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 ناصر أبو عامر عبد السالم عبد الفتاح/ د

 

 الملخص:

لرواة، أال وهو إلى مصطلٍح استخدمه أئمة الجرح والتعديل مع بعض ا يهدف البحث إلى لفت االنتباه
وبيان أثره في الراوي والمروي، ومعرفة القاسم المشترك بين هؤالء الرواة  ،مصطلح: فقيه البدن أو فقيه النفس

من خالل جمع تراجمهم ودراستها، ثم التوصل إلى نتيجة واضحة تحدد معناه، وقد انتهى البحث إلى عّدة 
 ودمه بلحمه اختلط حتى الفقه في تمكن تصف به قدامن  مصطلح فقيه البدن أو فقيه النفس أن نتائج أهمها:

 الثقة، من أقل   كان ولو به الموصوف الراوي رواية  ترجيح: به المحدثين مرادو  له، وإماما  فيه، سجية   وصار
، المذكور الصدوق  رواية   متدّ  ق  : المتقن غير الثقة رواية مع البدن الفقيه الصدوق  رواية تعارضت لو بحيث
م المشترك بين غالب هؤالء الرواة، الموصوفون ب: فقيه البدن أو فقيه النفس هو االجتهاد، والجمع بين والقاس

صنعتي الحديث والفقه مع الزهد والعبادة، وأنه وصٌف بالتعديل زائٌد، ثم يوصي البحث طلبة العلم بلزوم 
شروحها، كمقدمة فتح الباري، وغيرهما الشيوخ واألخذ عنهم مباشرة، مع قراءة المقدمات النفيسة لكتب السنة و 
 من الشروح المعتبرة، واستخراج ما فيها من الفوائد العلمية التي ينتفع بها.

 : الجرح، التعديل، المحدثون، فقيه، البدن، النفس، الترجيح.الكلمات المفتاحية
Abstract 

This study aims to shed some light upon a certain Terminology used 

by prominent scholars in Islamic Studies regarding the concept of Prophet's 

words and teachings. The field of discrediting and endorsement the Hadith 

narrators has been widely affected by the status of pure dignity of the 

Prophet's words narrator. The level of Narrator's credibility and validity is 

highly important among the scholars of discrediting and endorsement of 

narrators. The more the narrator combines both knowledge of (jurisprudence 

and Hadith) the more his narration of the prophet's sayings and teaching has 

higher status according to the Etiquette of Narration. Through a neat and 

carful study of the bibliographical history of every Hadith Narrator, this will 

lead to a better judgment of The Chain of Transmission among those 

Narrators. Moreover, this study advocates the notion of following the 

prominent Islamic Mentors by their mentees. Needless to say that, mentees 
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should read and try to comprehend the Major Books of Hadith and their 

explanations such as (Fatuhul-Elbari) to gain the best of Knowledge.                                                                                                                                                    

Key words: Discrediting, Endorsement, Narrators, Faqih (Jurisprudent) 

Piety, Judgment.   . 

 المقدمة

ا فيه، والصالة والسالم على من ج معت كل خصال الخير فيه، الحمد  ا كثير ا طيب ا مبارك  لله حمد 
 وبعـــــــد:

فإن علم الجرح والتعديل هو العلم التي استخدمها المحدثون لصيانة السنة النبوية والدفاع 
ه مهمة؛ عنها، ومعرفة مراتب ألفاظ الجرح والتعديل بحسب داللة كل لفظ وبحسب اصطالح قائل

 لي عرف حال الراوي والمروي من حيث القبول والرد.
وكان أول من قسم ألفاظ الجرح والتعديل إلى أربع مراتب هو ابن أبي حاتم؛ فكان له قصب 
السبق في ترتيبها، ثم جاء أهل العلم بعده فزادوا ألفاظ ا لم يذكرها ابن أبي حاتم مما يستعمله النقاد 

ع  أحٌد منهم استيعابها، بل صرح السخاوي في الجرح والتعديل، كما  أن الذين جاءوا من بعده لم َيد 
، وال (1)أن ما زاده العراقي كان بغير استقصاء، وقال: "فمن نظر كتب الرجال، ظفر بألفاظ كثيرة"

يزال الظفر مستمرا  وموجودا ، وما هذا البحث وغيره من البحوث المشابهة له إال تصديقا  لكالم 
 .السخاوي 
ثم جاء الخطيب البغدادي فنقل كالم ابن أبي حاتم، وقال قبل ذلك: "فأما أقسام العبارات  

 .(2)باإلخبار عن أحوال الرواة، فأرفعها: أن يقال: حجة أو ثقة، وأدونها: أن يقال: "كذاب أو ساقط"
لم ي دخل ثم جاء ابن الصالح، فذكر كالم ابن أبي حاتم، وزاد ألفاظ ا يستعملها النقاد، لكنه 

ها ابن أبي  هذه األلفاظ في المراتب، وإنما ذكرها مرسلة  اكتفاء  بوجود نظائرها في المراتب التي عد 
، ثم جاء الذهبي، فتابع التقسيم الرباعي في مراتب التعديل، مع إضافة صيغة التكرير (3)حاتم 

 .(5)بع الذهبي، ثم جاء العراقي، فتا(4)للتوثيق، ورتب ألفاظ التجريح في خمس مراتب

                                                           

 .  114/ 2 لسخاوي ل المغيث فتح (1)
 .23- 22ص في علم الرواية الكفاية (2)
 .161- 161ص الصالح ابن مقدمة (3)
 .4/ 1 االعتدال ميزان (4)
 .  131-136ص النظر نزهةو  ،3،11/ 2 للعراقي العراقي، ألفية شرح (5)
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وأما ابن حجر، فلم يسرد المراتب في "شرح النخبة"، بل اقتصر على أرفع مراتب التعديل 
 .(1)وأدناها، وأسوأ مراتب التجريح وأسهلها

ثم جاء السخاوي، فضم هذه الزيادات، وانتهت عنده المراتب إلى سٍت في حالتي التعديل 
 .(2)والتجريح

م التي ذكرها فيما بين ذلك، مع توجيه بعض تلك األحكام وتوبع ابن أبي حاتم على األحكا
 .(3)بما يدل على صراحة الموافقة البن أبي حاتم

ومما وقفت عليه من األلفاظ التي أطلقها علماء الجرح والتعديل التي ليس لها ذكر عند ابن 
 أبي حاتم ومن تابعه: "فقيه البدن"أو"فقيه النفس".

ناول مصطلح فقيه البدن بالدراسة النظرية التطبيقية؛ لصلته ولذا استخرت الله تعالى في ت
بعلم الجرح والتعديل وألن علماء الجرح والتعديل كاإلمام أحمد، والعجلي، وغيرهما ذكروه في الكالم 

 على الرواة.
 فاستعنت بالله تعالى على ما عزمت، وسميته: 

 دراسة نظرية تطبيقية( )مصطلح فقيه البدن وفقيه النفس عند أئمة الجرح والتعديل
 .وأسأل الله الكريم اإلخالص والتوفيق 

                                                           

 . 131-136ص النظر نزهة (1)
 .113/ 2 الحديث ألفية بشرح المغيث فتح (2)
-161ص الصــالح ابــن مقدمــة، و 23-22ص الكفايــة، و 2/121 ثــم ،111-111/ 2 لمغيــثا فــتحوللمزيــد ينظــر:  (3)

 .  131-136ص النظر نزهةو  ،11 ،3/ 2 للعراقي العراقي، ألفية شرح، و 4/ 1 االعتدال ميزان، و 161
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 ما يلي: أسباب اختياري الموضوع ك
كنت أقرأ في مقدمة كتاب الكاشف لإلمام الذهبي رحمه الله تعالى، بتحقيق شيخنا الشيخ/ محمد  -1

أنصح طلبة  ، حفظه الله تعالى ومتعه بالصحة والعافية، وقد صنع له مقدمة  نفيسة ،(1)عوامة 
العلم بقراءتها لما اشتملت عليه هذه المقدمة من الفوائد العلمية، التي ال يستغني عنا طالب علم 
الحديث خاصة ، وقد بين فيها ألفاظ اإلمام الذهبي في الجرح والتعديل، وذكر فيها لفظة"فقيه 

 البدن"فقال: 
شـيخنا العالمـة  -مكاتبـة   -عنهـا هذه الكلمة"فقيه البدن"في كتب الجرح والتعديل، وكنت سألت 

، فكتــــب إلــــي حفظــــه اللــــه بخيــــر وعافيــــة: "كلمة"فقيــــه البـــــدن"يقولها (2)الحــــافظ/ عبــــد اللــــه الغمــــاري 
                                                           

ـــنفس،  هـــو العالمـــة المحـــدث (1) ـــه البـــدن وال ، الحلبـــي ثـــم المـــدني، صـــاحب المؤلفـــات النافعـــة، عوامـــة محمـــدشـــيخ الفقي
 كليـةتخـرج فـي 1153 عـام العلـم طلـب بـدأ، و 1141 حلـب فـي فضـيلته ولـدوالتحقيقات الماتعة لكتب السـنة النبويـة، 

 العلمـاء كبـار مـن بمجموعـة والتقـى ،1311 عـام صـفر فـي مصـر إلـى سـافر، 1161=1331 سنةبدمشق  الشريعة
 والشــيخ اللطيــ  عبــد الوهــاب عبــد والشــيخ الغماريــان، الصـديق ابنــا اللــه وعبــد أحمــد الشــيخان األخــوان: مــنهم آنـذاك،
 .من أعالم عصره وغيرهم زهرة أبو محمد
 قــدم، ثــم "المحقــق الجهبــذ"بـــ ووصــفه ،"اليــوم وزميــل األمــس تلميــذ: "فقــال تعــالى اللــه رحمــه غــدة أبــو وصــفه شــيخه ـــ

ــمي الـذي ،العلمــي البحــث مركـز لهــا أسـس حيــث اإلســالمية بالجامعـة والتحــق هـــ،1411 عـام المنــورة المدينـة  فيمــا س 
 :  أجلها من عديدة علمية إصدارات لهو  ،النبوية والسيرة السنة خدمة مركز: بعد
مـا مـن أمتـع مـا كتـب وه، والـدين العلـم مسـائل فـي االخـتالف أدبو  ،الفقهـاء األئمـة اختالف في الشري  الحديث أثر

را اللغات، بعض إلى رجمات   قدو  الشيخ، فللـه  -يهما مـن القـيم التربويـة والفوائـد العلميـة، لما فالجامعات بعض في وق رّ 
 الحمد والمنة .

 حاشـيتي مـع حجـر، ابـن للحـافظ التهـذيب، تقريـب، و شـيبة أبي البن المصنفوله تحقيقات نافعة وذائعة، من أهمها: 
 حاشـية عليـهو  للـذهبي، الكاشـف، وكتـاب الثالثـة مؤلفيهـا بأصـول مقابلـة   الميرغنـي، وتلميذه البصري  الله عبد العالمة
، أصل عن العجمي، ابن سبط  فـي البـديع القـول، وكتـاب تراجمـه مـن لكثيـر نقديـة ودراسـة وافية مقدمات مع المؤلّ َفْين 
 وقابلـه عليـه وعلـق حققـه داود، بـيأل السـنن،، وكتـاب للسـخاوي  وسـلم، عليـه اللـه صـلى الشـفيع الحبيـب علـى الصالة
زاه اللـه خيـرا ، وألبسـه لبـاص الصـحة والعافيـة. ترجمتـه مـن المـؤتمر ، فجـأخرى  أصول وسبعة حجر ابن الحافظ بأصل

   م.2113العلمي الدولي لتكريم الشيخ محمد عوامة على جهوده الحديثية والذي أقيم في استانبول بتركيا 
ي نسـبه محدث الـديار المغربيـة فـي زمانـه، ينتهـ ،الطنجي الغماري  الصديق محمد بن الله عبد الفضل أبو الحافظ هو (2)

لد. علي بن الحسنإلى     بالمغرب. طنجة م1111- هـ1323 سنة جمادى من يوم آخر في و 
 حصــل. بـاألزهر والتحـق م1131 فــي مصـر إلـى ســافران، ثـم رو يـالق بجامعــة التحـقو  والمتـون  القــرآن حفـظ: العلميـة حياتـه

، الحاجـة صـالة فـي الزجاجـة صـباحمكثيرة تربو على الخمسين، منهـا:  مؤلفات، وله 1131 في األزهر عالمية على
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المحـــدثون، ويقـــول األصـــوليون: "فقيـــه الـــنفس"، ومعناهـــا: أن الشـــخخ تمكـــن فـــي الفقـــه حتـــى اخـــتلط 
الموصـوف بهـا ولـو كـان أقـل مـن  بلحمه ودمـه وصـار سـجية فيـه، ومـراد المحـدثين بهـا تـرجيح الـراوي 

ــدمت روايــة  الثقــة، بحيــث لــو تعارضــت روايــة الصــدوق الفقيــه البــدن مــع روايــة الثقــة غيــر المــتقن: ق 
 .(1)الصدوق المذكور"

فوقع في نفسي أن أ فرد دراستها في بحث خاص، وأجمع فيه من اتصف بها، ومن صدرت 
 عنه من أئمة الجرح والتعديل.

