
 
 

 
 

 
 

 قسم الدراسة

 
 ويشمل:

 بن العايلا احُلَسنيترمجة أيب أوالً: 

 ترمجة أيب الفضل اجلاروديثانيًا: 

 خدمتي لهبيان أوجه جلزء والتعريف باثالثًا: 

 
  



8 
 

  



9 
 

 أوالً 

 العايل بنا احُلَسنيترمجة أيب 

 

 اسمه ونسبه:

د   بن   أمحد  : (1)هو َلْيامن العايل بن   بن   احل َسي   بن   منصور   بن   أيب بكر   بن   حممَّ  .س 

 .اجلزءهذا يف أول  مقيَّدا  كذا جاء 

قه، إال إنهه اتممهد  أفادكام ، "تكملة اإلكامل"من خطية  ومثله يف نسخة   ته  حمقِّ

 :هكذا أثبمهاملذكور ف الكماب من خطية  نسخ أخرى

د  بكر:  أمحد بن أيب َلْيامن العايل بن   بن   احل َسي   بن   منصور   بن   حممَّ  .(2)س 

 هكذا: وجاء يف أكثر من مصدر

د   بن   أمحد   َلْيامن العايل بن   بن   احل َسي   بن   منصور   بن   حممَّ  .(3)س 

د: أمحد بن ، فقالواقمرص بعضهم ت  اسمه الثالثي  .(1)بن منصور حممَّ

                                                           

 "األنساب"(، و222) 99ص  "املنمخب من السياق لماريخ نيسابور"( ترمجة ابن العايل يف 1)

 "سري أتالم النبالء"، و305: 2)العايل(  "اللباب"، و95 :4 "تكملة اإلكامل"، و113: 4)العايل( 

ص  "املشمبه"(، و353) 458ص  420-401حوادث ووفيات  "تاريخ اإلسالم"، و381: 17

شذرات "و، 891: 3 "تبصري املنمبه"، و69: 6 "توضيح املشمبه"، و236: 2 "العرب"، و429

 .101: 39)ع ل و(  "تاج العروس"، و211: 3 "الذهب

 (.2مع المعليق ) 95: 4 "تكملة اإلكامل" (2)

 "تاج العروس"و، 891: 3 "تبصري املنمبه"، و69: 6 "توضيح املشمبه"، و429ص  "املشمبه" (3)

 .101: 39)ع ل و( 
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هدأبيه  ه األول منصور، وأن أبا بكر كنية  جدِّ  اسمَ  أنَّ  د  ؤيِّ وكلُّ هذا ي    ال اسهم   ،حممَّ

 واهلل أتلم.كام جاء يف أول هذا اجلزء، ه، جدِّ 

، وههذا معهرو  مبهاة  هدِّ ه إىل َجهفنسهب، (2)أمحد بهن منصهور: ابن األثري قالو

 تندهم.

 .(3)احل َسيأبو ف كنيته:أما 

 .(5)، أو: ابن العايل(4)العايل :لقبهو

َهه    دَ ْيهلَ : بفمح الشي، وسكون النون، وجيم، نسبة إىل ب  (6)جيب ْوَشنْ ال ونسبته:  ة  َنز 

ر، من نواحي هَ ص  َخ  ْشج   .(1)را َ يبة يف واد م 

______________________________ 

، 113: 4)العايل(  "األنساب"(، و222) 99ص  "املنمخب من السياق لماريخ نيسابور" (1)

 458ص  420-401حوادث ووفيات  "اإلسالمتاريخ "، و381: 17 "سري أتالم النبالء"و

 .211: 3 "شذرات الذهب"و، 236: 2 "العرب"(، و353)

 .305: 2)العايل(  "اللباب" (2)

، 113: 4)العايل(  "األنساب"(، و222) 99ص  "املنمخب من السياق لماريخ نيسابور" (3)

 ، وغريها.95: 4 "تكملة اإلكامل"و

، 113: 4)العايل(  "األنساب"(، و222) 99ص  "اريخ نيسابوراملنمخب من السياق لم"يف  كام( 4)

 .305: 2)العايل(  "اللباب"و

)ع ل و(  "تاج العروس"و، 381: 17 "سري أتالم النبالء"، و95: 4 "تكملة اإلكامل"يف  كام( 5)

 ، وغريها.101: 39

: 17 "النبالءسري أتالم "و(، 222) 99ص  "املنمخب من السياق لماريخ نيسابور"يف  كام( 6)

 .وغريها(، 353) 458ص  420-401حوادث ووفيات  "تاريخ اإلسالم"، و381
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وأهلهها اليهوم  ،-بالفهاء  -: الفوشهنجي(2)يف بعض املصادرهذه النِّْسبة وجاءت 

 ينطقوهنا كذلك، وربام نطقوها معطشة بي الباء والفاء.

هها وغريَ  را َ ، فنسبه إىل اإلقليم الكبري الذي يشهمل َهه(3)وقال الذهبي: اخلراساين

 . (4)ونح  يْ ن هنر َج د واملدن المي دومن أمهات البال

 ه:شيوُخ الته وح  ر  

تلميهة المقهف فيهها بأشههر تلهامء ترصهه  العايل رحهالت   بنا احل َسيأليب  كان

 تنهم. أخذثيهم، فسمع منهم، ووحمدِّ 

ْرجان، وسمع هبا أبا أمحد تبدَ ))عاين: مْ قال السَّ  د   اهلل بنَ  رحل إىل ج   تدي   بن   حممَّ

اجل ْرجاينَّ 
ْسمان، فسمع هبا أبا تمر (5) ج  دَ ، وإىل س  هَلْيامن بهن   أمحهدَ  بهنَ  حممَّ ، قها َّ النُّوْ  س 

 .(6)((سواهم ومجاتة  

دَ ، وسمع هبا أبا سعيد را َ إىل هَ  -أيضا   –قلت: ورحل   بهن   كثهري   بن   أمحدَ  بنَ  حممَّ

 .(1)اهلََروي مَ َس يْ دَ 

______________________________ 

( كم تقريبا  غريب هرا  25، وب ْوَشنْج قائمة إىل اليوم، وتقع ت  بعد )508: 1 "معجم البلدان" (1)

حيم يعقوب األفغاين حفظه ا  هلل.يف أفغانسمان، أفادنيه زميلنا األسماذ الدكمور الشيخ تبد الرَّ

 .113: 4)العايل(  "األنساب"( 2)

 .381: 17 "سريال"( 3)

 .350: 2 "معجم البلدان"( 4)

 انظر احلديث الثامن ترش من هذا اجلزء. (5)

 .113: 4 "األنساب"( 6)
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دَ ورحل إىل نيسابور، وسمع هبا أبا احلسن  ر  احلسن   بنَ  حممَّ دَ  رْش  ، وأبا ب  اَج الّسَّ  حممَّ

د   بنَ   .(2)انَ طر القَ  حممَّ

دَ ، وسمع هبا أبا حاتم يِّ الرَّ ورحل إىل   .(3)يَّ از  الرَّ  يَّ الواحد اخل زات   تبد   بنَ  حممَّ

دَ ورحل إىل بغداد، وسمع هبا أبا بكر   .(4)يَّ ر  هَ وْ اجلَ  ث  يْ اللَّ  بنَ  حممَّ

