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رم

ققصهققة

س_هأشامح،اش

آلهوعلى ؛_عد0 نبي لا من على لام والوالصلاة وحده، ض الحمد 
•أجمعين وصحبه 

يحويكتاب بنشر تقوم أن بدبي الحرمين مكتبة عد فيبعد؛ ا أء-
أولاؤللبها في حياتهم أفنوا الذين المهلهرة السنة أعلام لأحد موسعه ترحمة 

والنفيسبالغالي وضحى المشاق تحمل وقل واللسان، بالقلم أخيرآ نثرها ثم 
وارتوىوالعامة الخاصة ومولفاته ه مجالمن واستفاد ا المبارك الغرصى لهذا 
.والداني القاصى ومعارفه علومه من 

ال>نماليالمالحي المقدسي عبدالغني الحافنل القدوة الزاهد الإمام إنه 
٠تعالى الله رحمه 

الشيحالفاصل المحدث العلامة فضيلة الكناب مؤلف، خيرأ افه وحزى 
والمحاصرالشريف الحديث مدرس - أمين محمد مرغوب حالي الدكتور/ 
أحوالحمحم في بليغا جهدا بدل الذي - المنورة بالمدينة الإسّلامية ؛الجامحعق 

سوجلهم - المقايسة ص أسرته وأحوال وحياته، المقدسي عبدالغني الحاففل 
القيمةومولناته وتلامذته، شيوخه وذكر - الصالحين والأولياء الأعلام العلماء 
نفيس.علمي بتحقيق والمخقلوؤلة، منها المعلبوعق النافعة 

.المذكورة بالمواضع يتعلق فيما هاما عليما مرجحا هذا كتابه جاء وند 
استعادالإسلأءية"حيث الأمة حياة من الميمون العهد بذلك يتعلق وفيما بل 





٧المتيمة 

م_يأشامحأش

أنسائهبوراثة ونّزمحهم أنله، بحمظ الذكر حمظ الذي ض المحمي 
نعمه،موابغ عليهم وأسغ ا ونقله فهمه في متماوتين وجعلهم ورنله، 
المخصوصرإنبيه محمد سيدا على القه وصلى خضله، محن بالمزيد ووعدهم 

القويمسننه المقتفين وأصاح١يه آله وعلى قبله، من نبي به يخنهس لم بما 
٠بفضله المستلين اف يجزى يوم الفوز بها نرجو صلاة بحبله، والخعتصمين 

كلمحي لدينه عرءس أل المرحومة الأمة هذ0 على النه نعم ضن يعد أما 
كلفي بفضله وبعث الكريم، الشرعي العلم باتين بهم أحيا غررسا زمن 

أرادلمن بهم ليوضح العظيم، الإسلامي الدين معالم بهم جدد عدولا' حلف 
فبدلواحجاجه، آياته عن وصدف ، عنه صد من على ويقيم منهاجه، هدايته 

هدىأحلاف وكانوا جهدهم، اض لعباد ونصحوا جدهم، اف ذات في 
وحلم.حير ومعادن وعلم معرفة ؤينابح وعدل، صدق وأكناف وقفل 

بالتعرفالغللمة من فلبه وأنار محبلهم، وانتهج أثرهم انتفى من فالمويق 
كتبهموصر أحوالهم، في ؛التدبر العملة محن ه نفوأيقغل أخبارهم، على 

نكرم-موطن علمهم وجعل ظرْ مرح 

الواحدأحوال دراسة الأهم الغرض ذللث، تحميق في بل الأحسّن ومن 
ةالالرار٠فإل للدين خدمته جوانب، على والتعرف مؤلفاته وتأمل أنمتهم، من 

ومناهجثقافته جوانّته عالي التعرف تنهللمج الأعلام مجن لعلم المتخصصة 
ممابه، واشتهر فيه مهر الذي العلم تاريخ في ودوره مكانته ؤإبرار مولخاته 



المقدمت٨

٠العلم دلك جوانب على عامه نظره الدارس يفيد 

«المهدم، عبدالخني الحاففل درامة الماجستير لرسالة اختترت فقد لذا 

الموضوع:اختيار اسباب ومن 

أيام- قيامة بن أحمد كبيرهم هاجر الدين المقايسة ياسرة ^١^ ۶١_ ١ 
خطيباكان التي جماعيل بلده من - حوله وما المقدص ييث الصليبيين احتلال 

أولادهمع فسافر قاله، على الصاليبيين قل من حاكمها بعزم أخبر لما بها 
الحافظوالد . ور سر بن على بن عبدالواحد أمحه; زوج بصمة دمشق إلى 

وسميفعمروه قفر مكان في ثاسيون بجز فنزلوا -، المقدم، عبدالغم، 
بالقرآنكلها الأسرة واعتنت دمشز، أحياء أهم من حيا وغدا بالصالحية 

وشاركتبالغا، اعتناءآ الحنبلي والمدهب السلفية ويالعقيدة وروايته والحديث 
طلبامهم كثير ورحل المقدس، ت تحرير في الأيوبي الدين صلاح مع 

وسبطاهعبدالغتي أمحه وابن الموفق وابنه قدامة ابن أحمد كالثيخ للحديث 
والديالماخرين عند الأسانيد من كثير مرحع - الفخر والد والبخاري الضياء 

إداصدري ارينشرح صنده؛ لعلو عنه يقول تيمية ابن الإسلام سيخ كان 
فيأكثرهم وجهة وكانت -، ه* افه رسول وبتن يني الخاري ابن أدخلت 
الكبيرة،الحديث كتب فتحملوا وأصبهان، كبخاري المشرق يلاد الرحلة 

دلكويعد ، الكثيرة النسخ منها ونسخوا ورووها، الناس، إلى فنقلوها 
ولكنحرابا، - عمرانها بعل - فأصبمت، الديار تلك على التتار هجم بمدة 

الأولىالعصور منذ الديار تلك حملتها التي السنة كتب منها ثقلت أن بعد 
محطونأم ن1نا ١^ زه خن ؤإئا تعالى: ض قال الإّلأم، في 

علىالتعرف بزيادة واهتمامي عثدالغني، الحافنل بشخصية إعجابي — ٢ 
جامعيةعلمية رسالة في بالدراسة يفرد لم وأنه خاصة سيرته حوانب بعض 

بدلك.القيام فأحثبن.، - أعلم فيما - الحديث علم في 

النلأءأيلام سر انظر: )١( 
٩.الحجر: )٢( 



المقدمت

لاحظتفمد الرحال معرفة في اوكمال ممابه على الممرف أردت . ٣ 
عنه.المتداولة المعتمدة المتأخرة الرجال كب من كثير تفئع 

لحمعهبه العلماء وعناية الأحكام عمدة كتابه أهمية لاحظت — ٤ 
كتابالمؤلفه يدكرون العلماء أن ولاحظت عليها، متفقا الأحكام في أحاديث، 

إنحنى مهم كتاب وهو عليه المتمق على يفتمر لا الأحكام في آخر 
اإكتادِح،هدا صاحت، بأنه عرفه ءبدالغنتي للحائل ترحم لما الدمي الحاطل 

يكادلا ذللن، ومع الأحايين،، نفد في الأحكام ببعض مؤلفه فيه تفرد وقد 
علميةإصافة عنه كتبته ما يكون أن وأرجو ، شيء الكتابط هدا عن يعرف، 
حسه.

دراسةفأحببنح السلفي منهجه ___، المحن ببعض الحاطل امتحن _ ه 
يرلْأسابح ولأتبين به، رمى فيما الحقيقة لأصتجلى مؤلفاته مجن عقيدته 

الفتنهدْ حملت، التي ائل المفي يالمواب، معرفتي ولأفوي المحن، 
.فيهالأخلاق، اب 

الموضوع:حطة 

وخاتمةIأبوابه وثلاثة مقدمة إلى الرسالة فسمت، 

،البحث، ومنهج وخهلته، الموصؤع، اختيار أسباب، وفيها ت المقدمة 
شكر.وكلمة صعوباته، وبعض 

وأسرته.وعصره عبدالغني بالحاطل عام ه تعريفت الأول الباب 
فصول;أربعة على ويحتوي 

عصره.في العلمية الحركة ازدهار عوامل الأول؛ الفصل 
العلم.ميادين في النابغين العلهاء مشاهير توقر ت الأول المبحث، 
التعليم.وسائل تنؤع الثاني؛ المثحث، 

والوراقة.النسخ ونثاؤل المكتبات شيؤع الثالث،! المبحث، 



المقدمت

.والعلماء بالعلم وأمثالهم الأمراء اهتمام الراح! المبحث 
ومجالسبالعلم اء والموالأؤلنال الموالي صلة الخامس; المبمث، 

الوعقل.

المقايسة.بأصره موجز تريق • الثاني الفصل 
•دمشق إلى وهجرته قيامة ين أحمد ت الأول المبحث 

عمر.أبو ٠ الثاني المبحث 

الموفق.الثاك؛ المبحث 

عيي.الأحمد ين ءبداإواحد I الراح المبحث 
قدامة.ين يوث الخاص; المبحث 

•مرور ين علي ين عبدالواحد السادس؛ المبحث 

ووفاته.وصماته ورحلاته ومولده اسمه الثالث; الفصل 

ومولده.اسمه الأول؛ المبحث 

ورحلاته.للعلم وؤللبه نشأته ت الثاني المبحث 
والحلقية.الحلقية صفاته ت الثالث المبحث 

وفاته.I الراح المبحث 
وأولاده.الاجتماعية حاكه ت الراح الفصل 

.وعنايته وزواجه الاجتماعية حالته الأول! المّححا 

محمد.القح أبو ابنه ت الثاني المبحث 
عبداف.مرسى أبو ابنه الثالث! المبحث 

٠عبدالرحمن مّليمان أبو ابنه الراح! المبحث 
العالمية.الحافغل بشحصية تعريف ت الثاني اياب 

شيوخه.الأول! الفصل 



المقدعت

عته.والآحدون تلاميذه الثاني." الفصل 
بالعقيدة.المختصة وآثاره عقيدته I الثالث الفصل 

الامحقاد.فى الاقمماد الأول: المحث 

النافش.الإمام اعتقاد الثاني: المحث 
بنص,إلا بالجنة لأحد القهني تجوز لا بأنه فتوى • الثالث المحث 
.الإسراء ليلة بالأنبياء . البي صلاة في مسالة الرابع: المحث 

والرواية.باكاليف المة عدالغني الحاففل خدمة الثالث: اياب 
نمول:ثلاثة على ويحتوى 

الحدث.نى وبراعته ومذهبه وعلومه مكانه الأول: الفصل 
عليه.العلماء وثناء مكانته الأول: المبحث 

وطهيه.عالومه الثاني: المبحث 

الحديث.في براعته الثاك: المبحث، 
مزلفاته.الثاني: القمل 
مرؤياته.الثالث: الفصل 

الحد.نتاج أهم ملخص وفيها الخاتمة 
المهارس■

فهرس

ذهرس

فهرس

ذءرس

فهرس

ذهرس

فهرس

لأيات.

ّلأحاديث 
لأأض.

.المتن محي الذكورة لكتب 
لأعلأم.
.والمراحع لمصادر 

.لخوصوعات 



المقدمت

الحافظ،عصر ش العلمّة الحركة عن كتت الأول القمل فى ء ١ 
القريبةنواين، المن دءآ قرن من بأقل عنها أتكلم التي الفترة حمرين، وقد 
-(.٥٥٤١)المةدىستي عبا-الغني الحافغل ولادة محسنة من 

علىالكلام فصدت المقايسة بأصرة الخاص الثاني القمل فى ٠ ٢ 
الحافظأحضانها ني نشا المي الأسرة وهى اللمس، بهذا غرفت اكى الأمرة 

أعلاممن وغيرهما المغنى، صاحبا قدامة ين الموفق خاله وابن عبدالغنى 
الحنبر.المذهب، وفقهاء الحديث، ورواة السنة 

ولقربهمالكلام لجوانب، جمعا الأسرة هذه أركان على الكلام وقهرت 
ذكرفي ن، عنومثم ، المقدسى عبدالغنى لحافغل ١ من غيرهم من أكثر 

وقدالعلم، فى الأسرة هذه بمكانه إمادة أولادهم من بالعلم المشننغلين 
حلالمن لا أحبارهم وألتقهل منهم كثير أسماء أجمع أن منى هذا تطاو_إ 

تجمعالتي والفهارس الأنبات حلال ومن بل ث، فحوالتاريخ التراجم كتب، 
علىئتبتح الض ماعات الحلال ومن المصنفين الأئمة إلى المتأخرين أساند 

يوجدلا من متهم لأل أواخرها في أو أوانلها فى أو المخءلوهلات حواشي 
•- احللاعى ب، ح- ماعات التللنح فى إلا حبر عنه 

جانبالأوصح ومروياته وتلاميذه شيوخه من كبترآ عددا جمعن، ■ ٣ 
بعدفنح وحن الرواية، جانب وهو نة الوخدمته علمه ب، جوانمن مهما 

تعلوبلاهذا جمعى يعد لا أن وأرجو اختصارأ، جمعته ما ربع نحو الجمع 
والتلاميذالشيوخ من كثترأ التقطت، ؤإنما الممل، مجرد يكن لم فيه عملي فإف 

فيرواياته أسانيد في وبالتأمل ءصرْ رجال وتراجم ترجمته من والمرويات 
منكثير على ذللثح لأجل اطلعن، وقد مروياته، سماعات وفى مؤلفاته، 

مروياتهمعرفة تهللبت، كما شيوخه، وعلى مروياته على لأتعرف، المخالوطات 
الحافغلممدر على ، التعرفأحاول ثم المنننابهة رواياته أسانيد أجمع أن 

ترجمةفى فاكتفين، التهلويل: عن ونا'يت الاختصار، سبيل سلكت، - ٤ 





المقدعت

•المتن في المذكورة الكتب هرس ف- 

فدالذين الأعلام لبعض مسّرآ ليكون به واءتنيست، الأعلام، هرس ف- 
التيالكنية أو له، اشتهروا الذي اللقب بمجرد يكرهم عند معرفتهم تصعب 
أسرةفي سئما لا سلمتي الطاهر وكأبي والموفق، كالضباء به-ا عرفوا 

.المقايسة 

والمراجع.المصادر هرس ف- 

•الموصوعات هرس ف- 

البحث:صعوبات بعض إلى إشارة 
ويخانملوالألقاب، الأسماء فيها تتشابه كبيرة أسرة المقايسة أسرة — ١ 

بينهمالتمييز - أحيانا - المشكالة الأمور ومن الفضلاء، من كثير أفرادها بتن 
جديدةترجمة إفراد أو موصعها، في أحدهم عن تذكر ما معلومة ووصع 

تخصه.لمن 

مماكافية معلومات عنها أجد لم زمنيه فجوات الحافغل حياة ني — ٢ 
المكانوألاحفل وكتابة، وإسماع فراءة من العلمية أعماله أتتبع أن اقنضى 

وكانوأعماله، تنقالآته لأعرف الأعمال،، لتلك يادائه الخاصيرن والتاريخ 
الكتب.تلك على المثبتة السماع طباق لذلك الخصب المجال 

الماع،طباق بها تكتب التي الخطوط دقة المعلوم من - ٣ 
أشرتالتي الحال ْع - الطباق هذه كانت وقد ا قراءتها وصعوبة ا وتشابكها 

الرسالة.جوانب من كبر في مصدري - إليها 

ولابخطه، وأكثرها مختلوطا غالبها ءبدالخني الحافغل مؤلفات - ٤ 
بهمعتني جميلا كان ؤإن وحطه فريدة، واحدة نسخة غير لغالبها يوجد يكاد 

متشابك.دقيق منها كثير في أنه إلا كتبه بعض في 
كلفي والزيادات الإلحاقات فيها تكثر كالمودات، كتبه من وكثير 

٠قراءتها فتصعب جانب 











الأول:اممصل 
عصره.فى اسة ااءءر'كمح ازدهار عوامل 

المقيضعبدالغض الحافغل عمر في العالمية الحركة كانت 
ازدهارها.وعوامل قوتها أصباب أهم إبراز وصأحاول مزدهرة، قوية 

•العلم ميادين في الا؛غين العلماء مشاهير توثر ت الأول المبحث 
التعليم.وسانل تنؤع •' الثاني المبحث 
والوراقة.المخ ونتامحل المكتات شبؤع •' الثالث البحث 
والعلماء.بالملم وأمثالهم الأمراء اهتمام ت الراح البحث 
والوعنل.بالخلم والماء والأطفال الوالي صالة الخاص: المبحث 





العلمميادين م الاشن العلياء مشاهير توم الأول؛ الأول/البحث الفصل 

ا،؛»ا

١^^الم،وح،ث 
ء

ايابغيناسصاء مشاهير توفر 
اسمميادين في 

العلمخدموا المجالات، ثنى في بعلماء زاخرا العصر هذا كان لقد 
نبضهافتمنل والتفرق القوه بنرايين الملمة الحياة وأمدوا الكتبة وأثروا 
تقيدونيالخم طلاب لازال التي القيمة ■اليفاتهم في يتجلى علميا إبداعا 

التوم•إلمح، منها 
محنيوأبو القاسم أبو الثاطبتي الإمام المقرسن كار من غانتهر 

الفقيهالقرئ الأندلئ أحمد بن خلف القام أبي بن فيره بن الفامحم 
ووجهالأمانى ارحرز ناظم ^ ٥٩٠-  ٠٣٨)الخيد الزاهد الضرير الحدث 

أكملفيها أبيع القراءات، في المعتمدة المشهورة المباركة الخفلومة التهاني® 
حفظهاويقدم إلا بالقراءات يشتغل من نل ، القراء عمدة وهي الإبدلع، 

•وُمنتهارى 
عالماكان أنه ترحمته في تجد من المر علماء من قليلا ولمس 

المنتبهتبصير ؛ ٢٢٥المذهب/ الديباج المشيئة؛ الراء وصم الياء ومكون الفاء بكر )١( 
(.١٠ ٨٩٨٠)المشتبه بتحرير 

الثاقبطبقات (؛ ٥٧٠.  ٠٧٢)أ/•والأعصار الطبقات عر الكبار ج معرفة )٢( 
الزتسالمجمع وانظر ؛ ٢٢٥- \ونبإ1^^ الديباج (؛ ٢٧٢- ^٠٧٢ الكبرى 
(.٨٩. )\لأ\ 





٢٣اسم ميادين ئي التابغض العلماء مشاهير توم ت الأول الخحثا الأول/ الفصل 

هجائيا،ترتيبا أحاديثه موصوعات ورثب أصوله، على واعتمد فيه، فأصلح 
غر-بروشرح 

المضلأبو يبغداد وقته في الحديث أصحاب في المقدم الإمام ومنهم 
وتمنيثبتا، نفه كان الذي -( ٠٥٥٠-  ٤٦٧)البغدادي ناصر بن محمد 

الرحالقي يبنع لم ولكنه وألف، وحمع، الأصول وحفل عالية، ياحازات 
المتوفىحنير ن كر أبي بن علن الدين سراج المس والحافظ والللل٢،، 

لالرواْأمتقنأ الحدث في إماما كان الذي ماهْه منة 
الئمعاتيابن منصور بن محني بن عبدالكريم المشرق محدث ومنهم 

آا-همح(لن.. ٥٠٦)الخراساني 

٤٨٨)

الحاففلالمقرئ العطار أحمد بن الحز الهمدانئ العلاء أبو ومنهم 
الئلفئء^محني بن أحمد طاهر أبو الكبير والحافظ 1هه(لْ، ه- 

نمعاما عشر ثمانية الرحلة في وبقي ارتحل الذي الأصهاس، 
أنإلى إليه المرتحلين على العالم سجال يفيض وبفي الإسكندرية، استوطن 

ه٥٧٦سنة بها مات 

اممههبة بن الحز بن علي القاسم أبو الشام محدث وقته حافظ ومنهم 
وعالمالكنيرّ، ث حافظا فهما كان -( ٥٠٧١-  ٤٩٩)عساكر ابن 

. ٥٠٢)المتوفى الإسبيلئ خير بن محمد بكر أبو الكبير الئنيد الأندلس 

)ا/ه(.الأصول جامع كتابه مقدمة في منهجه انظر )١( 
(.٢٧٩.  y'\olr)•الملأء أيلام سر )٢( 
(.١٣.  ١٧١المن/ فقهاء طتات )٣( 
تمم:من بطن إليه يب الدي وسمعان (، ١٨٥الكرى النافعة طيقات )٤( 

XrUiT)الأنماب انفئر 
(.٤٧. /•٤ ٢١)الملأ، اعلأم سر )٥( 
سابالأنءسلفهء: لقبه كان الذي أحمد جده إلى به ناللام رفتح ين البكر لاُآ 

(.UfA/Y)المشتبه بتحرير المنتبه تبصر )اآ/آ(؛ الملأ، آعلأم سر (؛ TU)t/؛
(.٣٩. )\م0 البلاء أيلام سر )٧( 
(.٢٢٣- )م0\\ الكبرى الناقمة طبقات (؛ ٥٧١- )•آ/أهْ النبلاء أعائم سر )٨( 





٥٢ الطم مادين ر ال-ا;غين الياء ٠—امر ترن ت الأول المحي الأول/ النمل 

إلهالاس رحل الحافظ، الكلأعئ موسى بن ملمان الربح أبو ومنهم 
منةامتنهد والسير، الحديث فى محننات وله عنه، الأخذ فى ين متتان

ال«حتغلروافيها يشارك رواية لمن ومجا سبع وقت الوقت كان لقد 
الطبس،أة يحكى بل ،، أيقال والنحاة الأدباء ومعهم بل _؛J_،،^^، ؛

صحيح٠٠يحفظ كان ههْه( -  ٥٠٧)الإثسياتي رنر ابن عبداا٠الالن، بن محمد 
نادآلن.وإّمنأ ال4خاري« 

الدينعلاء العلامة الحتفتي: المذهب، أعلام من ففدكان الفقه في وأما 
الكتابمصنف ه ٥٨vسنة المتوفى الكاساش 1->^. ين معود ين بكر أبو 

,الصناع^ ْربداتع الجليل 

تمدالهيلبن بكر أبي بن عاز الدين برهان المحقق والعلامة 
عليهونمقه الحنفئ المذهب نشر الذي 'ُا؟هه سة المتوفى المرغيناني 

تصنيفهبعد ولاسيما كالهم له وأذعنوا وأقرانه شيوخه وفاق الغفير، الجم 
،.الحنمة١٧عند انمنمد الكاب، ااالهداية« مماب، 

القرشئمكئ بن إسماعياى الإمام الشيخ الالكين فقهاء كبار ومن 
اا/هه(ّ.-  ٤٨٥)الإّكندري العود الزهري 

الذيل(؛ ١٧٦.  ١٧٣الرابعة/ الطبقة على يحتوي الذي )المجلد الإسلام تاريخ )١( 
انظرنبلة: إلى بة نروكلاعن ، ١٧٧الذب! الدياج (؛ ٢٣برتم >i/؛<A واسلة 
XWAlo)الأنساب 

منوكاJرفانى .، الملأء أعلام سر ني المترجم . انمابلة من كالمونز )٢( 
وغرما.. ( ٦٢٩.  ٦٢٧/٢>المضتة الجواهر في المترجم . الخفية 

(.٢٤٩برتم  ٢١٣. ■ r\rl)\القلة لون؛اُت، اصلة )٣( 
xrrly)\الملأء أعلام سر )٤( 
ره/،ا(.الأنساب بلدة: إلى ية نانن والكام(، ٠٢٨ )أ/ْأ المضتثة الجواهر )٠( 
(.٦٢٩.  ٦٢٧/٢)المشبتة الجراهر )٦( 
(.٢٤.  yr/v)القاري عمدة )٧( 
الذهِ،/هه.الدياج )اأ/أأا(؛ الملأء أعلام ّير )٨( 





٢٧العلم مادين ثي التايمن العلماء ّشامر نون ت الأول المبحث الأول/ الفصل 

مسائلأهم وجمعا لخصا حيث ءالمّحصولء صاحب آه( ٠ ٦ -  ٥٤٤)
\دذيد'.ومممايهط في الأصول 

أبوالدين محب الباؤع المحوي العلامة الإمام العصر نحاة مشاهير ومن 
_ ٥٨٨)التصاسف صاحب الضرير العكنري ين الحبن عبداف البقاء 

٩٦١٦.