 جرح والتعديل لمصطلح فقيه البدن، وبيان داللتها على الجرح أو التعديل.استعمال علماء ال -2
أثر هذه اللفظة )فقيه البدن( في الراوي، وبيان معناها لطالب العلم عامة ، ولطالب الحديث  -3

خاصة ، وذلك عندما يجدها أمامه في كتب التراجم وسير األعالم، وألن علماء الجرح والتعديل 
 كالم على الرجال.استخدموها في ال

 دواعي البحث وأهميته: 

لفت االنتباه إلى مصطلٍح استخدمه أئمة الجرح والتعديل مع بعض الرواة، أال وهو مصطلح: 
فقيه البدن أو فقيه النفس، وبيان أثره في الراوي والمروي، ومعرفة القاسم المشترك بين هؤالء الرواة 

ل جمع تراجمهم ودراستها، والبحث عن مرادفات هذه جميعا  الذين أطلق عليهم هذا الوصف، من خال
 الكلمة لدى المحدثين والفقهاء، ثم التوصل إلى نتيجة واضحة تحدد وصف هذا االصطالح.

                                                                                                                                                    

: منهـا أخـرى  كتـب عـدة علـى تحقيقـاتٍ  لـه، كمـا أن الواحد خبر بحجية الماجد غنية، و الحديث في والوحدان الغرائبو 
 األجـزاء عشـرات بـإخراج وقـام الشـيخ، ألبي  النبي وأخالق عراق، البن الشريعة وتنزيه للسخاوي، الحسنة المقاصد
 بطنجـة م1113 - هــ1413 سـنة اللـه رحمـه توفي، ثم المطبوعات عالم إلى المخطوطات لمعا من والكتب الحديثّية
 . وقد ترجمه باستفاضه مجمود سعيد ممدوح في موسوعة أعمال العالمة الغماري.والده قرب فيها ودفنبالمغرب 

 .43/ 1بتحقيق الشيخ محمد عوامة  الكاشف (1)
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 مشكلة البحث: 

ا لــي فــي  تــتلخخ فــي أنــي لــم أجــد فــي الموضــوع مراجــع أصــيلة ، أو بحوث ــا محكمــة ، تكــون زاد 
قراٌء مـــن بطــون الكتــب، وســؤاالٌت لــبعض أهــل العلــم وطالبـــه كتابــة هــذا البحــث، إنمــا هــو تتبــٌع واســت

ـــا أســـأل أحـــد المرمـــوقين فـــي علـــم الحـــديث عـــن مصـــطلح فقيـــه البـــدن فـــأقول لـــه:  المعاصـــرين، وأحيان 
أســـعفني بمـــا يحضـــرك فيـــه، فيقـــول لـــي: ال يحضـــرني عنـــه شـــيء البتـــه، ولعلـــي أول مـــرة أســـمع بهـــذا 

وهل ذكروا ذلك حقيقة ؟ وفيمن قـالوه مـن الـرواة؟ ويبـادرني المصطلح ألئمة الجرح والتعديل في الرواة، 
هــو بالســؤال، األمــر الــذي احتــاج منــي جهــدا  أكثــر، ودفعنــي إلــى االســتمرار فــي جمــع المــادة العلميــة، 

 وسألت الله المنعم إتمام هذا البحث، فلله الحمد والمنة.
 تساؤالت البحث

 جاء هذا البحث ليجيب على تساؤالت عدة منها: 
 ما معنى مصطلح فقيه البدن أو فقيه النفس عند المحدثين؟  -1
 هل استخدم علماء الجرح والتعديل هذا المصطلح في الرواة؟ -2
 هل مصطلح فقيه البدن أو فقيه النفس من ألفاظ الجرح والتعديل؟ -3
 َمْن م ن الرواة الذين قيل فيهم فقيه البدن أو فقيه النفس؟ -4
ا لرواية الراوي ؟، إلى غير ذلك من هل يعتبر الوصف بمصط -5 لح فقيه البدن ترجيح 

 التساؤالت.
 حدود البحث: 

تتبعت جميع كتب التراجم واألعالم واألنساب، من الموسوعات العلمية الحاسوبية كالشاملة، 
واستخرجت منها كل الرواة الذين قيل فيهم: )فقيه البدن، أو: فقيه النفس(، حتى تجتمع الفائدة في 

واحد، وأكفي من ورائي مؤنة البحث في مثل هذا الباب، بل حتى لفظة فقيه الحديث وفقيه  مكان
 .(1)العرب، فقد وجدت هذين المصطلحين أثناء عملية البحث، فأثبتهما في صورة فائدة هنا

                                                           

عــديل قريبــٌة مــن عنــوان هــذا البحــث )فقيــه البــدن(، مثــل قــولهم: )فقيــه الحــديث(، فائــدة: هنــاك ألفــاٌظ لعلمــاء الجــرح والت (1)
 )وفقيه العرب(.

 للعجلـي الثقـات. حنبـل بـن أحمـدأما فقيه الحديث: فقد استخدمها العجلي في الثقات مع اثنين من األعالم: أحـدهما: 
(1.) 
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 الدراسـات السابـقة: 

ث من خالل التتبع واالستقراء وسؤال طلبة الحديث عن هذا الموضوع، لم أقف على بح
علمي محكم، أو على كتاب أصيل في هذا الموضوع، وإنما الذي وقفت عليه مقاٌل ودرص علمي 
على شبكة المعلومات الدولية )اإلنترنت( على موقع )األلوكة( للدكتور سعد بن عبدالله الحميد، 

قيه المطلع الحسن فيمن قيل فيه "فقيه  البدن"حيث تعرض فيه لذكر من قيل فيه: ف"والمقال بعنوان
إبراهيم بن خالد البدن فقط، دون من قيل فيه: فقيه النفس،كما أنه أغفل ذكر بعض األسماء مثل: 

وغيره، وكان عرضه مختصرا  جدا ، بمثابة العنوان  بن أبي اليمان أبو ثور الكلبي الفقيه البغدادي،
 يتشوف إلى ما وراءه.

هرت القاسم المشترك بين هؤالء بخالف هذه الدراسة التأصيلية التي نحن بصددها، فقد أظ 
الرواة جميعا  الذين أطلق عليهم هذا الوصف من خالل جمع تراجمهم ودراستها، والبحث عن 
مرادفات هذه الكلمة لدى المحدثين والفقهاء، ثم التوصل إلى نتيجٍة واضحٍة، تحدد وصف هذا 

 االصطالح، مع بيان أثر هذا االصطالح على مرويات الراوي. 

                                                                                                                                                    

 إلبـراهيم قيـل إبـراهيم، أصـحاب فقهـاء مـن وكـان ثقـة، ،"كـوفي"البصـر ضـريرَ  وكـان الضـبي، سـمقْ م   بن مغيرةوالثاني: 
ــه يكــون  ال األعمــى: النخعــي  وشــباك، مغيــرة،: يعنــي ذاك، تقــل لــم الضــبيين الفتيــة رأيــت لــو: إبــراهيم فقــال حيــاء؟ ل
 عــن الحــديث يرســل كــان أنــه إال الحــديث، فقيــه لضــبةا مــولى هشــام أبــا يكنــى مغيــرة وكــان أضــراء، وكــانوا والقعقــاع،
 منــه أفقــه رأيــت مــا: عيــا  بــن بكــر أبــوقــال و  (،1622): للعجلــي الثقــات ،ســمعه ممــن أخبــرهم وقــف وإذا إبــراهيم،
 .146/ 1 والتعديل الجرح في التكميل ،فلزمته
 إكمـــال، الحــديث فقيــه الشــيباني   كــانيــروز الشـــيباني: ســليمان بــن أبــي ســليمان فَ فـــي  عيــا  بــن بكــر وأبــوقالهــا  -

 الثقــات .الشــعبي أصــحاب كبــار مــن ثقــة كــان :العجلــي وقــال ،111/ 4 هــذيبالت تهــذيب، و 66/ 6 الكمــال تهــذيب
 (.612) للعجلي

 اثنين: سفيان الثوري، وابن المبارك. ر بن سليمان الت ْيم يّ محمد بن المعم   وأما فقيه العرب: فقد َوَصَف بها
ـالمعَ  بـن محمـد قال -  فقيـه مـن: قلـت مـات فلمـا ،ث ـْوريّ ال سـفيان: قـال؟ العـرب فقيـه مـن: ألبـى قلـت: سـليمان بـن رم 

ــا العــرب ــ ي / 1 حــاتم أبــي البــن والتعــديل الجــرحو  (،15111) حبــان البــن الثقــات، المبــارك بــن اللــه عبــد: قــالت؟ أب
 عـن عبـارة ولـيس العـرب عـالم عـن عبـارة العـرب فقيـه وإنمـا، قال ابن الصالح: 113/ 1 البن عدي الكامل، و 262
 .663/ 2 فعيةالشا الفقهاء طبقات ،معين شخخ
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 التالي: لبحث والدراسة كمنهج ا
 التعري  بمصطلح فقيه النفس، وفقيه البدن. -
 جمع التراجم واألعالم الذين قيلت فيهم هذه اللفظة )فقيه البدن أو فقيه النفس(. -
 ترتيب أسماء الموصوفين بهذه الترجمة على حروف المعجم. -
لنفس( باختصار غير مخل ترجمة هؤالء األعالم الموصوفين بوصف )فقيه البدن أو فقيه ا -

حسب ما تقتضيه طبيعة البحث، إذ هو بحث ترقية، واالختصار مطلب أصيل فيه، حسب 
مة، وضابط االختصار هو  الشروط والمواصفات المطلوبة في طباعة البحوث العلمية المحك 
قته، استيفاء الموضوع، وإعطاء الفكرة العلمية حقها ومستحقها، فأكتفي بذكر اسم الراوي، وطب

ومن هو اإلمام الذي وصف الراوي بوصف )فقيه البدن أو فقيه النفس(  -إن وجد-وسنة وفاته 
 من أئمة الجرح والتعديل، وذكر المسوغ لهذا الوصف من خالل الترجمة وإبرازه.

التركيز على إيراد مصطلح )فقيه البدن أو فقيه النفس( خاصة ، وعزوتها لقائلها، سواٌء قيلت  -
مقرونة  بعباراٍت وأوصاٍف أخرى صدرت من نفس اإلمام، كقول مسلمة بن قاسم في  مجردة  أو

: جرجاني ثقة فقيه البدن، ونحو ذلك مما سيأتي بيانه (1)محمد بن أحمد، أبو نصر اإلسماعيلي
 إن شاء الله أثناء البحث.

صوف بكونه في ذاك الراوي المو  -إن وجد-كما أني ذكرت بعد ذلك أقوال أهل العلم األخرى  -
 .(2)فقيه البدن، والتي تفيد أن الراوي كان َعَلَما  في الفقه أو الحديث، جامعا  بين الصنعتين

أثناء عملية البحث واالستقراء وجدت مصطلحا  آخر استخدمه أئمة الجرح والتعديل، وهو بنفس  -
يه البدن( من الرواة المعنى أو قريبا  منه، وهو )فقيه النفس(، وقد أحصيت عدد من قالوا فيه )فق

فبلغوا واحدا  وأربعين راويا ، وجعلته المبحث الثالث، ثم أحصيت كذلك عدد من قالوا فيه )فقيه 
 النفس( من الرواة فبلغوا بضعا  وثالثين راويا ، وجعلته المبحث الرابع. 

  خطة البحث 

                                                           

 ، من الفصل الثالث )فقيه البدن(.23ينظر ترجمته كاملة برقم  (1)
 ت بغـداد تـاريخ لـه". والحفـظ الحـديث ومعرفـة بالفقـه المـذكورين أحـد جعفر أبو وكان: "في الدارمي الخطيب مثل قول (2)

(2115.) 
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ثم فهرص يشتمل البحث على: مقدمٍة، وأربعة مباحث، وخاتمٍة، وثبٍت للمراجع،  
 للموضوعات.

م ألفاظ الجرح والتعديل إلى أربع مراتب، ثم تطورها بعد  فالمقدمة: تشتمل على أول من قس 
ذلك إلى ست مراتب، مع أسباب اختيار الموضوع، وخطة البحث، وأهميته، وحدوده، ومشكلته، 

 ومنهج الدراسة. 
بيــــان داللتهــــا عنــــد أئمــــة الجــــرح المبحــــث األول: وفيــــه التعريــــ  بفقيــــه البــــدن، وفقيــــه الــــنفس، و  -

 والتعديل، مع ذكر فائدتين من الفوائد الحديثية.

