 األَمَـانِـي العـلـمـيـت وما اشْتَهَاهُ المحدِّثُىن 
الحمد هلل رب العالمون والصالة والسالم على ىبونا محمد ،وعلى آلهه وحهحبه أجمعهون،
أما بعد :فإن معرفة أمنوات أهل العلم وما كاىوا يشتهوىه يف حواهتم مهن اللهذات العلموهة ،مهن
شيىه أن يرفع ِه َم َم صلبة العلم وأهله ،وأن يعونهم على آقبال بكلوتهم على العلم وآرتقاء يف
وقتت على بعض إخبار الطريتة عنهد قهراءي
درجاته ،اقتدا ًء بيسالفهم المايون ،وكنت قد
ُ
فعزمت على جمعها ،وتبويبها ،وتوثوقهها ،وىشهرها لهتعم التائهدة ،
لكتب الرتاجم والتواريخ،
ُ
واهلل الهادي إلى سواء السبول.
[باب فقؿن تؿـى أدوات الؽتابة]
* قال محمد بن أحمد إىصاري :قول لِ َور ٍ
اق َمر ًة :ما تشتهي َق َالَ « :ق َؾ ًؿا َمشاا ًقاَ ،و ِح ْب ًارا
[الجامع ألخالق الراوي]257 /1 :
َبرا ًقاَ ،و ُج ُؾو ًدا ِر َقا ًقا».
[باب فقؿن تؿـى الػراغ وعؾو اإلسـاد]
مات ِ
ٍ
ٍ
فوه  :-ما َت ْشت َِهي؟ َ
وإساـا ٌد
بن
قالَ « :ب ٌ
مر ِي ِه الذي َ
وح َوى َ
* قول ل ْ
قت خالْ ،
معون  -يف َ
ٍ
عال».

[فتح الؿغقث]352 /3 :

[باب فقؿن تؿـى لؼاء شقخ قبل الدخول إلى الجـة]
ِ
ِ
ان ُم َحار ٍر
* قال ا ْب َن ا ْل ُم َب َارك َ « :ل ْو ُخ ِّق ْر ُت َب ْق َن َأ ْن َأ ْد ُخ َل ا ْل َجـاةََ ،و َبا ْق َن َأ ْن َأ ْل َؼاى َع ْبادَ اْ ْب َ
َت َب ْع َر ٌة َأ َحب إِ َلي ِمـْ ُه».
ََل ْخت َْر ُت َأ ْن َأ ْل َؼا ُهُ ،ثم َأ ْد ُخ َل ا ْل َجـةََ ،ف َؾؿا َر َأ ْي ُت ُه كَاك ْ
[مؼدمة صحقح مسؾم :ص ]27
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[باب فقؿن تؿـى من الدكقا أياما يجالس فقفا شقخه]
ْت َأت ََؿـى ِم َن الدُّ ْك َقا إَل َي ْو َم ْق ِن ُأجالس فِ ِ
قف َؿا َأ َبا هريرة ».
* قال أبو حالح السمان َ « :ما ُكـ ُ
[تفذيب الؽؿال]515 /8 :

[باب فقؿن تؿـى إكثار السؿاع من شقخ معقن ]
سمعت َأبي يقول« :كـت َأت ََؿـى َأو كـت اشتفي َأن أساؿع
* قال عبد اهلل بن اإلمام أحمد:
ُ
عشرة َآَلف قبل َأن أسؿع ِمـْ ُه َي ْعـِي َش ْقئا ه»  .ثم قال« :يؽون ما كتبـا عان عباد
من عبد الر ْح َؿن َ
الرحؿان ،مع ما عرضت عؾقه من حديث مالك عشرة آَلف ،أو أكثر».
[ العؾل ،رواية عبد اْ]198 /2 :

