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ABSTRAK 

 

 

Penulisan ilmiah ini adalah mengenai kajian terhadap manuskrip Mu’jam Syuyukh al-

Hafiz al-Dimyati, yang telah dikarang oleh al-Hafiz al-Dimyati pada kurun ke-7 Hijrah. 

Naskhah tulisan tangan ini telah mencecah usia 800 tahun dan ditulis dengan penuh 

ketelitian tanpa sebarang kesilapan. Ia mengandungi perbahasan tentang para ulama’ 

yang masyhur pada kurun ke-7 hijrah, riwayat  hadith, pengajaran ilmu hadith, kisah-

kisah sejarah dan juga bait-bait syair. Didalam kajian ini, pengkaji telah merujuk kitab-

kitab al-Tarajim dan al-Rijal bagi mendapatkan maklumat terperinci mengenai 146 

orang ulama’ yang telah dinyatakan oleh Syaykh al-Dimyati didalam naskhahnya. 

Disamping itu, pengkaji juga mentakhrij dan menganalisis status darjat hadith 

berdasarkan kritikan para ulama’ hadith yang muktabar dan turut disertakan sumber asal 

bagi kisah-kisah sejarah dan syair-syair. Satu bab telah dikhususkan untuk biografi 

Syaykh al-Dimyati yang berkisar mengenai kisah hidup, kembara ilmiah, para guru, 

murid-muridnya, pendidikan, pekerjaan, pujian ulama’ terhadap beliau dan sumbangan 

beliau dalam bidang ilmu. Kesemua maklumat ini diperolehi daripada naskhah mu’jam 

ini sendiri dan juga daripada kitab-kitab karangan  para ulama’ yang lain. Selain 

daripada itu, pengkaji juga turut memuatkan perbahasan mengenai metodologi 

penulisan naskhah mu’jam dari sudut pengajaran ilmu hadith, sejarah, syair dan yang 

berkaitan dengannya. 

  



 

ABSTRACT 

 

This thesis is an analysis and a critique of Mu’jam Suyukh al-Hafiz al-Dimyati from the 

beginning until chapter five. The thesis is based on a unique manuscript written in an 

elegant style by its author, al-Hafiz al-Dimyati, in the 7
th
 century, 800 years back. The 

manuscript includes names of prominent scholars from the 7
th

 century. It also includes 

many marwiyat, useful information on Hadiths, historical events and lines of poetry. 

The thesis was very precise in referring the scholars to the main sources of biography 

and figurative scholars. The total of scholars stated in this thesis (i.e., the five chapters 

of the Mu’jam) is (146) scholars. The Hadiths included in the study were also judged, as 

being sound or weak, according to the analysis and critique of scholars. The marwiyat 

and lines of poetry were, as well, analyzed and referred to according to their sources. 

The thesis devotes a whole chapter to the study of the biography of al-Hafiz al-Dimyati. 

The study is deep and provides useful and new information gathered from reading the 

whole Mu’jam of al-Dimyati and tracing biography references. The chapter was 

outlined as follows: the life of al-Dimyati, al-Dimyati’s biography, al-Dimyati’s raising 

up, al-Dimyati’s scholarly trips, al-Dimyati’s scholars, al-Dimyati’s students, al-

Dimyati’s scholarly status, positions held by al-Dimyati, compliment of scholars on al-

Dimyati and al-Dimyati’s writings. The thesis, then, discusses the methodology of al-

Dimyati in his Mu’jam, divided into three sections: the Hadith aspect, the historical 

aspect and the poetry aspect. Thus, all which is related to these three sections is 

included. 

  



ص  ُملخَّ

على  -ء اخلامسمن بداية الكتاب إىل آخر اجلز - مياطيّ تناول ىذا البحث حتقيق معجم شيوخ احلافظ الد  
سنة، وىي يف غاية الضبط  088ابع اذلجري حيث يبلغ عمرىا ، ُكتبت يف القرن السّ نسخة خطّية فريدة

، وقد تضمن ىذا ادلعجم مجلًة مباركًة من رجال إذ عليها تصحيحات ادلؤلف وتعديالتو ومقابالتو واإلتقان
القرن السابع اذلجري وأعالمو، الذين ميثلون يف ذلك القرن ادلتميز، نبالء األمة وأشرافها وفضالئها. كما 

حرص الباحث على عزو  يع الشعرية.حوى الكثري من ادلرويات والفوائد احلديثية، واألخبار التارخيية، وادلقاط
مياطّي  يف  اإىل أمهات ادلصادر وادلراجع من كتب الًتاجم والر جال، وقد بلغو مجيع من ترجم ذلم احلافظ الد 

 أحكام( شيخاً، كما حرص على ختريج مجيع األحاديث وإيراد 641األجزاء اخلمسة اليت مت حتقيقها )
كما قام بتخريج األخبار واآلثار وادلقاطيع الشعرية وعزوىا   .تضعيف أو تصحيح من ،هافي الّنقديّة األئمة

