـــا  األكـــرادالبحركررر ؛ طررراهر مرررال عبرررداهلل،  ، دار ابرررن حرررزم، 0، ط:حي

 م.7105-ه0436بيروت/لبنان 
، طبقات الخافعية الكبـر م(، 0321-هرر220تاج الدين السبك ؛ عبد الوها  بن تق  الدين )

، مطبعررة هجررر، القاهرة/مصررر 7د.محمررود محمررد الطنرراح ، د.عبررد الفترراح محمررد الحلررو، ط:ت: 
  م.0997-هر0403
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المحاةـرة فـي ، م(0515-هرر900عبد الررحمن برن أبر  بكرر، )حسن  ،السيوط  الدين جالل
، دار إحيرررراء الكترررر  العربيررررة، 0، ت: محمررررد أبررررو الفلررررل إبررررراهيم، ط:مصــــر والقــــاهرة تــــاريخ

 م.0962-هر0312القاهرة/مصر 
 الكتر  دار ط،.د عميررات، زكريرا الشريخ: ت ،للذهبي الحفاظ طبقات ذي  .................؛

 .ن.ت.د لبنان،/بيروت العلمية،

ـــدريب الـــراوي فـــي خـــرح تقريـــب النـــواوي ؛................ ، ت: أبرررو قتيبرررة نقرررر محمرررد ت
 د.ت.ن.الفارياب ، د.ط، دار طيبة، رياض/المملكة العربية السعودية 

-ه0413 دار الكترر  العلميرة، بيروت/لبنرران ،0، ط:طبقــات الحفـاظ السرريوط ؛ الردين جرالل
 م.0913

طبقـات م(، 0321-ه227جمال الدين اإلسنوي؛ عبد الرحيم بن الحسن بن عل  الشافعّ ، )
-ه0473، دار الكتررررر  العلميرررررة، بيروت/لبنررررران 0، ت: كمرررررال يوسرررررف الحررررروت، ط:الخـــــافعية
 م.7117

 م.7107-ه0433، دار مرا ، أربيل/إقليم ك ردستان العراق 7، ط:الُكردألالم جمال بابان، 
كخـف م(، 0652-ه0162) القسرطنطين  حاج  خليفة؛ مصطفى بن عبد اهلل كاتر  جلبر  

 م.0940-ه0361، مطبعة المثنى، بغداد/العراق الظنون لن أسامي الكتب والفنون
ــدانهررر(، 676يرراقوت بررن عبررد اهلل الرومرر  )شررها  الرردين أبررو عبررد اهلل  ،الحمرروي ، معجــم البل

 .م0995-ه0406/لبنان دار صادر، بيروت ،7ط:
ــاريخد.أحمررد محمررود الخليررل،  ــرد ت ــي العهــود اإلســالمية الُك ، دار مرا ، أربيررل/إقليم 0، ط:ف

 م.7103-ه0434ك ردستان العراق 
طبقـــات م(، 0431-ه945الرررداوودي؛ محمرررد برررن علررر  برررن أحمرررد، شرررم  الررردين المرررالك  ) 

  ، د.ط، دار الكت  العلمية، بيروت/لبنان، د.ت.ن.المفسرين للداوودي
      هررررر(، 241شررررم  الرررردين أبررررو عبررررد اهلل محمررررد بررررن أحمررررد بررررن عثمرررران بررررن ق ايِّمرررراز ) ؛الررررذهب 
، بيروت/لبنران العجم ، مكتبة الصرحوة اإلسرالمية، ت: محمد بن ناصر ز   العلم...  ........
 د.ت.ن.

، مكتبرة الصرديق، 0، ت: الردكتور محمرد الحبير  الهيلرة، ط:الخيوي الكبيـر للـذهبي ؛.......
 م.0911-هر0411الطا ف/المملكة العربية السعودية 

، ت: أبررو هرراجر محمررد السررعيد بررن بسرريون  زالررول، د.ط، العبــر فــي خبــر مــن  بــر ؛.......
 دار الكت  العلمية، بيروت/لبنان، د.ت.ن.
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، ت: الرردكتور بشرررار عررّواد معرررروف، اإلســـالم َوَوفيـــات المخــاهير َواأللـــالم تــاريخ ؛........
 م.7113-ه0474، دار الغر  اإلسالم ، بيروت/لبنان 0ط:

 م.0991-هر0409، دار الكت  العلمية، بيروت/لبنان 0، ط:تذكرة الحفاظ ؛........
، ت: مجموعرة مرن المحققرين بإشرراف الشريخ شرعي  األرنراؤوط، ير ألالم النبال س .؛.......

 م.0915-ه0415، مؤسسة الرسالة، بيروت/لبنان 3ط:
ــة الخــيخ طــه بــن يحيــى  ،علرر  نجررم عيسررى ــرديرحل م(، ، د.ط، دار 0291-ه0715) الُك

 م.7112-ه0471الكت  العلمية، بيروت/لبنان 
العررررراق /، مطبعررررة الزهررررراء الحديثررررة، موصررررلأربيــــ للمــــا  ومــــدارا  ،زبيررررر بررررالل إسررررماعيل

 م.0914-ه0414
م(، 0926-هرر0396الزركل ؛ خير الدين بن محمود بن محمد بن عل  بن فرار  الدمشرق  )

 م.7117-ه0473، دار العلم للماليين، بيروت/لبنان 05، ط:األلالم
، عربـــةمعجـــم المطبولـــات العربيـــة والمهرررر(، 0350يوسرررف برررن إليررران برررن موسرررى ) ؛سرررركي 

 .م0971-هر0346مصر القاهرة/ ،مطبعة سركي 
، (هرر567)، ت: األنسـابأب  سعيد عبد الكريم بن محمد ابرن منصرور التميمر  ،  ؛السمعان 

 .م0991 /لبنانبيروت ،ت: عبد اهلل عمر البارودي، دار الفكر، مكان النشر
فـــي أليـــان نظـــم العقيـــان هرررر(، 900عبرررد الررررحمن برررن أبررر  بكرررر، جرررالل الررردين ) ،السررريوط 

 /لبنان د.ت.ن.بيروت ،، ت: فيلي  حت ، المكتبة العلميةاألليان
، لب اللباب في تحريـر األنسـابهر(، 900عبد الرحمن بن أب  بكر، جالل الدين ) ؛........
 /لبنان د.ت.ن.بيروت ،دار صادر

 شم  الدين السخاوي؛ أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أب  بكر بن عثمان بن
 م(:0462-ه917محمد )

، د.ط، دار مكتبررررررة الحيرررررراة، الةــــــو  الالمــــــع ألهــــــ  القــــــرن التاســــــع ؛..................
 بيروت/لبنان، د.ت.ن.

، ت: علرر  حسررين علرر ، فــتح المغيــ  بخــرح الفيــة الحــدي  للعراقــي السررخاوي؛ الرردين شررم 
 م.7113-هر0474، مكتبة السنة، القاهرة/مصر 0ط:

األنجـــم هرررر(، 120مرررد بررن عثمررران برررن علررر  المررراردين  الشررافع  )مح المررراردين ؛ شررم  الررردين
 ، ت: عبرد الكرريم برن علر  محمرد برن النملرة،الزاهرات للى ح  ألفاظ الورقـات فـي أصـو  الفقـه

 .م0999الرياض  /مكتبة الرشد ،3ط:
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الكـوثر الجـاري إلـى ريـاض ، (ه193) وران ، أحمد برن إسرماعيل برن عثمرانشها  الدين الك
 :ريأحادي  البخا

، دار إحيراء الترراث العربر ، بيروت/لبنران 0ت: أحمد عرزو عنايرة، ط: ؛....................
 م(.7111-هر0479)

، دار الكترررر  العلميررررة،  0ت: الشرررريخ محمررررد بررررن ريرررراض األحمررررد، ط: ؛....................
 بيروت/لبنان، د.ت.ن.

ـــدر الطـــالع هرررر(، 0751محمرررد برررن علررر  برررن محمرررد برررن عبرررد اهلل اليمنررر  ) ،الشررروكان  الب
 /لبنان د.ت.ن.بيروت ،، دار المعرفةبمحاسن من بعد القرن السابع

، ت: الردكتور أليان العصر وألوان النصرهر(، 264صالح الدين خليل بن أيبك ) ،الصفدي
الردكتور محمرود سرالم محمرد، قردم عل  أبو زيد، الدكتور نبيل أبرو عشرمة، الردكتور محمرد موعرد، 

 .م0991-هر0401لبنان /دار الفكر المعاصر، بيروت ،0ط: له: مازن عبد القادر المبارك،
، ت: الوافي بالوفياتم(، 0363-ه264) لدين خليل بن أيبك بن عبد اهللالصفدي؛ صالح ا

 م.7111-هر0471أحمد األرناؤوط وترك  مصطفى، د.ط، دار إحياء التراث، بيروت/لبنان 
َلبـر  الُكـردالموسولة الُكبر  لمخـاهير ، الك ررديدكتور محمد عل  الصويرك  الصويرك ؛ ال

 م.7111-ه0479، دار العربية للموسوعات، بيروت/لبنان 0، ط:تاريخال
، اإلسالمي والعصر الحدي  في ُكردستان وخارجها تاريخفي ال الُكردمعجم ألالم  ؛.........

