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 عرض كتاب  

  مقدمة المحققمقدمة المحقق
وَلَمــَا َكاَنـــْت الِبَداَيـــة ِفكــرة ُمِثْيـــرة ، وللِنُفـــوِس ٕاليَهــا َوَمْعِرَفِتَهـــا َرْغَبـــًة 

نَّ َفِيَهــا َكْشـَفًا للَمْجُهــِوِل ، َوَتْزويـد ، ًا للُعلــوِم باألُسـِس َواألُصــوِل َكِبيـرًة ، َفـإِ
ِثيـٌر ِمــْن الُعَلَمـاَء َوَطَرُقــوا َهـَذا الَبــاُب َبْحَثـًا َحِثْيَثــًا  َفَقـْد اْهــَتم ِبالَبْحـِث َعْنَهــا كـَ

ِل األْسَباِب  ْنـُه ،  َعْن ٔاوَّ ـٔاِريِخ ، َبـْل إِ َواْعَلم ٔانَّ َبْحَث األَواِئِل ِمْن ٔاْبَحاِث التَّ
ــَذا َيِجــُب َعَلْيَنــا ٔاْن َنْنُظــُر ٕالْيــِه َوَنَتَعاَمــُل َمــَع  ــٔاِريِخ ، َوِل ــَة التَّ ــاِر ٕاْثَبــاِت ِبَداَي ٓاَث

ـــدويَن واإلْثَبـــاَت  ـــه الَبْحـــَث والتَّ اريِخيـــِة ،وٕانَّ ـــِل ِمـــْن َهـــِذِه الَوِجَهـــُة التَّ األَواِئ
ْهَرَة َواالْنـِدَثاَر  قَص َواألْخَبـاَر َوالشُّ ْفي َوالِقْصَة َوالِحَكاَيَة َوالِزَياَدَة َو النَّ  ..َوالنَّ

  .َوَغْيَر ذلَك 
َوايــاِت ِفــي  َتــاريِخ الَبَشــِرَيِة َؤاْثَبَتَهــا َؤاَدَقَهــا َؤاْضــَبَطَها هــي َؤاْعَظــُم الّرِ

اِنَيــِة َبْعــَدَها َحــِدْيُث َســْيُد  ُنُصــوُص الُقــرٓاِن الَكــِريِم ، َوَيــٔاِتي ِفــي الَمْرَتَبــِة الثَّ
ـل ْسـلِيَماِت الُكّلِ في الُكّلِ الُمْصَطَفى َعَلِيِه ٔاْفَضـِل الصَّ ، ُثـمَّ َواِت َؤاْكَمـِل التَّ

لــى ٔاَبَعـــْد َتَتــوال ْثَبـــاِت إِ ْفــي َواالِٕ ى َدَرَجــاِت الـــَواِرَداِت َوَتَتَفــاَوُت ِمـــْن َحْيــُث النَّ
َرَجاِت ، ُثـــمَّ ال َتْبَقـــى َبْعـــَد َذِلـــَك ٕاال الِقَصـــَة َوالِحَكاَيـــَة التـــي ال ُيْعلـــُم َلَهـــا  الـــدَّ

  . ِبَدايِة 
كــاَن  –ْضــي َعــْنُهم َرِحَمُهــم هللا َتَعــالى َورَ  –ٕاال ٔانَّ ُعَلَمــاَء الُمْســِلِميِن 

َلُهـــم اْهِتَمـــاٌم َكِبيـــٌر ِمـــْن البدايـــِة ِبالبدايـــِة ، َوَمـــْن َبَحـــَث ِمـــْنُهم َعْنَهـــا ٔاْثَبَتَهـــا 
َؤاْسَنَدَها ، َوَهَذا َيْعِكُس َمـَدى الِحـْرَص َواألَماَنـِة الِعْلميـِة ِفـي الَحـِدْيِث َعـْن 

ـــه ال َيِحـــلُّ المِ  ـــَراِث ، َوُيَبـــْرِهْن َعَلـــَى ٕانَّ   ،ِبـــال ِنْســـَبٍة َؤاْصـــٍل َؤاَســـاٍس ْيـــَراِث التُّ
اِس  ِة َوَبْيَن َكالِم النَّ نَّ َتاِب َوالسُّ اَن َبْيَن َما َبَذلوُه ِمْن ُجهٍد للكـِ   . َوَلِكْن َشتَّ

ُهم األَواِئُل  َها الِبَدايُة َوٕانَّ اِريخ : ٕانَّ َتَب َعْنَها التَّ ٔاْحداُث وَشْخِصياُت كـَ
ــــا الِح ..  َه ــــْيقُة َوالُمِثيــــرُة َكاال َشــــَك ٕانَّ ــــُة الشَّ ــــْن  .ي ــــَذا اللــــوُن ِم ــــَتم ِبَه ــــْد اْه َوَق

ْصِنَيِف الكـثيِر ِمْن ٔاْهِل الِعْلِم    : ِمْنُهم . التَّ
  .هـ  ٢٧٦ابن ُقَتْيَبة الُمتوفى َسَنة  -
  .هـ  ٢٨٧ابن ٔابي َعاِصم الُمتوفى َسَنة  -
  . هـ  ٢٩٥ٔابو ِهالل الَعْسَكِري الُمتوفى َسَنة  -
بَ  -   . هـ  ٣٦٠َراِني الُمتوفى َسَنة الطَّ
  . هـ  ٨٨٣الُجراعي الَحْنَبلي الُمتوفى َسَنة  -
ُيوِطي الُمتوفى َسَنة  -   .هـ  ٩١١السُّ