 المبحث الثاني: الترجيح بكون الراوي فقيها .  -
 .(1)المبحث الثالث: الرواة الموصوفون بفقيه البدن -
 .(2)المبحث الرابع: الرواة الموصوفون بفقيه النفس -
 ت. الخاتمة: وبها أهم النتائج والتوصيا -
  ثبت المراجع. -
 فهرص الموضوعات.  -

 
 
 
 
 
 

 وفيه التعريف بفقيه البدن و فقيه النفس.المبحث األول: 

 وفيه مصطلحان: الفقه، والبدن. ،أواًل: التعريف بفقيه البدن

                                                           

 وهم مرتبون على حروف المعجم. (1)
 وهم مرتبون على حروف المعجم. (2)
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فالفقه لغة: هو مصدر من َفق َه بكسر عين الفعل فـي الماضـي َيْفَقـه  بفـتح عينـه فـي المضـارع، 
هي َفق َه بالضـم فـي الماضـي والمضـارع وهـي تشـير إلـى رسـوخ ملكـة الفقـه فـي الـنفس وفيه لغٌة أخرى 

 .(1)حتى تصير كالطبع والسجية
، وهـذه اللغـة لـم تـذكرها (2)وزاد الحافظ في الفـتح لغـة  ثالثـة  هـي: َفَقـَه بـالفتح إذا سـبق فـي الفهـم
ـــاة عـــي ـــى هـــذا تكـــون فَقـــه مثلثـــة عـــين الماضـــي، مثن ن المضـــارع إذ لـــيس فـــي المعـــاجم المشـــهورة فعل

 مضارعها إال َيْفَقه بالفتح وَيْفق ه بالضم.
ويرجــع الفقــه فــي أصــله إلــى معنيــين بــالنظر إلــى اخــتالف )تعبيــر علمــاء اللغــة( فــي التفســير 

 .األوليّ  لمادة فقه
الفهــم والفطنــة واإلدراك والعلــم. وهــذا األصــل هــو الــذي عليــه أكثــر األئمــة األوائــل فــي  أولهمااا:

، كـالجوهري فـي صـحاحه، والفيروزآبـادي فـي قاموسـه، والفيـومي فـي مصـباحه، وأذكـر مثـاال  معـاجمهم
واحدا  أكتفي به من كالمهم: فيقول أحمد بن فارص: "َفَقَه الفاء والقاف والهاء أصل واحد صـحيح يـدل 
فقـه على إدراك الشيء والعلـم بـه، تقـول فقهـت الحـديث أفقهـه، وكـل علـم بشـيء فهـو فقـه، يقولـون ال ي

وال يفقه، ثم اختخ بذلك علم الشريعة فقيل لكل عالم بالحالل والحرام فقيه،"وأفقهتك الشـيء إذا بينتـه 
 .(3)لك"

 .(4)أن أصل معناه يرجع إلى الشق والفتح، وهذا قول الزمخشري وابن األثير ثانيهما:
ي ـٌة  وأكتفي هنا بنقل كالم الزمخشري: "سلمان  ، فقـال لهـا هـل هنـا بـالعراق (5)نـزل علـى َنَبط 

ْنــت   ، أي َفط  مكــان، نظيــ  أصــلي فيــه، فقالــت: طهــر قلبــك وصــل حيــث شــهت، فقــال ســلمان: َفق ْهــت 
 . (1)وارتْأت الصواب"

                                                           

 .1/412 العروص تاج (1)
 .165/ 1 الفتح (2)
 .442/ 4 اللغة مقاييس (3)
 .465/ 3 النهاية في غريب الحديث، 3/134في غريب الحديث  الفائق (4)
ســوق كانــت موجــودة بالمدينــة المنــورة منــذ العصــر الجــاهلي، وكانــت تقــوم مــرة فــي العــام، والنــبط: الواحــد اســم لالّنــبط:  (5)

ـــاطي بتثليـــث  ـــين العـــراقين فســـموا نبطـــا  نبطـــي، ونب ـــون ب ـــوم مـــن العجـــم كـــانوا ينزل ـــيط: ق ـــون، والجمـــع أنبـــاط؛ ونب ، الن
الستنباطهم ما يخرج من األرض، ثم استعمل في أخـالط النـاص وعـوامهم، ومنـه يقـال: كلمـة نبطّيـة، أي: عامّيـة. وال 

فيبيعــون مـا يجلبــون، فأضـيفت الســوق عالقـة لهــم بدولـة األنبــاط المعروفـة. ويبــدو أن هـؤالء كــانوا يفـدون إلــى المدينـة 
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والفقه حقيقة : الشق والفتح، والفقيه العالم الذي يشق األحكام، ويفتش عن حقائقها، ويفتح ما استغلق 
 .(2)منها

خخ من الفهم ألن الفقه هو فهم مراد المتكلم من كالمه وهو قدر وذهب ابن القيم إلى أن الفقه أ
 .(3)زائد على مجرد فهم ما و ضع له اللفظ

ومما سبق يتبين أن مادة فقه في اللغة ضما ، وكسرا ، وفتحا ، تفيد: العلم بالشيء، وفهمه، وفطنتة، 
وَن َآَخر ي: ، ومنه قول الله (4)وغلب على علم الدين لشرفه د  ْم َوَيْأَمن وا َسَتج  وَن َأْن َيْأَمن وك  َن ي ر يد 

َلَم  ْم َوي ْلق وا إ َلْيك م  الس  وا ف يَها َفإ ْن َلْم َيْعَتز ل وك  وا إ َلى اْلف ْتَنة  أ ْرك س  ل  َما ر د  ْم ك  ذ وه ْم َقْوَمه  ْم َفخ  َيه  َوَيك ف وا َأْيد 
ْلَطان ا م ب ين اَواْقت ل وه ْم َحْيث  َثق ْفت م وه ْم َوأ وَله ك   ْم س  ، والمراد بقوله: يفقهون أي: (5) ْم َجَعْلَنا َلك ْم َعَلْيه 

 يفهمون.
وأما تعري  البدن، فهو الجسد الذي ال روح فيه وال حياة، بل هو )جثة(، ولكن بقي محافظا  عليه 

لمن ن ليبقى عبرة دون أن يبلى، ففرعون بقي آية ببدنه، أي بجثته لم تتغير، كما هم األموات ولم تنت
َدة  َوَأَنا َرب ك ْم َفاْعب د ون  خلفه، قال تعالى:  ه  أ م ت ك ْم أ م ة  َواح  ب َك ، وكقوله تعالى: (6) إ ن  َهذ  ْم ت ْعج  َوإ َذا َرَأْيَته 

َسن َدٌة َيْحَسب وَن ك   ٌب م  ْم خ ش  ْم َكَأن ه  ْم َوإ ْن َيق ول وا َتْسَمْع ل َقْول ه  و  َفاْحَذْره ْم َأْجَسام ه  ْم ه م  اْلَعد  ل  َصْيَحٍة َعَلْيه 
م  الل ه  َأن ى ي ْؤَفك وَن  َقاَتَله 
(1). 

وبهذا يكون ما يخخ البحث من هذه األقوال بعد الجمع بينها: أن من وصفه المحدثون 
، ويفتح ما بكلمة: فقيه، فهو العالم والفاهم والفطن والمدرك الذي يشق األحكام، ويفتش عن حقائقها

 استغلق منها، ويمتلك من الحيوية والنشاط ما يمكنه من ذلك.

                                                                                                                                                    

إلـيهم، واســتمّر حتـى صــدر اإلسـالم لمــا ورد مـن ذكرهــا فـي الســيرة النبويـة، حيــث ابتـاع رســول اللـه بعــض لقاحـه مــن 
 .145المعالم األثيرة في السنة والسيرة ص: ينظر هذه السوق. 

 .1/412 العروص تاج (1)
 .3/134 الفائق (2)
 .211/ 1 الموقعين إعالم (3)
 .1251 ص المحيط القاموص (4)
 .11: آية النساء، سورة (5)
 .12، آية: يونسسورة  (6)
 .4، آية: المنافقون سورة  (1)
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 ، ونحتاج فيه إلى تعري  بالنفس في االصطالح قديما  وحديثا .ثانيًا: فقيه النفس 
 أما تعري  النفس في االصطالح قديما  فنجده عند الجرجاني يقول: 

لحياة والحس والحركة اإلرادية، وسماها "الن ْفس هي الجوهر البخاري  اللطي ، الحامل لقوة ا
الحكيم: الروح الحيوانية، فهو جوهٌر مشرق للبدن، فعند الموت ينقطع ضوؤه عن ظاهر البدن 

 .(1)وباطنه، وأما في وقت النوم، فينقطع عن ظاهر البدن دون باطنه"
 وأما تعري  النفس حديثا  عند العلماء المعاصرين فلها عدة  تعريفاٍت منها: 

أن النفس"هي جوهر اإلنسان، ومحرّ ك أوجه نشاطه المختلفة، إدراكية ، أو حركية ، أو فكرية ،  
أو انفعالية ، أو أخالقية ؛ سواٌء أكان ذلك على مستوى الواقع، أو على مستوى الفهم، والنفس هي 

ا  وحدة  متميزة  نطلق الجزء المقابل للبدن في تفاعلهما وتبادلهما التأثير المستمر والتأثر، مكونين مع 
 .(2)عليها لفظ )شخصية ( ت ميز الفرد عن غيره من الناص، وتؤدي به إلى توافقه الخاص في حياته"

ومصطلح فقيه النفس عند المحدثين واألصوليين يذكرونه في شروط المفتي، وصفات الفقيه 
 الحق.

ا، ثقة، مأمون ا، متنزه ا عن  قال ابن الصالح: "أما شروطه وصفاته: أن يكون مكلف ا، مسلم 
أسباب الفسق ومسقطات المروءة، ألن من لم يكن كذلك فقوله غير صالح "لالعتماد"، وإن كان من 
أهل االجتهاد، ويكون فقيه النفس، سليم الذهن، رصين الفكر، صحيح التصرف واالستنباط 

 .(3)مستيقظ ا"
الكتاب  -لصحيحة َتَتب ع  ألفاظ اْلَوْحَيْين  قال الزركشي: "فائدٌة على فقيه الن ْفس  ذي اْلَمَلَكة  ا

واستخراج المعاني منهما. ومن جعل ذلك دأبه  وجدها مملوءة ، وورد البحر الذي ال ينزف،  -والسنة
 .(4)وكلما ظفر بآيٍة طلب ما هو أعلى منها، واستمد من الوهاب"

 .(5)الن فس ألن تصور المسائل على وجهها، ونقل أحكامها، ال يقوم به إال فقيه

                                                           

 .اختصار وتصرفب لجرجاني،ل التعريفات( 1)
 ، مادة: نفس.زقزوق  الدكتور إشراف العامة، اإلسالمية الموسوعة (2)
 .111-34-35: ص والمستفتي المفتي أدب (3)
 .212/ 3 الفقه أصول في المحيط البحر (4)
 .311: ص بدران البن أحمد مذهب إلى المدخل (5)
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ا في  ر في الكتاب والسنة واألحكام الشرعية المشتركة بينهما، راسخ  "وفقيه النفس المتبحّ 
أصول الفقه بالبّينة ال بالتبعية المذهبّية، بصيرا  بمواطن اإلجماع والخالف الفقهي ومداركه، قائال  

لة، صدرا  في اللغة العربية وبالجملة: بالقياص عالما  به، عارفا  بوجوه داللة اللفظ المختلفة، وعلوم اآل
تمكّ نه هذه األسباب من إناطة األحكام بمداركها الشرعية، قد أنس من نفسه ذلك، وكثيرا  ما تنتشر 

 .(1)في الناص أهلّيته"
والقاسااا المرااترن ااايا الاارواق الااهيا قيااا فاايها فقيااه الباادن أو فقيااه الاانفس مااا خاا   التتباا   -

  واالستقراء:
جمع بين صنعتي الحديث والفقه، ومن نظر تراجمهم وسبر مروياتهم الح له ذلك بوضوح، أنه ي -1

وعلى سبيل المثال: يحيى بن آدم، وأبو حنيفة النعمان، والليث بن سعد، والشافعي، 
 والطحاوي،.....كانوا محدثين وفقهاء، ومهرة في استنباط األحكام.

: له قدرة على اْستخراج أحكام الفقه من أدلتها كما قال في التحبير: وأن يكون فقيه الن فس، َأي
، والتفريق،  ي علم ذلك من حد الفقه، وأن يكون عنده سجية وقوة يقتدر بها على التصرف بالجمع 

 .(2)والترتيب، والتصحيح، واإلفساد؛ فإ ن ذلك م الك صناعة الفقه
واستخراج المعاني  -ب والسنةالكتا-أن تجتمع فيه أدوات االجتهاد، كمعرفة ألفاظ الوحيين  -2

منهما، صحيح الفهم عالما  بمصادر األحكام من كتاٍب وسنٍة وإجماٍع وقياٍص، وبالناسخ 
ا عالما  باللغة العربية نحوها وصرفها  والمنسوخ، عالما  بآيات األحكام، وعالما بالحديث متنا  وسند 

 .(3)طلقوبالغتها، عالما  بأصول الفقه هذا ما يتعلق بالمجتهد الم
كما أن إمام الحرمين يجعل ف ْقه النفس أحد شروط االجتهاد؛ فيقول: "والصنف الثاني من 

الفن المترجم بالفقه ... واالعتناء بذكر الرواة  -التي يجب على المجتهد اإلحاطة بها-العلوم 
ظنون في مجال والصفات المعتبرة في الجرح والتعديل... وأهم المطالب في الفقه التدر ب في مآخذ ال

 . (4)األحكام، وهذا هو الذي يسمى فقَه النفس، وهو أنفس صفات علماء الشريعة"
                                                           

 .31/ 1 أحمد لمذهب المفصل المدخل (1)
 .  3311/ 3 التحرير شرح التحبير (2)
 الفحــول وإرشــاد ،164- 162/ 4: األحكــام أصــول فــي اإلحكــام، و 212/ 3 الفقــه أصــول فــي المحــيط البحــرانظــر:  (3)

 .365/ 5( المحتار رد) عابدين ابن وحاشية المختار الدرو  ،251: ص ،للشوكاني
 .414 ص الظلم التياث في األمم غياث (4)
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واتفق الفقهاء على أن"فقيه الن ْفس"ال ي طلق إال على من كان واسع االطالع قوي الن فس  -
ا  .(1)واإلدراك، ذا ذوٍق فقهيٍّ سليٍم وإن كان مقلّ د 

ر  ذلك السور ا - لمنيع من خاض غَمرات الفقه، حتى اختلط بلحمه ودمه، وصار وإنما يجوز تسو 
فقيه الن فس بحيث لو قضى برأيه في مسألٍة لم يّطلع فيها على نقٍل لوجد ما قاله قد سبقه إليه 

ن الفقه فيه حتى وصل لهذه المرتبة، ساغ له اإلفتاء  .(2)أحد من العلماء، فإذا تمك 
النفس فقال: "شرط  المفتي َكونه فقيه الن فس...، صحيح  واشترط النووي في المفتي كونه فقيه

، والمجتهد: "ذو ملكة يدرك بها العلوم، وفقيه النفس عارف بالدليل (3)النظر واالستنباط"
 .(4)العقلي"

أن يكون ممن جمع صفات القضاء، أو ممن ولي القضاء واإلفتاء، متقنا  لمذهب إمامه، وأن -3
ينق أحكامها بعد استتمام تصويرها جليها وخفيها، وأن يكون شديَد يصور المسائل على وجهها و 
 الفهم بالطبع لمقاصد الكالم.