 م.7116-ه0472السليمانية/إقليم ك ردستان العراق د.ط، مركز ِزين، 
ك بِّري ز اد ه الخـقائق هرر(، 961) برن خليرل، أبرو الخيرر، عصرام الردين أحمرد برن مصرطفى ؛ِّ طاشِّ

 .م0925-هر0395 /لبنانبيروت ،، دار الكتا  العرب النعمانية في للما  الدولة العثمانية
، قرردم لرره: «مررن صرردر اإلسررالم وحتررى العصررر الحالررر» معجــم المفســرينعررادل نررويهض، 

ن: مؤسسة نويهض الثقافية للتأليف والترجمة  ،3ط: م فت  الجمهورية اللبنانية الش يِّخ حسن خالد،
 .م0911-هر0419لبنان /والنشر، بيروت

إسهامات للما  الدين الكورد في كوردستان العراق فـي توجيـه عبا  عل  سليمان بابران ، 
، د.ط، مرا ، أربيرررل/إقليم ك ردسرررتان (1675-1661الوطنيـــة الكورديـــة بـــين لـــامي )الحركـــة 
 م.7119-ه0431العراق 

ررررّ  بررررن عبررررد ا ،عبررررد الحرررر  الكترررران  ررررد الح  بِّ  لكبيررررر ابررررن محمررررد الحسررررن  اإلدريسرررر ،محمررررد ع 
، ت: إحسران فهرا الفهارا واألثبـات ومعجـم المعـاجم والمخـيخات والمسلسـالتهرر(، 0317)

 م.0917-ه0417/لبنان بيروت، ار الغر  اإلسالم د ،7ط: عبا ،
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اللكنرروي الهنرردي، أبررو  عبررد الحرر  اللكرروي؛ محمررد عبررد الحرر  بررن محمررد عبررد الحلرريم األنصرراري
، ت: السيد محمرد بدرالردين أبرو الفوائد البهية في تراجم الحنفيةم(، 0112-ه0314)الحسنات 

 فرا  النعمان ، د.ط، دار الكتا  اإلسالم ، القاهرة/مصر، د.ت.ن. 
بررن أبرر  الوفرراء  عبررد القررادر القرشرر ؛ عبررد القررادر بررن محمررد بررن محمررد بررن نصررر اهلل بررن سررالم

، د.ط، ن: ميرر محمرد الجواهر المةية في طبقات الحنفيةم(، 0323-هرر225)القرش  الحنف  
 كراتش ، باكستان، د.ت.ن.-نهكت  خا

الدارا فـي م(، 0570-هر972)قادر بن محمد النعيم  الدمشق  عبد القادر النعيم ؛ عبد ال
-ه0401 ، بيروت/لبنرران، دار الكترر  العلميررة0، ت: إبررراهيم شررم  الرردين، ط:المــدارا تــاريخ
 م.0991

هرر(، 239) ّ  الردين  البغردادي، الحنبلر ، صرفعبد المؤمن بن عبد الحق، ابن شما ل القطيعر
 م.0990هر0407 /لبناندار الجيل، بيروت ،0ط: ،مراصد اًلطالم للى أسما  األمكنة والبقام

اإلصـابة فـي تمييـز هرر(، 157أبو الفلل أحمد بن عل  بن محمد بن أحمرد برن ) ؛العسقالن 
 /لبنرانبيروت، ، ت: عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض، دار الكتر  العلميرةالصحابة
 م.0994-هر0405

، ت: د.إبرراهيم موسـولة األحاديـ  واآلثـار الةـعيفة والموةـولة؛ عل  حسن عل  الحلبر  
، د.ن، رياض/المملكررررة العربيررررة 0طرررره القيسرررر  و د.حمرررردي محمررررد مررررراد، مكتبررررة المعررررارف ، ط:

 م.0999-ه0409السعودية 
أبرو الريمن، مجيرر الردين العليم  المقدس ؛ عبرد الررحمن برن محمرد برن عبرد الررحمن الحنبلر ، 

، ت: عدنان يون  عبد المجيد نباتة، القدا والخلي  تاريخاألنا الجلي  بم(، 0577-ه971)
 األردن، د.ت.ن./د.ط، مكتبة دندي ، عمان

م(، 0912-ه0411عمررر رلرررا كحالرررة؛ عمرررر بررن رلرررا برررن محمرررد راارر  برررن عبرررد الغنررر  )
 د.ت.ن. وت/لبنانحياء التراث العرب ، بير ، د.ط، دار إمعجم المنلفين

، ت: الكواكب السائرة بأليـان المئـة العاخـرة، (ه0160)نجم الدين محمد بن محمرد  ؛الغزي
 م.0992-هر0401 لبنان/خليل المنصور، دار الكت  العلمية، بيروت

أبو الطي  محمد صديق خران برن حسرن برن علر  ابرن لطرف اهلل الحسرين  البخراري  ؛الِقن وج 
 /لبنررررانبيروت، ، دار الكترررر  التعليميررررة0، ط:الصــــحاح الســــتة الحطــــة فــــي ذكــــر هررررر(،0312)

 .م0915-هر0415
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، نقلره الرى العربيرة: د.عبرد الحلريم األدب العربـي تـاريخم(، 0956-ه0325كارل بروكلمران )
 البخار، د.ط، دار المعارف، القاهرة/مصر، د.ت.ن. 

ل  د ع  ، مكتبرة 3، ط:الخامخطط م(، 0953-ه0327)، محمد بن عبد الرزاق بن محمد، ك رِّ
 م. 0913-هر0413النوري، دمشق/سوريا 

عمررر بررن مقفررر بررن عمررر بررن محمررد ابررن أبرر  الفرروار ، أبررو حفررا، زيررن الرردين ابررن  ؛الكنرردي
لبنررررران/بيروت  ،دار الكتررررر  العلميرررررة ،0ط: ،ابـــــن الـــــوردي تـــــاريخهرررررر(، 249الررررروردي المعرررررري )

 .م0996-هر0402
أحمررررد -، ت: إبررررراهيم زكرررر  خورشرررريداإلســــالميةمــــوجز دائــــرة المعــــارف ، نخبررررة مررررن العلمرررراء

محمررد عنرران ، ن: مركررز  -عبررد الرررحمن الشرريخ  -حسررن حبشرر  -عبررد الحميررد يررون -الشررنتناوي
 م.0991–ه0401 المتحدة العربية اإلمارات/الشارقة ،الشارقة لظبداا الفكري

 للترررراث الشرررامل الفهرررر  ؛-البيرررت مل مؤسسرررة-اإلسرررالمية الحلرررارة لبحررروث الملكررر  المجمرررع
 :المخطوط اإلسالم  العرب 

لحررررديث النبرررروي الشررررريف وعلومرررره ورجالرررره، د.ط، ن: المجمعررررة، امخطوطررررات  ؛.............
 م.0919-ه0419عمان/األردن 

، د.ط، ن: المجمعرة، -مخطوطرات التفسرير وعلومره-علروم القررمنمخطوطات  ؛.............
 م.0990-ه0400عمان/األردن 

مخطوطرررررررررات القرررررررررراءات، د.ط، ن: المجمعرررررررررة، -علررررررررروم القررررررررررمنمخطوطرررررررررات  ؛............
 م.0994-ه0404عمان/األردن 

مكتبرة ، 0ط:، تقرديم: ياسرين األيروب ، معجم ألالم خعرا  المـدح النبـويمحمد أحمد درنيقرة، 
 ، بيروت/لبنان د.ت.ن.الهالل

دمشرررق  محمرررد أمرررين برررن فلرررل اهلل برررن محررر  الررردين برررن محمرررد المحبررر  الحمررروي األصرررل، ال
 /لبنان د.ت.ن.بيروت ،، دار صادرخالصة األثر في أليان القرن الحادي لخرهر(، 0000)

، مطبعرة وزارة 7، ط:السـليمانية وأنحائهـا تـاريخ، م(0941-ه0362د أمين زك  برك )محم
 م.7117-ه0473الثقافة، السليمانية/إقليم ك ردستان العراق 

، د.ط، مركرز ِزيرن، السرليمانية/إقليم ك ردسرتان سـتانالُكردو  الُكـردمخاهير  ..................؛
 م.7115-ه0476العراق 
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ــ  هررر(، 137محمررد بررن أحمررد بررن علرر ، تقرر  الرردين، أبررو الطيرر  المكرر  الحسررن  الفاسرر  ) ذي
ــــد فــــي رواة الســــنن واألســــانيد دار الكترررر  العلميررررة،  ،0ط: ، ت: كمررررال يوسررررف الحرررروت،التقيي

 م0991-هر0401لبنان /بيروت
محمرررد برررن جعفرررر الكتررران ؛ أبرررو عبرررد اهلل محمرررد برررن أبررر  الفررريض جعفرررر برررن إدريررر  الحسرررن  

، 6، ط:الرسالة المستطرفة لبيان مخهور كتب السنة المخرفةم(، 0972-ه0345اإلدريس  )
 م7111-هر0470دار البشا ر اإلسالمية، بيروت/لبنان 
دار األنردل   د.ط، ،المختـار المصـون مـن ألـالم القـرونمحمد بن حسن بن عقيل موسى، 

 د.ت.ن. ء، جدة/المملكة العربية السعوديةالخلرا
محمد صديق خان؛ أبو الطي  محمد صديق خان بن حسن بن عل  ابن لطف اهلل الحسين  

ـــــومم(، 0191-ه0312البخررررراري الِقن ررررروج  ) ، دار ابرررررن حرررررزم، بيروت/لبنررررران 0، ط:أبجـــــد العل
 م.7117-هر0473

 ،ت المصــورة فـي مكتبــة معهــد التـرا  العلمــي العربــيفهـرا المخطوطــامحمرد عرزت عمررر، 
 م.0916-ه0416 ، حل /سوريامنشورات جامعة حل 

إتحــاف القــاري بمعرفــة جهــود ألمــا  العلمــا  للــى صــحيح محمررد عصررام عرررار الحسررين ، 
 م، 0912-ه0412دمشق/سوريا  ،، اليمامة0، ط:البخاري

، للمحرام  عبرا  العرزاوي، والمدينةاللوا  -أربي  في مختلف العصور ،محمد عل  القرداا 
 م.7110-ه0477العراق /مطبعة الخنساء، بغداد ،0ط:مراجعة وتعليق وتقديم: ، 

دار ، 0ط:، تـاريخمعجـم حفـاظ القـرآن لبـر الهرر(، 0477محمد محمد محمرد سرالم محيسرن )
 .م0997-هر0407 /لبنانبيروت، الجيل

مجمرع اللغرة ، ريـة )الفقـه الحنفـي(فهرا مخطوطـات دار الكتـب الظاهمحمد مطيع الحافق، 
 .م0911–ه0410 دمشق/سوريا ،العربية

 .هر0344، مطبعة وزنكو اراف، بيروت/لبنان، معجم المصنفينمحمود حسن التونك ، 
المرردر ؛ الشرريخ عبررد الكررريم بررن صرروف  محمررد بررن فترراح بررن سررليمان بررن مصررطفى بررن محمررد 

، دار إحيرراء 0، ط:خدمــة العلــم والــدينللماننــا فــي م(، 7115-ه0476الشررهرزوري ) الك ررردي
 م.7104-ه0435التراث العرب ، بيروت/لبنان 

بيردي ، الحسرين ، الررّزاق عبرد برن محّمرد برن الفيض؛ محّمد مرتلى أبو  تـاج، (هرر0715) الز 
الهدايرة، الرياض/المملكرة  دار د.ط، المحققرين، مرن مجموعة: ، تالقاموا جواهر من العروا

 د.ت.ن.العربية السعودية، 
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، د.ط، فهـرا مخطوطــات-خزانـة التــرا مركرز الملرك فيصرل للبحروث والدراسررات اإلسرالمية؛ 
 د.ن، رياض/ المملكة العربية السعودية، د.ت.ن.

