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 المقدمة
ِمْن يَػْهِدِه اللَُّو ، َونَػُعوُذ بِاللَِّو ِمْن ُشُروِر أَنْػُفِسَنا َوِمْن َسيَِّئاِت أَْعَمالَِنا َنْسَتِعيُنُو َوَنْستَػْغِفرُهُ و ِإفَّ اٟتَْْمَد لِلَِّو ٨َتَْمُدُه 

ًدا َعْبُدُه َوَرُسوُلوُ  ،َوَمْن ُيْضِلْل َفبل َىاِدَي َلوُ  ،ُمِضلَّ َلوُ َفبل  ، صلَّى اهلل َوَأْشَهُد أَْف ال إَِلَو ِإال اللَُّو َوَأْشَهُد أَفَّ ٤ُتَمَّ
 ابعُت ٢تم بإحساف إىل يـوُت، والتَّ حِ لِ صْ مُ عليو وعلى آلو الطيِّبُت الطاىرين، وأصحابو الصاٟتُت النَّاصحُت الْ 

 الدين.
 أمَّا بعد: 

، من أكثر العلـو منفعًة، وأعظمها فائدًة، إذ ىي توقفنا تراٚتهم وأخبارىم ومعرفة جاؿالرِّ علم  فإفَّ      
ة ُب شىت الفنوف وا١تيادين، وقد ُعٍت ة وعمليّ األئمة األعبلـ وما بذلوه من جهود علميّ  ىؤالءعلى سَت 

؛ هبذا العلم القيِّ  فائقةً  السلف قدديًا عنايةً  م، فأفردوا لو ا١تئآت من ا١تؤلفات، وفضَّلوه على كثَت من العلـو
، وتفصيل رح والتعديل، وبياف أحواؿ الّنقلةاٞت ُب تو، وما لو من أثر بارزٍ لرسوخ قناعتهم بأمهيّ إال ذلك ما و 

 وتقوديها، واستنهاض مهمها.فس، العلـو وا١تعارؼ، وتزكية النّ رفد  يستفاد منو ُب سَتىم وأخبارىم، مع ما
 .(ٔ)«ِعْلمِ َمْعرَِفُة الرَِّجاِؿ ِنْصُف ال»علي بن ا١تديٍّت، قاؿ: اإلماـ فعن 

من كثَت من  إلّ  أحب   ،مهُ تػُ سَ و٣تالَ  العلماءِ  عنِ  كاياتُ اٟتِ »قاؿ:  - رضي اهلل عنو - عن أيب حنيفةو 
 أنفعَ  للقلبِ  ما رأيتُ » -تعاىل رٛتو اهلل  -وقاؿ ٤تمد بن يونس ، (ٕ)«مهُ وأخبلقػُ  القوـِ  الفقو؛ ألهنا آدابُ 

 جِلُس معأَ  أذىبُ »ِقيَل البن ا١تبارؾ: إذا أنَت صلَّيَت ِِلَ ال ٕتلُس معنا؟ قاَؿ: وقد ، (ٖ) «الصاٟتُت من ذكرِ 
 .(ٗ).«..تُِبِهم َوآثَارِِىمأَْنظُُر ُب كُ أذىُب »قاؿ:  قلنا لو: من أين الصحابُة والتابعوف؟ «الصَّحابِة َوالتَّابعُتَ 

إذ  لو قبل إحياء العظاـ والر فات، ورحم الّلو اإلماـ الصفديّ  إحياءً وىكذا فإف ُب بثِّ ترٚتة العاِل      
قبل نشر  ؿَ عادًا ثانيًا ُب ا١تعٌت ال ُب الوجود، ونشرًا أوّ ريخ والًتٚتة موأنا أرى التا»يقوؿ ُب ىذا ا١تعٌت: 

  .(٘)«حودعنها ختم الل   فضَّ إال أهنا ِل يُ  ،فاتالر  
لنستخلص من سَتىم  دراسة علمية فاحصة،سَت ىؤالء األئمة األفذاذ  دراسةوما أحوجنا اليـو إىل      

فيد، وبصناعتهم فهذه أخبار قـو عنهم أُخذ علُم القرآف اجمليد، واٟتديث ا١ت» أعظم الدروس وأزكى الِعَب 
بضاعتهم يستقيم أمُر السلطاف والوزارة، وبعلمهم يتّم اإلسبلـ، وباستنباطهم يُعَرؼ اٟتبلؿ تُناؿ اإلمارة، وب

 .(ٙ)«من اٟتراـ

                                                

التػََّفق ُة ُب َمَعاين » جزء من مقولتو اليت ىي .ٕٔٔ/ٕ، واٞتامع ألخبلؽ الراوي والسامع للخطيب ٕٖٓث الفاصل للرامهرمزّي احملدِّ  (ٔ)
 «اَٟتِديِث ِنْصُف اْلِعْلِم، َوَمْعرَِفُة الرَِّجاِؿ ِنْصُف اْلِعْلمِ 

 (.ٜ٘٘جامع بياف العلم وفضلو البن عبد الب، رقم )( ٕ)
 .ٛٔ/ٔ( صفة الصفوة البن اٞتوزّي، ٖ)
 .ٕٙٔم للخطيب البغدادّي، ص، وتقيد العلٗٙٔ/ٛحلية األولياء وطبقات األصفياء أليب نعيم األصبهايّن،  (ٗ)
 .ٕ/ٔ( أعياف العصر وأعواف النصر للصفدّي، ٘)
 .ٕٖ/ٔ( معجم األدباء لياقوت اٟتموي، ٙ)
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من علم الًتاجم والطبقات، فقد صنف فيو األئمة  الوافرُ  صيبُ وقد كاف لكتب ا١تعاجم وا١تشيخات النَّ      
"معجم شيوخ ا١تصنفات ا١تفيدة، وا١تؤلفات النافعة الفريدة، وكاف من بُت ىذه ا١تصنفات القيمة: 

مياطيٌ  مياطيّ خ عبد ا١تؤمن بن خلف للحافظ ا١تؤرِّ  "الدّْ الذي ٚتع فيو شيوخو الذين ىػ( ٘ٓٚ)ت  الدِّ
ى هبم وأخذ عنهم ُب رحبلتو وتنقبلتو العلمية، وقد تضمن ىذا ا١تعجم ٚتلًة مباركًة من رجاؿ القرف قَ لتػَ ا

ُب ذلك  ديثلوفالذين  العلماء فوةمن الصَّ ( شيخًا ٕٓٓٔ) أربوا فيو على، حيث وأعبلموالسابع ا٢تجري 
 ها. األمة وأشرافها وفضبلئنببلء  القرف ا١تتميز،

ا١تصادر العلمية ا١تعتمدة ُب  من ة ومزايا كثَتة، ٦تا جعلوا١تعجم خصائص عدّ ُب ىذا  توقد اجتمع     
مياطيّ وىكذا كاف اٟتافظ »: الت ِجْيِبّ حيث يقوؿ عنو تلميذه  ىذا الفنِّ القيِّم، ُب سَتتو ورحبلتو حيرص  الدِّ

على لقاء رواتو وتتبعهم ُب أقاصي البلداف حىت ٖتّصل لو من ذلك ما ِل يتحّصل ألحٍد من أىل مصره 
وعصره، وِل يقصد بذلك ا١تباىاة واالفتخار، وإمنا كاف قصده إفادة قاصيو من ٚتيع األقطار، وقد نفع اهلل 

ة وكثَت من الببلد اإلسبلمية ة والببلد الشاميّ ـو بالديار ا١تصريّ ثُت اليتو، فعامة احملدِّ تعاىل بقصده وحسن نيّ 
مياطيّ كاف اٟتافظ »وقاؿ أيضاً:  ،(ٔ)«تبلميذه وأتباعو قد أدرؾ بقايا الناس، وتتبع شيوخ عصر تلك  الدِّ

ره وبُعد ِصيتو، واشتهر أمره، فكاف آخر عنهم واإلسناد، فَػَعبل بذلك َقد الببلد، واستكثر من الرواية
  .(ٕ)«جملتهدين من الرَّحالُت ُب ىذا الشأف إىل أقاصي البلدافا

 
 لموضوع:سبب اختيار ا

 

بعد طوؿ البحث  -ِل أقف من األسباب اليت دعتٍت إىل ٖتقيق ىذا ا١تعجم القيِّم، ىو أنٍت  -ٔ
مياطيّ على دراسٍة مفردٍة تُعٌت ٔتعجم اٟتافظ  -والتقصي  ، إذ أف ىذه الدراسة ىي األوىل الدِّ

 فيما أعلم، واهلل تعاىل أعلم. الكبَت،ُب باهبا فيما يتعلق هبذا ا١تعجم 
ْفر العظيم  -ٕ إضافًة  عد  يُ  -زاؿ ٥تطوطًا يوأمثالو من نفائس تراثنا الذي ال  -إف إخراج ىذا السِّ

بُت  ىذا ا١تعجم ُب ٣تاؿ علـو اٟتديث والعلـو اإلسبلمية األخرى، فقد حوى نافعةعلميًة 
  وغَتىا. ،واألدبيةوالًتبوية،  ،رخييةالفوائد واإلضافات اٟتديثية، والتادفتيو الكثَت من 

 
 أىداؼ البحث:

  مياطيّ التعريف باٟتافظ عبد ا١تؤمن  .هباكاف يتمتع از مكانة العلمية ا١ترموقة اليت  وإبر  الدِّ
  ُب معجمو. مياطيّ ة اليت انتهجها اٟتافظ الدِّ العلميّ  نهجيةا١تإظهار 

                                                

 .ٕٜٔ( برنامج التجيب، صٔ)
 .ٖٛ( مستفاد الرحلة للتجيب، صٕ)
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 مياطيّ أعبلـ القرف السابع ا٢تجري، فقد ترجم اٟتافظ  حقبة ٦تيزة من الكشف عن لصفوة علماء  الدِّ
 القرف السابع ا٢تجري.

  متخصَِّصة ُب علم  ضافية علميةمد  ا١تصادر اٟتديثّية والتارخيّية وغَتىا من العلـو اإلسبلمية، ٔتادة
 بأمهيتها وندرهتا ُب باهبا.  ٘تيَّزت واليت ،اٟتديث النبوّي وا١ترويات اٟتديثّية وعلم الرِّجاؿ والًتاجم

 
 أىمية البحث:

ادرة اٞتديرة بالدراسة واالىتماـ، وال يوجد لو ُب العاِل كلِِّو ة النَّ ىذا ا١تعجم من الوثائق العلميّ  -ٔ
سوى ىذه النسخة، فهي النسخة اليتيمة فيما أعلم، ُكتبت ُب القرف السابع  -فيما أعلم  -

 عليها تصحيحاتسنة، وىي ُب غاية الضبط واإلتقاف  ٓٓٛا٢تجري حيث يبلغ عمرىا 
عليو النسخة ُقرئْت و، وتعديبلتو اليت ٓتطو، وقد ومقاببلت مؤلف الكتاب، الدِّمياطيّ اٟتافظ 

ُب ٣تالس متعددة ومرات ٥تتلفة، كما اشتملت على ٝتاعات وخطوط الكثَت من احملدثُت 
 والعلماء.

ة ة، وا١تقاطيع الشعريّ ة، واألخبار التارخييّ حوى ىذا ا١تعجم ٚتلة مباركة من الفوائد اٟتديثيّ  -ٕ
يُػَعد   مياطّي مسندة عن شيوخو أو قائلها، فهوافظ الدِّ ادرة وغَتىا، يرويها ٚتعيها اٟتالنّ 

 موعات رجاؿ القرف السابع ا٢تجري.ومسقيِّماً، ومكنزاً غزيراً ١ترويات مصدراً 
ومنها كتاب إلينا،  على أجزاء بعض الكتب ا١تفقودة اليت ِل تصل اٞتليلحِفَظ لنا ىذا ا١تعجم  -ٖ

مياطيّ لشيخ شيخ اٟتافظ  "سقط زىٍند القريحة في بذؿ النصيحة" بن ااإلماـ العاِل ٤تمد  الدِّ
مياطيّ اٟتافظ  ىػ( وقد ذكرهٗٔٙحالة )ت أٛتد بن ُجبَت الكناين الرّ  ، وِل عدة ُب مواضع الدِّ

 من أشار إليو أو ذكره من أصحاب الفهارس.  -بعد طوؿ البحث والتقصي  -أجد 
 د  الدور العلمية، وغَتىا اليت يُػعَ ا١تراكز و والبقاع، و ٝتاء األمكنة ىذا ا١تعجم الكثَت من أ مَّ ضَ  -ٗ

 بعضها اليـو ٣تهواًل.

  إشكالية البحث:
ٖتقيق ىذا ا١تخطوط؟ ويتفرع عن ىذا التساؤؿ دراسة و تتمثل مشكلة البحث ُب السؤاؿ عن مدى أمهية 

 عدة، وىي: أسئلة
  مياطيّ اٟتافظ الدِّ  ٘تيَّز هباة اليت ا١تكانة العلميّ ما ىي  -ٔ
 ما صحة نسبة الكتاب للمؤلف؟ -ٕ
 ة ٢تذا الكتاب؟القيمة العلميّ ىي ما  -ٖ
 ا١تنهج الذي سلكو ا١تؤلف ُب ىذا الكتاب؟ ىو ما -ٗ

 ، سيجيب عليها البحث من خبلؿ قسميو: )الدراسي والتحقيقي(ىذه التساؤالت وغَتُىا
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 الدراسة كالتحقيق كالتهذيب: منهج
ا١تتعارؼ عليها ُب عصرنا، مثل: "زايدة = زائدة" و٨توىا قمت بنسخ ا١تخطوط وفق قواعد اإلمبلء  -

طية ُب كثَت من األٝتاء مثل: "ىروف = سأللف الو كما قمت بإثبات ا ،ا٢تمزة ياءً  وفيسهل مفإهن
 .ىاروف" "سفُت = سفياف" "إسحق = إسحاؽ" وغَت ذلك

 ،اسوأٝتاء النَّ  ،ظال سيما فيما يشتبو من األلفا ضبطًا صحيحاً، ا١تخطوط نصِّ  ضبطاجتهدت ُب  -
 .حوبالتقييد من اللغة والنّ  ، وا١تواضع، وما ىو حري  وأٝتاء البلداف ،وألقاهِبم ،وأنساهِبم ،وُكناُىم

 فلم أعثر إال على نسخة خطية واحدة حرصت جاىدًا أف أقف على نسخة خطية أخرى للكتاب، -
 ومقاببلتو.، عليها تصحيحات ا١تؤلف غاية الضبط واإلتقاف ُبوىي  يتيمة،

عند انتهاء  طقَ ، كوضع النػ  وًا صحيحًا ويعُت على إظهار معانيص ٔتا يفيد فهمو فهمقمُت بتنظيم النّ  -
 - ُب الغالب -ا١تخطوط  صّ وذلك ألف النّ ، وغَتىا من عبلمات الًتقيم، زمة، والفواصل البلا١تعاين
إال عند  فهمو واإلفادة منو بسهولة ، فيصعب عندئذيوىم التداخلسردًا متتاليًا  مادتو العلمّية يسرد

 .ا٠تبَت ا١تتمرس
أضفت على تراجم ا١تخطوط ما دعت إليو اٟتاجة من فوائد وتوضيحات، وقد جعلتها ُب ىامش  -

 الكتاب، إ٘تاماً للفائدة. 
 الكتاب عنَد اٟتاجة. نصِّ قمت بالتَّعليق على  -
 .ها بالشَّكلضبطاألصل ا١تخطوط، مع اٟترص على اليت ُب الغريبة  معاين الكلمات ببيافقمت  -
 وغَتىا. ،ومقطوعات شعرية ،وآثار ،الكتاب من أحاديثاليت وردت ُب صوص نّ ٚتيع ال جتخرّ  -
  وسلكت ُب ٗتريج األحاديث ا١تنهج اآلٌب: -

 ،والباب ،فإين أكتفي بالعزو إليهما، ذاكرًا الكتابأو ُب أحدمها،  كاف اٟتديث ُب الصحيحُت  إذا
وإذا ِل يكن ُب الصحيحُت فإين قمت بتخرجيو من كتب السنن، ، ورقم اٟتديث ،والصفحة ،واٞتزء

 .مصادرىا األصلية ا١تسندةخرجتها من فقد اآلثار ، وكذلك الشأف مع ا١تعاجمواٞتوامع، و ا١تسانيد، و 
 تضعيف.أحكاـ األئمة الّنقديّة ُب األحاديث الواردة ُب الرسالة، من تصحيح أو  سجلت  -
 ص.الواردة ُب النّ ، واألنساب، والبلداف ،بتعريف موجز باألماكن قمت -
إىل  -ُب القسم الذي حققتو  -استفرغت وسعي ُب عزو ٚتيع من ترجم ٢تم اٟتافظ الدِّمياطّي  -

 أمهات ا١تصادر وا١تراجع من كتب الًتاجم والرجاؿ.
 عريضة ١تنهجو فيو.قمت بدراسة معجم اإلماـ الدِّمياطّي، واستخرجت ا٠تطوط ال -
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ترٚتت للمؤلف ترٚتة علمية ضافية، حرصت فيها على اإلضافة واإلفادة، وقد أعانٍت ُب ذلك وفرة  -
ا١تادة العلمّية اليت وقفت عليها من خبلؿ دراسيت ١تعجمو كامبًل، حيث استطعت أف أرصد رحبلتو 

مياطّي الذي العلمية الواسعة، كما ٘تكنت كذلك من ٖتديد األثر العلمي ُب شخصية  اإلماـ الدِّ
مياطّي من مشاخيو  استفاده وتلقاه من شيوخو األعبلـ، كما اجتهدت ُب ٚتع وبياف ما ٝتعو اٟتافظ الدِّ
مياطّي مفّرقًا ُب "معجمو" ضمن تراٚتو، وما  من مروياٍت ومصنفات وأجزاٍء حديثية؛ ٦تا أودعو الدِّ

 وتوفيقو من الفوائد اليت تفرد هبا ىذا البحث سجلو من تفاصيل ُب رحبلتو العلمية. وىذا بفضل اهلل
 ا١تتواضع.

تو األساسية؛ حيث إنٍت ِل أىذِّب من وأمَّا منهجي ُب هتذيب ا١تعجم فقد حرصت فيو على إبقاء مادّ  -
األصل إال األسانيد؛ فالتزمت بإثبات طرُّب اإلسناد، بأف أُبقي ُب كل إسناٍد الشيخ ا١تباشر، الذي ىو 

مياط ّي، وشيخ شيخو، وكاف اٟترص على إبقاء ىاتُت اٟتلقتُت من كل إسناٍد ىو إمكانية تتبع شيخ الدِّ
 شيوخ ا١تًتجم لو ُب ىذا ا١تعجم. أما الطرؼ اآلخر فهو الراوي الذي ينتهي إليو اإلسناد. 

بعضًا من ا١ترويات اٟتديثّية والشعرية اليت أصابتها رطوبة مؤثِّرة حالت دوف  -ضرورةً -كما ىّذبت  -
قراءة الّنص؛ إال ُب بعض ا١تواضع فإين قد أقـو ْتذؼ بعض األحاديث النبوية وا١تقاطيع الشعرية إما 
لوقوع تكراٍر فيها أو غَت ذلك، و٢تذا كاف عنواف أطروحيت يرتكز على ثبلثة ٤تاور: الدراسة، والتحقيق، 

 والتهذيب.
ُأٞتئت إليو بعد أف أقرَّ  -بها للقارئإف كاف من بعض فوائده تيسُر مادة ا١تعجم وتقري- وىذا الصنيع

حديثية من ا١تخطوط، ٍب علمت بعدىا أف من متطلبات اٞتامعة أف ال  القسم ل ٖتقيق ٜتسة أجزاءٍ 
ضرورة إخراج الكتاب بصورتو الكاملة وإنٍت على قناعة تامة ب، تزيد رسالة ا١تاجستَت على مئيت صفحة

ية وفائدة، وقد أ٘تمت أغلب أجزاءه نسخًا وٖتقيقًا وتعليقاً الشاملة ٤تققًا موثقاً، ١تا ُب ذلك من أمه
 ْتمد هلل وفضلو ومّنتو.
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 الدراسات السابقة:
على  -بعد طوؿ البحث والتنقيب ُب فهارس الرسائل اٞتامعية وقوائم الكتب ا١تطبوعة  -ِل أقف      

مياطيّ معجم اٟتافظ "دراسة علمية تناولت  ٖتقيقًا أو دراسًة، إذ أف ىذا ا١تعجم ما زاؿ ُب صورتو  "الدِّ
 ا٠تطيَّة وِل يطبع، حسب علمي واهلل تعاىل أعلم.

وقد وقفت على َنْسٍخ إلكًتويّن للمعجم تضمن األجزاء الثمانية األوىل منو، قامت بنشره الشبكة      
وقتها قد قطعت شوطًا ُب  وكنتُ  ضمن موسوعة جوامع الكلم،٣تانًا نًتنت اإل علىوقعها ٔتاإلسبلمية 

فوجدت ىذا  ؛من التحقيقلدي ٧تز قمت ٔتقابلة العمل ومعارضتو ٔتا قد أُ ، لذا وتوثيقو ٖتقيق الكتاب
 أىلفيما يبدو أف ناسخها ليس من  ِل يسلم من التحريفات والتصحيفات واألخطاء الكثَتة اليتسخ النَّ 

، فخرج العمل هبذه الصورة مقابلة ومراجعةو  ،وتثبتٍ  ترو  من غَت  قاـ بنسخ ا١تخطوطأو أنو ىذه الصنعة 
بعد - ما دعاين وىو .ٔ": "قابل وإال فألق ُب ا١تزابلقوؿ سلفناوصدؽ  باألخطاء والتحريفات، ا١تليئة

 ُب شيء. وعدـ متابعتو إىل إمهالو -اطبلعي على العمل

فيما يخص  موسوعة جوامع الكلمعمل على  المالحظات كالتنبيهات التي سجلتهاكىذه بعض 
مياطيٌ   :معجم الدّْ

 ومن تسقط كماحوى ىذا النسخ على الكثَت من التحريفات والتصحيفات واألخطاء،   -ٔ
، بن أٛتد بن اٟتسن ا١توصلي، ا١تعروؼ بابن ُطهَت ٤تمدترٚتة  :من ذلكو بعض األوراؽ 

 أ. ٖ-بٕالورقة 
 مياطيّ ىامش النسخة اليت بعضها ٓتط الدِّ مهل الناسخ التصحيحات والتعديبلت الواردة ُب أ -ٕ

 عن الفوائد ا١تثبتة ُب ىامش النسخة. مؤلف الكتاب، فضبلً 
على نسخ عملو اقتصر إذ  ص،قراءة النّ ُب  العلميّ  ِل يراع الناسخ منهج التحقيق والتوثيق -ٖ

 تعليق.الأو تحقيق ال توثيق أوال دوف وقراءتو ا١تخطوط
نسخ يبُت فيها منهجو ُب  عملو ٔتقدمةل، كما ِل يقدـ العملثبت الناسخ اٝتو ُب ىذا ِل يُ  -ٗ

  .ا١تخطوط

مياطٌي: مقدمةكىذه أمثلة لبعض األخطاء كالتحريفات التي كقعت في الكتاب كىي تتضمن   الدّْ
 تٍ مرويّاأو قريضًا من الشِّعر  )صوابو: مسندان( بسنٍد آخروأوردت عن كلِّ واحٍد منهم شيئًا من اٟتديث 

من الفوائِد اليت أصبحت ألصحاب اٟتديث  (نيكتةن  )صوابو: !!شيئاً أو  (مركيٌان كمنشدان  )صوابو: ُمنشدات
لُِعلوِّ روايٍة  )صوابو: اإليراد(! ويُزادُب بعضهم  )صوابو: طاؿ( !!قاؿومعهداً، ورٔتا  )صوابو: مألفان( !!ماال

                                                

 .ٖٕ/ ٕاٟتديث شرح األثيويب على ألفية السيوطي ُب و  .ٜٛالغاية َب شرح ا٢تداية َب علم الرواية للسخاوي، ص ( ٔ)
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ُمستجاد، أو بياف وفاة أو ميبلد، أو حكاية ُب علم  )صوابو: ًشٍعرو( !!تَػنَػف عوىناؾ وإسناد، أو استزادة من 
 .(كعلمتو)صوابو:  وطبقتوأو ديٍن ُتستفاد، على مقتضى ما رأيتو من رُتْػَبِة ذلك الشيخ 

وقد ذكروا ُب  ها،جزى اهلل العاملُت على ىذه ا١توسوعة إذ أرادوا ا٠تَت ُب نشرىا وبثِّ ختاماً: أقوؿ      
إال إنو ٦تا يؤخذ عليهم ُب  ( ٥تطوطًا ِل يسبق طبعو أو ٖتقيقو،ٖٗ٘أهنم قاموا بنشر ) موسوعتهممقدمة 

ق من صحتو قبل العمل ومراجعتو والتوثّ  وىو تدقيق أغفلوا أمرًا ُب غاية األمهية وا٠تطورة ىذا العمل أهنم
منا أف ىذا العمل وُب ىذا التساىل مأخذ عليهم واستدراؾ لعملهم السيما إذا عل ونشره، للناسإخراجو 

اقتصروا ُب موسوعتهم على و  قلَّصوا العدد، ة، فلو أهنمة وأموٍر شرعيّ يتصل بأمور الدين من أحاديث نبويّ 
لكاف العمل أدؽ وأرصن، واهلل جيزي كل من أراد  فيها على حساب اٞتودة واإلتقاف جزء منها وِل يتوسعوا

 ا٠تَت، ويسدد خطانا ١تا فيو الصواب.

مياطيّ وقد       عليو اطلع ، وِل يةباللغة الفرنس صنع ا١تستشرؽ جورج فايدا فهرسًا لشيوخ معجم الدِّ
الكبى كمكتبة ٚتعة ا١تاجد بديب، ومكتبة ا١تلك فهد الوطنية ومكتبة العربية النعداـ نسخو ُب ا١تكتبات 

  ا١تلك عبد العزيز العامة ومركز ا١تلك فيصل.

إليها واستعارت الكتاب منها،  بنسخة منو، وقد تعسر علّي الوصوؿوٖتتفظ مكتبة الكنجرس األمريكية 
 ما زاد األمر تعسَتاً أف الكتاب باللغة الفرنسية وِل يًتجم إىل لغة أخرى.و 

 ُب مكتبة الكنجرس األمريكية باآلٌب: ويلاصتف توقد ورد
 .ٔص، طٕٕٓـ )بالفرنسية( ُب ٕٜٙٔىػ/ٖٔٛٔباريس، سنة طبع ُب 

ة شخصيّ لراسي سيما ُب اٞتانب الدَّ ال تصب  ُب بعض جوانب رساليت مةقيِّ  دراسة علميةوقفت على و      
مياطيّ  تناولت ٖتقيق كتاب: "أخبار قبائل ا٠تزرج" ،مياطيّ اٟتافظ الدِّ  ، وىي بعنواف: "أخبار للحافظ الدِّ

مياطيّ قبائل ا٠تزرج لعبد ا١تؤمن  العزيز البييت، بإشراؼ: أ.د. قاـ هبا الدكتور عبد  "-دراسة وٖتقيق  - الدِّ
عمر بن حسن فبلّتو، وىي أطروحة جامعية لنيل درجة الدكتوراه نوقشت ُب اٞتامعة اإلسبلمية با١تدينة 

مة ( صفحة، وىي دراسة قيِّ ٖٚٓٔـ، ُب )ٜٜٙٔىػ ٙٔٗٔا١تنورة، كلية أصوؿ الدين، قسم التاريخ، سنة 
 ها الدكتور البييت إىل ثبلثة أبواب:وقد قسمُب باهبا، اتسمت با١تنهجية وا١توضوعية، 

 
مياطيٌ حياة الحافظ شرؼ الدين عبد المؤمن  فأٌما الباب األكؿ فقد تناكؿ فيها في عشرة  ، كىوالدّْ

 فصوؿ:
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، عنايتو بطلب العلم :الثالث اٝتو ونسبو، مولده، أسرتو ىيأتو وأخبلقو،كالثاني:  عصره وبيئتو،األكؿ: 
: الثامن ،: مكانتو العلمية وجهودهالسابع ،: تبلميذهالسادس ،شيوخو: الخامس ،رحبلتو :الرابع

 .: وفاتوالعاشر ،: تدريسو ومناصبوالتاسع ،مؤلفاتو
 

 في ثالثة فصوؿ:كىو دراسة مخطوطة "أخبار قبائل الخزرج"، أما الباب الثاني فكاف ل
مياطيّ منهج  ، الثاني:وصف ٥تطوطة "أخبار قبائل ا٠تزرج" للدمياطياألكؿ:  ُب كتابو "أخبار قبائل  الدِّ
مياطيّ موارد  الثالث: ،ا٠تزرج"  ُب كتابو "أخبار قبائل ا٠تزرج" الدِّ

 
 تضمن:، كيتحقيق النسخة المخطوطةما الباب الثالث فجعلو لأك 

 منهج التحقيق، نص النسخة ا١تخطوطة، نتائج الدراسة والتحقيق
  



 

9 

 :البحث ىيكلية
 كخاتمة: بابين قسمت بحثي إلى

مياطيٌ الباب األكؿ، كيتضمن: سيرة الحافظ   :فصلينجعلتو في ، كمكانتو العلمية، ك الدّْ
 

مياطيٌ حياة الحافظ ل فأفردتوفأٌما الفصل األكؿ،   ، كفيو ثالثة مباحث:الدّْ
  مياطيّ ا١تبحث األوؿ: السَتة الذاتية واألسرية للحافظ عبد ا١تؤمن لقبو  - كنيتو -، وتتضمن: اٝتو الدِّ

 وفاتو - خط و - عقيدتو ومذىبو -أخبلقو  -ىيأتو  -أوالده  -أسرتو  - مولده -  نسبو-
  رحبلتو ُب طلب العلم ا١تبحث الثاين: نشأتو و 
  الدِّمياطيّ ا١تبحث الثالث: شيوخ اٟتافظ  
 

مياطيٌ مكانة الحافظ عبد المؤمن ل الثاني، فخصصتوالفصل كأما  العلمية، كالمناصب التي  الدّْ
 تىقلَّدىا، كأقواؿ العلماء فيو، كآثاره العلمية، كتالميذه، كىي في ثالثة مباحث: 

  .ا١تبحث األوؿ: مكانتو العلمية، ومناصبو، وثناء العلماء عليو 
 آثاره العلميةالثاين ا١تبحث : 
 تبلميذه :ا١تبحث الثالث 
 

، كتحقيق المخطوط كتهذيبومنهجو فيو، دراسة ك  ،مياطيٌ دراسة معجم الدّْ تناكلت فيو الباب الثاني، 
 كجعلتو في قسمين:

مياطيٌ القسم األكؿ: أفردتو لدراسة "معجم شيوخ الحافظ   " كيتضمن: كصف النسخة الخطية،الدّْ
 كمنهج المؤلف في كتابو "المعجم".

مياطيٌ تحقيق كتهذيب "معجم شيوخ الحافظ عبد المؤمن أما القسم الثاني فيتضمن:  من بداية " الدّْ
 الكتاب إلى نهاية الجزء الخامس. 

 

 الخاتمة: 
  :وتتضمن

 نتائج البحث 
 المصادر كالمراجع.