ـــــْيِق الكـثيـــــِر ِمـــــْن  ُفوا ُهـــــْم َوَغْيـــــِرِهم فـــــي هـــــذا الَبـــــاُب الشَّ َوَقـــــْد َصـــــنَّ
َصــاِنيِف  ِطيــُل الَحــِدْيَث َعــْن ِذْكــِر ُمَواَصــَفاِت ،التَّ ُتــُب َوَغْيِرَهــا َوال أُ َهــِذه الكـُ

َوُمَصْنِفيَها َوَغْير َذِلَك ، ألَنَنا َلْسَنا ِبٔاْهـٍل ِلـَذِلَك ، َوَهـَذا الَمَقـاُم َلـْيَس َمَحـُل 
َنـا ُنْحِسـُن األَدَب ِبـِذكِر الَجِمْيـِع ِبـالَخْيِر ،  .َنا َوال الَهـدُف ِمـْن َعَمِلَنـاَبْحثِ  ٕاال ٔانَّ

ــــِة َوَنْشــــُكُر الَجِمْيــــِع َعَلــــَى َمــــ مَّ ا َقــــَدُموُه ِمــــْن ٔاْخَبــــاِر َوُعلــــوِم َوُفُهــــوِم ٔاْثــــَرْت االُٔ
ـــًة َعِزْيـــَزًة َفِرْيـــَدًة ُمَتَمْيـــَزًة  مَّ ِظيـــِر َجَعلْتَهـــا أُ ِة ِبُتـــَراٍث ُمْنَقِطـــِع النَّ َعَلـــَى  اإلْســـالِميَّ

َمـــِم  بَ  . َغْيِرَهـــا ِمـــْن االُٔ ـــالَة َواتَّ ُعـــوا َفَخَلـــَف ِمـــْن َبْعـــِدِهم َخَلـــٌف ٔاَضـــاُعوا الصَّ
ـــاً  ـــَهَواِت َفَســـْوَف َيْلُقـــْوَن َغيَّ ال َمـــْن َتـــاَب َوٓاَمـــَن َوَعَمـــَل َصـــاِلَحًا َفٔاْولئـــَك *الشَّ إِ

َة َوال ُيْظَلُموَن َشْيَئاً    ]  ٦٠ – ٥٩[ سورة َمْرَيم             َيْدُخُلوَن الَجنَّ
َتاِب  ألبي َعُروَبُة الُحَسْيِن بـن ٔابـي َمْعَشـِر ) األَواِئُل (َوالَحِدْيُث َعْن كـِ

ــُه  نَّ َتــاٌب َفِرْيــٌد َنْلَمــُح  –بحــٍق  –الَحْراِنــي َرِحَمــُه هللا َتَعــالى لــُه ُشــُجوٌن ، فإِ كـِ
ــِرِه ِمــْن ا ــُه َعَلــَى َغْي َزْت ــٍة َلَمَســاٍت َفِنَيــٍة َباِرَعــٍة َميَّ ِل َوْهَل ِتــِب ِفــي َهــَذا ِمــْن ٔاوَّ لكـُ

ــــِذْكرِ  ــــُه ِب َتاَب ـــــاًل يبتــــديء كـِ ــــَراُه ِمَث ــــاُب ، َفَت ــــالى الَب ُل ُســــْبَحاَنُه َوَتَع ــــمَّ األوَّ ، ُث
َسْلُســـُل اللِطْيـــُف فـــي َعـــْرِض األَواِئـــُل ، َفَيْســـَتْعِرُض َبْعـــَد الَخـــاِلُق ٔاَواِئـــَل  التَّ

ـــِة  ُم فـــي األْبِنَي ـــّدِ ـــاِء ، َوُيَق ـــاِت َواألْنِبَي ـــمَّ الَخـــطَّ  الَمْخلوَق الَمَســـِجِد الَحـــَراِم ، ُث
َتاَبـــَة َوِهـــي ٕاَشـــاَرٌة ٕالـــى الِعْلـــِم َوَمـــا َلـــُه ِمـــْن َفْضـــٍل َعِظـــْيٍم ، ُثـــمَّ الَحـــدَّ  َوالكـِ
الَفاِصــَل َوالَحــَدَث الَجِليــِل َبــْيَن الِبــَداَيَتْيِن للَعــاَلِم الَكــاِئِن ٔاال َوُهــَو ُطوَفــاُن 

ـالِم ، َفالِبَد  ـالِم ، ُثـمَّ ُنوِح َعَلْيِه السَّ اَيـِة األولـى كانـت ِبَسـْيِدَنا ٓادم َعَلْيـِه السَّ
اِنِي َوُهَو َسْيِدَنا ُنوح َعلَ  اِنَيِة َوكانت ِبٓادم الثَّ الِم الِبَداَيُة الثَّ   . ْيِه السَّ

ـــْيُق الُمَتَناِســـُق  ِش ـــاُب ٔاْيَضـــًا اْسَتْعَراُضـــُه الرَّ َت ـــَزاِت َهـــَذا الكـِ ـــْن ُمَمِي َوِم
ــرْ  ــَرُة الشَّ ْث ــِه ِمْثــَل َوكـَ ــالَة  –الوُضــوَء : ِعَياُت ِفْي ــَدَقاَت  –الصَّ  –الِحــَج  –الصَّ
ــاَداَت  –الُمَعــاَمالَت  ــاَد  –الِعَب ــِرْيَفِة  –الِجَه ــِة الشَّ َبوِي ــْيَرَة النَّ َكــاَح  –الّسِ الّنِ

ـــالَق  – ـــاَعةَ  –الطَّ ـــاَت السَّ ـــِة  -َعالَم ـــِة َوالُمْرِجَئ ـــَرِق كـــالَخوارِِج َوالَقَدِرَي  –الِف
َتـــاُب ِمـــْن ٔاْبـــَدِع َمـــا  ِثْيـــِر الـــذي َيْجَعـــُل َهـــَذا الكـِ َوَغْيـــَر َذِلـــَك ِمـــْن الُمْمِتـــِع الكـَ