ــب الســنةمصررطفى عّمررار مررنال )المعاصررر(،  ، دار البخرراري، 0، ط:معجــم مــا طبــع مــن كت
 م.0992-ه0402 لمنورة/المملكة العربية السعوديةالمدينة ا
هر(، 145أحمد بن عل  بن عبد القادر، أبو العبا  الحسين  العبيدي، تق  الدين ) ؛قريزيالم

ــار ــذكر الخطــط واآلث ــار ب -هررر0401دار الكترر  العلميررة، بيروت/لبنرران  ،0ط: ،المــوالظ واًللتب
 م.0992

، ت: د.محمود الجليل ، دار الغر  اإلسالم ، (ه145)تق  الدين أحمد بن عل   ؛المقريزي
  .م7117-ه0473، بيروت/لبنان 0، ط:العقود الفريدة في تراجم األليان الُمفيدةدرر 

، رياض/المملكررة العربيررة فهــرا المخطوطــات-خزانــة التــرا مكتبررة الملررك عبرردالعزيز العامررة، 
 م.7114-ه0475السعودية 

رباليـــات مـــن صـــحيح مســـلم بـــن )جـــز  فيـــه أحاديـــ  الررروان ، محمرررد إبرررراهيم محمرررد أحمرررد، 
، ، دار اإلصرررررباح0ط:طرررررر المرشررررردي العتيبررررر (، بتحقيرررررق وتعليرررررق: )يعقرررررو  برررررن م؛ الحجـــــاج(
 م.7104-ه0435مصر القاهرة/

م(، 0362-ه261اليافع ؛ أبو محمد عفيف الدين عبد اهلل برن أسرعد برن علر  برن سرليمان )
، ولررع حواشرريه: خليررل مــرآة الجنــان ولبــرة اليقظــان فــي معرفــة مــا يعتبــر مــن حــواد  الزمــان

 م.0992-هر0402، دار الكت  العلمية، بيروت/لبنان 0ط:المنصور، 
م(، 0991-ه0401يون  الشيخ االبراهيم السامرا  ؛ يون  بن ابراهيم بن محمد بن خلف )

، د.ط، مطبعرررة وزارة األوقرراف والشرررؤون للمـــا  بغــداد فـــي القـــرن الرابــع لخـــر الهجــري تــاريخ
 م.0917-ه0417الدينية، بغداد/العراق 

 
 .ةالُكردي الكتب

ــردمخــاهير  تــاريخ-ميَذذذووي نذذاوداراني كذذورد بابررا الشرريخ مررردوة روحرران ،  ، د.ن، 0، ط:الُك
 م.7100-ه0437أربيل/إقليم ك ردستان العراق 

طىجنينىي و فذا  مامؤسذتا مذود ريس بذؤ طىلىكذىي لىرِوان ذىي       عدنان عبد القادر الهاورامران ، 
ــز -()نامىكانيذذىو  ــا  كن ، السررليمان، 0، ط:المــدرا لألســتاذ الوف ية/إقليم ك ردسررتان العررراق ت ررزن 

 م.7106-ه0432
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 ،الَبْحـَرْين َمْجَمع في الَنّيرْين إ ْقت رَانُ  داا ، ره قه عل  محمد: ت ،(م0947) بابان بك رشيد
 .م0994-ه0404 الحرية، بغداد/العراق دار ،7:ط

 لمعرفــة الواةــح المصــدر-مذذىرد بؤناسذذيين بيَ ذذىرد سىرضذذاو ي علرر ، بابررا نرروري شرريخ حراج 
 العرررررراق السرررررليمانية/إقليم ك ردسرررررتان بينررررراي ، ،0ط: كمرررررال، شررررريخ: وتعليرررررق مراجعرررررة ، ،الخـــــهم
 .م7110-ه0477
ــردللمــا  -اانايذذاني كذذورد ، بول؛ محمررد صررالح إبررراهيمش رر ، س ررقز، طهران/اإليررران 0، ط:الُك
 م.7111-ه0470
-اليزيز عدد وسانع مامؤستا قورئان موفىسريي ااناو تيكوشاني و بىذيان طوا ريك الشافع ، أحمد

 ر ي،شرارباذي محمرد ناصرح األسرتاذ: ترجمرة ونةـاله لثمـان الخيخ المفسر العالم حياة لن نبذة
 .م7111-ه0479 ب يِّف، السليمانية/إقليم ك ردستان العراق ،0ط:

 طهران/إيرران إحسران، نشرر ،0ط: ،آلكوردستان لى فىقيَيىتي و قيَ فى زمزيرانر ، مصرطفى سريد
 .م0960-ه0310

ناوداراني ثري ذدري و  محام  أحمد حميد محمود بيرخدري، وسيد أنرور كامرل رشريد بيرخردري، 
ْةـــر -هىنذذذديَك لىنذذذىو كانيان ، ر ه نِّرررد، 0، ط:ية ونخبــة مـــن أحفـــادهيممخـــاهير الســـادة البيرخ 

 .7103-ه0434 ك ردستان العراقالسليمانية/إقليم 
، ، منا0، ط:العوائ  العلمية-اانيارانبنىمالَىي م(، 7115-ه0476مال عبد الكريم المدر  )

 م.7111-ه0470اإليران -طهران
إقلرريم ك ردسررتان /، المطبعررة شارسررتان، السررليمانية0ط:، مهــو  الخــجعان-هىوارطذذىي مذذىردان 

 م.7103-ه0435العراق 
، رئ نروي، السرليمانية/إقليم ك ردسرتان 0، ط:مسـجد محـوي - انىقاي مذىموي ، ه رردي صرابر

 م.7106-ه0432العراق 
 م.0905-ه0333، عامرة، استانبول/تركيا، ُلثمانلي منلفَلريبروسه ل  محمد طاهر، 

 :حسين بن منوجهرخان بن خان حسين الشيخ بن باقر المال البالك ؛

 السريرة-نامذى  اندطى)برر المشرهور ،كُردستاني مدرسي رباني عا  اندطى سرطزشت رسـالة.......؛ 
 ك ردسرررتان/مريررروان) مدينرررة فررر ( مولررروي) بمطبعرررة ،(م0991-ه0411) سرررنة مطبررروا؛ ،(الذاتيرررة
  ؛(إيران

 بالكومبيوتر. ط بع ،باقر حممد مال كوردستان مدرس رباني عا  مال شرح رسالة.......؛ 
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 الرسائ  واألطاريح الجامعية.

ومصــنفاتهم فــي للــوم الســنة خــال  القــرون الســادا  الُكــردألــالم للمــا  صررالح أمررين، 
، أطروحرررة الررردكتورا، المقدمرررة الرررى جامعرررة طرابل /طرابل /ليبيرررا سرررنة والســـابع والثـــامن للهجـــرة

 م.7112-ه0471
رسرالة  ،التفسـير فـي ومنهجـه العزيـز لبد لثمان الخيخالشافع ،  اهلل فيض مصطفى أحمد

 خليررل صررديق الرردكتور.م.أ: بإشررراف األعقم/البغررداد/العراق، اإلمررام كليررة الررى المقدمررة ماجسررتير،
 .م7112-ه0471 سنة القرمن وعلوم تفسير: تخصيا الدين، قسم: أصول صالح،

 معهرد مجلر  إلرى مقردم بحرث ،العلميـة وجهـوده خـان حةمـة فـارا نـوريب يام حمه صرالح، 
 ، السليمانية/إقلم ك ردستان العراق.اإلسالمية العلوم

الكالمية من خال  كتابه  وآرانه منهجه البالكي باقر محمد المال العالمةرسول،  خالد عدنان
، رسرالة الماجسرتير، المقدمرة الرى كليرة اإلمرام األلطاف اإلًلهية قسـم: األمـور العامـة والطبيعـات

 م.7102-ه0431أعقم/فرا كرك وك/إقليم ك ردستان العراق 
 لثمـان للخـيخ-القرآن للوم بخالصة خواناإل إتحافوتحقيرق:  أمين، دراسة إسماعيل لقمان

: بإشررررراف العررررراق،/البغررررداد/اإلمررررام األعقررررم كليررررة الررررى المقدمررررة ، رسررررالة ماجسررررتير،العزيــــز لبــــد
 سررررنة القرررررمن علرررروم: تخصرررريا( الرررردين أصررررول) قسررررم فرررر  صررررالح، خليررررل صررررديق الرررردكتور.م.أ

 .م7107-ه0433
 

 البحو  العلمية باللغة التركية.

Tunç Mazhar, “İbnu’s-Salah’ın Hayatı, Eserleri ve Hadisçiliği” 
Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, van 1997 
Arif gezer, kurtubinin hadis ilmindeki yeri, gonca yayinivi, 
Istanbul,2010. 

 
 
 
 
 
 



153 

 

 
 

 المجالت والجرائد.

