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 الممخص 

إف عمـ الحديث يعتبر مف أشرؼ العمكـ كأجميا، كيف ال كىك العمـ الخادـ لمسنة 
النبكية الشريفة التي تعد المصدر الثاني لمتشريع اإلسالمي بعد القرآف الكريـ، فيي مبينة 

 مخصصة لعامو كمقيدة لمطمقو. لمجممو، كمضيفة إليو ما لـ يذكر فيو،
كقد اىتـ العمماء اىتماما كبيرا بالحديث النبكؼ تصحيحا كتضعيفا، جرحا كتعديال، 
شرحا كتعميقا، تكجييا كتسديدا، تعمُّما كتعميما، دراسة كتأليفا، تخريجا كتحقيقا، حتى أصبح 

ألئمة األعالـ ىذا العمـ في متناكؿ كل مف طمبو، بفضل جيكد ىؤالء األكابر الثقات كا
 مف الحفاظ كالنقاد.

كما برزت شخصيات عظيمة ليا حضكرىا الكازف في خدمة الحديث النبكؼ كعمكمو 
عبر كل العصكر، ككاف ليا الفضل الكبير كالخير العميـ في ىذا المجاؿ، كمف تمؾ 
الشخصيات الفذة في تاريخ األمة اإلسالمية؛ "اإلماـ الخطيب البغدادؼ" الذؼ ال يمكف 

مشتغل بالسنة النبكية كعمكميا أال يعتمد عمى جيكده الكبيرة في ىذا المجاؿ، فيك فارس ل
لـ يترؾ فنا مف فنكف عمـ الحديث إال كألف فيو، فأبدع  مف فرساف ىذا الميداف الكبار،

 كأفاد رحمو هللا تعالى.
البحػػث حػػكؿ دجيػػكد اإلمػػاـ الخطيػػب البغػػدادؼ فػػي خدمػػة عمػػـك الحػػديث   كفػػي ىػػذا

 كؿ الحديث في محكريف:  سأحا
 معالـ مف السيرة العممية لإلماـ: الخطيب البغدادؼ. –*المحكر األكؿ

براز منيجو كالكقكؼ عمى نماذج مف  –المحكر الثاني قراءة في جيكد الخطيب البغدادؼ كا 
 .مصنفاتو

 

 واُرَرحمند َأأ.                                                                   األمني اقريوار.  د         

 تطوان/املغرب /عبد املالك السعدي جامعة/   أصول الدين كلية           



                                                                     

 02 (0202 كانون األول) نيوالعشر  التاسعالعدد  

                                             وار  ر  دمحم أ   .أ              األمين اقريوارد. 

The Efforts of Imam Al-Khatib Al-Baghdadi in the 

Service of Hadith Sciences 

  

 

 

Abstract 

This The science of hadith is considered one of the most noble and 
honorable sciences, how not, and it is knowledge that serves the Sunnah 
of the ProphetSharifa, which is the second source of Islamic law after the 
Holy Century, as it is indicated for its entirety, and its host. To him that 
which is not mentioned in it, dedicated to his year and restricted to his 
absolute.The scholars have paid great attention to the hadith of the 
Prophet as correct and weakening, wound and amendment, explanation 
and comment. Instructions and guidance, for what and teaching, study 
and authorship, output and investigation, so that this science became 
accessible to all. Who asked him, thanks to the efforts of these trusted 
elders, prominent imams and critics. 

Great personalities have also appeared in the service of the 
Prophet’s hadith and its sciences throughout all ages.And she had the 
great merit and the general good in this field, and one of those 
extraordinary personalities in the nation's historyIslamic; “Imam Al-
Khatib Al-Baghdadi” who does not work with the Sunnah and its 
sciences can. His great efforts in this field, as he is one of the knights of 
this great field, he did not leave an art of science. The hadith was not 
written in it, so he innovated and reported, may God Almighty have 
mercy on him. 

In this research on (the efforts of Imam al-Khatib al-Baghdadi in 
the service of hadith sciences) I will try to talk in two axes: 
The first axis - milestones from the scientific biography of the Imam: Al-
Khatib Al-Baghdadi. The second axis - a review of the efforts of Al-
Khatib Al-Baghdadi, highlighting his method, and studying examples of 
his works. 
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 المحور األول: معالم من السيرة العممية لإلمام الخطيب البغدادي

 (4)الفقرة األولى: ترجمة مختصرة لإلمام الخطيب البغدادي

اـ الخطيب البغدادؼ ىك أبك بكر أحمد بف عمي بف ثابت بف أحمد بف ميدؼ اإلم
، كنشأ في بيئة دينية صالحة في قرية درزيجاف بالعراؽ، كبدأ ى ٕٜٖالبغدادؼ، كلد سنة: د

َـّ إلى  رحمتو العممية كىك صغير السف، فسمع كىك ابف عشر سنيف، كرحل إلى البصرة، ث
َـّ إلى الشاـ، فمكة  كغيرىا مف البمداف، فتمقَّى العمـ مف فحكؿ عمماء عصره منيـ: أبك نيسابكر، ث

الطيب الطبرؼ كأبك إسحاؽ الشيرازؼ كأبك الحسيف المحاممي كأبك نصر ابف الصباغ كأبك عبد 
 هللا الصكرؼ، أبك جعفر السمناني كغيرىـ.

كة كاستمرَّ أبك بكر الخطيب في الطمب حتى عظـ زاده، فجمع المجد العممي كبمغ ذر 
تقاًنا كضبًطا، فضاًل عف ككنو فقيًيا  ًقا في الحديث كعمكمو حفًظا كا  السمك الفكرؼ، فكاف متفكِّ
ـ في ىذا الشأف، كَبذزَّ  محقًِّقا، كمؤرًِّخا ثقًة أديًبا بارًعا، قاؿ عنو الذىبي: "كتب الكثير، كتقدَّ

ؿ، كأرَّخ كأكضح ح كعمَّل، كجرَّح كعدَّ ، كصار أحفع أىل عصره األقراف، كجمع كصنَّف، كصحَّ
 عمى اإلطالؽ".

 ابف كىك البصرة إلى كارتحل سنة، عشرة إحدػ ابف كىك سمع والفقو: لمحديث سماعو
لى سنة، عشريف لى كعشريف، ثالث ابف كىك نيسابكر كا   كسمع البمداف، مف كغيرىا كمكة الشاـ كا 

براىيـ األىكازؼ  الصمت بف دمحم ابف كأحمد الفارسي عمر أبي مف  الفضل كأبي مخمد فب كا 
 بكر أبي القاضي مف بنيسابكر كسمع كغيرىـ، المنذر بف الحسف بف الحسف القاسـ كأبي التميمي
 في النجار ابف كقاؿ . ٕدغيرىـ ككثيريف العبدكؼ  حاـز أبي كالحافع الصيرفي سعيد كأبي الحيرؼ 
 حدث مف كآخر الخالؼ، مف شيًئا كعمق كتفقو بالركايات القرآف كقرأ ببغداد نشأ الخطيب: ترجمة
 بف مسعكد باإلجازة عنو حدث مف كآخر قمت: القاضي. األرمكؼ  عمر بف دمحم بالسماع عنو

 نقل في المديني مكسى أبك طعف ثـ الباِقدارؼ، بنت عجيبة بإجازتو انفردت الذؼ الثقفي الحسف
 . ٖدعنيا" الرجل فتكرع لمسعكد الخطيب إجازة
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 وابتالؤه البغدادي بالخطي امتحان الثانية: الفقرة

 في ُذِكرَ  فقد المخمصيف، األئمة مف كغيره كبيرا ابتالء العراقي الخطيب الحافع ابتمي
 البمد أمير ككاف الناس فيو فتكمـ إليو يختمف كاف مميحا صبيا أف دمشق، مف خركجو سبب

 بالميل يبالخط يأخذ أف شرطتو صاحب فأمر بالخطيب، لمفتؾ سبًبا ذلؾ فجعل متعصًبا رافضيِّا
 لؾ أجد ال قاؿ: ثـ بو أمر بما لو كقاؿ فأخذه جماعتو في الميمة تمؾ فقصده سنيِّا، ككاف كيقتمو
 األمير إلى كأرجع أطمبؾ ال كأنا العمكؼ  الحسف أبي بف الشريف دار كتيجـ منا تفر أنؾ إال حيمة

 تعرؼ أنت األمير أييا لو: فقاؿ بو يبعث أف الشريف إلى األمير فأرسل ذلؾ، ففعل فأخبره،
 جماعة بو قتل قتمتو إف بالعراؽ، مشيكر كىك مصمحة قتمو في كليس أمثالو، كفي فيو اعتقادؼ

 بإخراجو فأمر بمدؾ؛ مف تخرجو أف أرػ  قاؿ: ترػ؟ فماذا قاؿ: المشاىد، كخربت الشيعة مف
 مدة. بيا كأقاـ صكر إلى فذىب

 اسـ– دصكر  فقصد مسيفكخ سبع سنة صفر في دمشق مف خرج السمعاني: ابف قاؿ
 إلى كذىب كستيف اثنتيف سنة العراؽ إلى سافر أف إلى كيعكد، القدس منيا ككانيزكر -مدينة

 الخطيب عمى الحنابمة تحاممت الساجي: المؤتمف كقاؿ أياًما. بيا كبقي حمب إلى ثـ طرابمس
 . ٗدإليو" ماؿ ما إلى ماؿ حتى

 ىو؛ عميو تحامميم من المقصود الساجيأن مؤتمن اإلمام كالم سياق من يتبين
 مف خركجو إلى أدػ مما بو كسعي البغدادؼ الخطيب فييا اتيـ التي الحممة ىذه في مشاركتيـ

 السياؽ: ىذا في اإلسالـ تاريخ كتابو في الساجي المؤتمف عبارة الذىبي اإلماـ نقل كقد بمده،
 " حدث بغداد إلى عاد فمما إليو. ماؿ ما إلى ماؿ حتى الخطيب عمى الحنابمة "تحاممت

 . ٘دبالتاريخ..."