سنةالمتوفى الحريري علي بن القاسم محمد أبو البلخ العلامة ونظم 
.وثزحها الإعراباا، النحو في الشهيرة منظومته هه ١٦

بنمحمد أبو الدين عماد البليغ المنشئ الكاتب الونير وألف 
يوزخالذي الممر* ®حربية -( ٠٠٩٧-  ٠١٩)الأصهانئ حامد بن محني 

،.١^١٦ذلك أدباء لغالبتة 

بنعبدالرحيم الفاصل القاصي الترمل لواء وفاط الأدباء إمام وكتب 
مجلدرمائة على يربو ما الرائق الفائق الإنشاء من ^ ٥٩٦-  ٥٢٩)على 

ويحفظها،الرائعة، الأدبية الحريري مزنامامحت، بقراءة العلماء واعتنى 
•مولمهارأّ، إلى بالإسناد وروايتها 

بنعلي الحسن أبو العصر هدا في المؤرخين مثامحير من وكان 

٤(..  rrjo)الكبرى الشاب طبقات )١( 
•٣.الأول/ا/آِ الفم الأصولة: وآتارْ ندامة ابن )٢( 
٤(.)ص. الوظة بب (؛ ٩٣.  ٩١/٢٢)البلاء أعلام م )٣( 
الوئةبغية (؛ ٤٦٥- البلاء أعلام م (؛ ٢٩٣-  ٦٦١١١٦)الأدباء سم )٤( 

(.٢٥٩. )أ/'اهآ 

AjAaنرح ! وانغلر ، القرأن/مم؛ بيان ني البرهان في الموفى الإعراب ملحة من نقل ( ٠١
الأصحاب/ماوطرفة الأحباب تحفة ؛ الإءراب/٩٣

)\/ا/أمل(.البلاء أعلام سر )٦( 
(.١٦٧^الكرى النانمة طقات )٧( 
الثانيةالهلبغة ءلُ، يحتوي الذي )الجلد الإسلام تاريخ حير/مامم؛ ابن قهرت )٨( 

تين/اح(والالحائية الهلثقة تراحم على يحتوى الذي ر)الجلا• وال~ن/٣'٤( 
(.١٤٤٧)،/الحفاظ تذكرة والتن/احا(؛ الثالثت الطقة على يحتوي الأي و)المجاد 



الطممادين م؛ التابغتن العلماء مشامر توم ت الأول الميحث الأول/ الفصل  ٢٨

بنإسماعيل بن عبدالغافر والعلامة ، ^٦٣٠١١٢-  ٥٠٥)الأثير ابن مث 
لتاريخءالمساق مؤلف ابوري النيثم الفارستي محني بن عبدالغام 
بيانأ،المؤرخين أحسن من كان الذي -( ٠٥٢٩-  ٤٥١)نسساووراا 
'^،.uuوأصحهم 

بنيحيى بن سعبد ين محني عبداض أبو الحاففل بغداد رمورخا 
عبدافأبو البارع والحافظ ، ٢٣٧٦٣٧-  ٥٥٨)ااثثبمتي حجاج بن عم 

/(،)- ٥٧٨)النجار ابن البغدادي، حن بن محمود بن محمد 

>رتاريخصاحب عساكر ابن اف هبة بن الحسن بن علئ لمنق ومؤرخ 
بنسخهالعلماء اعتنى وقئ التاريخية، الناحية من العمر مفخرة ينشق® 

ومماءهلْ،,

ننكزال،ابن )؛، ۶٧٧١^بن خالف القاسم أبو الحاففل الأندلس ومزرخ 
.٢٦٧٥٧٨.  ٤٩٤)سلكتي القرطتي الأندلئ الأنصاري 

أعظم٧ه٥ه منة المتوفى رئر ابن الإثبيالئر الطيب، رني. ابن واعتبر 
كانه نفرند ابن إة بل مودة، بينهما وكان ، حالينومحي بعد ءلمي.ت، 
لتمكنهالفقه فى ذتيا0 إلى يفزعون كانوا كما الهلب فى فتياه إلى الناص 

(.٣٠.  ror/TY)الملأء أيلام سر )١( 
(.YUY/U)الكبرى الناس طقات )٢( 
إ^^(.٦٣)النلأء أعلام سر )٣( 
(.٩٩. )AlU الكبرى الشانب طبقات (؛ ١٣٤-  ١۴١١٦٣)البلاء أيلام سر )٤( 
(.Ai/Y)الخا؛لأ طبقات ئى الذيل ؛ ١٩١ِ  ١٩الأت«اد/•)>،( 
كتابهراسم ( ١٤٢.  Y١/١٣٩)البلاء اعلأم محير (؛ ٢٤١. >Y/'؛Y الأعيان وفيات )٦( 

الأندلس٠.أتمة تاؤخ في ٠الصلة 
(٣٢••.  ١٣)•رحالموص ( ٣١رنم ترحمة الأول/ القسم )الثنر/ واككملة الدبل )٧( 

منسبقه ما إلى أصاف وند الطن،، نى كثبرة مؤلفات إله تب، نهير، يوناني طيبب، 
الحيوان.أجام وبتثريح ؛التجريب، إليها توصل التي المهمة باكتشافاته طبية معارف 

)ا/؟؟ْ(ءاليرة العرب اووّرءة انفلر 



٩٢ الملم ميادين ني الابمين الخلماء مشامحير توم ت الأول الأول/البحث الفصل 

إيمانآازداد التشريح ؛علم اشتغل أمن القائل• وص فتهما، 
الحموي،الروس ياقوت الال"ين شهاب نار الالمؤرخ الأدب وكب 

اكماوم،لى.من وغيره الالاوان<ا ارمعجم 1مآا'ه محسة المتوفى 
- ٥٦٢)المخزوس القرشئ علي بن فضائل الثافعئ المحدث واشتغل 

إلىالماهرة بجامم المؤذنين رئاسة وولى فيه، وتقدم المواقيت بعلم -( ٥٦٣٤
.حص 

مهمجبن محني بن أحمد الظاهري الفقيه المحدث النيات بعلم واشتهر 
^٤،.٦٣٧.  ٥٦١)مولاهم الأموي الإثثيلئ 

أوروبا،بلاد ني طبع جليل، كتاب، وهو ب، أحاد رالكلياتء كتاب، الق، ني وله )١( 
الأطاءم'"اه،طقات< ني الأنباء عيون انظر والمرية؛ والإسانٍة اللأتتة إلى ويرجم 
)0إ\'\ص.الأعلام الزك،ن/؟أا، المور شجرة اوازم،/ْ،ماا؛ الديباج 

اللبقةعلى يحتوي الذي الإسلام)المجلد تاييخ ؛  ١٣٩- ؟اس الأمان رمات )٢( 
(.٣١٣.  r\rlrr)البلاء أعلام سر (؛ ٣٤٨- والين/أأآ الثالة 

Xioitr)القلة لومان اككالة )٣( 
أعلامسير والت؛ن/خبمآآ(؛ الرابعة اللبقة على يحتوي الذي )المجلد الإسلام تاؤيخ )٤( 

)آ/ا*اْ(.الق نفح (؛ ٥٩. )مآ/ح0 البلاء 



اكعليمواتل مع ت الثاني البحث الأول/ الفصل ■٣

الثانيالمبحث 

اسيموسائل مع 

•والرحلأت والماحي المدارس وأهمها كيرة وهى 

المدارس.- أ 

الأوقافعلمها ووقفت فتحها، وكثر العصر هذا في المدارس انتثرت 
\ددجوؤاالوزير أنشأها التي المتعددة الطامة الدارس واشتهرت العظيمة، 

بيدالمقتول الطوس إسحاق بن ء-لتي بن الحسن علي أبو المنلث، نظام 
الملوك،j_ المجاهد، المائل المالك أنشأ كما فورا،،  ٤٨٥نة باؤلتئ 

مدارس-( ٥٥٦٩-  ٥١١)زنكئ بن محمود القاسم، أبو نورالدين، 
الدينصلاح يوسف الماصر المالك الكبير الْلان اإوكازلك، 

نسائهموس بل الأيوبمن ملوك من وغيرهما ، بم\محهير(ل .  ٥١٠٢)الأيونى 
ومرايهم

(.٣٢٩- )إ/بمم الكرى الناب طتات (؛ ٩٦. ٩٤/١٩)س _،؛ ّير )١( 
،٩٩/١)الدارس )•أ/أهْ(؛ النلأء أيلام سر (، ٣٣٧. حائ^ ب )٢( 

)أ/-ا(.الدارس (، ٢٩١-  ٢٧٨/٢١رالملأ، ١^٢ مر )٣( 
الدارسواكن/م1ا(، الرائعان الطث ض مرى الذي الإسلام)المجلد توخ ر1( 

(.٤٠٩، ٤٣١، ٣٨٢، ٣٣١، ٢١٧)ا/يأ، 
(.٤٧٤، ٣٧٣، ٣٦٨، ١ْ٢٧٧، ٩/١الم١رس))٠( 



١٣ اسم دار نزع الثام: البث الأيل/ القمل 

المدارسيبنون والتجار والعلماء والأمراء الملوك من غيرهم وكان 
منمذهب أهل غالبا المدارس هد0 من مدرسة بكل ينفرد وكان ، أيضا 

حاصآوبعفها ، بالنافعنة خاصا بعضها فكان الفقهية المذاهب 
يالحنا؛الةلخاصا وبضها ،، بالمالكتة١ خاصا وبعضها ،، ؛الح>ف1ةل 

المساج._ ب 

بعضوكان الحلق، فيه تكثر العلم مراكر من مركزآ دٌشز( جامع وكان 
لإقراءحلمة مصر يجامع وكان القرآن الصبيان يعلم المقرئين 

جامعمن الشرقي بالجانب مجيا يعفد العلماء بعض وكان ، العربية 
والبرص/سث لأسماع القرسن 

العالماءس وكان ^٩،، ١٠٢٧١إقراء في كبير دور اجد الملأئمة وكان 
الصبيانأ'ادفيه ويؤدب مسجده، في يدرس من 

الرحلات.- ج 

مهماوعاملا' العلمية الحركة نثامحل روافد من قويا رافدا الرحلات كانت 
بالرحلةالعلماء من كثير العصر هذا في اشتهر وفد ازدهارها عوامل من 

والتضحية،البذل سماء في منيرة أسماء ولمعت الحدث محلل—، في لاسيما 

(.١١.•١ آ/• ؛ ٣٩٩•٥، ١ ،  ١٥٨ ٨٦١١)الدارس )ب/هيا(؛ الكرى النانمن طقات )١( 
(.٢٣٦، ١٦٩،، ١٦٦)ا/هها، الدارس )٢( 
(.٥١٩، ٤٩٦، ٤٨٣)ا/؛'ا؛،، الدارس )٣( 
)آ/>ا(.الدارس )٤( 
الأكل/-ما.الغت، •١(؛ •، ٩١، ٧٩، ٦٤، ٢٩)؟/الدارس )>،( 
.٦٨. الإكمال/7أ إكال تكملا )٦( 
(؟١٨١والشن/الثالثة الهلقة على يحتوى الذي )المجلل الإسلام تار؛ح )٧( 
(.٤٢٨الثاني/سم القالثاس/ )المفر واككملة الذيل )٨( 

(.٨٥٢برهم )أ/-ه القلة لوفات، التكملة ٢ْ(؛ ٩/٢)التحير المثال: ّيل عر انظر  ٢٩)
(.٣٥الخابلة طبقات على الذل (؛ ٨٠٢برثم )؟/•ْ النقلة لوفاتح التكملة )*١( 



التيمرمائل تنفع الثامر؛ الأول/الجث الثمل 

ال>ادي>ئ،يكتب عامآ عشر ثمانية الآناق يجوب وبقي السلفي، ارتحل ُقد 
خالقإلٍه وارتحل الرجال إليه رمحارت الإمحكندرية امحتومحلن تم والأدب والفقه 

.٢١والحفاظلالارل مهم جدأ ممر 
إبراهيمبن أحمد بن ظمر بن إسماعيل الجوال المحدث وكان 

المرأى.ممز ه( ٦٣٩-  ٠٧٤)الحنلئ ^؛^٠ 
سةيرثي الذي - المغدادى الرصانئ عجداض بن حنبل الممتد وكان 

البلد في أحاديثه أروى ت هو اف لرسول خدمه أسافر ءإنما ت يقول - أه ٠ ٤ 
ذه«لم.تروى 

الإّكندرانتيافه هبة ين علي ين جعفر المالح الثقة المحيث وحدث 
إلىليضر إليه وثعث بالإمحكدرية، ^ ٦٣٦ِ  ٥٤٦)ازلم الفقيه 
وأقاممسموعاته، من جمالة ومعه مهر إلى الإّسكنادرية من فتوجه مصر 

يهاوحدث بها وأقام دمشق إلى توجه نم بها، وحدث مئة، ياكاهرة 
والخربمصر إلى المشارتة بعض محقر أحيانآ التراجم فى ويذكر ،، يالكشرأ 

الال.ىالواعظ الدمشقتي عبدالوهاب ين محني محقر ذلك ومن ، لى والأتي 
مجالسفيها يعند الأندلس بلاد وطاف مراكش وورد بالمغرب تجول 

يرنففيها امحتوفى مدة ميتة في وأقام وغرناطة، مرمحية ولحل الوعقل، 
بنعلي الحافنل وحدث أ، وءظهل مجالس في القرآن، مجن كبيرة جملة 

الشريفين؛الحرمين -( ٠٦١١-  ٥٤٤)الإّكدرانئ علن بن الننئل 
منالأنماري محهل بن محمد بن محعدالخير الحدث ومحافر ، وغيرهما 
أصلا،الأتملسئ . ..٠ بنفسه التعريف في يكتب فكان الصين إلى الأندلس 

(.٢٧، ٢٦، ١٨، ١٧.< الشلأء)\٦ا^\أملام مر )١( 
(٨٢/٢٢ّ>'الغلاء أملام مر )٢( 
(.٤٣١٠-  ir\ly)\الغلاء أعلام مم )٣( 
الغلاء)^إص.أملام مر (؛ ٢٨٠٠برقم  ١٠٠ . •٠ القاله)"ا/• لوذا<ت، اككملأ )٤( 
الأصنمعاد/'ار)٠( 
(ب٣٢٢الآرل//النم اكامن )المفر راصلأ _ )٦( 
X^lyyالغلاء)أعلام مم  y(i(rإ^'القلأ لوذأ-ت، الخكاة )٧( 



٣٣اسم واتل نزع ال؛ام: الأول/1س، النمل 

حننربن أحمد بن محمد الحين أبو الأديب الرحالة وكتب ،، المينتيلأ 
فياواّك، »اعتبار المشهورة رحك أاأه( -  ٠٣٩)الهئ \لأندتي 
.٢٢١٠والماّك(الكريمة ذكرالآظر 

'ا/خها(.)•الملأء اعلأم مر )١( 
سبممبالأندلس: مشهورة مدية وبمب (، ١١٧٢برقم  n'U/Y)»</راككملة الذل )٢( 

العصر،هذا فى العالمية الحياة عن يالمعالومات ثرية الرحلة وهذه )ا/اذه( البلدان 
،٢٤٠•٢، •.'  ١٩٦، ١٩٥، ٢٧.نها: التالية الصفحات المثال. سل عر انفلر. 

٢٥٦.



را)وراةالمخ رنشاط اوكب1ت دٍرع اكالث: الأول/المحث القمل ٣٤

الثالثالمبحث 

والوراقهالنسخ ونقاط المكتبات شيؤع 

بنأحمد العّاس أبو اف، لدين الناصر الحباّّي الخليفة جدد 
النظامةالمدرّة مكبة بما/ْه نة  UnYY. ٥٥٣)اف بأمر الستضيء 

دورالمك نظام الوزير وعمر ا، ل الحنة الكتب من بألوف وزودها سغداد 
؛.١^١٢وابتاع الكب 

كانتففار الخاصة مكتباتهم في الكثيرة الكتب يائتناء العلماء واعتنى 
يصلما حمح يخرج الكتب، حهع من تكثرا مكان إذ كبيرة مكتبة للسافتي 

لعالماجتمع ئلما كب خزائن عنده وكان الكتب سراء في المال من إليه 
الأنصاريالفرج بن عبدالرحيم بن محمد عبداف أبو وكان ، مثلها 

بتحققمكثرل راوية حافلا عالما ماا-هه( . ٥٠١)الإثبيلئ ثم >^ ١١
كتبالتي الخظيمة أصوله وكانت الحدث في ؤيثارك والننه بالفراءات 

خيربن محمد بكر أبو وكان ، لهار نظير لا ة نفيأعلانا بخطه أكثرها 
حمله؛أون كنبهبتمحيح معتنيا -( ٥٥٧٥-  ٥٠٢)المر٠لبتي نم الإسسلتي 

المغالاةإلى أدى مما والإتقان الصحة غاية فى فكانت وصبْله تقييدْ وجودة 

والهايت)^/U(.الدائن (؛ ٢٤٢-  ١٩٢/٢٢النلأء)أعلام سر )١( 
(.٣٢٧- رل/بمم الكرى الثانب طقات (؛ ٩٦- النلأء)بما/أبم أعلام سر )٢( 
برنمرا/مأ؛ الطب نفح الأبهاج/ابما؛ نل (؛ ٢٨- \ U/yاللأء)\أعلام سر )٣( 
(.١٣٩٤برتم انملة لمحاب اككملة )٤( 

.(٢



٣٠رااوراتة النسخ ونشاط المكسات شيؤع ت الثالث الأول/الس1صش النمل 

بكونهيوصف بعضهم وكان ،، الغاية^ أثمانها بلغت حتى رفاته بعد فيها 
.، ١ المحيحة لأصوله سهل 

واتخذواالكتب، نح في عملوا الذين الصتاع الوراقين إلى وبالإصافة 
كتبوابائهم يوصفون العالمساء من كثير كان ففد بهم لكمعيرا الكتابة 

الأعمالبهذه يقوم منهم كثير وكان الكثيرة، والأحزاء الكتب بخطوطهم 
الذينالناخ من الأئمة يعض كان كما ، ونثر0 العلم إحياء في رغبه تطوعا 

بنعبداف بن أحمد العباس أبي القدوة العلامة كالإمام الوراقة من يعيشون 
صيعيش كان الذي 'ا*ْه( -  ٤٧٨)الناسخ المقرئ الفاصئ هشام بن أحمد 

فيقسمهالكتاب يأخذ فكان مثله، فكتبتا الكتابة وبنته زوجته وعلم الوراقة، 
فيإلا الخهلوط بين يمرق فلا الكتاب من طائفة منهم كل فينح وبينهما بينه 

عارفاوممنميها، بالكتب حييرأ بكونه يوصف بعضهم وكان ، نادر ثيء 
وضعيتقن لم وأنه خطه برداءة يوصف بعضهم وكان ، الفضلاء بخطوط 

فيهمرغوب خطه وبأل خطه بملاحة يوصف بعضهم كان بينما ، الخْل 
.، متقنا١٦صبيلآ يضبط كان وانه راتقا حنا حظ يكتب كان وبأنه 

(.١٤٢٤برتم رأ/اأْ الملأ لكتاب اككملت )١( 
(.YY/Y)الخاباة طقات ير الديل )٢( 
(.٣٤٨. الملأء أيلام ستر )٣( 
)ا/اْأ(ؤحمائ ابن ثبملأ )٤( 
XMfy)الخاية لمقات ض الذيل (؛ AY/Tr>أآ/اي؛ الملأء اعلأم سر )ْ( 
(.A/YY)•آ/ْام، النلأء أعلام سر (؛ ٣١٩/٢)الخالت طبقات على الذيل )٦( 



واللمامبالعلم رامثالهم الأمراء اهتمام الراع! الأول/المحث الفصل ٣٦

الرابعالمبحت 

واساباسم وأطامم الآ٠راع اهتمام 

يوسفبن الحسن محني، أبو اض، بأمر المتضيء الخليمت لكن 
هه٦٦نن الخلافة وولى ه ٥٣٦نة ولد الذي - العباسئ الهاثمئ 

ابنالحافظ من 'يطلب ولكن للعلماء الأموال يبذل - - ٥٥٧٠ستة وتوقي 
وصعقالحنابلة، مذهب إلى يميل وكان يمحه، بحث يعظ أن الجوزي 
وفالأمن، وحمل الثنة، وخلهرُت، وممسر، ببغداد الرفض بدولته 

ولايتهومهل فى أحمد اش، لدين الناصر العباسي الخليفه ابنه واستغل 
،الحاليثv برواية - . ٥٦٢٢سنة يوقي أن إلى -  ٠٥٧٥سنة من ولي قد و- 

والحلماءلالماإوك وكتب، حرايايتج، عليهم وأحرى عنه، يروون نوابا واستناب، 
•٢ كتامار فى حديثا سبعين وحمع إجازات، 

فييرغب، ولكن ، والفقهاء ؛القراء المجلس عامر ؛، JLLitJl ،IJaJولكن 
الصلأُن،رُا،.الطالبة على ؤيدر الحديث، ؤيملي العالم 

العراقئهبيرة بن محني بن يحيى اJفلمر، أبو التكامل الونير ولكن 

النلأءأيلام سر )١( 
الملأءاعلأم ص )٢( 
(.٣٢٩.  T'SIDالكرى الثاقب طقاُت، (؛ ٩٦-  ٩٤/١٩)الملأء أيلام سر )٣( 



٣٧والفاء باللم وأعثالهم الأمراء اسام ت الرابع البحث الأول/ القمل 

وسمعالعالم، طلب ند -( ٥٥٦٠-  ٤٩٩)التمانسف صاحب الحنبلئ 
اللغة،في ومهر الإسلام، علوم في وشارك وتفنه، بالسبع، وتلا الحدث، 

مجالستهم،يكثر بالعالماء بازأ وتدوينه العالم على مكبا أثريا، سلفيا وكان 
يومكل الحديث عنده يفرأ وكان لهم، وبنل، وبجلهم المشايخ واستحضر 

.، العصرأ يعد 

بغدادمحدُثج المفيد الحاففل الإمام ه بمجالالحديث قارئ وكان 
.ْاُهه(لآ، )•؟هه_ صالح بن أحمد 

سميعؤيحب الحدث سميع على بح يوافلالأيوبي الذين صلاح وكان 
الملكأخيه مع مرة لفئ العد وحضر ،، آ حنة مشاركة فيه ؤيشارك العلم 

تتحل،ان،أنما وقال: الكراهة لهما فأفلهر ضحدى الحدث لماع الادلر؛أ 
•، ذلكل عند فأصغيا ا يفرأ؟ الني وحديث 

مكئبن ماعيل إيمن ااالوطأاا ءبدالوهاد_، ابنه أولاد ومعه وسمع 

س ٥٧٦)الأيو؛تي محمد العادل بن عيي المعفلم الملك لهنان الوكان 
الحديثوسعع للحدثين محبا ه( ٤٦٢

الدي- عبدالمومزر بن ®يوصف الموحدي الغرب سلْلان تجهز ولما 
فيأحاديث يجمعوا أن الملماء أمر الروم لغزو - - ٠٠٨٠-  ٥٠٨بين ما حكم 

فييكتبون الموحدين وكبار بنفسه يملي هو وكان الجند، على يملى الجهاد 

(.٢٨٩ِ را/اهآ الحابل طبقات عر الذيل (؛ ٤٣•. )•آ/أأأالهلأء أعلام سر )١( 
)ا/اام(.الحابل طبقات على الذيل >،(؛ UY/T)•البلاء أعلام يبر )٢( 
)ما/0(.رالمهال (؛ UAO/YY)البلاء أعلام سر )٣( 
البلاءأعلام سر ،،آآم( .  ٠٣٤)أيوب بن سد العادل اللأك الكبير الطان انمحو )٤( 

(.١١٩.)آآ/ْاا 
(.YA/Y)؟البلاء أعلام سير )٠( 
راآ/أآا(.البلاء أعلام مير )٦( 
(.١٢٢.  YY'/YY)البلاء أعلام سير )٧( 



راساءاليم واعئالهم الأعراء اسام ارايع؛ الأيل/المحث اسل  ٣٨

.٢ اكحي،حينل احد يحفظ لكن إنه وبل ألواحهم، 
- ٥٨٠مابين حكم الذي - يعقوب المنصور ابنه مجالي وكانت 

ثمبالحدث نم بالتلاوة تفتتح والفضلاء، العلماء بحضور مزيته •- ٠٥٩٥
ؤيتاظرالفقه يي ؤيتكلم الحادث ؤيحفغل القرآن حققي يجيد ولكن هو، يدعو 

تمالصلاة، في كتاب بجع الحفاظ أمر وفد الفلا|ور مذهب إلى جونه ؤين
ثالقاتل ومحو خلى، فحنتله معناء يحفظه لمن ولكن ه، ينفذلك، يملي كان 

الثانيةوفي الصحف إلى الأولى في مشيرأ محدا« أو محيا أو محيا إلا المس 
الدأى.إر الثاكة وفي داود ر الإُام ستن إر 

بالإ.اءة؛الض ونشأتهم: الوحدين ص وانفر (، ١٠٢. الملأء أملام سر )١( 
الجمان.نظم 

محاباضر ادءج،ن الإمام محو رأبرداود (، ٣١٦-  T\riyالملأء)\أعلام ص )٢( 
.الخابلأ)\ا\0\ طقات >(: ٢٧٠.  ٢٠٢)المبمتانن الأس، ين -فان أالمن•، 

(.٢٢١. y'T/\rاليلأء)■أعلام سر (؛ ١٦٢



الوعظوجالس يالمالم اء وايوالأطفال الوالي صلا الخاص: البث الأول/ الممل 

الخامسالماوح،ث، 

واسوالأطفال انموالي مم 
الوعظومجالس باسم 

فهوالتبحر العلم حفظ على التشجع يجدون الموالي كان 
الحنلئالثهاوي عبدالرحمن بن عبداض بن عثدالقادر الحافظ كان فمد 

وكانمولأْأا،، فاس القرآن فرأ المجار، لبعض مولى ^ ٦١٢.  ٥٣٦)
١^١^٢،•أهل من المقايسة موالي بعض 

مجالسياحفارهم والعناة أولادهم تنشئة يحسن يهتمون العلماء وكان 
بنمحمد بن عبدالواحد بن عبدالوهاب الإسلام شرف حمظ وقد • الرواية 

مجلسالأنماري نجا بن إبرامم بن علي أخته ابل الشيرازي علمأ 
حماعتهله راحفس داره في كرسيا له نمب يم - منين عشر وعمره - وعظ 
النميرفي دروسه فأحضره يه واعتنى ، حاله بكى تكالم فلما تكلم ت ونال 

آياتتفسير في يتومع وكان به فاشتعل عليه وعلب الوعفل فأحسن وفمهه 
المجلسأول، فى تقرأ 

(.At/T)الخابلت طقات عر الذيل ١( 
)ا/آا:الدمن ]الحافظ الثبوخ سم ٢( 
)^إلأ1\(.الأرثد المقما ٣( 
(.t*A/Y>الأرثد الضد ٤( 
الأتعاد/ابما.٥( 



الوعظومجالس بالعلم والغاء والأطفال الموالي صلة : الخامس الأول/ الفصل ٤ ٠

تونشره العالم إحياء في مشارممها لألمرأة وكانت 
اكالحةكالشيخه النساء تقرئ افه لكتاب حافظة كانت من الماء فمن 