 .(5)احلافظَ  شاذانَ  بنَ ورحل إىل َأْسَفرايي، وسمع هبا أبا تيل 

 شيخا ، تسعة ترش( 19) اجلزءهذا  أحاديثالذين روى تنهم ه شيوخ   تدد  وبلغ 

دين يف كمب الماريخ والرتاجم، أو املذكورين يَّ قَ ووقفت ت  أسامء سبعة آخرين من امل  

( 26) -بحسب مها تولهلت إليهه  –شيوخه  املرويات، ليصبح تدد   بعض   يف أسانيد  

 حرو  اهلجاء:ترتيب سمة وترشين شيخا ، وهذه أسامؤهم ت  

جهاين رْ أمحد بن إبراهيم بن إسامتيل بهن العبهاس، أبهو بكهر اإلسهامتييل اجل   -1

 .(6)-هه 371ت  -الشافعي 

د  أمحد بن  -2  .(7)-هه 412ت  –د املاليني عْ أمحد بن تبد اهلل، أبو َس  بن   حممَّ

______________________________ 

، وانظر احلديث 237: 2 "العرب"(، و222) 100ص  "راملنمخب من السياق لماريخ نيسابو"( 1)

 اخلامس من هذا اجلزء.

 املرجعي السابقي، وانظر احلديث السادس، والماسع ترش من هذا اجلزء.( 2)

 انظر احلديث العاة من هذا اجلزء. (3)

 انظر احلديث احلادي ترش من هذا اجلزء. (4)

 انظر احلديث الثاين والعرشين من هذا اجلزء. (5)

 .ابع، والثالث ترشالرَّ روى املصنف تنه يف هذا اجلزء احلديث  (6)

 .193-192: 1 "المقييد"( 7)
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َلمي  َتْمروإسامتيل بن ن َجيد، أبو  -3  .(1)-هه 365ت  –السُّ

 .(2)-هه  370ت  –بن برش بن حممود، أبو سهل اإلسفراييني  برش بن أمحد -4

 . (3)هه370ت  – اجل ْرجاينالثقفي  ، أبو تيلحلسن بن أمحد بن حييف بن املغري ا -5

 .(4)-هه 360ت  – اهلََرويري ، أبو تثامن م  سعيد بن تَ  -6

دبن تبد اهلل بن  ير د  تبد اهلل بن تَ  -7 جهاين رْ تدي اجل   بنبن مبارك، أبو أمحد  حممَّ

 .(5)-هه  365ت  – احلافظ

دتبد اهلل بن  -8  . (6)اينير العباس احلَ  أبو ،بن جعفر حممَّ

د -9 أبهو أمحهد بن القاسم بهن الّسهي بهن الغ ْطريهف،  احل َسيبن أمحد بن  حممَّ

 .(7)-هه 377ت  –اجل ْرجاين  الغطريفي

د -10 دبن أمحد بن  حممَّ َلْيامنبن  حممَّ ت قبهل  –ماين ْس ج  ، أبو تمر النُّوقا  السِّ س 

 . (8)هه 400

                                                           

 .265: 14 "ةح السنة للبغوي" (1)

 روى املصنف تنه يف هذا اجلزء احلديث السابع والعرشين. (2)

 روى املصنف تنه يف هذا اجلزء احلديث الثامن ترش. (3)

 .202ص  380-351حوادث ووفيات  "تاريخ اإلسالم"، و265: 14 "اجلنَّةموجبات "( 4)

 يف هذا اجلزء احلديث السابع ترش، والثامن والعرشين.روى املصنف تنه  (5)

 روى تنه املصنف يف هذا اجلزء احلديث الثاين، والثالث.(6)

 روى تنه املصنف يف هذا اجلزء احلديث األول. (7)

، وحترفت نسبمه يف األول إىل )النوقاين( بالنون، 144: 17 "السري"، و113: 4 "األنساب" (8)

ح،   "املنمخب من معجم شيوخ السمعاين". انظر: "آداب املسافر"كماب تنه روى املصنف فمصحر

 .1022ص 
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د -11 دبن أمحد بن  حممَّ ت  – اهلََروي ، أبو سعيد الكثرييكثري بن َدْيسمَ بن  حممَّ

 .(1)-هه 362

د -12  .(2)اهلََروي ، أبو سعيدبن أمحد بن يوسف بن مروان حممَّ

د -13 ه ، أبهو احلسهنبن احلسن بن أمحد بن إسامتيل حممَّ ر النيسهابوري  اجالّسَّ

 . (3)-هه 366ت  –املقرئ 

د -14  .(4)بن احلسن، أبو تبد اهلل البندجاين حممَّ

د -15 هبري،  حممَّ ْههل الضَّ ْصم، أبهو تبهد اهلل بهن أيب ذ  بن العباس بن أمحد بن ت 

ْصمي   . (5)-378ت  –ويعر  بالع 

د -16 دبن الليث بن  حممَّ  .(6)هه299ت  – بن يزيد، أبو بكر اجلوهري حممَّ

د -17 ر بن موسف  حممَّ دبن تيسف بن بن امل َظفَّ البغدادي البزاز  احل َسي، أبو حممَّ

 . (7)-هه 379ت  –

د -18  بن َقَطن بهن إبهراهيم، أبهو احلسهن بن تبد اهلل بن إبراهيم بن تبد  حممَّ

ليطيالمميمي، املعرو  ب  .(1)-هه 364ت  – السَّ

                                                           

 روى املصنف تنه يف هذا اجلزء احلديث اخلامس. (1)

 روى املصنف تنه يف هذا اجلزء احلديث السابع. (2)

 روى املصنف تنه يف هذا اجلزء احلديث السادس. (3)

 .288: 2 "تاريخ مدينة دمشق"( 4)

 املصنف تنه يف هذا اجلزء احلديث الثامن.روى  (5)

 ابع ترش، واخلامس ترش، والسادس ترش.الرَّ روى املصنف تنه يف هذا اجلزء احلديث  (6)

 روى املصنف تنه يف هذا اجلزء احلديث احلادي ترش. (7)
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د -19 هدبن تبد الواحد بهن  حممَّ  اللبرهان أبهو حهاتم اخلزاتهي ،بهن زكريها حممَّ

 . (2)-هه 392 –، كان حيا  سنة ازيالرر 

د -20 ت  – الكاتهب املهاليني الَعْبَسهقاينُّ  ، أبو تبهد اهلل احل َسيبن تيل بن  حممَّ

 . (3)-هه 360

د -21 ه اإلسفراييني، ابهن  شاذان  بن ، أبو تيلاحل َسيبن تيل بن  حممَّ اء السَّ  –قر

 . (4)-هه 372ت 

د -22 ْوَشنْ بن تيراش األَْردي، نسبمه إىل َأْرد: من قرى  حممَّ  .(5)جب 

د -23 دبن  حممَّ دابن تمة  ، أبو برش،القطان حممَّ  . (6)بن إسحاق بن خزيمة حممَّ

د -24 د   بن   حممَّ اجبن إسامتيل بن  بن يعقوب حممَّ  احل َسيبن اجلراح، أبو  احلَجر

اج  . (7)-هه 368ت  –ي احلَجر

 .(8)العايل لاحب الرتمجة بنا احل َسيجدُّ أيب  احل َسيمنصور بن  -25

______________________________ 

 روى املصنف تنه يف هذا اجلزء احلديث الثاين ترش. (1)

 احلديث العاة، وزاد يف نسبه بعد زكريا: ابن حييف، بن تصام.روى املصنف تنه يف هذا اجلزء  (2)