 عمي بف لمحسيف ترجمتو عند هللا رحمو عساكر ابف اإلماـ ذكره بما اتضاحا األمر كيزيد
 بأبي سعى الذؼ كىك رافضيا كاف أنو كبمغني قاؿ: حيث بالدمشقي، المعركؼ المقرغ  عمي أبي
 بني خمفاء كأخبار ابةالصح فضائل يركؼ  ناصبي ىك كقاؿ الجيكش أمير إلى الخطيب بكر

 . ٙددمشق مف الخطيب إخراج سبب ذلؾ فكاف الجامع في العباس
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 ثناء العمماء عميوو  مناقبو الثالثة: الفقرة

 أوال: مناقبو وكراماتو

 مختصرة نبذة أذكر الجميل اإلماـ ليذا ككرامات مناقب عدة التاريخ كتب لنا ذكرت قد
 منيا:

 َحجّ  لما هللا رحمو البغدادؼ الخطيب اإلماـ أف؛التاريخ كتب في ورد ما مناقبو فمن
 ثالث" لو شرب لما زمـز "ماء بالحديث: آخًذا تعالى هللا كسأؿ شربات ثالث زمـز ماء مف شرب

 بشر قبر عند يدفف كأف المنصكر، بجامع الحديث ُيممي كأف بغداد، بتاريخ ُيَحّدث أف :حاجات
 األجكاد، أحد كاف الذؼ الدكلة عز كبيا صكر إلى خرج جميًعا. فييا لو هللا فاستجاب الحافي
 المختمفة. العمـك مف مصنًفا خمسيف عمى ينيف ما كصنف كثيًرا، ماال كأعطاه صمتو فأحسف

 دمحم بف الحسيف هللا عبد أبا سمعت قائال: هللا رحمو عساكر ابف اإلماـ القصة ذكر كقد
 أنو يذكر كاف الخطيب بكر أبا أف خيركف  بف الفضل أبا كأظنو شيكخو بعض عف يحكي البمخي

 رسكؿ بقكؿ آخذا حاجات ثالث كجل عز هللا كسأؿ شربات ثالث زمـز ماء مف شرب حج لما
 لو. شرب لما زمـز ماء  دملسو هيلع هللا ىلص هللا

 ببغداد. بغداد بتاريخ يحدث أف :األولى فالحاجة -
 المنصكر. بجامع الحديث يممي أف والثانية: -
 الحافي. بشر قبر عند مات إذا يدفف أف والثالثة: -

 هللا بأمر القائـ الخميفة سماع فيو جزء إليو ككقع بيا بالتاريخ حدث بغداد إلى عاد فمما
 ىذا الخميفة فقاؿ الجزء، قراءة في لو يؤذف أف كسأؿ الخميفة حجرة باب إلى كمضى الجزء فحمل
 إلييا يتكصل أف أراد حاجة لو علكل حاجة مني السماع إلى لو كليس الحديث في كبير رجل
 الخميفة فتقدـ المنصكر، بجامع أممي أف لي يؤذف أف حاجتي فقاؿ فسئل حاجتو، ما فسمكه بذلؾ
 المنصكر. جامع في الخطيب كأممى النقيب فحضر ذلؾ في لو يؤذف بأف النقباء نقيب إلى
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 إسماعيل البركات أبك شيخنا ذكر ما ذلؾ في فجرػ  بشر قبر عند دفنو أرادكا مات كلما
 أكصى الحافع الخطيب بكر أبك تكفي لما قاؿ الشيكخ، بشيخ المعركؼ الصكفي سعد أبي بف
 أبك فيو حفر قد بشر بجنب الذؼ المكضع ككاف هللا رحمو الحارث بف بشر جانب إلى يدفف أف
 كيدعك القرآف فيو كيختـ المكضع ذلؾ إلى يمضي ككاف لنفسو قبرا الطريثيثي عمي بف أحمد بكر

 قد قبرؼ  ىذا كقاؿ فامتنع يدفنكه أف سألكه الخطيب مات فمما سنيف، عدة ذلؾ عمى فمضى
 الخبر فانتيى يتصكر، ال مما كىذا فيو الدفف مف أحدا أمكف ال ختمات عدة فيو كختمت حفرتو
 أنت كدخمت األحياء في الحافي الحارث بف بشر كاف لك شيخ يا لو فقاؿ هللا رحمو كالدؼ إلى
 ينبغي كذا فقاؿ الخطيب بل ال قاؿ الخطيب؟ أك أنت جانبو إلى يقعد كاف أيكما عميو خطيبكال
 ذلؾ في الخطيب يدفف بأف كرضي قمبو فطاب منؾ بو أحق فإنو الممات حالة في يككف  أف

 . ٚدفيو فدفف المكضع

 أقرأ "كنت قاؿ: أنو هللا رحمو التبريزؼ  زكريا أبي اإلماـ عف كرد ما كذلك؛ مناقبو ومن
 فصعد الجامع منارة أسكف ككنت لو المسمكعة األدب كتب دمشق بجامع بحمقتو الخطيب عمى
 أقالًما بيذه اشترِ  مستحبة اليدية كقاؿ: كرقة أخرج ثـ ساعة فتحدثنا أزكرؾ أف أحببت كقاؿ: إليّ 
 معيس الحديث قرأ إذا ككاف ذلؾ، مف نحًكا ككضع أخرػ  نكبة صعد ثـ دنانير؛ خمسة فإذا كقاـ

 . ٛدصحيًحا" معرًبا يقرأ كاف الجامع، آخر في صكتو

 عميو: العمماء ثناء ثانيا:

 حصره يصعب مما الكثير، الشيء البغدادؼ الخطيب عمى العمماء ثناء في كرد قد
 العمماء أقكاؿ مف الكثير العدد ترجمتو في أكرد المتقدميف مف لو ترجـ مف فكل بو، كاإلحاطة
 السنة عمـك خصكصا فييا كتمكنو العمـك في بتبحره لو كشيادتيـ لشأنو، كتعظيميـ عميو كثنائيـ

 كالتاريخ.

 فييا، مكانتو كثبتت البغدادؼ الخطيب فييا برع التي العمـك جممة مف التاريخ عمـ كيعتبر
 في يككف  أف أىمية عمى تدؿ التي األدلة جممة كمف عميو، كاسع كاطالع فيو، كبير باع فمو
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 أكثر في ذكر ما كصيانتو، كتدكينو العمـ ىذا لحمل أنفسيـ كقفكا أمناء أناس اإلسالمي تاريخنا

 مف أنو يدعكف  كتاًبا البغدادؼ الخطيب زمف في أظيركا خيبر أىل مف الييكد أف مف كتاب مف
 و،عن هللا رضي طالب أبي بف عمي بخط أنو كادعكا عنيـ، لمجزية إسقاط فيو كأنػو ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسكؿ
 الكتاب ىذا عمى البغدادؼ الخطيب فكقف معاذ، بف كسعد سفياف أبي بف معاكية شيادة فيو كأف

 أبي بف معاكية شيادة فيو ألف قاؿ: ذلؾ عمى الدليل منو طمب كلما كمكذكب، مزكر أنو كعرؼ
 قبل مات كقد معاذ، بف سعد شيادة كفيو الفتح، يـك ذلؾ بعد بل خيبر يـك أسمـ يكف كلـ سفياف
  .ٜكمكانتود بعممو كأقركا ذلؾ منو الناس فاستحسف لميجرة، خمس سنة الخندؽ عاـ خيبر

 جانب إلى بل عظيًما، مبمًغا فيو بمغ الذؼ التاريخ عمى الخطيب اإلماـ تبحر يقتصر كلـ
 الشيرازؼ  إسحػٰػق أبا اإلماـ دعا مما كبيًرا، حافًظا جعمو ما الشريف الحديث عمـ مف حّصل ذلؾ
 مثل قطني الدار بعد بغداد أخرجت ما" الساجي: مؤتمف فيو كقاؿ قطني، بالدار يشبيو أف إلى

 سمع شاعًرا أديًبا الميجة فصيح كاف إذ باألدب اطالعو إلى باإلضافة ىذا "،البغدادي الخطيب
 . ٓٔدكالمكاعع الحكـ في الشعر بعض منو

لمشيكريف المصنفيف الفقيو الحافع أحد األئمة ا" بقكلو: الحمكؼ  ياقكت حاله كقد
 . ٔٔدالمكثريف، كالحفاظ المبرزيف، كمف ختـ بو ديكاف المحّدثيف"

 عميو مثنًيا لو، ترجمتو النبالء"عند أعالـ "سير في الذىبي الديف شمس الحافع عنو كقاؿ
 ةالعالم األكحد "اإلماـ بػػػػػػػ: إياه كاصفا الشريف الحديث في العظيمة مكانتو كمبيا الجميل، الثناء
 ميدؼ بف أحمد ابف ثابت بف عمي بف أحمد بكر أبك الكقت محدث الناقد، الحافع المفتي