 الفهارس
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مياطيٌ  الحافظ سيرة: األكؿ الباب ، العلمية كمكانتو ،الدّْ
 كيتضمن:

 

 الدّْمياطيٌ : حياة الحافظ األكؿالفصل 
 

مياطيٌ  المؤمن عبد للحافظ كاألسرية الذاتية السيرة: األكؿ المبحث  ،الدّْ
 - ىٌيأتو - أكالده - أسرتو - مولده -  نسبو - لقبو - كنيتو - اسمو: كتتضمن
 كفاتو -خطُّو  - كمذىبو عقيدتو - أخالقو

 

 العلم طلب في كرحالتو نشأتو: الثاني المبحث

 

مياطيٌ  الحافظ شيوخ: الثالث المبحث  الدّْ

  



 

11 

 

 

 
 فصل األكؿ ال

 الدّْمياطيحياة اإلماـ 
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 :األكؿالمبحث 

 الدّْمياطيٌ السيرة الذاتية كاألسرية للحافظ عبد المؤمن 

 ككنيتو: اسمو
مياطيّ  ،وين  الت   ،بن خلف بن شرؼ بن ا٠تضر بن موسى (ٔ)عبد ا١تؤمن  ،(ٕ)وأبو أٛتد ،، أبو ٤تمدالدِّ

 .افعي  الشَّ 

 :نسبو
 .(ٗ)قرب دمياط قرية ُب مدينة تِنِّيس وىي (ٖ)ةتُػْونَ باعتبار والدتو ُب  ينّ وْ قيل لو التػ  

                                                

، والتجيب ُب مستفاد ٕٖٛ، واألمَت بيبس ا١تنصورّي ُب زبدة الفكرة ُب تاريخ ا٢تجرة ٜٜٕ-ٜٕٛمصادر ترٚتتو: العبدري ُب رحلتو  (ٔ)
علماء ( وابن قدامة ا١تقدسّي ُب طبقات ٜٙٙرقم ) ٕٚٚ-ٕ٘ٚ، والبزاّل ُب ا١تقتفي ٕٔٔ/ٕٖ، والّنورّي ُب هناية األرب ٕٛ، ٖٚالرحلة 
، والعب ُب خب من غب ٜٚٔ/ٗ، وتذكرة اٟتفاظ ٕ٘ٗ-ٕٗٗ/ٔ( والذىّب ُب معجم الشيوخ الكبَت ٚٗٔٔ، رقم )ٖٕٙ-ٕٕٙ/ٗاٟتديث

، ٓٙٔ-ٜ٘ٔ/ٜٔ( والصفدي ُب الواُب بالوفيات ٕٗٔ، رقم )ٓ٘ٔ-ٛٗٔ/ٔ، والوادي آشي ُب برنا٣تو ٜٖٓ، ومعرفة القرّاء الكبار ٖٔ/ٗ
، السبكي ُب ٔٛٔ/ٗ( واليافعي ُب مرآة اٞتناف ٖٛٓ، رقم )ٔٔٗ-ٜٓٗ/ٕ، وابن شاكر ُب فوات الوفيات ٓٛٔ-٘ٚٔ/ٖوأعياف العصر 

، وابن كثَت ُب طبقات الشافعيُت ٕٔٚ-ٕٓٚ/ٔ( واألسنوي ُب طبقات الشافعية ٖٓٛٔ، رقم )ٖٕٔ-ٕٓٔ/ٓٔطبقات الشافعية الكبى 
( وابن قاضي شهبة ُب طبقات الشافعية ٗٓٔرقم ) ٜٛ-ٜٚا١تنتخب ا١تختار  ، وابن رافع السبلمّي ُبٔٙ-ٓٙ/ٛٔ، والبداية والنهاية ٜٔ٘

، وا١تقريزّي ُب السلوؾ ٕٚٗ/ٔ( وابن اٞتزري ُب غاية النهاية ٖٓٙٔ، رقم )ٗٙٔ/ٕ( والفاسي ُب ذيل التقييد ٜٓ٘، رقم )ٕٕٕ-ٕٕٓ/ٕ
، وابن تغري بردي ُب ٖٓٚ-ُٜٖٙب عقد اٞتماف ( وبدر الدين العيٍت ٕٕٙ٘رقم ) ٖٕٕ-ٕٕٔ/ٖ، وابن حجر ُب الدرر الكامنة ٖٓٗ/ٕ

( وحسن احملاضرة ٕٖٔٔ، رقم )٘ٔ٘/ٔ، والسيوطي ُب طبقات اٟتفاظ ٜٕٔ-ٕٛٔ/ٛ، والنجـو الزاىرة ٖٖٚ-ٖٚٙ/ٚا١تنهل الصاُب 
دي ، والزبيٕٗ-ٖٕ/ٛ( وابن العماد ُب شذرات الذىب ٖٗٔٔ، رقم )٘ٙٔ-ٗٙٔ/ٖ( وابن القاضي ُب درة اٟتجاؿ ٓٛ، رقم )ٖٚ٘/ٔ

، والزركلي ُب ٕٕٓ، رقم ٜٓٗ -ٙٓٗ/ٔ، والكتَّايّن فهرس الفهارس ٗٓٗ-ٖٓٗ/ٔ، والشوكايّن ُب البدر الطَّالع ٕٕٖ/ُٖٗب تاج العروس 
، ومقدمة الدكتور عبد العزيز البييت ُب ٜٚٔ/ٙ، وكحالة ُب معجم ا١تؤلفُت ٖٔٙ/ٔ، والبغدادّي ُب ىدية العارفُت ٓٚٔ-ٜٙٔ/ٗاألعبلـ 

 ، أفدت منها.، وىي ترٚتة حافلٌة قيمةٕٗٔ -ٔ٘ قبائل ا٠تزرج للدِّمياطيّ  ٖتقيقو لكتاب
ىػ، كنية ثالثة لو، وىي "أبو ا١تصادؽ" حيث جاء ُب ٗٓٚ( ذُكرت ُب ٝتاعات نسخة "كشف ا١تغطى" للدمياطي، اليت قرأت عليو سنة ٕ)

 ٤تمد، وأيب ا١تصادؽ.." وىي ٓتط الصاحب ابن شكر. ٝتاعات النسخة ما نصو: "ٝتع ٚتيع ىذا الكتاب على مؤلفو... شرؼ الدين، أيب
 .ٙ٘ٔينظر: كشف ا١تغطى ص 

. وقاؿ ابن ناصر الدمشقي: ٔٓٔ( قاؿ الذىب: تونة قرية من تِنِّيس، منها شيخنا عبد ا١تؤمن بن خلف اٟتافظ الت وين رٛتو اهلل. ا١تشتبو ص ٖ)
تِنِّيس. ىي جزيرة ُب ْتر تِنِّيس قريبة منها، وىي من فتوح عمَت بن وىب اٞتمحي الصحايب  التػ ْوينّ ٔتثناة فوؽ مضمومة، نسبة إىل تونة قرية من

. وضبطها السبكي فقاؿ: بضم التاء ا١تثناة من فوؽ وإسكاف الواو بعدىا نوف ٍب ىاء. ٖٖٔ/ٔأحد أبطاؿ قريش. ينظر: توضيح ا١تشتبو 
 : "تُػْونَو هباء".ٕٖٔ/ٖٗعروس . وقاؿ الزبيدي ُب تاج الٕٓٔ/ٓٔطبقات الشافعية الكبى 

ىػ(. ٖتقيق: عبد الرٛتن بن حيِت ا١تعلمي اليماين وغَته، ط: ٣تلس ٕٙ٘( ينظر: األنساب، السمعاين: عبد الكرًن بن ٤تمد بن منصور )ت ٗ)
مد بن ٤تمد )ت ، ابن األثَت اٞتزري: علي بن أيب الكـر ٤تٕٔٔ/ٖ: ٔـ، طٕٜٙٔىػ ٕٖٛٔدائرة ا١تعارؼ العثمانية ْتيدر آباد، سنة 

، ٙ٘/ٔىػ( ط: دار صادر ببَتوت: ٜٔٔ، جبلؿ الدين السيوطي: عبد الرٛتن بن أيب بكر )ت ٙ٘/ٔىػ(. ط: دار صادر ببَتوت: ٖٓٙ
 .ٕٙ/ٕـ، ٜٜ٘ٔىػ( ط: دار صادر ببَتوت، سنة ٕٙٙومعجم البلداف، ياقوت بن عبد اهلل اٟتموي )ت 
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 ثغرٌ و ، يار ا١تصريةبالدِّ ة، وىي مدينة مشهورة اط ونشأ هبا وسكنها مدّ يَ مْ ألنو استوطن دِ  الدِّمياطيّ وقيل لو 
مياطيّ العديد من العلماء. وقد ضبطها نسب . وإليها يُ من ثغور اإلسبلـ ورة سكداؿ مٓتطو فقاؿ: "ب الدِّ

وقاؿ ابن  (.ٔ)اء مهملتاف"والطَّ  اؿتها، بعدىا ألف وطاء وياء، والدَّ ة وياء باثنتُت ٖتوبعدىا ميم ساكن
مياطيّ بطوطة:   .(ٕ)أعرؼ بضبط اسم بلده الدِّ

 ألقابو:
  لو ألقاب عّدة، وىي كما يلي:

مياطيّ ُعرؼ هبا اٟتافظ وىو من أشهر ألقابو اليت : شرؼ الدين  قب.من ترجم لو أثبت لو ىذا اللَّ  ، وكل  الدِّ
 .(٘)وابن اٞتامد (ٗ)، وبرىاف الدين(ٖ)وٚتاؿ اإلسبلـ

 مولده
مياطيّ اٟتافظ ولد       ىػ، وذلك على ما ذىب إليو أكثر ٖٔٙ، ُب آخر ذي اٟتجة سنة ةَ ونَ بتُ  الدِّ

ىػ، ٗٔٙأعلمو بأنو ولد ُب ٤تـر سنة  الدِّمياطيّ حلة" أف اٟتافظ ْيِبّ ُب كتاب "الرِّ وذكر الت جِ  .(ٙ)ا١تؤرِّخُت
                                                

ىػ(. ٖتقيق: عبد اٟتفيظ منصور، الدار العربية للكتاب بتونس، سنة ٖٓٚاسم بن يوسف البسيت )ت ْيّب: الق( ينظر: مستفاد الرحلة، الت جِ ٔ)
، وقاؿ: وأكثر الناس ٖٖٔـ: ص ٜٛٙٔ، والعبدري ُب "رحلتو" ٤تمد بن ٤تمد العبدري، ٖتقيق: ٤تمد الفاسي، الرباط ٕٛىػ: ص ٜٖ٘ٔ

عجامها خطأ، وقد غلط ُب ذلك أبو ٤تمد الرشاطي فوضعها ُب باب الداؿ بإعجاـ الّداؿ منها، وقد سألت الدِّمياطّي عن ذلك فقاؿ إ
 ا١تعجمة، وإمنا ىي با١تهملة.

ىػ(. ط: ٜٚٚرحلة ابن بّطوطة: ٖتفة النظار ُب غرائب االمصار وعجائب األسفار، ابن بطوطة: ٤تمد بن عبد اهلل بن ٤تمد )ت ينظر: ( ٕ)
 .ٔ٘دار الشرؽ العريب، ص 

، ومقدمة ٥تطوطة الصمت وآداب اللساف البن أيب الدنيا برواية الدِّمياطّي، ٖتقيق الدكتور ٧تم عبد الرٛتن ٖٚرحلة ص ( ينظر مستفاد الٖ)
 .ٔٚٔخلف، ص 

ىػ( ٖتقيق: علي شَتي، ط: دار إحياء الًتاث العريب ببَتوت، سنة ٗٚٚ( ينظر البداية والنهاية، ابن كثَت: إٝتاعيل بن كثَت الدمشقي )ت ٗ)
 .٘ٗ/ٗٔـ: ٜٛٛٔ

ىػ(. ٖتقيق: ٤تمد ٤تفوظ، ط: دار الغرب اإلسبلمي ٜٗٚ( ينظر برنامج الوادي آشي، ٤تمد بن جابر الوادي آشي األصل، التونسي )ت ٘)
، ابن ناصر الدين: ٤تمد بن ُب ضبط أٝتاء الرواة وأنساهبم وألقاهبم وكناىموتوضيح ا١تشتبو ، ٛٗٔـ:  ص ٜٓٛٔىػ ٓٓٗٔببَتوت، سنة 

والدرر الكامنة ُب أعياف . ٜٕ/ٖـ، ٖٜٜٔىػ(. ٖتقيق ٤تمد نعيم العرقسوسّي، ط: مؤسسة الرسالة، بَتوت، سنة ٤ٕٛٗتمد )ت  عبد اهلل بن
ىػ(. ٖتقيق: ٤تمد عبد ا١تعيد ضاف، ط: ٣تلس دائرة ا١تعارؼ العثمانية، ٕ٘ٛا١تائة الثامنة، ابن حجر العسقبلين: أٛتد بن علي بن ٤تمد )ت 

 . ٕٕٔ/ٖـ، ٕٜٚٔسنة ػ حيدر أباد با٢تند، 
ُب البدر الطالع بػابن "ا١تاجد" الشوكاين ، إىل "ابن اٞتامة" كما تصحفت عند ٜٚقلت: تصحفت ُب ا١تطبوعة من كتاب ا١تنتخب ا١تختار 

دي ُب البغداتابعو ، و ٖٓٗ/ٔىػ(. ط: دار ا١تعرفة ببَتوت، ٕٓ٘ٔٔتحاسن من بعد القرف السابع، الشوكاين: ٤تمد بن علي بن ٤تمد )ت 
ىػ: ٜٓٙٔىػ(. طبعة استانبوؿ، سنة ٜٖٖٔىدية العارفُت ُب أٝتاء ا١تؤلفُت وآثار ا١تصنفُت، البغدادي: إٝتاعيل باشا بن ٤تمد الباباين )ت 

و٥تالف ١تا ضبطو الكبار من  ،، والدكتور عبد ا١تلك بن دىيش ُب مقدمة "ا١تتجر الرابح ُب ثواب العمل الصاّب". وىو تصحيفٌ ٖٔٙ/ٔ
 .ٕٕٔ/ٖ ُب الدرر الكامنة ، واٟتافظ ابن حجر العسقبلينٜٕ/ٖؿ اٟتافظ ابن ناصر الدين الدمشقي ُب توضيح ا١تشتبو أمثا

ىػ(. ط: دار إحياء الًتاث ٛٗٚالذىب: ٤تمد بن أٛتد بن عثماف، أبو عبد اهلل )ت  ،تذكرة اٟتفاظ، و ٕٙٚا١تقتفي للبزال ( ينظر: ٙ)
، و"معجم احملدثُت" الذىب: ٤تمد بن أٛتد بن عثماف ٜٚٔ/ٗا٢تند:  -١تعارؼ العثمانية ْتيدر آباد، الدكنالعريب، مصورة عن طبعة دائرة ا

، و "برنامج الوادي آشي" ص ٛٗـ: ص ٖٜٜٔ ىػ(. ٖتقيق: د.روحية عبد الرٛتن السويفي، ط: دار الكتب العلمية ببَتوت، سنةٛٗٚ)ت 
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"!!. ولعلو (ٔ)ىػٗٔٙوتابعو على ذلك اٞتزري، وابن القاضي. وذكر الفاسي أف "مولده آخر يـو من سنة 
 ىػ.ٖٔٙأراد آخر يـو من سنة 

واتفقوا  ؛خذ عنوأاظ القاىرة ٦تن وذكر ل حفّ ْيِبّ ا١تتقدـ: "قاؿ الوادي آشي معقباً بعد إيراد كبلـ الت جِ      
 .(ٕ)"خريات ذي اٟتجة عاـ ثبلثة عشر وستمائة واهلل تعاىل أعلمعلى أف مولده ُب أُ 

وقد أجاد الدكتور عبد العزيز البييت حُت قاؿ: "وليس بُت القولُت سوى بضعة أياـ، ولكن تلميذه الذىب 
جيعل ما اتفق عليو  وضح شيئًا آخر؛ حُت ذكر عمره ١تا توُب، فقاؿ: ومات عن اثنتُت وتسعُت سنة" ٦تا

 . (ٖ)ٚتهور العلماء ىو األقرب للصواب"
  

                                                                                                                                          

ىػ( ٖتقيق: أٛتد األرنؤوط وتركي مصطفى، ط: دار إحياء الًتاث ٗٙٚالصفدي: صبلح الدين خليل بن أيبك )ت  ،، والواُب بالوفياتٜٗٔ
ىػ( ٖتقيق: د. علي أبو ٗٙٚ، و"أعياف العصر وأعواف النصر" الصفدي: صبلح الدين خليل بن أيبك )ت ٜ٘ٔ/ٜٔـ، ٕٓٓٓببَتوت، سنة 

، و"فوات ٖٜٗ/ٔ: ٔـ، طٜٜٛٔد ساِل ٤تمد. ط: دار الفكر ا١تعاصر ببَتوت، سنة زيد، د. نبيل أبو عشمة، د. ٤تمد موعد، د. ٤تمو 
ىػ( ٖتقيق: علي ٤تمد بن يعوض اهلل؛ عادؿ أٛتد عبد ا١توجود، ط: ٗٙٚالوفيات" ابن شاكر الكتب: ٤تمد بن شاكر بن أٛتد الكتب )ت 

الكبى" السبكي: تاج الدين عبد الوىاب بن علي بن عبد ، و"طبقات الشافعية ٓٔٗ/ٕ: ٔـ، طٕٓٓٓدار الكتب العلمية ببَتوت، سنة 
، و"البداية والنهاية" ابن  ٕٕٔ/ٕىػ، ٖٔٗٔىػ(. ٖتقيق: د. ٤تمود ٤تمد الطناحي، ط: مكتبة ىجر للطباعة والنشر، سنة ٔٚٚالكاُب )ت 

، والدرر ٓٗ/ٗٔـ، َٜٛٛٔتوت، سنة ىػ( ٖتقيق علي شَتي، ط: دار إحياء الًتاث العريب ببٗٚٚكثَت: إٝتاعيل بن كثَت الدمشقي )ت 
ىػ(. ٖتقيق: ٤تمد عبد ا١تعيد ضاف، ط: ٣تلس دائرة ٕ٘ٛالكامنة ُب أعياف ا١تائة الثامنة، ابن حجر العسقبلين: أٛتد بن علي بن ٤تمد )ت 

لدين العيٍت: ٤تمود بن ، وعقد اٞتماف ُب تاريخ أىل الزماف، بدر إٕٔ/ٖـ، ٕٜٚٔىػ ٕٜٖٔا١تعارؼ العثمانية، حيدر أباد با٢تند، سنة 
، وا١تنهل الصاُب وا١تستوَب بعد الواُب، ابن تغري بردي: ٚتاؿ الدين ٖٙٗ/ٔ: ٔص، طٓٙ٘ىػ( ط: ا٢تيئة ا١تصرية العامة، ٘٘ٛأٛتد )ت 

ىرة ُب ملوؾ ، والنجـو الزاٖٚٙ/ٚىػ(. ٖتقيق: د. ٤تمد ٤تمد أمُت، ط: ا٢تيئة ا١تصرية العامة للكتاب: ٗٚٛيوسف بن عبد اهلل اٟتنفي )ت 
، وطبقات اٟتفاظ، جبلؿ ٕٛٔ/ٛىػ(. ط: دار الكتب ٔتصر، ٗٚٛمصر والقاىرة، ابن تغري بردي: يوسف بن تغري بردي بن عبد اهلل )ت 

: ص ٔىػ، ُب جزء، طٖٓٗٔىػ(. ط: دار الكتب العلمية ببَتوت، سنة ٜٔٔالدين السيوطي: أبو الفضل عبد الرٛتن بن أيب بكر )ت 
ىػ(. بتحقيق: عبد القادر ٜٛٓٔىب ُب أخبار من ذىب، ابن العماد اٟتنبلي: عبد اٟتي بن أٛتد بن ٤تمد )ت ، وشذرات الذٚٓٔ

 .ٕٔ/ٙـ، ٜٙٛٔاألرنؤوط، ٤تمود األرنؤوط، ط: دار ابن كثَت بدمشق، سنة 
يق: كماؿ يوسف اٟتوت، ط: دار ىػ(. بتحقٕٖٛ( ذيل التقييد ُب رواة السنن واألسانيد، تقي الدين الفاسي: ٤تمد بن أٛتد بن علي )ت ٔ)

 .٘ٙٔ/ٕ: ٔـ، طٜٜٓٔ الكتب العلمية ببَتوت،
 .ٜٗٔ( ينظر: برنامج الوادي آشي ص ٕ)
( أخبار قبائل ا٠تزرج، ٖتقيق: د. عبد العزيز بن عمر البييت، أطروحة دكتوراه، بإشراؼ: أ.د. أكـر ضياء العمري؛ أ.د. عمر بن حسن ٖ)

 .ٜٓ٘ـ: ص ٜٜ٘ٔمية با١تدينة ا١تنورة، سنة فبلّتو، نوقشت ُب اٞتامعة اإلسبل
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 أسرتو
مياطيّ عن أسرة اٟتافظ الكثَت من التفاصيل ِل تذكر ا١تصادر اليت وقفت عليها  . والذي توصلت إليو من الدِّ

 ٣تموع ا١تتناثر ا١تبثوث ُب كتب الًتاجم والتواريخ:
مياطيّ أّف والد اٟتافظ  القاسم، وقد نعتو  بأيب ، ويكٌتالدين، أو الوُبّ  ىو: الشيخ خلف، ويلقب: وُب   الدِّ

مياطيّ ث عماد الدين ٤تمد بن علي بن حرمي اإلماـ احملدِّ   . (ٕ)اّب"يخ الصّ "بالشّ : (ٔ)الدِّ
 اٟتسن.  بأيب ويلقب: بالعفيف، ويكٌت: شرؼ، فاٝتوه، وأما جد  

مياطيّ وِل تذكر ا١تصادر اليت وقفت عليها أف للحافظ  اليت تكٌت هبا كنية ال، وقد تكوف سبإخوة من النّ  الدِّ
، وقد يكوف خبلؼ ذلك، لكٍت ِل أجد ُب ا١تصادر ما لو ليست عن ولد - وىي أبو القاسم -والده 

 واهلل أعلم. يدعوين إىل اٞتـز بشيٍء من ذلك،
مأما عن أوالد اٟتافظ  ٤تمد، و٤تب الدين : ثبلثة أوالد، وىم أصحاب الًتاجمبعض ، فقد ذكر لو ياطيّ الدِّ

 أٛتد، وزكي الدين عبد العظيم.
الدين بن  ٤تمد بن عبد ا١تؤمن بن خلف... وقد ترجم اٟتافظ ابن حجر البنو ٤تمد ترٚتة مقتضبة فقاؿ: "

مياطيّ الشيخ شرؼ الدين   .(ٗ)"النجيبوأحضر على  (ٖ) .....ولد سنة.. الدِّ
 ،أٛتد بن عبد ا١تؤمن بن خلف بن أيب اٟتسن التوينالبنو اآلخر أٛتد فقاؿ: " (٘)وترجم الفاسي ُب ذيلو

مياطيّ ابن اٟتافظ النسابة شرؼ الدين أيب ٤تمد  (ٙ)أبو العباس ،٤تب الدين  ا١تصري. الدِّ
 وعلى غازي اٟتبلوي الغيبلنيات. ،والغيبلنيات ،ٝتع على عبد الرحيم بن خطيب ا١تزة سنن أيب داود

 ٝتعها عليو شيخنا ٚتاؿ الدين عبد اهلل بن عمر اٟتبلوي.
 ."ومات سنة ٙتاف وأربعُت وسبعمائة ومولده سنة ٜتس وسبعُت وستمائة

 .(ٚ)توُب ُب العشرين من شواؿ :ىػ، وقاؿٛٗٚوذكره ابن فهد ُب "ٟتظ األٟتاظ" ضمن وفيات سنة 
، بالعلم وٝتاع األجزاء اٟتديثية وإٝتاعها ابنو أٛتد كاف لو عنايٌة واشتغاؿٌ ويظهر من خبلؿ التتبع أف      

، كما كاف وقد ذكر ابن حجر ُب "اجملمع ا١تؤسس" بعض ا١تصنفات اٟتديثية اليت ٝتعها مرويًة من طريقو

                                                

 .ٖٖٔ/٘، والدرر الكامنة ٔٙٔ/ٗ، والواُب بالوفيات ٗٙٔ/ٔ( ينظر: ترٚتتو ُب معجم احملدثُت للذىب ٔ)
 أ.ٕٔ/ؽ ٗ( ينظر: ٝتاعات معجم شيوخ الدِّمياطّي ٕ)
 .بياض ُب األصل (ٖ)
 .ٖٖ/ٗ( الدرر الكامنة ٗ)
 .ٖٔٗ/ٔ( ذيل التقييد ٘)
 .ٕٖٔ، ص ٓٙويكٌت أيضا بأيب السند كما جاء ُب ٝتاعات كتاب أخبار ا٠تزرج ص ( ٙ)
ىػ(. ط: دار الكتب العلمية ببَتوت، ٔٚٛ( ينظر: ٟتظ األٟتاظ بذيل طبقات اٟتفاظ، تقي الدين ابن فهد: ٤تمد بن ٤تمد بن ٤تمد )تٚ)

 .ٛٚ/ٔ: ٔـ، طٜٜٛٔ ببَتوت، سنة
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 ٝتاعات النسخة اليت جاء ذلك مثبتاً ُبة، و "أخبار ا٠تزرج" ُب ٣تالس عدّ مبلزماً لوالده، فقد قرأ عليو كتاب
 . (ٔ)"بلغت قراءًة على والدي.."حققها الدكتور عبد العزيز البييت ُب أكثر من موضع، منها: 

مياطيٌ كذكر الصفدم ابنان آخر للحافظ   ، فقاؿ:الدّْ
مياطيّ ابن شرؼ الدين   مياطيّ عبد العظيم بن عبد ا١تؤمن. زكي الدين. ابن الشيخ شرؼ الدين ، الدِّ . الدِّ

  .(ٖ)وكاف شيخ الظاىرية بالقاىرة سنة ثبلث وعشرين وسبع ماية. (ٕ)مات كهبلً 

 ىيئتو كأصافو:
 :ةلقيٌ ىيئتو الخً أكالن: 

مياطيّ ُرزَِؽ اٟتافظ       الرحالة العبدري فقاؿ: "ىو شيٌخ تلميذه ىيئة حسنة، وصورة ٚتيلة، فقد وصفو  الدِّ
  .(ٙ)"(٘)ق، وسراَوة ٝتتا٠تُلُ  نِ سْ وحُ  ،(ٗ)، وركانةٍ حسنةٍ  ، وىيئةٍ مقبولةٍ  ذو صورةٍ  ،أبيضٌ  ،وسيمٌ 

مياطيّ ووصفو تلميذه الذىب فقاؿ: "كاف    . (ٚ)مليح الصورة نقي الشيبة" الدِّ
 .(ٛ)وقاؿ الصفدي: "كاف مليح ا٢تيئة قريب العودة والفيئة"

وكاف ٚتيل الصورة جدًا حىت كاف أىل دمياط إذا بالغوا ُب  ،يعرؼ بابن اٞتامدوقاؿ ابن حجر: "كاف 
 . (ٜ)"قالوا كأهنا ابن اٞتامد وصف العروس

                                                

 .ٕٖٔبييت ص ( أخبار قبائل ا٠تزرج للدكتور عبد العزيز الٔ)
ُب غريب  ( قاؿ ابن اأَلثَت: الَكْهُل من الرجاؿ من زاد على ثبلثُت سنة ِإىل اأَلربعُت وقيل ىو من ثبلث وثبلثُت ِإىل ٘تاـ ا٠تمسُت. النهايةٕ)

ط: ا١تكتبة  الطناحي،ىػ(. ٖتقيق: طاىر أٛتد الزاوي؛ ٤تمود ٤تمد ٙٓٙاٟتديث واألثر، ابن األثَت اٞتزري: ا١تبارؾ بن ٤تمد بن ٤تمد )ت 
ىػ(. ط: دار ٔٔٚ)ت  ، وينظر أيضاً: لساف العرب، ابن منظور: ٤تمد بن مكـر بن منظور ا١تصريٜٖٚ/ٗـ، ٜٜٚٔ العلمية ببَتوت، سنة

 .ٓٓٙ/ٔٔ: ٔ، طصادر ببَتوت
صادر اليت ترٚتت للحافظ وِل أجد من ترجم لو سوى الصفدي، والعجيب أف ا١ت .ٕٚٗ/ٔ، وأعياف العصر ٖٔ-ٕٔ/ٜٔ( الواُب بالوفيات ٖ)

شيخو للحافظ الدِّمياطّي ِل تذكر لو ابنًا هبذا االسم.. وإف صحت النسبة فقد تكوف تسميتو بػ عبد العظيم، بسبب تأثر اٟتافظ الدِّمياطّي ب
 اٟتافظ ا١تنذري، فسماه على اٝتو، ولقبو أيضاً بلقب شيخو "زكي الدين". واهلل أعلم.

ىػ( ٖتقيق: عبد اٟتميد ىنداوي، ط: دار ٛ٘ٗواحمليط األعظم، ابن سيده: علي بن إٝتاعيل بن سيده )ت ( وقور رزين. ينظر: احملكم ٗ)
 .ٖٓٛ/ٙ: ٔـ، طٕٓٓٓ الكتب العلمية ببَتوت، سنة

 .ٖٙ٘/ٗ( السراوة: الَفْضُل والزِّيَاَدُة. ينظر لساف العرب ٘)
 .ٖٖٔ( رحلة العبدري ص ٙ)
 .ٛٚٗٔ/ٗ( تذكرة اٟتفاظ ٚ)
 .ٖٜٗ/ٔ، وفوات الوفيات ٜ٘ٔ/ٜٔبالوفيات ( الواُب ٛ)
 .ٕٕٔ/ٖ( الدرر الكامنة ٜ)
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 ة: ثانيان: صفاتو الخيليقيٌ 

مياطيّ شرؼ الدين  اإلماـاجتمعت ُب       فقد كاف ومشائل ٛتيدة،  مناقب عديدة،٤تاسن ّٚتة،  الدِّ
حّيا، قُ لْ عاشرة، لطيف ا١تعاملة، طَ ا١تَحَسَن 

ُ
٤تببًا إىل تبلمذتو، سخيًا عليهم، بارًا هبم، قريباً  متواضعاً، ا١ت

الناس تواضعاً، وأحسنهم ٣تالسة، وأملحهم ٣تاورة.. وقد أحبَّتو  : "ىو من أشدِّ ِب يْ جِ منهم، يقوؿ تلميذه الت  
.. ال يبخل.. وكاف ّل ويرعى عن وسائلهموجييب سائلهم  ا٠تاّصة والعاّمة، وىو يب الغرباء ويدين مناز٢تم،
 . (ٔ)باراً ويب مكرماً، أثابو اهلل وكّثر ُب الناس أمثالو"

وكاف صادقًا ، (ٕ)لقخُ  سنِ ويقوؿ تلميذه مشس الدين الذىب: كاف متبحراً ُب فنوف العلم مع ثقة وجبللة وحُ 
 . (ٖ)٤تبًبا إىل الطلبةاًما ًسا متواضًعا بسّ صادًقا حافظًا متقًنا ديًنا كيّ 

أمثل وأقرب إىل اإلنسانية  -على كثرة ا٠تلق هبا  - الة العبدري: "ِل أر هبذه ا١تدينةويقوؿ تلميذه الرحّ 
مياطيّ  وأٚتل معاملة من الشيخ.. شرؼ الدين  .(ٗ)"الدِّ

مياطيّ وكثَتًا ما كاف يهدي اٟتافظ       تبلمذتو بعض كتبو اليت ٓتط يده ومن نسخو، يقوؿ ُب كتابو   الدِّ
كنت ألفت ىذا الكتاب وأنا إذ ذاؾ ْتلب، وكتبت منو غَت نسخة لثُػلٍَّة من ذوي العلم كشف ا١تغطى:  

: بعد أف ذكر كتاب ا٠تيل للدمياطي، قاؿ: قرأت ٚتيعو عليو.. ووىبٍت منو الت ِجْيِبّ . ويقوؿ (٘)واألدب
. وقاؿ ُب حديثو عن كتاب (ٙ)اهلل تعاىل جزاءه ب حواشيها ٓتط يده ا١تباركة، توىلَّ ىا وكتنسخة قد عانا

ووىبٍت منو نسخة حافلة ٚتيعها ٓتط يده فضل صـو ستة أياـ من شواؿ للدمياطي، قرأت ٚتيعو عليو.. 
 .(ٚ)اهلل أفضل اٞتزاء جزاه

 كما كاف ظريفان، خفيف الركح، طيب المعشر 
مياطيّ دخل  :ابن سيد الناستلميذه قاؿ       عهم يَػُقوُلوَف عبد اهلل مِ سَ فَ  ،وف اَٟتِديثؤ يقر  على ٚتَاَعةٍ  الدِّ

  .(ٛ)سبلـٌ  َعَلْيُكم َسبلـٌ  َسبلـٌ  :فَػَقاؿَ  ،ــ بَتْشديد البّل بن َسبلَّ 

                                                

 .ٖٛ( ينظر مستفاد الرحلة ص ٔ)
 .ٜٗ( ينظر معجم احملدثُت ص ٕ)
 .ٜٚٔ/ٗ( ينظر تذكرة اٟتفاظ ٖ)
 .ٕٖٔ( رحلة العبدري ص ٗ)
ىػ(. ٖتقيق: ٣تدي فتحي ٘ٓٚشرؼ )ت ( كشف ا١تغطى ُب تبُت الصبلة الوسطى، شرؼ الدين الدِّمياطّي: عبد ا١تؤمن بن خلف بن ٘)

 .ٖٔ: ص ٔص، طٕٜٔـ، ُب ٜٜٛٔالسيد، ط: دار الصحابة للًتاث بطنطا، سنة 
تونس، سنة  -ىػ(. ٖتقيق: عبد اٟتفيظ منصور، ط: الدار العربية للكتاب، ليبيا ٖٓٚ( برنامج التجيب: القاسم بن يوسف السبيت )ت ٙ)

 .ٖ٘ٔـ: ص ٜٔٛٔ
 ( ا١تصدر السابق.ٚ)
 .ٕٕٕ/ٖ، والدرر الكامنة ٖٜٗ/ٔ، وأعياف العصر ٓٙٔ/ٜٔالواُب بالوفيات ( ٛ)
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حسن ٘تثيلو للفائده حىت ال تشرد عن الّذىن، انظر إىل ف ـ.البّل  يريد بذلك من دوف تشديدقلت:      
 فائدة إليهم.توصيل الو  تصويب خطئهم، أسلوبو مع تبلمذتو ُبوعذوبة 