 روى املصنف تنه يف هذا اجلزء احلديث الماسع. (3)

 (.26، 25، 24، 23، 22روى املصنف تنه يف هذا اجلزء األحاديث المالية: ) (4)

 .39: 1 "تبصري املنمبه"، و145: 1 "معجم البلدان" (5)

 اجلزء احلديث الماسع ترش.روى املصنف تنه يف هذا  (6)

 روى املصنف تنه يف هذا اجلزء احلديث العرشين، واحلادي والعرشين. (7)

 (.207) 123: 2 "ذمر الكالم وأهله" (8)
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شهد  -كان حيا  سنة  ،من الفقهاء العدول ،ن الفضلبمنصور بن العباس  -26

 –يف سجالت ت  حكومهة القهاأ أيب موسهف تيسهف بهن أمحهد سهنة 

 . (1)-هه 399

 تالميذه:

هداهلل بن  اإلسالم أبو إسامتيل تبد   شيخ  ه تلميذ  روى هذا اجلزء تن املصنف   حممَّ

واية، وقفت ت  أسامء الرِّ جال والرِّ ، ومن خالل البحث يف كمب الماريخ و(2)األنصاريُّ 

بة  تنه، وهذه أسامؤهم  آخرين ممن رَوى مخسة    ت  حرو  اهلجاء:  مرتَّ

دأمحد بن  -1 دبن  حممَّ  .(3)-هه  480ت  –جي ب ْوَشنْ ، أبو القاسم العالمي الحممَّ

 .(4)جيب ْوَشنْ أسعد بن تبد املجيد، أبو منصور الثقفي ال -2

 .(5)أسامء بنت أمحد بن مهران، أم سعد -3

دتبد اهلل بن  -4  481ت  –شيخ اإلسهالم  اهلََروي األنصاري ، أبو إسامتيلحممَّ

 .(1)-هه 

                                                           

 روى تنه املصنف يف هذا اجلزء احلديث األول. (1)

 يف تراجم روا  سند اجلزءسمأ  ترمجمه ( 2)

 480-471حوادث ووفيات  "ريخ اإلسالمتا"، و305: 2 "اللباب"، و113: 4 "األنساب" (3)

املنمخب من معجم شيوخ "(، واسم جده يف األخري: أمحد، وهو كام أثبمره يف 317) 288ص 

 (.6804ترمجة ) 260: 31 "هتذيب الكامل"(، و1252ترمجة ) 1746: 1 "السمعاين

 .315: 57، 418: 23، 312، 192: 17، 288: 2 "تاريخ مدينة دمشق" (4)

 .96: 53، 206: 51، 193: 17 "تاريخ مدينة دمشق" (5)
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 – مسند هرا املليحي،  اهلََرويتبد الواحد بن أمحد  بن أيب القاسم، أبو تمر  -5

 .(2) -هه 463ت 

د -6 دبن تيل بن  حممَّ هدبن تمري بن  حممَّ مهريي حممَّ ، اهلَهَروي، أبهو تبهد اهلل الع 

 .(3)-هه 489ت  –الشيخ اإلمام املمقن الزاهد 

 ثناء األئمة عليه:

كهان مهن ))احلهافظ:  اهلَهَرويقال تلميذه شيخ اإلسالم أبو إسامتيل األنصهاري 

 .(4) ((خيار الناس

 .(5) ((فاضل ثقة مسمور))وقال تبد الغافر الفاريس: 

 .(6) ((ثقة لدوق))وقال السمعاين: 

، خطيب ))وقال الذهبي:  ْدق  ْوَشنْ الشيخ اإلمام الصِّ  .(1) ((جب 

______________________________ 

، انظر األحاديث: يف أكثر من موضع "ذم الكالم"( روى تن ابن العايل هذا اجلزء، وروى تنه يف 1)

كمب الرتاجم ت  ذلك، انظر:  تنصَّ (، كام 1009، 715، 705، 576، 500، 207، 124، 56)

غريها، و 211: 3 "شذرات الذهب"و ،381: 17 "سري أتالم النبالء"و ،95: 4 "تكملة اإلكامل"

، والصواب: روى ((روى تن شيخ اإلسالم اهلََروي)): 101: 39)ع ل و(  "تاج العروس"جاء يف و

ح.  تنه، فيصحَّ

 .255: 18 "السري"، له ترمجة يف 265: 14 "ةح السنة"( 2)

 "األنساب"(، و7) 243ص  "جمموع فيه سمة أجزاء حديثية" ضمن "جزء أيب نرص الغازي" (3)

 .69: 19 "السري"له ترمجة يف  ،113: 4

 (.593) 98: 3 "ذم الكالم" (4)

 .100ص  "املنمخب من السياق" (5)

 .113: 4 "األنساب" (6)
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 وفاته:

 .(3) ((تويف بعد األربع مئة)):  -(2)تبعه ابن األثريو - قال السمعاين

العهايل بسهنة  بهنا احل َسيقلت: أكثر املصادر ت  حتديد السنة المي تويف فيها أبو 

، رمحه اهلل تعاىل، وأجزل لهه (4)تسع ترش  وأربع مئة، وحتديد شهر الوفا  بشهر رمضان

 املثوبة. 

  

______________________________ 

 .381: 17 "سري أتالم النبالء" (1)

 .305: 2 "األنساب" (2)

 .113: 4 "األنساب" (3)

، 381: 17 "سري أتالم النبالء"(، و222) 100ص  "املنمخب من السياق لماريخ نيسابور" (4)

، 236: 2 "العرب"(، و353) 458ص  420-401حوادث ووفيات  "تاريخ اإلسالم"و

 .211: 3 "شذرات الذهب"و
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 ثانباً 

 (1)ترمجة أيب الفضل اجلارودي

 

 اسمه ونسبه:

د دبن أمحد بن  حممَّ ، الشافعي اهلََرويالفضل اجلارودي  أبو، بن اجلارود حممَّ

 را  يف ترصه.احلافظ اإلمام، شيخ هَ 

 رحالته:

 ، واحلجاز،روومَهذان، وم ،انوألبه رحل أبو الفضل اجلارودي إىل نيسابور،

 ، وغريها.يِّ الرَّ و والبرص ، وبغداد،

 .(2)((له رحلة واسعة))قال الذهبي: 

 شيوخه: 

َلْيامنأبا العباس البرصي، و احل َسيسمع تبد اهلل بن  الطرباين، وحامد بن أمحد  س 

دبن  دو ،اءفر الرر  حممَّ ليطي اهلل تبد نب حممَّ َلمي دن َجي بن وإسامتيل ،السَّ اهلل  وتبدَ  ،السُّ

اَب الق اقإسح اوأب ،املروزي يَّ النَّْض  احل َسي بنَ   بنَ  وأمحدَ  ،احلافظ أيب يعقوب والدَ  رَّ

د ْوَيه بن   حممَّ د بنَ  رَ وتم ،النيسابوري َسْلم  دَ و ،األهوازي جعفر بن   حممَّ  تيل بن   بنَ  حممَّ

دَ حامد، وأبا بكر  د   بن   أمحدَ  بنَ  حممَّ  .مسواه قا  لْ ، وَخ يَّ رائ  َج رْ اجلَ  يعقوَب  بن   حممَّ

                                                           

، 384: 17 "سري أتالم النبالء"، و1054: 3 "تذكر  احلفاظ"، و8: 2 "األنساب"( ترمجمه يف 1)

: 4 "طبقات الشافعية الكربى"(، و106) 330ص  420-401ووفيات  حوادث "تاريخ اإلسالم"

115 . 