 كبذ الشأف، ىذا في كتقدـ الكثير، ككتب الحفاظ...، كخاتمة التصانيف صاحب البغدادؼ،
 عصره أىل أحفع كصار كأكضح، كأرخ كعدؿ كجرح، كعمل كصحح، كصنف كجمع األقراف،
 . ٕٔداإلطالؽ" عمى

 الخطيب اإلماـ عمى الجميل الثناء أثنكا كبار ألئمة أقكاال هللا رحمو الذىبي نقل كما
 أبك "كاف حقو: في قاؿ فقد هللا رحمو ماككال ابف اإلماـ األعالـ؛ أكلئؾ كمف هللا رحمو البغدادؼ
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تقاًنا، كحفًظا معرفة شاىدناه ممف األعياف آخر بكر  في كتفنًنا ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسكؿ لحديث كضبًطا كا 
 بعد لمبغدادييف يكف كلـ كمطركحو، كمنكره كفرده كغريبو بصحيحو كعمًما كأسانيده، عممو

 أحفع؟ أييما الّسجزؼ: نصر كأبي الخطيب عف الصكرؼ  هللا عبد أبا كسألت مثمو. الدارقطني
 بّيًنا".  تفضياًل  الخطيب ففضل

 كثير الخط حسف حجة متحبًبا قةث كقكًرا مييًبا الخطيب "كاف السمعاني: سعد أبك قاؿك 
 ببغداد منو سمعكا أصحابو مف عشر ستة مف "سمعت كقاؿ: الحفاظ". بو ختـ فصيًحا الضبط
 منو فسماعو الخطيب عمي بف يحيى كسكػ  بدمشق، منو فسماعو المصيصي هللا نصر سكػ 

 من لناسا أقاويل فيو ذكرت من كلد يقكؿ: الخطيب سمعت اآلبنكسي: بف دمحم أبك باألنبار،
  .أخرت ما عمى فالتعويل وتعديل جرح

 منو كتقرب األجكاد أحد الدكلة عز كبيا صكر فقصد الخطيب "خرج شافع: ابف كقاؿ
 شجاع .قاؿ الحديث" بعمكـ كالقياـ كاإلتقاف الحفع إليو انتيى كثيًرا، ماالً  كأعطاه بو فانتفع

 عند لمخطيب قمت المؤدب: يدسع مثمو".قاؿ يدرؾ لـ حافع مصنف إماـ "كالخطيب الذىمي:
 الدار إلى الحفع انتيى الخطيب، عمي بف أحمد أنا فقاؿ: بكر؟ أبك الحافع "أنت لو: لقائي
 الخطيب كاف كقيل: يطالعو؛ جزء يده كفي يمشي الخطيب كاف اآلبنكسي: ابف قاؿ قطني.
 . ٖٔدالناس" عمى يعرضو طبق عمى عقمو جعل فقد صنف مف يقكؿ:

 التآليف كصاحب األعالـ، األئمة أحد "بأنو: إياه واصفا الحنبمي العماد ناب اإلمام وقال
 مف ذلؾ كغير الركاية... عمـ في كالكفاية بغداد، تاريخ كأشيرىا اإلسالـ، في المنتشرة

 اليمذاني: الحسف أبك كقاؿ نفسو. مثل ير لـ الخطيب لعلّ  البرداني: عمي أبك كقاؿ المصنفات.
 يرككا أاّل  كالخطباء الكعاظ إلى تقدـ الرؤساء رئيس كاف كقد الخطيب، بكفاة  العمـ ىذا مات
 . ٗٔدبكر" أبي عمى يعرضكه حتى حديثا

 البغدادؼ "الخطيب بقكلو: الدمشقي عساكر ابف اإلماـ الكبير كالمؤرخ الحافع ككصفو
 ديكاف بو ختـ كمف المبرزيف كالحفاظ المكثريف كالمصنفيف المشيكريف األئمة أحد الحافع الفقيو
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 بف عمي بف أحمد بكر أبا قكلو:"إف الحافع هللا ىبة بف عمي نصر أبي عف ثمذكر المحدثيف.

تقانا معرفة شاىدناه ممف األعياف آخر كاف البغدادؼ الخطيب ثابت  لحديث كضبطا كحفظا كا 
 كفرده كغريبو صحيحوب كعمما كناقميو بركاتو كخبرة كأسانيده عممو في كتفننا  دملسو هيلع هللا ىلص هللا رسكؿ
 هللا رحمو الدارقطني عمر بف عمي الحسف أبي بعد لمبغدادييف يكف كلـ كمطركحو كسقيمو كمنكره
 نحسنو الذؼ اليسير ىذا مف كثيرا استفدنا كقد سكاه الشأف بيذا منيـ بعده قاـ كال مجرأه يجرؼ  مف
 الحسنى كلقاه الخير عنا هللا جزاهف كمنو بتنبييو نعرفو الذؼ القميل ىذا مف شطرا كتعممنا كعنو بو

 . ٘ٔدالمسمميف" كلجميع كأئمتنا مشايخنا كلجميع

 مؤلفاتو الرابعة: الفقرة

 عرؼ فقد كالمخطكط، المطبكع فييا حصرىا يصعب جدا كثيرة مؤلفات البغدادؼ لمخطيب
 في المنتشرة التآليف "صاحب بأنو: الشذرات صاحب كصفو التأليف، ككثرة اإلنتاج بغزارة

 مف قريب تصانيفو األىدل: ابن وقال الركاية... عمـ في كالكفاية بغداد، تاريخ كأشيرىا اإلسالـ،
 . ٙٔدكالتأريخ" الحديث عميو غمب ثـ فييا، كبرع المغة في مصنف مائة

 ياقكت عنو كنقميا كخمسيف، ستة دالمنتظـ  كتابو؛ في الجكزؼ  ابف اإلماـ منيا ذكر
كلو ستة كخمسكف مصنفا " هللا: رحمو الجكزؼ  ابف اإلماـ يقثكؿ األدباء ، دمعجـ في الحمكؼ 

بعيدة المثل، منيا: كتاب تاريخ بغداد، كتاب شرؼ أصحاب الحديث، كتاب الجامع ألخالؽ 
الراكؼ كآداب السامع، كتاب الكفاية في معرفة عمـ الركاية... إلى أف قاؿ ابف الجكزؼ: فيذا 

فييا عرؼ قدر الرجل كما ىّيء لو مما لـ يييأ لمف كاف الذؼ ظير لنا مف مصنفاتو، كمف نظر 
 . ٚٔدقطني كغيره" أحفع منو كالدار

 أبك جعميا كقد مؤلًفا. الخمسيف عمى تنيف البغدادؼ الخطيب مؤلفات كانت فقد كبالجممة
 "المتفق كالالحق"، "السابق "الجامع"، كالمتفقو"، "الفقيو أشيرىا: كخمسيف، ستة السمعاني سعد
 المدلسيف"، "أسماء الفاتحة"، مف كأنيا "البسممة بالشافعي"، "االحتجاج "المكضح"، فترؽ"،كالم
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"، في "القكؿ العمـ"، "تقييد  :التاريخ في كتابو وأشيرىا الشؾ". يكـ صكـ عف "النيي النجـك
 الرواية". عمم في "الكفاية الحديث: عمم في وكتابو بغداد"، "تاريخ

 مرض البغدادؼ: الخطيب المؤرخ الحافع أف هللا رحمو رميميال مكي اإلماـ ذكر وفاتو:
 كمات ، الحجة ذؼ أكؿ في الحاؿ بو اشتد أف إلى نصفو في كستيف ثالث سنة مف رمضاف في
 البر كجكه في مالو كفرؽ  يده عمى كتبو ككقف خيركف  بف الفضل أبي إلى كأكصى سابعو يـك

 ابف قاؿ الحافي. بشر بجنب كدفف باهلل ميتدؼال بف الحسيف أبك كأميـ كالخمق، القضاة كشيعو
 عبد كقاؿ بثيابو. يتصدؽ بأف كأكصى دينار مائتا كىك بمالو كتصدؽ حرب بباب دفف خيركف:
 أبك ككاف الحجة، ذؼ سابع في مات بكر أبا الحافع أف جماعة كتاب كرد الكتاني: العزيز
 . ٛٔدجنازتو حمل ممف الشيرازؼ  إسحاؽ

براز منيجو والوقوف مع نماذج من قراء–المحور الثاني ة في جيود الخطيب البغدادي وا 
 مصنفاتو

أبدع اإلماـ الخطيب البغدادؼ في التأليف في الحديث كعمكمو أيما إبداع، فقل فف مف 
فنكنو ال تجد لو فيو مساىمة، فإذا ذكر المحدثكف كاف الخطيب كاسطة عقدىـ، فمو القدح المعمى 

غبار فيو، كقد ُحقَّ لمحافع ابف حجر كىك مف ىك في ىذا الشأف، أف في ىذا الشأف كال يشق لو 
يصفو بكصف جامع فيو بياف لمنزلتو كقدره، فقد قاؿ رحمو هللا عند عرضو لممحة تأريخية لعمـ 
، فصنَّف في قكانيِف الركاية كتابًا  مصطمح الحديث: "ثَـّ جاء بعَدىـ الخطيُب أبك بكٍر الَبْغَدادؼُّ