 قلت :هو الحافظ الناقد عبد الرحمن بن مهدي.
يؽتب عـه ]
ب
ُ
[باب فقؿن تؿـى اَلكػراد بشقخ ثؼة له ُك ُت ٌ
ُاب َعـْا ُه
ات َم ْ
* قال يحوى بن معونَ « :أ ْشت َِفي َأ ْن َأ َق َع َع َؾى َش ْق ٍخ ثِ َؼ ٍة ِعـْادَ ُه َب ْق ٌ
اً ُن ُك ُت ًباا َأ ْكت ُ
[الجامع ألخالق الراوي]139 /2 :
َو ْح ِدي ».
[باب فقؿن تؿـى جؿع أحاديث األكبقاء ]
يث ْاألَ ْكبِق ِ
الَ :أ ْشات َِفي َأ ْن َأجؿاع ،ح ِ
ت ِألَ ْح َؿدَ ْب َن َحـْ َب ٍ
اد َ
ااء.
* عن عواش القطان ،قالُ « :ق ْؾ ُ
ْ َ َ َ
َ
َف َؼ َال لِي َأحؿدُ  :حتى َت ْػر َغ ِمن ح ِد ِ
يث َكبِ ِّقـَا .»
ْ َ
ْ َ َ
ُ
[الجامع ألخالق الراوي]301 /2 :

[باب فقؿن تؿـى أن يرى شقخا ثم كدم ]
* قال علي بن المديني وقد روى حديثا عن (محمد ابن كَثِ ٍور ِ
كـت أشاتفي
المصوصي) ُ « :
أن أرى هذا الشقخ ،فاآلن َل أحب أن أراه» وذلك أىه روى أن النبي  ىظر إِ َلى َأبِي بكر وعمر
2

فقالَ :ه َذان ِ َسودَ ا ك ُُه ِ
الجن ِة.
ول َأ ْه ِل َ
[العؾل َلبن أبي حاتم]475 /6 :

[باب فقؿن تؿـى الدخول إلى بؾد لؾجؾوس إلى شقخ ]
* وسيل محمد بن إسحاق السراج اإلمام البخاريَ :مها َت ْشه َت ِهي؟ َقه َالَ « :أ ْشا َت ِفي َأ ْن َأ ْقادُ َم
ِ
وع ِؾ ُّي ْب ُن َع ْب ِد اْ َحي َف ُل َجالِ َس ُه»
الع َر َاق َ
[تفذيب الؽؿال]18 /21 :

 هو :علي بن عبد اهلل ابن المديني ،مهندس هذه الصنعة.
[باب فقؿن تؿـى سؿاع حديث ٍ
راو مد ِّلس من شقخ يرويه بصقغة ُّ
تدل عؾى السؿاع ]
ِ
ِ ِ
ال َع ِ
ان ُمغَػ ٍ
ان
* َق َال ُش ْع َب ُة « ُكـ ُ
ْت َأ ْشت َِفي َأ ْن َأ ْس َؿ َع ِم ْن َأبِي ُس ْػ َق َ
ان ْب ِن ا ْل َع َالء َي ْعـي َحديث ْب ُ
الـبِ ِي َ « ل ْو ََل َأن ا ْلؽِ َال َب ُأم ٌة ِم َن ْاألُ َم ِم َألَ َم ْر ُت بِ َؼت ِْؾ َفا» ِألَن ا ْل َح َس َن َس ِؿ َع ِم َن ابن ُمغَػ ٍل».
[العؾل لإلمام أحؿد -رواية عبد اْ]250 /1 -