كانتالتي راجح، بن خلف بن محني عبداف أبي الفقيه الشيح بنت آسية 
.^٦٣٣١٢نة وثوفت الكريم القرآن تحفظ 

_ ٥٥ر* المقدسنة عمر أبى بنن امنة العابدة انمالحة وكالمقرئة 
عليهايقرأن البنات وكانت والدها، على القرآن قرأت التي -( ٠٦٣١

السعديةعبدالرحمن بن أحمد بن عبدالواحد بنت أحمد أم وكآسية 
الماء"لقن وكانت اف، مماب حاففلة كانت الي •1اُه( .  ٥٧٧)المقدمشة 

المساءبوعظ باشتغالها معروفة الأتيلبات يئض وكاننح 

-الواعظ إبراهيم بن علي زوجة - الخير صعد بنت فاطمة وكانت 
٠، العلماءر عنها أخذ محدثه 

ه٦١٦سنة المتوفاة غالمح أبي بن علي بن محني بنت العز أم وكانت 
ومرهزوجها عن وتروي مرتن عله قرأته البخاري" راصحتح أبيها عن تروى 

وسمعتا الع ؛القراءات له مجودة عاليه قائمة افه لكتاب حافظة وكانتآ 
وكانلأمهاس، حدئ ْلإه( .  ٥٥٠البمية)أحمد بن محني ابة زف 

•٤(.القلة)م؛ لومان التكملات )١( 
(.٤٤- الرابعة الطقة عر حوي الذي )الجلد الإسلام -اؤخ )٢( 
XI-V- •؛ والشن/ا•ا;ابعة الطقة على حوي الذي رالمجالد الإسلام نائح )٣( 
.٢٨٨٥برقم الملة/ لكاب الذكملة )٤( 
الإكمال/ْبم.إكمال تكملة >ْ( 
سداسل الإمام مر والحادي (، ٤٨٢الثانى/م الفالثاس/ فر )الوالدكلة الذل )٦( 

مولاهمالجعنس إسماعيل بن محمد عبداذل أبو الحديث ني المؤمنين أمير الحقاحل 
(.٤٧١- البلاء)آا/ابم*ا أعلام مر في مزجم .( ٠٢٠٦. ١٩٤)

صإصأ(.الفم الثامن/ و)الفر ( ٣٦٩/الخامس راككملة)الفر الذل )٧( 



٤١الوط وسالس اسلم واكاء والأظاو الوالي صه الخاص: المحث الأيل/ القمل 

عنتروى ■ ٠٦١٨منة أو ^ ٦١٧ستة بها المتوفاة القرطبتة عصام ينتح مهجة 
رواةمن المقايسة اء نمن كثير أسماء جمث وفد ٢، وجئهال أبيها 

زثكلآه-ت؟ح

اكاتي/مآبم؛(.المم )الغرم/ واصلا الذيل )١( 
كثيرص بيان القادم النمل ني ومياتي (، TY)\/»،للحافظ الشيوخ سم )٢( 

ءذ•



امحانياممصل 
اا٠مادسغبأسرة موجز تصيف 

ينشقإر وهجرته ندامة ابن أحمد ت الأول الميحث 

■عمر أبو ت الثاني الميمث 
الموثق.ت الثالث، الم؛حث، 
.عيي الأحمد بن عبدالواحد الراح؛ المحث، 
,ندامة ابن ، يومحفالخامس المحث، 

•مرور بن علي بن عبدالواحد •' السائس المحثؤ 

٤٢



٤٣ينشقإر رهجرمم ثدامث ابن احد الأول: اكام/المحث، الفصل 

المذولالمبحث 

دمشقإلى وهجارمم قدامه ابن أحمد 

المرنجاحتلال زمن ونواحيها المقدس بيت أرض في الملمون كان 
منهمؤيأحدون ويحبسونهم، يؤذونهم المرتج كان ففد وضيق، شدة في 

٠الفلاحة ني رستحدموتهم ، كالجزيق أموالا 

تحتكانت، الذي بارزازأى ابن تطرآ وأكثرهم المقار أمحي س وكان 
.حولهاالش والقرى ، جنا-^)،١ يده 

قيامةبن محمد بن أحمد الزاهد العالم الشيح حماعيل حطين، وكان 
نقدالشريف، النبوي الحديث، ولاسيما بالعلم راثتغل سافر ند العمري 

إلىدولتهم واصتمريت، -ا ٠٤٩٢/٨/٢٣الجمعة يوم في القدس على الصليبيون استولى )١( 
ستةرجب، نى الدين صلاح ءليهم صربه الذي الحمار ؛ى الإسلام إلى اصعلررا أن 

٠٧١، ٤١المليّن/الحكم تحتح القدص ؛ ٢٠٥-  ٢٥٤القدص/ انظرتاؤخ . ٠٥٨١٠
الصليبيةالحركة انظر الفرنن; بارزان ابن إبلبن دى الثاني باليان الكونت، الأمير مر )٢( 

نى(؛ ٦٧١٠)آ/؛ْأ، المليجية العررُب، ٧;^ (؛ ٨٩٩، ٨٢٥-  ٨١٩، ٨١٢/٢)
دمشق/يلإ\.رحاس، 

حبل»ى ثرية اللام(؛ بدل وبالنون الميم بتخفيفح )ؤيئال وباللام اليم تنديد حناعل )٠١( 
١٦بعد على نابلس مدينة من الجنوب فىأ تقع المقدس، لمن، التابع نابلس 

فلين/بلدان معجم ؛  ١٢٦٦/المحيط القاموس اللدان معجم منها: كيلا 
٢٦٩-٢٦٨.

ألالأكل/٧٦انم، .ع ( ١٠١٢)\إ جماعة ابن منخة ني به نساق، انظر )٤( 



ينشقإر د*ا؛مٌ تداعة ابن احد ؛ الأرو اا؛اني/المحث اسل 

المدريمعاؤية ؛_ رنين الحس أبي الشهير المحدث الإمام عن حدث 
الصح1حاأاتجري كتاب صاحب المكن 

لهمويقرأ القرآن، ؤئقريهم الناس ينفع يها وأقام جماعيل إلى درجع 
عمه.وأولاد إخوته يعلم كما ويعلمهم الأحادث، 

ترساسنه وكان -رور، بن علي بن همدالواحد نزوحها أخت له وكان 
سسأخهص.

الأيكأبيه - الكفار أيدي نمت، بمقامه يرصى لا أحمد الشيح وكان 
إليه،الناص ويجتمع الجمعارت، أيام يخطي، وكان -، دائما الهجرة يدكر كان 

العمل،عن الفلاحين بشغل الفقيه الرحل هدا *إل بارزان•" لأبن فمل 
المضئرعلى فعزم رجل، الشيح فاعلم تتله في فتحدث ءناد0اا ؤيجتمعون 

مروربن علن بن عبدالواحد وصحبه ^ ٠٥١منة إليها فسافر ينشق، إلى 

-•أخته وج ز- 
القاسمبن عيداض بن محمد الفضل أبو إليه خرج ينشق، حاء ولما 

بهافاشترى فآبى، عليه فعرضها دينار ألف ومعه -( ٠٥٧٢-  ٤٩١)الشافص 
القادمةعلى ووقفه بدمشق، مجوصعا 

فخرجأهاله، بجمع إليه ليهاجر عمر أبي ابنه إلى أحمد الشح وكتب 
ٌننفا أربين ُن نحوأ وكانوا ًايءين، المشقة متحملين يمشهم، إلى بهم 
وصغير.وك؛ير وأنثى ذكر 

نمومد.ة به فأقاموا ، صالح أبى مججل. في أحمد الشيخ فأنزلهم 

(.Y'،»/U>،النلأء أعلام سر )١( 
 )Y( الخاّلأ طقأت عر(01/Y.)
اوارص iiWUh)الكرى الثاقب يمان (؛ ٦٠- >، U/Y)\الشلأء أعلام سر )٣( 

اياوارص-؛ ٠٠٠٢'منة توفي الحنابلة، الماد أحل. ءبلّاف، بن مملح عُ مالح أبر )٤( 
المجدهدا لرص وتل• دمشق، من الثرتي الباٌتا خارج المجد هد"ا ولكن رلأ؛بمما(، 

الأّرار/ا"ماّيثق را/ْا•(، الخاشة. الجوهرة. \س شيء: ت دق ولم 



ينشقإر وعجرص ئداأة اين احمد الأرل: الئاتي/المحث اكصل 

كانتأن يعد الجل فعمروا ، قاسيون جل سفح إلى انتقلوا ثم سنتين، 
iيسيرة ني4 المعمورة الأماكن 

أحمديالشيخ زنكي بن محمود الدين نور العادل المالك اهتم وند 
وأناصالح، رجل أحمد الشيخ ءهذا ت يقول وكان يساعدهم، وكان وأسرته 

.، ؛ه*ل لأنتنع أزوره 
نالكفي البناء كثر ثم ، العمرية المدرسة عمر أبو ابنه بني ثم 

صلاحإلى به نيالمالحية سميت ت قيل ~ يالمالحية اشتهرت التي المتهلقة 
المالحيةت الناس فال . . . ١١المقيّئ! عمر أيو وقال المقايسة، هؤلاء 

وعقبصالحون*، أنا لا أولأ فيه نزلنا لأننا صالح أبي مجد إلى بونا ن
_ ٨٨٠)الحئفئ المالحئ ؤلولون ابن عاى بن م.حم-ل، العلامة ذللن، على 
_،-اراّ، اض رجمه - الشخ من التوامحع باب من ءوهذا ت فال بان ^ ٩٥٣
ؤينشدوالأدياءآئ، الرحالون وصفها في يسهب لينشق مفخرة صارت حتى 

لكنواصع كبير سفح اعلاممأ صمحان وله دمشق، على يشرف الذي الأصم الجل م ، ١١
الجومريتالقلائد ؛ ١ يطوطت/م\ا ابن رحالة المتادصة؛ أصرة نزك أن إلى الناس س خاليا 

(Ails  -؛ ٩٠) ١٦. /٩ دمشق رحاب ني.
ثمالدار ني لغة الأصل في مو - ااننر بنوا ناصيون مل صفح إلى انتملرا ولما )٢( 

المعروفِ ( ٠٦١٢)أ/الباليان معجم انتلر الرمبان، تكنه الذي الموضع يه حمص 
أدل،س يلد لما اصل اجل س يراجع الصالحض، ودير الغائصة ودير الحنابلة بدير 
<.٧٦- )ا/ها الجوعرية اكلأمم ياكاب إلى المحث عذا 

١<.)ص• اليائس )٣( 
الوارست ة نقيكتب حزاتن بها وكان وانمالحية، بدمشق .ارس الأوأكم كانت، )٤( 

رحابفي (؛ ٩٨- )٦اw^ الشام خطط ؛ ٢٤٨-  ٢٤٤الأطلال/ نائمة (؛ ١٩٩/٢)
بعضوأخبرني محزنة احللأل الأن دهي ، ٠٢٤٨  ٢٤٢دمجشق/حفل ؛ ٤٦/دمجشق 

ترميمهافي بدئ أنه  ٠١٤١٤عام ص الأخرة جمادى في لدمشق نيارتي أثناء جيرانها 
المظغريالجامع من فريبة ومي المودية، العربية المملكة من بدهم إنشائها وإءاد٠ 

الحنابلة.بجامع المعروف 
(.٠٤. ْ ٢/٢)العاشرة الماثت بأمان الماثر؛ الكواكب، )٠( 
.Csoh)الجومرة القلائد )٦( 
. ٩٤/٤)الأعشى صبح ؛ ١١٧- iطوط*^ا^\\ ابن رحلة (؛ ٤٤٢٨٠)المليان معجم ( ٧١

٩٠.>



ينشقإر رمحرته ندامة ابن احمد ت الأول البحث الثاني/ النمل ٤ ٦

آ.الشعراءل مدحها ئي 
;أحمدل٢، الشيح أولاد من وكان 

,محمد عمر أبو — ١ 

,عداض الموثق - ٢ 

بنعب-الرحمن بن أحمد بن عبدالواحد نزوحها; ت - ٣ 
ماءٍللم.إّ

بنعبدالغنئ ت معيدة أخته ابن تزوجها رابعة اسمها بنت - ٤ 
عبدالواحد.

ت، حمدرأ الشح إخوان من وكان 
يوسف.- ١ 

إبراهيمله: ملد مرور، بن علئ بن عبدالواحد تزوجها سعيدة: - ٢ 
وءبدالغتي١

منواحد غير منها نبغ التي الشهيرة المقايسة أسرة أركان هم وهؤلاء 
الشريف،النبوي الحديث ونثروا الأنرية، العميدة نصروا الدين العلماء 

 )١(JU ، القلائد١(؛ )أ/ل الدارس غي ا كصر أبي بن مداف بن العن بن أحمد
)آ/'ااه(:الجوهرين 

لاموالالتب مني وأهلها الديار غعر أناموا بها رالمالحون جنة المالحنة 
ضالشة ماع الطتة -امل مداف: الفضل كابي الأولاد س غرهم أحمل وللشخ )٢( 

الظاهرينآا/\>/أبهه; بيوم والمزرخة الرازي تمام ُواتد من الثالث الجزء ختام 
الجوهريةالقلائد صغيرة: ماتت التي وكامة )>/ا؟(، الجوهرين القلائد )r"*/؟(؛ 

(.٧٣، ٧٢)\ا\بن الجوهرية القلائد أحمد: الثخ ست، ربتة محلاته الين ولهذا )٣( 
(.٧٣، ٧٢، ٧١/١)الجوهرية القلأمم الذكورين: غير إخوان أحمد رللشخ )٤( 
الذيهو همدالغى أذ ؤيلاط (، ٧١/١)الجو،رئة القلائد انظر غثرما؛ أدلال وله )٠( 

لدرات.الرسالة هذه تخصصتا 



٤٧ينشق إر ومجرم تداعت |ين احمد الأول؛ اكاني/المعث، المحل 

السنة،كتب برواية وناموا ، - افه رحمه - أحمال الإمام مذهب وخدموا 
أيامتنانهى بعد بدمشق العالم وكثر العلم، بخزائن تزخر عغليمة كتبا وتركوا 

منكثير في بعدهم لمن ندوة وكانوا ، يفحهاء المازلين 'المقايسة 
أفرادهمبعض في قيل ورواية، وعلم صلاح بيت ومم الممر، مجالات 

وحدأبيه وحد وحده وأبوه وأخوه هو 'حدث - سيأتي كما - المتاخرين 
حذهءص

ذلكفي العلمة الحالة كثف في شدة درامة أن شك ولا 
عاشالي البسة معرفة أحل من عليهم التعرف أهمية إلى بالإضافة العصر، 

تكوينه.عوامل أعفلم من فكانت الممدض عبدالغي الحاففل فيها 

تةالإمام الثندادق الشيبانق حنبل ين محي ين أحد عبداف أيو الشهير الإمام )١( 
١٦٤. اصو/خْا الجوزي؛ لابن أحد ماب >(: ٢٤١.  ١٦٤)المط في والمابر 

AWUIW)النلأء أيلام سر ؛ ١٨٢يرتم 
.١٦٥.  ١١٦٢لآ٠ار/ذوات الأممار )٢( 
(.٤٠٨. •؛ UA>الجومرية التلائد  iirsyfr)اهائ الدرر )٣( 
سلعر أولادمم س يايلم الثتغلض لعل عليهم التعرف في مي التالية رالماحث )٤( 

الأجمال..



عمرأبو الثاني! المبحث الثاز/ القمل ٤٨

الئانيالمبحث 

عمرأبو 

ه٥٢٨نة ولد ، محني المحدث المقرئ المب الزاهد الخيم هو 
ولذاوغيره الموثق ربى الدق وهو ا وغيره أبيه من الحديث سمم ٠؛ بجناعيا 

والصالأ٠٥والتلاوة الصيام كثير صالحا قدوة وكان ، المقادسهااI عنه يقال 
أبيالحنابلة شيح مختصر ينسخ وكان ا غزوة عن يتخلف قلما كان والجهاد، 

وكتبحفظه، س  ٢١؛"ا"آه نة المتوفى الخرقن الحض بن عم القاسم 
ولإمعالمالمويق لأخيه كالمغني كثيرة وكتبا مصاحف عدة المليح بخطه 

،■ ٥٥١٦سنة المتوفى البغوي مسعود بن الحسين الننة لمحيى التنزللإ 
ه٦٠٧محنة توهى ، ية العم المدرسة واقف وهو 

تأولاده ومآن 

قرأتعابدة، صالحه مقرئه كانت -( ٠٠٦٣١  ٥٥٠)آمنة ابنته 
كثيرةوكانت القرآن، عليها يفرأن البنات وكات والدها، على القرآن 

اكدقةر؛آ.

.(.T-\rl\o)ال_لأء ّم )١( 
(.٤٤٢. )^\إ^٣^ النلأء اعلأم م )٢( 
الطبقةض بمري الذي الإسلام)المجلد -اربح ٩(؛ . )أأ/ه الملأء أعلام سير )٣( 

(.٢٠٩.رالضن/باأ المائية 
(.٤٤- والتن/*اإ الرابعة الطتة عر يحتوي الذي )الجلد الإسلام -ارخ )٤( 



عمرأم ت اكاز المحث الثاني/ الفصل 

رعدالرحْن;وعبداض عمر أبناء وثلاثة 

الذيأحمد، حمزة أبو الدين حمال ابنه له ولد الذي عمر فالأول 
أولاده!ومن ،، هدر ٦٣٣سة وثور مدة، حناعيل قرية على تولى 

.\^ auvt. ٦٨٢)أحمد الدين نجم العالم المد أم وهو إسماعاي، -١ 
ابنان؛له ،، الدين١٤سف محني - ٢ 
أحمدبن محمل عدالته أم الحافظ منه سمع الذي المحدث أحمل، ار 
؛الشهرْ،.ووصفه^، ٧٤٨.  ٦٧٣)١^ 

محمدعبدالثه أبي الصالح الشيح والد ، الفرج أبو عبدالرحمن، ب/ 
الفغادء^،.منه سمع ^ ٧٩٤.  ٧٠٨)المد 

مامحنح، ا؛ . . مبارك ان الاناJدهص؛ الحافظ تالمده عنه نال عبيدالنه - ٣ 
.٩٦١ّة 

ابنان؛وله 

رفيقهوكان الدهص، الحاففل منه صمع مم؟مح، سنة الموفى عمر، / أ 
فيالحغّ.

رمضانشانا هlّ ٥٦٨/٩;٢٢ني لغني ١Jءبالحافظ مزك على رمفانء 'فقاتل ّمع )١( 
أ(., ٩٧)

الراثالطس ض يحوي اذى )؛_- الإسلام -اريخ (، fAA/TX)الملأ، أعلام سر )٢( 
الدهبنالحافظ عاليه قرأ ( ٧٣٦-  ٦٥٣)بكر أبي بن إبراهيم وحميد0 (ا ١٢٣تين/وال

الدهنلأحافظ الشيوخ )سجم : ءبدانماتمااابن رمشتخت 
٢٩٦/١)الضد ذيل (، ٣٣٢)٢ انمر على الأل •٤(، ٦,٣)القلة لومان اككملة )٣( 

معجمإساعيلت بن أحمل بن محمد بن أحمل بنت تنر أحفاده رمن (، ٥٨٩برقم 
• ٣١فهد/* ابن نثرخ 

.٩)٢/A•الجوهرة القلائد اطر )٤(  ٤(.٤•
.٥٢٣ّ الخفاظ/>آه طبقات في الاهن وتر-بمة (، A٥/١)الأمن لأحافظ الشيوخ ُعجما )٥( 
.٩)٢/A•الجوهرة القلائد )٦(  ٤(.٤•
(.٤٣•)١; الاهن لاحافنل الشيوخ ُعجم )٧( 
(.١٥٢٨برقم  ٢٤٣٨القييد)ذل (؛ ٧٧٨)الأمن لأحافظ الشيوخ معجم )٨( 



صرأم • اكاتي المبحث الثاني/ القمل 

سة؛ا/\هلنوني محمد، ب/ 
الاخرْجمادى في بجناشل رمات الكثير، ممع حمزة، - ٤ 

٠٢٢^٢٣٦^.

أبائه:ومن 

الحدثشيح المالح المقرئ ;( ٥٧٠١-  ٦٢٩)داود الدين ناصر ١[ 
حالمالفى وحين، صدق فيه ءاكان الذهبئت الحافظ عنه قاله بالضيانية، 

ناصرالدينوالد هو ه ٧٤٩سة المتوفى محمد عرالدين وابنه ، كثيرا 
مندآخيرا شيخا كان الذي ه( ٧٩٦-  ٧٠٨)محني عبدافه أبى 

ومماعاته؛شيوخه ببعض وتثري حدث محالما، 
الحافظتالمجده عنه قال -  ٦٣١)القفيه الإمام محني، ب/ 

.، جماعة١؛أ الخط في به انضر للكتابة، مجودآ عالما دينا ®كان الدهتي! 
.، ٧^ ١ ٦ منة ثوفى الذهي، الحاففل شيوخ من حمزة وابنه عبدافه، ج/ 

علىصمع ٧هآ، ١ ٠ —  ٦٢٨)الممر ند جمالفضل أبو سليمان، /د 
حزء،ألف منه سمع إنه قيل حتى كثرة بمحصى ومالا منم١١ راصحيح الضياء 

وحمدمرتض ليحنابلة دمثق قضاء ولى غيره، فى مشاركا بالفقه عارفا وكان 
،.الأُشرفيةر الحديث دار منيخة بيدْ واستقرت فضائه، في 

XT-rبرتم الضد ذيل )١( 
والت؛ن/مآخ(.الرابعة العلقة عر يحتوي الذي )الجلد الإّلأم )٢( 
برتم؛< TA)>/الشد ذبل (؛ ٢٠٤برتم  tfA)؛/الذمن للحافظ الشيوخ معجم )٣( 

أمل*ا(.

(.١٨٣برتم )ا/مآا التقيد ذيل (؛ ٠٦٨برقم )_ لللاض الوفيات )٤( 
(.٤١١. ٤١)٢;• الجريرة القلائد )٥( 
(.١٨٦. ١٨٠رأ/للحافنل الشيوخ معجم )٦( 
Xr\UI)\١^ للحاففل الشيوخ سم )٧( 
A )المقييد ذيل (؛ ٢٩٦برتم  ٢٦A)١/الدمن للحافظ الشيوخ معجم )٨(  . U/Y برتم

الأرثدالمقمد (؛ ١٨٣٧رقم نرج٠ان ١٤v-  ١٤٦/٢)الكات الدرر (؛ ١٠٠٠
XiVl)\الدارس )ا/أا((؛ 



صرأبو *• الثاني المبحث الثاني/ الفصل 

الأحاديثبرواية العناية على تناهما ومحني أحمد ولدان وله 
أحفادْ:وس مقرئأرى، لكن ،;( ٧٣٣.  ٦٦٢)أحمد ِ  ١
-(،٥٨٠٢-  ٧٤١)حمزة بن يمان بن أحمد بن محمد بن حمد أؤ 

قلأتيالعحجر ابن للحافظ أجاز 
بنمحني ين عبدالرحمن بن الدين عماد القاصي بكر أبو ب/ 

حجرابن للحاففل وأجاز والخميس، الاثنين يصوم كان سليمان، بن أحمد 
٥٨٣١سنة وتوفي العسملأتي، 

بنمحمد بن عبدالرحمن بن محمد ناصرالدين القاصي الخافنل ج/ 
ب،ورتالأبواب، على الأوسهل* ءالمعجم رتب الذي ليمان بن أحمد 

فيأر ولم كثيرأ، منه *استفدت حجر! ابن عنه وفال حبانء ابن اصحيح 
محمدوابنه ، ٨ه ٠ ٣ سنة يوفي ، غيرْا، الخاففل اسم نحى يمن ينشق 

٩ه٠ ٠ ستة ثوفى قاصيا، محدثا عالما إماما لكن ناصرالدين، 
درسلة، ابالحنقاضى -( ١٥٧٣ -  ٦٦٠)عزالدين محني - ٢ 

متومظولكن الأسرفية، الخدث بدار ودرس ،  ٥٦٩٧سنة فى ، ؛الخوزيةر 

بنمحي الحاننل على أسهما بقراءة المعاملي أمالي من الثاني الجزء معا ّ)١( 
المقال،—ئ.عبدالواحد بن عيدالرحيم 

(.١٣٧/١)الدرر١تكامة (؛ ٦٢٨برثم )ا/هام اشيد ذل )٢( 
سخمر حجر ابن والحاننل (، ٣٩رنم ترحمة  ٤٢٧- )\/أآأ المزنس المجمع )٣( 

المريتم المقلانن محمد بن علي بن أحمل المضل أبو الحفاظ وخاتمة الإسلام 
.٥٠٣. الحفاظ/أهه طبقات )أ/أم(؛ اللاح القرء ،;(: ٨٥٢.  ٧٧٣)النافض 

(.٥٣٧/٢)الجوهرة القلائد )٤( 
القلائد•م(؛ )^•اللاح الضوء ؛ ١٤•. والارر/بمماالجرامر (؛ ٣٢٥/٤)الغمر إناء )٠( 

xiiilr)الجوهرة 
مجالسني الفاصل المحدث كتاب بالشام عليه ئرئ وند ، ١٢٦الجوهرالضد/٧، )٦( 

المحدثتحقيق مقدمة .: ٠٩٠* متة رمضان سهر منتصف الثلأناء نهار أحرها 
.٠٨٥ الفامل/٤٨ 

)أ/اأ(■اليائس )٧( 
ATUrhT)رالهاية الداة )٨( 



ْْلأ,ُ"<

صرابر ■ ال؛اني المبحث الثاني/ القمل ٠ ٢ 

الناصلحوائج رقضاء تؤذي فيه وكال متواضعا، والحلم العلم في 

أللائم؛ومن 
بعدالأنرفية الحدث بدار درس العالم، الإمام بدرالدين، ن، حؤ 

،؛UU.^^J•ّة وثور أبيه، 
سنةئولي المنابر، فرسان من كان البليغ الخطيب، أحمد، ب/ 
ْْلأ<.