اِمع". كقلَّ ففّّ مف فنكف  ايَة"، كفي آداِبيا كتابًا سمَّاه؛"الكف سمَّاه؛ ْيِخ كالسَّ "الجامَع آلداب الشَّ
الحديث ِإالَّ كقد صنف فيو كتابًا ُمْفَردًا، فكاَنكما قاؿ الحافُع أبك بكر بُف ُنْقَطَة: دكلُّ مف َأْنَصَف 

ثيف بعد الخطيب عياٌؿ عمى كتبو "  . ٜٔدعمـ َأفَّ المحدِّ

ذا أ ردنا أف نبرز جيكد ىذا اإلماـ الكبير في مجاؿ عمـك الحديث فينبغي أف نقف مع كا 
أىـ مؤلفاتو في ىذا الشأف، فمف خالليا يمكننا استخالص منيجو كاستنباط اختياراتو العممية 
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الحديثية، كتكضيح معالـ مدرستو التي تتممذ فييا عمالقة المحدثيف بعده، مصداقا لممقكلة 

 أتى بعده عياؿ عمى كتبو . السابقة؛ دكل مف

كمؤلفات الخطيب البغدادؼ في عمـك الحديث كثيرة كمتنكعة، فمـ تكف قميمة كّمًا، كال 
ضئيمة حجما، كال مقتصرة عمى نكع معيف دكف غيره، بل اتسعت مجاالتيا كتنكعت فنكنيا، فما 

كرقات سأحاكؿ ِمف فف مف فنكف عمـ الحديث كمصطمحو إال كتجد لو فيو مساىمة، كفي ىذه ال
 الكقكؼ بشيء مف التفصيل مع جل مف مؤلفاتو في عمـك الحديث:

 كتاب؛ )الكفاية في عمم الرواية( المنيج والمضمون  -أوال

 سبب تأليفو لمكتاب ومقصوده منو -*

افتتح اإلماـ الخطيب ىذا الكتاب العظيـ الفائدة العميـ النفع بمقدمة بيف فييا غرضو 
الكتاب، فبعد البسممة كالحمدلة بيف كجكب طاعة هللا كرسكلو كاألخذ كمقصكده مف تأليف ىذا 

بالسنة، كأىمية المحدثيف المشتغميف بالحديث كعمكمو، ثـ بيف بإجماؿ محتكيات كتابو بقكلو: "كأنا 
أذكر بمشيئة هللا تعالى كتكفيقو في ىذا الكتاب ما بطالب الحديث حاجة إلى معرفتو، كبالمتفقو 

كدراستو، مف بياف أصكؿ عمـ الحديث كشرائطو، كأشرح مف مذاىب سمف الركاة فاقة إلى حفظو 
كالنقمة في ذلؾ ما يكثر نفعو كتعـ فائدتو، كيستدؿ بو عمى فضل المحدثيف كاجتيادىـ في حفع 
الديف، كنفييـ تحريف الغاليف، كانتحاؿ المبطميف، ببياف األصكؿ مف الجرح كالتعديل، كالتصحيح 

ؿ الحفاظ في مراعاة األلفاظ، كحكـ التدليس كاالحتجاج بالمراسيل، كالنقل عف أىل كالتعميل، كأقكا
الغفمة كمف ال يضبط الركاية، كذكر مف يرغب عف السماع منو لسكء مذىبو، كالعرض عمى 

كجكاز إصالح المحف كالخطأ في الحديث، «، كأنبأنا»كأخبرنا « حدثنا»الراكؼ، كالفرؽ بيف قكؿ 
ار اآلحاد، كالحجة عمى مف أنكر ذلؾ، كحكـ الركاية عمى الشؾ كغمبة ككجكب العمل بأخب

الظف، كاختالؼ الركايات بتغاير العبارات، كمتى يصح سماع الصغير، كما جاء في المناكلة 
كشرائط صحة اإلجازة كالمكاتبة، كغير ذلؾ مما يقف عميو مف تأممو، كنظر فيو إذا انتيى إليو، 

 . ٕٓدنعـ الككيل"كباهلل أستعيف كىك حسبي ك 
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 محتويات الكتاب -*

اشتمل عمى ما يقارب مف مائة كأربعيف بابا، يقدـ لكل باب بما يناسب المقاـ، كيكرد 
تحتو ما يرتبط بو مف نصكص كآثار حديثية، كأما الركايات فإف كانت كاضحة تفي بالغرض 

األثر المركؼ في ىذا  يكتفي بإيرادىا دكنما تعميق أك تعقيب، كأحيانا يعمق ليجمي القصد مف
الباب شارحا عباراتو أك معرفا بمصطمحات أىل الفف المستعممة في كتب ىذا الشأف. ثـ عقد 
بابا، في كجكب العمل بالسنة؛ دباب ما جاء في التسكية بيف حكـ كتاب هللا تعالى كحكـ سنة 

ي تخصيص السنف لعمـك محكـ رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، في كجكب العمل كلزـك التكميف ، كبابا؛ دف
القرآف كذكر الحاجة في المجمل إلى التفسير كالبياف ، كبابا؛ دلمكالـ في األخبار كتقسيميا 
الخبر ، كبابا؛ دفي الرد عمى مف قاؿ: يجب القطع عمى خبر الكاحد بأنو كذب ، إلى غير ذلؾ 

 مف األبكاب الكثيرة في ىذا الكتاب.

ي تقريره لممكضكعات التي يعالجيا داخل ىذه األبكاب، كَقْصد إبراز نماج مف ميجو ف
 أكرد جممة مف النماذج عمى ذلؾ:

:كمف أ. فيو أحيانا يعنون الباب ثم يفتتح الكالم مباشرة بإيراد الروايات المتعمقة بو
)باب ما جاء في األمثمة الدالة عمى ىذا األمر ما فعمو في الباب األكؿ الذؼ عنكنو بقكلو: 

، ن حكم كتاب هللا تعالى وحكم سنة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، في وجوب العمل ولزوم التكميف(التسوية بي
مكردا األثر مباشرة قائال: أخبرنا أبك دمحم الحسف بف عمي... كفي الختاـ  ثـ افتتحو بدكف تمييد،

جة إلى شرح أيضا لـ يعقب بشيء، نظرا لكفاء األحاديث كاآلثار التي أكردىا بالغرض دكنما حا
 أك تعقيب.

كذلؾ عند  :ب. وأحيانا أخرى وأحيانا أخرى يميد لالثر الذي سيرويو بما يناسب المقام
ما يككف الباب المعقكد في حاجة إلى شرح كتفصيل كبياف تعميق، تبرز ىناؾ شخصية الخطيب 

ر كآحاد، عنكف البغدادؼ بقكة، كلنضرب مثاال لذلؾ ففي الباب الذؼ عقده لتقسيـ الخبر إلى متكات
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، ثـ عرؼ الخبر بأنو ما يصح أف يدخمو )باب الكالم في األخبار وتقسيميا(الباب أكال بقكلو؛ 

 الصدؽ أك الكذب، كقسمو إلى قسميف: متكاتر، كآحاد، معرفا كل كاحد منيما كمبينا حكمو.

ستقر كىك ما أخبر بو القـك الذيف يبمغ عددىـ حدا يعمـ عند مشاىدتيـ بم . المتواتر:4
العادة أف اتفاؽ الكذب منيـ محاؿ، كأف التكاطؤ منيـ في مقدار الكقت الذؼ انتشر الخبر عنيـ 
فيو متعذر، كأف ما أخبركا عنو ال يجكز دخكؿ المبس كالشبية في مثمو، كأف أسباب القير كالغمبة 

ضركرؼ أنو يقطع بصدقو كيفيد العمـ ال وحكمو: كاألمكر الداعية إلى الكذب منتفية عنيـ.
لسامعو كما يشير لذلؾ بقكلو؛ دفمتى تكاتر الخبر عف قـك ىذه سبيميـ قطع عمى صدقو، كأكجب 

 كقكع العمـ ضركرة .

دىك ما قصر عف صفة التكاتر .كحكمو أنو ال يفيد العمـ كما بيف ذلؾ؛ . خبر اآلحاد:0
ف ركتو  الجماعة . دكلـ يقع بو العمـ كا 

 ـ إلى مراتب ثالث:ثـ بيف أف األخبار مف حيث ىي تنقس

كىك ما يعمـ صحتو، فالطريق إلى معرفتو إف أ. الضرب األول منيا؛ ما يعمم صحتو: )
لـ يتكاتر حتى يقع العمـ الضركرؼ بو أف يككف مما تدؿ العقكؿ عمى مكجبو، كاإلخبار عف 
ثبات الصانع، كصحة األعالـ التي أظيرىا هللا عز كجل عمى أيدؼ الرسل،  حدكث األجساـ، كا 
كنظائر ذلؾ، مما أدلة العقكؿ تقتضي صحتو، كقد يستدؿ أيضا عمى صحتو بأف يككف خبرا عف 
أمر اقتضاه نص القرآف أك السنة المتكاترة، أك اجتمعت األمة عمى تصديقو، أك تمقتو الكافة 

 بالقبكؿ، كعممت بمكجبو ألجمو.