* * * * * 

                                                           

 .15/ 1 الكويتية الفقهية الموسوعة (1)
 .112/ 4 الكبرى  الفقهية لفتاوى ا (2)
 .41/ 1المجموع شرح المهذب  (3)
 .211 ص التعاري  مهمات على التوقي  (4)
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 المبحث الثاني: الترجيح بكون الراوي فقيهاً: 

إذا وقع بين يدي طالب العلم رواياٌت متعارضٌة، ولم يمكن التمييز بين هذه الروايات، وتعذر 
الترجيح بين هذه الروايات، ووجوه الترجيح كثيرٌة، منهم من أوصلها إلى  الجمع بينهما، فحينهذ يتعين

 .(2)، ومنهم من أوصلها إلى المائة، وزاد عليها عشرا  (1)خمسين وجها  
ا عنده، وذلك عند  (3)وذكر الحازمي في االعتبار في الناسخ والمنسوخ للترجيح خمسين وجه 

ر إ لى الترجيح. قال: ووجوه الترجيحات كثيرٌة، أنا أذكر تَعذ ر الجمع بينهما، فحينهذ يتعين المصي
واة أحد الحديَثْين مع تساويهم في الحفظ  معظمها، ثم قال: "الوجه الثالث والعشرون: أن يكون ر 
 واإلتقان فقهاء عارفين باجتناء األحكام  من مثمرات األلفاظ، فاالسترواح إلى حديث  الفقهاء  أولى".

ٍم قال: قال لنا وكيٌع: َأي  اإلسناَدْين أحب إليكم، األعمش عن أبي وائل وحكى علي بن َخْشرَ 
عن عبد الله، أو سفيان عن منصوٍر عن إبراهيم عن َعْلقمة عن عبد الله؟ فقلنا: األعمش عن أبي 
وائل عن عبد الله فقال: يا سبحان الله، األعمش شيٌخ وأبو وائٍل شيٌخ، وسفيان فقيٌه، ومنصور فقيٌه، 

 .(4)براهيم فقيٌه، وعلقمة فقيٌه، وحديٌث يتداوله الفقهاء خير من أن يتداوله الشيوخ وإ
وهذا ما ذكره المحدثون أيضا  في كتبهم: أن رواية الراوي الفقيه مقدمٌة وراجحٌة على رواية 
ل الراوي غير الفقيه فإنها مرجوحٌة، كما قال وكيٌع ألصحابه: أيما أحب إليكم: األعمش عن أبي وائ
عن ابن مسعود، أو سفيان عن منصوٍر عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود؟ فقالوا: األول، 
فقال: األعمش عن أبي وائل: شيٌخ عن شيٍخ، وسفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن 

 .(5)مسعود: فقيٌه عن فقيٍه، وحديٌث يتداوله الفقهاء، أحب إلينا مما يتداوله الشيوخ 

                                                           

 .5: ص للحازمي والمنسوخ الناسخ في االعتبار (1)
ها رأيـت وقـد المائـة، علـى تزيـد الترجيحـات وجوه: "العراقي قال (2)  ثـم الحـازمي، عـدها التـي بالخمسـين فأبـدأ مختصـر ا عـد 

 أخـــرى  وجــوه م  وثَــ: "قـــال ثــم المائــة بعــد العاشـــر الوجــه إلــى بهــا فبلـــ  ســردها فــي ومضــى، "الـــوالء علــى بقيتهــا أســرد
ــرَ  مــا بعــض وفــي. رنظــ بعضــها فــي للتــرجيح ــا، نظــر ذ ك   وجــوه أن المصــنف لقــول منهــا أيضــا هــذا ذكــرت وإنمــا أيض 
 .231- 236 واإليضاح التقييد ."أعلم والله. فأكثر خمسون  الترجيح

 .5 ص (3)
 .15 ص للحازمي االعتبار (4)
 .164ص الحثيث الباعث (5)
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: الطريق الثامن: الترجيح بكون الراوي فقيها ، إذا (1)الكريم النملة في المهذب وقال عبد
تعارض خبران، وراوي أحد الخبرين أفقه من راوي الخبر اآلخر، فإنه يقدم الخبر الذي راويه أفقه 
ة على الخبر اآلخر؛ وذلك ألن الراوي الفقيه أعرف بمدلوالت األلفاظ، وأعلم باقتناص األحكام الشرعي

يميز بين ما يجوز وما ال يجوز، وبين ما يمكن حمله على ظاهره، وما  -إذن  -من األلفاظ، فهو 
ال يمكن فيه ذلك، فإذا سمع مثل ذلك فإنه يبحث عنه، وعن ما يتعلق به من سبب نزوله ووروده 
ه، حتى يطلع على ما يزول به اإلشكال، بخالف غير الفقيه، فليس كذلك "حيث إنه يروي ما يسمع

وقد يؤدي إلى حكم غير صحيح، أو إلى حكم مخالف لمقاصد الشريعة، إذن يكون احتمال الخطأ 
رضي  -في كالم الفقيه أقل، ويكون أكثر ضبطا ، وأشد  اعتناء  بنقل الكالم، لذلك يرجح خبر عائشة 

: ريرة على خبر أبي ه (2)كان يصبح جنبا  من غير احتالٍم ويصوم": "أن النبي -الل ه عنها 
 . (3)"من أصبح جنبا فال صيام له"

وقال شيخنا العالمة الشيخ محمد عوامة نقال  عن شيخه الشيخ عبدالله بن الصديق الغماري: 
ومراد المحدثين بها ترجيح الراوي الموصوف بها ولو كان أقل  من الثقة، بحيث لو تعارضت رواية 

 .(4)ن: قدمت رواية الصدوق المذكور"الصدوق الفقيه البدن مع رواية الثقة غير المتق
قلت: ومما سبق بيانه ينقدح في العقول واألفهام معنى فقيه البدن أو فقيه النفس، الذي 
استعمله المحدثون واألصوليون في بعض الرواة، وأن الموصوف بها لديه ملكة فقهية قوية، بحيث لو 

له قد سبقه إليه أحٌد من العلماء، فكأنما ألين قضى برأيه في مسألٍة لم يطلع فيها على نقٍل لوجد ما قا
الفقه له كما ألين الحديد لداود، وصار الفقه له سجية ، ومن ثم  عند التعارض تترجح روايته على 
رواية من دونه، كما قال األعمش عن أبي وائل: "وحديث يتداوله الفقهاء أحب إلينا مما يتداوله 

 الشيوخ".
 

* * * * * 
 

                                                           

 .2445/ 5 المقارن  الفقه أصول علم في المهذب (1)
 .(1111) باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب ،اب الصيامكت ،مسلم (2)
 (.25615)أحمد و  (،3433) ابن حبانو  ،(3116) الكبرى  النسائي في (3)
 .43/ 1 بتحقيق الشيخ محمد عوامة الكاشفمقدمة  (4)
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 الرواة الموصوفون بفقيه البدن مرتبين على حروف المعجم: لث: المبحث الثا

 إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان أبو ثوٍر الكلبي الفقيه البغدادي: - 1
 .(1)قال فيه َمسلمة بن قاسم األندلسي: "ثقة جليل فقيه البدن"

 .(2)متقنين بها"وقال الحاكم: "كان فقيه أهل بغداد ومفتيهم في عصره، وأحد أعيان المحدثين ال
 .(3)وقال ابن حبان: "كان أحد أئمة الدنيا فقها  وعلما  وورعا  وفضال  وديانة  وخيرا "

ْرخسي: - 2  أحمد بن َسعيد بن صخر الدارمي، أبو جعفر الس 
، وقال الخطيب: "كان أبو جعفر (4)قال أحمد بن حنبل: "ما قدم علّى خراساني، أفقه بدنا  منه"

الفقه ومعرفة الحديث والحفظ له، ثم كان أكثر أوقاته في الرحلة لسماع أحد المذكورين ب
، وقال الحافظ: "ثقة حافظ من الحادية عشرة (6)، وقال الخزرجي: "الفقيه الحافظ"(5)الحديث"

 .(1)مات سنة ثالث وخمسين"
اوي العط ار:  - 3  أحمد بن عبد الله الس 

 .(3)و كنحو شيوخي في اإلسناد"قال مسلمة بن قاسم: "ثقٌة فقيه البدن، وه
 أحمد بن محمد بن سالمة الط حاوي الحنفي اإلمام، أبو جعفر األْزدي المصري:  -4

وقال مسلمة في كتاب"الصلة": "كان ثقة  جليل القدر، فقيه البدن، عالما  باختالف العلماء، 
 .(1)بصيرا  بالتصني "

، وقال الشيرازي في طبقات (1")لم يخّلف مثله وقال ابن يونس: "كان ثقة ثبتا ، فقيها  عاقال ،
 .(2)الفقهاء: "وإليه انتهت رياسة أصحاب أبي حنيفة بمصر"

                                                           

 .212/ 1إكمال تهذيب الكمال  (1)
 .15/ 2طبقات الشافعية  (2)
 (211ت ) التهذيب تهذيب (3)
 (.31ت ) الكمال تهذيبو  (،2115) ت بغداد اريخت (4)
 (.2115ت ) بغداد تاريخ (5)
 .6: ص الكمال تهذيب تذهيب خالصة (6)
 (.31)تقريب ال( 1)
 الساوي: نسبة إلى مدينة بين الري وهمدان تسمى"ساوة".و  (،352) 336/ 1 الستة الكتب في يقع لم ممن الثقات (3)
 .36/ 2 الستة الكتب في يقع لم ممن الثقات (1)
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ْرَهم:  -5  إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد بن د 
 .(3)قال مسلمة بن قاسم: "بغداديٌّ ثقٌة، عظيم القدر، فقيه البدن، عالٌم بالتصني "

 اعيل فاضال ، عالما ، متقنا ، فقيها  على مذهب مالك بن أنس، وقال الخطيب: "كان إسم
وصنف المسند وجمع حديث مالٍك، ويحيى بن سعيد األنصاري، وأيوب الَسْختياني، وولي 

 .(4)القضاء بها 
 إسماعيل بن يحيى بن َكْيَسان الرازي، رفيق أبي مسعود بن الف َرات:  -6

، وقال ابن يونس: "كانت له عبادٌة وفضٌل، ثقٌة في (5)قال مسلمة: "مصريٌّ ثقٌة فقيه البدن"
، وقال الخليلي: "اتفقوا (6)الحديث، ال ي ختلف فيه، حاذٌق في الفقه، وكان أحد الزهاد في الدنيا"

 . (1)على أنه أزهد أهل العلم بمصر في زمانه، وأحسنهم ديانة، مات سنة أربع وسبعين ومائتين"
 نافع القرشي األموي، موالهم المصري: يكنى أبا عبد الله. أصب  بن الفرج بن سعيد بن -1

قال القاضي عياض: "قال ابن أبي دليم: كان فقيه البدن، وقال ابن حارث: كان ماهرا  في 
، وقال ابن يونس: كان مضطلعا  بالفقه والنظر، توفي سنة (3)فقهه، فقيه البدن، طويل اللسان"

 .(1)هـ225
 بن إياص المزني، أبو واثلة البصري:  إياص بن معاوية بن قرة -3

 . (11)قال الجاحظ: " كان من مفاخر مضر، ومن مقدمي القضاة، وكان فقيه البدن"

                                                                                                                                                    

 (.51) 22/ 1 ي المصر  يونس ابن تاريخ (1)
 .(142: ص) الفقهاء طبقات (2)
 .361/ 2 الستة الكتب في يقع لم ممن الثقات (3)
 (.3211ت ) بغداد تاريخ (4)
 .414/ 2 الستة الكتب في يقع لم ممن الثقات (5)
 .45/ 1تاريخ ابن يونس المصرى  (6)
 .421/ 1اإلرشاد  (1)
 .11/ 4 المدارك بترتي (3)
 (.141ت ) المصرى  يونس ابن تاريخ (1)
 .113/ 1البيان والتبيين  (11)
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َوَقال العجلي: "إَياص بن معاوية بن ق ر ة بصريٌّ ثقة وكان على قضاء البصرة وكان فقيها  
 .(1)عفيفا "

 (.2)ة مات سنة اثنتين وعشرين ومائة"وقال الحافظ: "القاضي المشهور بالذكاء ثقة من الخامس
ي:  -11 قاش   بشر بن المفضل الر 