ابين؛رزقا الدين، بهاء عدالرحمن، ج/ 
،النفبسية الحديث دار شّيح عطنأ، الحسن أبو الدين علاء -  ١

الضيافة،كثير وسماحة، ورويه ورياسة حشمة ذا نا حرحلا كان وناظرها، 
عاللفقيها كان  UAY•.  ٧٦٤)سند وابنه أ\،بهْ،، نة بدمشق نومي 
مقرئاتفي نظ-لم وله ودرس وأفنى ، دمشق فضاء وولي ، صالحأ زاهدا 

-افه رحمه - أحمد الإمام مذهب 
شيخاساليمان بن عبدالرحمن بن أحمد حفيده كان ، سليمان _ ٢ 
.٩٨٦٤ّة توفي ءالا، 

االديننرق الزاهد الخطيب فهو عمر لأبي الثاني ١^^٠ وأما 
.٩٦٤٣ّة الموفى 

فيالخطأ ملاحئ مع )\ا'ا-\د الخومحر؛ة القلاد (، ١٦٢- 0\إ\\\ والهاة الداة ١( 
عمره.بيان نى القلاثد 

]\إ؟0(.الدارس ٢( 
X\U^I)\الأرند الضد ( ١٠

)ا/؛اا(.الدارس ٤( 
(.٣٨٩٣)الخومرة القلائد ْ( 
١. ١٥ ٦١المشد/! الجوهر ٦( 

•/٠٦لهد ابن ش؛رخ معجم ٧( 
 )A الجوهريةالفلاني ا/،آ(؛ برقم )ا/ْ،م المقسد ذيل )مأهأ(؛ الفتاوى سسرع

(.(iVA/T



٠٣صر أم الثاني؛ الثاني/المحث القمل 

•يإبراهم حس ولدان وله 

الأثرفة،الحديث وبدار جلْ بمدرّة ودرس ناصا، كان حن -  ١
الجبلقاصي بابن المعروف أحمد العباس أبو وابنه ، - ٥٦٩٠سنة نوش 

وعاللهبالحدث  Ljuمشا والفهم الراعة أهل س كان ^ ٧٧١-  ٦٩٣)
والمنطق١والأصول واللغة والنحو 

بممرآوالحمل، العالم ني إماما زاهدأ، رحال كان إبراهيم، - ٢ 
،.٣١٥٦٦٦منة ثور _، اف رحمه - أحمد الإمام ؛مذهب، 

توالبنات البنين من العلماء وعمبح 

،.الدهتي١ الحاففل شيوخ من ( ٥٧٤٠-  ٦٥٤)حبيبة فابنته 

فهم:أبناؤه وأما 

 Aالدهبزرْ،،الحانظ منه وسمع حدث، ير( ٧٣١-  ٦٦٢)داق ص
الخقلأنئ،حجر ابن المقل أبي للحاففل أجازت المحدثة  ٠٠ارملكة وابنته 

^٦،.٨٠٢ّة وترفت 

معفيها الاس ونفع الفرانص أنفن ^( ٧٣٢-  ٦٠٦)عدالرحمن ب! 
والأ،.الخير أفعال عر المواظبة 

(.٣٢٤)ا/مأم.الأرثد الشد ١( 
محاحبوهو (، ٩٢/١الأرثد)المنمي الخنابلة)آ/مهأ(؛ فئات على الذل ٢( 

للمرداريالإنصاف انظر •الفاتق": 
،(.A\/T)الجوهران القلاد ٣( 
)مم(ّالدررالكات )ا/حاآ(؛ الذهن للحانظ الثبوخ معجم ٤( 
)آ/-أأ(.الدررالكات •٣(؛ - )آ/بمآ اشد ذيل ْ( 
(.١٨٨٤برقم  TMlr)القيد ذل ٦( 
الدرر(؛ ١١٨٦برقم •٨ -  ٦٩٢)الشيد ذل >أ/آا؛(؛ الخابلأن لمقات على الذل ٧( 

)آ/ا^(يمالأرثد الضد (؛ ٣٢١/٢)اوكات 



عمرابر ت الثاني المسحث الثاني/ الفصل 

قاسون،سفح المغلفري الجامع خطيب ( ٠٠٧٤٨-  ٦٦٣)محني /ج 
بعموتفغه Jمدرسه ودرس عمر، أبي جيم س كثيرا س،مع بليغا حيرأ كان 
بقايام-ن لاهو الذهبي• الحافظ عنه تال عمر، أبى بن عبدالرحمن أبيه 

أساته:ومن 

فيطولى يد له كانت عبدالرحمنا الدين شص الم.ند . ١ 
حتىويحفرها الجنام يشيع وكان المظفري، بالجامع وحلمة الفراتضر، 

.منةثور ومة، نو; عليه وكان تدفن، 
المعروفبكر أبو الدين عماد المالحين مند وابنه إبراهيم، ِ ٢ 

مدةفي عنه قلأنتي العحجر ابن الحاففل أكثر ،;( ٨٠٣.  ٧٢٣)بالفرائضى 
النهارأكثر له يجلس كان يعحث بيرة 

الحاففلمنه سمع اُأبه( -  ٦٤٨)الخهليب الدين تفي أحمل، د/ 
ولدان:له وكان ،، الفقه«ل في متوّءهلا ٠لكان منه: وقال الدهتي 

حيدفاصاد وكان عمر، أبى مدرسة فى إماما كان يوسسمح، -  ١
منهمشيخا ثلاثين على الترمذي للأمام ®الثماتلء كتاب سمع الدهن، 

سنةثويي نلاض، العحجر ابن الحافذل اوأجاز المز^(^٦،، الحاففل 

إلىدسهور معررف جاٌع نايون قح بوهو الحنابلة، وجاع الجبل، جاع وهو  ٢١)
،٠٠١٤١٤عام من الآحرْ جمادى في دمشق زإرتي أيام أحد عصر فيه صليت الأن، 

الدارص■' بنانه ام إنعلى أباعمر صاعد الذي المغلتر و؛المالك به للتعريف وانظر 
.٣٧٤.  ٣٧٣/الأطلال مادُ؛ن )مآ/همأ(، 

xrrcly)الأرشد  Ju،_iالدمن للحافنل الشيوخ معجم )٢( 
الجوهريةالقلائد )٣( 
(.٦٤رنم ترجمة  ٥٣٧.  ٤٧٩/١)الزنى المجع )٤( 
(.YA)\/الدمن للحافنل الشيوخ معجم )٥( 
>(:٧٤٢.  ١٥٤)الثانعن المزي عدالرحمن الزكذ بن يرسف الدين جال الحافنل )٦( 

الحفاظتذكرة 



٥ه صر اثر * اكاتي المحث الثاني/ القمل 

ه٠٨٥ ستة من قريبا نومت زينب، وابنته ، ^ ٥٧٩٨

ماعالإّعلى صبورا كان الدين، صلاح عبداف أبو محمد، . ٢ 
حدثورواية، وعلم صلاح بيتا من الخير، وأهل وأهله للحديث، محتا 
حتىحلوباد دهرآ عمر جده، وجد أبيه وجد وجده وأبوه وأخوه هو 

عمر،أبي جده مدرمة إمام وكان عمره، فى الدنيا مند ار ص
بالسماعنقائ رجال تسعة ه الني وبمن ينه كان من آخر وهو 

شيحعبدالرحمن الدين شمس فهو عمر أبي أولاد من الثالث الولد أما 
المنيععلى الكبير الشرح ١١صاحب، وهو الجبل، بشيخ المعروف الإسلام 

جماعةمن الكثير الحديث، وسمع ، أ؛ عمره وفريد وقته شيح ورركان للموفقة، 
أجلارهو عنه; يقول وكان الووي الإمام أيضا تلاميده ومن والده، منهم 

الحدين،منه سمع تيمية ابن الإسلام شيح أيضا تلاميده ومن ، شيوخي؛؛ 
وذللئجبدمنق الحنابلة قضاء ولى من أول وهو ، والأصول الفقه عنه وأحد 

تويقول أجرآ يأخذ لا وكان عاما عتر اثتى على تريد مده تولاه ير ٦٦٤سنة 

الثلاثي)Y/؛-A(، الدارس (؛ it)i/؛،الكامة الدرر \(؛ U'iبرقم  r\i)^الضد ذل )١( 
الأخير.المرصع ني الخطأ ملاحظة مع (، oUt/Y)\إ٦^٦, الجوهرة 

 )Y( ٣١٨/فهد ابن شيوخ معجم.
تدري_اوانظر (، ٤٠٨.•، U/Yالجوهرية)الفلاني (؛ ٣٠٠- الكامنة)٣;،٠٣ الدرر )٣( 

فيالجراح بن وكيع للأمام هد١١ لز  ١٠سمع محمد، اسمه ولد ول ، ا/به( ) الر_امح.ي 
auY./Y/YY : ر١/الجراح بن وكع للأمام ءالزهدرY٠Y.)

ونرى(، ٠٦٧٦.  ٦٣١)القدوة الورع النهير الإمام النافض شرف بن يحيى نكرا أبو )٤( 
ندكرة)ه/مهم(؛ البلدان معجم انغلر لدمشق؛ التابعة حوران أعمال، من الجولان قاعدة 

الأولياءنطب، ترحمة في الروي ١لعالب، المنهل (؛ ١٤٧٤. \ iw-li)الحفاظ 
الروي/أم.

(.٣١٤.  T\yl)\-بماعة ابن محنيخة )٥( 
.٦٦١)الملوم بحر الإسلام ثيخ عبدالحلم بن أحمد الماس أبو الشهير الإمام )٦( 

٧Y١/الأرثد المنمي انفلر ه( ٨(١٣Y  -١٣٩.)
.٥٨.  ٥٤/الخلف صالة واننلر )\اسا الأرشد المنمي )٧( 



عمر jAاكام: السيد اكاثي/ اسل ٠ ٦

سنةوتوفي الأسرفية، الحديثلأ يدار درس من أول أئه كما كفامهء في هو%>ون 
ه١،.٦٨٢

توالبنات البنين من العالماء وعقب 

توفيتمتواصعةلإ لركسة ت الذهبي الحافظ عنها نال زينب فابنته 
٢،..^٩٣٧^

!ال،لماء من أسائم من وكان 
وليكما أسه بعد المضاء ولي ط العباس أبو الدين نجم أحمد -  ١

،.هدأ ٦٨٩سه وئوش بالجبل، الجامع خْلابه 
.^٦٩٩٤٢سة ثور الفقيه، عبدافه أبو محمد - ٢ 
الدهتيلْأ.الحافغل محه أخد الذي أحمد، عزالدين والد همدافه، - ٣ 
دنشزبجامع الثلاثاء بحالقة درس حنا رجلا كان ، - ٤ 

،ه ٦٩٩سنة التتار قتله المظفري، بالجاهع وآم عمر، أبي خده ويمدرسة 
أساته:ومن 

^٧،.٧٦٥محنة ثور ■مدالرحمن، المغني لشيخ ام 
،.المظفر^،١ الجامع حطيتح عبداممه الدين جمال، الفقيه والد أحمد ب! 

المنمي)ما/آ«ما(؛ رالمهاة اواا؛ة (؛ ٣٧٦-  rUo)\/الدمن للحانفل اثشٍوخ معجم )١( 
ئقلنقد ( SAify)الدمن للحاس الشيوخ معجم وانفلر ا*ل(، - '> V/T)الأرشد 

رأبنانا 
الدرر(؛ ١٨٢٣برقم  ٣V•/Tرالضد ذيل ٢ْ(؛ ٢/١)الدمن للحاففل الشرخ معجم )٢( 

(.١٢)٢/•الكامة 

(.٤٩٦/)٢ الجومريت القلائد )ا/يأا(؛ الأرتد المنمي )٣( 
أحمدالدين نجم الماس أبي والد وعر )أ/أاأ(، الدمن لدءاُنل الشيوخ مسبمم )٤( 

القاصدينء.منهاج امختمر مولمر  ٠٧٤٢مة المتوش 
)ا/'ْ(.الذعن للحايفل الموخ معجم )٠( 
xnrly)الخابلأ طبقات ير \ذذذ )٦( 
را/أآا(.انمر يالى الويل )٧( 
يلميان.وكانا وأحمد، علي ولدا، ومعه بشران ابن أُالي عن رالثرين الهادمح، الجزء ّسع  ٢٨١



٥٧طاكالث: الثالث/البث النمل 

الثاكالميحث 

الموفق

ولدالمجتهد، العائمة الدين موفق محمر أبو عبداض الأسادم شيح هو 
فيالشام , أها عالم وكان القرآن وحففل ه، ٥٤١نة ثعبان في بجماعبل 

مجاهدأالأحا>ُق حن وكان دمشق، جامع في الحنابلة إمام وكان زمانه، 
ومن،، المحيدين١١طريقة إلى الاعتقاد مسائل في يميل وكان شجاعا، 

تورو١١١^؛^،؛، في؛؛، ١٠١١١والمعاا، و١١، الفقه١١عمدة ١٠الفقه في مؤلفاته 
سنةالفهلر يوم 

مدةخهل، خطيبا، فقيها كان ا*ير( ١ ٥ -  ٥٧٨)عيسى الدين مجد وابنه 
وعانئة:احمد نزق الذلفرىل"اآ، بالجامع 
الموقق،جيم عن يروى الحافغل، الدين سيف العباس أبو أحمد -  ١

ثقةوكان >؛;، ٦٤٣سنة تور تعاليقه، كثيرأ الدهبئ الحافنل انفع وقد 
عبادةصاحب بالأثر عامالأ الشأن بهذا عارفا الخط مليح متبقظا ذكيا 

محمد،بن عبداض أحفاد0 ومن ،، بالمعروف أمارأ المروءة تام وإنابة، 

x٥٣.  ٥٢/٦)الخاوي مجموع )١( 
فىالأمي أهمد وقد (، ٢٩-  TV/Y)اشد ذبل )أأ/ها*ا(؛ الجلاء اعلأم ص )٢( 

(.٨٢/١)الملأ، سر انظر خاصا: كتابا ترجمته 

والتين/ا"'مأ(.الئانة الطبقة على يحتوى الدف )المجلد الإسلام تاريخ )٣( 
الجوهرية=القلائد \.(؛ o\i)\الأرشد المنمي (؟ WAirr)الجلاء أعلام ير )٤( 



الموشالثالث المحث الثاني/ الفصل  ٠٨

.^٨٠٣١٢ة ّم 

سمعتجالمنية، العادة الصالحة الثمخة ^ ٦٩٧-  ٦١١)عاتثة - ٢ 

•الموسلآ، جدها ومن بى، أيها من 

فيصورته مخطوط عنه• اث رضي جرير 'نماتل مؤلف رعو ,(■< ٤٣٦١٦) =
(.٦٩- )٩٣  ٠٤٩برتم الإملأب الجاسة 

(.YA/U)الذهب ثيران ره/ه؛(؛ اللاع الضوء (؛ ١١٤٠برتم »، r/T)الشد ذيل )١( 
 )Y( الأرئد الضد•/Y(Y؛ ٩) الجوهرين الملاند(rV/Y ، .٤٢٨.)



٠٩المعدياحمد ين ت اراع ااثاني/المحثا الغصل 

الرابعالمبحث 

اسويأحمد بن عبوالواحد 

امرأةكانت، أحمد، أم وتكنى رقية اسمها أخت، عمر وأبي للمرفق 
فىالنامحن بن وتفصل ، اء والتالرحال ويخافها المنكر، تنكر صالحه، 
ثعبانفى توفيت، ، والوفيايت، المواليد فى للمقادسة تاريخا وكانت، القضايا، 

إسماعيلبن عبدالرحمن بن أحمد بن عمدالواحد نزوحها ، - ١٥٦٢ سمنة 
بنهمدالرحمى أخه نابي - وفضل علم بيت من دهر عيي، الالمقدس 

المريمحالازم محني، أبو الدين بهاء إّمامل ؛>، عيدالرحمن بن إبراهيم 
حمنمتواصعا وكان العمدةا، ثرح في *العدة صاحس، وهو به، ونفقه 

*فضائلعاليه ونع الكم، فيه وكب الحديث،، ؤللبا عر وأمل الحلق، 
محيرة،سنين الدين صلاح فتوح بعد بنابلى يوم وأقام ،، للفرياتي١٢القرآنء 
ينعجدالواحل رزق، وند -، ،  ١٠٦٢٤سنة ودو3ي كثير، حلق به وانتفع 

(.والستن/١٠الثالثت اسة ملي حوي الذي )المجلد الإسلام تاؤغ )١( 
أحد•_( ١ -  ٢٠١٢)الديتور ثاصى النريايذ الممماض بن محي بن جسر بكر أبو  ٢٢١

سائلوانهير (، ٢٠٢- بغداد تاؤيخ والمهم؛ المعرفة أعل ومن العلم، المنة 
\م\وا\د

الثالثةاتجتة ض يحتوي الذي الإسلام)المجلد تارخ -< xy^\lyyالملأء)أملام سو )٣( 
بنمراق بن واحمد (، ٧٩. ٧٨٨)الأرثد المنمي (، ١٧٩- تين/ْلأا وال

القدّسممرر بن امعامل بن مبدالرحمن بن احمد بن ل؛رامم بن محمد بن أحد 
(.١٨الكامنة)ا/.الورد في مترجم ير ٧٣'ستة المتوفى الحس، ااش<ءربابن 



عييالأحد بن عيدالواحد ت الراع المبحث الثاني/ القمل 

أمآسية هي عالمه ابنة عيي الالمةد>س إسماعيل بن عبدالرحمن بن أحمد 
علىمحافظة والصلاة، الصيام كثيرة حيرة دتنة كاث •أ1ه( -  ٥٧٧)أحمد 

الكريمالقرآن النساء يلقن وكاك اش، لكناب، حافنلة الليل، قيام 
علماء:أبناء ثلاثة زق ءوكما 

لتففههبالتحاري المعروف الأصولئ العلامة الدين، شص أحمد ِ  ١
سنةلوثي العلم، أوعية من فصيحا ذكيا وكان ببخارى، العلوم وتحصيله 
بمنرروناهيك •ا،1ه( .  ٠٩٥)الدنيا ند معالئ نغرالدين واسه ، ٩٦٦٣

ابنأدخلت إدا صدري ارينثلج تيمية؛ ابن الإسلام سيخ حفه في يقول 
بينهكان من آخر وهو ، حديث،١١ فى ه اف رسول، وبتن بيني البماري 

الفخروحصل المتصل، ؛السماع ثقات رحال، ثمانية اض رسول، وبين 
بالأحداد،الأحفاد وألحق كثيرأ، روى ،، الفخرأ أصحاُب، عن أحد لمن 
درجةبموته الناس ونزل 

ابنالحاففل عنها أخذ علئ، بن محملم بنت العرب ت وحميدته 
فأوسعت،وحدثن، فأكثرت، حدها على راحضزت عنها؛ وقالط الحراشل٦،، 

عمرهاوءلالا والرحالون، الأئمة عليها وسمع كثير، حدين، عنها وانتثر 
،ه ٦٦٧نة متوقيت، .ة، ٠ ٠ مروياتها من كثيرا عليها وحفرت بها، وانتني 

(.t'U"أ. تى/ا"والالرابعة الملمة على يحوي الذي )المجلد الإسلام تاريخ )١( 
القلاند)ا/بمماا(؛ الارشد المقصد (؛ ٤٢١• برقم \ UU/T)المقالة لوفات المكملة )٢( 

(.ITAU/Y)وانفلرْ )آ/(ال( الجوهرية 
«يشرح".: ٢٦في/ آخر .رضع في و1فض ، ٢٧.  ٢٦ورقة فائيي/ الأّانبد )٣( 
أ/7إا(.را/بْ؛ الراوي تدرسح )٦ا^^ْ(لأ الفهارس فهرس اظر )٤( 
ذيل(؛ ١٤-  ١٣١٦)الدمن للمحاقفل الشيوخ سبمم جماعة ابن ضخة )٥( 

الفلاني(؛ ٢١٣.  rwfr)الأرشد المقصد (؛ ١٣٨٦برقم  ١٧٩.  ١٧٨/٢رالمقييد 
(.٣٨٧/٢)الجوهرية 

^٦٢١)المراثي عيدالرحيم بن أحمد زرعة أبو الفقيه القاصي الحديث، الإمحام الحاففل هو )٦( 
الحفاظ/حإْ.ًلثقات مح(: ٨٢٦.

 )V( لأ السر ض)\^\أبيمعجم (: ١٨٣٩برف؛  ٣٧٠.  ٣٧٤/٣)المقببد ذيل )\إ
الوصلي/أ؟.دى 



العييأحمد ين عدالواحد ت الراع المحث الثاني/ الفصل 

سنةالقعدة ذي محي ، \ذ.وصيآ^ يعلى أبي معجم سمع علئ، وأخوها 
٦٧٢٢٢^.

 Y - ،إلىيحبويأ مروءة، ذا ررعآ إمامآ لكن الدين، كمال، 'مدالرحيم
ولكنااالكافى،، من الدرس ويلقي الكريم، القر^ن يلقن مدة أنام الناس، 
سنةموفي الليل، قيام يترك رلايكاد لائم، لومت افّ في لأناخد٠ قويا شجاعا 

٩٦١٢.

٢.أولادا أم ريي المقدّس، ءبدالغتي الحافظ بنت، فاؤلمة تزوج 
وأحمد.ومحمد امم  wjت أبنايء ومن 

٢.وفاiهل محرض في . لأمه حده - عطوالغي الحافظ أجازت برامم، إؤ 
الحافظالعالم الإمام -( ٥٦٨٨-  ٦٠٧)عيداض أبو محمد، الدين شمس ب/ 

أمماءوابنته ، بالكثير وحدث الضياء، يعمه تخرج المحدث، العابد القدوة 
وقرأ،، ١٠.حيرة. مباركة امرأة . ٠. ت عنها وفال الغ.عبئ، الحاففل عنها أحذ 
ابنتهمعته ق. ٥٦٨٥سنة معين بن يحيى زكريا أبي تاريخ . أحمالابنه عليه 

ءباJالرحيمبن محمل. بن أحمد بنت الرحيم أمة حنيفة 

الحفاظ ijSju :Uyyo. ٢١).\كبني \دش بن عالن بن احمد الثقة الحانفل )١( 
(V-A-U'V/T.)