فالطريق إلى كىك ما يعمـ فساده ما يعمم فساده: ) ب. الضرب الثاني ضرب منيا،
معرفتو أف يككف مما تدفع العقكؿ صحتو بمكضكعيا، كاألدلة المنصكصة فييا نحك اإلخبار عف 
قدـ األجساـ كنفي الصانع... أك يككف مما يدفعو نص القرآف، أك السنة المتكاترة، أك أجمعت 

ذر فيو، األمة عمى رده، أك يككف خبرا عف أمر مف أمكر الديف يمـز المكمفيف عممو كقطع الع
فإذا كرد كركدا ال يكجب العمـ مف حيث الضركرة أك الدليل عمـ بطالنو، ألف هللا تعالى ال يمـز 
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المكمفيف عمما بأمر ال يعمـ إال بخبر ينقطع كيبمغ في الضعف إلى حد ال يعمـ صحتو اضطرارا 
، كلك عمـ هللا تعالى أف بعض األخبار الكاردة بالعبادات التي يجب عمميا يبمغ إلى كال استدالال

ىذا الحد ألسقط فرض العمـ بو عند انقطاع الخبر كبمكغو في الكىي كالضعف إلى حاؿ ال 
يمكف العمـ بصحتو. أك يككف خبرا عف أمر جسيـ كنبأ عظيـ، مثل خركج أىل إقميـ بأسرىـ عمى 

لعدك ألىل المكسـ عف البيت الحراـ فال ينقل نقل مثمو بل يرد كركدا خاصا ال اإلماـ أك حصر ا
 يكجب العمـ، فيدؿ ذلؾ عمى فساده، ألف العادة جارية بتظاىر األخبار عما ىذه سبيمو .

مف خالؿ ىذا النص يتضح لمقارغ أف اإلماـ الخطيب كضع قكاعد عممية متينة لنقد 
، فكل خبر كجدت فيو سمة مف ىذا السمات يحكـ برده، األخبار كمعرفة صحيحيا مف سقيميا
 كتمكـ العالمات نمخصيا في اآلتي:

مخالفة الخبر لصريح العقل؛ بحيث تدفع العقكؿ السميمة صحتو ككقكع ما كرد في  -
 مضمكنو.
 مخالفة الخبر لنص القرآف الكريـ أك متكاتر السنة. -
 مخالفة الخبر لما أجمعت عميو األمة.-
خبر بأمر مف أمكر الديف يمـز المكمفيف العمـ بو كقطع العذر فيو، مف طريق ال كركد ال-

 يكجب العمـ مف حيث الضركرة أك الدليل.
 -مثل خركج أىل إقميـ بأسرىـ عمى اإلماـ  -كركد الخبر بأمر جسيـ كنبأ عظيـ، -

 كركدا خاصا مف طريق ال يكجب العمـ.

د الخبر كرده، كلعميا قكاعد جامعة يمكف تمكـ ىي القرائف التي يستدؿ بيا عمى فسا
اعتبارىا منيجا عاما منضبطا، كقكانيف ذىبية يكزف بيا كل خبر كيحكـ برده ما داـ مخالفا ليذه 

 المعايير الدقيقة.

كىك الذؼ يجب الكقف عف  ج. الضرب الثالث منيا؛ ما ال يعمم صحتو من فساده:
خل إال فيما يجكز أف يككف كيجكز أال يككف، القطع بككنو صدقا أك كذبا، كىذا الضرب ال يد

مثل األخبار التي ينقميا أصحاب الحديث عف رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص في أحكاـ الشرع المختمف فييا، 



                                                                      

 49 (0202 كانون األول ن )يوالعشر  التاسعالعدد  

 جيود اإلمام الخطيب البغدادي في خدمة عموم الحديث 

 
نما كجب الكقف فيما ىذه حالو مف األخبار لعدـ الطريق إلى العمـ بككنيا صدقا أك كذبا، فمـ  كا 

أكلى مف اآلخر إال أنو يجب العمل بما تضمنت مف األحكاـ إذا يكف القضاء بأحد األمريف فييا 
 . ٕٔدكجد فييا الشرائط التي نذكرىا بعد...

إبراز جممة من آرائو العممية واجتياداتو الحديثية من خالل كتاب الكفاية في عمم  -*
 الرواية

 . رأيو في عدالة الصحابة4

اك مف ركاة الحديث يجب ينص في معرض حديثو عف عدالة الصحابة عمى أف كل ر 
البحث عف عدالتو كي يقبل حديثو ما عدا صحابة رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص فقد عدليـ هللا كرسكلو، ىذا 

)ما جاء في تعديل هللا ورسولو لمصحابة، وأنو ال يحتاج لمسؤال مضمف ما ذكره في باب؛ 
نما يجب ذلك فيمن دونيم( بية جميمة في مكضكع عدالة الركاة ، مفتتحا الباب بقاعدة ذىعنيم، وا 

بقكلو؛ "كل حديث اتصل إسناده بيف مف ركاه كبيف النبي ملسو هيلع هللا ىلص، لـ يمـز العمل بو إال بعد ثبكت 
عدالة رجالو، كيجب النظر في أحكاليـ، سكػ الصحابي الذؼ رفعو إلى رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، ألف 

خباره عف طيارتيـ، كاختياره ليـ في نص القرآف"، عدالة الصحابة ثابتة معمكمة  بتعديل هللا ليـ كا 
 . ٕٕدمستدال عمى ذلؾ بجممة مف نصكص القرآف الكريـ كالسنة المطيرة...

 . ىل ثبت سماع النعمان بن بشر رضي هللا عنو من رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص؟0

ل النعماف بف بشير مف رسكؿ ففي تعقيبو عمى الخالؼ الكاقع في سماع الصحابي الجمي
هللا ملسو هيلع هللا ىلص،  حيث عمى عمى قكؿ يحيى: "كأىل المدينة ينكركف أف يككف النعماف بف بشير سمع مف 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص" فيعقب اإلماـ الخطيب عميو قائال: "قد أثبت لو السماع كافة األئمة مف أىل النقل، فال 

 . ٖٕداعتبار بنفي مف نفى ذلؾ"
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 . ىل رواية الثقة عن غيره تعتبر تعديال لو؟9

باب ذكر الحجة عمى أف ركاية الثقة عف غيره ليست تعديال لو احتج مف زعـ أف ركاية 
العدؿ عف غيره تعديل لو، بأف العدؿ لك كاف يعمـ فيو جرحا لذكره ، كىذا باطل ، ألنو يجكز أف 

و عنو تعديال كال خبرا عف صدقو، بل يركؼ عنو يككف العدؿ ال يعرؼ عدالتو، فال تككف ركايت
ألغراض يقصدىا، كيف كقد كجد جماعة مف العدكؿ الثقات رككا عف قـك أحاديث أمسككا في 
بعضيا عف ذكر أحكاليـ، مع عمميـ بأنيا غير مرضية، كفي بعضيا شيدكا عمييـ بالكذب في 

 . ٕٗدالركاية كبفساد اآلراء كالمذاىب 

 بالحديث المرسل . موقفو من العمل0

يذىب اإلماـ الخطيب البغدادؼ رحمو هللا إلى عدـ العمل بالحديث المرسل سكاء كاف 
المرسل ثقة أك غيره، ألف الراكؼ المحذكؼ قد يككف ثقة عند مف كثقو دكف غيره مف النقاد 
كالحفاظ، كقد أفاض في حشد األدلة عمى رد الخبر المرسل، كزبدة رأيو ما نص عميو بقكلو: 
"كالذؼ نختاره سقكط فرض العمل بالمرسل، كأف المرسل غير مقبكؿ، كالذؼ يدؿ عمى ذلؾ: أف 
إرساؿ الحديث يؤدؼ إلى الجيل بعيف راكيو، كيستحيل العمـ بعدالتو مع الجيل بعينو، كقد بينا 
مف قبل أنو ال يجكز قبكؿ الخبر إال ممف عرفت عدالتو، فكجب كذلؾ ككنو غير مقبكؿ، كأيضا 

العدؿ لك سئل عمف أرسل؟ فمـ يعدلو لـ يجب العمل بخبره إذا لـ يكف معركؼ العدالة مف فإف 
جية غيره، ككذلؾ حالو إذا ابتدأ االمساؾ عف ذكره كتعديمو؛ ألنو مع اإلمساؾ عف ذكره غير 

 . ٕ٘د معدؿ لو فكجب أف ال يقبل الخبر عنو"

ال فإف كتاب الكفاية يمكف تخصيص  كأكتفي ىنا بيذه النماذج نظرا لطبيعة البحث، كا 
بحكث عديدة الستخراج كنكزه كما اشتمل عميو مف معارؼ حديثية، كمصطمحات عممية تأسيسية 

 ليذا العمـ.
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 أثر كتاب الكفاية فيما أتى بعده من كتب مصطمح الحديث -*

يتبيف مف خالؿ التأمل في كتاب الكفاية لمخطيب البغدادؼ أنو أفاد ممف سبقو مف أعالـ 
رمكزؼ كالحاكـ، كيبرز دكره في انتقاء الركايات، كترتيبيا عمى األبكاب،  الشأف كالرامو ىذا

 . ٕٙدكاإلفادة منيا في استنباط قكاعد الحديث

كقد أصبح كتاب الكفاية أصال معتمدا لدػ كل مف ألف بعد الخطيب البغدادؼ مف أىل 
لماع إلى معرفة أصكؿ الركاية ىذا الشأف، كمف جممتيـ القاضي عياض في كتابو الماتع: داإل

كتقييد السماع ، كما اعتمد عميو اإلماـ أبك عمرك بف الصالح اعتمادا كبيرا في مقدمتو 
المشيكرة، كقد بيف الحافع ابف حجر مدػ اعتماد ابف الصالح عمى كتب الخطيب البغدادؼ 