 .1055: 3 "تذكر  احلفاظ" (2)
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 تالميذه:

ث اهلل  تبد  أبو إسامتيل اإلسالم  يحي، وشيخ  ل  املَ تبد األت  تطاء أبو تنه:  حدر

د   بن    را .هَ  د، وأهل  عْ أيب َس  اهلل بن   تبيد   بن   وأبو الفضل أمحد  ، األنصاريُّ  تيل   بن   حممَّ

 ثناؤهم عليه:

د احل َسيكان أبو   ل  ثْ مل جياوز جّس بغداد م   ))بغداد يقول:  بن املظفر حافظ   حممَّ

 .(1)((أيب الفضل اجلارودي

َ  نَّ َس  نْ مَ  ل  أوَّ  اجلارودي)): ارالكب بعض وقال  ةَح و د،الفوائ ختريَج  ا َ رهب 

 .(2)((حوالمصحي اَل جالرِّ 

 .(3)وملا حض تند الطرباين بألبهان كان الطلبة يكمبون بانمخابه تليه

 سمعت :يقول األنصاري لإسامتي اأب سمعت)): املقديس طاهر ابن وقال

بن ،الطَّرباين إىل رحلت :يقول اجلاروديَّ  ل يبذ  ، ويلَّ يمعّسَّ ت وكان ،وأدناين يفقرَّ

 .(4) ((هذا الشأن رَ دْ فقال: ألنك تعر  قَ  ،اه يف هذم  آلخرين، َفَكلَّمْ 

َثنا))تنه قال:  َث إذا حدَّ  اهلََرويشيخ اإلسالم كان و املرشق أبو  أهل   إمام   حدَّ

 . (5) ((اجلارودي الفضل

                                                           

 .9: 2 "األنساب" (1)

 .384: 17 "سري أتالم النبالء" (2)

 .9: 2 "األنساب" (3)

 .115: 4 "طبقات الشافعية الكربى" (4)

 . 115: 4 "طبقات الشافعية الكربى"، و384: 17 "سري أتالم النبالء" (5)
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 يف لا  خصو وم،العل يف ظريالنَّ  تديمَ  الفضل وأب كان)): يالفام النَّْض  وأب وقال

ْوت،با واالكمفاء االدني من لُّلالمَّق ويف ،والمحديث احلفظ تلم  .(1) ((الورع يف حيدا  و لق 

باحلديث  ما رأيت من مشاخينا أترَ  ))وكان أبو تيل بن جهاندار احلافظ يقول: 

 .(2)((وأقلَّ دتوى من أيب الفضل اجلارودي

لدوقا  حافظا   املشهورين، وكان ثقة  اظ فر احل   كان أحدَ ))وقال السمعاين: 

 .(3)((اال  حر رَ 

الاملمقن، اجل ،اماحلافظ، اإلم))وقال الذهبي:   .(4) ((ور

 وفاته:

وقد شاخ  ،ةسنة ثالث ترش  وأربع مئ ،شوالالثالث والعرشين من  يف تويف

.وأ  سنَّ

 األكثر. ، واألول قول  (5)مئة وترشين وأربع   ف  يِّ نَ  وقال السمعاين: سنةَ 

 

 

  

                                                           

 (.106) 330ص  420-401حوادث ووفيات  "تاريخ اإلسالم" (1)

 .9: 2 "األنساب" (2)

 املرجع السابق.( 3)

 .384: 17 "سري أتالم النبالء" (4)

 .8: 2 "األنساب" (5)
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 ثالثاً 

 خدمتي لهبيان أوجه التعريف باجلزء، و

 

 معنى الفوائد وتارخيها:حول 

ن تلم  أو مال)): يف اللغة الفوائد: مجع فائد ، وهي  .(1)((ما اسمَفْدَت م 

 وايات المي ال توجد تند غري لاحبها.الرر تند املحدثي: والفوائد 

وْ وَ رْ روى اخلطيب البغدادي بسنده إىل يوسف بن موسف املَ  ذي قال: كنت رُّ

دم د  بالبرص  يف جامعها، إذ سمعت مناديا  ينادي: يا أهل العلم، قد قَ  بن إسامتيل  حممَّ

البخاري، فقاموا يف طلبه وكنت معهم، فرأينا رجال  شابا  مل يكن يف حليمه يشء من 

البياض، يصيل خلف األسطوانة، فلام فرغ من الصال  أحدقوا به، وسألوه أن يعقد هلم 

 جملس اإلمالء، فأجاهبم إىل ذلك.

دفقام املنادي ثانيا ، فنادى يف جامع البرص : قد قدم أبو تبد اهلل  بن إسامتيل  حممَّ

 البخاري، فسألناه أن يعقد جملس اإلمالء، فقد أجاب بأن جيلس غدا  يف موضع كذا.

ف قال: فلام أن كان بالغدا  حض الفقهاء واملحدثون واحلفاظ والنُّظرار، حم

داجممع قريب من كذا وكذا ألفا ، فجلس أبو تبد اهلل  بن إسامتيل لإلمالء، فقال  حممَّ

قبل أن أخذ يف اإلمالء، قال هلم: يا أهل البرص ، أنا شاب، وقد سألمموين أن 

 الكل. تستفيدونأحدثكم، وسأحدثكم بأحاديث تن أهل بلدكم 

                                                           

 .521: 2)  ي د(  "الصحاح" (1)
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ء، فقال: نبأنا تبد اهلل بن قال: فبقي الناس ممعجبي من قوله، ثم أخذ يف اإلمال

اد الَعَمكي بلديُّكم، قال: أنبأنا أيب، تن  ْعبةتثامن بن َجَبلة بن أيب َرور ، تن منصور ش 

فقال: يا  وغريه، تن سامل بن أيب اجلعد، تن أنس بن مالك، أن أترابيا  جاء إىل النبي 

د، ثم قال ((بَّ َح أَ  نْ مع مَ  املرء  ))جل حيب القوم، فذكر حديث الرر ، رسول اهلل  بن  حممَّ

 إسامتيل: هذا ليس تندكم، إنام تندكم تن غري منصور تن سامل.

قال يوسف بن موسف: وأم  تليهم جملسا  ت  هذا النََّسق، يقول يف كل حديث:  

 .(1)احلديث تندكم كذا، فأما من رواية فالن فليس تندكم، أو كالما  ذا معناه

يف فوائده حديثا  يف  -هه 524ت  –وأخرج اإلمام إسامتيل بن الفضل اإلخشيد 

رين، فعلَّ عَ فضل امل   وإخراجه هذا اخلرب )): رمحه اهلل قائال   ميُّ لِّ عَ محن امل  الرَّ ق الشيخ تبد مَّ

يف  معنى الفوائديف فوائده معناه أنه كان يرى أنه ال يوجد تند غريه، فإن هذا 

 انمهف. (2) ((الطالحهم

تندهم بكمب الفوائد، وهي  ْت فَ ر  ، ت  نَّفاتَص م  ومجع املحدثون تلك الفوائد يف 

 .(3)من ضمن األجزاء احلديثية

فوها بأهنا  ن فيها مؤلفوها ما أفادوه من  نوع  ))وقد ترَّ من املصنَّفات المي دوَّ

شيوخهم من األلول المي سمعوها، أو مجعوها من فوائد حديثية تقع يف األسانيد 

 .(4)((واملمون

                                                           

 .16-15: 2 "تاريخ بغداد" (1)

 .592: 2 "الفوائد املجموتة"حاشية  (2)

 .86ص  "الرسالة املسمطرفة" انظر (3)

 .47ص  "تناية املحدثي بموثيق املرويات وأثره يف حتقيق املخطوطات" (4)
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ابن العايل وغريه، قد  احل َسيفيه من حديث الشيخ اإلمام أيب  وبي أيدينا جزء  

د ممنوتة،  فوائدت  احموى  ، بعض الطرقد بمفرُّ الو ،حاديثبعض األرواية بكالمفرُّ

د بسياقة بعض األحاديث،  أجزاء أن يكون أحد  –واحلال هذه  –جعله مما والمفرُّ

 الفوائد.