إىل ٣تلس  تْ رَ حضِ أُ شيخو فاطمة بنت كماؿ الدين الغماري  أف ابنةَ  (ٔ)وذكر النويري ُب "هناية األرب"     
مياطيّ شرؼ الدين  ، وقاؿ: ىذه فامتنع أف يكتب اٝتها إال حضوراً  من مسموعاتو، لتسمع عليو جزءاً  الدِّ

معلمها سري الدين أبو القاسم الزيدي اٟتديث الذي كانت تريد أف  نهاصغَتة السن عن السماع، فلقَّ 
مياطيّ بسنده، وأحضرىا إىل  تسمعو، فحفظتو  فجلست بُت يديو، وعمرىا يـو ذاؾ أربع سنُت أو الدِّ

إىل رسوؿ اهلل  وسردت السند. الشيخ فبلف -رضي اهلل عنك  - ثك٨توىا، فقالت ٥تاطبة الشيخ: حدّ 
منها، وكساىا  فبهت الشيخ من ذلك، واستعظمو ،، واٟتديث إىل آخره من حفظهاصلى اهلل عليو وسلم

 . فوطة حرير، وكتب اٝتها ٝتاعاً 

وكنت  -اٟتجاز لٍت عن أشياء ويباسطٍت، و١تا وردت مصر راجعاً من وقاؿ تلميذه العبدري "وكاف يسأ     
أنزلٍت عنده ُب ا١تدرسة وكاف عنده طبيب ماىر حيضر مواعيده فأمره أف يتفقدين بالغدوة فكاف  -مريضًا 

 .(ٕ)يفعل ذلك وِل يقصِّر ُب العبلج حىت استعللُت"

 عقيدتو كمذىبو: 
مياطيّ كاف اٟتافظ   على مذىب أىل السنة واٞتماعة، ذاماً للمبتدعة، قامعاً للبدعة. الدِّ

مياطيّ وهلل در  شيخنا شرؼ الدين » قاؿ العبدري: ه ، منزِّ -أي ا١تناطقة  -فإنو مباين ٢تم ُب ذلك  الدِّ
 .«(ٖ)سالكلنفسو عن تلك ا١ت

مياطيٌ الحافظ  أنشدكقد   :(ْ)، فقاؿةً قى اطً نظمو في المنى من  الدّْ
   وما العلُم إال ُب كتاٍب وسنَّةٍ 

 ةٍ بَ سْ وما ا٠تَُت إال ُب سكوٍت ْتِ 
 

 إال ُب كبلـٍ ومنطقِ  وما اٞتهلُ  
 وما الشَّر  إال ُب كبلـٍ ومنطقِ 

 

 

  .(٘)حسن العقيدة، كافاً عن الدخوؿ ُب الكبلـوقاؿ الصفدي وابن شاكر الكتب: كاف 

                                                

ىػ(. ٖتقيق: مفيد قمحية وٚتاعة، ط: دار الكتب ٖٖٚ( هناية األرب ُب فنوف األدب، النويري: شهاب الدين أٛتد بن عبد الوىاب )ت ٔ)
 .ٕٚٓ/ٖٖ، ٔـ، طٕٗٓٓىػ ٕٗٗٔالعلمية ببَتوت، سنة 

 .ٖٛٔ( رحلة العبدري ص ٕ)
 .ٖ٘ٔ( رحلة العبدري ص ٖ)
واٟتطة ُب ذكر الصحاح الستة، أبو الطيب القنوجي: صديق حسن  ،ٚٚومستفاد الرحلة واالغًتاب للتجيب  ،ٖ٘ٔ( رحلة العبدري ص ٗ)

 .ٗٗٔـ: ص ٜ٘ٛٔىػ ٘ٓٗٔىػ(. ط: دار الكتب العلمية ببَتوت، سنة ٖٚٓٔالقنوجي )ت 
 .ٓٔٗ/ٕ، وفوات الوفيات للكتب ٕٜٗ/ٔالعصر ، وأعياف ٜ٘ٔ/ٜٔ( ينظر: الواُب بالوفيات ٘)
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مياطيّ قاؿ اٟتافظ ىػ( ُب "سلوة األحزاف" ٚٙٔٔوقاؿ ٤تمد ا١تشتول )توُب بعد  : واٟتذر من ٥تالطة الدِّ
 َصاِحبَ  أََىافَ  َوَمنْ »قاؿ النب صلى اهلل عليو وسلم: الظا١تُت واإلعانة ٢تم وتعظيم أىل البدع و٤تبتهم فقد 

أو تناولو من  ك،أو توسع لو ُب ٣تلس ،ُب وجو ظاِل وإياؾ أف تبتسم (ٔ).«يوـَ الَفزَِع األكب اهللُ  أمنو ِبْدَعةٍ 
  .(ٕ)عطائك

 
 .(ّ)في الفركع الفقهية فهو على مذىب اإلماـ الشافعي كأما مذىبو

 
 

 خطُّو
مياطٌي بحسن الخطّْ مع الصحة كالضبط، كقد كتب  بخطو المليح الكثير من عيرؼ الحافظ الدّْ

بخطو كثيران  "كتب :كيقوؿ ابن تغرم بردم (ْ)األجزاء كالكتب، يقوؿ ابن حجر "كتبى الكثير كبالغ"
 .(ٓ)من الكتب كاألجزاء"

 قة من خطّْو الحسن الجيدكىذه بعض النماذج المتفرّْ 
 

 الدّْمياطيٌ صورة من معجم الشيوخ للحافظ 

 
                                                

ىػ(. ٖتقيق: ٛتدي بن عبد اجمليد ٗ٘ٗ(، القضاعي: ٤تمد بن سبلمة بن جعفر )ت ٓٔ٘( أخرجو الشهاب القضاعي ُب "مسنده" رقم )ٔ)
الفضل البغداد (، أبو ٕٛٔ.  وأبو الفضل الزىري ُب "حديثو" رقم )ٕـ، طٜٙٛٔىػ ٚٓٗٔالسلفي، ط: مؤسسة الرسالة ببَتوت، سنة 

ىػ(. ٖتقيق: د. حسن بن ٤تمد بن علي شبالة البلوط، ط: أضواء السلف بالرياض، سنة ٖٔٛالزىري: عبيد اهلل بن عبد الرٛتن بن ٤تمد )ت 
 ىػ(. ط:ٖٓٗ. وأبو نعيم ُب حلية األولياء وطبقات األصفياء، أبو نعيم األصبهاين: أٛتد بن عبد اهلل بن أٛتد )ت ٔـ، طٜٜٛٔىػ ٛٔٗٔ

، تاريخ بغداد، ا٠تطيب البغدادي: أٛتد بن علي ٖٕٙ/ٓٔ، وا٠تطيب ُب "تارخيو" ٕٓٓ/ٛ: ٗـ، طٜٗٛٔدار الكتاب العريب ببَتوت، سنة 
، ٙٔ/ٕ. والغزال ُب "اإلحياء" ٔـ، طٕٕٓٓىػ(. د. بشار عواد معروؼ، ط: دار الغرب اإلسبلمي ببَتوت، سنة  ٖٙٗبن ثابت )ت 

، ٕٔٔ/ٕ. وضعفو اٟتافظ العراقي ُب ٗتريج اإلحياء ىػ(. ط: دار ا١تعرفة ببَتوت٘ٓ٘ت : ٤تمد بن ٤تمد الطوسي )إحياء علـو الدين، الغزال
ا١تغٍت عن ٛتل األسفار ُب األسفار، ُب ٗتريج ما اإلحياء من األخبار، زين الدين العراقي: عبد الرحيم بن اٟتسُت بن عبد الرٛتن )ت 

 .ٔـ، طٕ٘ٓٓسنة  ىػ(. ط: دار ابن حـز ببَتوت، ٙٓٛ
 .ٔٗىػ( ص ٚٙٔٔ( سلوة األحزاف لبلجتناب عن ٣تالسة األحداث والنسواف، ٤تمد بن ٛتيد ا١تشتول )توُب بعد ٕ)
 مصادر ترٚتتو فكل من ترجم لو أشار إىل أنو على مذىب اإلماـ الشَّافعّي. ( ينظرٖ)
 .ٕٕٔ/ٖالدرر الكامنة ( ٗ)
 .ٖٔٚ/ٚا١تنهل الصاُب ( ٘)
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 الدّْمياطيٌ صورة من معجم الشيوخ للحافظ 

 
 

مخطوطة في خزانة األستاذ حسن حسني عبد الوىاب بتونس. )األعالـ 
ْ/ُٔٗ.) 

 
 

)األعالـ  مخطوطة في مكتبة السيد حسن حسني عبد الوىاب بتونس
ْ/ُٔٗ.) 

 
 

 (. َُٖ، نسخة المكتبة العثمانية بحلب، رقم )مياطيٌ كتاب فضل الخيل للدّْ 
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 فاتو
مياطّي ُب عمل متواصل دؤوب، ومهة عالية متصاعدة، فقد أوقف نفسو لنشر العلم       بقي اٟتافظ الدِّ

وتبليغو حىت آخر يـو من حياتو ا١تباركة، قاؿ تلميذه الن ويري : توُب من غَت مرٍض، وذلك أنو حضر ا١تيعاد 
. وقاؿ (ٔ)با١تدرسة الظاىرية فمات من ساعتو بالقبة ا١تنصوريّة على عادتو ٍب قاـ بعد ا١تيعاد ومشى إىل منزلو

، وقاؿ ابن كثَت: أدركتو وفاتو وىو صائم ُب (ٕ)تلميذه الذىب: توُب فجأة بعد أف فرغوا من ا١تيعاد عليو
 . (ٖ)٣تلس اإلمبلء، فغشي عليو وٛتل إىل منزلو، فمات من ساعتو

 (ٙ)ىػ٘ٓٚ سنة القعدة ذي من (٘)عشرة ا٠تامس ،(ٗ)األحد يـو ُب وقد أٚتع ا١تؤرِّخوف على أنو توُب     
ىػ( ٗٓٚفإهنما ذكراه ضمن وفيات سنة ) (ٛ)وبدر الدين العيٍت (ٚ)ما خبل األمَت ركن الدين بيبس بالقاىرة،

كبَتة من أىل العلم قد ٝتعوا على اٟتافظ أف ٚتلة   كد ذلك، ويؤ خُت٥تالف إلٚتاع ا١تؤرِّ  ىػ( وىوٗٓٚ)
مياطّي معجم شيوخو سنة  ىػ. وقد جاء ذلك مثبتاً على نسختو ا٠تطّية ُب الكثَت من أجزائها، من ٘ٓٚالدِّ

ٚتيع ىذا اٞتزء على ٥تّرجو سيدنا وشيخنا .. شرؼ  ُقرءذلك ما قُػرِّر من ثبت السَّماع، والذي نصو: "
  .(ٜ)الدين أيب ٤تمد عبد ا١تؤمن بن خلف الدمياطي.. ُب الرابع والعشرين من شّواؿ سنة ٜتس وسبعمائة"

                                                

 .ٚٛ/ٕٖهناية األرب ينظر  (ٔ)
 .ٜٚٔ/ٗتذكرة اٟتفاظ  (ٕ)
وكاف قد قرىء عليو ميعاد من اٟتديث وصعد إىل بيتو فغشى عليو َب السلم وأصعد ميتا رٛتو وقاؿ ابن حجر: " .٘ٗ/ٗٔالبداية والنهاية  (ٖ)

و ُب موضعو فحمل إىل منزلو فمات. ينظر وذكر ابن تغري بردي أنو توُب بعد أف صلى العصر فُغشي علي. ٖٕٕ/ٖالدرر الكامنة  "اهلل تعاىل
  .ٜٕٔ/ٛ، النجـو الزاىرة ٖٖٚ/ٚا١تنهل الصاُب 

ا١تنهل الصاُب و ، ٖٙٗ، بدر الدين العيٍت ص ٜٔ٘/ٔ، وطبقات الشافعيُت ٓٗ/ٗٔالبداية والنهاية و  ،ٓ٘ٔبرنامج الوادي آشي ص  (ٗ)
  .ٜٕٔ/ٛالنجـو الزاىرة و ، ٖٖٚ/ٚ
وىو خطأ ُب النسختُت توُب ُب "عاشر ذي القعدة"  وأن  ٓٗ/ٗٔ، ودار الفكر ٘ٗ/ٗٔ بداية والنهايةلكتاب الإحياء الًتاث ُب طبعة ( ٘)

: ٖٙٗ/ٔ بدر الدين العيٍت ُب عقد اٞتماف، وقد نقل ٔٙ/ٛٔا١تطبوعتُت، وصواهبا كما جاء ُب طبعة دار ىجر بتحقيق د. عبد اهلل الًتكي 
ا٠تامس مات من ساعتو يـو األحد ف وفاتو.. إىل أف أدركتودائمًا وِل يزؿ ُب إٝتاع اٟتديث  ابن كثَت:: "قاؿ من كتاب البداية والنهاية فقاؿ

" ىكذا نقبًل بتمامو من كتاب البداية والنهاية، ٍب إنٍت وجدت اٟتافظ ابن كثَت قد ذكر ُب طبقاتو أنو توُب ُب ا٠تامس ..من ذي القعدة عشر
  .ٜٔ٘/ٔالشافعيُت عشر من ذي القعدة. انظر طبقات 

، والواُب بالوفيات ٓ٘ٔ، وبرنامج الوادي آشي ص ٜٗ/ٔ، ومعجم احملدثُت للذىب ٜٚٔ/ٗتذكرة اٟتفاظ ، و ٚٛ/ٕٖهناية األرب  (ٙ)
، وطبقات ٘ٗ/ٗٔ، البداية والنهاية ٕٓٚ/ٔ، وطبقات األسنوي ٗٓٔ/ٓٔ، طبقات الشافعية الكبى ٓٔٗ/ٕ، وفوات الوفيات ٜ٘ٔ/ٜٔ

، والنجـو ٖٖٚ/ٚ، وا١تنهل الصاُب ٛٔٗ/ٕ، والدرر الكامنة ٕٚٗ/ٔ، وغاية النهاية ٘ٙٔ/ٕ، وذيل التقييد ٜٔ٘/ٔبن كثَت الشافعيُت ال
 ، وشذرات الذىب.ٜٕٔ/ٛالزاىرة 

 .ٕٖٛ بيبس لؤلمَت ا٢تجرة تاريخ ُب الفكرة زبدة( ٚ)
 .ٕٖٛ( عقد اٞتماف ٛ)
 ب، وغَتىا.ٖٔ/ؽ ٜب، ٔٔ/ؽ ٗب، ٙٔ/ؽ ٙمعجم شيوخ الدمياطي  (ٜ)
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ىػ، وذكر ُب مواضٍع ٙٓٚأنو توُب سنة  (ٔ)وذكر اٟتاجي خليفة ُب موضعُت من "كشف الظنوف"     
مياطّي "ا١تتوَب سنة ست أو ٜتس ٘ٓٚأخرى كثَتة أنو توُب  ىػ، وقاؿ عبد اٟتي الكتاين ُب ترٚتة الدِّ

 وِل يرجح.  (ٕ)وسبعمائة"
يو قاضي القضاة بدر الدين ٤تمد ابن ٚتاعة ، وصلَّى عل(ٖ)وكانت جنازتو حافلة جدًا ومشهودة     

، ودفن من الغد ٔتقابر باب الّنصر (٘)كما ُصلَِّي عليو صبلة الغائب بدمشق ُب يـو اٞتُُمعة  (ٗ)ىػ(ٖٖٚ)
 سنة. ٕٜبالقاىرة، وكاف قد ُعمِّر ُعمراً مباركاً طويبًل فعاش 

 مةرٛتو اهلل رٛتًة واسعًة ونفعنا بعلمو وآثاره القيِّ 

 

  

                                                

 .ٖ٘ٚٔ/ٕ، ٗٓٗ/ٔينظر كشف الظنوف  (ٔ)
 .ٙٓٗ/ٔفهرس الفهارس  (ٕ)
 .٘ٗ/ٗٔ، والبداية والنهاية ٜٚٔ/ٗتذكرة اٟتفاظ ، و ٚٛ/ٕٖهناية األرب ينظر  (ٖ)
 .ٓ٘ٔبرنامج الوادي آشي ص  (ٗ)
، وقاؿ: وَصَل ا٠تب ٔتوتو إىل دمشق ُب سلخ ذي القعدة، وُصلِّي عليو ُب أوؿ ُٚتُعٍة من ذي اِٟتجَّة. وينظر أيضاً: ٕٙٚا١تقتفي للبزل  (٘)

 .ٔٔٗ/ٕ، وفوات الوفيات ٜ٘ٔ/ٜٔالواُب بالوفيات 
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 المبحث الثاني: 
 في طلب العلم ورحالتنشأة الحافظ الدّْمياطٌي، ك 

 الطالب، وبناء توجهاتو العلمية، وإثراء حصيلة ةحلة ُب طلب العلم أمهية بالغة ُب تكوين شخصيّ للرِّ      
طلبًا لعلوِّ  -مع ٖتمل ا١تزيد من العلم وآفاؽ ا١تعرفة، فبلقاء العلماء اٟتّفاظ واألخذ عنهم مشافهًة  العاِل

ومذاكرهتم، والتأثّر بأخبلقهم وآداهبم، واالطبلع على ما استجّد من آثارىم  -اإلسناد وِقدـِ الّسماع 
 . العلمية؛ أمٌر لو أمهيتو ومكانتو ُب بناء الطالب واستزادة العاِل

 ولذلك حّثت الشريعة الغرّاء على االىتماـ هبذا األمر، وتعاىد السلف وتواصى ا٠تلف على ذلك.
 

مياطيّ وِل يكن اٟتافظ       ٔتنأى عن تلك الفوائد القّيمة اليت ُٕتٌت من الرحلة ُب طلب العلم، فبعد أف  الدِّ
حلة وأخذ العلم عنهم وٗترّج هبم، رغب ُب الرِّ  والـز علمائها -أًبَّ النشأة وأَزَْكاىا  -نشأ ُب مدينتو دمياط 

 ة.ة وثقافيّ تربويّ  من فوائدٍ  اة وما انطوت عليهليظفر بكل ىذه الثِّمار العلميّ وعـز عليها، 
مياطيّ وقد بالغ اٟتافظ       ُب رحبلتو وتنقبلتو حرصًا منو على تتبع أكابر شيوخ تلك الببلد واألخذ  الدِّ

يشهد  الكبَت ومعجم شيوخو ٖتصل لو ىذا الكم الوافر من الشيوخ وا١ترويّات، عن علمائها األعبلـ، حىت
مياطيّ كاف اٟتافظ " تلميذه الت جْيِب:قاؿ لو على ذلك، وقد  قد أدرؾ بقايا الناس، وتتبع شيوخ عصر  الدِّ

وبُعد ِصيتو، واشتهر أمره، فكاف آخر  ،رهعنهم واإلسناد، فَػَعبل بذلك َقد تلك الببلد، واستكثر من الرواية
   .(ٔ)"اجملتهدين من الرَّحالُت ُب ىذا الشأف إىل أقاصي البلداف

مياطيّ كاف اٟتافظ " وقاؿ أيضاً: ُب سَتتو ورحبلتو حيرص على لقاء رواتو وتتبعهم ُب أقاصي البلداف  الدِّ
"رحل وطاؼ  وقاؿ ابن كثَت: .(ٕ)"حىت ٖتّصل لو من ذلك ما ِل يتحّصل ألحٍد من أىل مصره وعصره

 وٚتع فأوعى".وحّصل 
 

مياطيّ وُب ىذا ا١تبحث قمت بتقسيم رحبلت اٟتافظ       على البلداف اليت رحل إليها، وإيراد أشهر  الدِّ
يوخ الذين لقيهم وأفاد منهم ُب تلك الببلد، كٌل على حدة. واعتمدت ُب توثيق ذلك كلِِّو على ما قالو الشّ 

مياطيّ  نفسو ُب "معجمو" ١تا لو من زيادة ُب التوثيق والفائدة. ٍب إنٍت زدت عليو ما ذكرَْتو كتب الًتاجم  الدِّ
 وا١تشيخات والرحبلت وغَتىا.

                                                

 .ٖٛ( مستفاد الرحلة للتجيب، صٔ)
 .ٕٜٔ( برنامج التجيب، صٕ)
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مياطيّ بدأ       رحبلتو بعد أف بلغ الثالثة والعشرين من عمره، وانطلق من مدينتو دمياط إىل ما جاورىا  الدِّ
د فشملت بلدانًا عّدة كالّشاـ، ومكة، وا١تدينة، والعراؽ، واٞتزيرة، من ا١تدف، ٍب اتسعت رحبلتو فيما بع

 وغَتىا.
 

 أكالن البالد المصرية:

 ةدريٌ مدينة اإلسكنٍ  -ُ
مياطيّ وىي أوؿ بلدة ارٖتل إليها اٟتافظ        الثانيةو  ،(ٔ)ىػٖٙٙة األوىل ُب سنة ، وقد دخلها مرتُت، ا١ترّ الدِّ

 ي وغَتىم.أيب طاىر السِّلفِ ، وٝتع فيها من أصحاب (ٕ)ىػٜٖٙسنة  الثانيةو 
ة كانت سنة سكندريّ بأف رحلتو األوىل إىل اإل ُب كتابو "البداية والنهاية"ذكر  بن كثَتاٟتافظ ا لكنَّ      

: قائبلً ُب غَت موضع من "معجمو"  نصَّ قد  الدِّمياطيّ ت اٟتافظ جدو إال أنٍت  (ٖ)!اثنتُت وثبلثُت وستمائة
اٞتـز من خبلؿ تكراره وقد تأكد ىذا  (ٗ)ُب الرحلة األوىل سنة ست وثبلثُت""ٝتاعاً عليو بثغر اإلسكندرية 

 ىذا القوؿ ُب "ا١تعجم" ما يقرب من عشرة مواضع.
ُب كتابو "البداية والنهاية" أو أف ىناؾ وىم وقع عنده تصّحفت  وعلى ىذا فإف عبارة اٟتافظ ابن كثَت إما

مياطيّ سنة رحلة اٟتافظ  ُب -لو ُب ىذه ا١تسألة، بدليل ٥تالفتو لنفسو  كما جاء   -إىل اإلسكندرية  الدِّ
فكاف أوؿ ٝتاعو سنة ست وثبلثُت وستمائة ذلك صرحيًا ُب كتابو "طبقات الشافعيُت" حيث قاؿ: "

من قبل  ا١تؤرخُت، ومنهم  اقد حصل اإلٚتاع فيه سنة رحلتو إىل اإلسكندريةكما أف   .(٘)"باإلسكندرية
 اٟتافظ الذىب.تلميذه 

 
مياطيّ وقد ٝتع اٟتافظ       الشاطب،  اـ أيب علي اٟتسُت بن يوسف بن اٟتسنالفقيو النظّ  فيها من: الدِّ

 .(ٙ)اطّي موتاً يسنة ست وثبلثُت وستمائة، وىو أقدـ شيخ للّدم رحلتو األوىل، ُبىػ( ٖٚٙا١تالكي )ت 
ىػ( أجاز للدمياطي ٙ٘ٙومن الفقيو احملدِّث القرطب أٛتد بن عمر بن إبراىيم، أيب العباس األنصاري )ت 

                                                

 ب.ٚ-أٚ/ؽ ٙٔالدِّمياطّي ( معجم شيوخ ٔ)
 ( ا١تصدر السابق.ٕ)
 .ٖٓٗ/ٔاإلماـ الشوكاين ُب البدر الطالع ىذا الوىم ، وتابعو على ٘ٗ/ٗٔ( البداية والنهاية ٖ)
 ب.ٚ-أٚ/ؽ ٙٔ( معجم شيوخ الدِّمياطّي ٗ)
ىاشم؛ د. ٤تمد زينهم ٤تمد عزب، ط: ىػ(. ٖتقيق: د. أٛتد عمر ٗٚٚ( طبقات الشافعيُت، ابن كثَت: إٝتاعيل بن عمر بن كثَت )ت ٘)

 .ٜٔ٘/ٔـ: ٖٜٜٔمكتبة الثقافة الدينية ٔتصر، سنة  
ىػ( ٖتقيق: ٛٗٚووفيات ا١تشاىَت األعبلـ، للذىب: ٤تمد بن أٛتد بن عثماف )ت  ب، وتاريخ اإلسبلـٙ/ؽ ٙٔمعجم شيوخ الدِّمياطّي ( ٙ)

 .ٓٗٔ/ٗ، وتذكرة اٟتفاظ ٖٕٚ/ٗٔ: ٔ، طـٖٕٓٓ، سنة بَتوتدار الغرب اإلسبلمي ب، ط: اإلستاذ الدكتور بّشار عود خلف
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الفقيو األصول اٟتسن بن علي بن ٤تمد، أيب علي، اآلمدي، ٝتع عليو و  .(ٔ)رواية مروياتو ومصنفاتو عنو
مياطيّ  بن عبد اهلل بن ، وأٛتد، احاس منصورالنّ  اابن األخوين التوأمُت . ومن(ٕ)مؤلفًا لو ُب "الكبللة" الدِّ

من ابن اْٞتَبَّاب أيب عبد اهلل ٤تمد بن و . (ٖ)٣تتمعُت ٚتيع "السداسيات" للرازي الدِّمياطيّ  ما، قرأ عليه٤تمد
مياطيّ ٝتع منو ُب الرحلة الثانية، وقد ىػ( ٖٗٙ)ت  (ٗ)عبد الرٛتن السَّْعِدي   " للقاضي (٘)كتاب "العلم  الدِّ

قد ىػ( و ٔٗٙعيسى بن عبد الباقي ا١تؤدب الكاتب )ت وٝتع من ىػ(. ٕٜٕلي ا١تروزي )ت أٛتد بن ع
مياطيّ ا١تواقييت، قاؿ  . وأيب القاسم بن عبد اهلل بن عبد الرٛتن الصقليّ (ٙ)ٚتيع مروياتودمياطي للأجاز   الدِّ

أيب ٤تمد األنصاري، عبد اهلل بن و . (ٚ)ة ولو تصانيف ُب معرفة أوقات الصبلة""كتبت عنو باإلسكندريّ 
مياطيّ علي بن ٤تمد، ا٠تزرجي، قرأ عليو  أيب ا١تنصور حيِت بن أسعد و . (ٛ)باإلسكندرية "ا١توطأ"من  شيئاً  الدِّ
مياطيّ ىػ( قرأ عليو ٘٘ٙأسعد بن حيِت اإلسكندراين )ت  ومن . (ٜ)الثانية "ُسداسيات" الرازي رحلتو ُب الدِّ

ىػ( قرأ عليو ٕٙٙالفقيو الشريف اٟتَْسٍت ٤تمد بن اٟتسُت بن إسحاؽ، أيب عبد اهلل السَّرسناوي )ت 
مياطيّ  رؼ ابن . ومن الشَّ (ٔٔ)" البن ُجبَت الكناين(ٓٔ)كتاب "سقط زَْند القرحية ُب بذؿ النصيحة  الدِّ

ىػ( وٝتع منو ُب ذي اٟتجة ّٗ٘ٙي )ت ا١تقدسّية ٤تمد بن اٟتسن بن الفقيو عبد السبلـ، أيب بكر السََّفاُقسِ 
ث ابن اْلَمتػِّْيِجي  ٤تمد بن عبد اهلل بن الفقيو احملدِّ و . (ٕٔ)، ُب رحلتو الثانيةسنة تسع وثبلثُت وستمائة

 أيب عبد اهلل ٤تمد بن عبد اهللو  .(ٖٔ)ٝتع منو ُب رحلتو الثانية ىػ(ٜ٘ٙإبراىيم، أيب عبد اهلل الَعِجيسي )ت 
مياطيّ قرأ عليو . (ٗٔ)، التونسي، الشَّرَايبّ التَِّمْيِميّ بن عبد العال،  سقط زَْند القرحية ُب بذؿ أيضاً كتاب: " الدِّ

من ابن الشَّْرش ٤تمد بن إبراىيم بن عبد الرٛتن، األنصارّي التِِّلْمساين )ت و النصيحة" البن ُجبَت. 
                                                

 أ.ٚ-بٙ/ؽ ٓٔ( معجم شيوخ الدِّمياطّي ٔ)
 ب.ٛ/ؽ ٘ٔ ا١تصدر السابق ( ٕ)
 أ.ٖ-بٕ/ؽ ٜٖ ا١تصدر السابق ( ٖ)
 ب.٘/ؽ ٗ ا١تصدر السابق ( ٗ)
ىػ( ٖتقيق: شعيب األرنؤوط، ٤تمد نعيم العرقسوسي، ٛٗٚ( ذكره الذىب ُب "سَت أعبلـ النببلء" الذىب: ٤تمد بن أٛتد بن عثماف )ت ٘)

وابن حجر ُب اجملمع ا١تؤسس للمعجم ا١تفهرس، ابن حجر ، ٕٛ٘/ٖٔ: ٣ٜتلد،ط  ٖٕىػ، ُب ٖٔٗٔط: مؤسسة الرسالة ببَتوت، سنة 
( وُب ٜٜٖ/ٕ: )ٔىػ، طٖٔٗٔىػ(. ٖتقيق: د. يوسف ا١ترعشلي، ط: دار ا١تعرفة ببَتوت، سنة ٤ٕٛ٘تمد )ت  العسقبلين: أٛتد بن علي بن

ىػ(. ٖتقيق: ٤تمد ٕ٘ٛا١تعجم ا١تفهرس: ٕتريد أسانيد الكتب ا١تشهورة واألجزاء ا١تنثورة، ابن حجر العسقبلين: أٛتد بن علي بن ٤تمد )ت 
 .ٓٚ/ٔ: ٔشكور ٤تمود، ط: مؤسسة الرسالة ببَتوت، ط

 ب.ٔ/ؽ ٖ٘معجم شيوخ الدِّمياطّي ( ٙ)
 أ.ٛ/ؽ ٗٗ ا١تصدر السابق( ٚ)
 أ.ٗ/ؽ ٕٕ ا١تصدر السابق (ٛ)
 ب.ٙ-أٙ/ؽ ٔٗ ا١تصدر السابق (ٜ)
 ِل أجد من ذكره. (ٓٔ)
 ب.ٗ/ؽ ٖ( معجم شيوخ الدِّمياطّي ٔٔ)
 ب.ٔ/ؽ ٖ ا١تصدر السابق( ٕٔ)
 أ.ٕ/ؽ ٗ ا١تصدر السابق( ٖٔ)
 ب.ٖ/ؽ ٗ ا١تصدر السابق( ٗٔ)
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َهاِجّي، ٤تمد بن إبراىيم بن ٤تمد، أيب عبد اهلل الو  .(ٔ)ٝتع منو ُب رحلتو األوىل والثانيةىػ( ٓ٘ٙ صِّنػْ
)ت  أيب الفتح اللَّْخِمّي ٤تمد بن اٟتسن بن إٝتاعيل، ا١تعدؿو ىػ( ٛٙٙ)ت  (ٕ)الشافعي ،السَّبلوي  

وأيب عبد اهلل اْلَمَعاِفرِّي ٤تمد بن سليماف بن ٤تمد، األندلسي،  .(ٖ)ٝتع منو ُب رحلتو الثانية ىػ(ٖٗٙ
 ىػ(٘ٙٙومن الَعْدؿ أيب عبد اهلل ٤تمد بن عبد العزيز بن إٝتاعيل، ا١تالكي )ت ىػ(. ٕٚٙ)ت  (ٗ)الشَّاِطِب  

)ت  (ٙ)ومن أيب بكر ٤تمد بن عبد العزيز بن عبد الوىاب، القرشي، الزىري .(٘)ُب رحلتو الثانية ىػ(٘ٙٙ
. (ٚ)ُب رحلتو الثانية ىػ(ٙٗٙىػ( ومن أيب عبد اهلل ٤تمد بن عثماف بن أمَتؾ، النََّشاِورِي ، ا٠تّياط )ت ٗ٘ٙ
اِلِكيّ . (ٚ)الثانية

َ
)ت  (ٛ)ومن خطيب اإلسكندرية وقاضيها ابن ا١توفق ٤تمد بن علي بن عبد الوىاب ا١ت

ىػ(. وأيب علي اٟتسن بن علي ٔٗٙ)ت  (ٜ)سيّ ومن احملدِّث ٤تمد بن ٤تمد بن عبد الرٛتن، القيّ . ىػ(ٕٙٙ
س اٟتسن بن موسى بن يو ا١تدرِّ الفق. ىػ(ٔٙٙ)ت  (ٓٔ)، الفاسيّ علي بن ا١تنتصر بن زكريا، الُكتبّ 

أيب و ىػ( ٗٗٙ)ت  (ٕٔ)ىػ( وأيب علي اٟتسن بن ناصر بن علي، ا١تهدوي، اٟتضرميٚٗٙ)ت  (ٔٔ)فياض
مياطيّ ىػ( قرأ عليو ٔٗٙالقاسم ٛتزة بن عمر بن عتيق، األنصاري )ت  ُب رحلتو األوىل سنة ست  الدِّ