الموصلي/أأ•بملي أبي سجم )٢( 
رالتن/آ.ا(.الثانة اتجتة عر يحوي .؛، ٧١)اس الإسلام تاريخ )٣( 
(.١٠٣. والتن/٢•١ الرابمة اسة ض يحوي الذي >اوجل. الإسلام -اريخ )٤( 
(.٣١.  YA/T)الخابالة طم1ت عر الذيل )٥( 
طتاتعر الذيل ؛ ٣٦٢برتم الق. ذيل (؛ ٢١ ٤٨)^ للحاظ الشيوخ سم )٦( 

فيعنه اش رمحي أنس حديث من الأول الجزء ساعات وانغلر (، ٣٢)م. الحنابلة 
أحمداخٍه بقراء؛ عبدالوحيم بن محمل. صماع فنيها )ْ/م)أ( المختارة الأحاديث، كتاس، 
الضياء.عمهما على 

)\اس\(.الذهى للحافظ الشيوخ سبمم )٧( 
, ١٠٨)البغدادي مولاهم او.ني معين بن يحيى الإمام الكبير \س الحافظ هو )٨( 

(.٧١٨١)التلأء أعلام سير (؛ ٤٣•-  ٤٢٩٨)الحفاظ تذكرة (: ٠٢٣٣
(.rli\0)معين ابن -ادخ )٩( 



العيياحمد ين ت الراح المبحث الثاني/ القصل ٦ ٢

ااالزهدأامن الثالث الجزء قرأ العباس، أبو الدين كمال الفقيه أحمد ج/ 
نةالقعدة ذي ض الماء عمه على ، ١^^١١بن ركع للأمام 
ازينب عبداش أم الشام نية مالصالحة الشيخة وابنته ، القيانية مة بالمدر 
وتغزلتتتزوج، لم ا المروءة كثيرة متوددة خيرة منواصعة صالحة نيخة 
درحةبموتها ونزلوا ه، ٧٤٠سنة تولت ذكرها، واشتهر عمرها وطال 

والرحلةالمهيبة النافعة التصانيف صاحب الدين، محياء محني . ٣ 
بالحديث،عالما وكان النان، هذا في ربؤع ه، ٥٦٩سنة ولد الواسعة، 

ومن، . ٠٦٤٣صنة توفي اف، سبيل في مجاهدا ورعا الرحال، وأحوال 
القيانيةمدرسته أنثا الأعمال،، واقفائل ، المختارة، ٠الأحاديث مؤلفاته 

؛خزانتها، ووقفبيده، فيها يس وكان المغلمري الجامع حان—، إلى العظيمة 
أبيالفقيه الشيح بننج آسية المحدثة الصالحة الثيخة وزوجته ، كثيرةل كتبا 

صنةويوفينح الكريم، القرآن تحففل كانتح راجح، بن خلف، بن محمد عبداف 
.٩٦٣٣

أعلامسر ^: ١٩٧.  ١٢٩)الكوني الجناح بن ركع شان أبو |_JJ م مو ١( 

)٠
 )٣ ،Lبرنمرآ/ا"ا"ا \ّو ذيل \ص لاحاننل اك_وخ سم ، /١٨^؛

.٢٩الخالق/صالة (؛ ١٨١٠

(.١٢٦/٢٣)النلأء أكلأم مر ٤( 
وابن(، ١٠٤والوسلة/نقرة التوسل في الجليلة )القاعدة تيمية ابن رقال، يعفه، طح ٥( 

الحاكم،.متدرك س وأصح حير ءإله (: ٢٨٧/١اللهفان )اغاتة القيم 
(؛١٤٠. الجوهرية القلائد )م\\(:< الدارس : واونانهااوصانها لمرنة ائنلر ٦( 

(.٩٧/٦)الشام حيل ؛ ٢٤٣.  ٢٤٢/الأطلال مادُة 
(.٤٠)م/؛ القلة لونان التكملة ٧( 



٦٣تداعةابن يوصف ت الخاص المحّثه الثاني/ القمل 

الخامسالمبحث 

قداطابن نونف 

أخوالمريق عمر أبي الشيخين والد ندامة بن محمد بن لأحمد كان 
الديننجم الشيخ حماعيل خطيب I بالعلم أحفاده من انتهر يوسف اسمه 

محنيبن يوصف بن عبدالملك بن محمد بن يومحف بن أيوب عبداش أبو 
تيمية،ابن الإسلام ثيح على لم يحاء مباركا، فقيها وكان قيامة، ابن 

^٢،.٦٩٩سة وتور 
اساومدالحميد محني أيضا! بالعلم أحماله من انتهر وممن 

•يوسف بن عدالهادي 
المني،المعمر الخقرئ الفقيه الدين، نمى عبداض، أبو محمد، -  ١

يدعلى واستشهد بنفسه، متعففا، التلاوة، كثير خيرآ، دبنا، كان 
بصحيححدث؛ عبدالرحمن، وابنه ، الخانة على نيف رقد - ٥٦٠٨سنة التتاو 

.)\ا\\ القئ الدنتحفي مقدمة ؛ ٣٧- المشد/•١ تحشزالجوب مقدمة انظر )١< 
المشارالفاصلان الحققان جمعه بما اكتفاء ب-الهادي آل، عر الكلام أطل ولم (، ٨٢

كماالوفيات، تواؤيخ أو الأسماء في وتصحيحات إصافات من عملي يخل ولم !لهما، 
للمتامحل.سن 

)\ائ^(.الأرثد المنمي )٢( 
منوالمائم رازسع الثامن الجزء منه سمع (، ٣٤٣-  TUIfr)ال_لأء أعلام مير )٣( 

ماعاتالاننلر عبدالغى: الحافغل بن ُحمل بن عبدالرحمن ابن احمد الحنار• •فراند 
الخاتن.فواد من الثامن الجزء من الأور الصضحة عر المشتة 



تداةابن مّف المحامى: الثاني/المحن النمل 

أمماءرمت وحسنا حدآ متوئرآ المّنات إحدى محي الجمع وكان مرادا، لم م
.، المعجمر حروف على السامعين 

حثدمردبا فاصلا نا حئيخا كان الدين، عماد عبدالحمسد - ٢ 
هرأ٦٥٨سنة نومحي التعلتم، 

وعبدالهادى.أحمر ; أبناي،ومن 

الدمئ:الحافظ سْ عث، قال ( j،U•٠ .  ٦١٢)الدين عز أحمد \أ 
~حذْ عم ابن وهو ~ الموئق من سمع ا يقفل؛أ حن لإسيخ 

مفتبافقيها ( jsiUUA- ^١ ٠٧)أحمد بن كر أبى ن أحمد حنيد0 وكان 
العسقالآنيحجر ابن للحامحفل أجاز جدأ، كثيرة مروياته وكانت محدثا، 

ولدان;له كان عبدالهادي، ب/ 

وكانحدت، لأهل( ٤٩—  ٦٨٠)محمد عبدافه، أبو ين ثمر —  ١
جماعةأهاله من ث؛ حد وصلاح، حديث بيت من ومحو المالحية، محب 

الأّناد،محلاتي ااسمسأأة عبداثّ أم عاتثة أنهرهما محدتن ابنتان له وكان 
أسندعمرط آخر في وكان ه( ٨١٦-  ٧٢٣)، ؛الأجداداا١٦الأحفاد وملحقة 

^.٨٠٣.  ٧١٨)ظطمة المحدتة هي الأخرى وبته الأرصا٧،، أش 
علىاكرمنى" ارجامع سمع ^ ٧٠٢-  ٦٧٢)الدين نهات أحمد - ٢ 

،•عمرل أى بن تمدارحمن وعلمح، البماري بن علي الفخر 

(.٢٣٤٨برقم )آ/آأم الخامة الدرر )١( 
(.٣٣٩٨٢)الملأ، أيلام ٍّر )٢( 
(.٦٤٨برقم  ٣٦٦١١)القيد ذيل )\إ\0(؛ ١^ للحافظ اللموخ، اسم )٣( 
٦٦0)\االمزنس المجمع \(.■' )\ا\'الخامة الارر (؛ ٥٩٠برنم  ٦٩٩١١)الضد ذيل )٤( 

(١٧٠رiمترجمة  ٢٩٧ -
(.٢٩٧برثم  ١٦٩. ١٦٨١١القيد)ذيل (؛ ٥٠٥برقم  ٦١/٢رالملاض رامحع لأبن الرفات )ْ( 
(.٨٦١١٦)والأتان الخهارص فهرس )٦( 

(.١٧•الؤنى)ا/ْممترحةرفم الجمع لها
(.٦٧٣برقم  ٣٤)ا/االقتد ذيل )٨( 



تادامتابن يوصف ت الخامس الميحث الثاني/ القمل 

أللائم؛ومن 
لأتنقيحلف مؤ الحافظ .(، ٥٧٤٤-  ٧٠٤)عبداض أبو محني - ١  .

وتفقهمحالمزي، وانتفع وفنونه، بالحديث عني المنكيرار، وراالصارم التحقيقء 
تيميةابن الإمحلأم ئيخ ولازم -، اض رحمه - أحمد الإمام مذهب على 

ذه٠ ٨ سه تولى معمرا، نيا معمر ابنه وكان ، مدة 

يوسف،وابنه ، ىنة؟هحه توفى الفقيه، الدين بدر حن ِ ٢ . 
ءالجوهرمزلف الشهير ا'لعلأمة ،;( ٩٠٩.  ٨٤٠)المزي ابن الدين جمال 

وغيرْأحمدرا أصحاب، متاحرى طقات ر المنضد 

بنالحسن بن عبداض على مع ّ•AU ٠ .  ٧٢٦)إبراهيم ِ ٣ . 
هشام،ابن ثؤ تهدياسحاق لأبن النبوية٧ يرة ءالعبدالغتئ الحافظ بن عبدالته 
وتسعةعبدالرحيم بن أحمد ١لكمءال بث ب، زينعلى الترمدي'' ®شمائل وسمع 

العسقالآبيحجر ابن الحافظ منه وسمع شيخا، وعشرين 
الحكممجلي شهود أحد إ العدل الدين، زين عبدالرحمن - ٤ - 

ري٧٧٩سنة توفي وسماع، رواية وله حنا، حقنا يكتب كان اأحنباتي، 
٠٧٩٩محسة وتوش محدثا، بكر أبو ابنه كان أحمد، - ٥ - 

(.٤٣٠. ؛ rT/T)الجومرة القلاد )١( 
(.٣٩٩.  ٣٩٨ِ )٢ الجوهرين •٣(، ٨/٢)الأرثد الضد )٢( 
.٣٢-٢٩اشفي/الجوهر )٣( 
- ١٩)ا/النفي الدر تحقيق مقدمة ؛ ^١٣- ١ المنضد/■ الجوهر تحقيق مقدمة انظر )٤( 

لخنوتةونيل! لقوته، قتل- عمه، يه لقبه أحمد، حده به . عرفلقب وءالمبرد٠ (، ٨٢
الأكل/لأأ.انمغ انظر يده: 

-)ا/ا>آ انزنس الجمع )ا/>ا(؛ الدررالكامنة (؛ ٨١٣برتم )\إ0\ا الق_ل ذيو )٥( 

دجب/ا؛•ابن طقايت، على ■ب-الهادتم، ابي ذيل  ٢٦)
المؤنسالمجمع (؟ iVAls)الكات الدرر (؛ ١٧٥١برقم  VTA/y)المفييد دبل )٧( 

(iwrfs  .٧٩ ) ٦٣رنم ترجمة.)



-مدرين ملي بن مداراحد ايادص: الخام/المحث القمل ٦٦

السادسالمبحث 

مروربن علن بن عداثوس 

نزوحهاسعيدة اسمها أخت قيامة بن محمد بن لأحمد وكال 
سرور•بن علي بن همدالواحد 

أخيهبت في العلمام وحد أنه إذ I وصلاح علم بيت من أيضا وهو 
الحافظتلاميد محن وهو محدث مجدالدين المحن أبو علي فابنه - بكر أبي 

بنيوسف أحماله من كان الذي - سلطان ممه بت دُي عبدالخي 
سنةالمتوفى بابلي الغربي الجاُع إمام الفقيه سانملان بن نعمة بن عبدالمنعم 

يننعمة بن عبدالمنعم بن عبدالرحمن بن أحمد المابد والفقيه ،  ٠٠٦٣٨
،يوسفبن الفاصم عنه قال الذي ه ٦٩٧سنة المتوفى الحنباّتي سلطان 
هدافي مثله عيناي تر لم الذي ، ذللن، في زمانه أعجوبة ااالعئر التجتتي 

ذلكااأْ،في يقاربه من المسبلة على أف بلغني ولا القي، 

)ا/اب(.الجومرة القلائد )١( 
(؛١٧٠٢برتم \ A/r)■لومانغ التكمالأن )؟آ/ب،(؛ الأمر ّمأئت> )٢( 

(.٣٢٢واوتن/اأم. الثانة اسة عر يخوى الذي  J_lلإملأم)اص 
(.٣٦٦والين/ْأم.الرابمأن الطتة عر حرى الذي )المجلد الإسلام تارخ )٣( 
{.ri-lT)اللكمة الدرر )ا/دأأ(؛ الأنّاب )٤( 
الذم،ثذران، (؛ ٨٨.  ٨٦/١)الوفات، فواتح ؛ ٢١٢.  ٢١١الت٠جسّتي/برنامج )٥( 

xtrylo)



٦٧ّردد بن علن بن مدالواحد ادس: المالمحث الثاني/ النمل 

هماعالمان ابنان المقدس سرور بن علي بن لعيارانياحد ولد وقئ 
روب-الذنيل إبراهيم 

يحفغلوكان م،هه، سنن بمناعيل نلاJ إبرامم، الذين عماد . ١ 
التعليمعر صابرا وكان والعلم القرآن يفرئ وكان الحرر؛ا وءمخصز القرآن 

مذهبعلى فقيها ، والفرايص والنحو بالقراءات عالما عائدا زاهدا متواصعا 
بنمحاسن الحنابلة شيح قال C بالمعروف أمارا بالحديث مشتغالآ أحمد الإمام 

ساحالخميس ليلة توفي ا العصرلإ جوهرة العماد الشيخ رركان ت عبدالملك 
هر٢،.٦١٤صنة القعدة ذي عشر 

والدهعن حدث —( ٥٦٧٦-  ٦٠٣)محمد الدين ثمس العلامة وابنه 
عالمتان:وايثان عالمان ابان له وكان ممررص، قاصي وكان 

فهما:المتان فاءما 

٢.الحاففل عنها أخد زف، - ١ 
حمُ ه٦٩٠سنة ثوفيت ، منية صالحة امرأة كاوّتا خديجة، - ٢ 

)اا\ص.الجوب القلائد انظر غرما: أولاد وله )١( 
 )Y( الجلاء أيلام سر(U/YY ؛)الثابالطبقة عر حوي الذي )الجلد الإسلام ■اؤخ ؛

)أ/بمه1(.الجوهرية القلائد (؛ ١٨٣- والثن/ميا 

[٣٩]المجم؛ .اه تش ألأ بمتذ—ي، لإس تعالى؛ نوله ير نفض رسالة وله 
أدلةذكر وفي المن إلى القران ثواب بوصول القول على مها الياء واضلأف 

مات»إذا بحديث: المانعين اتدلأل عن الإجابة ونى الأموات إلى ذلك وصول 
صفحاتخص نحو نى والرالة ذاك وغر •' • ثلاث. من إلا عله !^ ٥١سان الإن

إهداءعن الشبهات اكسف كتاب نى بكاملها موجودة وهى ا تقريبا - Y٥٨٥ نة بكتبت 
.٢٦•.  ٢٠٠للأموات•: القرب وسائر الخراءة 

(.١٦•. >ا/بمْا التمد ذيل >١/Yْْ(؛ الدهبن للخانفل الشيوخ• •سجم )٣( 
,( Y ٥ ٥ / )١ هبي الن. للحافظ ٠ الشيوخ معجم ٠ )٤( 
(.٤٢٤.  ٤Y٣رY/الجوهرية القلائد )٥( 



صروربن علن بن مدالواحد السائس: اكاني/المبحث النمل ٦٨

فهما!الابنان وأما 

بجملةوتغزل يمجد، إماما كان الذي القرير المحوفئ أحمد -  ١
ولدموعن الدمزأن الحافقل عنه أخذ ^( ١٢-  ٦٣٧)إلمه وزحل أحزاء، 
٧ه٠ ٥ محنة نوش الذي محمد 

الذهبن.الحاففل عنهس أخذ عالمات ببنات رزق الذي عبدالرحمن - ٢ 
وض■'

^٣(٧٣٣ئ وئت ه م 

لإه٠ ٢ منة توئيت خديجة، ب/ 
١؛تتزوج لم صالحة، ااوكاس م\ه، ٠ ٢ منة نومت، نينب، ج/ 

التعريففي الرسالة هذه تخمحمحت الذي الكم الحافغل - ٢ 
وزواجهورحلاته ونشأته ومولده باممه التعريف وميأتى وبجهوده به 

٠الة الرمحهذه من القمل هذا يلي فيما وعترذلك وأولاده، 

الذهنللحاففل الثّيوخاا )١( 
الذهللحافظ ١لشيوخاا امعجم )٢( 
الذهلالحافذل ^^١ ٠٠٧١ءمعجم )٣( 
الذللحافظ الشيوخ، '"معجم )٤( 
الذهنللحاففل الشيوخ، ®٧^؛ )م( 

مذ

،٢

١)

٢)

١)

١)

١)

(.٧٢٨برقم  ٣٧٦١١)الشتد ذيل (؛ ٨٣

٢١٩.)

٢٢٩.)

٣٥٢.)



امحايثاسل 
ووفامموصفامم ورحلأتد وموادْ اسمه 

.ومولدْ ولقبه وكبته اسمه ■' الأول المحث 

ورحلاته.للعلم ومحلله نثاته الثاني! المبحث 
والحلقة.الخلقة صفاته I الثالث المبحث 

وفاته.الراح! البحث 



رمولدءولمه وكنيته اسمه ت الأول المبحث الثالث/ الفصل ٧

١^^المبحث 

وموووهولمه ولك>م اسمه 

بنرافع بن سرور بن علن بن عبدالواحد بن عبدالغنن اسه؛ 
يلقبلكن وربما - الدين نقى ، ٢١١الحاءغلمحني، أبو جعفر، بن حن 
الدمشقئثم مولدآ، الجناماى ٢، المقدسي١ _، ، الليزر بضياء أحيانا  (٣)

)\/\/ا/ا(.الألقاب ني الأزب نزهة )١( 
الحجاج;من خوفا اختفوا الدين ال-٠تو١رين لكتاب النسخة من لوحة آخر ففي ^٢، 

.١. - على المقدس عبدالغني محمد أبو الدين نحياء المتقن الحافظ الإمام ءسمع 
شاهدتالضياء; وتال آخره. في مثبت هو كما - ٨٠٠٩٨/ممالأربعاء يوم في والسماع 

صمعهرند عبدالختي أعلاه الذي - الإصابة* *تبيين كتاب على المديتي مرسى أبى بخط 
اثنهعما مرمى أبو ءيقول الترك.; وأبوالعباس الماج معد أبر رالحانظ موصى أبر 

محمدأبي الدين صتاء الإمام الشيخ كفهم الشأن هازا يمهم علينا ندم من نل عنه• 
خىوأمثاله الدارنهلنى كان ولو ، الغال3لات هدم لتبيين ونق رند ا المقدسي عبدالغنى 

)سيروتوفيقا*; علمأ اثنه زاده مافهم، زماننا في يفهم من وقل فعله، نموبرا الأحياء 
مجردتكون أن ويمكن أخرى بألقاب أحيانا ؤيلقب (، ٤٤٩- النبلاء أعلام 

منأ، ا/ )ق؛ في الموجودة الم—٠٠١٤ حلبقة في وصف المثال مبيل فعلى أوصاف 
مكتبةفى مجصّررأ المحفوظ النقاش* أمالي محن مجالي ثلاثة فيه *جزء مماءات 

الإسلام،حمال الحفاظ سمس الشام بمحدث  ٩٦٤برقم الإسلامية الجامعة مخهلوطات 
افهشهاب للطالب; ماجستير رمانة من )حا/ب( في الدين بفخر تلفه الغرب دٌن 
المقلص.الدين بدر للإمام الفقه* أصول في *التذكرة وتحقيق دراصة في بهادر جع 

حميعاوأعمالها نابلس ولأل المقدس بيت مجن جناعيل لقرب المقدس بيت إلى ينب )٣، 
)لإ/هحا(.البلدان معجم المقدس; بيت ضافان مس 



٧١ومولد• وك4 ركنه V )،الأول: الجث الثالث/ اسل 

بهالأ،.والموفى مصر، نزيل منثأ، المالهم، 
Iأنوال ثلاثة الولادة زمن تحدد وفي ، يجماعل ولد 

-الأحر ربيع في أظنه ت نال - ٠٠٤١صنة ولد أنه الضياء ذكر - ١ 
الموثقأحيها من أشهر بأربعة أكبر ■مدالغني أن أمه ذكرته ما على اعتمادا 

.٢٣١في ولد الدي 

نيمسرته الضياء جهح ت له مايتعلق وذكرت له ترجعّثح التي الكتب أعم ذكر وعذا را، 
جعرند ،(، 11)امآ/الملأء أملام )مسر منهما: فهو الذعى أرددء ما رعانت جزتض، 
الحنجليالمصري نعمة بن ممر بن مكن رم تلاميذ• من آخر تلميد أيما سرته 

معجم(، ٢٧٣٨برقم  ٤٠٠,۴)النتلة لونيان التكملأ في المترجم > ٦٣٤سة التوفي 
،٣٤١.  TTAjA)الزمان مرآة ؛ ٤٧٣برقم  ٣٧الضد/•(؛ ١٨٦- \ A0iT)اليدان 

،٤٧. الرُصتين/أا على الذيل (، ٧٧٨برقم  ٨١٨)الطلا لومان التكالة (؛ ٠١٩
ابنتاريخ من إليه الحتاج المختمر (؛ ١٤•)ا/ المختمر الجامع ؛ ١٠٦، ١٠٤

انمر iisr-yyioالحفاظ تذكرة (، ٤٧١.  iivlrs)التلأء أعلام سر ، ٢٧٨؛^/
ومبرةانمان مرآة ، ١٦٨بغع١د/-اريح من المفاد )٢/•٨(، الإسلام دول 

الخابلأطبقات عر الذيل (، ٦٩، ٣٨, rThT)والهاية البداية (؛ ٣٩٩/٣)الفظان 
(،١٣•٠ برقم  ١٣٧.  ١٣٦/٢)القييد ذيل والنالركون/خأ، الفلأئ (؛ ٤٣- )أ/ْ 

ابنعلى والدماكر الجترش جمع ١ْ(؛ ٢/٢)الأرشد الطمي رأ/ْخا( اا>اعر؛ الجرم 
)؛/••Y(؛المحاضرة حن ، ٤٨٨. ٤٨٧الحفاظ/طبقات اض(، )ام/ب، اكر م

المارقينهدية .(؛ yiii)د))وىلني الأيلأم )أ/ْاما(؛ الذهب ثيران 
المؤلفينمعجم (، ٣٢٩، ٣١٨، ٣٠٨، ٢٩٦، ١٩٦، ١٤٨، ٦٩/٢رالميون إيضاح 

/0(YUo ،) لطفيالممررة; المخطوطات فهرس (، ١٧٩/٦)المربي الأدب -اريخ
مجلةوفي (، ١٤٢،/، ٢٤٤/١)الحديدية فهرس (، ٢٣٣، ٢١٧، ٢١٦/٢)ب-الال؛ع 

إحياءمركر في الباحثؤ - عباس مهدي صالح الأستاذ أذ )ها/ما(: التراث إحياء 
وأسماءانماقفل حياة فيها تناول دراسة أنهى - بغداد بجامعة المربي اللعي التراث 
اكراثإحياء مجلة وني والمخهلوط، منها الْلوع إر مثيرآ مؤلفا  ٧٢الالنة مؤلفاته 

أثارقي. كان وانه منه دراسة كتب، بأنه الأرتاوظ محمود للأينناذ تعقيس، ؛ أيضا
المادرثقافية■ ارمحامد في المقالات من عدد ع ونثرعا مزلفاته من تمٍر عدد إلى مها 

وسيرالخابلة طبقات على الذيل الكتب هذ• وأوسع بدمشق، المأمون دار عن حديثا 
البلاء.أملام 

البلاء)اأ/((ا(.سيرأعلام )٢( 
البلاءأعلام مر )٣( 



دكهيكسه اسه الأولأ الثاك/البءث اسل  ٧٢

؛1ههصنه مولو0 أن على يدل ما أصحابه عنه ذكر — ٢ 
نال:أر ؛؛هه*لآ، سة في س فقال: مولدْ عن الحافظ سئل . ٣ 

أظهرءص.راكاني اا0ى أو ; ٥٠٤٣ّة في ارإنا 
•الأرجح م الأول القول ولعل 

للحافظترجمتهم في المؤرخين من كثير اعتمده الذي هر لأنه 
الشكيمميغة وغيره المريحة، الجزم صيغة على جاء ولأنه 
والاحتمال.

هوثم يعبدالغس، الناس أحص من وهو الضياء، ذكره الذي وهو 
إلىويالإصافة الضياء، أم حاله ابنة وهي أقاريه من امرأة كلام على معتمد 

خاصة!عنها الدهبئ محال فقد أفاربهى في الأمور لهده أصبعل النساء كون 
أعلم.واف ٢، والوفياتاا١ المواليد في للمقادسة تاريخا وكانت . . *. 

(.٧٧٨برتم  A>/T)القلأ لونان اككملأ )١( 
النلءراردضمح/أ'م)٢< 
.C،»/T)الخابالأن طمات ض الذيل )٣( 
ذيل(؛ o/Y)الخابالة طقات على الذيل (؛ ١٢٩/٣)انمر الثال سل ض - انئلر )(< 

XToih)اكحاصرة حن \(؛ A،>/l)الزامرة الجرم <؛ ١٣٧/٢)الشد 
أنهاويلاحتل (، ٠١والتين/الثالثت الهلقة عالي يحتوى الذي رالمجال• الإصلأم تاييخ )٠( 

لونتالقوي وحنتلها تذكرما على يدل مما المؤنق ابنها بولاية ولادته تاييخ ربعلت 
ولادته.