 .م0924-ه0394 العراق-بغداد الثان ، العدد ،الُكردي العلمي المجمع مجلة
-ه0411 العرررراق-بغرررداد السرررابع، العررردد ،ةالُكرديـــ الهيئـــة-العراقـــي العلمـــي المجمـــع مجلرررة
 .م0911
-ه0414 العراق-بغداد عشر، الحادية العدد ،ةالُكردي الهيئة-العراقي العلمي المجمع مجلة
 .م0914

 سررررنة ،000: العررررردد ،-اإلسالميـــــة الحركـــــة جريـــــدة-ئيسذذذذالمى بزوتنذذذذىو   ذنامذذذذىيؤرِ
 .م،71/5/7117-ه1/3/0473

 سررررنة ،066: العررررردد ،-اإلسالميـــــة الحركـــــة جريـــــدة-ئيسذذذذالمى بزوتنذذذذىو   ذنامذذذذىيؤرِ
 .م00/5/7111-ه07/3/0475
 سررررنة ،311: العررررردد ،-اإلسالميـــــة الحركـــــة جريـــــدة-ئيسذذذذالمى بزوتنذذذذىو   ذنامذذذذىيؤرِ
 .م00/5/7114-ه5/5/0479

 
 المقابالت.

 حررر  فررر  الموجرررود بيتررره فررر  عبررردالعزيز، عثمررران الشررريخ ابرررن عبررردالرحمن، الشررريخ مرررع لقررراء-
 فر ( م6/4/7102) الموافرق الخمري  يروم ؛(العرراق كرد سرتان إقلريم/أربيرل) محافقرة ف ( شورن)

 عصر ا. الرابعة الساعة
 محافقرررررة فررررر ( المعلمرررررين) حررررر  فررررر  الموجرررررود بيتررررره، فررررر  فرررررار  األسرررررتاذ نررررروري مرررررع لقررررراء-

 العاشرررة السرراعة فرر ( م1/01/7106) الموافررق السرربت يرروم ؛(العررراق كرد سررتان إقلرريم/السررليمانية)
ا؛  ويرررروم عصررررر ا؛ والنصررررف الثالثررررة السرررراعة فرررر ( م4/00/7106) الموافررررق الجمعررررة ويرررروم صرررباح 
 الموافرررق األحرررد ويررروم قهرررر ا؛ والنصرررف الثالثرررة السررراعة فررر ( م01/00/7106) الموافرررق الخمررري 

( م77/0/7102) الموافررق األحررد ويرروم عصررر ا؛ والنصررف الثالثررة السرراعة فرر ( م72/00/7106)
 .عصر ا والنصف الثالثة الساعة ف 

 اإلسررالم  االتحرراد) لحررز  التررابع الرردعوة( )مركررز فرر  أمررين محمررد برهرران األسررتاذ مررع لقرراء-
 يروم ؛(العرراق كرد سرتان إقلريم/السليمانية) محافقة ف  ،(المعلمين) ح  ف  الموجود ؛(ستان الك رد

ا؛ العاشررررررة السررررراعة فرررررر (  م07/07/7106) الموافرررررق اإلثنرررررين  الموافررررررق الجمعرررررة ويررررروم صررررررباح 
ا. العاشرة الساعة ف ( م2/7/7102)  صباح 
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 اإلسرالم  االتحاد) لحز  التابع( الدعوة مركز) ف  فتاح الرحيم عبد محمد األستاذ مع لقاء-
 يروم ،(العرراق ك ردسرتان إقلريم/السليمانية) محافقة ف  ،(المعلمين) ح  ف  الموجود ،(ستان الك رد

ا؛ العاشرررررررة السرررررراعة فرررررر ( م07/07/7106) الموافررررررق اإلثنررررررين  الموافررررررق الجمعررررررة ويرررررروم صررررررباح 
ا. العاشرة الساعة ف ( م2/7/7102)  صباح 

 اإلسرررررالم  االتحررررراد) لحرررررز  الترررررابع( الررررردعوة مركرررررز) فررررر  ميررررررزا محمرررررد األسرررررتاذ مرررررع لقررررراء-
 يروم ؛(العرراق ك ردسرتان إقلريم/السليمانية) محافقة ف  )المعلمين(، ح  ف  الموجود ؛(ستان الك رد

ا؛ عشررررة الحاديرررة السررراعة فررر ( م07/07/7106) الموافرررق اإلثنرررين  الموافرررق الجمعرررة ويررروم صرررباح 
ا. العاشرة الساعة ف ( م2/7/7102)  صباح 

برات) حر  ف  الموجود ؛-بيخود-بمسجده ارفته ف ( النقام  عمر) المال مع لقاء-  فر  ،(خ 
 السراعة فر ( م04/00/7106) الموافرق اإلثنرين يوم ؛(العراق ك ردستان إقليم/السليمانية) محافقة
؛ والنصررف الثامنررة  والنصررف العاشرررة السرراعة فرر ( م04/07/7106) الموافررق األربعرراء ويرروم لرريال 
ا  .صباح 
 محافقرررررة فررررر  ،(كرررررازيو  ) حررررر  فررررر  الموجرررررود ؛(بيتررررره) فررررر  العزيرررررز عبرررررد د.عمرررررر مرررررع لقررررراء-

 الخامسرة السراعة فر ( م09/4/7102) الموافرق الثالثراء يروم ؛(العرراق ك ردسرتان إقلريم/السليمانية)
 عصر ا. والنصف
 محافقة ف  ،(ك ن ك و ة) شقق ف  الموجود ؛(بيته) ف  القرداا  رؤوف برهان األستاذ مع لقاء-

 الثالثرررة السرراعة فرر ( م04/7/7102) الموافررق الثالثرراء يررروم ؛(العررراق ك ردسررتان إقلرريم/السررليمانية)
 عصر ا. والنصف
 محافقرررة) فررر  ،(خبرررات) حررر  فررر  الموجرررود ؛(بيتررره) فررر  القردااررر  أديررر  األسرررتاذ مرررع لقررراء-

 العاشررررة السررراعة فررر ( 9/0/7102) الموافرررق األربعررراء يررروم ؛(العرررراق ك ردسرررتان إقلررريم/السرررليمانية
ا. والنصف  صباح 
 محافقررة فرر  ،(باشررا إبررراهيم) حرر  فرر  الموجررود ،(بيترره) فرر  القرداارر  علررى الشرريخ مررع لقرراء-

 السرررراعة فرررر ( م04/07/7106) الموافررررق األربعرررراء اليرررروم ؛(العررررراق ك ردسررررتان إقلرررريم/السررررليمانية)
ا؛ عشرررة الحاديررة  والنصررف العاشرررة السرراعة فرر ( م75/0/7102) الموافررق األربعرراء واليرروم صررباح 
ا؛  .عصر ا الرابعة الساعة ف ( م0/3/7102) الموافق األربعاء واليوم صباح 
 فرر  ،(الجديرردة السررليمانية) حر  فرر  الموجررود ،(بيتره) فرر  البينجرروين  حسرن الرردكتور مررع لقراء-

 السراعة فر ( م6/07/7106) الموافرق الثالثراء يروم ؛(العراق كرد ستان إقليم/ السليمانية) محافقة
ا؛ العاشرررة السرراعة فرر ( م2/7/7102) الموافررق الثالثرراء ويرروم قهررر ا؛ الثانيررة  الثالثرراء ويرروم صررباح 
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ا؛ العاشررة السراعة ف ( م3/0/7102) الموافق  فر ( م2/7/7102) الموافرق الثالثراء ويروم صرباح 
ا العاشرة الساعة  .صباح 
 اإلسررالم  االتحرراد) لحررز  التررابع( الرردعوة مركررز) فرر  عبررداهلل؛ كررريم حمرره األسررتاذ مررع لقرراء-
 يروم ؛(العرراق كرد سرتان إقلريم/السليمانية) محافقة )المعلمين(، ف  ح  ف  الموجود ؛(ستان الك رد
ا. العاشرة الساعة ف ( م72/00/7106) الموافق السبت  صباح 
 ناحيررة فرر  ،(راب ررِرين) حرر  فرر  الموجررود ،(بيترره) فرر  سررليمان محمررود محسررن المررال مررع لقرراء-

ر اي رررن)  كوردسرررتان إقلررريم/السرررليمانية) محافقرررة فررر ( الجديررردة الحلبجرررة/شرررهرزور) لقلررراء التابعرررة( ز 
 الخمررري  ويررروم عصرررر ا؛ الثالثرررة السررراعة فررر ( م70/07/7106) الموافرررق األربعررراء يررروم ؛(العرررراق
 .عصر ا والنصف الثالثة الساعة ف ( م76/0/7102) الموافق
 

 الرسائ  الخخصية.

رسالة خاصة من الشيخ عبدالرحمن، ابن الشيخ عثمان عبدالعزيز، بقلمِه وصلتن  عرن يروم -
 م(.76/4/7102األربعاء الموافق )

ك اش ي ، بقلمه وصلتن  عن يروم األربعراء  رسالة- خاصة من المحترم بكر، ابن المال أحمد كرِّ
 م(.05/7/7102الموافق )

ررربيك ي ، بقلمررره وصرررلتن  يررروم - رسرررالة خاصرررة مرررن المحتررررم دلشررراد، ابرررن المرررال مجيرررد كررران  سِّ
 م(.2/7/7102الثالثاء الموافق )

ررربيك ي ، بقلمررره- وصرررلتن  يررروم الثالثررراء الموافرررق  رسرررالة خاصرررة مرررن األسرررتاذ عثمررران كررران  سِّ
 م(.2/7/7102)

رسرررررالة خاصرررررة مرررررن األسرررررتاذ برهررررران محمرررررد أمرررررين، بقلمرررررِه وصرررررلتن  يررررروم األحرررررد الموافرررررق -
 م(.72/00/7106)

يررروم اإلثنرررين  تررراريخرسرررالة خاصرررة مرررن األسرررتاذ محمرررد عبرررد الررررحيم فتررراح، بقلمرررِه وصرررلتن  ب-
 م(.07/07/7106الموافق )

يرروم األحررد  ترراريخيحيررى، ابررن الشرريخ عمررر ِريش رراِوي، وصررلتن  برسررالة خاصررة مررن الرردكتور -
 م(.09/7/7102الموافق )

رسرررررررالة خاصررررررررة مررررررررن األسررررررررتاذ محمررررررررد ميرررررررررزا، بقلمررررررررِه وصررررررررلتن  يرررررررروم اإلثنررررررررين الموافررررررررق -
 م(.07/07/7106)
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ثررررالث رسررررا ل خاصررررة مررررن د.عمررررر عبررررد العزيررررز، بقلمررررِه وصررررلتن  يرررروم األربعرررراء الموافررررق -
 م(.73/4/7102)

اصرررة مرررن األسرررتاذ برهررران رؤوف القردااررر ، بقلمرررِه وصرررلتن  يررروم األربعررراء الموافرررق رسرررالة خ-
 م(.0/3/7102)

رسررررالة خاصررررة مررررن د.فرررراروق عمررررر أحمررررد نقررررام ، بقلمررررِه وصررررلتن  يرررروم اإلثنررررين الموافررررق -
 م(.6/7/7102)

رسررررالة خاصررررة مررررن األسررررتاذ حمرررره كررررريم عبررررداهلل، بقلمررررِه وصررررلتن  يرررروم الخمرررري  الموافررررق -
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önsöz 

tüm hamdlerimiz allahadır ona hamd ederiz ve biz onun yardımını 

dileriz ve af dileriz ve ruhumuzun saflığını dileriz ve nefsimizin 

şerrinden ve yaptığımız kötülüklerden sana sığınırız . Allahın onu hida 

ettiği bir kulu onu yoldan çıkaracak kimse yoktur ve kim delalete 

girmiş ise onun hida edeni yoktur ve Allaha şahitlik ederimki Allahtan 

başka ilah yoktur ve yine şahitlik ederimki HZ.Muhammet onun kulu 

ve elçisidir . 