ِتِب األَوائِ  َلْعُت َعَلْيِه ِمْن كـُ اِحَيِة الَفِنَيِة َاطَّ   .ل ِمْن النَّ

  َمْخُطوُط األَواِئُلَمْخُطوُط األَواِئُل
َتــاُب : ألبــي َعُروَبــُة َرِحَمــُه ِهللا ) األَواِئــل ( ٔاَمــا َعــْن َمْخُطــوِط  َهــَذا الكـِ

ـــُه  نَّ اِهَيـــِة ، َفإِ ــْرِعَيِة الزَّ الَفِرْيــِد ِفـــي َعــْرِض َمْوُضـــوَعِه َوُشــُموِلَيَتِه َوَصـــْبَغَتِه الشَّ
ــــِغْيِر ، َو  ْحــــَدى َوِعْشــــِريَن َوَرَقــــٍة ِمــــْن الَقطــــِع الصَّ الَوَرَقــــِة ِمــــْن َيَتَكــــون ِمــــْن إِ

ْفَحِة األولى ِمْنُه  ْفَحُة َخْمَسِة َعْشَر َسْطَرًا ، َعَلَى الصَّ َكَما  –َصْفَحَتْيِن ، الصَّ
َتاِب َعْن ُمَصْنِفِه  –ُهَو ُمَصوُر ُهَنا    . ٔاْسَماِء ُرَواِة الكـِ
وعلــى هــذه النســخة المنقــول منهــا نســخ عديــدة بســماع : ( َوَعَلْيَهــا 

وقــــد ٔاتحفنــــي بصــــورة منهــــا ٔاحــــد اإلخــــوان ، ) هـــــ . علــــى مشــــايخ عديــــدة ا
ـــــد مـــــن مخطوطـــــات التـــــراث ،  ـــــي مالحقـــــة الفري ـــــابغين النشـــــيطين ف الن

فُت بمعرفتـه  نفعنـا هللا بـه فـي  –وصاحب ٔافضال كبيرة عليَّ منـذ ٔان تشـرَّ
صـالح بـن عـايض الشـالحي : وهو فضيلة الشـيخ الكـريم  –الدنيا والدين 

  .حفظه هللا تعالى ، وهو من ٔابناء دولة الكويت الشقيقة 
ألبــــي عروبــــة رحمــــه هللا الســــيد ) األوائــــل ( وقــــد َنَســــب كـتــــاب      

 :هللا قائاًل في رسالته المستطرفةالشريف محمد بن جعفر الكـتاني رحمه 
عروبـة الحسـين بـن محمـد بـن مـودود بـن  ألبـي) األوائـل ( و ) األمثال ( و

  .هـ . حمـاد السلـمي الحـراني الحـافظ ا 
مخطــــوط محفــــوظ فــــي الهيئــــة المصــــرية ) األوائــــل ( ولكـتــــاب      

حــــديث )  ٣٥٨( تحــــت رقــــم ) دار الكـتــــب المصــــرية (العامــــة للكـتــــاب 
  .تيمور 

  ترجمة المصنِّفترجمة المصنِّف
ـــــر الصـــــادق ٔابـــــو عروبـــــة الحســـــين  وقيـــــل  –اإلمـــــام الحـــــافظ المعمَّ

جــزري بــن محمــد بــن ٔابــي معشــر مــودود بــن حمــاد الســلمي ال –الحســن 
انــي  ُل  .صــاحب التصــانيف.. الحرَّ ــَد بعــد العشــرين ومــائتين ، وكــان ٔاوَّ ُوِل

  .عه في سنة ِسّتٍ وثالثين ومائتينسما
، حمـد بـن الحـارث الرافقـيسمع مخلـد بـن مالـك السلمسـيني ، وم

يل بـن موسـى الفـزاري ، وعبـد ومحمد بن وهب ابن ٔابي كريمة ، وٕاسماع
الجبـــار بـــن العـــالء ، والمســـيب بـــن واضـــح ، ؤاحمـــد بـــن بكـــار بـــن ٔابـــي 
ميمونة ، ومحمد ابن سعيد بن حماد األنصاري ، ؤابا يوسف محمد  بن 

ان، ؤايــوب بــن محلصــيدالني، ومحمــد بــن زنبــور المكــئاحمــد ا ، مــد الــوزَّ
نعـيم عبيـد بـن هشـام  مان الحمصي ، وكـثير بن ُعَبْيــٍد، ؤابـاوعمرو بن عث

زهيـر بـن معاويـة، ومحمـد بـن  ، ومعلل بن نفيل النهدي صاحبالحلبي
، وخلقـًا ن الضـحاك، ومحمـد بـن مصـفى الحمصـي، وعبد الوهاب ببشار

  .بالجزيرة والشام والحجاز والعراقسواهم 
َث عنـــه ، ؤابـــو ٔاحمـــد بـــن عـــدي ، ؤابـــو ٔابـــو حـــاتم بـــن حبـــان:  َحـــدَّ

ـر ، والقاضـي ٔابـو بكـر األبهـري ، وعمـر بـن  علـي الحسين محمـد بـن المظفَّ
ــان ، ؤابــو ٔاحمـــد الحــاكم ، ؤابـــو مســلم عبـــد الــرحمن بـــن محمــد بـــن القطَّ

ــراح المصـري ابـن النحـاس ، ؤابـو بكــر  مهـران ، ؤاحمـد بـن محمـد بـن الجَّ
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 عرض كتاب  

ــ ن الحرانــي ، ؤابــو بــن المقــريء ، ؤابــو الحســن علــي بــن الحســن بــن َع الَّ
ي  ــّنِ ـكن ، ؤابو بكر ٔاحمـد بـن محمـد بـن السُّ علي سعيد بن عثمان بن السَّ
ي ،  ـــرُّ ـــان ، ؤابـــو الحســـن محمـــد بـــن الحســـين اآلُب ، ؤابـــو الشـــيخ بـــن ِحيَّ