 (.3")قال العجلي: "ثقٌة فقيه البدن ثبٌت في الحديث حسن الحديث صاحب سنة
" د أبو إسماعيل الر قاشي موالهم، البصري   .(4)وقال الذهبي: "اإلمام، الحافظ المَجوّ 

 ي موالهم أبو يحيى الكوفي: حبيب بن أبي ثابت قيس بن دينار األسد-11
 .(5)قال العجلي: "كان فقيه البدن، كان مفتي الكوفة قبل الحكم بن ع َتيبة وحماد"

 .(6)وذكره أبو جعفر الطبري في طبقات الفقهاء فقال: "كان ذا فقٍه وعلٍم"
 عشرة" وقال الحافظ: "ثقٌة، فقيٌه، جليٌل، وكان كثير اإلرسال والتدليس من الثالثة مات سنة تسع

(1) . 
 حبيب بن الربيع مولى أحمد بن أبي سليمان الفقيه: -12

قال الخراط: "كان فقيه البدن، يميل إلى الحجة، عالما  بكتبه، حسن األخالق"، وقال أبو الوليد 
، توفي سنة تسع وثالثين وثالث (3)كان فقيها  عابدا ""الباجي: "هو فقيه"، وقال القاضي عياض: 

 .(1)مهة 
حسين بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن سعيد بن أبان، أبو عبد الله البغدادي ال -13

 المحاملي: 
                                                           

 (.514) ت الرجال أسماء في الكمال تهذيبو  (132ت ) للعجلي الثقات (1)
 (.512ت ) تقريبال (2)
 .241/ 1 للعجلي الثقات (3)
 .415/ 1 الّسير (4)
 .115: ص للعجلي الثقات (5)
 .111/ 2 التهذيب تهذيب (6)
 .151: ص تقريبال (1)
 .334/ 5"المدارك ترتيب (3)
 .312/ 1جمهرة تراجم الفقهاء المالكية  (1)
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قال مسلمة بن قاسم: "بغدادٌي ثقٌة، جليل القدر، فقيه البدن، وكان إمام الشافعية، وكان كثير 
: ثقٌة كبيٌر عالٌم، (1)الحديث، مسن ٌد،" مات سنة ، وقال الذهبي: القاضي المحدث، وقال الخليلي 

 .(2)هـ 313
 الحسين بن منصور بن جعفر بن عبد الله بن رزين السلمي، أبو علي النًّْيسابوري:  -14

قال الحاكم: سهل الفراء عن الحسين بن منصور: فقال: "بٍخ بٍخ ؛ ثقٌة مأموٌن، فقيه البدن، نعم 
ه فمات في اليوم العبد ما عرفته" وع رض عليه قضاء نيسابور، واختفى ثالثة أيام، ودعا الل

 .(3)الثالث 
َياث بن طلق بن معاوية بن مالك بن الحارث بن ثعلبة النخعي: -15  َحْفخ بن غ 

، وقال الذهبي: "اإلمام الحافظ (4)قال العجلي: "ثقة، مأمون، فقيه، وكان على قضاء الكوفة"
 .(5)القضاء ببغداد" العالمة القاضي، أبو عمر الن َخع ي  الكوفي، قاضي الكوفة، ومحدثها، وولي

َماص  بن مروان بن سماك الهْمَدانّي المغربي كنيته أبو القاسم القاضي:  -16  ح 
قال ابن فرحون"كان صالحا  ثقة  مأمونا  عدال  في حكمه فقيه البدن، بارعا  في الفقه أكبر 

 .(6)شأنه"
: كان معدودا  في العب اد، وقال الذهبي: العال مة المفتي القاضي، بصيرا  بالفقه، وقال ابن حارث

َياٍم، مع الفقه البارع، توفي سنة اثنتين وثالث مائٍة بإفريقية  ٍد َوص   .(1)صاحب تهج 
، من أعالم المالكية. -11 ْحن ون بن سعيد بن حبيٍب الت ن وخي   س 

الٌل ما اجتمعت في غيره" ا للعلم، فقيه البدن، اجتمعت فيه خ   .(3)قال أبو العرب: "كان جامع 

                                                           

 .411/ 3 الستة الكتب في يقع لم ممن الثقاتو  ،216/ 11 يرسّ ال (1)
 .612/ 2اإلرشاد: و  ،411/ 3 الستة الكتب في يقع لم ممن الثقاتو  ،216/ 11 الّسير (2)
 .113: ص لمغلطاي الساقطة التراجم(، و 636)ت  التهذيب تهذيب (3)
 .125الثقات للعجلي ص:  (4)
 .436/ 1 الّسير (5)
 .11/131يرسّ ، وال342/ 1 المذهب الديباج (6)
 .131/ 11 الّسير (1)
   .111: ص أفريقيا علماء طبقات (3)
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، وقال (1)وذكره القاضي عياض فقال: "كان سحنون ثقة  حافظا  للعلم، فقيه البدن"
 .(2)الذهبي:"اإلمام، العال مة، فقيه المغرب"

 سعيد بن عباد أبو عثمان، يعرف بابن َغلة:  -13
قال أبو العرب: "كان ثقة ، فقيه البدن، ذا عبادٍة، فقيرا  متعففا "، من أكابر أصحاب سحنون، 
مستجاب الدعوة، من المتبتّ لين، قال ابن حارث: "وكان الغالب عليه العبادة، والصالة 

 .(3)والتنسك"
 عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقي: -11

 .(4)قال مسلمة بن قاسم: "كان فقيه البدن"، وقال النسائي: "ثقٌة مأموٌن أحد الفقهاء"
، وقال ابن خلكان: "الفقيه المالكي؛ جمع (5)أصحاب مالٍك  وقال الذهبي: "أحد األعالم، وأكبر

بين الز هد والعلم وتفق ه باإلمام مالٍك وصحبه عشرين سنة، وتوفي سنة إحدى وتسعين ومائة 
 .(6)بمصر"

 عبد الله بن سهل الق ْبر ياني أبو محمد: -21
هد له حماٌص بالفقه البارع"، قال التميمي: "كان شيخنا ثقة  فاضال ، فقيه البدن، صحيح الكتب، ش

 .(1)وقال ابن حارث: "كان عالما  بالمذهب، حسن الحفظ، توفي سنة ثمان وأربعين ومائتين"
 عبد الله بن محمد بن زياد بن واصل بن ميمون النًّْيسابوري:-21

سنة قال مسلمة: "كان ثقة  جليل القدر، فقيه البدن، عارفا  بالحديث، وكان يتفقه للشافعي، توفي 
: "هو حافٌظ ثقٌة فقيٌه، وكان الدارقطني  يفتخر به"  .(3)أربع وعشرين وثالثمائة"، وقال الخليلي 

 عبد الملك بن حبيب بن سليمان بن هارون بن عباص بن م رداص الّسلمّي: -22
                                                           

 .43/ 4 المدارك ترتيب (1)
 .462/ 1 الّسير (2)
 .221/ 4 المدارك ترتيب (3)
 (.513ت ) التهذيب ذيبته (4)
 .1141/ 4 اإلسالم تاريخ (5)
 .121/ 3 األعيان وفيات (6)
 .112/ 4 المدارك ترتيب (1)
 .111/ 6 الستة الكتب في يقع لم ممن الثقات (3)
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قال ابن عبد البر: "كان جّماعا  للعلم، كثير الكتب، طويل اللسان، فقيه البدن، نحويا  عروضيا  
ابة  إخباريا " وقال الحافظ: "أبو مروان الفقيه المشهور صدوٌق ضعي  الحفظ كثير (، 1)شاعرا ، نس 

 .(2)الغلط من كبار العاشرة مات سنة تسع وثالثين"
 عبد الملك بن عبد الحميد بن عبد الحميد بن ميمون بن مهران الجزري، أبو الحسن الميموني:  -23

 .(3)ن، كان أحمد يكرمه ويفعل معه ما ال يفعله مع أحٍد غيره"قال الخال ل: "كان فقيه البد
 .(4)وقال ابن حجر: الحافظ الفقيه صحب أحمد بن حنبل وروى عنه 

 عالء بن محمد: من أهل ت ْدم ير؛ يَكنى: أبا سهٍل: -24
يَر، وكان: رجال  صالحا  فاضال ، فقيه ا  .(5)لبدن"قال ابن الفرضي: "ي َكن ى أبا سهٍل، من أهل ت ْدم 

 علي بن محمد )أبو سهيل(: -25
 .(6)قال القاضي عياض: "وكان رجال  صالحا  فاضال ، فقيه البدن، كثير الكتب، حسن التقييد"

 لقمان بن يوسف الغساني المالكي:  -26
قال فيه الخر اط: "كان فقيه البدن، ثقة  صالحا ، وقال ابن حارث: كان من أهل العبادة والصيام، 

م، والتواضع، حافظا  لمذهب مالك، متفننا ، فقيها  مبرزا  في ذلك. عالما  باللغة، والحديث، والقيا
 .(3)، ويقال إنه كان عالما  باثني عشر صنفا  من العلوم (1)والرجال، والقرآن"

 الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي:  -21

                                                           

 .31/ 3 المدارك ترتيب (1)
 (.4114) تقريبال (2)
 .142/ 2 االرشد المقصد، و 411/ 6 التهذيب تهذيب (3)
 (.  156ت ) التهذيب تهذيب (4)
 .312/ 1 األندلس علماء تاريخ (5)
 .22/ 6 المدارك ترتيب (6)
 .216/ 5 المدارك ترتيب (1)
 .16ص صقلية في العرب (3)
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يحسن اْلَقْرآن، والن حو، ويحفظ  قال أحمد ويحيى بن بكير: "كان فقيه البدن، عربي  اللسان،
، وقال (1)...الحديث، وما زال يذكر خصاال  جميلة ، ويعقد بيده حتى عقد عشرة، لم أر مثله"

 .(3)،"وتوفي سنة خمٍس وستين ومائة"(2)الفسوي: "أحد أئمة الفقهاء والمحدثين"
 محمد بن إبراهيم بن أبي صبيٍح المالكي:  -23

 .(4)أهل الجزيرة، رجال  فاضال ، فقيه البدن"قال الخر اط: "كان من 
 .(5)وقال الذهبي: "شيٌخ صالٌح، حسٌن، له رحلٌة قديمة، وذكره عياٌض في الفقهاء المالكّية"

 محمد بن إبراهيم بن زياد، أبو عبد الله بن المو از اإلسكندراني المالكي:  -21
بي: "اإلمام المالكي صاحب التصاني ، ، وقال الذه(6)قال مسلمة بن قاسم: "ثقٌة، فقيه البدن"

فّ ي سنة إحدى وثمانين بدمشق"  .(1)وله مصنٌف حافٌل في الفقه، ت و 
 محمد بن إبراهيم بن سعيد بن عبد الرحمن بن موسى البوشنجي:  -31
، وقال ابن حبان: "َوكان فقيها  متقنا ، مات (3)قال ابن يونس: "كان فقيه البدن، صحيح اللسان" 

، وقال الحافظ: "الفقيه األديب شيخ أهل الحديث في (1)بور سنة تسعين ومائتين"بَنْيسا
 .(11)عصره"
 
 
 محمد بن أحمد، أبو نصر اإلسماعيلي: -31

                                                           

 .14/ 2 واللغات األسماء تهذيبو  ،524/ 14بغداد  تاريخ (1)
 .45/ 1 والتاريخ لمعرفةا (2)
 .211 ص والمحدثون  الحديث، و 451/ 3 التهذيب تهذيبو  ،2/13 األسماء تهذيب( 3)
 .26/ 6 المدارك ترتيب (4)
 .66/ 25 اإلسالم تاريخ (5)
 .111/ 3 الستة الكتب في يقع لم ممن الثقات (6)
 .133/ 21 اإلسالم تاريخ (1)
 .152/ 1 حبان البن الثقات، و يونس البن 134/ 2مصر تاريخ (3)
 .152/ 1 حبان البن الثقات، و يونس البن 134/ 2مصر تاريخ (1)
 .3/ 1 التهذيب تهذيب (11)
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: "وكان ثقة ، مات بعد السبعين  قال مسلمة: "جرجانيٌّ ثقٌة فقيه البدن"، وقال الخليليٌّ
 .(1)وثالثمائة"

م ري: محمد بن أحمد بن محمد بن الَجْهم -32  بن هارون الس 
 .(2)هـ" 333قال مسلمة: "ثقٌة رجٌل صالٌح فقيه البدن، وكان من أجلّ  فقهاء بغداد. مات سنة 

 محمد بن إدريس بن العباص بن عثمان بن شافع أبو عبد الله الشافعي المكي: -33
مصر رأص قال أبو حاتم: محمد بن إدريس: "فقيه البدن، صدوق اللسان"، وقال الحافظ: "نزيل 
د ألمر الدين على رأص المائتين مات سنة أربع ومائتين"  .(3)الطبقة التاسعة وهو المجدّ 

 .(4) محمد بن جعفر الهذلي، موالهم أبو عبد الله البصري المعروف بغندر-34
قال محمد بن يزيد: "كان فقيه البدن، وكان ينظر في فقه زفر"، وقال العجلي: "بصرٌي ثقٌة، 

، وقال الذهبي: "أحد األثبات المتقنين، وال سيما في (5)الناص في حديث شعبة" وكان من أثبت
د، الثبت"(6)شعبة" ير: "الحافظ، المجوّ   .(1)، وقال في السّ 

 محمد بن علي بن اْلحسن بن هارون، أبو عبد الله البجلّي القيرواني: -35
ل العراقي: "َلقي اْلم زن ّي وتفقه قال أبو العرب: "كان عارف ا بمذهب الشافعي، فقيه البدن"، وقا

 .(1)َعلّي الربيع بن سليمان"

                                                           

 .165/ 3 الستة الكتب في يقع لم ممن الثقات (1)
 .141/ 3 الستة الكتب في يقع لم ممن الثقات (2)
، قلـــت: الوحيـــد الـــذي وقفـــت علـــى وصـــفه بفقيـــه البـــدن وفقيـــه 461: ص التهـــذيب تقريـــبو  ،66: ص الشـــافعي آداب("3)

 عنـه نفـى قـد الشـافعي أن مـع "،صـدوق  الـنفس فقيـه": لـرازي قـالالنفس: الشافعي، والقائـل إمـام واحـد هـو: أبـو حـاتم ا
رعـة أبــو الحـديث، فـي الغلـطَ   آداب، ولعلـه وهــم مـن النسـاخ والنقلــة، صـدوق  البــدن فقيـه: حـاتم أبـو وقــال ،داود وأبـو ز 
 .461: ص تقريبوال ،66: ص الشافعي

ـأل بـن جـريج سـماه غنـدرا  ان إقيل  (4) تهـذيب التهـذيب . الحجـاز يسـمون المشـغب غنـدرا   غب عليـه، وأهـلنـه كـان يكثـر الش 
1 /11. 