 Allahın kitabından sonra en faziletli ve şerefli ilim peygamberin 

sünnetüdir ve o bilimin azameti ve onun beyanı ve izahidir  

O Allahın kendinden sonra hiçbir batılın gelmeyeceği kitabından sonra 

kanun koymak için ikinci kaynaktır  

Allah bu sözüyle (Ayetiyle) HZ.Muhammed’e bu kitabın açıklamasını 

vermiştir sözü ile  )sana insanlara indirilenleri açıklaman için zikri 

gönderdik( ve HZ.peygamberin kuran’ı kerimdeki açıklamasına 

binaen ) o haramdan konuşmaz ,söyledikleri ancak vahiydir) 

Sünneti nebevinin yüce bir yeri vardır .salih olan selef onun kaderini 

bildiler ve hak ettiği riayeti gösterdiler onun göğüslerinde korudular 

,işlerinde onunla hükmettiler ve onu dosyalara ve kitaplara yazdılar. 

Bu araştırmada şunlar vardır .allahu azze ve cellen’in ayetiyle 25 kürt 

alimin çalışmalarından ,bir nebze de hayatlarından bir araya getirdim 

.onlar ki sahihilere )buhari ve müslüme) ’e oruç olarak olsun namaz 

olarak olsun önem veriyorlardı. özellikle açıklama, dipnot ve yorum 

sahiplerindendiler ve bunun dışında kalan kimseleri bir araya 

getirdim . 

Kürt halkını ,orta asyada uzun zamandan beri yaşayıp köklü bir 

geçmişe sahip olmalarından dolayı seçtik . 

İslam kültür ve tarihinde etkileyici ve etkin bir rolü vardır . 

Aralarında bütün olanlarda değerli alimler ve büyük alimler ortaya 

çıktı . 

HZ.peygamber döneminden bu yana müslümanlara dini ve dünyevi 

işlerde hizmet ettiler . 
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Onlardan bazıları şunlardır ؛sahabi celil ceban el ـkurdi .islamın biricik 

komutanı selahaddin eyyubi ,salah şerrezuri lakabıyla bilinir meşhur 

muhaddis de bunlardandır .  

Başka bir yönden bu çalışma islam külütüründeki rollerini , etkilerini 

ve katkılarını ortaya çıkaramak içindi . onlar genel olarak kürt islam 

kültürüne katkıda bulunmuşlardır  

Konunun seçme sebepleri 

Şüphesizki bu konuyu düşünmemin bazı sebepleri vardı   , ve içinde 

yazmak , ve o sebeplerin arasından : 

-Kürt alimlerin hizmet ve sınıflandırmaları ve kürt islam kültüründe 

katılmak , belirtmek ve yaşatmak . 

-sahihilerden arştırmaları hadis ilmi ile bağlıdır ve bu ilim ililmlerden 

en önemlisidir ve ümmetin öğrenmesi gereken ilimdir o en şerefli ve 

yüce ilimdir . 

-kürt alimlarin bize bıraktıkları tarih ve eserlere karşı 

sorumluluklarımız ve onları hafızamızda canlandırma ve tahlil 

etmemizin sınıflandırmaları ve önemleri .  

Bildiğime göre bu konu yenidir .yüksek lisans tezlerinden düzgün bir 

şekile tez verilmemiştir ve şu ana kadar bu konuyla ilgili basılmış bir 

kitap yoktur . ve arştımacı bu şerefin sahibi olmak istedi kürt alimlerin 

eserlerine az hizmet vererek. 

Araştıma hedefleri  

-İslam aleminde kürt alimlerin sahihilere hizmet ettikleri bilindi ve bu 

milletin rolü sünneti nebevüye hizmet etmektir . 

- kürt milleti ve diğer islam milletlerin arasında kardeşlik bağını 

güçlendirmek ve bu millet islam dinine hizmet ettiğini özellikle 

sahihilere hizmet ettiğini göstermektedir . 

- kürt milleti diğer milletler arasında yer aldığı için ve hanefi islam 

dinine hizmet ettiği içi gurur duyuyor. 
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- kürt öğrencilerini desteklemek ve bu alimler örnek olarak 

göstermemiz ve bir eylemle içimizde onların eserleri yaşadığını 

bildirmeliyiz . 

Araştırmanın önemi  

- Müslümanlar nebevi hadislere azim bir önem verirler özellikle 

sahihten verilen hadisler özellikle sahihilere önem verdiği kişiler 

sünnet alimleri ve hadis gerçekleştirenler ve paragraf 

gerçekleştirenler. Allah onlardan razı olsun, bu alimlerin ek olarak 

verdiği çabalar ve görüyorumki kürt alimlerin  sahihilere verdikleri 

hizmetler büyüktür . kimisi çabasıyla popüler oldu ve bilindi mesela 

ibni salah el-şehrezuri kimiside çabalarına rağmen popüler olmadılar 

ve bilinmediler mesela osman abdulaziz ve bence bu konunun 

üzerine konuşulmalıdır . çünkü bu mübarek çalışma ve çabalar hanefi 

dinine ikinci kaynağı hizmetini kaybetmemek içindir. 

Arştırma metodolojisi 

Araştırma bu kitabta takip etiği metod için bu maddelerden uzak 

durmalı :  

Kürt alimlerin sahihilere hizmet etiği önceden onların hayatıyla ilgili 

konuşacaz ve bu konuşmaya önem verecez bu araştırmanın özeti 

olsun tercümanın hayatını , eserlerini ve yanlarını izah edecez ve bu 

şekilde devam eder  

- Ben isim , doğum ve vefat tarihini ve fazlası olarak lakap ve 

soyadıda eklenir ve hayatıyla ilgili özet verdim , ilmin hayatını 

sürdürmek , tercüman alimin hayatını kendi hayatının içerisinde 

önemli bir yer almalıdır . ve tercümanın sınıflandırma ve yazdıkları 

dahil . 

Eski referans ve kaynaklar eski kürt alimlerin sahihilere hizmet 

ettiklerini ve hayatlarını açık va anlaşılır bir şekilde açıklamamışlar ve 

yeterli bilgi vermemişler onun için araştırmacı onların hayatlarını en 

ince ayrıntısına kadar onların yazdıklarına ve kaynaklarına dayanarak 

bilgiyi almıştır . sahihilere hizmet bazı kişilerde çağdaş alimlerdir ve 

hala hayattalar onun için ben şahsen görüştüm ve onlardan bilgiler 

aldım onun için bu tez ilk referanstır çağdaş alimlerin hayatı için  
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- Araştımacı eski ve çağdaş alimlerin eserlerine önem vermiş 

çünkü okuyucuya aktarmak istediği bilgi için bu eserler ve 

musannafatlar için ve diğer araştımacılar için yol rehberidir .  

-Sonra tarif etmeye başladık . sahihilere hizmet eden alimlerin 

çabalarını sergilemek ve onların esrlerine işaret ederek basılmışsa 

eğer ve biz sadece hayatlarından bahsetmedik oldukları yarler ve 

başka yerlerde söyledik . ihtiyaçtır diye  

Araştırma zorlukları  

Hangi arazide hangi iş var haberim olur derler , hiçbir araştırmacı 

araştırma sıraaında ,araştırma yönelmelerinde ve çalışma sırasında 

zorluk çekmeyen araştırmacı yoktur . bu tez tüm insanlığa ve beşeri 

bir çabadır , ve hepside zorluklarla karşılaşır ve bu zorlukları birkaç 

madde içerisinde anlatabiliriz .  

- Cok az kaynak ve referanslar tarihten gelişmiş alimler ve 

musannafatlarını kaydetmektedir ve bunun sebeplerinden önsözde 

bahsedecem inşallah 

- Çağdaş alimlerin sahihilere hizmet etme çabaları , bütün 

kitaplar , musannafatlatlar ve görüşmeleri elde etmek gerekmektedir  

Irak kürdistandaki istikrarsız siyasi ve güvenlik durumu .  

Sonsöz 

Sünneti nebeviye hizmet etmiş bilim adamlarının hizmet eden bu 

mübarek yolculuğun sonunda kürt bilim adamları eski ve çağdaş biz 

bir yere ulaştık en önemli sonuç ve tavsiyelerinde bahsetmeliyiz  

Sonuçlar 

Kuran-ı kerimden sonra müslümanlar daha sağlıklı kitaba doğru söz 

sahihilerdir bilim adamlarının daha sünen ve el-mesanid diğer 

kitaplardan daha onlara ilgi görüyoruz kürtler be bilim adamları bu iki 

kitap hizmetine katkıda bulundu .  