ومن ابن ٥ُتْتار علي بن ٥تتار بن نصر، . (ٖٔ)وستمائةوثبلثُت وستمائة، وُب الرحلة الثانية سنة تسع وثبلثُت 
مياطيّ ىػ( ٝتع منو ٖٛٙأيب اٟتسن العامري )ت  ُب ثغر اإلسكندرية ُب رحلتو األوىل سنة ست وأربعُت  الدِّ

ومن . ىػ(ٕ٘ٙ)ت  (٘ٔ). ومن أيب احملاسن يوسف بن عبد الكاُب بن عبد الوىاب(ٗٔ)وستمائة ُب شوا٢تا
أيب العباس و  .ىػ(ٕٗٙ)ت  (ٙٔ)الفضل يوسف بن عبد ا١تعطي بن منصور الغّساين ابن اْلَمِخْيِلّي أيب

 أيب ،. ومن اْبُن الُفوِّيِّ مظفر بن عبد ا١تلك بن عتيق(ٚٔ)الَبْسكري الفضل بن القاسم بن عبد الرٛتن، الفقيو

                                                

 أ.ٔ/ؽ ٕ( معجم شيوخ الدِّمياطّي ٔ)
 أ.ٕ/ؽ ٕ ا١تصدر السابق ( ٕ)
 أ.ٔ/ؽ ٖ ا١تصدر السابق ( ٖ)
 (.ٜٚ، رقم )ٚٓٔ-ٙٓٔ/ٓ٘أ. وينظر ترٚتتو أيضاً ُب تاريخ اإلسبلـ ٔٔ/ؽ ٖ ا١تصدر السابق ( ٗ)
 أ.ٜ/ؽ ٗ ا١تصدر السابق ( ٘)
 ب.ٜ/ؽ ٗ ا١تصدر السابق ( ٙ)
 ب.٘/ؽ ٘ ا١تصدر السابق ( ٚ)
 ب.ٜ/ؽ ٘ ا١تصدر السابق ( ٛ)
 ب.ٕ/ؽ ٚ ا١تصدر السابق ( ٜ)
 أ.ٜ/ؽ ٘ٔ ا١تصدر السابق ( ٓٔ)
 ب.ٔ/ؽ ٙٔ ا١تصدر السابق ( ٔٔ)
 ب.ٔ-أٔ/ؽ ٘ٔ ا١تصدر السابق ( ٕٔ)
 ب.ٚ-أٚ/ؽ ٙٔ ا١تصدر السابق ( ٖٔ)
 ب.ٕ/ؽ ٖٖ ا١تصدر السابق ( ٗٔ)
 أ.٘/ؽ ٖٗ ا١تصدر السابق ( ٘ٔ)
 ب.ٙ-أٙ/ؽ ٖٗ ا١تصدر السابق ( ٙٔ)
 أ.ٛ/ؽ ٖ٘ ا١تصدر السابق ( ٚٔ)
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السَّرايا، ار عامر بن حساف بن عامر، أيب ومن احملدِّث ابن الوتّ  .ىػ(ٛٗٙ )ت (ٔ)الَعْدؿ منصور،
)ت  (ٖ)وابن الزماخ إماـ رباط ابن حباسة وشيخو عبد اهلل بن أيب بكر بن داود .ىػ(ٗ٘ٙ)ت  (ٕ)اإلجدايب

)ت  (ٗ)عثماف بن عبد الرٛتن بن اٟتسن، ا١تعروؼ بابن عساكر اإلسكندراين، الفقيو. و ىػ(ٜ٘ٙ)ت 
ومن ابن  (.ىػ٘ٗٙ)ت  (٘)الرِّْيِغيّ ومن الفقيو القاضي أيب ٤تمد عبد اهلل بن إبراىيم بن سعيد . ىػ(ٕٙٙ

 .ىػ(ٓ٘ٙ)ت  (ٙ)الواعظ ىبة اهلل بن ٤تمد اٟتسُت بن ُمِفرِّج، ا١تقدسي، أيب البكات

 مدينة القاىرة -ِ
مياطيّ ٍب رحل اٟتافظ       ، وأخذ الكثَت عن (ٚ)علم اٟتديث رواية ودراية بطلبإىل القاىرة وُعٍت فيها  الدِّ

أو الذين وفدوا إليها، فقد كانت القاىرة تزخر بالعلم والعلماء كما كانت من  علمائها سواءًا القاطنُت هبا
أىم اٟتواضر اإلسبلمية ُب ذاؾ الوقت، فطاب للدمياطي اْلُمقاـ فيها، واٗتذىا مستقراً ومنطلقاً لرحبلتو إىل 

 ا١تدف األخرى.
مياطيّ ن كبلـ اٟتافظ وِل تذكر ا١تصادر سنة دخولو إىل القاىرة، وِل أعثر على نص صريح م      ُب  الدِّ

من خبلؿ ما ٚتعتو ٦تا تفرؽ من كبلـ  -إال أنو قد ترجح لدّي  حوؿ سنة دخولو للقاىرة،ا١تعجم 
مياطيّ  أف أقدـ ٝتاع لو ُب مدينة القاىرة كاف ُب  -ُب ا١تعجم حوؿ رحبلتو وٝتاعاتو ُب مدينة القاىرة  الدِّ

 لدّي أف أوؿ دخوؿ لو إىل القاىرة كاف ُب تلك السنة. سنة تسع وثبلثُت وستمائة، وعلى ذلك يًتجح
ين اْلُمْنِذرّي، عبد العظيم بن عبد القويّ       ىػ(. ٙ٘ٙ)ت  (ٛ)وقد ٝتع بالقاىرة من اإلماـ اٟتافظ زَِكّي الدِّ
ومن أيب ٤تمد عبد اهلل بن صبح بن َحس وف، العسقبلين، ا١تقرئ، الفرضي، ا٠تطيب )ت ىػ(. ٙ٘ٙ
مياطيّ ىػ( قاؿ ٕٗٙ قرأت عليو القرآف، وتعلمت منو ... : " قرأت على أستاذي ُب القراءة والفرائضالدِّ

ىػ( ٗ٘ٙ. ومن سبط ابن اٞتوزي أيب ا١تظفر يوسف بن قزغلي بن عبد اهلل )ت (ٜ)الفرائص ومنازؿ القمر"
الدين ا١تقرئ  ومن كماؿ.(ٓٔ)كتاب الذكر والتسبيح من "السنن" للقاضي يوسف يعقوب  الدِّمياطيّ قرأ عليو 

)ت  ُمْسند اآلفاؽ ُب القراءاتعلي بن شجاع بن ساِل، الضرير، تلميذ اإلماـ الشاطب، وزوج ابنتو، 

                                                

 أ.ٕ /ؽٖٛ  السابق ا١تصدر( ٔ)
 أ.ٔ/ؽ ٕٔمعجم شيوخ الدِّمياطّي ( ٕ)
 أ.ٙ/ؽ ٕٔ ا١تصدر السابق ( ٖ)
 أ.ٛ-بٚ/ؽ ٜٕ ا١تصدر السابق ( ٗ)
 أ.ٖ-إٔ/ؽ ٕٔ ا١تصدر السابق ( ٘)
 .ٛ٘ٗ/ٚٗب، وتاريخ اإلسبلـ ٖ-بٕ/ؽ ٔٗ ا١تصدر السابق ( ٙ)
 .ٜ٘ٔ/ٜٔينظر: الواُب بالوفيات  ٚ))
 ب.ٔ-أٔ/ؽ ٕٚ( معجم شيوخ الدِّمياطّي ٛ)
 ب.ٜ-أٜ/ؽ ٕٔ ا١تصدر السابق ( ٜ)
 ب.ٖ-أٖ/ؽ ٖٗ ا١تصدر السابق ( ٓٔ)
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. (ٔ): "قرأت عليو القرآف بالروايات السبع، وأجازنيها، وىي عندي ُب ٣تلدة مفردة"الدِّمياطيّ ىػ( قاؿ ٔٙٙ
مياطيّ ىػ( خرّج لو ٓٙٙبن عبد السبلـ بن اٟتسن، أيب ٤تمد، السلمي )ت ومن عز الدين عبد العزيز   الدِّ

ومن شيخ الديار ا١تصرية اٞتُّميزِي أيب اٟتسن علي بن ىبة اهلل بن . (ٕ)أربعُت حديثًا من عوال مسموعاتو
مياطيّ ىػ( ٝتع منو ٜٗٙسبلمة، اللخمي، مسند زمانو )ت  ومن فخر . (ٖ)ُب الثمانُت من عمره وشيخو الدِّ

ىػ( وأيب الت قى صاّب بن ٛٗٙفخر القضاة ابن اٞتَبَّاب أٛتد بن ٤تمد بن عبد العزيز، أيب الفضل )ت 
دٞتي، ا٠تّياط )ت 

ُ
مياطيّ ىػ( ٝتع منهما ٔ٘ٙشجاع بن ٤تمد، أيب اٟتسن، ا١ت "صحيح مسلم"  الدِّ

ألصول، ا١تتصدر ّتامع ىػ( ا٠تطيب آٗٙومن أٛتد بن أيب القاسم بن عناف، أيب العباس )ت . (ٗ)مرتُت
مياطيّ األزىر، قرأ عليو  ومن احملدِّث وا١تفسِّر ٤تمد بن . (٘)األزىر اٞتامع"منخوؿ الُبىاف" للغزال ُب  الدِّ

َلِمّي، األَْنَدُلِسيّ  ومن النجيب لؤلؤ بن أٛتد بن عبد . ىػ(٘٘ٙ)ت (ٙ)عبد اهلل بن ٤تمد، أيب عبد اهلل، الس 
ومن احملدِّث تاج الدين إٝتاعيل بن إبراىيم بن عبد . ىػ(ٕٚٙ)ت  (ٚ)النحوي، الضريراهلل، ا١تقرئ، الفقيو، 

ومن ابن اْلُمَقَّت أيب اٟتسن علي بن اٟتسُت بن علي،  .ىػ(ٜٗٙ)ت  (ٛ)عبد الرٛتن، أيب طاىر القرشي
مياطيّ ىػ( ٝتع منو ٖٗٙاٟتنبلي، الّنجار )ت  النجم  ومن . (ٜ)ىػ، وىو ُب التسعُت من عمرهٖٚٙسنة  الدِّ

ىػ( ٝتع منو با١تسجد ٚٚٙابن إسرائيل، ٤تمد بن ِسوار بن إسرائيل، أيب ا١تعال الدِّمشقي، األديب )ت 
 (ٔٔ). ومن احملدِّث ٤تمد بن عبد العزيز بن عبد الرحيم، أيب عبد اهلل، اَٟتَسٍِتّ (ٓٔ)اٞتامع األنور اٟتاكمي

ومن احملدِّث  .ىػ(ٗٗٙ)ت  (ٕٔ)، ا٠تطيبومن الفقيو اٟتاكم عثماف بن يوسف ، أيب عمرو .ىػ(ٜٗٙ)ت 
ومن ا١تؤذِّف باٞتامع  .ىػ(ٕ٘ٙ)ت  (ٖٔ)أيب الفضل عباس بن بَػْزواف بن طرخاف، كماؿ الدين، الشيباين
ومن ابن اْٟتَلّب ٤تمد . ىػ(ٖ٘ٙ)ت  (ٗٔ)األنور اٟتاكمي ٤تمد بن عبد اٟتق بن ىبة اهلل، أيب الفتح ا١تصري

                                                

 ب.ٖ-أٖ/ؽ ٖٔ ا١تصدر السابق ( ٔ)
 أ.ٖ-بٕ/ؽ ٕٙ( معجم شيوخ الدِّمياطّي ٕ)
 ب.٘-بٗ/ؽ ٖٖ ا١تصدر السابق ( ٖ)
 ب.ٛ-أٛ/ؽ ٜٔ ا١تصدر السابق ( ٗ)
 ب.ٜ/ؽ ٓٔ ا١تصدر السابق ( ٘)
 أ.ٖ/ؽ ٗ ا١تصدر السابق ( ٙ)
 ب.ٜ/ؽ ٖٙ ا١تصدر السابق ( ٚ)
 ب.ٗ/ؽ ٖٔ ا١تصدر السابق ( ٛ)
 ب.ٛ-أٛ/ؽ ٖٓ ا١تصدر السابق ( ٜ)
 أ.ٔ/ؽ ٗ ا١تصدر السابق ( ٓٔ)
 ب.ٜ/ؽ ٗ ا١تصدر السابق ( ٔٔ)
 أ.ٕ-بٔ/ؽ ٖٓ ا١تصدر السابق ( ٕٔ)
 ب.ٔ/ؽ ٕٔ ا١تصدر السابق ( ٖٔ)
 أ.٘/ؽ ٗ ا١تصدر السابق ( ٗٔ)
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، أيب حفص ٙٙٙ)ت  (ٔ)د اهلل اٟتَُْسْيٍِتّ عب يبأو بن عبد الرٛتن بن علي،  ىػ(. ومن عمر بن علي بن مكاـر
 . ىػ(ٙٗٙ)ت  (ٕ)حفص األنصاري، الفقيو، ا٠تطيب

كردية بنت عبد اٟتق بن ىبة والشيخة  ىػ(. ٚ٘ٙ)ت  (ٖ)فاطمة بنت يونس بن ٤تمد، أـ ٤تمدومن الشيخة 
)ت  (٘)علي بن أٛتد، ابن ا١تغريب األنصاريمن أيب الِعزِّ ُمكرَـّ بن و  .ىػ(ٔٗٙ)ت  (ٗ)ىبة اهلل، أـ الفضل

ومن وجيو الدين أيب اٟتسن . ىػ(ٚٚٙ)ت  (ٙ)أيب منصور ظافر بن نصر بن ظافر، الفقيو الوكيلو  .ىػ(٘ٗٙ
َناوّي ضياء بن عبد الكرًن بن حاًب، ا٠تطيب، األديب

َ
 . ىػ(ٓٛٙ)ت  (ٚ)اٟتسن ا١ت

 (ٖ)يسبً لٍ بً مدينة  -ّ
مياطيّ دخلها اٟتافظ       ، وٝتع فيها من الفقيو الزاىد ابن البيطار عبد اهلل بن أسد بن خلف، أيب الدِّ

مياطيّ ىػ( قاؿ ٤ٙ٘٘تمد األنصاري )ت  "قرأت عليو القرآف، ودرست عليو السنة، وٝتعت عليو  الدِّ
. ومن الفقيو اٟتاكم ابن أيب عمامة علي بن صاّب بن علي، أيب (ٜ)اٟتديث، وبانت منو كرامات عديدة"

ومن الفقيو تاج الدين أيب عبد اهلل ٤تمد بن إٝتاعيل بن ىبة اهلل  .ىػ(ٙٚٙ)ت  (ٓٔ)لشافعياٟتسن ا
 ىػ(. ٙٗٙ)ت  (ٔٔ)الَعْسَقبلين ، صاحب السَِّلفي

 

 سة:ثانيان: البالد المقدٌ 

 مكة المكرمة -ْ

                                                

 ب.ٙ/ؽ ٗ ا١تصدر السابق ( ٔ)
 ب.ٛ-أٛ/ؽ ٖٗ ا١تصدر السابق ( ٕ)
 أ.ٗ-بٖ/ؽ ٖٙ( معجم شيوخ الدِّمياطّي ٖ)
 أ.ٜ/ؽ ٖٙ ا١تصدر السابق ( ٗ)
 أ.ٙ-ب٘/ؽ ٖٛ ا١تصدر السابق ( ٘)
 أ.ٚ/ؽ ٕٓ ا١تصدر السابق ( ٙ)
 ب.ٖ/ؽ ٕٓ ا١تصدر السابق ( ٚ)
( مدينة على طريق الّشاـ، بينها وبُت فسطاط مصر عشرة فراسخ. وىي تقع اليـو ُب ٤تافظة الشرقية ٔتصر. ينظر "معجم البلداف" ٛ)
ٔ/ٜٗٚ . 
 أ.ٙ-ب٘/ؽ ٕٔ( معجم شيوخ الدِّمياطّي ٜ)
 ب.ٗ-أٗ/ؽ ٖٔ ا١تصدر السابق ( ٓٔ)
 ب.٘/ٕ ا١تصدر السابق ( ٔٔ)
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مياطيّ اٟتافظ  هادخل      أيب عمرو  ٔتكة ، وٝتع فيها من إماـ اٟتنابلة(ٔ)ىػٖٗٙسنة ُب اً، وذلك حاجّ  الدِّ
ريف، ٤تمد بن عمر بن ٤تمد أيب ة باٟتـر الشّ ومن إماـ ا١تالكيّ . ىػ(ٗٚٙ)ت  (ٕ)عمرو عثماف بن موسى

 . ىػ(ٖٙٙ)ت  (ٖ)، الفقيو، ضياء الدينالتَػْوَزرِيّ عبد اهلل، 
ىػ( وكاف قد قارب ا١تائة أو طعن فيها. ومن أيب ٘ٗٙ)ت  (ٗ)ومن أيب القاسم عبد الرٛتن بن فتوح ا١تكي

ىػ( وأيب ٜ٘ٙ)ت  (ٙ)ىػ( وأيب اٟتسن ٤تمد بن األ٧تب النػَّعَّاؿٙٛٙ)ت  (٘)بكر ٤تمد بن أٛتد التَػْوَزرِيّ 
)ت  (ٛ)ىػ( والفقيو أيب ٤تمد جابر بن أسعد اٟتمَتي٘٘ٙ)ت  (ٚ)عبد اهلل ٤تمد بن عبد اهلل ا١ترسي

ريف ذاكر بن عبد ومن ا١تؤذف باٟتـر الشّ ىػ(. ٘ٗٙ)ت  (ٜ)شعيب بن حيِت الزعفراين وأيب مدينىػ( ٜٗٙ
مياطيّ ىػ( ٝتع منو ٜٗٙا١تؤمن بن أيب ا١تعال الَكاَزُروينّ )توُب بعد  ومن احملدِّث  .(ٓٔ)ىػٗٗٙسنة  الدِّ

َلِمّي، األَْنَدُلِسيّ  ومن أيب عبد اهلل . ىػ(٘٘ٙ)ت (ٔٔ)وا١تفسِّر ٤تمد بن عبد اهلل بن ٤تمد، أيب عبد اهلل، الس 
مياطيّ الفقيو. قرأ عليو  بن ٤تمد٤تمد بن عبد اهلل الَعجيب  ومن ابن الطّحاف، ٤تمد . (ٕٔ)باٟتـر ا١تكي الدِّ

                                                

 أ.ٗٔ/ؽ ٖ ا١تصدر السابق ( ينظر ٔ)
ىػ(. ط: دار الكتاب اإلسبلمي ٕٙٚب، ذيل مرآة الزماف، اليونيٍت: قطب الدين موسى بن ٤تمد )ت ٓٔ/ؽ ٜٕ ا١تصدر السابق ( ٕ)

 .ٖٖٗ/٘، وشذرات الذىب ٜ٘ٔ/ٓ٘، تاريخ اإلسبلـ ٖٚٔ/٣ٖتلدات:  ٗـ، ُب ٕٜٜٔىػ ٖٔٗٔبالقاىرة، سنة 
 ب.  ٗ-أٗ/ؽ ٙ ا١تصدر السابق ( ٖ)
ُب تاريخ البلد األمُت، تقي الدين الفاسي: ٤تمد بن أٛتد  ، العقد الثمُتٜٕٙ/ٖٕ، سَت أعبلـ النببلء ٜ/ؽ ٕٗشيوخ الدِّمياطّي ( معجم ٗ)

، "ذيل التقييد" ٜٖٛ/٘ـ: ٜٜٙٔ-ٜٛ٘ٔىػ(.  ٖتقيق األساتذة: الفقي، وفؤاد سيد، و٤تمود الطناحي، القاىرة ٕٖٛأٛتد بن علي )ت 
ٕ/ٜٔ. 
، ٔٛٔ/ٕ، وفوات الوفيات ٕٛٗ، والواُب بالوفيات رقمٕٚٚ/ٔ٘أ، ينظر ترٚتتو ُب: تاريخ اإلسبلـ ٛ/ٔطّي ( معجم شيوخ الدِّميا٘)

ُب تاريخ مصر والقاىرة، جبلؿ الدين  وحسن احملاضرة ٖٖٚ/ٚ، والنجـو الزاىرة البن تغربردي ٛٔ/٘وطبقات الشافعية الكبى للسبكي 
ـ، ٜٚٙٔىػ ٖٚٛٔتحقيق: ٤تمد أبو الفضل إبراىيم، ط: دار إحياء الكتب العربية ٔتصر، ىػ(. بٜٔٔالسيوطي، عبد الرٛتن بن أيب بكر )ت 

 .ٜٖٚ/٘، وشذرات الذىب ٖٕٙ/ٔ: ُٔب جزأين، ط
ىػ( ينظر ترٚتتو ُب صلة التكملة لوفيات النقلة، اٟتسيٍت: عز الدين أٛتد بن ٤تمد بن عبد ٜ٘ٙب )ت ٚ/ٕ( معجم شيوخ الدِّمياطّي ٙ)

، ٔٚٗ/ٔ( "ذيل ا١ترآة"ٕٙٛ، رقم )٘٘ٗ/ٔ: ٔط ،ـٕٚٓٓىػ ٕٖٛٗٔتقيق: أ.د. بشار عّواد، ط: دار الغرب، سنة  ىػ(ٜ٘ٙالرٛتن )ت 
ىػ(. ُٛٗٚب خب من غب، مشس الدين الذىب: ٤تمد بن أٛتد بن عثماف )ت  ( والعبٕٓ٘، رقم )ٜٖٗ-ٖٜٖ/ٛٗوُب "تاريخ اإلسبلـ" 

( و"الواُب" ٕٓٗ، رقم )ٖٖٗ/ٖٕ، و"سَت أعبلـ النببلء" ٜٕٙ/ٖالكتب العلمية ببَتوت، ٖتقيق: ٤تمد السعيد بن بسيوين زغلوؿ، ط: دار 
 ، وغَتىم.ٖٕٔ/ٕ
-ٕٖٔ/ٖٕ( و"سَت أعبلـ النببلء" ٕٚٔ، رقم )ٕٗٔ-ٕٔٔ/ٛٗأ، ينظر ترٚتتو ُب "تاريخ اإلسبلـ" ٖ/ٗ( معجم شيوخ الدِّمياطّي ٚ)

من ذيل تاريخ بغداد، ابن  ، وُب ا١تستفادٜٚٔ/ٖٔ، "البداية والنهاية" ٖٕٛ-ٕٕٛ/ٖ، و"الواُب" ٕٚٚ/ٖ( و"العب" ٕٕٓ، رقم )ٜٕٔ
-٘ٔ/ٔىػ(. ٖتقيق: مصطفى عبد القادر عطا، ط: دار الكتب العلمية ببَتوت: ٜٗٚالدِّمياطّي: أٛتد بن أيبك بن عبد اهلل اٟتسامي )ت 

 ، وغَتىم.٘ٗٔ-ٗٗٔ/ٔ( و"ذيل التقييد" ٖٔ، رقم )ٙٔ
 .ٓٓٗ/ٖ، العقد الثمُت ٜ٘ٗ/ٔ" والفاسي ُب ذيل التقييد ٛ/ؽ ٗٔطّي ( "معجم شيوخ الدِّمياٛ)
 .ٕٖٗ/ٙٔ، وسَت أعبلـ النببلء ٕٔٚ/ٚٗ، وتاريخ اإلسبلـ ٚٛٔ/ٔأ، ينظر ترٚتتو ُب صلة التكملة ٗ/ؽٜٔ( معجم شيوخ الدِّمياطّي ٜ)
 أ.ٙ/ؽ ٚٔ( معجم شيوخ الدِّمياطّي ٓٔ)
 أ.ٖ/ؽ ٗ ا١تصدر السابق ( ٔٔ)
 أ.ٗ/ٗ ا١تصدر السابق ( ٕٔ)
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ريف، ة زمـز من اٟتـر الشّ بَّ ومن ا١تؤذِّف بقُ . ىػ(ٜٗٙ)ت  (ٔ)بن أٛتد بن َحْيَدْف، أيب عبد اهلل، الل دِّي، الفقيو
 ىػ(. ٘٘ٙ)ت  (ٕ)الَكاَزُروينّ، ٤تمد بن عبد السبلـ بن أيب ا١تعالريف، أيب عبد اهلل الشّ 

  

                                                

 ب.ٗ/ؽ ٔ ا١تصدر السابق ( ٔ)
 أ.ٛ/ؽ ٗ ا١تصدر السابق ( ٕ)
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 المدينة المنورة -ٓ
مياطيّ دخلها اٟتافظ       بكر عبد اهلل بن  أيبٝتع فيها من الفقيو اٟتنفي ، و (ٔ)ىػٗٗٙبعد َحجَِّتو سنة  الدِّ

ومن  .(ٖ)ومن ا١تعلم أيب اٟتسن علي بن ساِل بن سعد اٟتَسٍت ىػ( ٛ٘ٙ)ت  (ٕ)ا١تبارؾ ا٢تذل ا١تسعودي
تَػْوَزرِّي، ومن أيب بكر ٤تمد ال .(ٗ)الفقيو عبد الرٛتن بن مسلم بن عبد الوىاب ا١تنعوب بالسِّراج اإلسكندري

 .أيضاً  وأيب مدين الزعفراين

 بيت المقدس -ٔ
مياطيّ دخلها اٟتافظ   عبد ا١تنعم بن حيِت بن إبراىيمخطيب ا١تسجد األقصى أيب الذَّكاء وٝتع فيها من  الدِّ

٤تمد بن نصر اهلل بن أيب بكر ومن  .(٘)"قرأت على ا٠تطيب عبد ا١تنعم بن حيِت بالقدسالنَّابُػُلسّي، قاؿ: "
    .(ٙ)الشريف" الصخرة ْتـر ا١تقدس بالبيت ٤تمد بن اهلل نصر بن بكر أيب على قرأت ، وقاؿ: "٤تمد

                                                

 ب.ٕ-إٔ/ؽ ٖٔ( معجم شيوخ الدِّمياطّي ٔ)
 أ.ٜ/ ؽٕٕ ا١تصدر السابق ( ٕ)
 .سنة أربع وأربعُت وستمائة قاؿ: ٝتعت منو ب.ٕ-إٔ/ؽ ٖٔ ا١تصدر السابق ( ٖ)
 .القاسم عبد الرٛتن بن مسلم لنفسو، ْتـر رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلمأنشدين أبو قاؿ:  .أٖ/ؽ ٕ٘ ا١تصدر السابق ( ٗ)
 ب.ٛ/ؽ ٕٛ ا١تصدر السابق  (٘)
 ب.٘/ؽ ٛ ا١تصدر السابق ( ٙ)
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 ة:اميٌ البالد الشَّ  :ثالثان 

 دمشقمدينة  -ٕ
مياطيّ رحل إليها اٟتافظ       مدة، وأكثر هبا  فيهاأقاـ و  ،(ٔ)بَقبوؿ كبَتوحضي فيها  ات،ثبلث مرّ  الدِّ
ىػ( اليت وقفها لطلبة ٖ٘ٙ، ودرَّس فيها ُب دار أيب الطاىر الُقْوِصي )ت عديدة سنواتٍ ماع وأفاد أىلها السّ 

مياطيّ اٟتديث، وفيها كاف مسكن   . (ٕ) وقتذاؾ الدِّ
 

مياطيّ  وقد دخل      سنة وذلك  ،من عمره الثانية والثبلثُت ُبُب رحلتو األوىل مدينة دمشق وىو  الدِّ
وغَتىم، فسمع من ابن سٍت الدولة أٛتد بن  (ٗ)أصحاب ابن عساكر بقي من نوٝتع فيها ٦ت ،(ٖ)ىػ٘ٗٙ

ٍّب  فأجازين ٔتلبوٍس نفيسوقرأتو عليو بدمشق..  ..جت لو معجماً شامبلً وقد خرّ ىػ( وقاؿ: "ٛ٘ٙحيِت )ت 
مياطيّ وفيها ٝتع  .(٘)تو وعطيتو وكرامتو"ل. وكاف تعاىدين بصِ .ٔتلبوٍس حسن ١تّا عدلت من أيب  أيضاً  الدِّ

ىػ( وقرأ عليو عدة أجزاء، منها: "جزء ابن جوصا" وجزء ٛ٘ٙعبد اهلل ٤تمد بن أيب اٟتسُت اليُػْونيٍّت )ت 
من "حديث أٛتد بن سليماف بن زبَّاف الكندي" وجزء من "حديث أيب مسلم ٤تمد بن أٛتد البغدادي" 

" وجزء من داديالبغ وجزء من "حديث عبد الوىاب الكبليب" وجزء من "حديث أٛتد بن علي ا٠تطيب
َتىا بسماعو اٟتريري" وغ من "حديث القاسم بن علي"حديث خيثمة بن سليماف الطرابلسي" وجزء 

ىػ( وقرأ عليو ٙ٘ٙ)ت  (ٚ)ومن أيب عبد اهلل ٤تمد بن أٛتد بن ىبة اهلل. (ٙ)ٞتميعها من ا٠تشوعي"
ىػ( وقرأ ٖ٘ٙبكر البلخي )ت ومن أيب عبد اهلل ٤تمد بن أيب . "الغيبلنيات" و"فوائد أيب إسحاؽ ا١تزكي"

عليو "األربعُت" أليب نصر ٤تمد بن علي بن ودعاف، و"األربعُت" للحكاـ، و"ا١تساواة" أليب سعيد ٤تمد بن 
 مكاـر بن نفي بن طرخافمن أيب السخاء ٝتع و  عبد الرٛتن ا١تسعودي، وشيئًا من "مسند" اإلماـ أٛتد.
ومن أيب عبد اهلل ٤تمد بن إٝتاعيل بن أٛتد .(ٛ)القيسي ُب ٚتادي األوىل سنة ٜتس وٜتسُت وستمائة

مياطيّ  ىػ( قرأ عليوٙ٘ٙالنَّابُػُلِسّي )ت  ومن أيب الطاىر إٝتاعيل بن حامد  .(ٜ)"معجم الطباين الصغَت" الدِّ
                                                

( فقد جلس فيها لئلمبلء والتدريس، ولو مؤلف ُب ما أمبله ُب دمشق. وروي أف أىل دمشق صلوا عليو صبلة الغائب عند وفاتو. ينظر: ٔ)
 .ٔٔٗ/ٖ فوات الوفيات

 أ.ٙ/ؽ ٖٔ( ينظر: معجم شيوخ الدِّمياطّي ٕ)
الدرر الكامنة و ، ٓٔٗ/ٕفوات الوفيات و ، ٜ٘ٔ/ٜٔ، والواُب بالوفيات ٕٜٗ/ٔأعياف العصر وأعواف النصر ، و ٕٙٚا١تقتفي للبزال ( ٖ)
ٖ/ٕٕٔ . 
 .ٜٔ٘طبقات الشافعيُت البن كثَت ص ، و ٕٙٚا١تقتفي للبزال  (ٗ)
 .ٚٙٛ/ٔ، وطبقات الشافعيُت البن كثَت ٖٖٗ/ٛٗب، وتاريخ اإلسبلـ ٜ/ؽٔٔالدِّمياطّي  ( ينظر: معجم شيوخ٘)
 ب.ٙ/ٖ ا١تصدر السابق ( ٙ)
 أ.ٕٔ/ؽ ٔ ا١تصدر السابق ( ٚ)
 أ.ٗ/ٖٛا١تصدر السابق ( ٛ)
 ب.ٖ-بٕ/ؽ ٕ ا١تصدر السابق ( ٜ)
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مياطيّ ىػ( ٝتع ٖ٘ٙحامد بن عبد الرٛتن، األنصاري الُقْوِصي )ت  منو "جزء األنصاري" وغَت  الدِّ
مياطيّ ىػ( قرأ عليو ٙ٘ٙ. ومن أيب طاىر اٟتسن بن أٛتد بن اٟتسن بن أيب العّياش )ت (ٔ)ذلك كتاب   الدِّ

.ومن أيب بكر عبد اهلل بن حسن بن حسن (ٕ)"الرحلة" للخطيب البغدادي، بسماعو من ا٠تشوعي
مياطيّ ىػ( قاؿ ٘ٗٙاألنصاري )ت  ومن احملدِّث ا١تؤرخ ابن  يخة، وٝتعناىا منو"."وقد خّرجت لو مش (ٖ)الدِّ

ىػ( صاحب كتاب "بغية الطلب ُب تاريخ حلب"، قرأ عليو ٓٙٙابن الَعِدًن عمر بن أٛتد بن ىبة اهلل )ت 
مياطيّ  من أيب ٤تمد .و (٘)، ورافقو من بغداد إىل دمشق مرتُت(ٗ)"خطب ابن نباتة" بسماعو من الكندي الدِّ

ومن أيب ا١تنصور مظفر بن  ُب رحلتو األوىل، ىػ(ٕ٘ٙ)ت  (ٙ)قيسي٤تمد سديد الدين مكي بن ا١تسلم ال
ىػ( ٙ٘ٙ)ت  (ٛ)من ابن عّوة عمر بن أيب نصر اٞتزريو . ُب األوىل ىػ(ٚٙٙ)ت  (ٚ)عبد الكرًن األنصاري

ُب رحلتو ىػ( ٓ٘ٙ)ت وأكثر عنو  (ٜ)ج الدمشقيرَّ فَ مُ العباس أٛتد بن الْ  أيب ابن مسلمة ىػ( ومنٙ٘ٙ
)ت  (ٓٔ)فاطمة بنت علي بن القاسم ، بنت حفيد ابن عساكر،األصيلة أـ العرب خةومن الشيّ الثانية. 