 (.121) 16/ 1 التهذيب تهذيب (5)
 .(1324) الميزان (6)
 .13/ 1يرسّ ال (1)
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 محمد بن مسرور النجار أبو عبد الله، يعرف بابن األصلع:  -36
قال ابن حارث: "وكان فقيه البدن، شأنه الفقه البارع والمناظرة فيه"، وقال المالكي: "كان شيخا  

 .(2)"23فقيها  بمذهب مالٍك، توفي: سنة  فقيها  عالما  بالحجة والنظر"، وقال عياض: "كان
 النعمان بن ثابت الكوفي أبو حنيفة اإلمام:  -31

، وقال الذهبي: عني بطلب اآلثار، وارتحل في (3)قال زائدة: "النعمان بن ثابت ؛ فقيه البدن"
 ، وقال الحافظ: فقيه مشهور من(4) ذلك، وأما الفقه فإليه المنتهى والناص عليه عيال في ذلك

 .(5)السادسة مات سنة خمسين ومائة 
ي:  -33 اش   هارون بن حميد، أبو موسى الش 

 .(6)236قال ابن حبان: "كان فقيه البدن، يروي عن أبي الوليد وسليمان بن حرب مات 
 يحيى بن آدم بن سليمان القرشي األ موي: -31

جلي: "كان ثقة  جامعا  للعلم ، وقال الع(1)قال يعقوب بن شيبة: "ثقٌة كثيٌر الحديث، فقيه البدن"
، وقال الحافظ: "ثقٌة حافٌظ فاضٌل من كبار التاسعة مات سنة ثالث (3)عاقال  ثبتا  في الحديث"

ا للعلم"(1)ومائتين"  .(1)، وذكر الذهبي: "أنه كان جامع 

                                                                                                                                                    

، قلت: لم أقف له على ترجمٍة عند غير العراقي هنا في ذيله، ولم أجـد لـه عنـده غيـر 133: ص االعتدال ميزان ذيل (1)
لــذي لفــت انتبــاهي أكثـر إلــى أن فقيــه البــدن مصـطلٌح متــداوٌل عنــد المحــدثين، وأنــه هـذه الكلمــة )فقيــه البــدن(، األمـر ا

 وصف للراوي بشبه الكمال.
 .322/ 5 المدارك ترتيب (2)
 .563: ص التهذيب تقريب، العوام البن ،31،141: ص وأخباره حنيفة أبي فضائل (3)
 .312/ 6 الّسير (4)
 .563: ص التهذيب تقريب، و العوام بنال 31،141: ص وأخباره حنيفة أبي فضائل (5)
، قلـت: شـأنه شـأن البجلـي القيروانـي، فلـم أقـف لـه علـى ترجمـٍة عنـد غيـر ابـن حبـان، ولـم 242/ 1 حبان البن الثقات (6)

أجد له عنده غير هذه الكلمة )فقيـه البـدن(، وهـو تأكيـٌد علـى تأكيـٌد للنتيجـة التـي توصـلت إليهـا بعـد التتبـع واالسـتقراء 
فقيـــه البـــدن مصـــطلٌح متـــداوٌل عنـــد أئمـــة الجـــرح والتعـــديل، وأنـــه وصـــف للـــراوي بشـــبه الكمـــال فـــي الفعـــال  وهـــي: أن
 واألقوال.

 .111/ 31 الكمال تهذيب (1)
 (.1131) 463: ص للعجلي الثقات (3)
 .531: ص تقريبال (1)



 

  66 

 يحيى بن عمر بن يوسف بن عامر الكناني: -41
، فقيه البدن، كثير الكتب في الفقه، واآلثار، قال أبو العرب: "كان إماما  في الفقه، ثبتا  ثقة  

، وقال ابن فرحون: "كان فقيها  حافظا  للرأي ثقة  ضابطا  لكتبه متقدما  في (2)ضابطا  لما روى"
 .(4)، وقال الزركلي: فقيٌه مالكيٌّ عالٌم بالحديث (3)الحفظ إماما "

 احب أبي عمر بن عبد البر: يوسف بن سليمان بن مروان األنصاري المعروف بالرباحي، ص -41
قال ابن بشكوال: "كان فقيها  عالما ، متدينا  ورعا  فاضال ، جم اعة  للعلم، فقيه البدن، نحويا  
ابة ، خيّ را  " وقال ابن خزرج: كان متفننا  في العلوم مجاب الدعوة، وتوفي  عروضيا  شاعرا  نس 

 .(5)هـ  443آخر سنة 
ف بن يحيى بن يوسف  -42  : (6)األزدّي، المْعروف بأبي عمرو بالمغامّي يوس 

قال ابن الفرضي: كان أبو عمرو يوسف بن يحيى األْزدي المغامّي ثقة  إماما  عالما ، جامعا  
لفنون من العلم، عالما  بالذ ب عن مذاهب الحَجازّيين، فقيه البدن، عاقال  وقورا ، توفي 

 .(1)هـ 233سنة"
 المبحث الرابع: الرواة الموصوفون بفقيه النفس مرتبين على حروف المعجم: 

 إبراهيم بن معقل بن الحجاج، أبو إسحاق النسفّي.  -1
قال عنه الذهبي: "قاضي َنْسف وعالمها، رحل وكتب الكثير، وروي الّصحيح عن البخارّي، 

 .(3)وكان فقيه الّنفس، عارف ا باختالف العلماء"
. إبراهيم  -2  بن يزيد بن َقيس، أبو عمران النخعي 

                                                                                                                                                    

 .113/ 3 الّسير (1)
 .353/ 4 المدارك ترتيب (2)
 .354/ 2 المذهب الديباج (3)
 .161/ 3 للزركلي ألعالما (4)
 .11: ص النسابين طبقات، و 641: ص األندلس أئمة تاريخ في الصلة (5)
 .521/ 2ترجمته في نفح الطيب للتلمساني وله قرطبة،  عمالالمغامي، نسبة إلى م غامة، مدينة باألندلس، من أ  (6)
 .211/ 2 األندلس علماء تاريخ (1)
 .114/ 6 اإلسالم تاريخ (3)
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، ثم الكوفي، أحد  ، اليماني  قال الذهبي: "اإلمام، الحافظ، فقيه العراق، أبو عمران الن َخع ي 
 األعالم.

 .(1)وكان بصيرا  بعلم ابن مسعود، واسع الرواية، فقيه النفس، كبير الشأن"
4-  : ير ي   أحمد بن الحسن بن أحمد، أبو بكر الح 

، النيسابوري،  ير ي  قال الذهبي: "اإلمام، العالم، المحدث، مسن د خراسان، قاضي القضاة، الح 
 الشافعي،

ورخه السمعاني، وقال: هو ثقة في الحديث، وكان بصيرا  بالمذهب، فقيه النفس، يفهم الكالم، 
 .(2)وق لّ د قضاء نيسابور مدة ، صن ف في األصول والحديث"

 ن أحمد بن عبد الواحد بن عبد الغني أبو العباص، شهاب الدين اأَلْذَرعّي: أحمد بن حمدان ب -5
قال السبكي: "اإلمام العالمة، المطلع، صاحب التصاني ، شيخ البالد الشمالية، وفقيه تلك  

الن احية، ومفتيها، والمشار إليه بالعلم فيها، وكان فقيه الن فس، توّفي سنة ثالٍث وثمانين 
 .(3)حلب"وَسبعمائٍة ب

 أحمد بن عبد الله بن بركة بن ناجية، أبو القاسم الحربّي، الفقيه:  - 6
ل شافعيًّا، وكان إمام ا بارع ا، بصير ا   قال الذهبي: "برع في مذهب أحمد، ثم صار حنفيًّا، ثم تحو 

ا بالمناظرة، ديّ ن ا، توفي سنة  .(4)هـ"554بالفقه، فقيه الّنفس، قّيم 
ْند ب بن أحم -1 ْرجاني:ج   د بن عبد الرحمن بن عبد المؤمن ْبن خالد، أبو َذّر الج 

 .(5)هـ"336قال حمزة الجرجاني: "وكان فقيه النفس متدينا ، توفي سنة 
ا خيّ ر ا"  .(6)وقال الذهبي: "وكان فقيه 

 الحسن بن أبي الحسن يسار، أبو سعيٍد البصري:  -3
                                                           

 .521/ 4 النبالء أعالم سير (1)
 .114/ 5 الّسير (2)
 .141/ 3 الشافعية طبقات (3)
 .31/ 12 اإلسالم تاريخ (4)
 .132: ص جرجان تاريخ (5)
 .511/ 3 اإلسالم تاريخ (6)
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، مأمونا ، عابدا،  ناسكا ، كثير العلم، فصيحا ، قال ابن سعٍد: "كان جامعا ، عالما ، ثقة ، حجة  
مة  من بحور العلم، فقيه النفس، عديم النظير، رأص في أنواع الخير، مات سنة عشٍر  حافظا  عال 

 .(1)ومائٍة"
 حسن بن منصور، الفرغاني. -1

ن المشهور بقاضي خان إمام كبيٌر من أئمة الحنفية، معدوٌد عندهم من مجتهدي المذهب الذي
لهم الترجيح في األقوال، وعده ابن كمال باشا من طبقة االجتهاد في المسائل. وقال ابن 
ه قاضي خان مقدٌم على تصحيح غيره؛ ألنه فقيه النفس، توفي سنة  ح  قطلوبغا: "من يصحّ 

 .(2)هـ 512
 سعيد بن المسيب، المخزومي: -11

، وكان المقدم في (3)ه"14فس، توفى سنة قال الذهبي: "أجل  التابعين، كان واسع العلم، فقيه الن
، جمع بين الحديث والفقه والزهد والورع، وكان أحفظ الناص (4) الفتوى ويقال له: فقيه الفقهاء

 . (5)ألحكام عمر بن الخطاب وأقضيته"
 سلمة بن ديناٍر المخزومي: -11

لقدر، موته سنة أربعين قال الذهبي: "كان فقيه النفس، ثقة ، فقيها ، ثبتا ، كثير العلم كبير ا
 .(6)ومائة"

 سليمان بن يوسف بن مفلح بن أبي الوفاء: - 12
قال الحافظ: "من أعالم الشافعية، وأخذ علم الحديث عن ابن رافٍع وغيره، وكان، فقيه النفس، 

 .(1)محبوبا  للن اص، معينا للطلبة، خصوصا أهل الحديث على مقاصدهم بجاهه، وكتبه، وماله"
 لباقي بن يوسف بن علي بن صالح بن عبد الملك بن هارون، أبو تراب المراغي:عبد ا- 13

                                                           

 .51/ 1 الحفاظ تذكرة (1)
 (.512ت ) اإلسالمي الفقه تاريخ في السامي الفكر (2)
 .56-1/54تذكرة الحفاظ  (3)
 .121/ 5 الّسير (4)
 .(112/ 3األعالم للزركلي ) (5)
 .111/ 1 الحفاظ تذكرة (6)
 .311/ 2 الكامنة الدرر (1)
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: "اإلمام، عديم النظير في فّنه، سليم  قال الذهبي: "اإلمام القدوة الفقيه العالمة"، وقال الّسمعاني 
ّفي سنة  لق، فقيه الّنفس، قوي الحفظ، مفتي نيسابور، ت و  الّنفس، عامٌل بعلمه، حسن الخ 

 .(1)هـ"412
 عبد الخالق بن األنجب ابن معمر بن حسن العراقي الشافعّي، ويعرف بالحافظ:  -14

، وال ريب أنه رجل فقيه النفس"  .(2)قال الذهبي: "اإلمام، الفقيه الجليل، المحدث المَعم ر 
 عبد الرحمن بن أحمد بن سعيد بن غرسّية بن الحّصار، قاضي الجماعة باألندلس:  -15

"كان عالما ، بارعا ، فقيه النفس، صاحب سنة، مات سنة إحدى وعشرين قال الذهبي: 
 .(3)وأربعمهٍة"

 عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق:  -16
 .(4)قال الذهبي: "اإلمام الثبت الفقيه، وكان إماما ، حجة ، ورعا ، فقيه الن فس كبير الشأن"

 خرز: عبد العزيز بن أحمد، أبو الحسن ال -11
قال الخطيب:" كان فاضال  فقيه النفس، ينتحل مذهب داود الظاهري، ولي القضاء، توفي سنة 

 .(5)هـ"311
13-  :  عبد العزيز بن عبد الله بن أبي َسلمة، َمْيم ْوٍن أبو عبد الله الت ْيم ي 

، فصيٌح، قال الذهبي: "اإلمام، المفتي الكبير، ولم يكن بالمكثر من الحديث، لكنه فقيه الن   ْفس 
، صاحب مالك  ْون   (.6)كبير الشأن"الفقيه والد الم فتي عبد الملك بن الَماَجش 

                                                           

 .416/ 16 الّسير (1)
 .416/ 16 الّسير (2)
 .241/ 2 العبر (3)
 .133/ 6 الّسير (4)
 .241/ 12 بغداد تاريخ (5)
 .15/ 1 يرسّ ال (6)
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 عبد الله بن محمد بن قاسم بن هالل القرطبّي الفقيه:  -11
قال الذهبي: "رحل وأخذ عن الم زنّي، وبالعراق عن داود الّظاهرّي، وأدخل األندلس كتب داود، 

"وكان عارف ا بمذهب مالٍك،   .(1)فقيه النفس، وتوفّ ي سنة اثنتين وسبعين كهال 
عبد الله بن هارون الرشيد بن محمد المهدي بن أبي جعفر المنصور، المأمون الخليفة،  -21

 العباسي: 
يرة، فقيه الن ْفس  ي عد من كبار العلماء" م: "كان أم ارا  بالعدل محمود السّ   .(2)قال أبو َمعشٍر المَنجّ 

ّي الشافعي:  عثمان بن-21 ر ّي الزبيد   محمد بن عبد الله بن عمر بن أبي بكر، أبو عمر الن اش 
قال السخاوي: "كان جيد الفقه وقواعده واألصول، فقيه الن فس، مقتدرا  على استنباط المعاني 

 .(3)البديعة، مملوٌء علما  وفضال ، مع خبرٍة وصالح، ولي قضاء القمحة مدة  
، الخليفة الراشد: عمر بن عبد العز  -22  يز بن مروان األموي 

قال الذهبي: "اإلمام، الحافظ، العالمة، المجتهد، ... أَشج  بني أمية"، حريصا  على العدل، وافر 
، زاهدا  مع الخالفة، وع د  عند أهل العلم من الخلفاء الراشدين، والعلماء  العلم، فقيه الن ْفس 

 .(4)العاملين"
 م بن أحمد بن علي بن سليمان، البيجوري الشافعي:محمد بن إبراهي -23

قال السخاوي: حفظ القرآن، والعمدة، والمنهاج، وجمع الجوامع، وألفية ابن مالٍك، وكان القمني  
 .(5)يقول: إ نه فقيه الن فس

 محمد بن أحمد بن أبي بكر بن جبير، الخياط الحلبي: -24
ْبك ّي، وتميز في الفرائض والحساب، بل كان قال السخاوي: "أخذ عن العلم الب ْلق ين يّ  ، والشرف الس 

فقيه الن فس، درص وأفتى وحدث، وولي قضاء إسكندرية وقتا ، مات سنة سبع وثمانين 
 .(1)بالمحلة"

                                                           

 .565/ 6 اإلسالم تاريخ (1)
 .(316/ 3) يرسّ ال (2)
 .131/ 5 الالمع الضوء (3)
 .114/ 5 يرسّ ال (4)
 .244/ 6 الالمع الضوء (5)



 

  66 

 محمد بن أحمد بن أبي نصر بن الدباهي البغدادي: - 25
بي: "كان إماما  فقيه النفس، قال البرزالي: "متبٌع للسنة، حسن المشاركة ف ي العلم"، وقال الذه

 .(2)متبعا  للسنة، محذ را  من البدعة"
26- : افع ي  َوب ي  ثم الدمشق ي  الش   محمد بن أحمد بن الخليل بن َسعادة شهاب الدين اْلخ 

قال في المعجم المختخ بالمحدثين: "قاضي القضاة ذو الفنون وكان أحد أوعية العلم، َمل يح  
 .(3)لنفس، عالم ا بعلم الحديث، مات سنة ثالٍث وتسعين وست مائٍة"التصاني ، فقيه ا

محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز، الدمشقي، أبو عبد الله الذهبي، أمير المؤمنين في  -21
 الحديث: 

قال الصفدي: "كان فقيه النفس"، وقال السبكي: "إمام الوجود حفظا ، وَذَهب  العصر معنى  
معت األمة  في صعيٍد واحٍد فنظرها ثم أخذ يخبر عنها  ولفظا ، وشيخ الجرح والتعديل، كأنما ج 
 .(5)، وقال ابن كثير: "وقد ختم به شيوخ الحديث وحفاظه"(4)أخبار من حضرها"

 .(1)هـ"143، ومات سنة (6)وقال ابن شاكٍر الكتبي: "أتقن الحديث ورجاله، ونظر علله وأحواله"
 بن رْساَلن الت اج الشافعي:  محمد بن عبد الرحمن بن عمر -23

قال السخاوي: مدحه ولده فقال: "كان فقيه الن ْفس"، وأجازت له عائشة بنت ابن عبد الهادي 
وخلق، وقرأ في الفقه على أبيه، ووصفه شيوخه "بالشيخ اإلمام العالمة"، وناب عن أبيه في 

 .(3)القضاء 
 
 أبي ذئب:  محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحرث بن -21

                                                                                                                                                    

 .211/ 6 الالمع الضوء (1)
 .336-334/ 4 الحنابلة طبقات ذيل (2)
 .(13: ص) بالمحدثين المختخ المعجم (3)
 .112 ،211/ 1 الشافعية طبقات (4)
 .255/ 14والنهاية البداية (5)
 .311/ 2 الوفيات فوات (6)
 .  4/ 1 الحفاظ ذكرةت (1)
 .214/ 1 الالمع الضوء (3)
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قال أحمد: "كان فقيه النفس"، وقال الشافعي: "ما فاتني أحٌد فأسفت عليه ما أسفت على الليث،  
 .(1)وابن أبي ذئٍب"، مات بالكوفة سنة تسٍع وخمسين ومائة ببغداد 

 أبو بكر محمد بن عبد الله بن الحسين الن اصحي، النيسابوري.  -31
أفضل أهل عصره في الحنفية، وأعرفهم بالمذهب، وكان  قال عبد الغافر: "هو قاضي القضاة،

، ثم مات سنة أربٍع وثمانين  ،، وكان إمام الحرمين ي ثن ي عليه، وولي قضاء الر يّ  فقيه الن ْفس 
 .(2)وأربع مائٍة"

 محمد بن عمر بن يوسف األرموي: -31
 .(3)وفي سنة تسٍع وست مائٍة"قال ابن النجار: "كان ثقة، متدينا ، َفاضال، أديبا ، فقيه النفس، ت

 محمد بن علي بن عبد الواحد، السماكي الدمشقي:  -32
قال ابن خلكان: الشيخ اإلمام العالمة المفتي، قاضي القضاة، ذو الفنون، كبير الشافعية في 
عصره، له خبرة بالمتون، وكان بصير ا بالمذهب وأصوله، فقيه الن فس، وكان ي ضرب بذكائه 

 .(4)المثل  
 محمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن إسماعيل، أبو حامٍد الطوسي الفقيه الشافعي: -33
 .(5)قال ابن عساكر: "كان حسن المناظرة فقيه النفس، وتوفي سنة سبٍع وستين وخمسمائٍة" 
 يحيى بن أيوب الغافقي المصري:  -34

 .(6)ومهٍة" قال الذهبي: "وكان كثير العلم، فقيه النفس، مات سنة ثالٍث وستين
 يوسف بن أحمد بن ناصر بن خليفة، أبو المحاسن الدمشقي الشافعي:  -35

 .(1)قال السخاوي: "كان فقيه الن فس، سريع الّنظم، مع حسنه نظم العلوم"

                                                           

 .511/ 2 الشريفة المدينة تاريخ في اللطيفة التحفة (1)
 .311/ 2 الوفيات فوات (2)
 .113/ 14 بالوفيات الوافي (3)
 .151/ 4 بالوفيات الوافي (4)
 .214/ 55 دمشق تاريخ (5)
 .136/ 1 العبر (6)
 .213/ 11 الالمع الضوء (1)
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 يوسف بن مظفر بن عمر بن محمد بن أبي الفوارص، الفقيه، اإلمام، العالم:  -36
 .(1)يدا ، فقيه النفس، وتنّقل في القضاء بالبالد الحلبية"قال أبو حامٍد الغزالي: "وكان فقيها  ج

 يونس بن عيسى ابن جعفر بن محمد، القاضي شرف الدين الهاشمي األرمنتي: -31
 قال الذهبي: "كان من الفضالء النبالء، واسع الصدر"، وقال كمال الدين األدفوي: 

 .(2)كان فقيه الّنفس يتكلم على الوسيط كالما  حسنا  
 

 خاتمةال

على أهم النتائج  -بفضل الله تعالى -فبعد هذه الدراسة لمصطلح )فقيه البدن(، وقفت
 والتوصيات: 
 أوالً: النتائج: 

 أن من اتصف بها قد تمكن في الفقه حتى اختلط بلحمه ودمه وصار سجية  له، وإماما  فيه. -
قل  من الثقة، بحيث لو مراد المحدثين بها: ترجيح رواية الراوي الموصوف بها ولو كان أ -

مت رواية  الصدوق  تعارضت رواية الصدوق الفقيه البدن مع رواية الثقة غير المتقن: ق دّ 
 المذكور.

القاسم المشترك بين غالب هؤالء الرواة، الذين قال فيهم أئمة الجرح والتعديل: فقيه البدن أو  -
 قه مع الزهد والعبادة.فقيه النفس هو االجتهاد، والجمع بين صنعتي الحديث والف

أنها وصٌف بالتعديل زائٌد، تدل على رسوخ صاحبها وشموخه في العلم، وأنه إليه المنتهى فيه،  -
وأن كل من اتصف بها فقد ثبتت عدالت ه بالشهرة، فهو إماٌم جهبٌذ، مجتهد، وليس لمصطلح 

ي  الحفظ كثير الغلط )فقيه البدن( عالقٌة بالجرح والتعديل، بدليل أنها قيلت في الصدوق ضع
 وفي الثقة.  (3)

                                                           

 .661/ 5 النصر وأعوان العصر أعيان (1)
 . 635/ 5المصدر السابق  (2)
 من فقيه البدن من هذا البحث 22، ترجمة رقم الّسلميّ  حبيب بن الملك عبدكما قيل في  (3)
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الموصوف بها: إما أن يكون محدثا ، أو فقيها ، أو محدثا  فقيها  جمع بين صناعتي الحديث  -
 والفقه.

 بعد البحث واالستقراء لم أقف على من جمع األئمة له بين الوصفين )فقيه البدن وفقيه النفس(. -
 ثٌة من األئمة وهم )الذهبي وابن حجر والسخاوي( أكثر من استعمل لفظة )فقيه النفس( ثال -

 ثانياً: التوصيات: 

أوصي طلبة العلم في أقسام الحديث وعلومه في جميع الكليات والجامعات بقراءة مقدمات كتب  -
السنة المحققة تحقيقا  علميا  قويا  بأيدي كبار المحققين، ورواد جيل التحقيق من أمثال الشيخ 

ر، والشيخ محيي الدين عبد الحميد، والشيخ/ عبد السالم هارون، واألستاذ/ العالمة/ أحمد شاك
محمد فؤاد عبد الباقي، والشيخ/ عبدالفتاح أبو غدة، والشيخ/ محمد عوامة...، وغيرهم من 
المحققين المعتبرين والكتاب المعتدلين، وذلك لما في هذه المقدمات من الفرائد والنكت العلمية 

 لمشتغلون بالسنة.التي ينتفع بها ا
كما أوصي طلبة العلم في أقسام الحديث وعلومه بتتبع ألفاظ الجرح والتعديل المنثورة في بطون  -

كتب التراجم والطبقات لألئمة الجرح والتعديل، وشرح معناها، وتسكينها في مراتبها، وفي ذلك 
وي والمروي، ومن ثم خدمٌة عظيمٌة للسنة النبوية لما يترتب عليه من الوقوف على حال الرا

 قبول الحديث أو رده.
 هذا، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ثم الصالة والسالم على خير البريات.