Sahihikerle ilgili çok araştırma tezleri yazıldı ve eski alimler ve yeni 

arştırmacılar üzerinde çok konuştular onlardan ibni hacer el-eskalani 
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ve el-dara kutni vb. kürt alimlerin çok çabaları sahihiler üzerinde 

açıklamalar , çıkarmalar , yorum yapmaları ve onları birleştirmek . 

onlardan ibni el-salah el-şehrezuri ve ömer bin bedir el-musly vb. 

- Kürt alimler sahihileri önemsiyor ve bütün bilimse ilimleri ele 

alarak kimisi açıklamış örneğin ) şeyih kurani , imam raşit bek baban 

, şeyih osman el-nuruly , imam muhammet bakir , üstad nuri faris 

hame han ve şeyih muhammet osman efendi) ve kimisi yazmayı 

tercih etti örneğin ) ebubekir kocak ahmet zada , şeyih abdullah 

abdurrahman el-cili , imam muhammet el-kezleci ve şeyih osman el-

mardini) ve kimiside üzerinde yorum yazmayı tercih etti örneğin ) 

şeyih muhammet bin abbad el-hallati ve şeyih aladdin el-haskefi) ve 

diğer yandan ikisini birleştirmeye çalışan kürt alimleri önemsedi 

örneğin ) şeyih ömer bin bedir el-musally ) ve bu çalışma birkaç dil ile 

yazıldı örneğin ) arapça , kürtçe ve farsça). 

- Araştırmacı yine fark ettiki sahihilerin hizmetinde çok büyük ve 

güçlü çabalar var , ama bu zamana kadar unutuldu . ama ona 

rağmen hala gerçekleşen bişey yok . 

Tavsiye ve yorumlar  

Hanefi islam dinine hizmet eden milletler arasında kürt milletide 

olduğuna göre onların başında yer alıyor diyemeyiz bu yüzden 

araştırmacı şöyle tavsiye ediyor :  

- Öğrencilerlerden kürt alimler ve onların eserlerine karşı 

sorumluluk hissetmelerini istiyorum şunun anlamına geliyor 

hafızalarında tutmaları , sınıflandırmaları ve kürt kütüphanelerini 

zenginleştirme ve hadis iliminin boşluğunu akademik arştırmaları 

doldurmalarını istiyorum . 

- Kürt alimlerden şöyle bir ricam olucak güçlarinin yettiği kadar 

sahihilere karşı hizmetlerini ve insanlara sahihilerin günlük hayatta 

önemlerini belirtmeleri , çünkü benim uzun bir araştırma ve 

kütüphaneler arası uzun bir yolculuktan sonra kürt kütüphanelerinde 

bu konuyla ilgili çok büyük bir boşluk var . 

- Gerçekleşmeyen çok planlar var ve bunun üzerine bunları 

gerçekleştirmek bizlere düşer , bu konu üzerinde çalışan onca çağdaş 
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alim , yani bu konu üzerindeki yazarlar örneğin ) doktor muhammet 

ali el-kerdağ ve doktor muhsin abdulhamit vb. ) ve bence daha çok 

başlık verirsem bundan daha hayırlı olur , bunlar: 

-plan gerçekleştirme : ( buhari ve muslimin etrafının içindeki eğitim ) , 

şeyih ömer binbedir el-muslye ait  T: (622-1225 m ). 

- plan gerçekleştirme : ( buharinin sorunları ) şeyih ibni salah el-

şehrezuri . T: ( 643 h. – 1245 m. )  

- plan gerçekleştirme : ( buhari ve muslimin adamları ) şeyih ahmet el-

hakkariye ait  T: (763 h. – 1362 m. )  

- plan gerçekleştirme : ( sahihi buharinin çözmek istediği değerli 

düğüm ) , şeyih ahmet elhakkariye ait . 

-plan gerçekleştirme : ( sahihi buharinin mescidi ) , şeyih muhammet 

osman el-mardini  T: ( 871 h. – 1467 m. ) . 

- gerçekleştirme : ( gayet el-maram fi rical el-buhari ila seyid el-enam ) 

, şeyih muhammet el-bazili  T:  ( 925 h. – 1519 m. ) .  

- gerçekleştirme : ( cenah el-necah bil-auali al-suhah ) , şeyih ibrahim 

el-kurani  T: ( 1101 h. – 1690 m. ). 

1.Birinci bölüm: Buhari Ve Müslim’in Sahihlerine Hizmet Eden 

Mütekaidimin Âlimler: 

1.1.Şeyh Ömer bin bedir el-mûsıli:  

Ömer Bin Bedir Bin Said Bin Muhammed Bin Tenkir El-Vârânî El-Kürdi 

El-Mûsılî El-Hanefi. Künyesi: Ebu Hafs, Lakabı ise: Diaya din veya 

Seyfeddin Musul’ da (557h – 1162m) yılında doğdu, hafız, fakih ve 

muhaddis idi. Şam’da “İmaresten el-Nuri” de(622h – 1225m) yılında 

vefat etti. 

Şeyh Ömer Bin Bedir el-Mûsılî “El- Cemû Beyn El-Sahihyen” eserinde 

her iki sahiheyin arasında müşterek hadisleri ele aldı, başka bir 

eserinde ise Buhari’nin ve Müslim’in kitaplarında almadıkları 

noktaları ele alıp ona “ El-muallim Fi Etraf El-Buhari Ve Müslim” ismini 

verdi. 
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     1.2.Şeyh İbn-i El-Salah El-Şehrezuri:  

Şeyhülislam Osman Bin Abdurrahman Bin Osman Bin Musa Bin Ebi 

Nasır El-Nasırî El-Şerhanı El-Kürdi El-Şehrezuri El-Mûsıli El-Şafii’dir. 

İbn-i Salah olarak bilinir, lakabı ise: Tekiyuddin, künyesi de: Ebu Amr. 

Nahiv, usul, tefsir, fıkıh ve hadis ilimlerine vakıf biridir, aynı zaman da 

müftüydü. 

Birçok ilim alanına katılmıştı, Şerhan köyünde (557 h, 1181m) yılında 

doğmuştu, Şam’da (643 h, 1245 m) yılında vefat edip El-Suffiye 

mezarlarında defnedilmiştir.  

İbn-i Salah El-Şehrezuri Müslim’in sahihi ile ilgili bir eser yazmıştı ve 

ona “Sıyanetu Sahih El-Müslim Min-El-Halelî Ve-l-Galat ve Himayetuhu 

Min-El-İskatı ve-l-Sakatı” ismini koymuştu.  

     1.3. Şeyh Muhammed Bin Ubad El-Hulatî:  

Fazıl imam şeyh Muhammed Bin Ubad Bin Melkedad Bin Hasan Bin 

Dad El- Hulatî, El-Hanefî, lakabı: Kemaleddin, künyesi ise: Ebu 

Abdullah’tır muhaddis ve fakih biriydi. (652 h, 1254 m) yılında vefat 

etti. 

Şeyh Muhammedin Müslim’in Sahihi ile ilgili yaptığı bir yorumu 

mevcuttur, aynı zaman da Ebu El-Vefa El-kureşi, Hacı Halife, İbn-i 

Kutlubuğa, El-Zerkeli, İsmail Paşa el-bağdadi ve Rağip Kuhaleyi’de 

içinde zikretmiştir.  

     1.4.Şeyh Muhammed İbrahim el-Vânî:  

Şeyh Muhammed Bin İbrahim Bin Muhammed Bin Ahmed Eminüdin 

Ebu Abdullah El-Vânî El-Humedânî El-Dımaşkî El-Hanefî’dir.  

Şam’da (684 h – 1285 m) yılında doğdu, Şam’da müezzinler 

başkanıydı ve ayırıca başkanların oğluydu, aslen Vanlıdır. 
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Şam’da babasının vefatından bir buçuk ay sonra (735 h- 1334 m) 

yılında vefat edip babasının mezarının yanında defnedilmiştir.  

Şey El-Vânî imamı Müslim’in tüm rubayelerini bir kitapta toplayıp 

“Cizûn Fihi Ahadisu Rubayatı Min Sahih Müslim Bin El-Hacac” adıyla 

neşredilmiştir.  

     1.5.Şeyh Osman Bin Abdülmelik El-Kürdi: 

Osman Bin Abdülmelik El-Kürdi El-Mısrî El-Şafii El-Hanefi’dir. Fakih, 

usulcu ve muhaddis biriydi, (738 h – 1337 m) yılında vefat etmiştir. 

Şey Osman Bin Abdülmelik El-Kürdinin “İmamı Münzirin Muhtasar û 

Sahihi Müslim ”Eserin üzerinde bir şerhi mevcuttur. 

     1.6.Şeyh Ahmed El-Hakarî:  

imam Ahmed Bin Ahmed Bin Ahmed Bin El-Huseyin Bin Musa Bin 

Musek El-Hakarî El-Kürdi El-Mısrî, Künyesi: Ebu Said, Lakabı ise: 

Şahabeddin, müfesir ve muhaddistir aynı zamanda Ricalu hadis 

ilmine vakıftı. Mısır’da yaşayıp orada (732h – 1326m) yılında vefat 

etmişti. 

Şeyh Ahmed El-Hakarî sahiheyen’e iki eseri ele almakla hizmet 

etmiştir, eserleri de şunlardır:  

1- “Ricalul-l Buhari ve Müslim” Eseri. 

2- “El-Akdi El-gali Fi Hal İşkali Sahihi Buhari” Eseri. Fakat bu her 

iki eseri hala el yazısı olarak durmaktadır.  

     1.7.Şeyh Muhammed Osman el-Mardin’i: 

Şeyh Muhammed Bin Osman Bin Ali El-Şems El-Abar El-Mardin’i El-

Halebî El-Şafii, lakabı: Şemseddin aynı zamanda İbn-i El-Abar adıyla 

anılmaktadır, fakih, muhaddis ve usulcu idi. 

Hacdan dönerken Mekke ile Medine arasında bulunan Bedir 

bölgesinde (871h – 1466m) yılında vefat edip ve oradan El-Farîa 

şehrine taşınıp orda defnedilmiştir. 
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Şeyh Muhammed El-Mardin’i “El-Cami El-Sahihi lil’buhari” eserine 

dipnot yazmıştı ve bu konun hakkında Şey El-Sahavî şöyle demişti: 

“Buhari’nin eserine üç ciltlikten oluşan dipnot yazmıştır”. 