ىػ( ُب رحلتو ٓٚٙ)ت  (ٔٔ)من ابن مسلمة حيِت بن عبد الرحيم الدمشقيُب رحلتو الثانية. و ىػ( ٖٛٙ
. ومن الشيخة سارة بنت اٟتسن بن ىػ(ٕٚٙ)ت  (ٕٔ)أيب ا١تظفر يوسف بن يعقوب الدمشقيالثالثة. ومن 

 .(ٗٔ)بنت القاضي أيب الفتح األنصاري والشيخة سارة، (ٖٔ)القرشية التيمية البكرية٤تمد 

                                                

 أ.ٙ/ؽ ٖٔ( معجم شيوخ الدِّمياطّي ٔ)
 أ.ٕ/ؽ ٔٔ ا١تصدر السابق ( ٕ)
 ب.ٚ/ؽٕٔ ا١تصدر السابق ( ٖ)
 أ.ٕ/ؽ ٖٗ ا١تصدر السابق ( ٗ)
 أ.ٕ/ؽ ٖٗ ا١تصدر السابق  (٘)
، ٜٕٓ/ٕ، وذيل التقييد ٕٙٛ/ٖٕ( وسَت أعبلـ النببلء ٛٛٗوينظر ترٚتتو أيضاً ُب صلة التكملة رقم )أ، ٚ/ٖٛ ا١تصدر السابق ( ٙ)

 .ٕٓٙ/٘، وشذرات الذىب ٖٖ/ٚوالنجـو الزاىرة 
، ٕٚٛ/٘ٔ، وتاريخ اإلسبلـ ٕٛٗ/ٕ، وذيل مرآة الزماف ٕٚ٘/ٕوينظر ترٚتتو أيضاً ُب صلة التكملة  أ،ٔ/ٖٛ ا١تصدر السابق ( ٚ)

 .ٕٖ٘/ ٘وشذرات الذىب 
 .ٕٓٛ/٘، وشذرات الذىب ٜٕٚ/ٛٗأ، وينظر ترٚتتو أيضاً ُب تاريخ اإلسبلـ ٔ/ٖ٘ ا١تصدر السابق ( ٛ)
، ُب دار الغرب كامراف سعد اهلل الٌدلوم١تشيخة البغدادية" طبع بتحقيق: أ. وىو صاحب كتاب "اٛ/ٔٔ( معجم شيوخ الدِّمياطّي ٜ)

، وسَت أعبلـ النببلء ٜٖٗ/ٚٗ( وتاريخ اإلسبلـ ٛٗٗـ. ينظر ترٚتتو أيضاً ُب صلة التكملة، رقم )ٕٕٓٓاإلسبلمي ببَتوت، سنة 
 .٘ٛٔ/ٛ، والواُب بالوفيات ٕٕٛ-ٕٔٛ/ٖٕ

، ٖٛٛ/ٕ، وذيل التقييد ٔٔٔ/ٕ، ومعجم الذىب ٙ٘ٔ/ٔ٘ترٚتتها أيضاً ُب تاريخ اإلسبلـ  أ، وينظرٔ/ٖٙ( معجم شيوخ الدِّمياطّي ٓٔ)
 وشذرات الذىب.

 .ٕٖٓ/ٜٗب، وينظر ترٚتتو أيضاً ُب تاريخ اإلسبلـ ٜ/ٔٗ( معجم شيوخ الدِّمياطّي ٔٔ)
، وذيل التقييد للفاسي ٖٗٗٔ/ ٗاٟتفاظ ، وتذكرة ٕٔ/ٜٗب، وينظر ترٚتتو أيضاً ُب تاريخ اإلسبلـ ٓٔ/ٖٗ( معجم شيوخ الدِّمياطّي ٕٔ)
ٕ /ٖٖٕ-ٖٖٖ. 
 أ.ٕ/ؽٜٔ( معجم شيوخ الدِّمياطّي ٖٔ)
 ب.ٕ/ؽٜٔ ا١تصدر السابق ( ٗٔ)
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 حلبمدينة  -ٖ
مياطيّ دخلها اٟتافظ       )ت  (ٔ)وٝتع فيها من ٤تدِّث الشَّاـ أيب اٟتجاج يوسف بن خليل الدمشقي الدِّ
مياطيّ قرأ عليو ىػ( وقد أفاد منو إسنادًا عالياً، و ٛٗٙ اَرُقْطٍِتّ  الدِّ ، و"سنن أيب قُػرَّة" ١توسى بن (ٕ)"سنن" الدَّ

أليب كبلمها "اٟتلية"  و، (٘)، و"ا١تستخرج على صحيح مسلم"(ٗ)، و"الطبقات" للواقدي(ٖ)طارؽ اليماين
، وعلى أيب (ٚ)"مشيخة الرازي"ىػ( ٛٗٙأيب ٤تمد يونس )ت كما قرأ على أخويو  .(ٙ)نُعيم األصبهاين
َعمَّرومن . (ٜ)ىػ( قرأ عليو "معجم الطباين الصغَت"ٛ٘ٙ)ت  (ٛ)إسحاؽ إبراىيم

ُ
ْسِند ا١ت

ُ
أيب ابن رواحة،  ا١ت

مياطيّ ىػ( وقاؿ ٙٗٙ)ت  (ٓٔ)أيب القاسم عبد اهلل بن اٟتسُت بن عبد اهلل، الّشاىد قرأت على ىذا : (ٔٔ)الدِّ
حديث حيِت بن إبراىيم السابع والتاسع من و للنفعي، والسادس  "واألربعُت" "(ٕٔ)العشرة الثقفيات"الشيخ 

لو، واألوؿ والثاين من حديث عبد  "الدعاء"وكتاب  ،ا١تزكي، والسادس والسابع والثامن من حديث احملاملي
 "األذاف"، وللمروزيعائشة" مسند "، و، و"الثمانُت" لآلجري"عرفةجزء ابن "ي، وهاكفاهلل بن ٤تمد ال

َلِفي "األربعُت"و البن حياف، ، "وي٣تالس ابن عبد كو "لو، و ة"شرط القراء"و "أماليو"،من ، وجزء آخر للسِّ
الصفار"، وجزء من حديث علي بن حرب، وغَت ذلك بسماعو ٚتيع ذلك من اٟتافظ جزء عفاف "و

مياطيّ ىػ( قرأ عليو ٕ٘ٙومن أيب ٤تمد عبد اهلل بن حسن بن ٤تمد ا٢تكاري  )ت  السِّلفي. ٚتيع كتاب  الدِّ
"مسند  منة" و"مسند ابن مسعود" وشيئًا من "مسند أنس بن مالك" و"مسند العشر "صحيح البخاري" 

ىػ( وقرأ عليو ٖ٘ٙومن أيب ا١تكاـر ٤تمد بن ٤تمد بن عبد اهلل األسدي )ت . (ٖٔ)اإلماـ أٛتد بن حنبل"
عمر بن أٛتد بن ىبة  الَعِدًنومن احملدِّث ابن .(ٗٔ)ٚتيع أحاديث ٤تمد بن ٤تمد بن غيبلف ُب ٣تلس واحد

مياطيّ ىػ( صاحب كتاب "بغية الطلب ُب تاريخ حلب" قرأ عليو ٓٙٙاللة )ت  "الغيبلنيات"  الدِّ

                                                

 أ.ٖ-بٕ/ؽ ٖٗ( معجم شيوخ الدِّمياطّي ٔ)
 .ٗٙٔ/ٕ( ذيل التقييد للفاسي ٕ)
 .ٚ٘( ا١تصدر الّسابق ص ٖ)
ىػ(. ٖتقيق وتعليق: ٣تدي ٘ٓٚالدِّمياطّي: عبد ا١تؤمن بن خلف بن شرؼ )ت ( التسلي واالغتباط ١تن تقدـ من األفراط، شرؼ الدين ٗ)

 .ٕٙ: ص ٔـ، طٜٛٛٔىػ ٛٓٗٔالسيد إبراىيم، ط: مكتبة الساعي بالرياض؛ مكتبة القرآف بالقاىرة، سنة 
 .ٗٙٔ/ٕ( ذيل التقييد للفاسي ٘)
 .ٗٙٔ/ٕ، وذيل التقييد للفاسي ٖٕٛمصافحات مسلم النسائي للدمياطي ص  ٙ))
 أ.ٕ/ؽٗٗ( معجم شيوخ الدِّمياطّي ٚ)
 ب.ٕ/ؽ ٕٔ ا١تصدر السابق ( ٛ)
 ب.ٖ/ؽ ٕ ا١تصدر السابق ( ٜ)
 .ٕٔٙ/ٖٕب. ينظر ترٚتتو أيضاً ُب سَت أعبلـ النببلء ٛ/ؽٕٔ ا١تصدر السابق ( ٓٔ)
 أ.ٜ –ب ٛ/ؽٕٔ ا١تصدر السابق ( ٔٔ)
 .ٕٜٖ/ٔىػ(. انظر ا١تعجم ا١تفهرس ٜٛٗ( أليب عبد اهلل القاسم بن الفضل بن أٛتد األصبهاين )ت ٕٔ)
 أٛ-بٚ/ؽٕٔ( معجم شيوخ الدِّمياطّي ٖٔ)
 ب.ٔ/ؽ ٚ ا١تصدر السابق ( ٗٔ)
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ومن أيب عبد اهلل ٤تمد بن ٤تمد بن يّدر السبيت، وقد ٝتع منو . (ٔ)و"ا١تركبات" وغَتىا عن ابن طبزد
مياطيّ  القضاة ٤تمد بن ٤تمد بن عبد الرٛتن، أيب ومن قاضي . (ٕ)"صحيح اإلماـ البخاري"شيئا من  الدِّ

، األسدي  (ٗ)ومن ابن القْيسراين أيب بكر ٤تمد بن أٛتد بن خالد، ا١تخزومي. ىػ(ٕٚٙ)ت  (ٖ)ا١تكاـر
ىػ( أيضاً ٙ٘ٙ)ت  (٘)ومن أيب عبد اهلل ٤تمد بن أٛتد بن ىبة اهلل. ىػ(ٙ٘٘بعنتاب من أعماؿ حلب )ت 

ومن الفقيو القاضي أيب عبد اهلل ٤تمد بن إبراىيم  أيضاً وقرأ عليو "الغيبلنيات" و"فوائد أيب إسحاؽ ا١تزكي".
ومن الفقيو أيب مظفر صقر بن . ىػ(ٙٙٙ)ت  مدينة تل باشر من أعماؿ حلبُب  (ٙ)بن شبل، اإلربلي

مياطيّ ٝتع منو ىػ( ٖ٘ٙ)ت  (ٚ)حيِت بن ساِل "ا١تعجم الصغَت" للطباين، بسماعو من حيِت بن ٤تمود  الدِّ
ومن الفقيو  .ىػ(ٓ٘ٙ)ت  (ٜ)ومن الفقيو الشافعي األصول ٤تمد بن اٟتسُت بن ٤تمد اأُلْرَمويّ . (ٛ)الثقفي

مياطيّ ىػ( وقرأ عليو ٕ٘ٙالفقيو أيب ساِل ٤تمد بن طلحة بن ٤تمد النَّصْيِب )ت  فيها كتاب "الوسيط"  الدِّ
ومن قاضيها أيب بكر ٤تمد بن عبد الكاُب بن  .(ٓٔ)ُب تفسَت القرآف أليب اٟتسن علي بن أٛتد الواحدي

ىػ( قرأ ٙٗٙومن ابن أيب ُبَصْيلة، أيب ا١تكاـر ُمفضل بن أيب ٤تمد )ت . ىػ(ٜٗٙ)ت  (ٔٔ)علي الّصَقلِّيّ 
مياطيّ اٟتافظ عليو  ومن الشيخة الواعظة أـ الفتح ىدية ، (ٕٔ)علي ابن البنافضائل عاشوراء أليب فيها  الدِّ

)ت  (ٗٔ)ابن تيمية ، جد شيخ اإلسبلـومن أيب البكات عبد السبلـ. ىػ(ٛٗٙ)ت  (ٖٔ)بنت ٤تمد ا١تغريب
 .ىػ(ٕ٘ٙ

  

                                                

 أ.ٕ/ؽ ٖٗ( معجم شيوخ الدِّمياطّي ٔ)
 ب.ٙ/ؽ ٚ ا١تصدر السابق ( ٕ)
 أ.ٖ/ؽ ٚ ا١تصدر السابق ( ٖ)
 .٘ٙ/ٔ، الواُب بالوفيات ٕٕٛ/ٛٗب، وينظر ترٚتتو أيضاً ُب تاريخ اإلسبلـ ٘/ؽ ٔ ا١تصدر السابق ( ٗ)
 أ.ٕٔ/ؽ ٔ ا١تصدر السابق ( ٘)
 ب.ٔ/ؽ ٕ ا١تصدر السابق ( ٙ)
 .ٖٗ٘/ٕ، والعب ٙٔٔ/ٖٕأ، ينظر ترٚتتو أيضاً ُب سَت أعبلـ النببلء ٖ/ؽ ٕٓ ا١تصدر السابق ( ٚ)
 .ٗٙٔ/ٕ( ذيل التقييد للفاسي ٛ)
 ب.ٙ/ؽٖمعجم شيوخ الدِّمياطّي ( ٜ)
 (.ٜٜٔ، رقم )ٖٜٕ/ٖٕ، وسَت أعبلـ النببلء ٖ٘ٔ-ٖٗٔ/ٛٗب، ينظر ترٚتتو أيضاً ُب تاريخ اإلسبلـ ٔ/ؽٗ ا١تصدر السابق ( ٓٔ)
خ ، تاريٖٕ٘/ٔ، صلة التكملة للحسيٍت ٚٛٔب، ينظر ترٚتتو أيضاً ُب الذيل الروضتُت أليب شامة صٔ/ؽ٘( معجم شيوخ الدِّمياطّي ٔٔ)

 .ٖٔٗ-ٖٓٗ/ٚٗاإلسبلـ 
 ب.ٖ/ؽٖٛ( معجم شيوخ الدِّمياطّي ٕٔ)
 أ.ٗ/ؽٔٗ ا١تصدر السابق ( ٖٔ)
 ب.ٓٔ/ؽ ٕ٘ ا١تصدر السابق ( ٗٔ)
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 حماةمدينة  -ٗ
مياطيّ دخلها اٟتافظ       إدريس بن ، وٝتع فيها من ابن ُمزَْير أيب ٤تمد (ٔ)ىػ أو قبلها بقليلٙٗٙسنة  الدِّ

مياطيّ ىػ( ٝتع منو ٖٜٙ)ت  (ٕ)٤تمد بن أيب الفرج . ومن أيب إسحاؽ إبراىيم بن (ٖ)جزءًا من ٗترجيو الدِّ
)ت  (٘)ىػ(. ومن الشيخة اٞتليلة صفية بنت عبد الوىاب القرشيةٜٗٙ)ت  (ٗ)عبد اهلل بن إبراىيم التنوخي

ىػ( ٓٚٙ)ت  (ٙ)بن علي بن سويد الرَّْبعيّ ىػ( وأفاد منها إسنادًا عالياً، ومن أيب عبد اهلل ٤تمد ٙٗٙ)ت 
،  ومن األديب ٤تمد بن ٤تمد بن (ٚ)ومن الفقيو اٟتنفي أيب اٟتسن علي بن عبد اهلل بن علي األنصاري

ومن قاضي القضاة أيب يعلى ٛتزة بن ٤تمد بن اٟتسُت  (ٛ)ُمفّضل الّشاىد، ا١تعروؼ بابن اإلماـ
)ت  (ٓٔ)ِت بن نصر بن أيب القاسم التميمي، البغداديىػ( ومن أيب القاسم حيٖٙٙ)ت  (ٜ)القضاعي

 ىػ(.ٓ٘ٙ

 حمصمدينة  -َُ
مياطيّ دخلها اٟتافظ       ٤تمد بن ٤تمد  يّ دِ رْ اإلْسعَ  من األديب نور الدين  فيهاات، وٝتع ثبلث مرّ  الدِّ

 . (ٕٔ)ىػ( ومن األديب أيب ا١تظفر منصور بن ٤تمد بن فارس، ُب قدمتو الثالثة إليهاٙ٘ٙ)ت  (ٔٔ)بن رستم

 (ُّ)مىعرَّة النُّعماف -ُُ
مياطيّ رحل إليها اٟتافظ        (ٗٔ)التنوخي قاضيها أٛتد بن مدرؾ بن سعيدمن  فيها وٝتع مرّات،ثبلث  الدِّ

ىػ( وابن عمو أيب ٖ٘ٙ)ت  (ٔ)سعيد بن ُمْدرؾ التنوخي (٘ٔ)ىػ( وأخيو أيب ا١تشكورٙ٘ٙ)ت  (ٗٔ)التنوخي
                                                

 أ.ٖ/ؽ ٕٓ( فقد ذكر الدِّمياطّي ُب ا١تعجم أنو حضر جنازة شيختو "صفية القرشية" سنة ست وأربعُت وستمائة. ينظر ا١تعجم ٔ)
 أ.ٕ/ؽٖٔمعجم شيوخ الدِّمياطّي ( ٕ)
 .ٕٔٔ/ٔتكملة إكماؿ اإلكماؿ البن الصابوين ( ٖ)
 .ٜٖٙ/ٚأ، ا١تنهل الصاُب ٖ/ؽٕٔمعجم شيوخ الدِّمياطّي ( ٗ)
 أ.ٖ/ؽٕٓ ا١تصدر السابق ( ٘)
 ب.ٛ/ؽ٘ ا١تصدر السابق ( ٙ)
 أ.٘/ؽٖٔ ا١تصدر السابق ( ٚ)
 أ.ٓٔ/ؽٚ ا١تصدر السابق ( ٛ)
 .ٗٗٔ/ٜٗ، وتاريخ اإلسبلـ ٕٖٙ/ٕف أ، ينظر ترٚتتو أيضاً ُب ذيل مرآة الزماٛ/ؽٙٔ ا١تصدر السابق ( ٜ)
 ب.ٙ/ؽٓٗأ، ينظر ترٚتتو ُب معجم شيوخ الدِّمياطّي ٔٔ( األربعوف األبداؿ للدمياطي ٥تطوط/ ؽٓٔ)
 ب.ٔٔ/ؽ ٙ( معجم شيوخ الدِّمياطّي ٔٔ)
 أ.ٗ-ب ٖ/ؽ ٜٖ ا١تصدر السابق ( ٕٔ)
 .ٙ٘ٔ/٘بُت حلب وٛتاة. والنسبة إليها "اْلِمعرِّي". معجم البلداف مدينة من أعماؿ ٛتص ( ٖٔ)
 .ٜٖٔ/ٚأ وا١تنهل الصاُب ٘/ؽٔٔ( معجم شيوخ الدِّمياطّي ٗٔ)
( وتاريخ اإلسبلـ ٖٓ٘، رقم )ٖٔٔ/ٔ( ُب ا١تنهل الصاُب "أيب الكسور سعد بن مدرؾ" والصواب ما أثبتو. انظر ترٚتتو ُب صلة التكملة ٘ٔ)

ٗٛ/ٔٗٛ. 
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، ومن (ٖ)علي بن كامل التنوخي ُب رحلتو الثالثة، ومن أيب ساِل حيِت بن (ٕ)الفتوح مظفر بن ٤تمد بن سعيد
 .(ٗ)سناف بن علي بن سناف، البكري، ا١تعروؼ بالقنبيط أيب العوال

 :بالد الجزيرة كالعراؽرابعان: 

 مدينة بغداد -ُِ
مياطيّ دخلها اٟتافظ       وا١ترّة الثانية كانت قبل ، (٘)ىػٛٗٙة األوىل كانت ُب حدود سنة رّ ا١تتُت، مرَّ  الدِّ

 (ٙ)صلى هبا على شيخو الّصاغاينّ  أنو الدِّمياطيّ ذكر  فقدسقوط ا٠تبلفة العباسّية بستِّ سنوات تقريباً، 
قرّبة فاطمة بنت طنطاش سنة  علىو 

ُ
مياطيّ ىػ، فقد قاؿ ٍٓ٘ٙب غادرىا ُب نفس السنة ، (ٚ)ىػٓ٘ٙا١ت  الدِّ

 . (ٛ)"فارقتو حياً ببغداد سنة ٜتسُت وستمائة: "عبد الرزاؽ اٞتِْيبلينّ  ترٚتة شيخو أيب احملاسن فضل اهلل بنُب 

مياطيّ اٟتافظ ال شك أف رحلة و       ، واسعةٍ  علميةٍ  ٔتادةٍ  حصيلتوإىل بغداد كاف ٢تا األثر البالغ ُب إثراء  الدِّ
إفادة عظيمة،  الدِّمياطيّ  منهم متيناً، ففي بغداد كاف أماثل العلماء وأعبلمهم، فأفادوتكوينو تكوينًا علميًا 

كتابو كشف ا١تغطى: "وقد  ُب مقدمة   إذ يقوؿ ُبحىت إنو نقض بعض مؤلفاتو وزاد فيها ١تا دخل بغداد، 
كنت ألفت ىذا الكتاب وأنا إذ ذاؾ ْتلب، وكتبت منو غَت نسخة لثلة من ذوي العلم واألدب، بيد أين 

ت منو دد ل فيو ما اقتضى تغيَته، فنقضألعبلـ، ٕتبلـ، واجتمعت بأماثل علمائها ا١تا قدمت دار السَّ 
  .(ٜ)رت تقريره"وزدتو، وحرّ 

 
مياطيّ يوخ الذين لقيهم اٟتافظ فس ُب إيراد الشّ النّ  تُ وقد أطلْ       وعلوِّ  ،ببغداد، وذلك لوفرهتم الدِّ

مياطيّ منزلتهم، وكثرة األجزاء وا١تصنفات اليت ٝتعها اٟتافظ  منهم فيها، وقد اقتصرت على سرد أعياف  الدِّ
 اظ من ىؤالء الشيوخ.اٟتفّ 

                                                                                                                                          

 ب.ٗ/ٛٔم شيوخ الدِّمياطّي ( معجٔ)
 ب.ٖ/ٖٛ( معجم شيوخ الدِّمياطّي ٕ)
 ب.ٔ/ؽٕٗ ا١تصدر السابق ( ٖ)
 أ.ٜ/ؽٛٔ ا١تصدر السابق ( ٗ)
ىػ( وقد حضر جنازتو. معجم شيوخ الدِّمياطّي ٛٗٙ( ذكر الدِّمياطّي أف أوؿ شيخ قرأ عليو ببغداد ىو ابن ا٠تَت إبراىيم بن ٤تمود )ت ٘)

 ب.ٙ/ؽ ٕٔ
 ب.ٔٔ-بٜ/ؽ ٘ٔشيوخ الدِّمياطّي ( معجم ٙ)
 ب.ٛ/ؽ ٖ٘ ا١تصدر السابق ( ٚ)
 ب.ٚ-أٚ/ؽ ٖ٘ ا١تصدر السابق ( ٛ)
 .ٖٔ( كشف ا١تغطى صٜ)
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ث، ا١تقرئ )ت د بغداد ابن ا٠تَت إبراىيم بن ٤تمود بن ساِل، الفقيو، احملدِّ من مسنِ فقد ٝتع فيها      
مياطيّ ىػ( وىو أوؿ شيٍخ قرأ عليو ٛٗٙ ناداً وأفاد منو إس (ٔ)، كما ذكر ُب معجموببغداد ُب رحلتو األوىل الدِّ

 أستاذ دار ا٠تبلفة ا١تستعصميةومن  .(ٕ)، قاؿ: "كانت جنازتو مشهودة"جنازتو ودفنوناداً عالياً، وحضر إس
ىػ( قرأ عليو ٙ٘ٙاإلماـ ٧تل ابن اٞتوزي يوسف بن عبد الرٛتن بن علي، أيب احملاسن )ت  ا١تستعصمية

مياطيّ  والده ابن " تصنيف (ٗ)" لنفسو، وكتاب "الوفا ُب فضائل ا١تصطفى(ٖ)"ا١تختار من حديث ا١تختار الدِّ
اإلماـ اْلُمحدِّث بسماعو منو، و"جزء ابن عرفة"، وغَت ذلك من الكتب واألجزاء. ومن  ابن اٞتوزي،

: "وكنت آخر الدِّمياطيّ ىػ( قاؿ ٓ٘ٙ)ت  سن بن ٤تمد بن اٟتسن، إماـ اللغةالصَّاَغاينّ أيب الفضائل اٟت
مياطيّ وقد كتب  (٘)"من قرأ عليو، قرأت عليو يـو األربعاء وتوُب ليلة اٞتمعة بيده الكثَت من مؤلفاتو،  الدِّ

أيب  الصَّاَغاينّ  من ولديّ كما ٝتع   "(ٙ)فبعد أف ذكر مؤلفاتو، قاؿ: "وىذه الكتب كلها عندي ٓتطي
ومن العاِل الصاّب  بن اٟتسن ُب اٟترًن الطاىري.االسعادات ٤تمد بن اٟتسن، وأيب البكات ٤تمد أيضًا 

موطأ "ٚتيع  الدِّمياطيّ ىػ( قرأ عليو ٜٗٙابن الُعلَّْيق أعز بن فضائل بن أيب نصر بن َعبَّاسوه، ا١تقرئ )ت 
و"األربعُت البلدانية" من حيِت بن ثابت بسماع ُشهدة..  وإجازتو ،(ٚ)بسماعو من ُشهدة "الَقْعَنبّ 

ؿ، بسماعو هدة، و"كرامات األولياء" للخبلّ الدنيا بسماعو من شُ وكتاب "القناعة" البن أيب ، (ٛ)للسِّلفي
ر" البن وىب ا١تصري، بسماعو من الشيخُت أيب عبد اهلل ا١تبارؾ دَ اج عنو، وكتاب "القَ هدة، عن السرّ من شُ 

من ابن  بسماعو لزاىر "ٖتفة عيد األضحى"، ووعبد الرٛتن بن يعيش القواريريبن ٤تمد بن حيِت الزبيدي 
مياطيّ اٟتافظ عليو  عنو، وقرأ َٛتْدي ابن اٟتّمود نفيس بن سعيد بن ٧تم، من و . (ٜ)هدهذلك عن شُ  غَت الدِّ

مياطيّ ىػ( وقاؿ ٧ٜٙٗتم، أيب ٤تمد الّدارقَػّزّي )ت  : قرأت على الشيخ كتاب "التصديق بالنظر إىل اهلل الدِّ
من أٛتد بن ا١تبارؾ بن ٤تمد بن  لآلجري بالسند ا١تذكور، و"جزء ابن عرفة" بسماعو (ٔ)"(ٓٔ)ُب اآلخرة

                                                

 ب.ٙ/ؽ ٕٔ( معجم شيوخ الدِّمياطّي ٔ)
 أ.ٚ/ؽ ٕٔ ا١تصدر السابق ( ٕ)
 ( ِل أجد من ذكره.ٖ)
مصطفى عبد ـ، ُب ٣تلدين. كما طبع بتحقيق: ٜٙٙٔىػ ٛٓٗٔ، ُب دار الكتب اٟتديثة بالقاىرة، مصطفى عبد الواحد( طبع بتحقيق: ٗ)

 ـ.ٕٗٓٓـ. وطبع ُب ا١تكتبة العصرية ببَتوت، ٜٛٛٔ ، ُب دار الكتب العلميةعبد القادر عطا
 ب.ٔٔ-بٜ/ؽ ٘ٔ( معجم شيوخ الدِّمياطّي ٘)
 ( ا١تصدر السابق.ٙ)
ىػ(. ٖتقيق جاسم بن ٤تمد ٘ٓٚالنسائي، شرؼ الدين الدِّمياطّي: عبد ا١تؤمن بن خلف بن شرؼ )ت ( مصافحات اإلماـ مسلم واإلماـ ٚ)

 .ٕٙٚ: ص ٕـ، طٕ٘ٓٓدار غراس، سنة  -٤تمد الفجي، ط: مكتبة أىل األثر
 .٘٘ٔ( برنامج التجيب ص ٛ)
 ب.ٕٔ/ؽ ٖٔمعجم شيوخ الدِّمياطّي ( ٜ)
، وُب األصل رسالة ٔص، طٕٛٔـ، ُب ٜ٘ٛٔىػ ٘ٓٗٔ، ُب دار عاِل الكتب بالرياض، سنة محمد غياث الجنباز( طبع بتحقيق: ٓٔ)

، ُب مؤسسة الرسالة، سنة سمير بن أمين الزىيرمىػ. كما طبع أيضاً بتحقيق: ٔٓٗٔماجستَت، نوقشت ُب جامعة اإلماـ بالرياض، سنة 
 .ٔص، طٜٗـ، ُب ٜٛٛٔىػ ٛٓٗٔ
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من ابن الَفُلوس ٤تمد بن أٛتد بن و . (ٕ)ُدْرؾ.. وقرأت عليو غَت ذلك وكاف شيخًا صاٟتًا صحيح السماع
ومن أيب صاّب ٤تمد بن أيب اٟتسن بن أيب بكر،  .(ٖ)أيب سعد اٟتريّب، وأجاز للدمياطي رواية مروياتو

مياطيّ ، ٝتع منو الَقِطْيِعيّ  اأَلَزِجّي، "جزء بن عرفة" بسماعو من ابن كليب بسنده، وكانت لو إجازة من  الدِّ
ومن أيب جعفر، ٤تمد بن  .(٘)ومن أيب عبد اهلل ٤تمد بن عبد العزيز بن ثابت، الّصواؼ وا٠تياط .(ٗ)ُشهدة

ومن . ىػ(ٔ٘ٙ)ت  (ٚ)ومن ابن أيب الديٍت ٤تمد بن أيب الفتح بن أيب اٟتسن. (ٙ)علي بن شهماف ا١تقرئ
مياطيّ ىػ( قرأ عليو ٛٗٙأيب القاسم ا٠تّشاب علي بن ساِل بن أيب بكر )ت  بسماعو "جزء ابن عرفة"  الدِّ

ومن ا١تقرئ ابن أيب السهل ٤تمد بن علي بن عبد اهلل، أيب الفضل الواسطي، ا٠تيَّاط. )ت . (ٛ)من القزّاز
مياطيّ ىػ( ٝتع منو ٓ٘ٙ من أولو إىل حديث علي من عبيد اهلل "غريب اٟتديث" أليب عبيد، بسماعو   الدِّ

بن شاتيل، وبسماعو من حديث علي إىل آخر الكتاب من ٤تمد بن حيِت البَػَرَداين بسماعهما من ٤تمد 
بسماعو من أيب ا٠تَت أٛتد بن إٝتاعيل  ،ابن نبهاف. وقرأ عليو "أسباب النزوؿ" للواحدي، ُب ٣تلس واحد

ن الواحدي، و"جزء ابن عرفة" أيضًا بسماعو من ابن كليب. وحضر القزويٍت عن أيب العباس األْرِغَياين ع
مياطيّ  ومن أيب ا١تظفر يوسف بن علي بن ا١تبارؾ الكرخي، اٟتاجب، قرأ عليو  .(ٜ)جنازتو ودفنو ببغداد الدِّ
مياطيّ  "جزء األنصاري" بإجازتو من عبد الوىاب بن سكينة، وأيب اٟتسن ٤تمد بن علي بن بن اٟتسُت  الدِّ

. ومن أيب بكر عبد اهلل (ٓٔ)الزّينب بسماعهما من أيب بكر ٤تمد بن عبد الباقي األنصاري بسنده ا١تشهور
مياطىػ( قدـ من تسًت إىل بغداد فسمع منو ٙ٘ٙبن ٤تمد بن شاىاور، الرازي )ت  بالوردية ُب  (ٔٔ)يّ الدِّ

حديثًا ُب أربعُت بابًا ُب تصحيح ا١تعاملة من العبد ُب أحكاـ الرياضة ومعاٞتة  األربعُتمدينة السبلـ "
مياطيّ ومن أيب منصور عبد الرٛتن بن عثماف ابن ُمنازؾ قرأ عليو . (ٕٔ)األخبلؽ اٟتسنة" للقشَتي  الدِّ

                                                                                                                                          

ُب الدار ا١تذكورة سنة  ٕص، كما طبع طٕٛٔىػ، ُب ٘ٓٗٔ، ُب مؤسسة الرسالة الجنبارمحمد غياث طبع الكتاب بتحقيق: ( ٔ)
، بدار عاِل سمير الزىيرمص، والكتاب حقق كرسالة ماجستَت، نوقشت ُب جامعة اإلماـ بالرياض. وطبع أيضاً بتحقيق: ٕٙٔىػ، ُب ٙٓٗٔ