اق ، ؤابــــو الفــــتح محمــــد بــــن  –ومحمــــد بــــن جعفــــر البغــــدادي ُغْنـــــَدُر الــــَورَّ
   .اهموخلٌق سو. ْيَدَة األزدي الحسين بن ُبَر 

كــان عارفــًا بالرجــال وبالحــديث ، وكــان مــع ذلــك : قــال ابــن عــدي 
ان كــان مـن ٔاثبـت مــن  :قــال ٔابـو ٔاحمـد الحــاكم فـي الكنـىو .مفتـي ٔاهـل َحـرَّ

المعرفــــة بالحــــديث والفقــــه  ٔادركنــــاه ؤاحســــنهم حفظــــًا يرجــــع ٕالــــى حســــن
  .والكالم
كـان ٔابـو : " ذكره ٔابو القاسم بن عساكر في ترجمة معاوية ، فقـال  

َشــيُّ عر  ــة وبــة غاليــًا فــي التَّ وردَّ عليــه اإلمـــام  ."ِع شــديد الميــل علــى بنــي ٔاميَّ
ــير قــائاًل  كــل َمــْن ٔاحــب الشــيخين فلــيس بغــاٍل ، بلــى "  :الــذهبي فــي الّسِ

ٍص فٕانـه رافضـٌي َغـاٍل ، فـٕاْن سـبَّ فهـو ِمـْن  من تعرض لهما بشيء مـن َتـَنقُّ
ــر فقــد بــاء بــالكـفر  فَّ افضــة ، فــٕان كـَ واســتحق الخــزي ، ؤابــو عروبــة ِشــَراِر الرَّ

ـُه ينـال مـن  انـي ، بلـى لعلَّ مـن ٔايـن يجيئـه الغلو وهو صـاحب حديــث وحرَّ
  .هـ .ا" فيعذر . المروانية 

َف ٔابو عروبة الطبقات (  :منها رحمه هللا تعالى مصنفات جليلةً  َصنَّ
 ياألمـالي فـ( هذا الكـتاب و) األوائل ( و) األمثال ( و) تاريخ الجزيرة ( و) 

ــــوفي رحمــــة هللا تعــــالى عليــــه ســــنة  .)تــــاريخ الجزيــــرتين ( و)  الحــــديث وُت
ثماني عشرة وثالثمائة من الهجرة النبوية الشـريفة عـن ُعْمـٍر يقـارب المائـة 

  . سنٍة 

  ترجمة رواة المصنَّفترجمة رواة المصنَّف
  ٔابو بكر محمد بن ٕابراهيم بن على بن عاصم المقريء األصبهاني    

ـــــُد الوقــــت ، صــــاحب المعجــــم   ال الصــــدوق ُمْسِن الشــــيخ الحــــافظ الجــــوَّ
ل  والرحلــــة الواســــعة ، ُوِلــــَد ســــنة خمــــٍس وثمــــانين ومــــائتين ، وكــــان ٔاوَّ

محمد بن نصير بن ٔابان المـديني : سماعه على رٔاس الثالثمائة،سمع من 
، ومحمد بن علـي الفرقـدي صـاحبي ٕاسـماعيل بـن عمـر البجلـي ؤاول مـن 

َوْيــه اإلمــام وغيــرهم خلــٌق هيم بــن محمــد بــن الحســن بــن َمتَّ كـتـب عــن ٕابــرا
  . كـثير

َث عنه  ٔابو ٕاسحاق بن حمزة الحافظ ، ؤابو الشيخ بـن حيـان : َحدَّ
قـــال ابـــن  .وهمـــا ٔاكبـــر منـــه، ؤابـــو بكـــر بـــن مردويـــه وغيـــرهم خلـــٌق كـثيـــٌر 

قــال ٔابــو طــاهر بــن  ."ثقــٌة مــٔاموٌن صــاحب ٔاصــوٍل : " خــه َمْرَدُوْيــه فــي تاري
دخلـــت بيـــت المقـــدس عشـــر : " ســـمعت ابـــن المقـــريء ، يقـــول : ســـلمة 

      ."ؤاقمـت بمكـة خمسـًة وعشـرين شـهرًا مرات ، وحججت ٔاربع حجات ، 
اســـتلمت : " ســـمعت ابـــن المقـــريء ، يقـــول : قـــال ٔابـــو طـــاهر بـــن ســـلمة 

  ."جر في ليلٍة مائًة وخمسين مرًة الح
كان ابـن المقـريء ، يقـول : قال  وروي عن ٔابي بكر بن ٔابي علي ،

كنــت ٔانــا والطبرانــي ؤابــو الشــيخ بالمدينــة فضــاق بنــا الوقــت فواصــلنا : " 
يا رسـول هللا : وقلت . ذلك اليوم ، فلما كان وقت العشاء حضرُت القبر 

فقمـت " اجلس فٕاما يكون الرزق ٔاوالموت : " فقال لي الطبراني .. الجوع 
ــِوٌي  ــا والشــيخ فحضــر البــاب َعَل ففتحنــا لــه ، فــٕاذا معــه غالمــان بقفتــين  ٔان

شكوتماني ٕالى النبي صلى هللا عليه وٓاله وسـلم :  فيهما شٌئ كـثيٌر ، وقال 
ُتــوفى رحمــه هللا تعــالى فــي  .ه فــي النــوم فــٔامرني بحمــل شــئ ٕالــيكمرٔايتــ!. 