     1.8.Molla Ahmed Bin İsmail El-Kuranî: 

Molla Ahmed Bin İsmail Bin Osman Bin Ahmed Bin Reşid Bin İbrahim 

Şerfeddin El-Şehrezuri El-Hemezanî El-Tebrizi El-Kuranî El-Kahirî El-

Rumî El-Şafii El- Hanefi’dir. 

Küran’da bulunan bir köyde (813h – 1410m) yılında doğmuştu, El-

Makrizi’ye göre (809h -1406m) tarihrinde doğmuş ve onu Şehrzur 

ismiyle kaydetmiştir.  

El-Kuranî birçok lakapla bilinirdi, bunlardan bazıları: Şehabeddin, 

Şerefeddin, Şemseddin ve Şemsu El-Mille, künyesi ise: Ebu El-Abbas. 

O kuran, fıkıh, hadis ve nahiv alimlerinin en iyilerinden biriydi. 

Kostantin “şimdi ki adıyla istanbul ”da (893h – 1488 m) yılında vefat 

etmiştir. 

Molla Ahmed Bin İsmail El-Kuranî “Sahihu El-Buhari’nin kitabı kendi 

“El-kevseru El-cari İla Riyad-i Ahadisi El-Buhari” adlı eserinde şerhini 

yapmıştır. 

     1.9.Şeyh Muhammed El-Bazilî: 

Şeyhülislam, müftü Muhammed Bin Davud Bin Muhammed El-Bazilî 

El-Kürdi El-Tebrizi El-Hamevî El-Şafii’dir.  

Oğlu Muhammed, kemaldin lakabıyla bilinirdi. El-Zerkelî’ye göre 

Amadiye Kürtlerindendi.  

Künyesi: Ebu Abdullah, lakabı ise Şemseddin, tarihçi, fıkıhçı ve usulcu 

biriydi. İbn-i Ömer adasında (845h – 1441m) yılında doğmuştur ve 

Suriye’nin Hama Şehrinde (925h – 1519m) yılında vefat etmiştir. 

Sahih El-Buhari ile ilgili bir kitap yazdı ve ona “ Gayetu-el-Meram Fi 

Ricali El-Buhari İla Seyidi El-Enam” adını koydu. El-Zerkeli de bu eser 

hakkında şöyle demişti : Ben onun el yazılı iki cildini gördüm . 

     1.10.Şeyh Alâeddin El-Haskefî:  
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Şeyh Muhammed Bin Ali Bin Muhammed Bin Ali Bin Abdurrahman 

Bin Muhammed El-Husnî İbn-i Cemaleddin Bin Hasan Bin Zeynel 

Abidin El-Hanefî’dir.  

Lakabı: Alâeddin El-Haskefî ve El-Haskef’yle bilinir, Türkiye’deki 

Hasankeyf kalesine nispet edilerek ve asıl olarak oralıdır yalnız 

Şam’da (1025h – 1616m) yılında doğdu ve orada (1088h – 1677m) 

yılında vefat edip Babu’l Sağir mezarlığında defnedildi. Fıkıh, hadis, 

tefsir, nahiv gibi ilmileri vakıf biriydi.  

Kaynaklara göre Şeyh Alâeddin’inin Sahih El-Buhari’yle ilgili bir 

yorumu kaydedilmektedir. Bunu söyleyen alimlerden El-Muhibbi’dir ve 

şunu demişti: Buhari’nin Sahihiyle ilgili yaklaşık 30 kitapçılık bir 

yorumu vardır. 

     1.11.Şeyh İbrahim El-Kuranî:  

Şeyh molla İbrahim Bin Hasan Bin Şehabeddin El-Şehranî El-Kürdi El-

Şehrezuri El-Kuranî El-Medeni El-Şafii’dir. Künyesi: Ebu El-İrfan, Ebu 

Said, Ebu İshak, Ebu Muhammed, Ebu El-Vakit, Lakabı ise: 

Burhaneddin. 

Fakih, muhaddis, muhakkik, müdekkik ve müçtehit biriydi. Arapça, 

Farsça ve Türkçeyi bilirdi. İran’ın kürdistanında bulunan Şehran -  

Şaran şehrinde (1025h – 1616m) yılında doğup Meddinde (1101h – 

1690m) yılında vefat etmiş ve El-Bakîî de defnedilmiş. 

Müslim’in ve Buhari’nin sahihlerine “El-ümemi li İkazi El-hümemi” ve 

“Cenahu El-necah Bil Avali El-sihah” isimli iki eseriyle hizmet etmiştir. 

      1.12.Şeyh Ebu Bekir El-Amedî: 

Şeyh Ebu Bekir Bin Ahmed küçük Ahmed Zade ile bilinir veya Ebu 

Bekir El-Karî olarak bilnir . Diyarbakır’da (1190h – 1776m) yılında 

vefat etmiş. 

Şey Ebu Bekir, Buhari’nin sahihinin şerhini yapıp, Muhammed Tahır 

“Osmanlı Müellifleri” kitabında bu şerhini ele almıştır. 

     1.13.Molla Abdullah El-Celî: 
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Molla Abdullah Bin Molla Abdurrahman El-Celî bin El-molla Abdullah 

El-Evvel Bin El-Molla Muhammed (Molla Zade’yle meşhurdur) El-

Şehrezurî El-Kürdi El-Şafii El-Nakşıbendi. 

Babası molla Abdurrahman El-Celî Raniye Kazasına bağlı “Şiuaşan” 

köyünden hicrettiği El-Celî köyünde doğmuştu. Ona ikinci molla 

Abdullah, molla Abdullah El-Şehrezurî, Kak Celî lakapları verilmiştir. 

Müderris, âlim, dindar ve sanatçı biriydi. El-taunda ki bulunan sancak 

köyünde (1247h – 1830m) yılında vefat etmiştir. Tek halefi oğlu 

Muhammed Asad’dir.  

Şeyh Abdullah El-Celînin, Şey İbn-i Hacır El-Askalani’nin “Fethu El-Barî 

Şerhe Sahihi El-Buharî” eserinden çıkardığı dipnotu bulunmaktadır. 

     1.14.Şeyh Muhammed Osman efendi el-Müfti:  

Şeyh Muhammed Bin molla Osman Efendi Bin Ebu Bekir Küçük 

Molla’dır. Erbil kalesinde (1290h – 1873m) doğmuştur. Müderris, 

müftü ve şair idi. 

Kadı Reşat Efendi El-Müfti’nin babası oluyor, (1364h – 1945m) 

yılında vefat etmiştir. 

Şeyh Muhammed Osman Efendi “Camiu El-Buharinin” eserindeki bazı 

hadislerin şerhini yapmış. Cemal Baban ondan “Âlamu El-kurd” adlı 

eserinde bahsetmiştir. 

    1.15.Molla Reşit Baban: 

Molla Muhammed Reşit Bey Bin Fettah Bey Bin Muhammed Bey Bin 

Halit Bey Bin Muhammed Paşa’dır. Altın Kral anlamındaki “Hanet 

Zeyrine” lakabıyla meşhur idi. Kral Baban9ın ailesine mensuptur, bu 

nedenle Molla Reşit Bey Baban olarak meşhur olmuştur. 

Irak – Süleymaniye şehrinde (1286h – 1868m) yılında doğmuş, Din 

alimi, fıkıhçı ve müçtehitti . (1362h – 1942m) yılında vefat etmişti. 

Türkiye – İstanbul’da defnedilmiştir. 
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Buhari ile Müslim’in Sahihlerinin hadis şerhlerini Kürtçeyle 

“Suranice” olarak yapmıştır ve onları düzenleyerek bir arada 

toplamıştı, bu Şerhi de dokuz cilt halinde yayınlanmıştır.  

    1.16.Molla Bakır El-Baliki:  

Muhammed Bakır Bin Şeyh Hüseyin Han Bin Menu Cehrahan Bin 

Hüseyin Han bin Hasruhan Bin Muhammed Bin Menu Cehrahan’dır.  

Meşhur Han Ahmed Han El-Ürdülaninin soyundandır. Annesi Fatıma 

Han Bintu Molla Abdullah Molla Muhammed Said Şeyhülislam’dır.  

Molla El-Baliki Nizar köyünde (1899m – 1316h) yılında doğmuştur, 

ona birçok lakap verilmişti bunlardan bazıları : El-Baliki, Kurdistanlı 

müderris ve Garik.  

(1391h – 1972m) yılında vefat etmiş, iran kürdistanında bulunan 

merivan bölgesindeki Pîr Muhammed mezarlığında defnedilmiştir. 

Molla Bakır, Buhari’nin sahihini şerhini baştan Sayfa 318a kadar 

yaptı. Güzel ve Titiz bir şerhtir. Bu şerhi orta boyda 693’lü sayfalık bir 

ciltte yayınlandı.  

      1.17.Şeyh Osman Abdülaziz: 

Şeyh Osman Bin Abdülaziz Bin Muhammed Bin Mustafa El-Şafii’dir. 

Künyesi: Ebu İbrahim. Irak – Halepçe bölgesinde ki Pris aliya köyünde 

(1340h – 1922m) yılında doğmuştu. Ailesi dindar ve bilinçli bir 

aileydi. 

Müfessir, muhaddis, siyasetçi, komutan ve fakih idi. Annesi Rabia 

Hanım Hacı Seyit Fettah’ın kızıdır.  

Tedavi için sürekli gittiği Şam’da (1410h – 1999m) yılında vefat edip 

Halepçe’ye yakın kevlan mezarlığında defnedilmişti. 

Şeyh Osman, Buhari’nin sahihinin detaylı bir şekilde yarısını tercüme 

etti.  Fakat onu tamamlamadan önce vefat etti.  