 ص.ٕٔٔىػ، ُب ٛٓٗٔالكتب بالرياض، سنة 
 أ.ٚأ، ٙ/ؽ ٓٗ معجم شيوخ الدِّمياطيّ ( ٕ)
أيب سعيد ا٠تدري" من "مسند اإلماـ أٛتد" بسماعو من أيب ٤تمد فارس بن  ىذا الشيُخ "مسندَ أ: ٝتع ٕ/ؽ ٔقاؿ الدِّمياطّي ُب ا١تعجم ( ٖ)

طاىر ا١تبارؾ  وأيبفارس اٟتفار، وأيب السعود نصر بن ٚتيلة، وعبد اهلل بن أٛتد بن أيب اجملد، وأيب شجاع بن عبد الرٛتن الوراؽ أيب القاسم بن 
وأجاز ل رواية مروياتو. وكاف شيخاً  وٝتع غَت ذلك، طوش، وأيب علي بن ٤تمد القطايفي بسماعو من أيب اٟتصُت بسنده،عبن ا١تبارؾ بن ا١ت

 صاٟتاً صحيح السماع.
 ب.ٖ/ؽ ٖ( معجم شيوخ الدِّمياطّي ٗ)
 ب.ٜ/ؽ ٗ ا١تصدر السابق ( ٘)
 ب.ٛ/ؽ ٘ ا١تصدر السابق ( ٙ)
 ب.ٙ/ؽ ٙ ا١تصدر السابق ( ٚ)
 أ.ٕ/ؽ ٖٔ ا١تصدر السابق ( ٛ)
 أ.ٓٔ-بٜ/ؽ ٘ ا١تصدر السابق ( ٜ)
 أ.ٛ/ؽ ٖٗ ا١تصدر السابق ( ٓٔ)
 أ.ٛ/ؽ ٕٕ ا١تصدر السابق ( ٔٔ)
 .ٜ٘ٔ( برنامج التجيب ص ٕٔ)
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زيد ا٠تّواص، قاؿ ن أيب اٟتسن ا١تبارؾ بن ٤تمد بن موم .(ٔ)"درسة التَُتشيَّة، وٝتع منو "جزء ابن عرفةبا١ت
مياطيّ  بن  ءوجز  ،يِو بعضولوقرأت ع.. اين ذَ  اْبن اْٟتَاِفظ ا٢ْتَمٍِتّ من عبد اْلغ "ينّ دْ ُمْسند اْلعَ "اص ٝتع ا٠ْتَوّ : الدِّ

مياطيّ ومن ابن رئيس الرؤساء اٟتسن بن أٛتد بن اٟتسن، قرأ عليو  .(ٕ)ِو من اْبن ُكَلْيبعرفة بسماع  الدِّ
ومن ابن ُسَكْينة ٤تمد بن ٤تمد بن عبد الوىاب العدؿ، قرأ  .(ٗ( )ٖ)ٚتيع "مشيخة ابن شاذاف الصغرى"

مياطيّ عليو  . ومن الشاعر األديب حيِت بن يوسف بن (٘)"جزء ابن عرفة" بسماعو من حبيب بسنده الدِّ
مياطيّ ىػ( قرأ عليو ٙ٘ٙأيب زكريا الَصْرَصرّي، الضرير، الشهيد )ت حيِت،  ٚتيع ديوانو، وشيئًا من  الدِّ

ىػ( قرأ عليو ٗ٘ٙ. ومن أيب السعادات عبد اهلل بن عمر بن أٛتد البَػْنَد٧ْتِّي )ت (ٙ)"الغيبلنيات" أيضاً 
مياطيّ  ء ابن عرفة" بسماعو من القزّاز وابن  جزءًا من "حديث اَٟتمَّاِمّي" بسماعو من ابن شاتيل، و"جز  الدِّ

"جزء األنصاري"  الدِّمياطيّ . وأيب عبد اهلل ٤تمد بن عمر بن عبد السّيد الرصاُب، قرأ عليو (ٚ)كليب
ومن أيب احملاسن فضل اهلل بن عبد الرزاؽ، حفيد الشيخ عبد  .(ٛ)بسماعة من ذاكر بن كامل ا٠تفَّاؼ

مياطيّ ىػ( وقرأ عليو ٙ٘ٙالقادر اٞتِْيبليّن )ت  عدة أجزاء عن ابن شاتيل، و"جزء ابن عرفة" بسماعو  الدِّ
. (ٓٔ)ومن ا٠تطيب الفقيو أشرؼ بن ٤تمد بن أشرؼ بن مظفر، خطيب دار الَقزِّ .(ٜ)من القزّاز، وابن كليب

ىػ( ٗٚٙ)ت  (ٔٔ)ىػ(. ومن ا١تؤرِّخ الكبَت ابن الّساعي، علي بن أ٧تب بن عثمافٓ٘ٙد . )توُب بع(ٓٔ)الَقزِّ 
مياطيّ ىػ( ٝتع منو ٖٓٙومن ابن أيب الفضل ٤تمد بن ٤تمود بن سعيد اٞتزري ا١تؤدِّب )ت  ُب ا١تدرسة  الدِّ

ىػ(. ومن أيب ٤تمد ٓ٘ٙ)ت  (ٖٔ) ا١تدعوة اْلُمقرَّبةفاطمة بنت طنطاش كمشتكُتومن . (ٕٔ)النظامية التَُتشيَّة
ومن قاضي القضاة أيب ٤تمد عبد اهلل بن ٤تمد بن .(ٗٔ)٤تمد يوسف بن ٤تفوظ بن جعفر بن أٛتد الر َصاُبّ 

                                                

 أ.ٚ/ؽ ٕٗ( معجم شيوخ الدِّمياطّي ٔ)
ىػ(. ٘ٚٚطبقات اٟتنفية، عبد القادر بن ٤تمد بن نصر اهلل القرشي )ت ب، واٞتواىر ا١تضية ُب ٓٔ/ؽ ٖٙ( معجم شيوخ الدِّمياطّي ٕ)

 .ٔ٘ٔ/ٕنشره: مَت ٤تمد كتب خانو بكراتشي، 
، ُب مكتبة الغرباء األثرية عصاـ موسى ىادمىػ(. وقد طبع الكتاب بتحقيق: ٕٙٗ( البن َشاَذاف: اٟتسن بن إبراىيم بن أٛتد، البَػزَّاز )ت ٖ)

ـ، ٕٔٓٓىػ ٕٕٗٔ، سنة أبي عبد اهلل مشعل المطيرم. كما طبع بتحقيق: ٔص، طٙٛـ، ُب ٜٜٛٔىػ ٜٔٗٔاألثرية با١تدينة ا١تنورة، سنة 
 .ٔص، طُٙٗٔب 

 أ.ٕ/ؽ ٘ٔ ا١تصدر السابق ( ٗ)
 أ.ٖ/ؽ ٚ ا١تصدر السابق ( ٘)
 .ٕٚ٘/ٔأ، ينظر ترٚتتو ُب ذيل مرآة الزماف ٛ-أٚ/ؽ ٕٗ ا١تصدر السابق ( ٙ)
 أ.٘-بٗ/ؽ ٕٕ ا١تصدر السابق ( ٚ)
 ب.ٕ/ؽ ٙ ا١تصدر السابق ( ٛ)
 ب.ٚ-أٚ/ؽ ٖ٘ ا١تصدر السابق ( ٜ)
 ب.ٔٔ-أٔٔ/ؽ ٖٔ ا١تصدر السابق ( ٓٔ)
 ب.ٙ-أٙ/ؽ ٖٓ ا١تصدر السابق ( ٔٔ)
 ب.ٛ-أٛ/ؽ ٚ ا١تصدر السابق ( ٕٔ)
 ب.ٛ/ؽ ٖ٘ ا١تصدر السابق ( ٖٔ)
 ب.ٛ/ؽ ٖٗ ا١تصدر السابق ( ٗٔ)
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٤تمد بن عمر بن أيب جعفر ومن عماد الدين السَّهروردّي ىػ(. ٘٘ٙ)ت  (ٔ)ائيرَ ادَ اٟتسن العراقي البَ 
بد اهلل، الواعظ، األديب )توُب أيب ع أيب ُدَلفومن ابن ُخْسُرـْ ٤تمد بن حيِت بن  ىػ(.٘٘ٙ)ت  (ٕ)٤تمد
ومن  وٝتع منو ُب قدمتو األوىل وُب الثانية أيضاً. (ٖ)ىػ( ٝتع منو با١تسجد اْلُمستنصري غريب بغدادٛٗٙبعد 

 عاليًا.ىػ( وأفاد منو إسناداً ٜٗٙ)ت  (ٗ)ومن الفقيو ابن اْلُمٌت أيب ا١تظفر ٤تمد بن مقبل بن فتياف النهرواين
ومن اٟتافظ نور الدين . ىػ(ٙٗٙ)توُب بعد  (٘)اٞتواليقي موىوب بن أٛتد بن إسحاؽ، أيب أٛتدومن ابن 

رَة أيب العباس أٛتد بن نصر بن . ىػ(ٜٗٙ)ت  (ٙ)عبد اللطيف بن علي بن النفيس بن بورنداز ومن ابن ُقَميػْ
 . (ٛ)أيب البكاتومن ابن ُحْفٍِت، أيب عبد اهلل ٤تمد بن نَّفيس بن  .ىػ(ٜٗٙ)ت  (ٚ)بن أيب القاسم

  

                                                

 ب.ٛ-أٛ/ؽ ٕٕ ا١تصدر السابق ( ٔ)
 .ٕٙٔ/ٛٗأ، ينظر ترٚتتو ُب تاريخ اإلسبلـ ٗ-بٖ/ؽ ٙالدِّمياطّي ( معجم شيوخ ٕ)
 .ٖٖٙ/ٔأ، ينظر ترٚتتو أيضاً ُب تاريخ إربل البن ا١تستوُب ٜ/ؽ ٛ ا١تصدر السابق ( ٖ)
 .ٜٛأ، والتسلي واالغتباط للدمياطي صٔ/ؽ ٛ ا١تصدر السابق ( ٗ)
 أ.٘/ؽ ٜٖ ا١تصدر السابق ( ٘)
 ب.ٔ/ؽ ٕٛ ا١تصدر السابق ( ٙ)
 ب.ٚٔأ، واألربعوف األبداؿ للدمياطي ؽ ٚ-بٙ/ؽ ٔٔ ا١تصدر السابق ( ٚ)
 أ.ٛ/ؽ ٛ ا١تصدر السابق ( ٛ)
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 ريتتكٍ مدينة  -ُّ
مياطيّ رحل إليها اٟتافظ       ا٠تطيب القاضي أيب ٤تمد عبد مرّتُت، وٝتع فيها ُب الرِّحلة الثانية من  الدِّ

خدجية بنت حيِت  عمِّها ابنة منو  .(ٕ)ومن أختو فاطمة بنت يونس التػَّْغِلِبّية. (ٔ)ا٠تالق بن يونس بن القاسم
. ومن أيب (ٗ)ابن أيب الزىد أيب اٟتسن علي بن شجاع بن مبارؾ ا١تقرئ ومن .(ٖ)بن أيب القاسم، أـ عثماف

 . (٘)أيب عثماف طريف بن مبارؾ بن أسد

 (ٔ)افرَّ مدينة حى  -ُْ
مياطيّ ارٖتل إليها اٟتافظ       بن أيب البكات عبد السبلـ وٝتع فيها من الفقيو العاِل  أكثر من مرّة، الدِّ

الشيخ اْلُمعمَّر . و (ٛ)عبد القادر ابن تيمية  وأخيو ىػ(ٕ٘ٙ)ت  (ٚ)ابن تيميةعبد اهلل، جد شيخ اإلسبلـ 
ومن ابن الزيات أيب طاىر إبراىيم بن أيب ىػ( ٕ٘ٙ)ت  (ٜ)أيب العزائم عيسى بن سبلمو بن ساِل ا٠تّياط

)ت  (ٔٔ)أيب الثناء ٛتداف بن شبيب بن حيدر العطّارو  .(ٓٔ)، ُب القدمة األوىل لواٟتسن بن ٤تمد
ومن  .ىػ( ٔ٘ٙ)ت ُب القدمة األوىل (ٕٔ)أيب عبد اهلل ٤تمد بن عبداف بن غريب الصيدالينو . ىػ(ٜٗٙ

ومن ابن . ىػ(ٕ٘ٙ)ت  (ٖٔ)الشيخة الصاٟتة، األصيلة، أـ البدر، بدرة بنت ٤تمد بن ا٠تضر ابن تيمية
ومن أيب اٟتـر . (٘ٔ)طاىر اٟتراين بن سرايا بن معالومن  .(ٗٔ)علي بن أيب نصرالقّواس أيب الصفا خليل بن 

 .(ٙٔ)اٟتـر مكي بن أيب اٟتسن بن عبد ا١تنعم العطّار

                                                

 ب.ٛ/ؽ ٖٕ( معجم شيوخ الدِّمياطّي ٔ)
 ب.ٖ/ؽ ٖٙ ا١تصدر السابق ( ٕ)
 أ.ٖ/ ؽ ٚٔ ا١تصدر السابق ( ٖ)
 ب.ٖ/ؽ ٖٔ ا١تصدر السابق ( ٗ)
 ب.ٗ/ؽ ٕٓ ا١تصدر السابق ( ٘)
قددية تقع مشال أرض اٞتزيرة، بالقرب من منابع هنر "البليخ" أحد روافد هنر الفرات، تقع اليـو ُب تركيا. ينظر: معجم ( حرّاف: مدينة ٙ)

 .ٖٕ٘/ٕالبلداف 
 ب.ٓٔ/ؽ ٕ٘( معجم شيوخ الدِّمياطّي ٚ)
 أ.ٙ/ؽ ٕٚ ا١تصدر السابق ( ٛ)
 .ٕٛٚفيو مصافحات مسلم النسائي للدمياطي صب، وجزء ٘ب، واألربعوف األبداؿ للدمياطي ؽ ٗ/ؽ ٖٓ ا١تصدر السابق ( ٜ)
 أ.ٕ/ؽ ٕٔ ا١تصدر السابق ( ٓٔ)
 أ.ٛ/ؽ ٙٔ ا١تصدر السابق ( ٔٔ)
 أ.٘/ؽ ٘ ا١تصدر السابق ( ٕٔ)
 أ.٘/ؽ ٗٔ  ا١تصدر السابق ( ٖٔ)
 ب.ٔ/ؽ ٚٔ ا١تصدر السابق ( ٗٔ)
 أ.ٕ/ؽ ٛٔ ا١تصدر السابق ( ٘ٔ)
 أ.ٙ/ؽ ٖٛ ا١تصدر السابق ( ٙٔ)
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 (ُ)رأس عينمدينة  -ُٓ
مياطيّ دخلها اٟتافظ       ، ومن أيب (ٕ)ٝتع فيها من خطيبها اٟتسن بن اٟتسُت بن زَيَّاد التميمي، و الدِّ

 ىػ(.ٚ٘ٙ)ت  (ٖ)السبلـ بن كامل، البغدادي٤تمد عبد ا١تلك بن عبد 

 ألن رى مى  رَّ سي مدينة  -ُٔ
مياطيّ دخلها اٟتافظ       ، وقرأ فيها على احملدِّث (ٗ)ىػٓ٘ٙبعد خروجو من بغداد ُب رحلتو الثانية سنة  الدِّ

ىػ( صاحب كتاب "بغية الطلب ُب تاريخ ٓٙٙ)ت  (٘)احملدِّث ا١تؤرخ ابن الَعِدًن عمر بن أٛتد بن ىبة اهلل
 حلب".

 (ٔ)نيٍ دً ارٍ مى مدينة  -ُٕ
مياطيّ دخلها اٟتافظ       ٝتع فيها من اٟتافظ اْلُمَعمَّر أيب ٤تمد عبد ، (ٚ)ىػ أو قبلها بقليلٜٗٙسنة  الدِّ

اعر ابن الصّفار أيب اٟتسن ومن األديب الشّ وقد جاوز ا١تائة.  .ىػ(ٜٗٙ)ت  (ٛ)ا٠تالق بن أ٧تب النِّْشِتْبِيّ 
 .ىػ(ٛ٘ٙ)ت  (ٜ)علي بن يوسف ا١تارديٍت

 مدينة الموصل -ُٖ
مياطيّ دخلها اٟتافظ       من ابن ُرَشْيق ٤تمد بن أيب بكر بن اٟتسُت،  أربع مرات، وٝتع فيها الدِّ

من مادح و  .(ٔٔ)من عبد اهلل بن أيب اجملد اعوٝتع منو "أربعُت أيب القاسم القشَتي" بسم، (ٓٔ)الّصّواؼ

                                                

 .ٗٔ/ٖالرَّْسَعٍِت أو الرَّاِسي. معجم البلداف ، والنسبة إليها مشهورة من مدف اٞتزيرة بُت حرّاف ونصيبُت ودنيسرمدينة كبَتة ( ٔ)
 ب.ٗ/ؽ ٘ٔ( معجم شيوخ الدِّمياطّي ٕ)
 أ.٘/ؽ ٕٛ ا١تصدر السابق ( ٖ)
ُسّر من رأى، و٨تن قافلوف من بغداد ُب رحليت ( قاؿ الدِّمياطّي: "قرأت على الصاحب اإلماـ العبلمة أيب القاسم عمر بن أٛتد.. ٔتشهد ٗ)

 أ.ٕ/ؽ ٖٗالثانية". معجم شيوخو 
 ( ا١تصدر السابق.٘)
. ينظر: معجم ٙ) ( ماْردين: مدينة جبلية تقع بُت رأس العُت ونصيبُت ُب مشا٢تا، فيها قلعة عظيمة من الصخر. تقع ُب جنوب تركيا اليـو

 .ٜٖ/٘البداف 
 ىػ.ٜٗٙاْلُمعّمر عبد ا٠تالق النِّْشِتْبِّي ا١تتوَب سنة ( فإنو ٝتع فيها من ٚ)
، وسَت أعبلـ النببلء ٜٕٙب. وجزء ُب مصافحة اإلماـ مسلم واإلماـ الّنسائّي للدمياطي، ص ٛ/ؽ ٖٕ( معجم شيوخ الدِّمياطّي ٛ)

ٕٖ/ٕٗٓ. 
 ب.ٛ/ؽ ٖٖ ا١تصدر السابق ( ٜ)
 .بٓٔ/ؽ ٕ ا١تصدر السابق ( ٓٔ)
ىػ( ط: دار الكتب العلمية ٓٛٙماؿ ُب األنساب واألٝتاء واأللقاب، ابن الصابوين: ٤تمد بن علي بن ٤تمود )ت تكملة إكماؿ اإلك (ٔٔ)

 .ٕٙ/ٔببَتوت: 
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مياطيّ قاؿ اٟتافظ  ،النػ َهاَوْنِدي  الصحابة ٤تمد بن اٟتسُت بن أيب بكر الشرويب،  : أنشدنا ٤تمد بن الدِّ
ومن الفقيو أيب  .(ٔ)لنفسو با١توصل، ُب رجب سنة تسع وأربعُت وستمائة -مادح الصحابة  -اٟتسُت 

ىػ( قرأ عليو برباط شيخ الشيوخ على شاطئ دجلة ٓ٘ٙالعباس أٛتد بن ٤تمد بن ىبة اهلل )ت 
، (ٖ)براىيم بن عثماف بن يوسف، الربعي، البزاز، ٔتدرسة الكماؿ بن يونسومن أيب إسحاؽ إ .(ٕ)با١توصل

ُب الرحلة الثانية.  (ٗ)اٞتامع العتيقبأيب إبراىيم خليل بن أيب عبد اهلل بن كامل ، ُب الرحلة األوىل. و (ٖ)يونس
 (٘)ومن األديب الكبَت ابن اَٟتبلِويِّ أيب الطيب أٛتد بن ٤تمد بن أيب الوفاء ٝتع منو ٔتشهد البمةالثانية. 

)ت  (ٙ)ومن قاضي القضاة أيب علي اٟتسن بن عبد القاىر الشهرزوري ُب الرحلة الرابعة.ىػ( ٙ٘ٙ)ت 
ىػ( ومن القاضي أيب ا١تنصور إياس بن ٔ٘ٙ)ت  (ٚ)ابن ُختو إبراىيم بن يوسف بن بركةمن و . ىػ(ٕ٘ٙ

البكات عمار وأيب . (ٜ)٤تمد بن اٟتسن بن علي ا١تخزومي. ومن األخوين (ٛ)عبد اهلل الشهرزوري
ومن . (ٔٔ)من الشاعر األديب أيب عبد اهلل ٤تمد بن نصر اهلل بن أيب الفتح النابلسيو . (ٓٔ)ا١تخزومي

أيب نصر . و (ٖٔ)ن طُهَت أيب حامد ٤تمد بن أٛتدبا. ومن (ٕٔ)الطبيب أيب عبد اهلل ٤تمد بن أٛتد بن علي
ومن أيب . (٘ٔ)بن سرقجا بن عبد اهلل ومن الشاعر أيب طاىر إبراىيم. (ٗٔ)٤تمد بن أٛتد بن علي الواسطي
 .(ٙٔ)البكات ظافر بن ٤تمد بن سعد

 (ُٕ)ارجى نٍ مدينة سً  -ُٗ
 . (ٔ)إليها، وٝتع من شيوخهارحل  الدِّمياطيّ ذكر الذىب ُب "معجم شيوخو" أف اٟتافظ      

                                                

 أ.٘/ؽ ٖ( معجم شيوخ الدِّمياطّي ٔ)
 أ.ٖ/ؽ ٔٔ ا١تصدر السابق ( ٕ)
 ب.ٗ/ؽ ٕٔ ا١تصدر السابق ( ٖ)
 أ.ٔ/ؽ ٚٔ ا١تصدر السابق ( ٗ)
 ب.ٖ/ؽ ٔٔ ا١تصدر السابق ( ٘)
 أ.ٙ/ؽ ٘ٔ ا١تصدر السابق ( ٙ)
 أ.ٔٔ/ؽ ٕٔ ا١تصدر السابق ( ٚ)
 .ٙٗٔ/ٛٗ، وتاريخ اإلسبلـ ٖٕٗ/ٔب، وينظر ترٚتتو أيضاً ُب صلة التكملة ٔ/ؽ ٗٔ ا١تصدر السابق ( ٛ)
 أ.ٗ/ؽ ٖ ا١تصدر السابق ( ٜ)
 ب.ٓٔ/ؽ ٖٖ ا١تصدر السابق ( ٓٔ)
 ب.ٖ/ؽ ٛ ا١تصدر السابق ( ٔٔ)
 ب.ٛ/ؽ ٔ ا١تصدر السابق ( ٕٔ)
 أ.ٖ/ؽ ٔ ا١تصدر السابق ( ٖٔ)
 ب.ٚ/ؽ ٔ ا١تصدر السابق ( ٗٔ)
 ب.ٕ/ؽ ٕٔ ا١تصدر السابق ( ٘ٔ)
 ب.ٙ/ؽ ٕٓ ا١تصدر السابق ( ٙٔ)
( مدينة عراقية تقع غرب ٤تافظة نينوى )ا١توصل( مشاؿ العراؽ. ُب ٟتف جبل عاؿ، وىي طيبة جداً كثَتة ا١تياه والبساتُت والعمارات ٚٔ)

 اٟتسنة كأهنا ٥تتصر دمشق. وضبطها بكسر أو٢تا وسكوف النوف وفتح اٞتيم.
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  (ِ)مدينة ديجىٍيل -َِ
مياطيّ ارٖتل إليها اٟتافظ       وٝتع فيها من الفقيو األديب احملدِّث عبد الواحد بن عبد اهلل بن عبد  الدِّ

، ومن (ٖ)ىػ( وىو أوؿ من ول قضاء حلب٤ٙ٘ٛتمد. ٝتع منو ِْتَْربا من عمل دجيل )ت  أيب الصمد،
بن أٛتد ، ومن أيب العباس (ٗ)بارْ ، ِْت ويّ بَ مظفر، الِعرَاقي، اٟترْ  أيب الفقيو ا٠تطيب ناصر بن ٤تمد بن ناصر

، ومن الفقيو الزاىد أٛتد بن ٤تمد بن ٤تمد، ابن (٘)األواين ٤تمد بن أيب القاسم بن أيب عبد اهلل ابن َسْيَدا
 .(ٙ)مشدويو، قاضي "صريفُت" من عمل الدجيل

 (ٕ)ديار بكر -ُِ
مياطيّ ذكر ابن تغري بردي ُب "ا١تنهل الصاُب" أف اٟتافظ   .(ٛ)رحل إليها الدِّ

مياطيّ أف اٟتافظ  -ستقصي ا١تَت غ -والذي ٖتصل ل من خبلؿ ْتثي        ،وجنوباً  ،رٖتل مشاالً ا الدِّ
، ن مدينةإحدى وعشريقد بلغت  -فيما وقفت عليو  -وغرباً، وكانت حصيلة ا١تدف اليت دخلها  ،وشرقاً 

مياطيّ رت زيارة وذلك من غَت اعتبار ا١تدف اليت تكرّ  إليها، وىي كثَتة كاإلسكندرية، وبغداد، وا١توصل،  الدِّ
حاؿ، ويتجو إىل وجهتها كانت ىي ا١تراكز العلمية اليت يشد ٢تا الرِّ   ومعظم ىذه ا١تدف، وغَتىا من ا١تدف

 جاؿ من أىل العلم وطبلبو.الرِّ 
مياطيّ كما رأينا استيعاب اٟتافظ  و من ىذه البلداف، رٖتل إلياف أىل العلم وفرسانو ُب كل بلد األعي الدِّ

وكتابو اٞتليل "ا١تعجم" ىو خَت شاىد على اٞتم الغفَت من أىل العلم الذين ٝتع منهم ُب كل قطر من 
ىذه األقطار، وُب كل مدينة من ىذه ا١تدف؛ لذلك ٕتمعت لديو ٙتار ما أنتجتو ىذه األقطار، وصفوة 

 علمائها األبرار.
  

                                                                                                                                          

 .ٕٗٗ/ٔ( معجم الشيوخ للذىب ٔ)
( ُدجيل: مدينة بُت بغداد وتكريت. وٝتيت "ُدجيل" تصغَت هنر "دجلة" ألف أبا جعفر ا١تنصور حُت بٌت بغداد أخرج من دجلة دجيبًل ٕ)

 . ٖٗٗ/ٕاف ليسقي تلك القرى كلها. ينظر: معجم البلد
 ب.ٔٔ-أٓٔ/ؽ ٜٕ( معجم شيوخ الدِّمياطّي ٖ)
 ب.ٚ/ؽ ٜٖ ا١تصدر السابق ( ٗ)
 ب.ٔ/ؽ ٔٔ ا١تصدر السابق ( ٘)
 أ.ٕ/ؽ ٔٔا١تصدر السابق ( ٙ)
( ديار بكر: ىي أكب مدينة ُب جنوب شرؽ تركيا على ضفاؼ هنر دجلة، تنسب إىل بكر ابن وائل استوطنوىا بعد الفتح اإلسبلمي ُب ٚ)

 . والنسبة إليها الدياربكري.ٜٕٔمعاوية. ينظر أطلس تاريخ اإلسبلـ ص  عهد
 .ٖٔٚ/ٚ( ينظر: ا١تنهل الصاُب ٛ)
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 : الثالثالمبحث 

 الدّْمياطيٌ شيوخ الحافظ 

مياطيّ اٟتافظ كاف        وتتبعهم ُب أقاصي البلداف حىت  شيوخوُب سَتتو ورحبلتو حيرص على لقاء  الدِّ
. ىكذا وصفو تلميذه الت ِجْيِب. ومعجم (ٔ)ٖتّصل لو من ذلك ما ِل يتحّصل ألحٍد من أىل مصره وعصره

ُب شىت البلداف، حىت ة حرصو على لقاء العلماء والّسماع منهم شيوخو خَت شاىد على علوِّ مهتو، وشدَّ 
ٖتّصل لو ىذا الكم الوفَت، واٞتم الغفَت من الشيوخ الكبار الذين زاد عددىم ُب "معجمو" على األلف 

 .اً شيخوٜتسُت  ومأتُت

مياطيّ ومعجم شيوخ اٟتافظ       اب ُب سرد فيو الغُنية عن اإلسه -الذي أقـو بتحقيق جزء منو  - الدِّ
مياطيّ شيوخو، فسأورد ُب ىذا ا١تبحث بعضاً من شيوخ اٟتافظ  األعبلـ الذين كاف ٢تم األثر ا١تباشر ُب  الدِّ

 .سٍتِّ وفاهتموقد جريت ُب ترتيبهم على  ة.العلميّ  و وصقل شخصيتوتكوين

  بن صبح بن حىسُّوف،محمد عبد اهلل وأب( اإلماـ المقرئ، الفرضي، الخطيب، الفلكي، ُ)
مياطيٌ ، العسقالني   ىػ(ِْٔ)ت  (ِ)المولد كالمنشأ الدّْ

وشهد بدمياط  ٝتع من غَت واحد، وأجاز لو ٚتاعة. وحدث.. و قرأ القرآف الكرًن بالقراءاتقاؿ اٟتسيٍت: 
 .(ٖ)ؤتصر ١تا ول قضاءىا تاج الدين عبدالسبلـ ابن ا٠تراط، وحكم ببعض نواحي مصر نيابة عنو

 .(ٗ)لو ابن اٞتوزي من بغداد وٚتاعو أجاز: الدِّمياطيّ وقاؿ 

مياطيٌ عالقة   :بشيخو الدّْ
مياطيّ لقيو اٟتافظ  قرأت على أستاذي ُب القراءة والفرائض" "قرأت عليو القرآف، قاؿ: "بالقاىرة، و  الدِّ

 .(٘)وتعلمت منو الفرائص ومنازؿ القمر"
  

                                                

 .ٕٜٔ( ينظر برنامج التجيب، صٔ)
 .ٕٔٗ/ٗٔ( وتاريخ اإلسبلـ ٖٜ( ينظر ترٚتتو ُب صلة التكلمة، ترٚتة رقم )ٕ)
 (.ٖٜ( صلة التكلمة، ترٚتة رقم )ٖ)
 ب.ٜ-أٜ/ؽ ٕٔ ( معجم شيوخ الدِّمياطيّ ٗ)
 ( ا١تصدر السابق.٘)
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 األخوين الفقيهينكأخذ من 

،  ( اإلماـ الفقيو، القاضي، أبوِ) المدرس، خطيب دمياط،  ،بن منصور اهلل بن الحسن عبدالمكاـر
 ىػ(.ْٔٔ)ت  (ُ)القاضي، الشافعي

، وتفقو ساكر بن علي بن إٝتاعيلقرأ القرآف الكرًن على أيب اٞتيوش ع: "(ٕ)قاؿ اٟتسيٍت ُب صلة التكملة
ودخل العراؽ، وٝتع ببغداد من أيب  .على مذىب اإلماـ الشافعي على الشيخ شهاب الدين الطوسي وغَته

، واٟتفاظ أيب بكر ٤تمد بن موسى اٟتازمي وٚتاعة الكاتبمنصور عبد اهلل بن ٤تمد بن عبد السبلـ 
 وأبو القاسم علي بن اٟتسن الدمشقي. ،غَتمها. وأجاز لو اٟتافظاف أبو طاىر أٛتد بن ٤تمد السلفي

 ."هبا القضاء وا٠تطابةس با١تدرسة الناصرية بدمياط، وول وحدث، ودرّ 

مياطيٌ عالقة   بشيخو الدّْ
وصحبتو مدة سنُت بثغر دمياط، تفقهت عليو ""شيخي، وأستاذي، ومفقهي" : (ٖ)الدِّمياطيّ عنو  قاؿ

ُب أصوؿ الفقو للغزال، و"التنبيو"،  "وؿخوعلى أخيو القاضي أيب عبداهلل اٟتسُت ودرست عليهما "ا١تن
 أيب إسحاؽ الشَتازي .  "مهذب"وبعض 

الٌسعدٌم، الحسين بن الحسن بن منصور، أىبيو عىٍبد اللَّو زىين الٌدين ( كاإلماـ الفقو، القاضي، ّ)
مياطيٌ المقدسٌي األصل،    ىػ( ْٕٔ)ت  (ْ)قاضي دمياط ،، الٌشافعيٌ الدّْ

مياطيٌ عالقة   بشيخو الدّْ
مياطيّ من أقدـ شيوخ اٟتافظ   شيخي،قرأت على : "(٘)الفقو ُب أوؿ أمره، قاؿ ُب ا١تعجم، وبو ٗترّج ُب الدِّ

أليب  ت عليو كتاب "التنبيو""وكنت تفقهت عليو ُب صغري ودرسْ : (ٙ)" ٍب يقوؿوأستاذي، ومفقهي
وكتاب  ،و"منخوؿ الغزال" ُب أصوؿ الفقو أليب إسحاؽ أيضاً  كتاب "ا١تهذب"وبعض  إسحاؽ الشَتازي، 