  .شهر شوال سنة ٕاحدى وثمانين وثالثمائة وله سٌت وتسعون سنًة 
مة النحوي المف ر المعتزلي ٔابو مسلم محمـد بـن علـي الشيخ العالَّ ّسِ

التفسـير الكبيـر   صـاحب  :بن محمـد بـن الحسـين بـن ُمْهـَر بـْزٍد األصـبهاني

ث بٔاصــبهان عـن ٔابـي بكــر  الـذي هـو فـي عشــرين سـفرًا ، كـان ٓاخــر مـن حـدَّ
كان عـارفًا بالنـحو غاليًا في : " بن المقريء ، قال الحافظ يحيــى بن منده 

اق ، قــال " مــذهب االعتــزال  قَّ ســٔالته عــن : " محمــد بــن عبــد الواحــد الــدَّ
،  ونقـــل اإلمـــام " فـــي ســـنة ســـت وســـتين وثالثمائـــة : " فقـــال " . مولـــده 

اق  قَّ فــي ســنة ســت وســتين : " فقــال . ســٔالته عــن مولــده : الــذهبي عــن الــدَّ
ـر ٕاسـماعيل : " وقال اإلمام الذهبي .. وثالثمائة  ث عـن المعّمِ ٓاخر من حـدَّ

بضــاد  –وي عنــه نســخة مــٔامون ، وروى عنــه ناضــر بــن علــي الحمــامي يــر 
ــــلفّي  –معجمــــة  بــــن محمــــد بــــن محمــــد المــــديني وعــــدد مــــن مشــــيخة الّسِ
مات رحمه هللا تعالى فـي جمـادى اآلخـرة سـنة تسـٍع وخمسـين  ".الصغار 

ـــًا .. ُمْرســـي ؤاربعمائـــة ، وتفســـيره كـــان بمصـــر لإلمـــام ٔاشـــرف ال عـــاش ثالث
ــــن يــــروي عنــــه  .وتســــعين ســــنة ســــعد بــــن ٔابــــي الرجــــاء الصــــيرفي ، : وِممَّ

ل ، ومحمد بن حمد الكبريتي    .والحسين الَخالَّ
ث المفيد الحافظ المسـند ٔابو سعد محمد بن عبد الواحد  اإلمام المحّدِ

  :بن عبد الوهاب بن حسين األصبهاني الصـائغ 
ولــد ســنة ســبٍع وتســعين ؤاربعمـــائة ، ســمع مــن غــانم البرجــي ، وحمــزة  

   .وغيرهم كـثير.. بد الواحد الثقفي ّي ، وجعفر بن عبن العباس العلوُ 
الســمعاني ، وعبــد الغنــي المقدســي ، ؤابــو نــزار ربيعــة : روي عنــه 

مـات رحمـه هللا فـي الثـاني   .جماعة ، وباإلجازة كريمـة وطائفـةٌ اليمني ، و
  . والعشرين من ذي القعدة سنة ٕاحدى وثمانين وخمسمائة 

َبع عالم  اإلمام العالم الحافظ الكبير الصادق القدوة العابد األثري المتَّ
الحفاظ تقي الدين ٔابو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور 
اعيلي ثم الدمشقي المنشٔا  ابن رافع بن حسـن بـن جعفر المقدسـي الجمَّ

  : الصالحي الحنبلي 
، ولــــــد ســــــنة ٕاحــــــدى ) ]  الصــــــغرى ( و ) األحكــــــام الكبــــــرى ( صــــــاحب [ 

اعيــــل ، ســــمع الكـثيــــر بدمشــــق واألســــكندرية  ؤاربعــــين وخمســــمائة بجمَّ
ان والموصــــل ؤاصــــبهان وهمــــدان  وبيــــت المقــــدس ومصــــر وبغــــداد وحــــرَّ
وكـتـب الكـثيــر ، سـمع ٔابــا الفـتح ابــن البطــي ، ؤابـا الحســن علـي بــن ربــاح 

اء ، والشيخ عبد القادر الجيالني وغيرهم كـثير    . الَفرَّ
ث  عنـــه الشـــيخ الفقيـــه محمـــد اليـــونيني ، والحـــافظ الضـــياء ، حـــدَّ

  : والشهاب القوصي وغيرهم كـثير ، من تصانيفه 
  . المصباح في عيون األحاديث الصحاح  –
ة في فضائل خير البرية   –   .ٔاربعة ٔاجزاء  –اآلثار المرضيَّ
  ..وغير ذلك كـثير . .  .جزء  –اعتقاد الشافعي  –
كــــان شــــيخنا الحــــافظ ال يكــــاد ُيْســــٔال عــــن : " قــــال ضــــياء الــــدين   

نـــه وذكـــر صـــحته ٔاو ســـقمه ، وال ُيْســـٔال عـــن رجـــٍل ٕاال  حـــديٍث ٕاال ذكــــره وبيَّ
كــان يصــلي كــل يــوم  ."ن بــن فــالن الفالنــي ويــذكر نســبه هــو فــال: " قــال 

وليلــة ثالثمائــة ركعــة ويقــوم الليــل ، ويحمــل مــا ٔامكنــه ٕالــى بيــوت األرامــل 
، وكان ٔاوحـد زمانـه امى ، وَضُعَف بَصُرُه من كـثرة البكاء والمطالعة واليت

  . في علم الحديث
قـال : قـال .. ومن كراماته رحمه هللا كما ذكرهـا اإلمـام الـذهبي        

كنت مـع : سمعت الحافظ ٔابا موسى عبد الغني ، يقول :  الحافظ الضياء
ٕان : فــي نفســي والــدي بمصــر وهــو يــذكر فضــائل ســفيان الثــوري ، فقلــت 

  ٔاين نحن من ٔاولئك ؟ : له ، فالتفت ٕاليَّ ، وقال والدي مث
ِضــيَّ عبــد الــرحمن ، يقــول      كــان رجــل قــد ٔاعطــى :  وســمعت الرَّ