Irak – Erbil de bulunan Abdülaziz yayınevi kitabını 2 cilt halinde bastı, 

kitabın diğer kısmı ise el yazısıyla kalmış ve oğlu Şeyh Abdurrahman 

tarafında yayına hazırlanmıştır. 
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2.İkinci Bölüm: Günümüzde Buhari ile Müslim’in sahihlerine Hizmet 

eden Âlimler: 

     2.1.Üstat Nuri Fars Hame Han:    

Üstat Nuri Bin Fars Bin Hame Han Bin Hasan Bin Mustafa Bin Hanif 

El-Karadaği’dir. El-Caf aşiretindendir, Annesinin Adı “Amine Han Fars 

Ağa Bin Marf Ağanın kızıdır”. 

Nuri Bin Fars Irak – Süleymaniye şehrindeki Brayim köyünde ( 1354h 

– 1935m) yılında doğmuştur, Âlim, Fakih ve Hz. Peygamberin 

hadislerine çok hizmet eden biridir. 

Nuri Bin Fars “Muhtasarı Sahihi Buhari” , “Muhtasarı Sahihi Müslim” , 

“El-lûlú Ve El-Mercan Fima Etfaka Alihi El-Şeyhan” kitaplarını Kürt 

diliyle şerhlerini yapmıştır. 

     2.2. Dr. Muhammed Ali Karadaği: 

O, Şeyh Dr. Muhammed Ali Karadaği Bin Şeyh Salıh Karadaği’dir. Irak 

– Süleymaniye şehrindeki Karadağ bölgesine ait tekiye köyuünde 

doğmuş.  

İlmi lakabı Karadaği’dir, müfessir, tarihçi, edebiyatçı, müfekkir ve 

müdekkiktir. 

Dr. Muhammed Ali Karadağ, Molla Reşit Bey Baban’a ait olan “İktiran 

u El-Neyreyin Fi Mecmei El-Bahrayın” eserinin şerhini yaptı ve bu eser 

Hadis alanındaki Kürtçe kaynaklarının en önemlisidir. Eser Orta boyu 

(4400) sayfalık dokuz cilt şeklinde yayınlanmıştır. 

     2.3. Dr. Hasan El-Byencuyeini:  

Dr. Hasan Bin Muhammed Bin Mustafa Bin Muhammed Hasan El-

byenciyeini ismiyle meşhur olandır. 

Irak – Süleymaniye şehrindeki Beynecun kasabasında (1368h – 

1949m) yılında doğmuş. Ukbad aşiretinden, Annesinin adı: Hurşit’e 

Muhammed Said. 

Dr. Hasan El-Byencuyeni “Aleme El-Babani Ve Menhecihi Fi Kitabihi 

İktiran El-narin” adlı bir araştırma yaptı. Bu araştırma da Buhari ve 
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Müslim’in camilerinden bahseden “İktiran u El-narin Fi Mecmei El-

Bahrayin” adlı eseriyle ilgilidir. Bu eser molla Reşit Bey Baban’a ait ve 

tahkikini Şeyh El-Byencuyeini yaptı ve bu değerli bir el yazısı eseridir.  

     2.4.Üstat Hame Kerim Abdullah: 

Üstat Hame Kerim Abdullah Bin Abdullah Bin Muhammed Bin 

Ahmed’dir. Sersurau köyünde Beyncueyin kazasına bağlı şilir 

bölgesinde (1372 h – 1953m) yılında doğmuştur. Anne babası aslen 

iran kürdistanından Nudşe kasabasındandır.  

Annesinin adı hanım Bint Ahmed Bin Mustafa. Buhari ve Müslim 

sahihlerinin ortak hadislerini topladığı bir kitap yazmıştır. Kitabın adı 

matbu nüshasının kabağı “El-Ahadisul Müştereke Fi El-Buhari ve 

Müslim” olarak yazılmıştır. 

     2.5.Üstat Enver Kadir El-Şeyhanî: 

Üstat Enver Kadir Muhammed Emin El-Şeyhani’dir. Irak kürdistanında 

Erbil ilinde (1388h – 1968m) yılında doğmuştur. Bilinmiş Kürt 

aşiretlerinden kerdi aşiretine mensuptur. 

Annesi Habibe Abdullah Ahmet. Üstat Enver El-Şeyhanî “ Üstat 

Mustafa Muhammed Amarenın Cevahiru El-Buhari” kitabının 

tamamını Kürtçeye çevrisini yapmıştır. 570 sayfalık bir cilt haline 

getirmiştir, 600 hadisini yaptığı bir kitap telif etmiştir. Bunların 100 

tanesi Sahihi Buhari de geçen hadislerdendir. Diğer 100 tanesi ise 

sahihi Müslim’de geçen hadislerdendir. Diğer kalan kısım ise Nesâi, 

İbni Mac’e, Ebu Davud ve Termizinin Sahihlerinde geçen hadislerden 

100’er hadis şerhini yapmıştır. 

     2.6.Molla Muhsin Mahmut Süleyman: 

Bawe aşiretinden meşhur kadı ailesinden molla Muhsin Mahmut 

Süleyman El-Kadı’dır. Annesi Aske Ahmed El-Kadı babasının amca 

kızıdır. Irak kürdistanında Süleymaniye ilinde Kâni köyünde (1390h – 

1976m) yılında doğmuştur. 

(1398h – 1978m) Irak hükümeti bütün sınır bölgesinde ki köyleri 

Şehrezür bölgesine göç etmeye zorlamıştı bunun üzerine molla 

Muhsin ailesiyle Şehrezur bölgesine göç etmiştir. 
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Molla Muhsin 100 hadisten oluşan bir kitapçık ’ta Sahiheyin de 

geçen hadislerinin şerhini yapmıştır. Şimdilerde ise “Muhammed Fuat 

Abdulbaki’nin El-Lülü ve-lmercan Fima İtfeka Aleyhi El-şeyhan El-

Buhari ve Müslim” kitabının şerhiyle meşguldür. 

     2.7.Üstat Ümran Bin Muhammed El-Mezuri: 

Mezuri aşiretine mensup Ümran Bin Muhammed Bin İsmail Bin Ebu 

Bekir’dir. Irak – Erbil’de (1403h – 1982m) yılında doğmuştur. Annesi 

Zübeyde Arif Mecid. 

Mezuri Sahiheyin ile ilgili eski ve yeni tarihteki şüphelerle ilgili 

akademik bir tez yazmıştır ardından bilimsel ilkelere göre 

gerçekliliğini ve doğrulunu ispatlamak için inceleyip eriştirmiştir. 
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Araştırmanın Özeti: 

Bu araştırmanım hedefi Kürt alimlerinin İslam Âleminde ki sahiheyin 

hizmetlerini ve bu açıdan sünneti nebeviye hizmetindeki rollerini 

belirtmektir.  

Bu araştırmada mutekidimin ve günümüzdeki 24 Kürt aliminin 

hayatlarını, eserlerini araştırarak çabalarını ele aldım. İlk başta 

sahiheyne kitaplarıyla  hizmet eden vefat tarihlerine göre 

mutekidimin Kürt alimleriyle başladım ardından her birisini eserlerini 

tanıtarak izah ettim. Daha sonra günümüzdeki çağdaş alimlerin 

doğum tarihlerine göre eserlerini ele aldım. Araştırmam da bazı 

mefhum ve terimleri basitleştirerek izah etmeye çalıştım. 

Kürt alimlerinin sahiheyinle olan ilgileri çeşitli bilimsel araştırmaları 

kapsayacak şekilde olmuştur. Bazı alimler şerh ile uğraşmışken “ 

Şeyh Kuranî, Molla Reşit bey Baban, Şeyh Osaman El-nuruli, Molla 

Muhammed Bakır, Üstat Nuri Fars Hame Han, Şeyh Muhammed 

Osman Efendi” bazıları ise dipnot yazmakla uğraşmıştır “ Ebu Bekir 

küçük Ahmed Zade, Şeyh Abdullah Abdurrahman El-Celî, Molla 

Muhammed El-Kazlacî, Şeyh Osman El-Mardinî” diğerleri ise yorum 

yazmakla uğraşmışlardır “Şeyh Muhammed Bin Ubad El-Hulati, Şeyh 

Aladdin El-Hasfeki” başka bir grup ise iki sahihi birleştirmek ile 

uğraşmışlar “Şeyh Ömer Bin Bedir El-Müsılî”. Bu uğraşlar Arapça 

farsça ve Kürtçe olarak çeşitli dillerde olmuştur. Sahiheyin 

hizmetinde büyük uğraş ve çabalar verilip hala da el yazısı olarak 

kalmış çalışmalar unutulmuş durumdadır.  
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Research Summary: 

This research aims to identify the Kurdish people service Bukhari and 

Muslim pickers, the Muslim world, and the role of the people in the 

Sunnah service on this side. 

In this research, the researcher collected the efforts of about twenty-

five Kurdish scholars from the applicants and contemporary Kurds, 

with their lives and their effects. The researcher began by mentioning 

the life of the advanced Kurdish scholars who served the correct 

ones by their works according to the date of their death. In his 

method in his effort to serve the right, and then spoke about 

contemporary scientists who served the correct in their works 

arranged according to the date of their birth, and the researcher 

came with a simple explanation of some of the concepts and 

terminology contained in the study, but these terms and addresses 

and many questions during the search, Explained in the boot more 

clarification and accuracy. 

The interest of the Kurdish scientists in the correct, varied in a 

manner that covered all aspects of scientific studies, it is scientists to 

explain them (Sheikh Al-Kurani, Mala Rashid Baban, Sheikh Osman 

Noroli, Mala Mohammed Baqer, Professor Nuri Fares Hamakhan, 

Sheikh Mohammed Osman Effendi). Some of them were interested in 

writing them as footnotes (Abu Bakr Kojak Ahmad Zadeh and Sheikh 

Abdullah Abdul-Rahman al-Jili and Mullah Mohammad Aelkezlchi and 

Sheikh Othman Al-Mardini). As well as for others who were interested 

in writing to comment on them as (Sheikh Mohammed bin Alkhalati 

worshipers, and Sheikh Aladdin Alhscfhi). Another aspect of the 

Kurds gave scientists their attention by a combination of correct, 

such as (Sheikh Omar bin Badr Musli). These efforts varied between 

writing in Arabic, Persian or Kurdish, that there are great efforts to 

serve the collectors of Bukhari and Muslim, but remained so far 

forgotten, where a manuscript has not yet been achieved. 
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