يف القرني  ازدهر ذلك، وقديم بجمع الفوائد وروايمهاأئمة احلديث واهمامم 

 ي السادسيف القرنشيئا  فشيئا  هذا االهمامم  لُّ ق  يَ ، لكن بدأ اهلجريي ابع واخلامسالرر 

 القرن الماسع وبدايات القرن العاة. يف هناياتمتاما   َف السابع، إىل أن توقَّ و

نَ ويف تصور االزدهار  ، منها: فوائد احلافظ أيب برش كثري    فوائدَ  األئمة   دوَّ

ويه  ب بَسمُّ ، -هه  267ت  –إسامتيل بن تبد اهلل بن مسعود العبدي األلبهاين، امللقَّ

دوفوائد احلافظ ابن احلافظ مترام بن   –ازي ثم الدمشقي الرر بن تبد اهلل بن جعفر  حممَّ

دتبد الوهاب بن  َتْمرو، وفوائد احلافظ أيب -هه 414ت  منده  بنبن إسحاق  حممَّ

 .(1)، وغريها كثري-هه 475ت  –األلبهاين 

 اجلزء البن العايل: هذا توثيق نسبة

ْت   جي بعد  أمور، منها:ب ْوَشنْ العايل ال بنا احل َسيأليب نسبة هذا اجلزء  لحَّ

ه: )اجلزء يف )أ( ة األوىل من اجلزء، فقد جاء ورقالمرصيح باسمه ت  ال -1 ما نصُّ

وهو مها اتممدتهه يف ته  الغهال ، (، جيب ْوَشنْ العايل ال بنا احل َسيفيه من فوائد أيب 

أمحد بهن  احل َسيوجاء يف )ب(: )اجلزء فيه من حديث الشيخ اإلمام العامل العالمة أيب 

د  بن أيب بكر بن العايل وغريه رمحة اهلل تعاىل تليه(.  حممَّ

                                                           

سالة املسمطرفة"( راجع 1)  .97-94ص  "الرَّ



25 
 

 العههايل بههنا احل َسههيينمهههي إىل أيب  يف النسههخمي اخلطيمههي  سههند اجلههزء -2

 .جيب ْوَشنْ ال

َشيد الفهري  -3 ْبمي رواية اإلمام ابن ر  مجلهة مهن أحاديهث  -هه 721ت  –السَّ

 .(1)هذا اجلزء، ونسبمها إليه

 :اجلزءحمتويات 

ن ( ثامنية وترشو28( واحد وأربعي حديثا ، منها: )41) احموى هذا اجلزء ت 

 بنا احل َسيمن حديث اإلمام أيب  انمقاها اإلمام احلافظ أبو الفضل اجلاروديحديثا  

، شيوخ آخرين ديثا  أخرى انمقاها من حديث  ثالثة ترش ح( 13و)جي، ب ْوَشنْ العايل ال

 .(31برقم )جاء أثر واحد تن احلسن البرصي سوى  ،ها مرفوتةكلُّ 

دأبو إسامتيل تبد اهلل بن شيخ اإلسالم  يروي هذا اجلزء  األنصاري حممَّ

 .(2)اهلََروي

، موضوتها ممنوتةكام أهنا  من حيث ترتيبا  معينا ، اجلزء  تأخذ أحاديث هذاومل 

، ومنها ما يمعلق باألحكام، (19، 10، كحديث )العقائدموضوته فكان منها ما 

(، ومنها ما يمعلق 7، 6(، ومنها ما يمعلق باملناقب، كحديث )23، 14، 9كحديث )

رَي، كحديث )  لفضائل واآلدابلزهد واومنها ما يمعلق با(، 11، 8باملغازي والسِّ

 (، وغري ذلك.22، 15، 13، 12، 5حديث )ك

                                                           

 .257-253، 33-29ص  "ملء العيبة"انظر:  (1)

 سمأ  ترمجمه قريبا  يف تراجم سند اجلزء. (2)
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دزء ت  واحموى اجل برواية أحاديث ال توجد يف  مجلة من الفوائد احلديثية، كالمفرُّ

دغريه، و يف  إىل فوائد باإلضافة ،-كام تقدم–واية الرر ببعض طرق وأوجه  المفرُّ

الكالم و(، 40، 18، 15، كام يف )األحاديث(، واحلكم ت  39، 37المخريج كام يف )

 (.   38معنف احلديث كام جاء تقب ) ت و(، 31، 15) يف حديثوا  كام الرر ت  

ت  ثالث مقطوتات شعرية، األوىل: أبيات من قصيد  لغالم اجلزء كام  احموى 

ي، والثالثة: رِّ عَ ثعلب يف مناقب اإلمام أمحد، والثانية: أبيات يف احلكمة أليب العالء املَ 

 قائق من قصيد  لثعلب.الرر أبيات يف 

 عناية العلامء هبذا اجلزء:

 حضور جمالس قراءته: حرلوا ت ، وال  وروايةحتمُّ العلامء هبذا اجلزء  اتمنف

ْهري حافظ املغرب  ابنفهذا أبو تبد اهلل  َشيد الف  يقرأ جزء ابن  -هه 721ت  –ر 

دت  الشيخي اجلليلي: أيب مرتي العايل يف رحلمه إىل مكة وطيبة   بن حيمالرر  تبد حممَّ

د د بن أمحد بن احلميد تبد القاسم ابن أخيه أيبو الزجاج، بن أمحد بن حممَّ مر  يف  ،حممَّ

، ويصف من حض  ثانية بمدينة املصطفف الوادي األزرق، و الطريق تند بلوغه

يسمعه تليهام مر  ثالثة وال يشبع هذا هنمه ، فجملس املدينة بأهنم ال حيصون كثر ، 

 بمكة املكرمة!. 