جــيء بــه :  فقــال لــي –مكــاٌن قــرب دمشــق  –الحــافظ جاموســًا فــي الَبْحــَرِة 
ـــَر  ـــُه ، فمضـــيت فٔاخذتـــه َفَنَف ، كـثيـــرًا ، وبقـــى جماعـــة يضـــحكون منـــهوِبْع

ل ٔامــرهاللهــم ببر : قلــت ف ين فَســُهل ، فســقته مــع جاموســكــة الحــافظ َســّهِ
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ـــوفى رحمـــه هللا تعـــالى يــــوم االثنـــين الثــــالث  .ٔامـــره ومشـــى فبعتـــه بقريـــة ُت
  .والعشـريـن مـن ربيع األول سنة ستمائة

  :الشيخ الفقيه عبد الحميد بن محمد بن ماضي الحنبلي 
ن ُتـــوفى ســـنة تســـع وثالثـــين وســـتمائة، فـــيم) الســـير ( ذكـــره الـــذهبي فـــي 

  .الحميد بن محمد بن ماضي الحنبليوالفقيه عبد : قائاًل 

  موضوعات كتاب األوائلموضوعات كتاب األوائل
  األول سبحانه وتعالى  
  ٔاول الخلق  
  ٔاول جبل وضع في األرض  
  ٔاول ماء ؤاول شجرة  
  ٔاول األيام  
  ٔاول ما خلق من ٓادم  
  ٔاول من قاس  
  ٔاول ولد ٓادم عليه السالم  
  ٔاول األنبياء  
  ٔاول الرسل  
  ٔاول من سن القتل  
  ٔاول مسجد وضع في األرض  
  ٔاول من سكن القباب واقتنى المال 
  ٔاول من خط بالقلم  
  ٔاول مدينة بنيت بعد الطوفان  
  ٔاول من بنى الكعبة  
  ٔاول من نصب ٔانصاب الحرم  
  ٔاول من اختتن وشاب وقرى الضيف  
  ٔاول من تجبر في األرض  
  ٔاول من ابتلي بشريعة الدين  
 ٔاول من اكـتحل اإلثمد  
  ٔاول من غير دين ٕاسماعيل عليه السالم 
  ٔاول النسيء 
  ٔاول من سن الرحلتين ؤاطعم الثريد  
  ٔاول ما رؤيت الحصبة  
  ٔاول من خضب بالسواد  
  ٔاول من علم الكـتابة  
  ٔاول من ٔاحكم قوافي الشعر  
  ٔاول من استعمل النورة  
  ٔاول من سود الدروع  
  ٔاول من سمي يحيــى  
  ٔاول شيء كسيته الكعبة  
ٔاول شـــيء ابتـــديء بـــه النبـــي صـــلى هللا عليـــه وٓالـــه وســـلم مـــن  

  النبوة 
  ٔاول ما ٔانزل عليه من القرٓان  
  ٔاول من ٔاسلم  

  ٔاول من سل سيفًا في سبيل هللا  
  ٔاول من رمى بسهم في سبيل هللا  
  ٔاول شهيد في اإلسالم  
  ٔاول من ٔاذن في سبيل هللا  
  ٔاول من جمع الجمعة  
  ٔاول من قدم المدينة مهاجرًا  
  ٔاول من ٔاظهر اإلسالم  
  ٔاول من عدا بفرسه في سبيل هللا  
  ٔاول من جهر بالقرٓان  
  ٔاول من بنى مسجدًا يصلى فيه  
  ٔاول من حيا النبي صلى هللا عليه وٓاله وسلم بتحية اإلسالم  
  ٔاول من بايع بيعة الرضوان  
  المهاجرين ٔاول مولود بالمدينة من ٔابناء 
  ؤاول لواء عقدصلى هللا عليه وٓاله وسلم ٔاول غزوة غزاها النبي  
  ٔاول امرٔاة تزوجها رسول هللا صلى هللا عليه وٓاله وسلم  
  ٔاول سورة جهر بها النبي صلى هللا عليه وٓاله وسلم  
 ٔاول من لحق النبي صلى هللا عليه وٓاله وسلم من ٔاهل بيته 
  ٔاول ٓاية نزلت في القتال  
  ٔاول خلع كان في اإلسالم  
  ٔاول لعان كان في اإلسالم  
  ٔاول ظهار كان في اإلسالم  
  ٔاول من رجم في الزنا  
  ٔاول من قطع في السرقة  
  ٔاول من استقبل القبلة  
  ٔاول من بايع النبي صلى هللا عليه وٓاله وسلم ليلة العقبة  
  ٔاول من صلى بمكة جماعة  
  ٔاول من سن الركعتين عند القتل  
  وا الصدقة طائعين ٔاول من ٔاد 
  ٔاول من افترض من عمل الدين  
  ٔاول ٓاية ٔاطعمت الغنائم  
  ٔاول من ٔاعطى االسترجاع  
  ٔاول حي ٔالقوا مع الرسول صلى هللا عليه وٓاله وسلم  
  ٔاول العرب فناٍء  
  ٔاول ٔاشراط الساعة  
  ٔاول ما تنشق عنه األرض  
  ٔاول شفيع  
  ٔاول ما يقضى فيه بين الناس  
  يوم القيامةٔاول من يجثو للخصومة  
  ٔاول من يقرع باب الجنة 
  ٔاول من يكسى يوم القيامة  
  ٔاول من يكسى من النار  
  ٔاول مدعو به يوم القيامة  
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  ٔاول من يرد الحوض  
  ٔاول األمم تدخل الجنة 
  ٔاول ما ئاكلون ٔاهل الجنة 
  ٔاول من يدخل من هذه األمة الجنة  
  ٔاول من ورث الكاللة 
  ٔاول من جمع الوتر ثالثاً  
  ين اللوحين ٔاول من جمع ب 
  ٔاول من دون الدواوين ومصر األمصار وفرض األعطية 
  ٔاول من اتهم بعمل قوم لوط 
  ٔاول من نقل المقام  
  ٔاول من صلى خلفه بعد نقله  
  ٔاول من صدق الخيل 
  ٔاول من عرف بغير مكة  
  ٔاول من استعفى من عمال النبي صلى هللا عليه وٓاله وسلم 
  ٔاول صبي صلي عليه 
  ٔاول من ٔاشار بالنعش  
  ٔاول من اعتق ٔامهات األوالد 
  ٔاول من سلب خمس في اإلسالم  
  ٔاول تحصيب المساجد 
  ٔاول من جهر بالتسليم  
  ٔاول من وضع العشور  
  ٔاول فسطاط ضرب على قبر  
  ٔاول كـتابة التاريخ 
  ٔاول من جعل دية المعاهد كدية المسلم  
  ٔاول عداوة بين ٔاهل العراق ؤاهل الشام  
  ٔاول من نهى عن متعة الحج 
  وب بيوت الكعبةٔاول من ب 
  ٔاول من قرن الطواف  
  ٔاول من التزم البيت  
  ٔاول من استعان بالسحر  
  ٔاول من زاد النداء الثالث يوم الجمعة  
  ٔاول من قتل صبرًا ووضع شرف العطاء 
  ٔاول من رفع يديه على المنبر  
  ٔاول من قنت في يوم الجمعة  
  ٔاول من جلس في الخطبة 
  ٔاول من نقض التكبير  
  م في العيدينٔاول من ٔاذن ؤاقا 
  ٔاول من خطب في العيد قبل الصالة 
  ٔاول من ٔاخرج المنبر يوم العيد  
  ٔاول من عقد قبال نعله عقدًا واحدًا  
  ٔاول من سلم عليه المؤذنون  
  ٔاول من زكى األعطية  