ضَـّ ِإلييا مف َغْيرىا بقكلو: دكاعتنى بتصانيف الخطيِب المتفرِّقة، دفجمَع شتات  مقاِصِدىا، ك 
َؽ في غيره   . ٕٚدُنخب فكاِئدىا، فاجتمع في كتاِبو ما تفرَّ

كلما صار كتاب ابف الصالح أصال اعتمدتو المؤلفات التي أعقبتو، فإف أثر كتاب 
الكفاية استمر في المؤلفات المتأخرة التي نقمت مادة الكفاية إما بكاسطة ابف الصالح أك مف 

 . ٕٛدرةكتاب الكفاية مباش

 :ب؛ )الفصل لموصل المدرج في النقلكتا -ثانيا

إف ىذا الكتاب يعد مف جممة مؤلفات الخطيب الفريدة المنقطعة النظير، كسأقف مع بياف 
 مالمح مف منيجو في ىذا الكتاب:

بدأ الخطيب كتابو بمقدمة قاؿ فييا: دىذا كتاب ذكرت فيو أحاديث يشكل شأنيا عمى 
 كاألثر، كيخفى مكانيا عمى غير كاحد مف أىل المعرفة كالبصر . جماعة مف أصحاب الحديث

 فمنيا ما يمتبس عمى العالـ الجميل القدر فضاًل عف المتعمـ القميل الخبر:
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منيا أحاديث كصمت متكنيا بقكؿ ركاتيا كسيق الجميع سياقة كاحدة، فصار الكل  .4
 مرفكًعا إلى النبي ملسو هيلع هللا ىلص.

متف الحديث عند راكيو بإسناد غير لفظة منو أك ألفاظ فإنيا عنده  كمنيا ما كاف .0
 بإسناد آخر، فمـ يبيف ذلؾ بل أدرج الحديث كجعل جميعو بإسناد كاحد.

نما ىي مف متف آخر..9  كمنيا ما ألحق بمتنو لفظة أك ألفاظ ليست منو، كا 

ملسو هيلع هللا ىلص، رسكؿ هللا  كمنيا ما كاف بعض الصحابة يركؼ متنو عف صحابي آخر عف.0
 فكصل بمتف يركيو الصحابي األكؿ عف رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص.

كمنيا ما كاف يركيو المحدث عف جماعة اشترككا في ركايتو فاتفقكا غير كاحد منيـ .4
 خالفيـ في إسناده، فأدرج اإلسناد كحمل عمى االتفاؽ.

اـ المدرج عند الخطيب في ىذا ىذه أقس فذكرت جميع ذلؾ، كشرحتو كبينتو كأكضحتو.
 . ٜٕدالكتاب كىي خمسة أقساـ

كلعل الخطيب البغدادؼ أكؿ مف أفرد المدرج بالتأليف في مصنف خاص بو، كقد أثنى 
عميو ابف الصالح عمى الكتاب عند حديثو عف النكع العشريف مف أنكاع عمـك الحديث في مقدمتو 

قكلو؛ دكىذا النكع قد َصنََّف فيو " الخطيُب التي خصصو لتفصيل الكالـ عف الحديث المدرج ب
 . ٖٓدأبك بكر " كتابو المكسـك بػ دالَفصل لمكصلِ  الُمدَرج في النقلِ   فَشَفى ككفى 

 كتاب؛ )الجامع ألخالق الراوي وآداب السامع لمخطيب البغدادي( -ثالثا

جميل مف  يعتبر ىذا الكتاب مف مؤلفات اإلماـ الخطيب العظيمة، التي اختصت بجانب
جكانب مصطمح الحديث الذؼ قل مف ألف فيو، فيذا الكتاب جاء ليبرز جممة مف أخالؽ شيكخ 

 الحديث، كآداب طالبو، كىك مكضكع فريد مف نكعو.
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 سبب تأليفو لمكتاب -*

بقكلو: أما بعد: فقد ذكرت في كتاب "شرؼ  بيف في مقدمتو سبب تأليفو ليذا الكتاب
ليمة عمى تتبع آثار رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، كاالجتياد في طمبيا، أصحاب الحديث" ما يحدك ذا ا

كالحرص عمى سماعيا، كاالىتماـ بجمعيا كاالنتساب إلييا. كلكل عمـ طريقة ينبغي ألىمو أف 
يسمككىا، كآالت يجب عمييـ أف يأخذكا بيا كيستعممكىا. كقد رأيت خمقا مف أىل ىذا الزماف 

يعدكف أنفسيـ مف أىمو المتخصصيف بسماعو كنقمو، كىـ أبعد الناس ينتسبكف إلى الحديث، ك 
مما يدعكف، كأقميـ معرفة بما إليو ينتسبكف، يرػ الكاحد منيـ إذا كتب عددا قميال مف األجزاء، 
كاشتغل بالسماع برىة يسيرة مف الدىر، أنو صاحب حديث عمى اإلطالؽ، كلما يجيد نفسو 

 . ٖٔدشقة الحفع لصنكفو كأبكابوكيتعبيا في طالبو، كال لحقتو م

اشتمل الكتاب عمى ثالث كثالثيف بابا، كتحت كل باب تكجد مجمكعة  محتوياتو: -*
، عقد الباب األكؿ؛ لبياف كجكب إخالص ٖٕٔمف العناكيف التي تعتبر فصكال لألبكاب، كتبمغ 

خالص القصد هلل تعالى، كجاء الباب الثاني؛ ما ينبغي لمراكؼ في ذكر  النية في طمب الحديث كا 
كالسامع أف يتميزا بو مف األخالؽ الشريفة، إلى آخر أبكاب الكتاب، كتحت كل باب منيا يذكر 

 ما ارتبط بو مف آثار..

 كتاب؛ )شرف أصحاب الحديث لمخطيب البغدادي( -رابعا

اشتمل الكتاب عمى بياف فضل أىل الحديث، كذكر شرؼ السامعيف لحديث النبي صمى 
ـ كالمشتغميف بو، مفتتحا ىذا الكتاب بمقدمة يبدك منيا أنو ألف ىذا الكتاب إجابة هللا عميو كسم

لسائل سألو كطالب طمبو، كىذه كانت ىي عادة المتقدميف مف األئمة كاألعالـ، ال يؤلفكف مف 
أجل التأليف فحسب، بل يصنفكف لمحاجة التي تدعك إلى التصنيف لمعالجة قضايا عصرىـ، 

 كقتيـ. كاإلجابة عف أسئمة

ياكـ  يقكؿ اإلماـ الخطيب في مقدمة الكتاب: أما بعد: كفقكـ هللا لعمل الخيرات كعصمنا كا 
مف اقتحاـ البدع كالشبيات، فقد كقفنا عمى ما ذكرتـ مف عيب المبتدعة ألىل السنف كاآلثار 
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كطعنيـ عمى مف شغل نفسو بسماع األحاديث كحفع األخبار، كتكذيبيـ بصحيح ما نقمو إلى 
مة األئمة الصادقكف، كاستيزائيـ بأىل الحق فيما كضعو عمييـ الممحدكف هللا يستيزغ بيـ األ

كيمدىـ في طغيانيـ يعميكف، كليس ذاؾ عجيبا مف متبعي اليكػ كمف أضميـ هللا عف سمكؾ 
مصدكفيـ عف النظر في أحكاـ القرآف،  سبيل اليدػ، كمف كاضح شأنيـ الداؿ عمى خذالنو

ياتو الكاضحة البرىاف، كاطراحيـ السنف مف كرائيـ، كتحكميـ في الديف كتركيـ الحجاج بآ
بآرائيـ، فالحدث منيـ منيـك بالغزؿ كذك السف مفتكف بالكالـ كالجدؿ، قد جعل دينو غرضا 
لمخصكمات كأرسل نفسو في مراتع اليمكات كمناه الشيطاف دفع الحق بالشبيات، إف عرض عميو 

ثار نبينا عميو أفضل السالـ نبذىا جانبا ككلى ذاىبا عف النظر بعض كتب األحكاـ المتعمقة بآ
فييا يسخر مف حامميا كراكييا معاندة منو لمديف كطعنا عمى أئمة المسمميف، ثـ ىك يفتخر عمى 
العكاـ بذىاب عمره في درس الكالـ كيرػ جميعيـ ضاليف سكاه، كيعتقد أف ليس ينجك إال إياه 

نتسابو إلى القكؿ بالعدؿ كالتكحيد، كتكحيده إذا اعتبر كاف شركا لخركجو زعـ عف حد التقميد كا
لحادا ألنو يجعل هلل مف خمقو شركاء كأندادا كعدلو عدكؿ عف نيج الصكاب إلى خالؼ محكـ  كا 

 . ٕٖدالسنة كالكتاب..."

مف خالؿ ىذا النص الكارد في مطمع الكتاب كمقدمتو يبدك جميا أف اإلماـ الخطيب 
والغالب  قصد بتأليف ىذا الكتاب الرد عمى أحد الطاعنيف في أىل الحديث، البغدادؼ رحمو هللا

أن ىذا الطاعن كان من المعتزلة لوصفو إياه في النص المتقدم بــــــ )انتسابو إلى القول 
 بالعدل والتوحيد(.