وىو عندي، وكاف شيخًا صاٟتاً  "الِبدَع واٟتوادث"تصنيفو ُب  جي، وٝتعت عليومل" ُب النحو للزَّجَّا"اٞتُ 
 . رٛتو اهلل وجزاه عٍت خَتاً"..زاىداً ُب لبسو وأكلو، ما ركب دابة قطّ 

                                                

الكبَت،  ، وا١تقفىٕٖ -ٕ، وذيل التقييد للفاسي ٙٗ٘/ ٗٔ( وتاريخ اإلسبلـ ٕٚٛ، رقم )ٜٜٔ/ٔينظر ترٚتتو: صلة التكملة للحسيٍت ( ٔ)
ـ، ُب ٜٜٔٔىػ ٔٔٗٔىػ(. بتحقيق ٤تمد اليعبلوي، ُب دار الغرب اإلسبلمي ببَتوت، سنة ٘ٗٛا١تقريزي: أٛتد بن علي بن عبد القادر )ت 

ٗ/ٖٜٔ. 
 (.ٕٚٛ، رقم )ٜٜٔ/ٔ( ٕ)
 ب.ٛ-أٛ/ؽ ٕٔمعجم شيوخ الدِّمياطّي ( ٖ)
ىػ(. ٖتقيق: د. اٟتافظ عبد العليم خاف، ط: عاِل ٔ٘ٛ( ينظر ترٚتتو: طبقات الشافعية ابن قاضي شهبة: أبو بكر بن أٛتد بن ٤تمد )ت ٗ)

 .ٖٓٙ/ٚٗاإلسبلـ ، تاريخ ٘ٓٔ/ٕ: ٔـ، طٜٚٛٔىػ ٚٓٗٔالكتب ببَتوت، سنة 
 ب.ٗ/ؽ ٙٔ( معجم شيوخ الدِّمياطّي ٘)
 أ.٘/ؽ ٙٔ( ا١تصدر السابق ٙ)
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، الحىاًفظي، الرَّحَّاؿ، كاإلماـ( ْ) شمس الدين أبو الحٌجاج يوسف بن خليل بن قػىرىاجىا بن  الميحىدّْثي
ٍنبىليٌ عبد اهلل،  مىٍشًقٌي، الحىلىًبي، األىدىًمٌي، اإًلٍسكىاؼ، الحى   ىػ(ْٖٔ-ٓٓٓ) (ُ)الدّْ

ُث،  َحدِّ
ُ
ـُ، ا١ت ثِ اٟتَاِفُظ، الرَّحَّاؿ، النػَّقَّ اإِلَما َحدِّ

ُ
َكَتَب سنة.  ٖٜ، اْلُمَعمَّر عاش ُْتَ، راِويَة اإِلْسبَلـاؿ، َشْيُخ ا١ت

ْتقِن َشْيئاً َكِثَْتاً، 
ُ
َوَجَلب اأُلُصْوؿ الِكَبار، وََكاَف َذا ِعْلٍم حسٍن َوَمْعرَِفٍة َجيَِّدٍة َومَشارَكٍة قويٍَّة ُب اإِلْسَناِد ِٓتَطِِّو ا١ت

ْْتِ َوالَعاِل َوالنَّازِؿ َواالنتَخابِ 
َ
 .(ٕ)َوا١ت

ة َع ِبِدَمْشَق بَػْعد الثََّماِنُْتَ . صحَب اٟتَاِفَظ َعْبد الَغٍِتِّ، َوَٗتَرََّج ِبِو ُمدَّ  ِمْن: حَيَِْت الثػََّقِفّي، َو٤ُتَمَِّد بن َعِليِّ بِن َوٝتَِ
َوازِْيٍِتّ، َوِإْٝتَاِعْيل ا

َ
َزِوّي، َوَأيب طَاِىٍر َصَدَقة، َوَعْبِد الرَّْٛتَِن بن َعِلي  ا٠تِرَِقّي، َوَأْٛتََد بن َٛتْزََة بن َعِلي  اْبن ا١ت ٞتَنػْ

 .(ٖ)ا٠تُُشْوِعّي، َوأَقرَاهِنِم
( شيخاً، وقد طبع الكتاب ألوؿ مرّة بتحقيق ٚٓ٘يدة، منها: "معجم شيوخو" بلغوا فيو )لو تصانيف عد

ُب اجمللس األعلى للشؤوف اإلسبلمية ٔتملكة  -حفظو اهلل  -شيخنا األستاذ الدكتور عامر حسن صبي 
 ص. ٕٚٙـ، ُب ٕٔٔٓىػ ٕٖٗٔالبحرين، سنة 

مياطيٌ عالقة   بشيخو الدّْ
مياطيّ لقيو   مرويات وفوائد قيمةُب حلب وكاف قد جاوز الثمانُت من عمره، فبلزمو، واستفاد منو  الدِّ

، ومن ٚتلة ما قرأه عليو (ٗ)واسعًة ُب علم اٟتديث، حىت بلغت مسموعاتو منو قرابة مئيت ألف حديثو 
ارَُقْطٍِتّ  ، و"ا١تستخرج (ٚ)دي، و"الطبقات" للواق(ٙ)، و"سنن أيب قُػرَّة" ١توسى بن طارؽ اليماين(٘)"سنن" الدَّ

 . (ٛ)أليب نُعيم األصبهاينكبلمها ة"  يَ لْ "اٟتِ وو"ا١تستخرج على صحيح مسلم"، 
                                                

ىػ(. ٖتقيق: د. عوض عتقي اٟتازمي، ط: دار عاِل الفؤاد ٜٙٙأٛتد بن ٤تمد بن عبد اهلل )ت  ( ينظر ترٚتتو ُب مشيخة ابن البخاري:ٔ)
، طبقات علماء اٟتديث، ابن عبد ا٢تادي: ٜ٘ٔ/ٔ، وصلة التكملة للحسيٍت ٜ٘ٚٔ/ٖ: ٔأجزاء، ط ٖـ، ُب ٜٜٛٔىػ ٜٔٗٔٔتكة، سنة 

: ٕـ، طٜٜٙٔىػ ٚٔٗٔاىيم الزيبق، ط: مؤسسة الرسالة، سنة إبر  -ىػ(. ٖتقيق أكـر البوشي ٤ٚٗٗتمد بن أٛتد بن عبد ا٢تادي )ت 
، وا١تقتٌت ُب سرد الكٌت، الذىب: ٤تمد بن ٓٔٗٔ/ٗ، وتذكرة اٟتفاظ ٙٓٗ/ٚٗ، وتاريخ اإلسبلـ ٔ٘ٔ/ٖٕ، سَت أعبلـ النببلء ٔٔٔٔص

، وا١تستفاد ٕٔٓ/٘، والعب ٛٙٔ/ٔىػ، ٛٓٗٔىػ(. ٖتقيق: ٤تمد صاّب ا١تراد، ط: اٞتامعة اإلسبلمية با١تدينة، سنة ٛٗٚأٛتد بن عثماف )ت 
مياطّي ص  ، وذيل طبقات اٟتنابلة، ابن رجب اٟتنبلي: زين الدين عبد ٗٛ/ٜٕ، والواُب بالوفيات ٖٕٙمن ذيل تاريخ بغداد البن أيبك الدِّ

ـ، ٕ٘ٓٓىػ ٕ٘ٗٔلرياض، سنة ىػ(. ٖتقيق: د. عبد الرٛتن بن سليماف العثيمُت، ط: مكتبة العبيكاف باٜ٘ٚالرٛتن بن أٛتد بن رجب )ت 
شيوخ يوسف ابن قراجا،  ُب تقدديو ١تعجم، وترٚتة األستاذ الدكتور عامر حسن صبي اٟتافلة ٖٖٖ/ٖ، وذيل التقييد للفاسي ٔٗ٘/ٖ: ٔط

 .٘٘ٔ-ٕٔمن الصفحة: 
 .ٔ٘ٔ/ٖٕ( ينظر سَت أعبلـ النببلء ٕ)
 ( ا١تصدر السابق.ٖ)
، وا١تنهل الصاُب وا١تستوُب بعد ٖٕٕ/ٖ، والدرر الكامنة ٖٓٔ/ٓٔر أيضاً: طبقات السبكي ، وينظٓٙٔ/ٜٔالواُب بالوفيات ( ينظر: ٗ)

 .ٜٖٙ/ٚالواُب 
 .ٗٙٔ/ٕ( ذيل التقييد للفاسي ٘)
 .ٚ٘( ا١تصدر الّسابق ص ٙ)
 .ٕٙ( التسلي واالغتباط للدمياطي ص ٚ)
 .ٖٕٛحات مسلم النسائي للدمياطي ص مصاف .ٗٙٔ/ٕ( ذيل التقييد للفاسي ٛ)
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مياطيّ وقد نعتو  مياطيّ  - ٛتل: (ٕ)قاؿ الذىب، (ٔ)ٔتحدِّث الشَّاـ الدِّ  اً دابة كتب عن ابن خليل ٛتل - الدِّ
مياطيّ  -: "أخذ (ٖ)قاؿ الصفديو اً. وأجزاء ألف  مئيتَلَعلَّو ٝتع ِمْنُو  ،ْتلب َفأْكثرمن ابن خليل  - الدِّ

 ."َحِديث

بَّاًب التًَّمٍيًمٌي، ، ميحىمًَّد بًن عىٍبًد العىزًٍيزً أىبيو الفىٍضًل أىٍحمىدي بني  ( كاإلماـ العىٍدؿ، القاضي،ٓ) اٍبن الجى
اًلًكٌي، نىاًظري األىكقىاؼً   ىػ(ْٖٔ -ىػ ُٔٓ) (ْ)السٍَّعًدمُّ، الًمٍصًرمُّ، المى

مرّات « صحيح ُمْسِلم» ػوحّدث ب ا١تفاخر ْبن ا١تأمويّن، َوَعْبد اهلل بن بّرّي الّنحوّي. السَِّلفّي، وأيب من ٝتع
 عديدة عن ا١تأمويّن.

كاف أحد ا١تشايخ واألعياف ببلده، وبيتو مشهور بالعلم والرواية والتقدـ، وقد حدث منهم قاؿ اٟتسيٍت:  
 .(٘)ٚتاعة

مياطيٌ عالقة   بشيخو الدّْ
مياطيّ ٝتع منو اٟتافظ   .(ٙ)"صحيح مسلم" مرتُت الدِّ

ـي اللُّغىةً ( كاإلماـ ٔ) ، ًإمىا الحىسىني بني ميحىمًَّد بًن الحىسىًن  ،أىبيو الفىضىاًئلً  ،الصَّاغىاًنيُّ ، العىالَّمىةي، الميحىدّْثي
ا ٍوًلد، البػىٍغدى ٍوًرم المى ًرٌم، الصَّاغىاًنٌي األىٍصل، الهنًدم، اللُّهى ًكٌم، العيمى ٍيدًر بًن عىًليٍّ القيرىًشٌي، العىدى ًدٌم بًن حى

  ىػ(َٓٔ)ت  (ٕ)نىًفٌي، صىاًحبي التَّصىانًٍيفً الوىفىاة، المىكٌّْي اٍلمىٍدفن، الفىًقٍيو، الحى 
                                                

 أ.ٖ-بٕ/ؽ ٖٗمعجم شيوخ الدِّمياطّي  (ٔ)
 .ٜٚٔ/ٗتذكرة اٟتفاظ ( ٕ)
، وا١تنهل الصاُب وا١تستوُب بعد الواُب ٖٕٕ/ٖ، والدرر الكامنة ٖٓٔ/ٓٔ، وينظر أيضاً: طبقات السبكي ٓٙٔ/ٜٔالواُب بالوفيات ( ٖ)
ٚ/ٖٜٙ. 
، والعب ٖٕٗ/ٖٕ، وسَت أعبلـ النببلء ٜٔ٘/ٗٔ ( وتاريخ اإلسبلـٜٖ٘، رقم )ٕٕٛ/ٔ( ينظر ترٚتتو ُب صلة التكملة للحسيٍت ٗ)
، ٕٕ/ٚ، والنجـو الزاىرة البن تغري بردي ٖٚٛ/ٔ، وذيل التقييد للفاسي ٘٘/ٛ، والواُب بالوفيات ٔٔٗٔ/ٗ، وتذكرة اٟتفاظ ٜٛٔ/٘

 .ٕٓٗ/٘والشذرات 
 .ٕٕٛ/ٔ( صلة التكملة ٘)
دٞتي، ا٠تّياط ب. كما ٝتع صحيح مسلم مر ٛ-أٛ/ؽ ٜٔ( معجم شيوخ الدِّمياطّي ٙ)

ُ
تُت أيضًا من أيب الت قى صاّب بن شجاع بن ٤تمد، ا١ت

 ىػ( ينظر ا١تصدر.ٔ٘ٙا٠تّياط )ت 
ىػ(. ٖتقيق: ٕٙٙ( ينظر ترٚتتو ُب معجم األدباء )إرشاد األريب إىل معرفة األديب( ياقوت اٟتموي: ياقوت بن عبد اهلل الرومي )ت ٚ)

، واٟتوادث اٞتامعة والتجارب النافعة ُب ا١تائة ٘ٔٓٔ/ٖ: ٔـ، طٖٜٜٔىػ ٗٔٗٔإحساف عباس، ط: دار الغرب اإلسبلمي ببَتوت، سنة 
، وصلة ٖٙٓ: ص ٔط ـ،ٜٚٛٔىػ(. ط: دار الفكر اٟتديث، سنة ٖٕٚالسابعة، ابن الفوطي البغدادي: عبد الرزاؽ بن أٛتد بن ٤تمد )ت 

، اٞتواىر ا١تضية للقرشي ٕ٘ٓ/٘، والعب ٕٕٛ/ٖٕببلء ، وسَت أعبلـ النٖٙٙ/ٗٔ( وتاريخ اإلسبلـ ٓٗٗ، رقم )ٕٚٙ/ٔالتكملة للحسيٍت 
، ٙٚٔ/ٗ، العقد الثمُت للفاسي ٜٛ٘، العسجد ا١تسبوؾ للغساين ٙٙ/ ٕٓ، عيوف التواريخ البن شاكر ٖٛ٘/ٔ، والواُب بالوفيات ٕٔٓ/ٔ

٤تمد حسن آؿ ياسُت، ومقدمتو أيضا ، وينظر مقدمة العباب الزاخر للشيخ ٕٙ/ٚ، والنجـو الزاىرة البن تغري بردي ٔٔ٘/ٔوذيل التقييد 
 للدكتور فَت ٤تمد حسن، ومقدمة الدكتور ٧تم عبد الرٛتن خلف ُب موضوعات الّصاغاين.
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مياطيٌ ترجمتو كعالقة   وب الدّْ
مياطيّ لقيو اٟتافظ       ٔتدينة السَّبلـ بغداد، وقاؿ: صنف عدة كتب ُب اللغة وغَتىا مسموعة  الدِّ

و٥تتصرة، منها "٣تمع البحرين" ُب اثٌت عشر سفراً، و"الُعباب الزاخر واللباب الفاخر" يزيد على عشرين 
سفرًا لكنو مات قبل أف يكملو، وكتاب "الّشوارد" ُب اللغات وىو عندي، وكتاب "شرح القبلدة السمطية 

توشيح الدريدية" وىو عندي وكتاب "الًتاكيب" وىو عندي، وكتاب "فعاؿ" على وزف َحذاـ وفطاـ،  ُب
وكتاب "فعبلف" على وزاف َشنآف، وكتاب "االنفعاؿ"، وكتاب "يفعوؿ"، وكتاب "األضداد"، وكتاب 

بييت زيز "، وكتاب "اٝتاء األسد"، وكتاب "اٝتاء الذئب"، وكتاب "تعالغادةاٝتاء "العروض"، وكتاب "
، ومنها ُب علم وىذه الكتب كلها عندي ٓتطي" ُب علم اٟتديث، نقعة الصديافوكتاب " ،"اٟتريري

اٟتديث "اٞتمع بُت الصحيحُت"، و"مشارؽ األنوار النبوية"، و"مصباح الد جى"، و"الّشمس ا١تنَتة"، 
ت"، وكتاب "الضعفاء"، و"شرح البخاري" ٣تلداً، و"در السحابة ُب وفيات الصحابة"، و"٥تتصر الوفيا

فّصل"، ومنها "شرح أبيات الفرائضوكتاب "
ُ
 .(ٔ)، وغَت ذلكونظم عدد آي القرآف، اٟتريريوذيل "، ا١ت

وكاف شيخًا صاٟتًا صموتًا صدوقًا عن فضوؿ الكبلـ، إمامًا ُب اللغة والفقو واٟتديث، وكنت آخر من قرأ 
ه باٟترًن الطاىري، حضرت ذلك. ٍب نقل بعد خروجي من عليو يـو األربعاء وتوُب ليلة اٞتمعة.. ودفن بدار 

بغداد إىل مكة فدفن هبا، وكاف أوصى بذلك، وأراين خرقة زرقاء ذكر أف فيها ٜتسُت دينارًا جعلها ١تن 
 . (ٕ)حيملو ويدفنو ٔتكة. رٛتو اهلل وجزاه عٍت خَت اٞتزاء

ٍيًن، أىبيو ميحىمَّدو عىٍبدي اهلًل ابني أىًبي الوىفىاًء ميحىمًَّد بًن  ،الفىرىًضيُّ  ،قىاًضي القيضىاةً  اإًلمىاـ( ك ٕ) نىٍجمي الدّْ
، ثيمَّ  اًفًعيُّ  حىسىًن بًن عىٍبًد اهلًل بًن عيٍثمىافى البىاذىرىاًئيُّ اًدمُّ، الشَّ  ىػ(.ٓٓٔ)ت  (ّ)البػىٍغدى

ْذَىِب، َونَاظَر، َوَدرََّس قاؿ الذىب: "
َ
َر َمرٍَّة، َوأَنَشأَ تَػَفقَّو َوبَػرََع ُب ا١ت بِالنِّظَاِميَِّة، َونَػَفَذ َرُسْواًل لِْلِخبَلَفِة َغيػْ

رًَة ِبِدَمْشَق، وَ  َكاَف َفِقْيهاً، َعالِماً، َديِّناً، ُمتَػَواِضعاً، "قاؿ أبو شامة: . و (ٗ)"َحدََّث هِبَا ِْتََلَب َوِمْصرَ َمْدَرَسًة َكِبيػْ
 .(٘)"َدْمَث اأَلْخبَلِؽ، ُمْنَبِسطاً 

                                                

، ٖٜٗ/ٔب. قاؿ الصفدي: ٛتل عن الصاغاين عشرين ٣تلداً من تصانيفو ُب اللغة واٟتديث. ٔٔ-بٜ/ؽ ٘ٔ( معجم شيوخ الدِّمياطّي ٔ)
 .ٖٕٕ/ٖالدرر الكامنة 

 ا١تصدر السابق.( ٕ)
ىػ ٖٙٙٔىػ(. ط: القاىرة ٘ٙٙ( ينظر ترٚتتو: ذيل الروضتُت ُب أخبار الدولتُت، أبو شامة: عبد الرٛتن بن إٝتاعيل ا١تقدسي )ت ٖ)

، وتاريخ اإلسبلـ ٓٚ/ٔ، وذيل مرآة الزماف ٜٖ٘/ٔ، وتكملة إكماؿ اإلكماؿ البن الصابوين، وصلة التكملة للحسٍت ٜٛٔـ: صٜٚٗٔ
، وعيوف التواريخ، ابن شاكر الكتب: ٤تمد بن شاكر ٓٛ٘/ٚٔ، والواُب بالوفيات ٖٕٕ/٘، والعب ٕٖٖ/ٖٕسَت أعبلـ النببلء ، و ٛٚٚ/ٗٔ

، والبداية والنهاية البن كثَت، ٘ٔٔ/ٕٓـ: ٜٜٙٔىػ(. ٖتقيق: عفيف نايف، ط: دار الثقافة للطباعة والنشر، سنة ٗٙٚبن أٛتد )ت 
 .ٖٚٗ/ٕة وطبقات الشافعية البن قاضي شهب

 .ٖٖٖ-ٕٖٖ/ٖٕ( سَت أعبلـ النببلء ٗ)
 ( ا١تصدر السابق.٘)
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مياطيٌ القة ع  بشيخو الدّْ
مياطيّ لقيو       ؛ فلقد وجزاه عٍت أحسن اٞتزاء"رٛتو اهلل، دمشق وغَتىا، وقاؿ: وقرأ عليو ببغداد و  الدِّ

، وحلب، وا١توصل، ومصر، وصحبتو ًة وبرًا ُب السفر واٟتضر ببغداد، ودمشقأحسن إل ولقيت منو أثر 
 .(ٔ)"سنوات تسعاً 

األكسي البلبيسي عبد اهلل بن أسد بن خلف، األنصارم  أبو محمد( كاإلماـ المقرئ، الفقيو، ٖ)
 ىػ( ٓٓٔ)ت الزاىد، المعركؼ بابن البٌيطار الشافعي، 

مياطيّ قاؿ  : "قرأ القرآف العظيم على الشاطب بالروايات السبع، وٝتع منو ا١توطأ، وكاف من الدين والعلم الدِّ
 .(ٖ)، وقاؿ اٟتسيٍت: توُب فجاءة وىو يصلي العصر(ٕ)كاف"وا١تعرفة باهلل ٔت

مياطيٌ عالقة   بشيخو الدّْ
مياطيّ قاؿ       ت عليو السنة، وٝتعت عليو اٟتديث، سْ قرأت عليو القرآف، ودرَ .. "صحبتو مّدة سنُت :الدِّ

العدوِّ إىل دمياط؛ . منها أنو أخب عن وقوع الغبلء ٔتصر قبل وقوعو، وعن قدـو وبانت منو كرامات عديدة
 .(ٗ)"فكاف كما قاؿ

،كاإلماـ، العالَّمة، ( ٗ) أىبيو ميحىمَّدو عىٍبدي العىًظٍيًم بن أستاذ الٌدار الكاًمليَّة، زكٌي الدّْين  شىٍيخي اإًلٍسالىـً
)ت  (ٓ)الًمٍصًرٌم، الشَّاًفًعيٌ عىٍبًد القًوٌم بن عىٍبًد اهلًل بًن سىالىمىةى بًن سىٍعدو الميٍنًذًرٌم، الشَّاًمٌي األىٍصل، 

 ىػ(ٔٓٔ
: كاف عدًن الّنظَت ُب معرفة علم اٟتديث على اختبلؼ فنونو، عا١تًا بصحيحو وَسِقيمو (ٙ)قاؿ اُٟتسيٍتّ 

ومعلوِلو وطُرؽ أسانيِده، ُمَتَبحِّرًا ُب معرفة أحكامِو وَمعانيو وُمْشِكلو، قيِّمًا ٔتعرفة غريبو وإعرابو واختبلؼ 

                                                

 ب.ٛ-أٛ/ؽ ٕٕ( معجم شيوخ الدِّمياطّي ٔ)
 (.ٓٓٚ، رقم )ٜٖٙ/ٔصلة التكملة أ، و ٙ-ب٘/ؽ ٕٔمعجم شيوخ الدِّمياطّي  ( ينظر ترٚتتو ُب:ٕ)
 (.ٓٓٚ، رقم )ٜٖٙ/ٔ( صلة التكملة ٖ)
 أ.ٙ-ب٘/ؽ ٕٔ( معجم شيوخ الدِّمياطّي ٗ)
ىػ(. ط: ا١تطبعة ٕٖٚ، وا١تختصر ُب أخبار البشر: أبو الفداء: إٝتاعيل بن علي بن ٤تمود )ت ٕٔٓ( ينظر ترٚتتو ُب ذيل الروضتُت ٘)

 -ٕٛٗ/ٔ( وذيل مرآة الزماف ٜٛٙ، رقم )ٜٖٗ/ٔ، وصلة التكملة للحسيٍت ٕٕٕ/ٛ، ووفيات األعياف ٜٚٔ/ٖ: ٔ، طيةاٟتسينية ا١تصر 
، وا١تعُت ُب طبقات احملّدثُت، الذىب: ٤تمد بن أٛتد بن ٕٕٕرقم  ٕٕٖ -ٜٖٔ/ ٖٕ، وسَت أعبلـ النببلء ٕٓٚ/ٛٗ، وتاريخ اإلسبلـ ٖٕ٘

، ومرآة اٞتناف ٕٕٔ، ٕٕٓ/ٗ، وتذكرة اٟتفاظ ٕٙٛٔ، رقم ٕٛٓ: ص ٔىػ، طٗٓٗٔىػ(. ط: دار الفرقاف بعّماف، سنة ٛٗٚعثماف )ت 
، وطبقات ٕرقم  ٙٔ -ٗٔ/ٜٔ، والواُب بالوفيات ٕٕٔ/ٖٔوالبداية والنهاية  ،ٜٕٔرقم  ٖٚٙ، ٖٙٙ/ٕ، وفوات الوفيات ٓٗٔ، ٜٖٔ/ٗ

« ا١تنذري وكتابو التكملة»، وغَتىم الكثَت، ينظر كتاب ٜٕٚٔرقم  ٖ٘ٔ، ٖٗٔ/ٕ، وذيل التقييد للفاسي ٛٔٔ -ٛٓٔ/٘الشافعية الكبى 
 لؤلستاذ الدكتور بشار عّواد معروؼ.

 .ٜٖ٘/ٔ( صلة التكملة ٙ)
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ىرًا ُب معرفة ُرَواتو وَجْرحهم وتعديلهم وَوفَػَياهِتم وَمواليدىم وأخبارىم، إمامًا ُحجة ثْبتًا ورعاً ألفاظو، ما
ُلو.   متحرِّياً فيما يقولو وينُقلو، متثبتاً قيما يَرويو ويتحمَّ

  .(ٔ)َكاَف َمِتَُت الّديَانَِة، َذا ُنسٍك َوورٍع َوَٝتٍْت َوَجبلََلةٍ قاؿ الذىب:  
: توىل مشيخة دار (ٕ)فسمع من الكثَت وأٝتع، وصنف التصانيف النافعة الكثَتة، قاؿ اٟتسيٍت ُعٍت بالسماع

اٟتديث الكاِمليَّة، وانقطع هبا ٨تَو العشرين سنة عاكفًا على التصنيف، والتخريج، واإلفادة، والتحديث، 
 فصّنف تصانيف ُمفيدة، وخرَّج ٗتاريج حسنة. 

مياطيٌ عالقة   بشيخو الدّْ
مياطيّ يو لق      سنُت وانتفعت  صحبتو عّدة. ٍب قاؿ: (ٖ)بالقاىرة، وقاؿ: "قرأت على شيخي و٥ترِّجي" الدِّ

 .(ٗ)ُىَو َشْيِخي َو٥ُتَرِِّجي، أَتيُتو ُمبتِدئاً، َوَفاَرقػُْتُو ُمِعيداً َلُو ُب اَٟتِدْيثِ منو ُب علم اٟتديث، 
 .. وكاف ا١تنذري يثٍت عليو. ٚتلة كبَتةأخذ عنو علم اٟتديث، وكتب عنو : (٘)وقاؿ ابن تغري بردي

ٍينً ، نجل ابن الجوزمٌ ( كاإلماـ، العاٌلمة، أستاذ دار الخالفة المستعصمية، َُ) أبو  ،ميٍحًيي الدّْ
ٍنبىًليٌ ، بني أىًبي الفىرىًج القيرىًشيُّ بن عبد الرحمن بن علي يػيٍوسيفي ن، المحاس )ت  (ٔ)البىٍكًرٌم، الحى
 ىػ(ٔٓٔ

رَاية. وحّدث ببغداد ومصر، أحد صدور  اإلسبلـ وُفَضبلئهم وأكاِبرِىم وأِجبلّئهم، ومن بيت الرِّواية والدِّ
 .(ٚ)وغَتمها من الببلد

ُلْوؾ، َوبلغ أَ قاؿ الذىب:  
ُ
 ْعَلىَكاَف َصْدراً َكِبَْتاً، َوافر اَٞتبلََلِة، َذا َٝتٍْت َوَىْيَبٍة َوعَبارٍَة َفصيَحٍة، ُروِسَل ِبِو ِإىَل ا١ت

رَاِتِب، وََكاَف ٤َتُْمْود الطَّرِيَقة، ٤ُتبَّبًا ِإىَل الرَِّعيَِّة. قَاَؿ الس ْلطَاف اْلملك الَكاِمل: ُكّل َأَحٍد يع
َ
زُُه َعْقٌل ِسَوى و ا١ت

 . (ٛ)عوزه نَقص عقل!ْيِن، َفِإنَُّو ي٤ُتِْيي الدِّ 

                                                

 .ٕٗٔ/ٖٕـ النببلء ( سَت أعبلٔ)
 (.ٜٛٙ، رقم )ٜٖٗ/ٔ( صلة التكملة ٕ)
 أ.ٔ/ؽ ٕٚ( معجم شيوخ الدِّمياطّي ٖ)
 .ٕٕٖ/ٖٕب، وسَت أعبلـ النببلء ٔ/ؽ ٕٚ( ينظر: معجم شيوخ الدِّمياطّي ٗ)
 .ٖٛٙ/ٚ( ينظر: ا١تنهل الصاُب ٘)
، وسَت أعبلـ النببلء ٗ٘ٛ/ٗٔ، وتاريخ اإلسبلـ ٕٖٖ/ٔ، وذيل ا١ترآة لليونيٍت ٖٖٚ/ٔ( ينظر ترٚتتو ُب صلة التكملة للحسيٍت ٙ)

، والبداية والنهاية ٕٚٓ/ٕٓ، وعيوف التواريخ البن شاكر ٗٗٗٔ/ٗ، وتذكرة اٟتفاظ ٕٕٔ/ٕ، ودوؿ اإلسبلـ ٖٕٚ/٘، والعب ٕٖٚ/ٖٕ
ىػ(. وضع ٛٙٚسعد بن علي )ت ، ومرآة اٞتناف وعبة اليقظاف ُب معرفة ما يعتب من حوادث الزماف، اليافعي: عبد اهلل بن أٖٕٓ/ٖٔ

، ٕٛ٘/ٕ، وذيل طبقات اٟتنابلة البن رجب ٚٗٔ/ٗـ: ٜٜٚٔىػ ٚٔٗٔحواشيو: خليل ا١تنصور، ط: دار الكتب العلمية ببَتوت، سنة 
 .ٛٙ/ٚوالنجـو الزاىرة 

 .ٖٗٚ/ٔ( صلة التكملة للحسيٍت ٚ)
 .ٖٖٚ/ٖٕ( سَت أعبلـ النببلء ٛ)
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مياطيٌ عالقة   بشيخو الدّْ
مياطيّ لقيو اٟتافظ       ، "(ٔ)"ا١تختار من حديث ا١تختارببغداد ُب رحلتو األوىل، وقاؿ: قرأت عليو  الدِّ

تصنيف ابن اٞتوزي والده بسماعو منو، و"جزء ابن عرفة"، وغَت " (ٕ)"الوفا ُب فضائل ا١تصطفىوكتاب 
 (ٖ) ذلك من الكتب واألجزاء. أجازين بإجازة جليلة من الذىب.