٧٣لرحلات"■ للعلم دس ممانع الئامرت الئالث/المحث النمل 

التانيالميحت 

ورحلأتٌسما وطلبه نشأته 

إلىحناعيل فى طفوله عمر هى نين عدة ولادته بعد الحافظ بقى 
الشيحخاله كنف في الحافظ نثاة وكانت ، هه ٠١نة منها هاجروا أن 

قويهدينيه علميه نثا0 قدامة بن محني بن أحمد الصالح 

إلىصغره مند مثاله وكان صغره، منذ العلم طلب الحافظ وبدأ 
اه ٥٠٤نة الدمثقتي آدم بن يوسما شيخه عن تلقى وند ، الحديث 

العمرلمن عثرة اكالثة فى وهو 

ؤينخهاالعقيدة كتب لاصيما ريمج الالحدس كتب بكتابه يعتني وكان 

منالرابع الأربعاء يوم أحدها نح من فرغ فقد مكر وقت من يوقفها ثم 
.وحمماتة ين وحمسع سنة صفر 

(.٧٦-  ٦٥/١)الجوعريغ القلائد )١( 
)أ/ا"0(.انمابلة طقات ض الديل انظر )٢( 
.٢٣١/أحمد الأئ،؛ إر،يعب الدخل (؛ ٣٨; ١٣)داو،اة الدايث )٣( 
الأثرإلى بل.عرته الطراش بين والفتن للثغب مثيرأ المحدثين عوام من كان الذي )٤( 

الئامرسة) ثراّ= معناها رزعارة (، ٠٩١- ٥ ٩ ٠ y/ )٠ النبلاء أعلام ير ّت بزعارة 
الح؛ءل/أا0ؤ

ولادته.نة تحديد فى رححته مجا بحب )٠( 
.٦٩. والإبانث/٤٦ الشرح مندمجة انفلر )١( 



ورحلأمسم وطب نثاته الثاني: الثاك/المحث النمل  ٧٤

دلد0في المحيضر من حماعؤ عن المقدم^ عدالخي الحافظ أحد وقد 
أنالعلماء طريقة وهده الشريف، الحديث طالب في بالرحالة اعتنى ثم 

علماءعن الأخذ بعد المشايخ ولقاء السنة، لجمع المليان إلى يرحلوا 
علىالحدث لسماع الرحلة يفصل الحافظ وكان %٣^١،، 

العمرأصمن العشرين فى وهو اا*هه نة أول فى بغداد إلى فرحل 
قالالجيلأني، عيدالقادر الشيخ عند نزولهما أول فكان المويق حاله ابن مع 

عبدالقادرالشيخ فإذا وحمسمائة وصّتنين إحدى سنة بغداد رردحلنا ت المريق 
عنالعلم طالب يكفي وكان ٠ ء وعملا. عالما بها الرئاسة إليه انتهت ممن 
االمستغلين على والصبر العلوم، من فيه اجتمع ما كمرة من غمرْ فمد 
منكثيرأ عليه وقرأ عبدالقادر، الشيخ إليهما فأحسن .لإر؛،، . الصدر. وسعة 

منالموص فتقرأ الحنابلة فقه في درسين يوم كل عليه يفرآن وكانا الحديث، 
أبىللعلامة راالهدايةاا من عبدالغنئ ؤيقرأ حففله، مجن ءمختصرالخرفىاا 

نحوأعنده وأقاما ا، هه(أ ١ ٠ .  ٤٣٢)الكلوذانئ أحمد بن محفوظ الحطاب 
مالت.حتى لله حمسبمن من 

وقلةالتصون على العقلاء رآهما ولما الدروس، في يتصاحبان كانا ثم 
ابنعلى فاثتغلأ ، حمال علما وحصلا إليهما، وأحسنوا أحبوهما، المخالطة 

الحنب-لتيالمدهب بفقه ، _ل ءصرْ في الحنابلة فقهاء كبار أحد - المنئ 

\{.A/Y) ■_لويات اصلة وانظر ، ٢١الحديث/• علم أنوع سره انظر )١( 
(.٤٥١. )\م-0أ الملأء أعلام سر )٢( 
ولادته.سة تحاويد نى رجحته ما بحب )٣( 
(.٢٩٤. طنات على الذيل )٤( 
منوهو اوغلف/أأأ، صلا (، ٣٠•. )^\ا^^٣ الملأء أعلام سر )ْ/.ا(، ساب الأن)٥( 

الجلاءأعلام سر ، ١٨٨، ١٨١عاد/الأّتالممر: هذا فى بها الممض الكب 
(.Y.r/Y)ا/اْم، الخابي طتات عر الذيل •١(، ٣/٢١)

والهايت)ما/بمم(،١^ (؟ wwyji)الحفاظ دكرة (، yV)لومان٠١^٧ )٧( 
(.n/Y)الخا؛لأ طشات عر الذيل 



٧٠ورحلاته للعلم وطلع نشأته الثاني! الثالث/المحث الفصل 

يعرفما وهو - وماقثتهارا، الفقهية المذاهب بين الخلافية الماثل وبدرامة 
إلىيميل عبدالغني وكان -، حديثأ المقارن وبالفقه نديما الخلاف بعلم 

٠الكثير عبدالغني ْع مع فالفقه إلى يميل الموئق وكان فتفقه الحديث 
وأنام، بالحديث لاثنغاله الفقه دروس عن ءبدالغنتي انقطع نم 

فيمجتهدا - اف رحمه - وكان ، _هاُهه  ٥٦١ضن أربع نحو ببغداد 

الثانيةالطقة على يحتوى الذي رالمجلد الإسلام تاويح (؛ ٤٤٠)آآ/النبلاء أعلام سير )١( 
٦(.-  o/Y)الخايلأ ٍلبقات على الذيل و\ضإس(.< 

(.٣٦ر١/•انمابلة طبقات عر الذيل )٢( 
JI^، (Xiiolysأعلام سير )٣( 

تالمدة محذ» في أعماله بعفى ذكر وهذا 
اأ*همح.نت م- 

الجت•الأدر/مممم-جمادى 
كماصدقة بن المبارك بن المبارك على المحاملي أمالي من الثاني الجزء سمع 

مه.نيماْ/ب 
ااقعده/آا/الجمعة.ذي هر ش- 

V/؟١ في كما محلال بن الحن بن افه هبة على المحاملي أمالي من الراع الجزء أ نر 

حاجا.بغداد ندم لما على ثن عتتداض بن محي سمع  ٥٦٢نةء -
^٠٦٣ة س. 

/اكلأتاء.بقين ك الأم/ ربح ثم 
المحاملي.أمالي من الراح الجزء المارك بن صالح عر نرأ 

ا/الخميس.الأولى/• جمادى هر ش- 
اللام.مدينة من الشرهي الجانب في الهاشمي الشريف مجد ت المكالأا 

م<.اي/أ في كما بدار بن *ابت بن يعي على المحاملي أمالي من الراح الجزء صمع 
شوال/بأ/السعة.هر ش- 

منعلى الرد حرف•: ألم ينول من على رالرد القور ابن محل بن عبدافه على سمع 
حرف/\/يرالم يقول 
-.٥٥٦٤_سة 

محرم.شهر 
باب؛ من الربيع بمكة اللام مدينة من الغربي بالجانب الحميدي مسند على سماع 

-الصرة. 



ورحلاتهسلم رطله نشأته ت الثاني الثالث/اسحث الفصل  ٧٦

مهتما- يبدو فيما - وكان ل ، ر الحديث كتب من كثيرأ وسمع ، الطلب 
1صها0م.الحدثين من المالي الإتاد أمل بامتجازة 
أيضاينشق في مشعلا وكان - ٥٥٦٥ست ينشق إلى رجع ثم 
فيهونبوغه تميزه ظهر وقد الحديث، 

بنمحني بن أحمد خاله ابنة رائعة تزوج الرجعة هذه في أنه ؤيبدو 
قداْةأْ،.

سةبالإمكندرية اوسّالفئ الحافظ إلى المقدس عبدالغنتي رحل نم 
ثلاثةنحو مدة، وأقام آُآ"ْهر ستة الأولى جمادى في عليه لمع ا"آُهه 
صتةبها وحدث لمنق، إلى رؤح لم إ جزء ألف عته كتتب ولمله أعوام، 

صفر.هر ش= 
الموصليافه هبة ين منصور بن عبداض من المحامليء ءامالي من الراح الجزء ممع 

مه./أ ٧١ني كما 
الحجة/ها/اللأ'اء.ذي هر ش- 

كماالرحثي افه هبة بن أحمي. بن محمد بن أحمد على المحاملي أمالي من جرءآ سع 
ت.نيماه/ب 

الملأء)*^'ْل(.أعلام سبر )١( 
.١٦٧. ١٦١الع٠رة/فهرس )٢( 
•٩ برقم هد الد رّول، بنت بريب الخاص أبي زواج جزء )٣( 
نررالملك كان ت نال والدي، أر عهر أبا خالي ومّمّعت ؛ الضياء قال ففد )٤( 

قالهالقارئ على شيء أشكل فإذا الحديث، مع نوكنا إلينا يأتي زنكي بن الدين 
ذلك،بعد يأتي اكين نرر فكان لفي، الإلى ارتحل نم عبدالغني، الحاففل 

بدلوالذي ، ٤٤٩/٢١البلاء أعلام سر سافر فقيا: الناث؟ ذاك أين فقال: 
فدكان الدين نور أل هذه رحعته في هو الكلام بهيا المفصود الوقتs أر| على 
سنةتوفي الدين نور فإل > ٠٧•صنة لفي الإلى الثانية الحافظ رحلة عند نوني 

كانإن إلا ا1ه،و سة ولد قد .حمدأ أولاد، أكبر فإن ، ٤٦٨البلاءام أعلام سبر )٠( 
بغداد•إر ّنرْ نل بها زواجه 

فيّاا/ب.السماع وانغلر ( ١٤- )١  ٩٦٤م الإسلامية الجامعة مخطوطات )٦( 
(.م٧١/٤١١)الحفاظ تذكرة (لأ 11)\مْاكلأء أعلام )٧( 



٧٧ورحلاته للعل! وطله نثاته ت الثاني المحث الثالث/ الفصل 

محسوهو والروايه التحديث بدئه من عليه وءمتs ما أول وهذا ، ه ٥٦٨
للمروايهناهل إي الحديث في وبراعته نبوغه صرعه على يدل مما نسيتآ مبكر 
والJثرينالسابعة حدود فى وهو 

بعض'اقى وند أخرى، مرة الإمكندرية إلى - ٠٥٧'سنة رحل ثم 
فيهاعاليه غالب أنه يبدو ولكن غرة الهدم فى ثيوخه بعض عن الكتب 
إلىرجع ثم مرارأر؛،، الدع-اء" في ارالترغيب كتابه عليه فرئ ففد العطاء 

رممانءخي٠فقاتل عليه قرئ وتد ، ٦٨لليعياطي/ بغداد تاؤيخ ذيل من المستفاد انظر )١( 
صماعاته:في كما دمشق بظامر > ٥٦٨سة محن رمضان شهر من والسٍين الثاني النوم 

T(.■,, ٩٧)رمضان فضائل 
والانتصابالمحدث لإ-ماع التصدي ل اتحب بلغه إذا الأي النن في اختلف )٢( 

التصديله أتحب عنده مجا إلى احتيج متى ءانه ت الملاح ابن قاله والدي لروايته، 
خلايابن محتد أبى الفاصل القاصي ونال كانءإ سن أي نى ويشره لروايته 

اكاقلبالغه إذا الذي المحي في والفلر الأثر 'لريق س عندي بمح ارالذي الرامهرمري؛ 
مجتمعرفيها الكهوله انتهاء لأنها ين المحميستوفى أن هر يحدث أن به حن 

ومنتهىالاستواء حد لأنها الأربعين امتيماء عند يحدث أن بمنكر وليس . . الأشد. 
الإنسانعزيمة تتناهى الأربمن وفي أربعض، ابن وهر فك اث رسول نكأ الكمائن 

رأي*•ليجود م ويتوم وئونه، 
بعدهمرمن المتقدمين السلف من ءكم ت وتال خلاي ابن على ذلك ■ماض القاصي وأنكر 

ماوالخلمم الحدين، من نشر رند قبله، رمات المن هدا إلى ينته لم من المحدثين من 
مستنكرغير خلاي ان ذكره ءمجا ت الصلاح ان قال ، لدللئ، أمثلة ذكر ثم ه . . لايحصى. 

العالمفي براعة غير من نفه من للتحدينح تصدى فيمن ناله أنه على محمول وهو 
فإنهالمدكور المس استيفاء بعد ذلك له ينبغي إنما فهدا ا ذكره الذي المن قبل له تعجلت 

أندفالظاهر ذلك قبل حدث ممن ض عيا ذكرهم الدين وأما عنده، ما إلى الاحتياج مفلتة 
أرذللئ، قبل نحدتوا إليهم الاحتياج معها لهم ظهر تقدمتح، الملم في منهم لراعة ذلك 

الفاصل/آه'م.المحدث انغلر ت الحالء بقرينة ؤإما الموال بصريح إُا ذلك صثلوا لأنهم 
.٢٠٤.  ٢٠٣^^،/علم أنولع معرفة ؛ ٢٠٤-  ٠٢٠ / الإلماع ؛ ٣٥٣

ولادته.سنة فى رححته ما بحبح )٣( 
(.iio/y))أم ير )٤( 

تالمدة هده قى أعماله بعض ذكر وهدا 
ير٥٧٠٠_سنة 

=الدءاءاا. في ءالترغسبح عليه تركأ الإسكندرية في رحب، /شءر ه- 



ورحلاتهللعلم رحللبه نشأته ت الثاني المبحث الثالث/ الفصل  ٧٨

بهانأنام أصبهان إلى وسبعين نيف محسنة سافر ثم ، بها وحدث دمشق، 
لكنالحراش الناحر سلامة بن محمود وقال ، الجتدة الكتب وحصل مدة 

لق'بلأ إلا اللل من بمام وماكان بأصهان محيي نازلأ محدالخي الحافظ 
ينظرونوق الفى الناس يصعق الحافغل لكن وقال؛ ويبكى، ؤيفرأ يملى 

الإسكندريةفي رمضان شهر / YoLiajijمجالس ختام ^٢١ كان ثم الأول العشر في -  =
الدياءا.في الالترغّب عيه قرئ 

في،لاكرءسب ؟ Le•فيها قرئ مجالس ختام الإ'ّكنل-رية في نوال الإن~ن/شهر / ١٢-
١لدءاءاا.

الدءاءاا.فى اراكرغيب ءاوا< قرئ الأحد: م ْ- 
القعدة.ذي /شهر ٣ - 

الصحابة٠محن زوجه كنية كنيته وافقت ُامن كتاب الكاملي افته مة بن علي على قرأ 
منه.صى٩١ في كما 

-سةاماههّ.

/'اا/الخمثس•ٌحرم هر ش- 
الدءاء«.في ءالترغبب عيه فيها قرئ مجالس خام 

الأول/العثرالأخي.ريع هر ش- 
محصر.المكان: 

أللءاءأ.في رالرغيب عليه قرئ 
بالقاهرة.الكاملن افه مة بن علي على الي على الصلاة فضل تلقى الأول: ربيع 
شعبان.شهر - الترغيب علبه قرئ الثاني: ربيع 

الإّكدريت.لذكان: ا. 
فيكما مقرنة مجالس في يي العر كله للألكاتي الة مع س. 
لمي.العلى صمع وال ش- 

المدة:هده فى أعماله بعمى ذكر وهذا )١( 
.٠٠٧٣نة س- 

الثلأيء.الثا;ية/با/ جمادى هر ش- 
الأهاليفي كما س٣ّان ابن القاسم أبي أمالي من بدالخالق بن عبدالحق ء-اى قرأ 

)بم*ا/أ(. ١٠١٧برقم الإصلأمة بالجاممة صورته )مخطوط المذكورة 
منه.ل1ا في كما ين محمد وجزم الحافظ سمع رحب شهر 1بهه/ نة س- 
٠١٢الأريعاء / رجب /شهر - ٥٥٧٥تة س- 

قا1. ٤٨١٢ت افه إلى بالطر انمدس كتاب 
(.٤٤٦/٢١)الملأء أم ستر )٢( 



٧٩ورحلاص وطلب تشاص ت *^ ١٠١اكالث/المحث!أاغصل 

لنلكها.يملكيا أن وأراد مدة يأصبهان أقام ولو إله، 

كانتعثبنا فلما بأصبهان، رجل أضافني ٠ الممدصى عبدانمى وتال 
تنالوا له؟ ما ت فقالت يصل لم الصلاة إلى تمنا فلما معنا أكل رجل عنده 
أصمتنىئ ■ للرجل وقلت صدري فضاق — المى يعبد — سماستي رجل هذا 
أصاليباليل ست ثم راحة، عنده وك كاب إنه قال: كافرا؟، مع إلا 

سمعتكلما ت وقال ا أيام بعد أسالم ثم ترم، القرآن ٌّذع فلما يستمع وذاك 
■نلي ني الإِلام ء ُب 

فيعمدالخئ الحافظ مهارة المديص موسى أبو الحافغل لاحظ وتد 
الحديث!

وبينبيني فجرى موس أبي الحافظ عند كنث ١٠ت عبدالغي الحاففل فال 
هوليس ت\ فةالاليحاري، صحيح في هو فقال حدث في متازعت رجل 

الرنعةموس أبو فناولني بماله، موس أبي إلى ورفعها رقعة في فكسه فيه، 
الرجلءأفخجل البخاري، في ماهو ت فقلت، ماتقول؟ وفال؛ 

نعيمأبي الحافغل أوهام يبنن بان عبدالغص على موصى أبو أشار وند 
كتابهفي ٢ الأص-هابىل المهرابى إسحاق بن أحمد ابن عبداض بن أحمد 

معرفةفي نعيم لأبي حصلت، لأوهام الإصابة ُتبتين فكتيح الصحابة١١ ارمعرفة 
فظهرت، مجوصعال  ٢٩٠من نحوأ نعيم أبي الحافظ على فاحد الصحابة® 

•عليه موصى أبو وأثنى وحفظه، عبدالغني براعة 

كتابعلى المدينئ محومحي أبى بخهل شاهدت الضياء الحافظ فال 
هدايفهم ءلتنا ندم من >رنل عنه: اف عفا موسى أبو يقول الإصابة®; ارسين 
وندالمقدس، ءبدالغنتي محمد أبي الدين نحياء الإمام الشيح كمهم الشأن 

(.ioU.  ٤٠٦، ٤٠٤.  ioT/y)\الشلأء أملام سر )١( 
)اي،،(.النلأء أملام سر )٢( 
(.iorf\U)الشلأء أملام ص )٣( 
)ا/-بم(.الخاباة عرطقات الذيل )٤( 



ورحلاتهسل| وطلبه نثاته ت الثاني المبحث الثالث/ النمل ٨ ٠

الموبر الأحياء في وأمثاله الدارفطي كان ولو الغلطات هد0 لتبيين وص 
وتوفيقأوعلمآ افه زاده مائهم، زماننا في يفهم من وثل فعله، 

عبداللليفين محني ين عبدالكليف صدرالدين يدلك سمع فالنا 
بيتلأف إهلاكه وأراد عثدام طلب  ٩٥٨٠سنة المتوفى النجندي 
البلدرؤساء وكانوا نعيم لأبي يتعهنبون وكانوا أثاعرة كانوا الخجندي 

متخفياأصبهان من ءبارالغني فخرج 
فماؤإلأ والهوى، الجهل غابة فى "وهذا : ٢٦رجبلابن الحافظ فال 

القالأت!؟«ص.واختلاف الذاهب من بهذا يتعلق الذي 
وفيهرااإفعفاءاا كتاب مع فالمرصرأ مدالخي ولحل 

سر،;: ٣٨٥سة نوني الدارنطس، ص ين عاد انمن أبو الكبم الخافظ مو )١( 
)ا-\/بم؛ا(.الملأ، أيلام 

(.٤٤٩ِ الملأ، أعلام سر )٢( 
بزيادةخجندة لها ويقال حجتي إلى منسوب ومو (، ١٨٦/٧)الكرق الشافعية طبقات )٣( 

معجم(؛ rtU/T)ّاب الأنالشرق بلاد من سحون >ف على كببرة بالية أيضا: الخاء 
xr\Uly)الخليان 

<٣٨١١١٨)الخبلأء أعلام سر ني ما و-انل (، ٣٢.  ١٨١١)انمحاة معرة مقدمة اطر )٤( 
٣٨٢.)

رأ/•؟(.الخابلة طبقات عر (؛ ٤٥٩. ^ 6٨إr١)الخبلأء أعلام ّحر رم( 
:٠٠٧٩٠منة المتوفى الحنبالن رحت، بن أحملن بن عجدانرحمن المرج أبو الحافظ )٦( 

.٠٤١ ءبدالهادى/ا-م ابن ذيل في ترجت 
)أ/«أ(ّالخا؛لةطبقات على )٧( 
المتوفى، أحمد بن عسدالته الوصل حقلمب المقدسي عبدالغنن ثيرخ من أل يلاحظ )٨( 

.JIOUAصة 

فنال:: ٢٧برتم و\سوقإ والأمر ؛ ٣٦برثم المار/ ذكر ني ضه روى وند 
ه.٠٧٨صة قبل الموصل إلى يحوله فيكون أالوصلاا . . ااأح.رنا. 

عبدالناهربن محمد بن أحمد بن عبيداش الوصل حهلسبا على هذا كان )٩( 
مرصادأنه إذ (؛ ٨٩-  AU/Y)؟البلاء أعلام سير ه(: ٥٧A-  ٤٨٧)الشافص اللوص 

:٠االضعفاءا٠ كتاب من نصوصرا عدة سن المني عبدالغتن عنه روى الذي هو يم 
=اللكلآز يزيد بن تور ترجمة ز المثال. نيل عر - الرحال أساء ر الكمال اظر 



٨١ورحلأم للعلم رس نشاع اكاز; المحث الثالث/ القمل 

هويسمع ولكن وه وحبالموصل، أهل عليه فثار ، حنيفة أيي الإمام جرح 
البغداديإبراهيم بن المفلمر بن إبراهيم إسحاق أبو الدين برهان والإمام 
. ٥٤٦)١^ بابن العروق الواعظ الفقيه والدار، الولد الوصلن الأصل 

٦٢٢١٢^.،

اممعلى ففتنوا حنيفة أبى ذكر فيها التي الكرامة البرتي ابن فاحد 
فأطلقوهيجدوه فلم حنيفة أبي 

والتعديلالجرح بعلم مشتغل هو إنما الsكتاب هدا يروي إذ والحافظ 
فىكلاما المحدث إيراد يعنى ولا النبوية، المنة عن الدب به يقعد الذي 
تينتفصه أنه الأئمة أحد 

الثافعيبالإمام يتعلق أمر عن ماله لمن جوابه صمن قال فقد -  ١

رمارنالكلأعن، يزيد بن ثور ترجمة (، ١٨٠)ا/للعقير® ع م =
للعقيليبالضعفاء رنارن محمد، بن رمدي٠ن وترجمة )ا/*لأا(، للعسني بالضعفاء 

(.٦٧. )٦إ^\• 

فيالأنمماء -0\ه(: . )٠٨ العراق ؛ JUانالة فف الجلل الإمام يء بن العمان هو )١( 
(.٤٠٣.  ٣٩)م• النلأء أعلام سر ؛ ١٧١. الفقها،/ا'اا الثلائة الأنمة فضانل 

رفيالواعظ،؛ البرتن ابن معه يسمع اروكان )اآ/بمه1(ت البلاء أءالأم سير في الموجود )٢( 
الخلأكةرفي لقتلوْا حلمه الواعثل ١^٠^ الرهان ولولا ؛  ٤٦/الروضتين على الذيل 

الجزءمحققا وذكر كلوْأاا خلصه الواعثل البرقي ابن البرuن رولولأ : واJفالوكون/٣٧
منهما, كايوصف شخصين البرني بابن المقصود كعتين البلاء أعلام سير من المذكور 

قافت ذكرته ما أعلم. واممه ء والراجح مدكرأ، كان بأنه احدهما رجحا ثم البرنئ بابن 
يذكرولم ببغداد، ترفيا أنفا. إليهما المنار المحققان ذكرهما اللدين - الشخصين 

.٢١٢، OU)؟/القلة لوفيات التكملة فى ترجمثها انظر ؛اوزهان: أحدهما تف 
راعفلفهو إسحاق أبو وأما ، ٣٥٤،  ١٨٤.  ١٨٣إليه/المثاج المنمصر ٢(؛  ١٣

- ١٤٩/٢)الحنابلة حلبقامت، ذيل في ترجمته في كما الدين ببرهان هلم، موصلن 
بتحريرالختثه تبصير وانظر (؛ ٢٠١٠برقم  ١٣٦/٣)القلة لوفيات، الكملة (؛ ١٥١

(.١٣٤. \ rrl)\المنتبه 

)أ/-أ(.الخابلة طقاُت، على الذيل )اأ/آه؛(؛ البلاء أعلام سير )٣( 
منائث،(ت ٤٥٢٠ .  ١٥٠)المنه ناصر العالم الإمام المهللبن إدؤيس بن محمي. عبدافه أبو )٤( 

(.٩٩. )>ا/ه البلاء أعلام سير (؛ ٢٩٨/٢)ا/اب؛ النافض 



ورحلاصسلم وطب يام اكاني: اا؛ااث/اوعث النمل  ٨٢

عليهماش رضوان المذكريئن الأئمة . .. ١١ت حنيفة وأبي وأحمد ، ومالك 
.«لى..ورح،0.

الأئمةعن الفل معرض في - الأعتةادا<لمآا في ااالأسّاد في وتقل . ٢ 
ااحسنأبن محمد وصاحبه حنيفة أبي الإمام ن ع- 

منلالحنمة المثايخ من جمع عن العالم نلقى فد انه ثم ِ ٣ 
بنمحمد عن الكمال في وروى ، الحنفئ الكاثغري يوصف بن عثمان 
الأصبهانيمداف بن علذ بن مداف 

لاحظتبل حنيفة، لأبي انتقاص فيه يكون كلام أي له أحد ولم - ٤ 
فيالعلماء لأحد كلام المص هذا ومهل وفي اااكقاتاال٨،، من نما نقل أنه 

آحرْ،إلى الكلام أول من يقصده ما عبدالخنئ فذكر حنيفة أبي الإمام 
المص.ومعل من حنيفة لأيي ذم فيه الذي الكلام وحذف 

منتكن لم للعقيلي ا)الضعفاء(ا لكاب روايته أل يعلم كله ذلك فمن 
الكتابهذا برواية مشتغلا' الحاففل كان بل ممن، نخص في الطعن أحل 

منهاستفاد وقد والحل.يثا، بالرحال متعلقة كثيرة فوان على الثمل الكبير 
الرحال«لآ؛.أسماء ش )رالكمال نابه ش الحافغل 

تريب^: ١٧٩-  ٩٣)اس ؛ jUjاليما، نجم الأتن أنس بن م أبو )١( 
(.١١٩. ١١٨اواواركرا/ا-ل 

(.١٧٢.  ١٧)•نص إلا لأحد بالجة القطع لايجوز باك قوى )٢( 
.١.٢١٨سمد/٩•١ ني الأنماد )٣( 
الانتقاءم(: ١٨٩ء  ١٣٢)الإمام صاحب ١لإuم الثيانن، الخن بن مصي عبداض أبو )٤( 

كتابهصمن للذمن سد الإمام ترجمة ؛  ١٧٠ئ الخقهاء/1لأا الثلأت الأنة نفانل ني 
(.٠١٢٧ \ yy/r)■\ّة الخوامر ؛ ٧٩/٠وءاح_حبة أبى \لإيم تانب 

.٥٢٤الجرا،ضاوفة/اّظر)٠( 
الظامريه.نخة ت \/اب ل ج١ )٦( 
انمةالجواهر انظر )٧( 
٨.١• ٠ ١ /٧• للعجلن ؛الثقات رنارنهمنه أرطآ؛ بن الخجاج ترجمة ني الكمال انظر )٨( 
معالكلأعي يزيد بن ثور ترجمة ني ٠ المثال سل عر الرحال. أسماء في الكمال انفلر )٩( 

بالضعفاءونارن الكلأعي، يزيل- بن  jyترجمة ورالكمال• \إ'\\ا لالعقLي^ 'الضعفاء 
• ٠٦٧  ٦٦/٢للعقيلي بالضعفاء وقارن سحي، بن رندين وترجمة ،  ١٨٠/١للعملي 



٨٣درحلأم للعلم وطب نشام الثاني: الست الثالث/ النمل 

بنبمس بها منه سمع ففد - ٠٥٧٨ستة في بغداد من الحافظ إل ثم 
فيتمكن وقد لمنق، إلى الحافهل رجع ثم ، المنة هده في وغيره ريحان 

مروياتهبعض بها عليه وقرئ ، حديث ألف لمائة حافظا وصار الحديث 
مؤلفاتهوبعض 

.٢٧٨/إب الممحاج المنضر )١( 
(.U/T)انمابلا طنات ض الذيل )٢( 
المدة؛هد، ر امعاله ؛عض ذكر وهذا )٣( 

الميلان.س جزءأ تلامدم من حماتة عر ئرأ ٢ ٤ / صفر شهر -  ٠٠٠٨٣ئ . 
الفاصل.الحدث من الثاني الجزء عب ّمع الثلاثاء / Y٢/ ربيع هر ن- 
رُضاناا.انفاتل عب نرئ لمثل جاُع ُي الحنابلة حلقة إ المكان ، ١ * / رمضان هر ن- 
ثرئالمالحين دير - ثاميرن حبل المكان: ، الثلائاء / yi/صفر شهر -  ٠٥٨٤٧.- 

للمكري.الممحفينء ءأحبار عب 
الدياءا.ني االترغ_ب عب قرئ /ه/اوت الأولى جمادى هر ش- 
المانمان،دير . تاّيون جل المكان: /اآ/الثلأىء، الأول ربح شهر .  ٠٥٨٥ئ . 