يف الليلة  (1)ومما قرأته تليهام)): بقولهالقراءتي األوليي يف رحلمه تن  يمحدثو

 السامع وحض - امل نيف السامي ،الرشيف املحلِّ  من املحدود املوضع ويفاملذكور ، 

                                                           

اجيان البغداديان، وسيأ  المرصيح هبام يف النقل الثاين تن ابن ( 1) جر د وأبا القاسم الزَّ يعني: أبا حممَّ

 رشيد.
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د بن أمحد احل َسي أيب بجزء املعرو  اجلزء   -أحصيهم  ال تدد    بن بكر أيب بن حممَّ

 بوادي له قراء  تقدمت الذي هو اجلزء وهذا...  غريه، حديث   من يشء   وفيه العايل،

 .(1) ((الرشيف باملحلِّ  كا  تربُّ  هنا وأتدته األزرق،

 الشيخان اهلل: فهاةَّ  بمكة لقيمه وممن))سامته يف مكة، فيقول: تن  يمحدثثم 

د أبو اإلمام الفقيه الفاضالن د بن حيمالرر  تبد حممَّ  أخيه وابن الزجاج، بن أمحد بن حممَّ

د بن أمحد بن احلميد تبد القاسم وأب  زادها - بطيبة لقاؤمها متقدَّ  وقد البغداديان، حممَّ

 أمحد احل َسي أيب حديث من جزءا   تليهام فسمعت - قريبا   إليها دوْ العَ  ويّسَّ  ،طيبا   اهلل

د بن  فهاةَّ  بطيبة تليهام اجلزء هذا سامع تقدم وقد...  وغريه العايل بن بكر أيب بن حممَّ

 .(2) ((... مةاملعظَّ  الكعبة جتاه ،وزمزم األسود احلجر بي تليهام سمعمه ،اهلل

رأيت فيام ))رؤيا رآها قبل ولوله إىل مكة، فيقول: رمحه اهلل يد َش ابن ر   ق صُّ يو

يرى النائم يف بعض هذه الليايل الكريمة كأين ألمقط حول الكعبة يف املطا  يف جهة 

ذلك أين  يق، وبعضه أة  وأفخر من بعض، فكان تصدا  رر ود   ياقوتا  كن األسود الرر 

دأتيت املسجد احلرام، فوجدت أبا   بر اج، قد جلسا أمام ق  جر ، وأبا القاسم ابني الزر حممَّ
 ة 

العايل، وفيه الصحيح من احلديث وما  ابن   فسمعت تليهام جزءَ  ،تليهام احلديث ع  مَ ْس ي  

 .(3) ((ن ذلك المفاضل بحسب الواقع هنالكفكار، عْ من الشِّ  دونه، وفيه يشء  

                                                           

 .29ص  "ملء العيبة"(  1)

 .253ص  املرجع السابق(  2)

 .258ص  املرجع السابق(  3)
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ه جلزء ابن العايل ت  يبي يف برناجمه سامتَ ج  وذكر اإلمام القاسم بن يوسف المُّ 

السيد الرشيف تاج الدين أيب احلسن الغرايف، يف السابع ترش من لفر سنة ثالث 

 .(1)وثالثي وست مئة

 .(2)الذهبي، وابن نارص الدين، وابن حجر من أمثال ،اظ  فر ح   كام سمع اجلزء أئمة  

ه: ،هوجاء يف نسخة )أ( حتت تنوان اجلزء وسند    ما نصُّ

ه من الشيخ الصالح تيل بن أيب بكر بن )كان ت  األلل املنقول تنه: سمع مجيعَ 

ِّ الن  القَ  هْ بَ زْ وْ تبد اهلل العطار املعرو  بابن ر  
ه من أيب الوقت، تن تن هبسامت   الصويفِّ  س 

هدشيخ اإلسالم، تن ابن العايل، بقراء  الشيخ اإلمام العهامل نهور الهدين أيب  تبهد  حممَّ

السالمي، الشهيخ  أبهو  (؟)حممد بن  (؟)شيخنا السعيد أيب احلسن تيل بن  بناللطيف 

هدالقاسم بن تمر بن أيب القاسم املقرئ، وحض ولده أبو تبد اهلل  وههو يف السهنة  حممَّ

د (؟)ابعة من سنه، وسمع رر ال إسامتيل  :السامع ، وكاتب   (؟)النارصي  (؟)بن أيب  حممَّ

سامل بن مهدي املعرو  بابن اخلري )؟( يف ليلة السبت سهابع  بن إبراهيم بن حممود بن

بدرب احلهارس يعهر   مئة بحمد اهلل تعاىل، لفر من سنة سبع وترشين وستِّ ترش 

دولح وثبت، واحلمد هلل وللواته ت  سيدنا  ،مكابمسجد احل وآله، نقله كاتهب  حممَّ

 اجلزء تبد املؤمن بن تبد احلق حامدا  ومصليا (.

 سامع آخر مل يظهر كثري منه يف الصور . ت  احلاشية اليمنف يف الصفحة األخري  و

ه: جاء و  آخر نسخة )ب( ما نصُّ

                                                           

 .177ص  "برنامج المجيبي"(  1)

املعجم "، و69: 6 "توضيح املشمبه"، و429ص  "املشمبه"، و381: 17 "سري أتالم النبالء" (2)

 (.1354) 317ص  "املفهرس
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)احلمد هلل رب العاملي، وبعد: فقد سمع ت  سيدنا وموالنا شيخ اإلسالم مجال 

الدين أيب الفمح إبراهيم بن شيخ اإلسالم تالء الدين أيب الفموح تيل بن القاأ 

قطب الدين أمحد بن إسامتيل القريش القلقشندي الشافعي فسح اهلل تعاىل يف مدته، 

دأمحد بن  احل َسييب مجيع هذا اجلزء، وهو جزء من حديث أ بن أيب بكر بن العايل  حممَّ

دوغريه، انمقاء أيب الفضل  دبن أمحد بن  حممَّ بن تبد اهلل اجلارودي، كاتبه يونس بن  حممَّ

دمالج احلسني احلنفي، والشهايب أمحد ولد القارئ، بقراء  الشيخ نارص الدين   حممَّ

شيخ جمري الدين أيب املعايل تبد الكايف اليوسفي، قال موالنا املسمع: قرأته ت  ال (؟)بن

َرْير َ بن أمحد بن اجلوبان ]بسامع[ أيب  دمحن بن احلافظ أيب تبد اهلل الرر تبد  ه  بن  حممَّ

ناأمحد بن تثامن الذهبي  أبو العباس أمحد بن تبد الدائم بن أيب النعم نعمة  أخرَبَ

بن مالج احلسني احلنفي  وأجاز موالنا املسمع كاتبه يونس ،احلجار بسنده أول اجلزء

وذلك يوم الثالثاء ثامن  ،والقارئ وولده رواية ذلك ومجيع ما جيوز له وتنه روايمه

ترشين ربيع األول سنة ترشين وتسع مئة بباب موالنا املسمع بحار  هباء الدين 

 ((1)قراقوش

                                                           

ين لطان لالح الدين شريكوه، ناب تن الساقوش األسدي األمري، فمف أسد الد(  هباء الدين قر1)

ة،  ور املحيط بمرص والقاهر ، له رغبة يف اخلري، وآثار حسنة ، بنف السوبمرص مد ، وكان لاحب مهَّ

ا سل، وملا فمح لالح الدين تَ ةاجليز  يف الدولة الصالحي وبنف قلعة اجلبل، وبنف قناطر مها إليه، كر

ء مكذوبة تليه، أشيا قال الذهبي: فيه " أحكام قراقوشالفاشوش يف"ن مما  كراس سامه ولألسعد ب

ب سنة سبع وتسعي  رجيف رمحه اهلل مه، تويفومعرف ين ليسمنيبه لوال وثوقه بعقلهوما كان لالح الد

(. 386) 312ص  600-591حوادث ووفيات  "تاريخ اإلسالم"ن بسفح املقطرم. ومخس مئة، ودف

، يعر  بباب القوس ،أحد أبواب القاهر  ت بجانب سوق وتقع واحلار  املنسوبة إليه يف القاهر  