دراسة ضافية حرص فيها على  مياطي  مٍل لدراسة حياة احلافظ الد  االباحث بإفراد باٍب ك وقام إىل مضاهنا.
 شيخاتالًتاجم وادل من أىلن ترجم لو مَ  ، وتتبعاإلفادة واإلضافة وذلك من خالل قراءة معجمو كامالً 

 وشيوخو، العلم، طلب يف ورحالتو ونشأتو، الذاتية، سريتو: مياطيّ الد   حياة تضمن الباب:، وقد وغريىا
مث تناول الباحث  .العلمية وآثاره، عليو العلماء وثناء تقلدىا، اليت ادلناصبو  العلمية، مكانتوو  وتالميذه،

يف معجمو، من خالل احملاور الثالثة: اجلانب احلديثي، واجلانب التارخيي،  مياطيّ دراسة منهج احلافظ الد  
 واجلانب األديب الش عرّي، وما يتعلق هبذه احملاور الثالثة من نُكٍت وفوائٍد تتصل هبا، وتندرج حتتها.

 

  



 

 إهداء

لدي الكريم الدكتور نجم عبد الرحمن خلف فلو لواأىدي ىذا الجهد المتواضع 
الفضل بعد اهلل سبحانو وتعالى في أن حبََّب إلّي العلم وأىلو منذ صغري، ولما 

من عناية فائقة في تنشئتي وتعليمي، كما أىدي ىذا الجهد لوالدتي التي  أوالني
ا بذلت لي الكثير في تربيتي، وغمرتني بدعائها ومحبتها رغم تقصيري في حقه

 خير الجزاء. يا عنمسائالً المولى أن يجزيه
 ﴾َكَما رَب ََّياِني َصِغيًرا  اْرَحْمُهَماَربِّ ﴿

كما أىدي ثمرة جهدي واعتكافي المتواصل لمدة سنتين لكل طالب علم 
محبٍّ للعلم وأىلو، حريصًا على نشره وبّثو، أىديو ىذا البحث المتواضع، 

 وأسألو أن ال ينسانا من صالح الدعاء.
 

  



 شكر وتقدير
تراكمت عليَّ ديوٌن من الشكر والعرفان، ال يسعين فيها إال أن أشكر كل من أعان 
وأسهم يف إجناح ىذا البحث ادلبارك، وأخصُّ منهم بالذ كر: الدكتور احملد ث فيصل 
أمحد شاه، رئيس قسم القرآن والسنة يف جامعة ماليا دباليزيا، ادلشرف على أطروحيت، 

 من غرِي ملٍل رساليت بنظراتو العلمّية القي مة، وَظلَّ ََيُثُّين ويوجهين ويتابعينالذي أثرى 
انشغاالتو وضيق وقتو، شكر اهلل لو سعيو وجهده، وأثابو من مزيد  وال كلٍل على كثرة

 فضلو.
والدي -كما أتوجو جبزيل الشُّكر وعظيم العرفان وبالغ االمتنان إىل أستاذي ومعلمي 

حفظو اهلل وسّدد على طريق اخلري خطانا -ور جنم عبد الرمحن خلف الدكت -الكرمي
خبطوة  خطوة طروحيتأل موضوعٍ  الختيار حبثي مشوار يف معي كان الذي -وخطاه

مياطيّ  احلافظ شيوخ معجم"حىت أن كانت منو ىذه اإلشارة الكرمية يف أن يكون  " الد 
من وقتو وجهده، وتعاىدين  وقد أفرد يل الكثري. ادلاجستري يف ألطروحيت موضوعاً 

 األثر الّدقيقة العلمّية وتوجيهاتو دلالحظاتو بإرشاداتو ونصائحو العلمّية القي مة، وكانت
 أطروحيت فجزاه اهلل عين خري اجلزاء.  يف البارز

كما أتقدم بالشكر اجلزيل لألستاذ الدكتور رلاىد مصطفى هبجت الذي أفادين 
والدكتور أمحد قاسم كّسار على ما أواله يل من عناية دبالحظاتو العلمّية واألدبية، 

مو من مالحظات  وتوجيو، واألستاذ الدكتور منجد مصطفى هبجت على ما قدَّ
 وإرشادات، جزاىم اهلل خرياً.

معروفاً، جزاىم اهلل خري  والشكر والعرفان موصول إىل كل من عاونين وأسدى إيلّ 
ل اهلل تعاىل أن ال جيعل حظي من ادلثوبة والعطاء. ويف اخلتام اسأ اجلزاء وأجزل ذلم

و وكرمو ورمحتو، لو أن ينفعين بو وقارئو دبن  ألطروحة رلرد التعب والّنصب، وأسأىذا ا
 واحلمد هلل أواًل وآخراً وظاىراً وباطناً.
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