 ثبت المراجع

 القرآن الكريم. -
 -اإلحكام في أصول األحكام، لآلمدي، ت: عبد الرزاق عفيفي، المكتب اإلسالمي، بيروت  -

 دمشق 
 هـ.1422للبخاري، ت: زهير الناصر، دار طوق النجاة األولى، الجامع المسند الصحيح،  -
 اختصار علوم الحديث، البن كثير، ت: أحمد شاكر، دار الكتب العلمية، بيروت. -
 آداب الشافعي ومناقبه، البن أبي حاتم الرازي، ت: عبد الغني عبد الخالق، دار الكتب العلمية. -
 
 هـ.1411مكتبة العلوم والحكم بيروت، األولى، أدب المفتي والمستفتي البن الصالح،  -
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 إرشاد الفحول، للشوكاني، ت: أحمد عناية، دمشق، دار الكتاب العربي. -
اإلرشاد في معرفة علماء الحديث، للخليلي، ت: د. محمد سعيد مكتبة الرشد الرياض،  -

 هـ. 1411
ارف العثمانية، حيدر آباد، االعتبار في الناسخ والمنسوخ من اآلثار، للحازمي، دائرة المع -

 الدكن.
م، ت: طه عبد 1113إعالم الموقعين عن رب العالمين، البن القيم، دار الجيل، بيروت،  -

 الرؤوف.
 ، دار العلم للماليين، الخامسة.ه1411أعالم للزركلي، ت:  -
 –أعيان العصر وأعوان النصر، للصفدي، ت: علي أبو زيد، دار الفكر المعاصر، بيروت  -

 لبنان.
إكمال في رفع االرتياب عن المؤتلف والمختلف في األسماء والكنى واألنساب، البن ماكوال،  -

 هـ.1411لبنان، األولى -بيروت-دار الكتب العلمية 
 هـ، دار الفكر، ت: السيد هاشم الندوي. 256التاريخ الكبير، للبخاري، ت:  -
شاكر، دار التراث، القاهرة، الثانية، الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث، ألحمد  -

 هـ.1423
 هـ، دار الكتبي.114البحر المحيط في أصول الفقه، للزركشي، ت:  -
 هـ، مكتبة المعارف بيروت.114البداية والنهاية، البن كثير، ت  -
 هـ.1423هـ، دار ومكتبة الهالل، بيروت، 255البيان والتبيين، للجاحظ، ت:  -
بيدي، مجموعة من المحققين، دار تاج العروص من جوا  -  هر القاموص، لمرتضى الز 

 الهداية. 
تاريخ ابن معين، رواية الدوري البن معين، ت: د. أحمد سي ، مركز البحث العلمي، مكة  -

 المكرمة.
 2113هـ، ت: بشار عّواد، دار الغرب اإلسالمي، األولى، 143تاريخ اإلسالم، للذهبي، ت:  -

 م. 
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هـ، دار الكتب العلمية، 341نس المصري، لعبد الرحمن بن يونس الصدفي، ت: تاريخ ابن يو  -
 بيروت.

 هـ.261تاريخ الثقات، ألبي الحسن أحمد بن عبد الله العجلى الكوفي، ت:  -
هـ، ت: د. بشار عواد، دار الغرب اإلسالمي، 463تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي، ت:  -

 بيروت.
هـ، مراقبة: محمد خان، عالم الكتب، بيروت، 421اني، ت: تاريخ جرجان، لحمزة الجرج -

 هـ.1411
 هـ، ت: عمرو بن غرامة العمروي، دار الفكر. 511تاريخ دمشق، البن عساكر، ت:  -
 هـ.1413هـ، مكتبة الخانجي، القاهرة، الثانية، 413تاريخ علماء األندلس، البن الفرضي، ت:  -
هـ، ت: د. عبد الرحمن الجبرين، وآخرون، مكتبة 335 التحبير شرح التحرير، للمرداوي، ت: -

 الرشد. 
 –هـ، الكتب العلمية، بيروت 112التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة، السخاوي، ت:  -

 لبنان.
 هـ، مكتبة الرياض الحديثة، ت: عبد الوهاب عبد اللطي . 111تدريب الراوي، للسيوطي ت  -
 بيروت، األولى .  -هـ، دار الكتب العلمية 143الذهبي، ت  تذكرة الحفاظ، لشمس الدين -
هـ، ت: طالب الماجستير 162التراجم الساقطة من كتاب إكمال تهذيب الكمال لمغلطاي، ت:  -

 جامعة الملك سعود، دار المحدث، السعودية.-ه1425ـ–1424لعام 
 د. أحمد بكير.  بيروت، ت:-هـ، مكتبة الحياة 544ترتيب المدارك، للقاضي عياض، ت  -
هـ، ت: د محمد رضوان 1411هـ، دار الفكر بيروت، األولى 1131التعاري ، للمناوي، ت -

 الداية. 
 ، ت: إبراهيم اإلبياري.ه1415هـ، الكتاب العربي، بيروت، 141التعريفات، للجرجاني، ت:  - 
ت: محمد  هـ،1416هـ، دار الرشيد سوريا، األولى، 352تقريب التهذيب البن حجر، ت:  -

 عوامة.
التكميل في الجرح والتعديل ومعرفة الثقات والضعفاء والمجاهيل، البن كثير، ت: شادي  -

 هـ.1432النعمان، مركز النعمان للبحوث والدراسات اإلسالمية، اليمن، األولى 
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 بيروت.-دار الكتب العلمية  -هـ 616تهذيب األسماء واللغات: للنووي، ت:  -
 هـ.1414بيروت، األولى  -هـ، دار الفكر 352البن حجر، ت: تهذيب التهذيب،  -
 هـ.1411تهذيب الكمال، للمزي، تحقيق بشار عواد، مؤسسة الرسالة، بيروت، األولى،  -
 هـ، عالم الكتب.1131التوقي  على مهمات التعاري ، للمناوي، ت:  -
هـ، ت: عبد العليم 1415، مكتبة الدار المدينة المنورة، األولى ه261الثقات للعجلي، ت:  -

 البستوي. 
هـ، ت: شادي آل نعمان، 311الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة، لقاسم بن ق ْطل ْوَبَغا، ت:  -

 هـ.1432مركز النعمان للبحوث وتحقيق التراث، صنعاء، اليمن، األولى، 
 شرف الدين. هـ، ت: السيد1315هـ، دار الفكر بيروت، األولى 254الثقات، البن حبان، ت:  -
 هـ، األولى.1211هـ، دار إحياء التراث، بيروت، 321الجرح والتعديل، البن أبي حاتم، ت:  -
هـ، دار الكتب 1251حاشية العطار، لحسن بن محمد بن محمود العطار الشافعي، ت:  - 

 العلمية.
 الحديث والمحدثون، لمحمد محمد أبو زهو، دار الفكر العربي. -
 هـ، ت: أبو غدة. 1416ذيب الكمال، للخزرجي، مكتب المطبوعات، حلب، خالصة تذهيب ته - 
هـ، ت: عبد 1413الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، البن حجر، دار الكتب العلمية،  -

 الوارث. 
الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، البن فرحون، ت: األحمدي أبو النور، دار  -

 التراث.
هـ، ت: عبد الرحمن العثيمين، مكتبة 115بقات الحنابلة، البن رجب الحنبلي، ت: ذيل ط -

 العبيكان. 
 –هـ، ت: عادل عبد الموجود، العلمية 316ذيل ميزان االعتدال، لزين الدين العراقي، ت:  -

 بيروت.
 بيروت.-هـ، دار الفكر1252رد المحتار على الدر المختار، البن عابدين الحنفي، ت:  -
هـ، ت: شعيب 1413هـ، الرسالة، بيروت، التاسعة، 143ير أعالم النبالء، للذهبي ت س -

 األرناؤوط.
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هـ، تحقيق:محمد نبيل 1421هـ، دار الكتب العلمية، األولى، 313الصحاح، للجوهري، ت:  -
 طري . 

 ط.هـ، ت: شعيب األرناؤو 1414صحيح ابن حبان، ترتيب: ابن بلبان، الرسالة، بيروت، الثانية  -
 صحيح مسلم، طبعة محمد فؤاد عبد الباقي، طبعة عيسى البابي الحلبي، القاهرة. -
هـ، عناية: السيد العطار، مكتبة 513الصلة في تاريخ أئمة األندلس، البن بشكوال، ت:  -

 الخانجي.
هـ، ت: عبد اللطي  1424الضوء الالمع ألهل القرن التاسع، للسخاوي، العلمية، بيروت،  -

 حسن. 
 هـ. 1413هـ، دار الكتب العلمية بيروت، األولى، 111طبقات الحفاظ، للسيوطي، ت:  -
 هـ، ت: د الطناحي.1413طبقات الشافعية الكبرى، ألبي نصر علي السبكي، هجر، الجيزة،  -
 بيروت.-هـ، ت: د الحافظ خان، عالم الكتب 351طبقات الشافعية، البن قاضي شهبة، ت:  -
هـ، ت: محيي الدين علي، دار البشائر، 643فعية، البن الصالح، ت: طبقات الفقهاء الشا -

 بيروت.
 هـ، دار صادر بيروت.231طبقات الكبرى: البن سعد، ت  -
 –هـ، دار الكتاب اللبناني، بيروت 333طبقات علماء إفريقية، ألبي العرب اإلفريقي، ت:  -

 لبنان.
 بيروت. –د السعيد زغلول، العلمية هـ، ت: محم143العبر في خبر من غبر، للذهبي، ت:  -
 لبنان. –هـ، دار الثقافة، بيروت 1424العرب في صقلية، د: إحسان عباص، ت:  -
هـ، ت: وصي الله بن 1413العلل ومعرفة الرجال البن حنبل، هـ، المكتب اإلسالمي، بيروت،  -

 محمد. 
يم الديب، مكتبة إمام هـ، ت: عبد العظ413غياث األمم في التياث الظلم، للجويني، ت:  -

 الحرمين.
هـ، المكتبة 132هـ، جمعها: تلميذه الفاكهي، 114الفتاوى الفقهية الكبرى للهيتمي، ت:  -

 اإلسالمية.
 هـ، دار المعرفة، بيروت، ت: محب الدين الطبري.352فتح الباري، البن حجر، ت:  -
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هـ، ت: صالح محمد 1414هـ، العلمية، بيروت، األولى، 112فتح المغيث، للسخاوي، ت:  -
 عويضة. 

-بيروت-هـ، العلمية 1316الفكر السامي في تاريخ الفقه اإلسالمي، للجعفري الفاسي، ت:  -
 لبنان.

هـ، ت: إحسان عباص، دار صادر 164فوات الوفيات، لصالح الدين محمد بن شاكر، ت:  -
 بيروت. 

 مؤسسة الرسالة.-القاموص المحيط، للفيروزآبادى، بيروت -
 هـ. 1311دار الكتب العلمية بيروت، األولى، -قواعد التحديث، للقاسمي -
هـ، ت: محمد 1413هـ، دار القبلة للثقافة اإلسالمية بجدة، األولى 143الكاشف للذهبي ت  -

 عوامة.
 هـ، ت: يحيى غزاوي. 1411هـ، دار الفكر بيروت، الثالثة 365الكامل، البن عدي، ت:  -
 هـ، دار إحياء التراث بيروت، ت: عبد الرزاق المهدي.533الكشاف، للزمخشري ت  -
 ت: السورقي. –المكتبة العلمية المدينة المنورة -هـ 463الكفاية في علم الرواية، للخطيب، ت:  -
 بيروت، األولى. -هـ، دار صادر111لسان العرب البن منظور، ت  -
 هـ.1416، الثالثة هـ، مؤسسة األعلمي، بيروت352لسان الميزان البن حجر، ت:  -
 هـ(، دار الفكر. 616المجموع شرح المهذب )مع تكملة السبكي والمطيعي(، النووي، ت:  -
 هـ، ت: محمود خاطر.1415هـ، مكتبة لبنان، 121مختار الصحاح، ألبي بكر الرازي، ت:  -
 المدخل المفصل لمذهب اإلمام أحمد لبكر أبو زيد، دار العاصمة، مطبوعات مجمع الفقه -

 بجدة.
 المدخل إلى مذهب اإلمام أحمد بن حنبل، لبدران، ت: د. عبد الله التركي، مؤسسة  -

 الرسالة.
 م. 1151هـ، دار الكتب العلمية بيروت 354مشاهير علماء األمصار، البن حبان البستي، ت  -
-لميةهـ، المكتبة الع111المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، أحمد بن علي الفيومي، ت  -

 بيروت. 
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معاني األخيار في شرح أسامي رجال معاني اآلثار، للعيني، ت أسعد الطيب، مكتبة الباز،  -
 هـ. 1413

 هـ. 1425المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، مكتبة الشروق الدولية، الرابعة، -
 هـ.1311هـ، ت: عبد السالم هارون، دار الفكر، 315معجم مقاييس اللغة، البن فارص، ت،  -
هـ، ت: السيد 1311هـ، العلمية، بيروت، الثانية، 415معرفة علوم الحديث، للحاكم، ت:  -

 معظم. 
 هـ، ت: أكرم ضياء العمري، مؤسسة الرسالة، 211معرفة والتاريخ، للفسوي، ت:  -

 بيروت.
هـ، ت: د. عائشة )بنت الشاطئ(، دار 643مقدمة علوم الحديث، البن الصالح، ت:  -

 .المعارف
 الرياض. –المهذ ب في علم أصول الفقه المقارن، لعبد الكريم النملة، مكتبة الرشد  -
م، ت: عادل عبد 1115هـ، العلمية بيروت، األولى، 143ميزان االعتدال للذهبي، ت  -

 الموجود. 
هـ: نور الدين عتر، مطبعة 352نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر، البن حجر، ت:  -

 الصباح، دمشق.
 هـ، ت: محمد يوسف البنوري. 1351هـ، دار الحديث بمصر، 162نصب الراية للزيلعي، ت  -
 –هـ، ت: أحمد األرناؤوط، دار إحياء التراث 164الوافي بالوفيات، للصفدي، ت:  -

 بيروت.
 بيروت.-هـ، ت: إحسان عباص، دار صادر 631وفيات األعيان، البن خلكان، ت:  -

 