                                                                                                                                        
= 
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 :وصف النسختني اخلطيتني

لور   وتنهاألمحدية بحلب الشهباء،  مكمبة مدرسة منأللها  النسخة األوىل:

د  يف جامعة اإلمام  برقم  حمفوظضمن جمموع ياض، الرِّ بن سعود اإلسالمية ب حممَّ

7476. / 

وكاتبها تبد املؤمن بن  كمبت هذه النسخة يف شوال سنة سبع وثالثي وسبع مئة،

 .(1)تبد احلق

 منقولة تن ألل مقروء ومقابل.نسخة تامة  يوه

/ب( مهن 41مهن ورقهة )، أرواقسهبعة ( 7) ههذه النسهخة بلهغ تهدد أوراقو

، بهام فيهها لهفحة لهفحةاثنما ترشه  ( 12) /أ(، ولفحاهتا47املجموع إىل ورقة )

( واحهد وترشهون سهطرا ، وخطهها واضهح مقهروء يف 21العنوان، يف كل لهفحة )

 .فيها بعض المصحيفات وجوداألغلب، مع 

 بحر  )أ(.وقد جعلت هذه النسخة ألال ، ورمزت هلا 

، وتنها لور  يف مكمبة األمحدية أيضا   مكمبة مدرسة منوأللها  النسخة الثانية:

 (.1494ضمن جمموع حمفوظ برقم )باملدينة املنور  اجلامعة اإلسالمية 

كمبت هذه النسخة يف ربيع األول سنة ترشين وتسهع مئهة، وكاتبهها يهونس بهن 

 مالج احلسني احلنفي.

______________________________ 

حيانية، نسبة إىل  طائفة من تسكر الفاطميي نزلوا هبا وقت إنشاء القاهر  وكانت تسمف قديام  حار  الرَّ

وبية سكنها قراقوش فعرفت به، وحتد اليوم من الرشق بشارع باب  فعرفت هبم، ويف تهد الدولة األيُّ

 مع المعليق تليه. 38: 4 "النجوم الزاهر " الفموح، ومن الغرب بشارع اخلليج املرصي.

 رجال سند اجلزء.سمأ  ترمجمه قريبا  ضمن تراجم (  1)
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يف املجموع،  (1)ينمشوشة وممداخلة مع جزأين آخر وأوراق هذه النسخة جاءت

/ب(  118) الورقهةمن  فالبدايةوبعد قراء  املجموع أمكن حتديد بداية اجلزء وهنايمه، 

إن هلل تسعة  وتسعي اسام  من أحصاها دخهل )) :حديث تند/أ( 126) الورقةإىل هناية 

إىل /ب( 107)ورقة  يف اجلزءوتممة ( حسب ترقيمي، 19وهو احلديث رقم )، ((اجلنَّة

 /ب(.117)هناية 

ثهالث ( 33) ولهفحاهتا، سهبع ترشه  ورقهة( 17) هذه النسخة أوراقتدد و

( مخسهة ترشه سهطرا ، 15، بام فيها لفحة العنوان، يف كل لهفحة )لفحةوثالثون 

فيهها يف األغلب، وكمبت بعض الكلامت  حروفه كبري  مقروء  ،وخطها مرشقي مجيل

 اشمملت ت  تصحيفات ليس قليلة.وباملداد األمحر، فلم تظهر يف الصور ، 

ه: )اجلزء فيهه مهن حهديث الشهيخ 118) ورقةجاء تنوان اجلزء يف  /ب(، ونصُّ

دأمحد بن  احل َسياإلمام العامل العالمة أيب  بن أيب بكر بهن العهايل وغهريه رمحهة اهلل  حممَّ

دالمة احلافظ أيب الفضل تليه، انمقاء الشيخ اإلمام العامل الع دبن أمحد بن  حممَّ بهن  حممَّ

 تبد اهلل اجلارودي رمحة اهلل تعاىل تليه( وحتمها خاتم مدرسة األمحدية.

ه أول اجلزءت  احلاشية اليمنف وجاء  : )وقهف مدرسهة األمحديهة بمدينهة ما نصُّ

 حلب املحمية(. 

                                                           

دبعنوان )أحاديث وفوائد من مرويات تبدالعزيز بن أحدمها (  1) بن إبراهيم بن سعد اهلل بن  حممَّ

د)اجلزء األول من انمخاب أيب طاهر السلفي من ألول كمب الشيخ أيب ، واآلخر بعنوان  مجاتة(  حممَّ

 .بن الّساج اللغوي( احل َسيجعفر بن أمحد بن 
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يف احلاشهية، املؤثر  وقد رمزت هلذه النسخة بحر  )ب(، وأةت إىل مغايراهتا 

ب، وأضهعه بهي مامل يظهر يل خطأ األلل؛ فهإين أثبهت مها يف نسهخة )ب( يف الصهل

 معقوفي متييزا  له، وأنبه إىل ذلك يف احلاشية.
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 نامذج من النسختني اخلطيتني
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 اجلزءرسم شجري لسند 
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 اجلزءتراجم موجزة لرجال سند 

 إسامعيل األنصاري أبويروي هذا اجلزء عن املصنف: 

دتبد اهلل بن وهو:  ، إمام أهل السنة اهلََرويبن تيل، أبو إسامتيل األنصاري  حممَّ

هبرا ، اإلمام القدو ، احلافظ الكبري، شيخ اإلسالم، من ذرية الصحايب اجلليل أيب 

، سمع احلديث من "ذم الكالم"، له مصنفات تد ، منها: كماب األنصاري  أيُّوب

داملصنف ابن العايل، ومن أيب الفضل  دبن أمحد اجلارودي، و حممَّ بن تيل بن  حممَّ

الباشاين وغريهم، وحدث تنه: أبو الوقت تبد األول السجزي، وأبو الفمح  احل َسي

ريهم، تويف سنة إحدى وثامني وأربع دي وغنْ قَ رْ مَ السَّ  بنوخي، وتبد اهلل بن أمحد ر  الكَ 

 . (1)مئة

 زيج  الوقت الس   أبويرويه عنه: 

     تبد األول بن تيسف بن شعيب بن إبراهيم بن إسحاق، أبو الوقت بن أيب وهو: 

ْجزي، ثم  املاليني، الشيخ اإلمام الزاهد اخلريِّ الصويف، شيخ  اهلََرويتبد اهلل السِّ

حلق األلاغر باألكابر، سمع من شيخ أمدته، و سالم، مسند اآلفاق، طالتاإل

من مجال اإلسالم أيب وسمع اإلسالم أيب إسامتيل األنصاري وكان من مريديه، 

دمحن بن الرر احلسن تبد  من نرص كام سمع وكمبا  أخرى،  "الصحيح"الداوودي  حممَّ

وبغداد، ذان، مان، ومهَ رْ احلنفي وغريهم، وحدث بخراسان، وألبهان، وك   بن أمحد

اإلسناد، وممن  وُّ بة، واشمهر حديثه، وذاع ليمه، وانمهف إليه تل  لَ وتكاثر تليه الطَّ 

                                                           

 .503: 18 "سري أتالم النبالء"، و400ص  "نابلةطبقات احل"(  1)
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ث تنه: تيل ابن ر   زي وغريهم كثري، وْ اجلَ  عاين، وابن  مْ تساكر، والسَّ  ، وابن  هْ بَ زْ وْ حدَّ