إف الخطيب البغدادؼ رحمو هللا يعتبر إماما مف أئمة الحديث، كحافظا مف حفاظو 
اقدا مف نقاده العظاـ، لو مؤلفات تنبئ عف مكانتو كتقدمو كعمك كعبو في الحديث الكبار، كن

كعمكمو، منيا ما سبق الكقكؼ عنو كمنيا الكثير غيرىا مما يتعذر في ىذا البحث القصير 
استعابيا كالكقكؼ معيا جميعيا، ألف ذاؾ يحتاج لمؤلف خاص مكسع يخصص لمحديث عف 

في خدمة الحديث كعمكمو، فيك إماـ قل نظيره، كعالـ بالسنة لـ الخطيب البغدادؼ كبياف جيكده 
يُجد الزماف بكثير مف أمثالو، رحمو هللا كاكـر مثكاه. كهللا أعمى كأعمـ.
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 الخاتمة

سأحاكؿ في ىذه الخاتمة أف أبرز أىـ الخالصات كاالستنتاجات المتكصل إلييا مف خالؿ 
الذؼ آمل أف يككف فاتحة لمبحث حكؿ شخصية ىذا البحث القصير كالمتكاضع في اآلف نفسو، 

براز مكانتو العممية، كجيكده في خدمة السنة النبكية كعمكميا، كفيما  الخطيب البغدادؼ الفذة، كا 
 يمي بياف ذلؾ:

  لقد أبدع اإلماـ الخطيب البغدادؼ رحميا هللا أيما إبداع في مجاؿ التأليف في الحديث
لو فيو مساىمة، فإذا ذكر المحدثكف كاف الخطيب كاسطة  كعمكمو، فَقلَّ فف مف فنكنو ال تجد

 عقدىـ، فمو القدح المعمى في ىذا الشأف كال يشق لو فيو غبار.
  تبرز لنا  -الخطيب البغدادؼ –إنو مف خالؿ الكقكؼ مع أىـ مؤلفات ىذا اإلماـ الكبير

اختياراتو جيكده العظيمة في مجاؿ عمـك الحديث كما يمكننا استخالص منيجو كاستنباط 
العممية الحديثية، كتكضيح معالـ مدرستو التي تتممذ فييا عمالقة المحدثيف بعده، مصداقا 

 .)كل من أتى بعده عيال عمى كتبو(لممقكلة السابقة؛ 
  تعتبرمؤلفات الخطيب البغدادؼ في عمـك الحديث كثيرة كمتنكعة، فمـ تكف قميمة َكمِّا، كال

معيف دكف غيره، بل اتسعت مجاالتيا كتنكعت فنكنيا،  ضئيمة حجما، كال مقتصرة عمى نكع
 ما مف فف مف فنكف عمـ الحديث كمصطمحو إال كتجد لو فيو مساىمة.

  الكفاية في يأتي في مقدمة مؤلفاتو كطميعتيا المتعمقة بعمـ الحديث كتابو العظيـ كالفريد؛(
دـ لكل باب بما يناسب ، كقد اشتمل عمى ما يقارب مف مائة كأربعيف بابا، يقعمم الرواية(

المقاـ، كيكرد تحتو ما يرتبط بو مف نصكص كآثار حديثية، كأما الركايات فإف كانت كاضحة 
تفي بالغرض يكتفي بإيرادىا دكنما تعميق أك تعقيب، كأحيانا يعمق ليجمي القصد مف األثر 
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في كتب ىذا المركؼ في ىذا الباب شارحا عباراتو اك معرفا بمصطمحات أىل الفف المستعممة 
 الشأف.

  يتبيف مف خالؿ التأمل في كتاب الكفاية لمخطيب البغدادؼ أنو أفاد ممف سبقو مف أعالـ ىذا
الشأف كالراميرمكزؼ كالحاكـ، كيبرز دكره في انتقاء الركايات، كترتيبيا عمى األبكاب، كاإلفادة 

لدػ كل مف ألف بعد كما أصبح كتاب الكفاية أصال معتمدا . منيا في استنباط قكاعد الحديث
الخطيب البغدادؼ مف أىل ىذا الشأف، كمف جممتيـ القاضي عياض في كتابو الماتع: 
داإللماع... ، كما اعتمد عميو اإلماـ ابف الصالح اعتمادا كبيرا في مقدمتو المشيكرة، كلما 
 صارت أصال اعتمدتو المؤلفات التي أعقبتو، فإف أثر كتاب الكفاية استمر في المؤلفات

 المتأخرة التي نقمت مادة الكفاية إما بكاسطة ابف الصالح أك مف كتاب الكفاية مباشرة.
  كلإلماـ الخطيب البغدادؼ رحمو هللا مؤلفات أخرػ غير كتابو الكفاية ال تقل عنو شأنا

، فيذا الكتاب جاء ليبرز جممة )الجامع ألخالق الراوي وآداب السامع(كعمما؛ منيا كتابو: 
 كخ الحديث، كآداب طالبو، كىك مكضكع فريد مف نكعو.مف أخالؽ شي

  اشتمل ىذا الكتاب )شرف أصحاب الحديث لمخطيب البغدادي(: كمف مؤلفاتو أيضا كتابو؛
عمى بياف فضل أىل الحديث، كذكر شرؼ السامعيف لحديث النبي ملسو هيلع هللا ىلص كالمشتغميف بو.كمنيا 

كيعد مف جممة مؤلفات الخطيب الفريدة المنقطعة )الفصل لموصل المدرج في النقل(:كتابو؛ 
اشتمل عمى بياف فضل أىل )شرف أصحاب الحديث لمخطيب البغدادي(:النظير. كمف كتبو؛ 

 الحديث، كذكر شرؼ السامعيف لحديث النبي ملسو هيلع هللا ىلص.

فيق ىذا ما تيسر جمعو كالكقكؼ عميو بفضل هللا كتكفيقو، كهللا أعمى كأعمـ كىك كلي التك 
 كالسداد.
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 اليوامش

/ ٔ ، ككفيات األعياف البف خمكاف: دٔٛٔتنظر ترجمتو في: فيرست ابف خيِّر األندلسي: د  ٔد
  كسير أعالـ ٛٙ/ ٓٔ ، كالكامل في التاريخ: دٖٔ/ ٗ ، كمعجـ األدباء لياقكت الحمكؼ: دٕٜ

اية كالنياية: البف  ، كالىما لمذىبي، كالبدٖ٘ٔٔ/ ٖ ، كتذكرة الحفاظ: دٕٓٚ/ ٛٔالنبالء: د
 ، ٖٖٗ ، كطبقات الحفَّاظ لمسيكطي: دٜٜ/ ٔ ، كطبقات الشافعية: لإلسنكؼ دٔٓٔ/ ٕٔكثير د

/ ٖ ، كشذرات الذىب البف العماد: دٙ٘ ، كفيات ابف قنفذ: دٜٕٖ/ ٗكالفكر السامي لمحجكؼ: د
تاريخ بغداد  ٕ٘ ، كالرسالة المستطرفة لمكتاني: دٜٚ/ ٘ ، كىدية العارفيف لمبغدادؼ: دٖٔٔ

 .ٜٗٗ/ ٙٔ، كسير أعالـ النبالء لمذىبي: ٖ٘ - ٖٗ/  ٕٔلمخطيب البغدادؼ: 
 .ٓ٘ٗ/ ص: ٕـ، ج: ٜٜ٘ٔينظر: معجـ البمداف ليقكت لحمكؼ، دار صادر، بيركت:   ٕد
 -ىػٜٔٗٔلبناف: -. دار الكتب العممية بيركتٔتذكرة الحفاظ شمس الديف الذىبي، ط:   ٖد

 .ٕٕٕ/ ص: ٖـ، ج: ٜٜٛٔ
 -ىػٜٔٗٔلبناف: -. دار الكتب العممية بيركتٔتذكرة الحفاظ شمس الديف الذىبي، ط:   ٗد

 .ٕٕٕ/ ص: ٖـ، ج: ٜٜٛٔ
 .٘ٚٔ/ ص: ٓٔتاريخ اإلسالـ لمذىبي؛ ج:   ٘د
 .٘ٚٔ/ ص: ٓٔالمصدر السابق نفسو؛ ج:   ٙد
/ ٘. كتاريخ دمشق البف عساكر، ج: ٖ٘ٛ/ ص: ٔمعجـ األدباء لياقكت الحمكؼ، ج:   ٚد

 .ٖٔص: 
 -ىػٜٔٗٔلبناف: -. دار الكتب العممية بيركتٔتذكرة الحفاظ شمس الديف الذىبي، ط:   ٛد

 .ٕٕٕ/ ص: ٖـ، ج: ٜٜٛٔ
.كسير أعالـ النبالء لمذىبي، تحقيق: ٖٙٛ/ ص: ٔمعجـ األدباء لياقكت الحمكؼ، ج:   ٜد

، ٛٔج:  ـ،ٜ٘ٛٔ. مؤسسة الرسالة: ٖمجمكعة مف المحققيف بإشراؼ شعيب األرناؤكط، ط: 
 .ٕٓٚص: 

، كما بعدىا..كمعجـ األدباء ٕٓٚ، ص: ٛٔينظر ذلؾ فيسير أعالـ النبالء لمذىبي، ج:   ٓٔد
 ، كما بعدىا.. كغيرىما مف المصادر السالفة الذكر..ٖٗٛ/ ص: ٔلياقكت الحمكؼ، ج: 