  ٔاول من رد قضاء النبي صلى هللا عليه وٓاله سلم  
  ٔاول من قضى ٔان يرث المسلم الكافر  
  باإلمارةٔاول من سلم عليه  
  ٔاول رٔاس حمل في اإلسالم  
  ٔاول من لبس الخز بالبصرة 
  ٔاول من لبس الخفاف السادجة 
  ٔاول من رشا في اإلسالم 
  ٔاول من حج على رحل ليس تحته زاد 
  ٔاول من عمل المحامل  
  ٔاول من تكلم في اإلرجاء  
  ٔاول من تكلم في القدر 
  ٔاول من حرر الحرورية  
  الخمر ٔاول من لبس الثياب المدلكة وضرب في  
  ٔاول من ٔاجاز بٔاربعمائة ٔالف  
  ٔاول من قص بالبصرة  
  ٔاول من رؤي يستنجي بالماء باليد  
  ٔاول من كـتب القرٓان على درهم  
  ٔاول من تكلمت فيه الخوارج  
  ٔاول قبيلة ترجع عن دين محمد صلى هللا عليه وٓاله وسلم  
  ٔاول من عمل الطالق في مسجد الكوفة  
  ٔاول حجزة اتخذت 

  أوَّل مَنْ عَلَّم الكتابة 
ثنا عبــد الجبــار وابــن وك :     يــع ثنــا ســفيان عــن مجالــد عــن الشــعبي، قــالحــدَّ

      .ِمـــْن ٔاهـــل الحيـــرة: قـــالوا  ِمـــْن ٔايـــن تعلمـــتم الكـتابـــة ؟: ن قلنـــا للمهـــاجري
  .ِمْن ٔاهل األنبار: قالوا  ِمْن ٔاين تعلمتم الكـتابة؟: رة فقلنا ألهل الحي

  مَنْ عَدَا بفرسه يف سبيل اهلل  أوَّل
ثنا محمد بن ِمْعَدان ثنا ٔابو عبد الرحمن المقريء ثنا المسـعودي عـن   حدَّ

ل َمـــْن َعـــَدا بـــه فرُســـه فـــي ســـبيل هللا :، قـــالالقاســـم بـــن عبـــد الـــرحمن  ٔاوَّ
   .الِمقداد بن عمرو رضي هللا عنه

ــار ومحمــد بــن المثنــى قــاال  ثنا محمــد بــن بشَّ جعفــر ثنــا  ثنــا محمــد بــن: حــدَّ
، سمعت ٔابا ٕاسحق يحّدِ : شعبة ، قال  ث عن حارثة بن مضرب عـن َعِلـّيٍ

ا يوم بدٍر غير الِمقداد والنبي صلى هللا عليه وٓاله وسلم :قال   .ما كان ِمنَّ

  أَوَّلُ كتابة التاريخِ 
ان عن   ْيدالِنّي حّدثنا خالد بن َحيَّ فرات بـن سـلمان حدثنا ٔابو يوسف الصَّ

ـِة شـعبان ُرِفـَع  :ان، قالعن ميمون بن مهر  ٔايُّ : فقــال .ٕالى عمـر َصـكُّ َمِحلَّ
ثم قـال ٔاصـحاب   ٔاو الذي هو ٓاٍت ؟شعبان الذي َيِحقُّ فيه ٔاو الذي مضى 

ــــه وســــلم  ــــْن ضــــعوا للنــــ: النبــــي صــــلى هللا عليــــه وٓال ــــه ِم اس شــــيئًا يعرفون
اريخ   .التَّ
ل تـاريخهم ٕانَّ الروم يطـو: فقالوا   .اكـتبوا على تاريخ الروم: بعضهم  فقال