 .(1)تويف سنة ثالث ومخسي ومخس مئة

 يسالن  القَ  ه  بَ ز  و  يرويه عنه: ابن رُ 

وْ  بنتيل بن أيب بكر بن تبد اهلل، أبو احلسن وهو:  س الن  البغدادي القَ  هْ ْزبَ ر 

ر، سمع عَ د امل  ن  ْس ويف، الشيخ امل  العطار الصُّ   "جزء ابن العايل"، و"لحيح البخاري"مَّ

ان، ورأس جْ من الشيخ أيب الوقت السِّ  زي، وروى الصحيح بحلب، وبغداد، وَحرر

ث تنه: ة  الدين   يُّ ن  عَ ْس الرَّ الدين  نابلس، وابن أيب ترصون، وتزُّ ال بنتي، حدَّ

 . (2)وآخرون، تويف سنة ثالث وثالثي وست مئة

 يرويه عنه اثنان:

المي  أحدمها: رشيد الدين السُّ

د  وهو:  أيب القاسم  بنالدين  بن تبد اهلل بن تمر بن أيب القاسم، رشيد   حممَّ

اَل  البغداديُّ  َ  احلنبيلُّ  يُّ م  السُّ دا  ن  ْس ثا  م  دِّ املقرئ، كان إماما  تاملا  بارتا  فاضال  ممفننا  حم 

لحيح "سامتا ، ومن ذلك:  وا ، وروى الكثريَ الرُّ من  ، أجاز له خالئق  اخلطِّ  حسنَ 

دَ  ، وأكثرَ هْ بَ زْ وْ ر   بنت  أيب احلسن  "البخاري إىل احلرمي، تويف ببغداد سنة سبع  الرتدُّ

 . (3)وسبع مئة

 ح  الش   بنُ ا: والثاين
 ارُ احلج   نة 

                                                           

 .303: 20 "سري أتالم النبالء"، و226: 3 "وفيات األتيان"(  1)

 .387: 22 "سري أتالم النبالء"(، و2641) 409: 3 "المكملة لوفيات النقلة"(  2)

 .606: 3 "المحفة اللطيفة"(  3)
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ار  احل يمة بن حسن بن تيل الصاحلعأمحد بن أيب طالب بن ن وهو:  شهاب  ، جَّ

ْحن بابن يعر  ،أبو العباس ،الدين رعَ امل  ن د ْس الشيخ الكبري امل  ة، الشِّ  ئر  ق   ،لةْح الرُّ  مَّ

اللَّمِّي، وله إجاز  من بغداد  بنَ او يَّ بيد  الزَّ  سمع، مر  من سمي تليه نحوا   البخاريُّ 

وسمع تليه من أهل الديار ، دينن  ْس امل   يلمن العوا وثامنية وثالثون شيخا   ئةفيها م

ْ  أمم   ةاملرصية والشامي ر، دْ الصَّ  ، سليمَ املنظر، هبيَّ نا  حَس  وكان شيخا  ، كثر    نَ وْ َص ال حي 

مَّعا    ،لفرمن عرشين والامس يف اخل تويف، سنة من مئة أكثرَ ش تا، واهه وق  بحواسِّ  مم 

 . (1)وسبع مئةثالثي  سنة

المي: عبد املؤمن بن عبد احلق  يرويه عن رشيد الدين السُّ

تبد املؤمن بن تبد احلق بن تبد اهلل بن تيل بن مسعود، لفي الدين، أبو وهو: 

ُّ رَ احلنبيل، اإلمام العالمة الفقيه الفَ  ،البغدادي ،األلل يعيُّ ط  القَ  ،الفضائل
 َي ن  ، ت  أ 

ار، وأمحد بن هبة اهلل بن تساكر، وتبد الصمد سَّ الكَ  من ابن   عَ ه، وسم  ب  مْ باحلديث وكَ 

يف تلوم  َف بن أيب اجليش، وغريهم، وسمع منه خلق كثري، وله شعر جيد، ولنَّ 

تسهيل "وغريمها يف الفقه، و "ةح العمد "، و"رحرَّ ةح امل  ": ومن كمبهكثري ، 

، وغري ذلك، "حتقيق األمل يف تلمي األلول واجلدل"، و"الولول إىل تلم األلول

 .(2)سنة تسع وثالثي وسبع مئةتويف 

 نَ ح  ويرويه عن ابن الش  
 اثنان: ة 

 الذهبيابن اإلمام  ُهَري رةَ أبو أحدمها: 

                                                           

 .77: 5 "نابلةالذيل ت  طبقات احل"، و152ص  "املعجم املخمص"(  1)

 .327: 18 "البداية والنهاية"، و118: 1 "معجم الشيوخ الكبري"(  2)
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دمحن بن الرر تبد وهو:  بن أمحد بن تثامن بن قايامز بن تبد اهلل الرتكامين  حممَّ

َرْير َ أبو زين الدين،  ،األلل الدمشقي  ،أيب تبد اهلل الذهبياإلمام ، ابن احلافظ ه 

َلْيامنوالقاأ  ،الشام يف ترصه، أحضه أبوه ت  وزير  بنت املنجا مسند    ،س 

والقاسم  ، وابن مرشَّ  ،وأسمعه من ابن الشريازيوغريهم،  ،بن مكموموإسامتيل 

ث هبا يف ج له أبوه أربعي حديثا ، وحدَّ ابن تساكر وأهل ترصه فأكثر تنهم، وخرَّ 

د بكثري من الشيوخ تفرَّ و ،حمبا  ألهل احلديث ،سامعوكان لبورا  ت  اإل، حيا  أبيه

تسع وتسعي وسبع مئة، تن  سنة نا، طْ ر بَ يف ربيع األول بقرية كفْ  تويفوايات، الرر و

 .(1) سنةيإحدى وثامن

 املقديس  أبو بكروالثاين: 

بن يوسف أبو بكر بن أمحد بن تبد اهلادي بن تبد احلميد بن تبد اهلادي وهو: 

ر، اجر سمع من احلَ احلنبيل، تامد الدين بن تز الدين، املقديس ثم الصاحلي، قدامة بن 

َ ْح وأ  
وأجاز له الصنهاجي وابن سيد الناس والقطب  ي وآخرين،زِّ ت  احلافظ امل   ض 

بصاحلية  تويفث، وكان ثقيل السمع يمعب القارئ تليه ، وحدر ، احللبي وغريهم

وللحافظ ابن حجر وقد جاوز الثامني، تسع وتسعي وسبع مئة،  سنةيف املحرم دمشق 

 .(2)إجاز  منه

 ترويه عن ابن الذهبي وأيب بكر املقديس:

 الكرام أنس خاتون بنت كريم الدين عبد الكريم بن أمحد بن عبد العزيز أمُّ 

                                                           

 .536: 1 "إنباء الغمر"، و92: 2 "ذيل المقييد"(  1)

 .523: 1 "الدرر الكامنة"، و338 : 2 "ذيل المقييد"(  2)
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حفيدها تليها قرأ فقد هه ، 865سنة  ت  قيد احليا كانت مل أجد هلا ترمجة، وو

يوم الثالثي من شهر ربيع األول، من السنة املذكور ، ثبت هذا  "تمشليقجزء ابن "

 .(1)اجلزء املذكور أوليف 

                                                           

 .15ص  "جزء ابن تمشليق"(  1)