 .ٖٗٛ/ ص: ٔمعجـ األدباء لياقكت الحمكؼ، ج:   ٔٔد
 .ٕٓٚ، ص: ٛٔسير أعالـ النبالء لمذىبي، ج:   ٕٔد
 ، كما بعدىا..ٕٓٚ، ص: ٛٔسير أعالـ النبالء لمذىبي، ج:   ٖٔد
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 .ٜٖ ص: /ٔ ج: الحنبمي، العماد البف الذىيب شذرات  ٗٔد
 .ٖٔ/ ٘تاريخ دمشق البف عساكر، ج:   ٘ٔد
 .ٜٖ ص: /ٔ ج: الحنبمي، العماد البف الذىيب شذرات  ٙٔد
/ ص: ٔاألدباء لياقكت الحمكؼ، ج:  . كمعجـٖٓٔ/ ص: ٙٔالمنتظـ البف الجكزؼ، ج:  ٚٔد

ٖٛٙ. 
 -ىػٜٔٗٔلبناف: -. دار الكتب العممية بيركتٔتذكرة الحفاظ شمس الديف الذىبي، ط:   ٛٔد

 .ٕٕٕ/ ص: ٖـ، ج: ٜٜٛٔ
. مطبعة ٖنزىة النظر في تكضيح نخبة الفكر البف حجر، تحقيق: نكر الديف عتر، ط:   ٜٔد

 .ٖٛـ. ص: ٕٓٓٓ -ىػٕٔٗٔالصباح، دمشق: 
 .ٚالكفاية في عمـ الركاية، ص:   ٕٓد
 ، فما بعدىا بتصرؼ كتنظيـ كا عادة ترتيب.ٚٔالمصدر السابق نفسو:  ٕٔد
 .ٚٗالمصدر السابق نفسو:  ٕٕد
 .ٚٗالمصدر السابق نفسو:   ٖٕد
 .ٜٛالمصدر السابق نفسو:   ٕٗد
 .ٖٛٛالمصدر السابق نفسو:   ٕ٘د
 .ٔٙد، ألكـر ضياء العمرؼ، ص: مكارد الخطيب البغدادؼ في تاريخ بغدا  ٕٙد
 .ٓٗنزىة النظر في تكضيح نخبة الفكر البف حجر، ص:   ٕٚد
 .ٔٙمكارد الخطيب البغدادؼ في تاريخ بغداد، ألكـر ضياء العمرؼ؛ ص:   ٕٛد 
. كتاب مكارد الخطيب ٓٓٔ/ ص: ٔينظر؛ كتاب الفصل لمكصل المدرج في النقل؛  ج:   ٜٕد

. كمقدمة محقق: كتاب الفصل ٕٙكـر ضياء العمرؼ، ط: . ص: البغدادؼ في تاريخ بغداد، أل
 .٘ٗ/ ص: ٔلمكصل المدرج في النقل، دمحم بف مطر الزىراني؛ ج: 

ىك اإلماـ ابف «: عمـك الحديث»مقدمة ابف الصالح كمحاسف االصطالح، مؤلف   ٖٓد
. عائشة ىك اإلماـ سراج الديف البمقيني، تحقيق: د«: محاسف االصطالح»الصالح، كمؤلف 

 .ٕٛٚعبد الرحمف دبنت الشاطئ ، ط: دار المعارؼ. ص: 
 .ٙٚ/ ص: ٔالجامع ألخالؽ الراكؼ كآداب السامع لمخطيب البغدادؼ، ج:   ٖٔد
 .ٖشرؼ أىل الحديث لمخطيب البغدادؼ؛ ص:   ٕٖد



                                                                      

 49 (0202 كانون األول ن )يوالعشر  التاسعالعدد  

 جيود اإلمام الخطيب البغدادي في خدمة عموم الحديث 

 
 قائمة المصادر والمراجع

 ـ.ٜٙٛٔىػ/ٚٓٗٔالبداية كالنياية: البف كثير، دار الفكر، دد. ط : ػ ٔ
 ـ.ٖٕٓٓ، ٔتاريخ اإلسالـ لمذىبي، تحقيق: بشار عّكاد معركؼ، دار الغرب اإلسالمي، ط:ػ ٕ
-دار الغرب اإلسالمي، تاريخ بغداد لمخطيب البغدادؼ، تحقيق: الدكتكر بشار عكاد معركؼػ ٖ

 ـ.ٕٕٓٓىػ/ٕٕٗٔ،ٔ: طبيركت، 
ر لمطباعة كالنشر تاريخ دمشق البف عساكر، تحقيق: عمرك بف غرامة العمركؼ، دار الفكػ ٗ

 ـ.ٜٜ٘ٔ -ىػ٘ٔٗٔكالتكزيع، دبال. ط : 
 ـ.ٜٜٛٔىػ/ ٜٔٗٔ.ٔتذكرة الحفاظ شمس الديف الذىبي، دار الكتب العممية بيركت، ط: ػ ٘
الجامع آلداب الراكؼ كاخالؽ السامع لمخطيب البغدادؼ،  تحقيق: د. محمكد الطحاف، مكتبة ػ ٙ

 ـ.ٜٜٛٔالرياض، دبال. ط : -المعارؼ
بجكار محافظة مصر، دد. ط :  -السعادة األكلياء كطبقات األصفياء ألبي نعيـ، حميةػ ٚ

 ـ.ٜٗٚٔ
تحقيق: دمحم لدمحم بف جعفر الكتاني،  الرسالة المستطرفة لبياف مشيكر كتب السنة المشرفةػ ٛ

 ـ.ٕٓٓٓىػ/ٕٔٗٔ.ٙ: لبناف،ط-دار البشائر اإلسالمية، المنتصر بف دمحم الزمزمي
، ء لمذىبي، تحقيق: مجمكعة مف المحققيف بإشراؼ الشيخ شعيب األرناؤكطسير أعالـ النبالػ ٜ

 ـ.ٜ٘ٛٔىػ/ ٘ٓٗٔ.ٖ: طمؤسسة الرسالة، 
خرج ، تحقيق: محمكد األرناؤكطالبف العماد الحنبمي،  شذرات الذىب في أخبار مف ذىبػ ٓٔ

 ـ.ٜٙٛٔ-ىػٙٓٗٔ.ٔ: طبيركت، -دار ابف كثير، دمشق، أحاديثو: عبد القادر األرناؤكط
دار إحياء ، : د. دمحم سعيد خطي اكغميتحقيق شرؼ أصحاب الحديث لمخطيب البغدادؼ،ػ ٔٔ

 أنقرة، دبال. ط/ د. خ .-السنة النبكية
 ق.ٖٓٗٔ.ٔبيركت، ط: -طبقات الحفَّاظ لمسيكطي، دار الكتب العمميةػ ٕٔ
: طبيركت، -دار الكتب العممية، الطبقات الكبرػ البف سعد، تحقيق: دمحم عبد القادر عطاػ ٖٔ

 ـ.ٜٜٓٔىػ/ٓٔٗٔ.ٔ
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الفصل لمكصل المدرج في النقل لمخطيب البغدادؼ، تحقيق: دمحم بف مطر الزىراني، دار ػ ٗٔ
 ـ.ٜٜٚٔىػ/ٛٔٗٔ.ٔاليجرة، ط: 

دار الكتاب العربي، ، الكامل في التاريخ البف األثير، تحقيق: عمر عبد السالـ تدمرؼ ػ ٘ٔ
 ـ.ٜٜٚٔىػ/ ٚٔٗٔ.ٔ: طلبناف، –بيركت
الكفاية في عمـ الركاية لمخطيب البغدادؼ، تحقيق: أبك عبدهللا السكرقي، إبراىيـ حمدؼ ػ ٙٔ

 دبال. ط/ د. خ .المدينة المنكرة،  -المدني، ط: المكتبة العممية
 ـ.ٜٜ٘ٔبيركت، دبال. ط :  -معجـ البمداف ليقكت لحمكؼ، دار صادرػ ٚٔ
 لصالح، كمحاسف االصطالح؛مقدمة ابف الصالح كمحاسف االصطالح، لإلماـ ابف اػ ٛٔ

 -لإلماـ سراج الديف البمقيني، تحقيق: د. عائشة عبد الرحمف دبنت الشاطئ ، دار المعارؼ
 . دبال. ط مصر، 

. ٕمكارد الخطيب البغدادؼ في تاريخ بغداد، ألكـر ضياء العمرؼ، دار طيبة، ط: ػ ٜٔ
 ـ.ٜ٘ٛٔ

-: نكر الديف عتر، مطبعة الصباحنزىة النظر في تكضيح نخبة الفكر البف حجر، تحقيقػ ٕٓ
 ـ.ٕٓٓٓىػ/ٕٔٗٔ. ٖدمشق، ط

بيركت، دبال. ط : -دار صادر، كفيات األعياف البف خمكاف، تحقيق: إحساف عباسػ ٕٔ
 ـ.ٜٜٚٔ

 معجـ األدباء = إرشاد األريب إلى معرفة األديب لياقكت الحمكؼ، تحقيق: إحساف عباس،ػ ٕٕ
 ـ.ٖٜٜٔ-ىػٗٔٗٔ: ٔدار الغرب اإلسالمي، بيركت، ط

المنتظـ في تاريخ األمـ كالممكؾ لمجكزؼ، تحقيق: دمحم عبد القادر عطا، كمصطفى عبد ػ ٖٕ
 ـ.ٕٜٜٔ-ىػٕٔٗٔ: ٔالقادر عطا، دار الكتب العممية، بيركت، ط

 