الدياء،.ني ااالزء__، واحد مجلس في عليه نرئ 
أماليمن الثاني الجزء علمه نرئ صفر: من الأوسهل المثر -  ٧٠٥٨٦ - 

المحاملي.
علىالخناتي فواثه. مجن الثاك الجزء جمح قرأ ،  ١٢الثاني/ربح شهر -  ٠٥٨٧تة س- 

إيّاممأخرم •-هم جماعة لمعه اللملمي الملم بن علي بن ب-الرحمن محمد أبي 
أخرم(.في الخكورالثبة الجزء اعات )اظر عبداث وابثه 

علىالفاصل' ث 'الحل. لمعّاع متعددة مجالس من مجالس آخر ، ٢٤/ رجب هر ش- 
ت.»_Yn فى كما الحافنل 

فيهاعلته قرئ مجالس ختام الجمعة، /ليلة حلون ت، لمحرم/ شهر -  ٠٥٨٨ئ - 
الدعاء',فى 'اكرغيب 

آخرومجلس المجلس هدا في نرئ ، ٢٦الثلأيء يوم / محرم شهر -  ٠٥٩١٧-
باسمصورتها الحفوحلة الممدة نخة آخر في كما الأحكام' 'عمدة كتابه انمافغل على 

.٣٣٤١الفلم رنم  T'Trاركي؛رقم الحرم مكتبة في المغرى الأحكام 
Y/..،(.)• من الخامس الجزء عله قرئ ، ١ شوال/• شهر -  ٠٥٩٢نة م- 
الدياء'.في أالترء__، ، uitقرئ ، ٢ • القعدة/ ذى هر ش- 
'الأمرعليه نرئ دمشق المكان: الجمعة، /ه/ الثاني جمادى شهر -  ٠٥٩٣ئ - 

الملرابليتمر بن معالي بن يوسف على دئرأ منه، ِح( ١/٩٩)في كما بالمعروفج' 
.٦٩. الإك٠ال/٨٦ إكمال -كملة : ٧٠٥٩٣ الموفى 



ورحلاتهللعلم وطله نشأته الثاني المبحث الثالث/ النمل ٨ ٤

إليهويجتمع الحناطة، يحالمه الجمعة صلاة بعد الحديحح يقرأ ولكن 
بعضفحده - الدمعة سريع القالب رقيق ولكن - قبول له فحصل الناس 

ينامهدا فكان الناس وحمعوا الحديث، لقراءة وقتا لهم فعملوا الدماشفة 
ينعبدالرحمن ت الحنيي، ابن للناصح فحسنوا استقوا فما قالب، بلا وهدا 
يعدالدمشقتي عبدالوهاب بن نجم ولكن - اللمشقتي عبدالوهاب بن نجم 
الحافظجلوس وقت الجمعة صلاة بعد يعظ أن - ونته في الحنايلة شتح 
٠العصر يعد يقعد فصار عبدانمتي على فشوش ففعل 

إلىداعيه بالمعروف ءامارا ، لالسنةأا ارناصرآ عبدالغتي الحافنل ولكن 
ونتيجة، محاربا لهم مجانبأ اعرة، الأئعلى ندبدآ وكان ،، اوسنةاال 

السلفيةبالعقيد٠ الالتزام في به يتأثرون تلاميذه بعض أف نجد بدلك لاهتمامه 
عنهوأخي كتيرأ، ءبدالختي الحافظ ®لأزم الذي الدمنقتي همام بن كمحمود 

١^١٦.،

بالجامعالحنابلة مقصورة في الكرسي على عقيدته الحاففل ذكر وفد 

النلأء)ا'ا/اْ(.أعلام سر )١( 
)^٣٥(.الأرثد الضد )٢( 
•٢٧٨٢المحتاج!المختمر )٣( 
)م-اا(.انمر )٤( 
١١٧٨بلم بكرو أما' وانظر ،بم/ب(، /ب، )١٨والداكر الجبوثى جمع انظر )٥( 

الظامرة.في )بملأ/ب( 
من•ارمحير (، ^١٧انرس الطس عر يخوى الذي رالمجلد الإسلام -ارخ )١( 

الدين،أصل لأنها بالاعتمادات بتعلق بما نة الاسم يخص المتأخرين الخلماء 
الحافظوقال ( ١١٢• )Y/ والحكم الملوم جامع ؛ عنلم' خعلّ ءاس مها والمخالف 

الكاباالثاب تصانيفه يذكر ومو - القيم ابن الإمام ترجمة في رجب ابن 
طبقاتعلى الذيل ت المهء في الرنية القمتدة وهي الماجتة، للفرقة الانتصار في 

المعنىبهذا اللففل هذا يتعملون أيضا والمقدمون بل (، ٤٥٢. ٤ ٤ ٧ Y/ ) الحنابلة 
عاصم،أبى لابن، نه كالمبالاعتقاديامحتف يختص المنة باصم لهم كتاس، من وكم 

وغيرهاللخلأل، والمة أحمد، بن نمداض والمنة داود، لأيي المنن في والمنة 
•ص



٨٥لرحلاته وطلبه نشاته الثاني؛ المبحث الثالث/ النمل 

الأشعريةرزسأء لعداوته فانتصب والصمات، النزول أحاديث ونشر الأموي، 
الإيسنيوم ودمسيى ان هلاسالسسبدار محلسى له وعقد ، يدمسزي 

عليهوأخذت الأصوات، وارتفعت قناطرهم، وأحضر ،، هل ٥٩٥/١٢/٢٤
وحدثتفأصز، ، يلتزمها لم ثنيعة بالزامات بسببها وألزم العبارات، يعص 

لمنق.من الحاففل إخراج ذلك، عن ونتج فتنه، 
بنابلىمدة بفي نم ، الحديث، يقرأ مدة بها فأقام ؛علبالثح إلى فارتحل 

صيفامدة بها وأقام الوقت، هذا في الماس لحل أنه ويبدو ، الحديث، يفرأ 
بهوانتفع المحديون، فاواه ممر إلى سار ثم ، جندي رحل على 

ممرون•

أذيةفي دمثق من كتب الدين صلاح بن عثمان الساوهلاو( فجاءت 
أخرجناهبمقالتهم يقول، من كل قرة، الهذه من رجعنا إذا ت فهال، عبدالمي 

الثافعيالقرشي عالي بن محمد وثاصيها دمشق خطسا الزكي ابن القاصي اجتمع )١، 
منكتب ويمزق والكلام يالمنهلق الاشتغال عن ينهى كان الذي - ه ٥٩٨سنة المتوفى 

بنهمدالمالك الدين رصياء -، ( ToA)\^البلاء أعلام سير ذلك: من شء معه كان 
نقيهوهو - )مآ/مآهه( الباليان معجم الموصل: قرب قرية إلى منسوب - الدولص زيد 

مهيباالهلريقة حسن متورعا زاهدا ءركان كثير: ابن عنه قال دمشق حهلا؛ة ولي شافعي 
والهايةالبداية )\م\0صلأ اووَلأء أعلام سير ^: ٥٥٩٨سنة توفي الحق«، في 

(TTlW ) ،- المعظمن ينا والووالها، القلعة إلى وصعدوا الدماشقة من وحماعة
يمولالناص أنحل قد هدا فقالوا: المظالم في للنظر الخيل دار يجلسان ولكنا عنس، 

البلاءأعلام صير وانغلر كثير، وابن رجب وابن الذهبي عنه دافع وفد بالتشبيه، 
والمهابةالبداية (، ٤٠-  i٣٩١١ ، ٦٣٠/١٢، ٤٦٥-  ٤٦٤)\م00د 

(.٣٤، ٢٣، YY/Y)الحنابلة طبقات عر الديل (، ٦٩
العقيدةنم من ماجستير رسالة في علبه أجد وما عقيدته حول الكلام لممصتل انظر )٢( 

لعبدالغرالعقيدة في أجزاء أربعة بعنوان الإسلامية بالجامعة الدين وأصول الدعوة بكلية 
٠٤١- /٧٣المقدص 

(.١٦/٢)الحنابلة طبقات عر الذل انظر )٣( 
بمصرحلوله علمت الحنابالة من إمام ءوأول -؛ اف رحمه - الموطئ الجلال قال )٤( 

حدثوند (، )ا/؛٥٣المحاصرة حسن : العمدة'؛صاحب الممدص عبدالنئ الحافثل 
القلةلومان اككملة ر كما أيضا بدمياط الحافظ 



ورحلاتهلسم وطله سام ت الثاني البمحث الثالث/ الفصل ٨ ٦

منالعشرش في ومات صدر0 فخف عليه رونع فرس فرماه ، يلدنا من 
ْبمْهمنة م المم 

عنهم،يتلقى مشايخه على قراءة بالحديث يشتغل بمصر الحافظ وبقي 
لممصر أهل من مخالفيه ولكي فيهم، العلم وينثر يفيدهم لطلابه ؤإقراء 
عمانيد أفقد يمولون العادل وزير إلى بعضهم وكتب فيه الكلام يتركوا 
إلىبنفيه ممر والي إلى فكتب الأشهاد، رووس على التجسيم ؤيدكر الناص 

الكتابوصول قبل ٠ الم رحمه . عبدالغنئ الحافظ فمات المغرب 

XrUlrs)الملأء أيلام سر )١( 
،١٦/الروضتن طى الدبل (؛ ٦٩، ٢٣/١٣)وانهاة البداة )٢( 



٨٧والخلبالخلب صفاته الثالث: الثالث/المحث النمل 

الثالثالمبحث 

والغشتاتجإس ^ ١٥٠٥

الخ^^دة;

تامالحلق عظيم طويلأٌ ا بدنه في قويا المنيمني عبدانمئ الحافغل كان 
الشعرحن مرة، الإلى يمل بل ، الأبجص لس ولكن القامة، 

صعقند وكال ، وجهه من يخرج النور لكف الجنين، واسع اللحبت، كث، 
والمطالعقل٣،.والنم البكاء من بصرْ 

صعص

الخلقئه;صلأنه 

قالفانية! بلا زمانه من ستا نضح لا المقيض عبدالغض الحافظ كال 
وقال، من وفته على محافظة أند أحدأ ارمارات الممال الشيخ 

مشغلا'كال الحافظ، سيرة على أحدآ رامارأت المقرئ: رصوال بن نمر 
زمانها<ل؛،.طول 

منشيئا أقرأ وربما القرأن، يلمن الغجر يملى أن بعد أنه دأبه ولكن 

.١١٩٤/المحط القاموس كالجص: بئر ولى حمرة نخاس لا الذي هو الامهق  ٢١١
(.T-Y/Y)الخنابلة طقات ض الذل (، ٤٤٦/٢١)الملأ، أملام مر  ٢٢)
الملأ،أملام مر  ٢٣)

(.٤٥٤. )\م^0ا الملأ، أيلام سر )٤( 



والخفالخلب صفات، الثاك: اكالث/المحث القمل  ٨٨

ثمنومة، وينام الظهر، قبل إلى ويملي فيتوصأ، يقوم ثم تلقينا، الحديث 
صائماكان فان المغرب، إلى بالمخ أو بالممح إما ويشتغل الغلهر، يملي 
نم، العشاء إلى المغرب من صلى ؤإلأ ،، -أ الصيام دائم وكان - أفطر 

Cيوقظه إسانا لكث يقوم ثم ا بعده أو اللل نصف إر وينام ا العشاء يصلي 
منينام وماكان الفجر، إلى يسيرة نومة ينام ثم الفجر، قرب إلى فيصلي 

■لّم ُمأ بمر ل مملا الأ اللي 

كافحتى كثيرا واك اليستعمل كان ففد المنن: على ٠^١^ وكان 
الوصوءعلى نحاقفل حتى ارتعال تادميده: لبعض يقول وكان ، البرد أسنانه 

صالآةا(لم.لكل 

ويبكييبكي الحدبغ يمرأ حين كان ؛ الدمعة سرع القلب رقيق وكان 
يتركه،لايكاد مره حضره من كان وامتفادبم الناس فلتاير كثيرا، الناس 
فيمتورعا زاهدا مباركا رحالآ وكان كثيرارى، دعاء دعا مغ إذا وكان 

لهونقيت صائبة، فراسة يا وكان ، لإ بمكان الريع ررفي وكان مطعمه، 
.٢٦٧كرامات 

ويترحمW عنهم يترصى الأئمة من ولغيرْ ، أحمد معقما وكان 
أمجرعن محاله لمن جوابه صمن قال ومحي ا أمامهم ه نفتصغر ويعليهم 

.١٦٩/غداد تاريخ . ذيا من المنقاد )١( 
(.٤٥٤.  ioyfis)الملأء اعلأم م ):١( 
 )٣(LU1  انمابلا طشات عر.)آ/أآا(
(.٢١/٤٥١r)الملأء آعلأم ّ او,مح-/أ؛؛ عل )٤( 

/M.آكويح )٥( 
،ioUlys)س س ؟(؛ TA.  ٢٧، ١٦)أ/0، الحانة دقات عد, )٦( 

٤٧•. ٤٦٨، ٤٦٧. ٤٦٥.)

صلاته؛١رزقي فقد أحمد، الإمام حال، , مثايرزفي أن تعالى افه ارمحالت، يقرل: وكان )٧( 
أحمد/؛،ومحلا الأولياء حلمة وانغلر )أ/بما(؛ اسبلأ طقات عر 

iiorfys)الملأ، أعلام محبر )أاا/أ(، المنثورة: الذكابات من الخامس الجزء 
اكوّل/؛اا.الأ مر الممول، محق )آ/أا(، _؛U طثات عر والذيل (؛ ٤٦٤



٨٩والخف الخف صفات4 الثالث: المحث اكالث/ الفصل 

ألمدكررينالأئمة . .. ١١حنيفة وأبي وأحمل ومالك استي الثأبالأئمة يتعلق 
الحاففلسمعت ! الضاء الحاففل وقال ،  ٠١. . ورحمته. عليهم اش رضوان 

ففاتليذكر وهو بممر والدي عند كنت يقول! عبدالغص بن أبامومحي 
أينوقال! إلي فالتفت مثله، والدي إذ نفي! في قفلت ، الثوري محنيان 
أدكك؟؛'■".س ض 

منصمهأالآدار، ملتزمة والكرامات القلوب لمسائل معالجته وكانت 
والتواضع؛؛،.بالاعتدال 

 ،Jثبنأحصل مهما ، درهما ولا دينارا لأيدحر جوادا سختا وكا
>أوالتاك الأرامل بتوت إر الدلق فقاف اللل في يخرج وكان أخرجه، 

إليهيده نصا بما غيرْ يوثر وكان ، يعرف ولا فتعطيهم ا الظ-لمة في متنكرا 
.وعلأنيه مرا 

ئنالوالأن ارذئدواا _ت حينه هن — فقال منّمثى بيته إلى يوما وأهدي  ألإثئمحأثلإ<>ب،.
ذكرت معهم لطيفا إليهم نا محللطالبة مكرما الخلق، حس وكان 

الحديثيكتبون وهم شيء مجن صحكوا لما منهم يغضب لم أنه الضياء 
مر>".

المنةأهل مآ* أحدا أعرف ررما الضياء! قال المنة! أهل عند محبوبا وكان 
لهحة ويجتمعون ؤيعغلمونه يحبونه العامة وكان ا كثيرا؛؛ ومدحه أحبه إلا رآه 

(.١٧٢.  ١٧)•  ٠٣٣مصور الأسلاب الجامنت / بمص إلا لأحد بماتجة القطع لايجرز ف نتوق  ٢١)
النشهاءالأئمة كار من ^( ١٢٦.  ٩٧)ازكوفن الثوري سمد ن سمان النهير الإمام )٢( 

(.٢٢٩/٧)التلأ، أعلام سر رزهدأ: وقفها حفظا 
(.٤٦٥/٢١)النلأ، أعلام محبر )٣( 
(.٣٤.  ٣٣،  ١٦.  ١٠٨)انمابلا طئات على الذيل )٤( 
٠٩٢رنم الأة / عمران آو سورة )٥( 
(.٤٦٤، ٤٠٨.  ٤٥٧/٢١)النلأ، أعلام محير )٦( 
)ماا(ّاسبلأ طفات عر الذيل (؛ ٤٥٧/٢١>الجلأ، أعلام سر )٧( 
(.٤٠٧.  ٤٥٦/٢١)النلأء أعلام سير )٨( 



رالغفالجلب صفاتّ اكالث: اكالث/البمحث، القمل 

الحذة! فيه ولكن مهيبا ولكن المنكر عن ناهيا بالمعروف آمرأ ولكن 
فكانلائم، لومة اف في ه لأناخذ ولكن بيسانه، أو بيدْ غيره إلا منكرأ يرى 

علىويكر الأمراء بعض لأولاد لكنت ولو اللهو آلات ؤيكر الخمر يريق 
يهابونهولكنوا الملمين قتال إرادتهم الخكام 

قفل ١١ألف ت مجاهدأ ، للكافرين مبغضا المقيض عجدالغض ولكن 
فيهايخرج غزاة عن ينفتلمول لا وأبوعمر والمويق هو وكان ، الجهادلإ 

والسواحلالقدس فتح معه حضروا وقد الفرج ئلاد إلى الدين صلاح الملك 

Sو آوه ت■" 

)م\ى.الخابلأ طقات عر الذيل (؛ ٤٠٦- )\مأ0ا يء سر )١( 
(.٤٥٤.  iorly)\النلأء أعلام سر )٢( 
(.٦٩.ر0ْ  ٠٤٠يرثم الأسلاب فيالجامعآ صررته ،  ١٣٢٩يرقم \لأو\نيإ فهرس الظايرية; )٣( 
رما/ْأ(.والنهاة الداة )٤( 



الحافظرفاة الراح: الجد الثالث/ النمل 

الرابعالمبحث 

عيدالغنىااهء\فظ وفاة 

اضرحمه - والدي مرضن ت قال أباموسى الحافظ سمعت ت الضياء راقال 
لهواشتد ، والقيام الكلام من منعه شديدا مرصأ ستمائة سنة الأول ربح ي ف~ 

،الجنة أشتهي ت فيقول تشتهي؟ ما ت أساله كثيرا وكنت ا يوما عشر ستة مدة 
ذلك.عر لايزيد تعار، اف رحمة أشتهي 

بكرةيوم كل ياتي من أبعث عادتي وكان إله، جئت الاثنين يوم كان فلما 
فعرفت، يد0 مد العادة عار بالماء حنتا فلما أطرافه، يعل الحمام من حار بماء 

بنافصل فم عبدافه، يا نال؛ يم الفجر، صلاة وفت فرصاته ، الوصرء يريد أئه 
٠حالما معنا وصر ، ؛الجماعة فصلمت فقمت ، وحمق 

فقال، القبلة استقبل وقد رأمحه عند فجلمت حنت الماس انصرف فلما 
أومن،وأنا اض يدعو فجعل فقرأتها، ، يس سورة رأسي عند انرأ لي؛ 

علىالقراءة باب الجناتر ركتاب داود أبو روى بما العمل لابنه هذا بأمرْ يقصد الحافغل لعل )١( 
)\ا0أ0(.اوالحاكم (، ٢٧ i٦٦)oإوأحمد ( ١٤٤٨)ماجه وابن ( ١٣٢١برقم الميت 

وغيرهم( ١٠٧٤برقم واليلة) اليوم صل في انن رالن(، ٢٩٩١برقم >ه/م حان وابن 
يساربن تجل عن أبيه عن - بالهدي رلمس - عشمان أبي عن السمي سليمان طريق من 
المنذرينال I صعق فيه والحديحه موتاكم على يس اثرءرا ' الته رسول نال ■ نال 
ابنوتال بالمشهوننء، ا ليوأبره عثمان ُأبو (؛ ٢٨٨)؛/داود أبي سنن مختصر في 

الكمالتهذيب مجهول؛ إستاد وهو التيص غير عنه يرو لم • هذا عثمان أبي عن الديني 
(.١٥٢. )مم.ها الخلل إرواء راتفلر  iiUolTl)للمزي 



يدصالحانظ رناء ارائع: اكااث/ابث، النمل 

مات فقلت تعالى، اض وجه إلى النفلر أشتهي ت نال شيثا؟ تشتهى ما ت فقالت 
أجزتوند إخوتك، وعن راض عنك أنا وافه، بلى قال؛ راض؟ عني أنت 
•إبرامم أختك ولابن ولإخوتك لك 

تضيعوالا مجونه؛ عند أبى أوصاني ت يقول موصى أبا وسمعت، ت قال 
تقال بشيء؟ توصى L ت،! فقال- الحديث، ؛عني - عليه نمنا الذي العلم هذا 

بوصية؟توصيني ت فقلت، ، شيء على لأحد ولا ، شيء أحد على لى ما 
طاعته.على والمحافذ1،ن اطه، بتقوى أوصيك بش، يا قال: 

يتحللون،وجعالوا عليهم، فرد عليه لموا قيعودونه جماعه فجاء 
إلهلا قولوات تعالى، اطه اذكروا الحديث،؟ا، هل ما ونال: عيشه ففتح 

ؤيثيربدكرْ، شفتيه ؤيحرك افه، يذكر فجعل قاموا، ثم فقالوها، اش، إلا 
.يعيتيه 

برات فقال ياسيدى؟ ماتعرفتي ت له وفال عاليه، فلم رجل فدخل 
روحه،حرجتؤ وقد فرجعتح ،، المجدلجالم، من كتابا لأناوله فقمت، 
محتماتة.محنة مجن الأول ربح شهر من والعشريزأ الثالث الاثنين يوم وذللت، 

الحفاظ-يكر؛ ان> اص: درع مو )١( 
الروضشن/يأ;عر الذيل وني )ما/ا(، المقالة لومان المكلأ الغرات: ابن سجد )٢( 

المصع.مجال 
والذيل)Y/؟Y(، الخابلأ طبقات عر والذيل ( tnU/Y)>س أعلام ص في هكذا )٣( 

تاؤيحذيل من والمسمماد ؛( U/Y)الطالة لوفيات اككطة في ووقع الروصتين/ملإ، عر 
تحديده( ١٣٨٠)؛/الحفاظ تذكرة في ووم والعثرين، يالراح اليوم تحديد ١٦٩بغداد/

القمةفي يطلونه والعشرين بالثالث بتحديده القائلين أذ ويلاحغل رالعشرين، بالثاني 
القمةسياق في هو إنما الحفاظ تذكرة في ما وكذلك عيدالخي ين عيداض عن المذكورة 

وقعفلعله الاثنين، يوم كان بأنه عته التقول اتفاق عع عيدالغس بن عبداه عن نقلا 
الثالثبين الاحتمال ؤيتى الحفاظ تذكرة في الشاخ مجن أو مطبس خطأ أر تصحيف 

ابنعن منقول والأول آنفا سميت من به حزم فالثاني والعشرين والرابع والمشرين 
فيلاسيما بها، ستأض أن يمكن أنها إلا تويا  ١٧٥تكن لم ؤإن ٠ والحسابات الحاففل، 

يرميأ تفيد أنها باعتبار الثاني ترجح - فقهي حكم به يتعلق لا الذي الأمر هذا نحو 
-والعشرين للثالث لا والخشرين للرابع موافقا كان ٦ه ٠ ٠ عام من الشهر هذا في \نهم 
٠٠ اعلم واق "٠ بمخر المعروف الكميوتر في القويم ؛رتاٌج في وجدت حسآما 



ادء1نظرنا؛ راح: اكااث/البءث النمل 

الأثمةمن كثير خلق الغد واجتمع المجد، في الثلاثاء ليلة وبقي 
؛i_؛lj،،^^،،3الثلاثاء يوم ردفناه _، عزرحل - الم إلا لايحصيهم ما والأمراء 
خادمهلي ذكر مكان في ابن عمرو أبي الشيخ قبر مقابل 

الحصىيبل أن إلى فيه ؤيبكي المكان ذالثs يزور كان أنه عبدالمنعم 
سيناوألحقه عنه ورصي اف رحمه - المكان هذا إلى يرتاح قلك، ' ويُنول 

دكةءءَو_

. ToSjV)معجم الترانة ين وانظر ، الإكمال/ا'١ إكمال تكملة المقطم; بقح )١( 
(.٢٠٦.)®/!•Y الثوان سحم المقئم؛ رص  ٠٨- بملوطة/بْ ابن رحلة (، ٣٦٠

تمشرنذ رنم، -، ٠٠٦٤منة تدلي زاهد، حبخمآ نب القرشي، *-رذدثم، بن يثمان  ٢٢)
الملأءأيلام سر وفي ، ٣١١. الخابلةيقات على  JiJUlالناثعتي الإمام 

اكاست.الإ1م نر شرتث الثرس مداكن الحانظ نر أن إلى بشم ما  ٨٩١٦١
أعلامسر صالحة: .ناماث له نين رند (، ٣١-  YA/Y>الخابلة يتات، ير الذيل )٣( 

)Y/»،،الخابلة لمقات على الذيل (، ٤٧٠-  ٤٦٨، ٤٦٧-  ٤٦٠، ٤٥٧/٢١الملأء 
٢٨. ٢٧، ١٦.)