[باب فقؿن تؿـى الؽتابة عن شقخ صحقح الؽتاب ]
ت ُكتُب عب ِد الو ِار ِ
ث َع ْن َو َل ِد ِه َع ْب ِد الص َؿ ِدَ ،و َأكَاا َأ ْشات َِفي
* قال علي بن المدينيَ « :قدْ َك َت ْب ُ
َ َْ َ
َأ ْن َأ ْك ُت َب َفا َع ْن َأبِي َم ْع َؿرٍ »[ .تاريخ بغداد]201 /11 :
قلت :أبو معمر هو :عبد اهلل بن عمهرو بهن أبهي الحجهاج ،ك َ
َهان ثقهة َث ْبتًها حهحوح
ُ 
الكتاب.
[باب فقؿن تؿـى رؤية شقخ من الشقوخ يف الؿـام حتى يسل َل ُه ]
ت أشتفي أرى َي ْح َقى ْبن َس ِعقد الؼطان فِي الـوم مادةَ ،ق َ
هال:
علي ا ْبن ا ْل َم ِدينِ ّيَ « :م َؽ ْث ُ
* قال ّ
واتكيت َع َلى سريري َق َال :فسنح لي َخالِد ْبن الحارث ف ُقمهت
أوترت
وت لولة العتمةُ ،ثم
ُ
ُ
فصل ُ
فسلمت َع َل ْو ِه وعاىقتهُ ،ث ّم قلت َل ُه :ما فعل بك ربك؟ َق َال :غتر لي َع َلى أن إمر شديد ،قلهت:
َان رسولك فِي الحديث؟ فقال لي محبوس ،قلت :فمها فعهل يحوهى بهن س ِ
هعود
َ َْ ْ َ
َأ ْي َن ُمعاذ فقد ك َ َ
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القطان؟ َق َال :ىراه كَما َترو َن ا ْل َكوكَب الدري فِي ُأ ُف ِق السم ِ
اء».
ْ َ
ُ َ َ ْ
َ
[تاريخ بغداد]203 /16 :
ِ
ان َحـْ َب ٍ
ال فِاي ا ْل َؿـَاا ِم،
وب ا ْل َخال ُل ا ْل َم ْوحلِيُ « ،كن ُْت َأت ََؿـى َأ ْن َأ َرى َأ ْح َؿادَ ْب َ
* وقال َأ ُبو َأي َ
ِ ِ
ِ
ِ
اج َو ُه َو ُي َشم ُرَ ،ف ُق ْل ُت َل ُهَ :يا َأ َبا َع ْب ِد اهللَِ ،مها َع ِههدْ ى َ
َاك فِهي َد ِار
َف َر َأ ْي ُت ُه َو َع َل ْوه ُحلتَانَ ،و َع َلى َر ْأسه َت ٌ
الد ْى َوا َت ْم ِشي َه ِذ ِه ا ْل ِم ْش َوةََ ،ف َق َالَ :ه ِذ ِه مِ ْش َو ُة ا ْل ُخدا ِم فِي َد ِار الس َال ِم»
[تاريخ أصبفان]281/2 :
[باب فقؿن تؿـى ماَل كثقرا لقـػ َؼ ُه يف صؾب الحديث ]
ب ا ْلح ِد ِ
الث ِمائ َِة ِديـ ٍ ِ ِ
* عن ا ْب ُن َو ْه ٍ
ْت َأت ََؿـى َع َؾى اِْ َث َ
يث،
ب ،أىه َق َالُ « :كـ ُ
َار ُأكْػ ُؼ َفا في َص َؾ ِ َ
ِ
اس َم ْر ُب ٌ
هبَ ،ف َصهل ْو ُت ُثهم
وط َف َو َي َع ُه َع َلهى َى ْعلِهي َو َذ َه َ
َف َب ْونَا َأىَا ُأ َحلي إِ َذا بِ َر ُج ٍل َأ ْق َب َل َو َم َع ُه ق ْر َص ٌ
ج ْئ ُت ا ْلبو َت َف َتتَح ُته َفإِ َذا فِ ِ
ِ
اس َف َظنَنْ ُت ُه ُدق ًة َأ ْهدَ ىَ ،ف ِ
الث مِائ َِة ِدين ٍ
وه َث ُ
َهار ٓ َت ِزيهدُ َوٓ
َْ
َأ َخ ْذ ُت ا ْلق ْر َص َ
ْ ُ
ص».
َتنْ ُق ُ

[معجم شقوخ الذهبي]331/1 :
[باب فقؿن تؿـى العثور عؾى مخطوط مفم ]

ألهؿقته -ثهم قهال :وإن
* قال الشوخ حماد إىصاري« :أتؿـى العثور عؾى تاريخ كقسابور ِّ
هذا التاريخ كان يف القرن العاشر موجود ًا وأىا أكاد أجزم أىهه موجهو ٌد أن يف إيهران والنههان
على هذا -أن أحد الروافض من -صهران -قام باختصار التاريخ -وههذا آختصهار يف مجلهد
موجود عندي بالمكتبة وله مقدمة بالتارسوة».
[الؿجؿوع يف ترجؿة العالمة حؿاد األكصاري ]701 /2


وكتبه :الدكتىر نبيل بلهي
في  32ذو القعدة 0441هه
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