ٕانَّ : فقـــال   .اكـتبـــوا علـــى تـــاريخ فـــارس: فقـــال .يكـتبـــون علـــى ذي القـــرنين
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ــ َم فــٔاجمع رٔايهــم علــى ٔانَّ الهجــرة  .ا قــام َمِلــٌك طــرح َمــْن كــان قبلــةفــارس ُكلَّ
كانــت َعْشــَر ســنين فكـتبــوا التــاريخ ِمــْن هجــرة رســول هللا صــلى هللا عليــه 

  )١( .وٓاله وسلم

  نْ كَتَبَ القرآن على دِرْهَمٍ ل مَأوَّ
ثنا عبــد الجبــار بــن العــالء ثنــا ســفيا ــاُج  :ن عــن ســعٍد ، قــالحــدَّ كــان الَحجَّ

ل َمـــْن َضـــَرَب هـــذه الـــدراهَم البـــيض وَ  َتـــَب عليهـــا ســـورًة مـــن القـــرٓاِن ٔاوَّ  ."كـَ
اُء  َتـَب سـورًة ِمـْن القـرٓان َيْحِمـُل  . )٢(َقاَتَلـُه ُهللا : فقال الَقـرَّ ـاس علـى مـا كـَ النَّ

ــٌل ثنــا ٕاســماعيل عــن ابــن  .يكرهــون ئاخــذه الُجُنــُب والحــاِئُض  ثنا ُمَؤّمِ حــدَّ
ــاس : كــان َعَطــاُء، يقــول: جــريج ، قــال  ِثــَم النَّ َراِهَم يعنــي ِبَضــ –أَ ْرِبِهُم الــدَّ

  .  الِبْيَض 

  ل مَنْ اسْتَعَانَ بِالسِّحْرِ أوَّ
ثنا محمــد بــن يحيــــى بــن كـثيــر ثنــا مؤمــل بــن الف ضــل ثنــا الوليــد عــن حــدَّ

  .رٔاى رجل رجال لعابا بالسحر : األوزاعي عن الزهري قال 
ٔاول رجــل يســتعين بالســحر فــي ديــن محمــد صــلى هللا عليــه وٓالــه : فقــال 

وسلم فقتله ، فٔاتى به الوليد وهـو ٔاميـر علـى الكوفـة فـٔامر بحبسـه ، وكـان 
 علــى الحــبس دينــار بــن دينــار فســٔاله فــٔاخبره ٔانــه نظــر ٕالــى رجــل يســتعين

لم فقتلـه ، فسـرحه دينـار بالسحر في دين محمد صـلى هللا عليـه وٓالـه وسـ
  .)٣(فلما َبَلَغ ذلك الوليد صلب دينار بن دينار  .بن دينار

  مجهود التحقيقمجهود التحقيق
، خطــوط وتدقيقــه قــدر المســتطاع وضــبطهنســخ المقــام المحقــق ب

ــــى   ،مفــــردات الصــــعبة نســــبيًا فــــي الحاشــــيةٕاثبــــات معــــاني الكمــــا عمــــد ٕال
باإلضــــافة ٕالــــى تخــــريج اآليــــات القرٓانيــــة واألحاديــــث النبويــــة الشــــريفة، و
  . تعليق في بعض المواضعال

                                                            
النبوية الكـثير من اإلشارات الحكيمة والختيار تٔاريخ تاريخ المسلمين بالهجرة  )١(

منها ٔانها الميالد الحقيقي لدين اإلسالم ورسول اإلسالم وكيان المسلمين في 
العالم بوجود دولة ٕاسالمية تحكم بكـتاب هللا تعالى وُسنة نبيه صلى هللا عليه 
وٓاله وسلم وال يعبد فيها ٕاال هللا ويؤمر فيها بالمعروف وينهى عن المنكر ، ؤان 

غيرها فال حياة لمن ستمرارها استمرار الحياة الحقيقية لإلسالم والمسلمين وببا
  .لم يحيــى دينه

ًا ناصبيًا ٔاهلكه هللا في رمضان سنة خمس وتسعين كهاًل ، وكان ظلومًا جبار ( )٢(
ترجمته في السير ، وفي  هكذا استهل اإلمام الذهبي) خبيثًا سفاكًا للدماء

بل نبعضه في هللا فٕان ذلك من ٔاوثق العرى ا فنسبه وال نحبه : " ، قال ٓاخرها
  .هـ . 

وهو ٔان الجريمة عندما تكون في : في هذه القصة درس عظيم يجب ٔان ندركه  )٣(
المجتمع ويراها غير المفوض بالحساب والعقاب اجتماعيا فليس له ٔان يتصرف 
في األمر من تلقاء نفسه كٔانه المفوض ، وٕاال فالفوضى االجتماعية وبعض 

يقتل  ويجلد بعضهم البعض ، وذلك فساد عريض ما قال به ٔاحد من المجتمع 
 .ٔاهل العلم قط 

وعلى ما يبدو فٕان الوليد حبس األول لكونه تصرف من نفسه وكٔانه صاحب 
السلطان على المجتمع ، ثم ئاتي دينار هذا يكرر نفس الخطيئة مما ٔاغاظه ، 

الرجل ، فٕاذا بالوليد ال وكٔانه لم يقتنع بالحبس الذي ٔامر به الوليد فيفرج عن 
يحبس دينارًا بل يصلبه ، وهذا الحزم لتٔاكيد مفهوم ذلك الدرس الذي يجب ٔان 
ينتبه ٕاليه كل محكوم من االلتزاِم وعدم الخروج عن قانون ٔاي مجتمع كان 
وعدم االستهانة بذي سلطان ، وٕان كان هناك ما يجب تغييره فالسعي ٕالى 

زام باألطر الشرعية  والمقامات السلطانية  ذلك بكل ٓاليات التغبير مع االلت
  .التي تجلب المصلحة وندفع المفسدة بال مفسدة 
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