ءلويالة،قموة رثاه الأديب، المقدس اّعاو بن محمل مد.اف أبو الإمام رثا' يممن 
(.٣١.  YA/Y)الخابلة طقات على الذيل ني رجم، ابن ذكرها 



الرابعالفصل 
واولادهالإحصاع؛ق حاص 

,يابتاته رعتايته وزواجه الاجتماعية حالته ت الأول المحث 

محمد.الفتح أبو ابنه ٠ الثا؛ي المحث 
عيداض.موصى أيو ابنه ت الثالث الممد 

٠عبدالرحمن سليمان أبو ابنه الراع؛ المحث 



٩٥ايثاثهوعنايته وزواجه الأجت*اءٍت حاك الأول؛ الرائع/انمحث الأصل 

امح؛ولالمطوح،ثا 

وعتامورواجاه الاجتْاس حاص 

يفرحونازس من كثير ولكن للعالم، متفزغأ يدص الحافظ كان 
دارأله سي أو سفقة إليه يبعث من منهم فكان إليها ايقون وينبخلت، 

بفضلهومجعرفه له محبة مالأ إليه يايم أو يهديه أو عليه يوقفها 
اسمهآحرءمر0 في لخدمته يلازمه حائم له لكن أئه ويبدو ، له وخدمة 

عبدالمنعمل٣،.
بالأكتابحاشتغاله عر يدو ما ولا اّلية حاك على مايدل أجد ولم 

بأمجرعمر أبي اهتمام من ورد مجا سوى معروفح مالي مورد له كان أوانه 
لمينالمإخوانهم من وجدوا الذين المقايسة من وأته ، المقايسة 

فيمائيا موردا بالنسخ اشتغاله يكون أن استنتاج يمكن أنه غير المعونة 
الأوةاتا"أ.بض 

)\مسا.النلأء أملام سر آشي/أ؟؛ الوادي برنامج )١( 
٩(.. /)، YY، ٤٥٧، ٤٥٣البلاء أملام سر )٢( 
)م\ي.الخابلأ س مر الذيل )٣< 
٩(.. /. YY؛ ٤٥٧، ٤٥٣رام1اا، البلاء أعلام سر )٤( 
اسهعلى يجوى الذي الإسلام)المجالد تاييح (؛ ٦٠-  0Ulr)\البلاء أعلام سر )ه( 

١(.)Y/؛. الدارس \\(؛ U/n)الكبرى الشاب طٍقات، (؛ ٣١٣- رالتن/أام الحادة 
يالشراميملل؛، - ربخعله الحانتل ااتا مؤل؛ومن وهو - الإسلام• اذكر جزء بدائه فغي )٦( 

(.١٥٠٤)(/الحنافل تذكرة الترحم؛ي الأضاري إبرامم بن لإسامل 



بابا؛،رصام رزراجه الأجناب حاك الأول: البحث الراح/ القمل 

منهايحظرا ولم دنياهم عنهم تقلصت الذين ارالعالماء من عد وند 
وممرودمثق والموصل أصبهان في امتحن أنه ثب ي؛# ٠٢بطا

بنمحمد بن أحمد حاله ابنة رابعة ءسدالغنتي الحاففل نزوج ولقد 
ترىثم ، وفاطمة وعبدالرحمن وعبداض محمدا له فولدت ، ندامة 
بمصر

إلىرعبدالنه محني ابنيه ورحل ، صغرهم من بأبنائه الحافظ واعتنى 
صغيراعبداش وكان أصبهان 

يشتركوند ، ٦ الحدث ّماع في أحيانا يشتركون الثلاثة الأبناء وكان 
الشيوخ١بعض عن الرواية في أبيهم مع الأولاد بعض 

الثلاثهأولأد0 - وفاته مرض في وهو - أحاز أنه الحاففل عناية من و؛الح 
إبراهيمل'م،.وسبطه 

.العلماء من الثلاثة أبناؤه صار أن العائقة العناية هده آثار من وكان 

.٧٤ِ  ٧٣والنااومن/أأ، الفلأئ )١( 

الملأ،)\مت(.أعلام مر )٢( 
)المجلل.الإعلام تاريخ أولاده؛ أم وعى الضياء أحو ءبن.الواحد بن عبدانرحيم تزوجها )٣( 

١(.٣• - ١ /٢• الراية العنب على يجوى الذي 
)\مت(.الملأ، اعلأم مر )٤( 
البلاء)اآ/'ْأ(.أعلام سمر )٥( 
(.٤٩)Y/• البوي الحدث ئي دراسات ، ٣٩. الثاشي/٧٣ مد )٦( 
(.٣٩٠البلاء أعلام ّسمر )٧( 
•،^٠الذيل إبراهيم"؛ أختلن، ولابن ولإحوتك لك أجزت . .٠.عبداف: لأبنه غال نقد )٨( 

(.٣١.  ٦٨٨)الخابلة طبقات 



٩٧محمداكع ايو ابته الثاني؛ المبحث الراح/ الفصل 

أبجألآ؛محألآىلآئلآكم

الثانيالميحث 

محمدالفتح أبو ابته 

وسمعتفقه ّااأه( -  ٠٦٦)الرحال الحافظ الفتح أبو الدين عز محمد 
جوادا،الخير، إلى مسارعا وكان واستنسخ الأصول وحصل ، الحديث 

وغريبهبمعانيه عارفا نادأ، ؤإّمتنا للحديث حافظا وكان القراءة حن 
وماقيلأعمارهم ومقدار وأنسابهم وكاهم المحدثين لأمامي متقنا ومشكله، 

المعظمالملك إلى طلب الحديث للناس يقرأ وكان وتعدل جرح من فيهم 
ارمسندراوي فن  ١١٥^عبدالله بن حنز على أحمد® الإمام ند رامفي له فقرأ 

مكانبالجامع المجلس في له وأذن علميه وحلع وأحبه ، أحمد® الإمام 
يرجعنوله، مل الرجال ني نكلم إذا كان في الذمي وذكره ٢،، امحه 
Ji ,'"..ص

مداساع عبدالغنن أثبت الرازي تمام فراني من الثالث الجزء وفى ( ١ ر 
١• • مجموع الظامرية إ محمد ولابنه لنفسه لص الالمعالي أبي على الجزء 

)ْ^ب(.
 )Y( البلاء اعلأم سر(T/YY ٤٤. ؛ ،) القلة لرفات الدكملأ ،)الإسلامتاريخ )مْاا'ا

لمقاتعلى الذل (، ١٦٣. والشن/حْا اكانة الطبقة على يجوى الذي )\دض 
ر؛/مما(،البشر أخبار ني الممحمر )Y/\؛؛(، الأرثد النصي )Y/•٩(، الحنابلة 
صورتهاالتي داود أبي سنن مخطوك وانظرسماعات )ا/حماا(، الموس الجمع 
.٧٣٢٢رقم فلم الإسلأب بالجامعة 

•٦٤٤برم واكديل/ الجرح في نوله بممد س ذكي ، ٣١



محمدالقح ائو اسه الثامر: الرابع/البيث القمل  ٩٨

تبينهم من اشتهر ، الحديث صمعرا أولاد عدة له ولكن 
الدى;(، ٥٦٤٣-  ٥٩١)المفتى الفقيه الدين نفى أحمد العباس بو أؤ 

طالبفي ورحل ،، الكافي١ كتابه وحفظ المويق لأمه جيم على تفقه 
العالمانس المقدشة محمد بن أحمد بت حبيبة ابنته ولكنت ا الحديث 

الحاففلعنها وروى عمر، أبى بن عثدالرحمن نزوحها العابدات، الصالحات 
وتوقيتالدهبث، 

صالحافانحلا  UUلكن ;( ٥٦٦١-  ٦٠٢)الفرج أبو عبدالرحمن، ب! 
منوهو المتأخرين، س حماعة من فيها سمع رحلة له الهلريقة، حن ثقة 

فىالتالي السماع وحدت وند ،، ح٠اءةل به وانتفع والحديث، الحفظ ست، 
علىالمحاملي أمالي من الثاني الجزء حميع ؛اقرأن ملع؛ الطبقات إحدى 
الدينموفق الشيح من بسماعهما ووالدتي عثدالرحمن محمد أبي والدي 
بنعثدالرحمن بن محمد وكتب، - اف جبره - أحمد أحي محه قاف رحمه 
النصفهدا ،، وحدهاا١ لنه والحمد ْه٦ير محسة فى وذللئ، عثدالغنئ بن محمد 

•العلم  ٤١٠''-على بتربيتهما اعتنى لعبدالرحمن ولدين ذكر يفيد 

مهم:)١( 
٦٠٨محسنة في الحلبي حديث، من الأول، القم محماعامحت، في مذكور وهر براهيم، إم 

لمز.بجايع الخضمر بمقصورة ^ ٦١ر* 
رشران*ا,ابن أمار من مجاترأ سع فته 'اجرء سماعات ر مذكور وهو ب/عبدالغنى، 

المحار•أمالي من الرائع الجزء أمحها قراءة المومحا ض حضرت خديجة، ج/ 
(.tV'/Y)الجوهرية اكلاد )٢( 
)\ما0اا.الملأء أعلام محبر )٣( 
(.٢٣٢برقم )ا/ا<اآ الذهبن للحاننل الثبوخ" رسجم )٤( 
بنأحمل منه سمعه الأنمارى'؛، 'جرء رواة من لهو )أ/ذاأ(، الزمان مرآة ذيل )ْ( 

بنإسماعيل بن ب-الرح.ن بن أحمد بن إبراهيم بن محمد بن أحمد بن عبداف 
الكامنةاللءرر في المترحم - . ٠٠٧٣ صنه المتوفى المحث، بابن النهير المقاومحي منصور 

اوزنس/ْذا.المجمع )\ا-\\.(.: 
الحار.أمار من الئاز الجز، بداة )٦( 



عدافموسى ايو ائته ت الثالث المحث، الرائع/ المصل 

الثالثالمبحث 

عبواشمومس أبو ابنه 

ه(٦٢٩-  ٥٨١)الدين حمال المذكر الح،افغل موسى، أبو عبداف، 
فيبعد وهو الحديث لكتب السملع مجالس في يحضرْ فكان أبوه به اعتنى 

عمهعلى القرآن وقرأ ،، والدْر من الحديث وسمع ، عمر© من الثالثة 
الئvالمالوقف ، الفوائد حم وكان التذكير مجلس وعقد بالموئق وتفقه 

آ،معلومار ورزقا سكنا ولذريته له وحعل الحديث دار عليه الأشرف 
إلىورجع قوله، نل الرجال في تكلم إذا كان ررمن في الدهبئ وذكره 

)هالإمام الدين نرق حن منهم انتهر ،، أولادلعدة له وكان 

والمزرحانالرازي تمام يراني من الرابع الجزء غلاف عر المثبتة السماع طبغة تامل ١، 
)"؟"اب(.الظاعرة >: ٥٨٤ّة عن بمص 

ص\إب(.الحافظ ابن بِاض موعات مثت ٢( 
الذي)المجلد الإعلام وانظر -(؛ ٠٦٣٠-  ٠٧٦)أبوب بن محمي- بن موسى ٣، 

.١٢٧. البلاء أملام وم (؛ ٢٠٥- الرابعة/'هآ الطقة ملي يحتوي 
تذكرة(؛ ٣٢•.  ٣١٦واكن/الثاك الطنة مر يحتوي الذي )الجلد الإسلام نائح ٤( 

(.١١٢٣برقم  ٣٩/٢)الشد ذيل )ئ/م'،ا(؛ الحفاظ 
١٦٥٥برقم واكعل.يل/ الجرح في نوله يعتمد من ذكر ٥( 
منهم:٦( 

الجراح:بن وكح للإمام  ٠٠١٠^١٠كتاب بمنزله الضياء على قرأ محمل-، بكر أبو لإمام ام 



عداموصى ايو  ٠٩١الثالث.* المحث الراح/ الفصل 

Cالجونية يالمدرست مدة ودرس ، وأفتى وبؤع المودقا على تفقه -( ٥٦٥٩
المشايخأولاد من وهو الفضلاء، الياء من وكان صالحا، دينا حيرأ وكان 
وحدهوأبوه هو حدث والحدث، الحفغل بيت من ، الأئمة 

ابنان!وله 

(jovrt.  ٦٤٦)المحدث الفقيه عبداض محني أبو الدين شرف - ١ 
وغيرهما،والأشرفية ؛المدرية الحديث، دار ومشيخة القضاء تولى الذي 

طيبالمرة محمود متواصعا ساكنا خيرأ وكان مده وحكم وأفتى ويرص 
باشياءص.وتفزد نر العلم وافر المريرة 

المدنسالفقيه ١لإه( • -  ٦٥٦)أحمد المباس أبو الدين شهاب، - ٢ 
نقاءولي الأموي، بالجامع الحنابلة وبعحالقة ، ويالماحبة بالمالحية 

لوقفلانهم أعيانهم من وكان الحنابلة 
تأبنانه ومن 

و\شصبالفقه اشتغل مواصعا دنا كان ^ ٧٤٤-  ٦٧٦)عثداض - ١ 

غيس ذم همدالز.م اسه ابل وله )\اسلم الزئ ممآا/س،ر: الأنين يوم ي ن =
المحدثمقدمة )! ٠٦٣٥صحة الأجرة جمادى في الفاصل المحدث كتاب لبعض ملمع 

.٦٣. الفاصل/آأ 
علىرسمع ذكره، المايق الماع ض ني أيضا ذكر ند عبدالغنن، محمد أبو ب/ 

المختارة:الأحاديث كتاب من محه اف رصي أس مد من الأول الجزء الضياء 
)ه/1غم(.المختارة الأحادث 

كتابلبعض ذكره المابق المماع في أيضا ذكر وفد ^الرحمن الضج أنر الإٌام ج/ 
الفاصل.المحدث 

)لإ/ليا(.الجوهرية الئلاد (؛ ١٢٨/٢)الزمان مرآة ذل )١( 
الدار.س)أ/أ\ّ.اا(.)٢( 
١(،١ ٨• برقم  ٣٢)آ/لم. التميد ذل (؛ ٣٢١.  ٣٢)ا/•الدعبن للحافغل الشيوخ معجم )٣( 

(.roAj)\الزنس المجمع الدرراتقا،نة)؟/ْهأ(؛ كان وفاض أذ وفيه 
(.٨٦.  ٧٩٢)الدارس )٤( 
)ا/أأآ(.الجوهرية )٠( 
(.٢١٠٠برقم  ٦٤٣٢)الكامة الدرر )٦( 



مدافمحوصى أبو ائته الثالثج الراح/ الفصل 

نيمؤلف الدين، يدر المسند، الإمام علي، أبو الحسن ■ ٢ 
تن"انهاأ.ثور الفض، أصول 

(.1YY/Y)الجوم;ة القلائد )١( 



عبدالرحمنصليمان ائو ائته I الراح المحث الراح/ الفصل 

الرابعالمبحت 

عيدالرحصمايْان أيو ابنه 

حتىالمريق على تفقه الزاهد، المفتى الفقه سليمان أبو عبدارحمن 
الحناطة،بمحراب الأموي الجامع في معه يوم وكان ا ودرس وأفتى {يع 

حسصالحا عالما إماما وكان وحدث ا وغيره الجوزي ابن من سمع 
سنةوو3ي المفيدة، الدروس وبإلشاء ه بنممشتغلا التنر دائم المهت 

١،.٦٤٣^

المنمي(، iVV/Y)الجرمريان الفلاني 'اما-أا(؛ ؛ i"\A/Y)\الملأ، سر 
ّاغ ٥٨، ٢٨ورئ  ٩٧٤ممور الأسلاب البمامعة رفي )أ/'ا-ا(، الأرثد 

نيالعلم• وحوامحر ة رالمجالمن والثامن المابع للجزين ب-الغنى بن لعدالرحمن 
نيالمحابة من ه الني عن روى من ب جزء وفي أبمْم، 0 بالقامِة رمضان 

الجزءلهذا سماع طبقة في . الأحمر ُالأون الذي الترنيم حسب . الكبالر/ورنأنا'ا"ا 
الممدص.ءباJاكئ الحاففل بن عبدالرحمن بن طيمان بنت فاحلمة حضور إنات 



اص:اباب 
اسةاكء\فظ بشصة تميف 

شيوخه.ت الأول الفصل 
عنه.والآخاJون تلامدء الثائي؛ الفصل 
العقيدة.المختصة وآثاره عقيدته الثالث الفصل 

>٣





شيوخهالأول! سمية/الأصل الحانظ يثخصية تميف ت الثاني الباب 

الأولاصل 
شيوخه

ذكرعلى حرصت وقد المثايح، كثرة المقدص الحافظ رزق 
عنثيئا ووحدت الحافظ شيوخ من أنهم لدي ثت ممن نخ مائة من أكثر 

روىالمساء من ت إلى بالاصافة والتواريخ، الراحم كتب في أحوالهم 
فيه.'با جاب وهو الرواية، جانب في الحافظ جهد لإثبات وذلك عنهى، 

عمره،رجال تراجم ومن ترجمته، من جمعتهم وقد فيه، ومهر الحافظ 
منكثير من التمهلتها التي مروياته سماعات وفى رواياته أسانيد فى وبالتأمل 

اإنبلأءااأعلام ررمير في عبدالخي الحافظ ترجمة في وليس المخهلوطات، 
منالمذكور الكتاب كون مع الفصل، هدا في لهم ترجمت، مجن 

تءيدالختي الحافظ ترجمة مصادر أوصع 

الأصبهانئالمياس أبو محمد، بن أحمد متضور أبى بن أحمد ِ ١ 
علوإليه انتهى عمره، ند مالهلائفة، سيخ الصوفي، المعمر الصالح المخ 

سمعه، سة عوز وتنتف وله -، ٥٥٨٠سنة ثعبان فى مات الإسناد، 
ااالجواهراافي عنه وروى ، ياصبهان المقدّس عتدالننئ الحافظ 

١٢٥. اكدء أيلام سر )١( 
)اآ/ْ،أ(.البلاء آعلأم سر )٢( 
.٠٧، ٥٦، ٣٤برقم )٣( 



ش؛ومحت الأول اكصل المانمت/ الحافظ ضمحسمة مريق ت ^ ١٥الياب!

أبوعبدالرحمن، بن محني بن محني منصور أبي بن أحمد - ٢ 
فيبلص الحافظ يه روى ، ٢١٧٠٩١-  ٠٠٠)الأمهانئ العباس 

االكمال»رأا.

أبوالعباس،أحمد، بن محني بن الحين بن أحمل - ٣ 
يال،.، ٠٥٨٨متة المتوفى دمشق، نزيل العواقئ الإمام، الملقن، المقرئ 
منهسمع ا، القراءة*ل في إماما إليها داعيا السنة في إماما أكان ت الموفق 
والإباتهءااالشرح المقارأس عبدالغي الحافظ 

الفضل،أبو حاتم، بن صالح بن شافع ين صالح بن أحمد - ٤ 
بغداد،محدث J_1 الحاففل الإمام ها*هم( .  ٠٢٠)البغدادي P الجلتيلْ، 

المليحبخهله وكتب الحديث،  ٤١٠•ني أبوه به وبكر ؛الروايات القرآن نرأ 
يدططثمآالحاففل محه روى الةا<أا'،، في ءإمام الموئق: ينه قال كثيرأ، 

\لدء\حص الأول ني القدص 
فيريوُي بكر، أبو سلمان، بن أحمد بن عبدالباقى بن أحمد - ٠ 
فيالمقدس عبدالخئ الحاففل ئه روى ، ٢٧٥٦٠سة ثعبان 

»ادصثاحاالاّ،.

)\ما0ى.التلأء أملام سر (؛ ٢٩٠برتم )ا/ لونان التكملن )١( 
.١٤لوا الأول/ الجزء الظامرة. شخت )٢( 
)أ/اا'ْ(؛والأمصار الطتات مر الكبار ج  iijMA(؛ YYA/Y)\البلاء أملام سر )٠١< 

)ا/خا(.الأرقد الضد >ا/«ْ(؛ القراء طبقات ثى الهاة غاة 
.مدم/ض.انفلر )٤( 
نيدئهال، الخرر، لبحر تزلين بين طرستان وراء ترى إلى نسبة ياء ثم الجيم بكسر )٥( 

)آ/،مأأ(؛معجم انغلر الكيلأتيت يتولون• والعجم الجيلاتق، أيضا إليها التبة 
<.٢٩٦. ؟o/Y Y)المشتبه صرير الختبه تبصير 

xr\\f)\انمابلة طبقات مر الذيل (؛ Y/Y^<0)•البلاء أملام ّير )٦( 
.٦١٠برقم )٧( 
.١١إليه/• الحاج الخمر (؛ ١٣٣)بالونات الواني )٨( 
ق11م\.)٩( 



١٠٧شيوخه ت الأول اليية/اكصل الخافظ يثخصية ف تمالثاني! الياب 

،ه ٥٦٤منة مات الدناق، مبادر بن عبدالرحمن بن أحمد - ٦
أرالتوحيدةمحي المقدستي عبدالغى الحافظ عنه روى 

المعالي،أبو اليغدادي الباجرائي حيفة بن عبدالخي بن أحمل - ٧ 
عبدالخن-تيالحاففل عنه روى ، يهمدان — ٥٥٦٣سنة رمضان في مات 

بالمعروف®ءالأمر في المقدسئ 

البغداديالصائغ ابن الفتح أبو ا عبدالرحمن بن عبداض ين أحمد - ٨ 
أبيبغلام عرف -( ٥٥٧٦-  ٤٩٠)بها والفتي والمدرس حزان نزيل الحنبني 
عليهوتفقهه وخدمته الحهلاب أبا لملارمته الخهناب 

عبراصالحا شيخا كان الخقرئ فرج بن سعد بن مبارك بن أحمد - ٩ 
"الترغيبفي عبداهم، الحافظ عث< روى •م\ههلَا،، نة توفي الرواية في 

.أبن.فياأدءاءاا

٠ طاهرأبو الملنئ، إبرامم بن أحمد بن محني بن أحمد  ١٠
عبدالخسالمحافظ عنه كتب زمانه، أوحد الكبير المحافثل الاسكندراض 

رحلثم مدة، فأقام - ٥٥٦٦سنة إليه رحل حزء، ألف مجن نحوا الةدصتي 
المقيضعبدالص الحاففل أكثر وفد ،، ٩١Jه٥٧٦نة ئومي -، ٥٥٧•إليه 

١،.ل عنه الرواية 

)A>،\/؛(.اب الأنواننلر إل</ا/'ا، الحاج الخصر 
•٩١؛رنم 

(.٣٧٢/١)_ سجم ب: ض\.خ _■ عر مداد نرثي بمدة باجراء إر تب 
٨٧١برم  ١٤٨الضد/ 

XTiwIr)الحابمت بقات عر الديل )اآ/'ا>ا(؛ اللأء أعلام سر 
{.00)>م\١^ أعلام م ؛ ١٢٣/!ل الحاج الخمر 

.١١٩، ٧٥، ٠٦برقم 
(.٥/٢١)اللأء أعلام سر 

،.٣١شخه عن،  ٣٣مها نمأ  ٧٦امال .قيل نب، روى الثال سل ش < 



١ سرحهالأول؛ الفصل اللب/ الحافظ ينخصية تحرف الثاني؛ الباب  ٠٨

لأياميءوكان ، عالئ أبو ، اف هبه بن أحمد بن محني ين أحمد — ١ ١ 
نىالمقيض عبدالفض المحافظ عنه روى ،، -^ ٥٠٦٧نة ثويي به" 

ااالجواهر،أ
الإمامالإّكودراتي، طالب، أبو رجاء، بن لم مبن أحمد -  ١٢
توفيعبدالغض، عنه روى والأصول، والفقه الكلام علم في الماهر الأصولي 

.٩٥٧٨ّة 

كيسلبى نيح البغدادي، ين الحبن مقرب بن أحمد -  ١٣
سنةيوفي حسنه، أصول وله الأجزاء ونسخ وتفقه بالسبع تلا متودد، 

فىءالترغيب فى المقيض عبدالغض الحافظ عنه روى ،، دل ٥٦١٠
الدءاء«لْ،.

ه ٤٩٥)الثقة المحدث شجاع أبو المارك، ين موهوب بن أحمد -  ١٤
فيءالترفب في المقدس ءبدالس الحافظ محه روى ، ؟ءه( '. 

الدطء."".

الشاعرالعالم الأمير المظفر أبو مشد، ابن مرشد، بن أسامة -  ١٥
عبدالخيالحاففل منه سمع ، -( ٥٥٨٤-  ٤٨٨)الشام فارس المجاهد 

الثوابأحمد، أبو الجبريلن، اللقاء أبي بن تلدرك بن أسعد -  ١٦

(.٢٢)؛/•الدب نذرات )أ/أا•(؛ ازاهرة الجرم الملأ،)'م\\ْبم اعلأم سر 
.٢٥٤ورئة 

(.٩٦/٢١)الهلأء آعلأم سر 
(.٤٧٣الهلأء)'آ'/أعلام سر 

.١٢٦، ١١٣، ١٩وقم 
.١٢٥إليه/ المحتاج المختصر 

١(. ٦٧. ١ ا ٦/٢)١ الهلأء أعلام سر 
.٢٨٦/الأكال إكمال تكملة 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