مياطيّ قاؿ  فتح باب و  ٍتفأٝتع ،سألتو حُت قدمتفمن التحديث مدة سنُت وكاف قد انقطع  أيضاً: الدِّ
 (ٗ) .رضي اهلل عنو وجزاه عٍت أفضل اٞتزاء... ِب بالتسميع للناس بس

أبو عبد اهلل محمد بن أبي الحسين بن عبد اهلل بن ( كاإلماـ، الحافظ، المحدّْث، الفقيو، ُُ)
، عيسى بن أبي الرّْجىاؿ، البعلبكيٌ   ىػ(ٖٓٔ -ىػ ِٕٓ) (ٓ)، الٌزاىد، الحنبليٌ شيخ اإلسالـ، اليػيٍونًٍيًنيُّ

من اٟتديث النبوي  وكاف حيفظ كثَتاً  أحد ا١تشايخ ا١تشهورين اٞتامعُت بُت العلم والدين، قاؿ اٟتسيٍت: ىو
 .(ٙ)بذلك مشهوراً 
كاف عا١تًا سريع اٟتفظ كثَت احملفوظ ٝتعتو يقوؿ حفظت أكثر مسند : اليونيٍتُقْطُب الّدين ولده وقاؿ 

صحيح "وحفظ  ،وحفظ سورة األنعاـ ُب يـو واحد" اٞتمع بُت الصحيحُتو"اإلماـ أٛتد رضي اهلل عنو 
 .(ٚ)رهإىل نصف هنار الظّ  "مقامات اٟتريري"وحفظ ثبلث مقامات من  ،ُب أربعة أشهر "مسلم

وكاف إماًما  وتقدـ مداسو. ل يده.قبِّ وكانت ا١تلوؾ تُ  ِل ينلو أحد.ة والتقدـ مان اٟترمناؿ مقاؿ الذىب: 
ا عبلّ 

ً
 . (ٛ)والوقار ،حسن السمت ،مليح الصورة ،ر الشيبةمنوّ  ،عظيم ا٢تيبة ،هلل قانتاً  خاشعاً  مة زاىداً عا١ت

مياطيٌ عالقة   بشيخو الدّْ

                                                

 ( ىذا الكتاب ِل أجد من ذكره.ٔ)
 طبع الكتاب بتحقيقُت، ينظر تفصيلهما ُب ا١تبحث السابق.( ٕ)
 أ.٘-بٗ/ؽ ٖٗ( معجم شيوخ الدِّمياطّي ٖ)
 أ.٘-بٗ/ؽ ٖٗ ا١تصدر السابق ( ٗ)
، وىي ترٚتة ٕٚ-ٖٛ/ٕ( وترٚتة ولده قطب الدين اليونيٍت ُب ذيل ا١ترآة ٕٓٛ، رقم )ٖٗٗ/ٔ( ينظر ترٚتتو ُب صلة التكملة لليونيٍت ٘)

، وذيل طبقات اٟتنابلة البن ٜٕٔ/ٖ( والعب ٘ٗٔٔ، رقم )٘٘ٔ/ٗ( وتذكرة اٟتافظ ٙ٘ٗ، رقم )ٖٔٙ-ٖٙ٘/ٛٗاإلسبلـ  حافلة، وتاريخ
، وا١تقصد األرشد ُب ذكر أصحاب اإلماـ أٛتد، ابن مفلح: إبراىيم بن ٤تمد بن عبد اهلل )ت ٖٕٙ/ٖٔ، والبداية والنهاية ٕٚٔ/ٗرجب 
( ٓٛٛ، رقم )ٖٚ٘-ٖٙ٘/ٕـ، ٜٜٓٔىػ ٓٔٗٔماف العثيمُت، ط: مكتبة الرشد بالرياض، سنة ىػ(. ٖتقيق: د. عبد الرٛتن بن سليٗٛٛ

، والسلوؾ ١تعرفة دوؿ ا١تلوؾ، ا١تقريزي: أٛتد بن علي بن عبد ٗٓ٘/ٔ، وطبقات اٟتفاظ للسيوطي ٖٙ٘/ٕوعقد اٞتماف لبدر الدين العيٍت 
والنجـو الزاىرة  ٔٔ٘/ٔ: ٔـ، طٜٜٚٔىػ ٛٔٗٔب العلمية ببَتوت، سنة ىػ(. ٖتقيق: ٤تمد عبد القادر عطا، ط: دار الكت٘ٗٛالقادر )ت 

 .ٜٕٗ/٘، وشذرات الذىب البن العماد ٕٙٚ/ٕالبن تغري بردي 
 .ٖٗٗ/ٔ( ينظر صلة التكملة ٙ)
 .ٔٚ/ٕ( ينظر مرآة الزماف ٚ)
 .ٜٕٔ/ٖ( ينظر العب ٛ)
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مياطيّ لقيو  "جزء ابن جوصا" وجزء من "حديث أٛتد بن بدمشق، وقاؿ: قرأت عليو عّدة أجزاء منها:  الدِّ
سليماف بن زبَّاف الكندي" وجزء من "حديث أيب مسلم ٤تمد بن أٛتد البغدادي" وجزء من "حديث عبد 
الوىاب الكبليب" وجزء من "حديث أٛتد بن علي ا٠تطيب" وجزء من "حديث خيثمة بن سليماف 

 .(ٔ)َتىا بسماعو ٞتميعها من ا٠تشوعي"" وجزء من "حديث القاسم بن على اٟتريري" وغالطرابلسي

 قاضي حلب ٍبناعيمىر كماؿ الدين أبو القاسم ،  اـالشٌ  رئيس المحدّْث، المؤرّْخ، ( كاإلماـ،ُِ)
، الهوازنٌي، العيقىٍيلٌي، الحلبٌي، العالمة، ىبة اهلل أحمد ٍبن أبي الفىٍضًل ىبة اهلل بن أبي غانم محمد بن

 ىػ(َٔٔ -ىػ ٖٔٓ) (ِ)العىًديمالمعركؼ بابن 
ف. وكاف أحد الرؤساء ا١تشهورين والعلماء س، وأفىت، وصنّ ودرّ  من الببلدبالكثَت  ثَ حدَّ قاؿ اٟتسيٍت: 

ا١تلوؾ. وكاف  و عندعند ا٠تاصة والعامة، ولو الوجاىة التامّ  ماً لفنوف من العلم، معظّ  ا١تذكورين، جامعاً 
أحسن فيو ما  كبَتاً   ُب غاية اٞتودة، ولو معرفة حسنة باٟتديث والتاريخ، وٚتع ٟتلب تارخياً  يكتب خطاً 

. ٝتعت منو (ٖ)ضو، ولو يكمل تبييضو كاف أكثر من أربعُت ٣تلداومات وبعضو مسودة ِل يبيّ  ،شاء
  .(ٗ)واستفدت بو
وكاف .. .اً وهباء وجبللةً  اً ورِداء ومنظراً  اً ودىاء ورأياً  اً وزكاء اً وذكاء ونببلً  كاف عدًن الّنظَت. فضبلً قاؿ الذىب:  

  .(٘)، دّرس وأفىت وصنف وترسل َعن ا١تلوؾداً ٣توّ  ، وكاتباً ، وُمنِشًئا بليغاً مفتياً  ، وفقيهاً ، ومؤّرخاً حافظاً  ثاً ٤تدِّ 

مياطيٌ عالقة   بشيخو الدّْ
مياطيّ قاؿ  : "صحبتو بضعة عشر عاماً، مقاماً، وحضراً، وانتقااًل، وَسفراً، ورافقتو من بغداد إىل دمشق  الدِّ

كرتُت، وأخذت عنو ُب الببلد وا١تنازؿ من حديثو وعلمو ونثره ونظمو، وأخذ عٍت أيضًا بُسرَّ من رأى، 

                                                

 ب.ٙ/ٖ( معجم شيوخ الدِّمياطّي ٔ)
، وذيل الروضتُت ٕٓٔ/٘ومات قبلو، وعقود اٞتماف البن الّشعار  ٜٕٔٓ - ٕٛٙٓ/ٙلياقوت اٟتموي  ( ينظر ترٚتتو ُب معجم األدباءٕ)

( وتاريخ اإلسبلـ ٓ٘ٛ، رقم )ٓٚٗ/ٔ، وصلة التكملة للحسيٍت ٚٚٔ/ٕو ٓٔ٘/ٔ، وذيل مرآة الزماف لليونيٍت ٕٚٔأليب شامة ص 
، ٖٙٛ/ٔ، اٞتواىر ا١تضيئة ٕ٘ٚ/ٕٓ، وعيوف التواريخ ٕٙٔ/ٖ ، وفوات الوفياتٕٔٗ/ٕٕ، الواُب بالوفيات ٕٔٙ/٘، والعب ٖٜٚ/ٗٔ

 ، وغَتىم.ٖٖٓ/٘، وشذرات الذىب ٕٛٓ/ٚ، والنجـو الزاىرة ٙٚٗ/ٔوالسلوؾ 
 .ٖٕٗ/ٛٗتاريخ اإلسبلـ  عِلم جبللة الّرجل وَسَعة اّطبلعو.« تارخيو»( قاؿ الذىب: من نظر ُب ٖ)

اإلماـ ابن الَعدًن اٞتميل ا١تتقن، إال أهنا ناقصة، وقد نشرىا مصورًة األستاذ الدكتور  تابمؤلف الك والكتاب توجد منو نسخة خطية قيمة ٓتط
ـ، ُب ٜٛٛٔفؤاد سزكُت ُب معهد تاريخ العلـو ُب فرانكفورت، ُب ٣تلدات. كما نشرت بتحقيق د. سهيل زّكار، ُب دار الفكر ببَتوت، سنة 

 .ٔط٣تلداً، واجمللد األخَت يتضمن فهارس الكتاب،  ٔٔ
ة  "للبغية" شبو كاملة، ترقى ٟتياة ا١تؤلف، وأخب أهنا ُب قلت: وقد ذكر الدكتور مرواف ُب "ملتقى أىل اٟتديث" أنو وقف على نسخة خطيّ 

حوزت أحد الفضبلء ُب "أبو ظب"، وذكر أف حجم ىذه النسخة يقارب الوصف اليت وصفت بو بأهنا ُب أربعُت جزءاً تقريبًا، وقد بقيت عنده 
 ُب "أبو ظب" أكثر من شهر كما ذكر. -النسخة ا٠تطية  -
 (.ٓ٘ٛ، رقم )ٓٚٗ/ٔ( وصلة التكملة للحسيٍت ٗ)
 .ٖٕٗ/ٛٗ( ينظر: تاريخ اإلسبلـ ٘)
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وىل قضاء حلب ٜتسة وغَتىا، يرادفٍت يومئذ على بغلتو، وكاف غزير العلم، والفضل، والقدر، واألصل. ت
من آبائو متتالية. لو ا٠تط البديع، واٟتظ الرفيع، والتصانيف الرائقة، والتواليف الفائقة، منها "تاريخ حلب" 
الّداؿ على كثرة الفضل والطلب، أدركتو ا١تنية قبل إكماؿ تبييضو. وكاف قد ٝتع "الغيبلنيات" و"ا١تركبات" 

ليو هبا، وٝتع بدمشق من الكندي "خطب ابن نباتو"، قرأهتا وغَتىا من ابن طبزد ْتلب، قرأت ذلك ع
، بنائوعليو، وٝتع غَت ذلك منو. وكاف بارًّا يّب، حفّيًا ٤تسنًا إّل، وفّيًا يؤثرين على أقراين ويقدمٍت على أ

دمشق التمسٍت منو ليعّدلٍت، فامتنع ب القضاة وذلك أّف قاضي ،من أمثال وعدَّلٍت تعديبًل ما ُعّدلو أحد
لسبب جرى من القاضي، فطِفق الرَُّسوؿ يتضرّع إِلْيِو ويسألو حىّت أِذف، فغدوت معو فأخرج امتناعًا شديدًا 

َعَلى بغلتو إىل منزل،  من مبلبسو، فلِبْسُتو وأشهدين َعَلْيِو وعّدلٍت، ورجعت راكباً  ل القاضي ملبوسا فاخراً 
 .(ٔ)اه عٍت أحسن جزاء وأفضلو"فرٛتو اهلل وجز 

، الهاشمٌي، العٌباسيٌ ، علٌي بن شيجاع بن سالمكماؿ الٌدين، أبو الحسن ( كاإلماـ، المقرئ،  ُّ)
 ىػ(ُٔٔتلميذ اإلماـ الشاطبٌي، كزكج ابنتو )ت  ،، ميٍسند اآلفاؽ في القراءات(ِ)الٌشافعٌي، الٌضرير

 سورة ث، عن الِكسائّي، وجامعا ٢تم إىللكل ُرَواة األئمَّة، سوى رواية الّليْ  قرأ القراءات الّسبعة مفرداً      
ْدِٞتّي، وىبة اهلل بن علّي (ٖ)الكثَت وال سيما ُب أثناء ُعُمره من: الّشاطبّ  األحقاؼ. ٝتع

ُ
، وشجاع ا١ت

  ، وغَتىم الكثَت.َتيّ الُبوص
لئلقراء ّتامع مصر ؤتسجد ابن موسى بالقاىرة، لو ٝتاعاُت ُكُتٍب كثَتة وفضائل. تصدَّر قاؿ الذىب: "

وتفرَّد ُب عصره، وإليو انتهت رئاسة اإلقراء وُعُلّو  وقرأ عليو خلٌق كثَت، وطاَر ذِكره، فدخل إليو من الّنواحي.
وكاف أحد األئّمة ا١تشاركُت ُب فُػُنوف الِعْلم، مع ما ُجِبل عليو من ُحسن األخبلؽ والتواضع، وِلُت  إسنادىا.

ـّ ُب مصاٟتهم بكّل ٦تكن  .(ٗ)"اٞتانب، والتػََّود د، والصَّب على الطََّلبة، والّسْعي التَّا

مياطيٌ عالقة   بشيخو الدّْ

                                                

 أ.ٕ/ؽ ٖٗ( معجم شيوخو ٔ)
الكبار على ، ومعرفة القراء ٕٗ/٘ٔ، وتاريخ اإلسبلـ ٕٕٓ/ٕ( وذيل مرآة الزماف ٜٓٓ، رقم )ٕٜٗ/ٔ( ينظر ترٚتتو: صلة التكملة ٕ)

ىػ(. ٖتقيق: أ.د. بشار عواد معروؼ، شعيب األرنؤوط، صاّب ٛٗٚالطبقات واألعصار، مشس الدين الذىب: ٤تمد بن أٛتد بن عثماف )ت 
، والواُب ٗ٘ٗٔ/ٗ، وتذكرة اٟتفاظ ٕٙٙ/٘، والعب ٚ٘ٙ/ٕ: ٔـ، طٖٜٛٔىػ ٗٓٗٔمهدي عباس، ط: مؤسسة الرسالة ببَتوت، سنة 

ىػ(. ٖتقيق: مصطفى ٗٙٚ، ونكث ا٢تمياف ُب نكت العمياف، الصفدي: صبلح الدين خليل بن أيبك )ت ٕ٘ٔ/ٕٔبالوفيات للصفدي 
، وذيل ٔ٘ٔ/ٕ، وطبقات الشافعية لئلسنوي ٕٕٔ ص :ٔـ، طٕٚٓٓىػ ٕٛٗٔعبد القادر عطا، ط: دار الكتب العلمية ببَتوت، سنة 

ىػ(. بتحقيق: ٖٖٛمشس الدين اٞتزري: ٤تمد بن ٤تمد بن ٤تمد )ت  ، وُب غاية النهاية ُب طبقات القراء،ٖٜٔ/ٕالتقييد للفاسي 
 .ٗٗ٘/ٔىػ، مكتبة ابن تيمية، ٖٔ٘ٔبرجسًتاسر، سنة 

 .ٕٛ/ٜٗوللكماؿ الّضرير ٙتانية عشر عاماً. وتزوَّج من بعد موتو بابنتو. تاريخ اإلسبلـ  -رٛتو اهلل  -( وقد مات الّشاطّب ٖ)
 .ٕٛ/ٜٗ( تاريخ اإلسبلـ ٗ)
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مياطيّ ٗترّج عليو       ُب القراءات، قاؿ: "قرأت عليو القرآف بالرِّوايات السبع، وأجازنيها، وىي عندي  الدِّ
 .(ٔ)ُب ٣تّلدة مفردة"

أـ حمزة اٍلقيرىًشٌية األىسىًديٌة، الزُّبػىٍيريٌة، الٌدمشقٌية، ثيمَّ ، صفٌيةي بنتي عىٍبد الوىَّاب ٍبن عىليٌ ( كالشيخة ُْ)
ٍهرانيٌ   ىػ(ْٔٔ)ت  (ِ)الحىمىويٌة، زىٍكجىة قاضي حماة محيي الٌدين حمزة البػى

 . (ٖ)، وىي من بيت العلم والروايةثت كثَتاً حدّ قاؿ اٟتسيٍت: 

وأجاز ٢َتَا َمْسُعود الّثقفي، واٟتسن ْبن اْلَعبَّاس الر ْستمّي، والقاسم بن الفضل الصيدالين، ورجا  قاؿ الذىب:
وطاؿ ُعْمرىا، وتفّردت  بن حامد ا١تعداين، ومعتمر بن الفاخر، وأبو اٟتسن علّي ابن تاج الُقرّاء، وطائفة.

  .(ٗ)بإجازة ٚتاعة

مياطيٌ عالقة   بشيختو الدّْ
مياطيّ افظ لقيها اٟت      ، . وقد أفاد منها إسنادًا عالياً (٘)نعتها بػ"الشيخة الصاٟتة"ْتماة، وقرأ عليها، و  الدِّ

 "قرأتو عالياً على صفية بنت عبد الوىاب..". :، قولوومعجمفقد ذكر ُب أكثر من موضع من 
 .(ٙ)صبلة اٞتنازة عليها ُب ٛتاة الدِّمياطيّ وقد حضر اٟتافظ 

بًٍنت الحافظ أىًبي القاسم عىًلٌي ٍبن الحافظ بهاء الدين أىًبي محمد القاسم اٍبن فاطمة ( كالشيخة ُٓ)
 ىػ(ّٖٔ)ت  (ٕ)ـٌ العرب الٌدمشقٌية، أالحافظ الكبير محٌدث الشاـ أىًبي القاسم ابن عساكر

َفر وأجاز ٢تا: أَبُو َجعْ . وقاؿ: صيلة، جليلة، عالية اإلسناد، ُمْعرِقًة ُب اٟتديثأكانت قاؿ الذىب:  
 .(ٛ)الصَّْيداليّن، و٤تمد ْبن الفاخر، وابو الُفُتوح أسعد العجلّي، وعّدة من شيوخ ُخراساف والعراؽ وأصبهاف

مياطيٌ عالقة   بشيختو الدّْ
 

                                                

 .ٖٛٙ/ٚب، قاؿ الذىب: "أراين إجازتو ُب ٣تلدة بتبلوتو على الكماؿ الضرير". ا١تنهل الصاُب ٖ-أٖ/ؽ ٖٔجم شيوخ الدِّمياطّي ( معٔ)
، ٛٛٔ/٘، والعب ٕٓٚ/ٖٕ، وسَت أعبلـ النببلء ٗٗ٘/ٗٔ( وُب تاريخ اإلسبلـ ٜٕٚ، رقم )ٜ٘ٔ/ٔ( ينظر ترٚتتها ُب صلة التكملة ٕ)

 .ٖٕٗ/٘، وابن العماد ُب الشذرات ٖٔٙ/ٙ وابن تغري بردي ُب النجـو
 .ٜ٘ٔ/ٔ( صلة التكملة ٖ)
 .ٗٗ٘/ٗٔ( تاريخ اإلسبلـ ٗ)
 أ.ٜ، واألربعوف األبداؿ للدمياطي ؽ ٖٕ٘( ينظر مصافحات مسلم والنسائي للدمياطي، ص٘)
 أ.ٖ/ؽٕٓمعجم شيوخ الدِّمياطّي ( ٙ)
 ٜٖٛ-ٖٛٛ/ٕ، وذيل التقييد ٕٖٙ، رقم ٕٖٗومعجم الشيوخ للذىىب ص  ،ٖٗٗ/٘، والعب ٙ٘ٔ/ٔ٘( ينظر ترٚتتها ُب تاريخ اإلسبلـ ٚ)

 .ٖٖٛ/٘، وشذرات الذىب ٖٚٛٔرقم  ٜٖٛ
 .ٙ٘ٔ/ٔ٘( ينظر تاريخ اإلسبلـ ٛ)
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مياطيّ لقيها اٟتافظ   .(ٔ)الشيخة األصيلة"تو الثانية وٝتع منها، ووصفها: بػ"بدمشق ُب رحل الدِّ
*** 

 
وَجِز      

ُ
مياطيّ لشيوخ اٟتافظ وهبذا العرض ا١ت من أعياف  -دة بفنونو ا١تتعدّ  -٧تده قد أخذ العلم  الدِّ

على قدر كثرة الشيوخ يكوف األئمة وأعبلمهم ُب عصره، حىت ٕتمع لو ىذا الكم الوافر، قاؿ ابن خلدوف: "
 .(ٕ)"حصوؿ ا١تلكات ورسوخها

      
مياطيٌ كقد سمع الحافظ  سول من ذكرتهم في ىذه األئمة األعالـ كتخرج على المئات من  الدّْ

 العجالة، كإنما أعرضت عن سردىم خشية التكرار كالملل كالسآمة.
  

                                                

، ٖٛٛ/ٕ، وذيل التقييد ٔٔٔ/ٕ، ومعجم الذىب ٙ٘ٔ/ٔ٘أ، وينظر ترٚتتها أيضًا ُب تاريخ اإلسبلـ ٔ/ٖٙ( معجم شيوخ الدِّمياطّي ٔ)
 وشذرات الذىب.

 .ٕٙٙ/ٔانظر: "تاريخ ابن خلدوف"  (ٕ)
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 :الثانيالفصل 
 

مياطيٌ مكانة الحافظ عبد المؤمن  العلمية، كالمناصب التي تىقلَّدىا، كأقواؿ  الدّْ
 العلماء فيو، كآثاره العلمية، كتالميذه، كتتضمن ثالثة مباحث:

 
 المبحث األكؿ: مكانتو العلمية، كمناصبو، كثناء العلماء عليو. 

 
 المبحث الثاني: آثاره العلمية

 
 المبحث الثالث: تالميذه

  



 

61 

مياطيٌ المبحث األكؿ: مكانة الحافظ   العلمية كثناء العلماء عليو الدّْ
مياطيّ ة اٟتافظ ٝتت مهّ       منو، وإمنا بذؿ جهده ووسعو، حىت  واحدٍ  ُب طلب العلم، فلم يقنع بفنٍ  الدِّ

٣تازًا هبا من شيخ القرّاء ُب زمانو كماؿ  علـو شىت؛ فكاف إمامًا بالقراءاتصار إمامًا ُب فنوٍف متعددة، و 
ثا مبّز  راية والرِّوايةالدين الضرير، كما كاف ٤تدِّ وكاف فقيهاً ، ما، خبَتًا بفنوهنمامًا فيه، مقدّ ًا ُب علم الدِّ

 اً ًا بصَت بارعًا متقنًا فيو، ولغويّ شافعيًا عارفًا با١تذىب، ومؤرخًا كبَتًا مفيداً، وكاف رأسًا ُب علم األنساب 
 لشعرىا. اً هبا، ناظماداً بآوغريبها، ملمالعربية بألفاظ اللغة 

مياطيّ على اٟتافظ ناء ثَّ الُب  أديا إطنابوقد أطنب األئمة األعبلـ       ة العلميّ التدليل على مكانتو و  الدِّ
 ا١ترموقة.

اليت وقفت عليها من  وأضفت إليها بعض الشواىد ،وقد قّسمت ىذه الثناءات ورتبتها على حسب الفنوف
 خبلؿ استعراضي ١تعجو كامبًل، وقراءٌب لبعض مؤلفاتو األخرى.

 القراءات كعلم التفسير:
مياطيّ ٗترّج اٟتافظ       جاع بن ساِل علي بن شُ  :شيخ القرّاء كماؿ الدين الضريرى ت علاءاُب القر  الدِّ

 .ىػ(ٔٙٙ)ت 
مياطيّ قرأ عليو اٟتافظ   . (ٔ)دةرَ فْ قاؿ: ىي عندي ُب ٣تّلدة مُ القرآف بالرِّوايات السَّبع، وأجازه فيها، و  الدِّ

: الدِّمياطيّ ىػ( قاؿ ٕٗٙعلى أيب ٤تمد عبد اهلل بن صبح بن حس وف ا١تقرئ )ت  :وقد قرأ القرآف أيضاً 
  .(ٖ)ىػ(٘٘ٙابن البّيطار عبد اهلل بن أسد األنصاري )ت وعلى . (ٕ)أستاذي ُب القراءة والفرائض""

مياطيّ لكن اٟتافظ       الذىب ُب معرفة  قاؿفقد ِل يشتهر هبذا الفن، بل انصرؼ إىل غَته من الفنوف،  الدِّ
مياطيّ " وذكر منهم اٟتافظ أدركناىم لكنهم تركوا الفنَّ : "ُب طبقة ىؤالء طائفة كبَتة (ٗ)اء الكبارالقرّ  . الدِّ

 .(٘)الدِّمياطيّ وقاؿ ابن اٞتزري أيضاً: وال أعلم أحداً أخذ القراءات عن 

 علم التفسير:

                                                

ب. ٖ-أٖ/ؽ ٖٔ( قاؿ الدِّمياطّي: "قرأت عليو القرآف بالرِّوايات السبع، وأجازنيها، وىي عندي ُب ٣تّلدة مفردة" معجم شيوخ الدِّمياطّي ٔ)
 .ٖٛٙ/ٚوقاؿ الذىب: "أراين إجازتو ُب ٣تلدة بتبلوتو على الكماؿ الضرير". ا١تنهل الصاُب 

 ب.ٜ-أٜ/ؽ ٕٔيوخ الدِّمياطّي ( معجم شٕ)
أ. وقاؿ الدِّمياطّي: "قرأ القرآف العظيم على الشاطب بالروايات السبع، وٝتع منو ا١توطأ، وكاف من الدين ٙ-ب٘/ؽ ٕٔ ا١تصدر السابق ( ٖ)

 والعلم وا١تعرفة باهلل ٔتكاف".
 .ٜٕٚ/ٕ( ينظر: معرفة القراء ٗ)
 .٘ٙقبائل ا٠تزرج ص ، وأخبار ٕٚٗ/ٔ( ينظر: غاية النهاية ٘)
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مياطيّ  قرأ أيب ساِل ٤تمد بن طلحة بن ٤تمد أليب اٟتسن الواحدي ُب التفسَت على "الوسيط"  كتاب الدِّ
 .(ٔ) ىػ(ٕ٘ٙالنَّصْيِب )ت 

 الحديث الشريف كعلومو
مياطيّ برع اٟتافظ       ُب علم اٟتديث و٘تيز بو، وقد فاقت مؤلفاتو ُب ىذا الفن األربعُت مؤلفاً، منها  الدِّ

 ومنها ما ىو دوف ذلك، ومنها ما ىو ُب جزء حديثي. ،ما ىو ُب ٣تلدات
ت هبم ورقات معجم شيوخو، وقد كانوا تؤلَ مْ اِ كبَت،   فهم جم  غفَت، وحشدٌ أما شيوخو ُب اٟتديث وعلومو 
ومن تلك األمثلة ما قالو الذىب والصفدي ، مافاٟتديث ُب ذلك الزّ  علم أعبلـ العصر وحّفاظو ُب صناعة
مياطيّ ُب تبُت غزارة ما تلقاه اٟتافظ   -: ٛتل (ٕ)قاؿ الذىبمن شيخو يوسف بن خليل بن ُقراجا:  الدِّ

مياطيّ    !.ٛتل دابة كتباً وأجزاءاً بن خليل عن ا - الدِّ
مياطيّ  -: "أخذ (ٖ)قاؿ الصفديو   .!من ابن خليل ْتلب َفأْكثر، َلَعلَّو ٝتع ِمْنُو مئيت ألف َحِديث" - الدِّ

مياطيّ هبم اٟتافظ ج وقد تقدـ اٟتديث عن أبرز شيوخو الذين ٗترّ  ُب ا١تبحثُت الّسابقُت: شيوخو،  الدِّ
 ورحبلتو، فالينظر ىناؾ.

ُب علم  الدِّمياطيّ ة اٟتافظ مكانو ا١تؤرِّخُت تكشف لنا جبللة ٚتلة من عبارت أعبلـ احملدِّثُت و  ىذهو      
قاد، وحامل لواء اٟتديث، وقوة صناعتو فيو، فهماً، ونقداً، وفحصاً، وروايًة، فقد كاف عمدة احملدثُت والنّ 

 ىذا الفن ُب ذلك العصر.
  اظ خا٘تة ا١تسندين.. أحد أئمة اٟتفّ ، الكبَت.. وعمدة األمصارث : احملدِّ ِبّ يْ جِ تلميذه الت  عنو قاؿ

جاؿ وٕترحيهم، واإلتقاف، ذاكرًا لؤلسانيد وا١تتوف، بصَت بتعديل الرِّ  ،والّضبط ،ا١تشهورين بالّثقة
حالُت ُب ىذا الشأف إىل أقاصي البلداف.. ومواضعهم من البلداف وغَتىا.. وىو آخر اجملتهدين من الرّ 

  .(ٗ)ثُت ُب الّديار ا١تصريّة، والشامية تبلميذه وأشياخودِّ ة احملوعامّ 
  ّارَقطٍت  .(٘)ُب زمانو وقاؿ أيضاً: أحسبو ُب زمانو كالدَّ
  واية العالية : كاف آخر من بقي من اٟتفاظ وأىل اٟتديث أصحاب الرِّ الّ زَ قاؿ تلميذه اٟتافظ البِْ و

 .(ٙ)راية الوافرةوالدِّ 
 

                                                

 (.ٜٜٔ، رقم )ٖٜٕ/ٖٕ، وسَت أعبلـ النببلء ٖ٘ٔ-ٖٗٔ/ٛٗب، ينظر ترٚتتو أيضاً ُب تاريخ اإلسبلـ ٔ/ؽٗ( معجم شيوخ الدِّمياطّي ٔ)
 .ٜٚٔ/ٗتذكرة اٟتفاظ ( ينظر: ٕ)
وا١تنهل الصاُب وا١تستوُب بعد  ،ٖٕٕ/ٖ، والدرر الكامنة ٖٓٔ/ٓٔ، وينظر أيضاً: طبقات السبكي ٓٙٔ/ٜٔالواُب بالوفيات ( ينظر: ٖ)

 .ٜٖٙ/ٚالواُب 
 .ٕٜٔ، وينظر أيضاً برنامج التجيب، ص ٖٛ-ٖٚينظر: مستفاد الرحلة ( ٗ)
 ا١تصدر السابق.( ٘)
 .ٕٔ/ٙ، وشذرات الذىب ٕٕٔ/ٕ، وطبقات الشافعية البن قاضي شهبة ٜٔ٘/ٔينظر: طبقات الشافعيُت البن كثَت ( ٙ)
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  مياطيّ : ما رأيت ُب اٟتديث أحفظ من يّ زِّ مِ قاؿ تلميذه اٟتافظ الْ و  .(ٔ)الدِّ
  ّوقاؿ أيضاً: "أوحد زمانو وحافظ (ٕ): حافظ ا١تشرؽ وا١تغربوقاؿ تلميذه أبو حياف األندلسي .

  .(ٖ)أوانو"
  ِة اأَلْعبلـِ  :قاؿ تلميذه اٟتافظ الذىبّ و "شيخ أيضاً: ، وقاؿ (ٗ)"َوبَِقيَُّة نُػقَّاِد اٟتَِْديثِ "َأَحُد األَئِمَّ

 . (٘)احملدثُت"
  ث وأملى كتب العال والنازؿ َوبَالغ وصنف ِإْذ َذاؾ َوحدَّ   ..قادثُت، وعمدة النّ احملدِّ  قاؿ الصفدي: َعَلمُ و

 .(ٙ)ُب َحَياة كبار مشاخيو
  ّية ا١تسند ا١تفيت الثقة الضابط شرؼ الدين.. و االر ث يخ الفقيو احملدِّ "الشّ  :وقاؿ تلميذه العبدري

مياطيّ   .(ٚ)رحل ُب طلب العلم.. وٚتع وألف وروى حىت صار أوحد وقتو" ،الدِّ
 " :نَّاِقد اٟتّجة، ٤تدِّث اإِلسبلـاْٟتَاِفظ القاؿ تلميذه عز الدين ابن ٚتاعة"(ٛ). 
  وقاؿ تاج الدين السبكي: إماـ أىل اٟتديث اجملمع على جبللتو، اٞتامع بُت الدراية والرواية بالسند

 .(ٜ)العال للقدر الكثَت
  وقاؿ اإلسنوي: كاف إماـ أىل اٟتديث ُب زمانو ُب ٚتيع أنواعو، اٞتامع بُت الدراية والرواية بالسند

 .(ٓٔ) العال
  ُب زمانو مع كب السِّنِّ  -أعٍت صناعة اٟتديث وعلم اللغة  -وقاؿ ابن كثَت: حامل لواء ىذا الفن

التآليف، وإنتشار التصانيف، وتردد الطلبة  والقدر، وعلوِّ اإلسناد، وكثرة الرواية، وجودة الدراية، وحسن
  .(ٔٔ)إليو من سائر اآلفاؽ

 قاؿ تقي الدين الفاسي: وكاف حافظاً كثَت ا١تعرفة بفنوف اٟتديث(ٕٔ). 
 وقاؿ ابن اٞتزري: ٝتع الكثَت وانتهى إليو علم اٟتديث مع الدين والثِّقة واإلتقاف(ٖٔ). 

                                                

 .ٕٕٕ/ٖ، الدرر الكامنة ٕٕٔ/ٕ، وطبقات الشافعية الكبى ٓٙٔ/ٜٔ، والواُب بالوفيات ٜٚٔ/ٗ( ينظر: تذكرة اٟتفاظ ٔ)
 .ٖٕٕ/ٖ( الدرر الكامنة ٕ)
 .ٜ٘ٗ/ٕ( ينظر: تفسَت البحر احمليط ٖ)
 .ٕٗٗ/ٔ( معجم الشيوخ الكبَت للذىب ٗ)
 .ٜٚٔ/ٗ( تذكرة اٟتفاظ ٘)
 .ٓٔٗ/ٕللكتب ، وفوات الوفيات ٜ٘ٔ/ٜٔ( ينظر: الواُب بالوفيات ٙ)
 .ٖٖٔ-ٕٖٔرحلة العبدري ( ٚ)
 .٘ٔ/ٔ( ا١تختصر الكبَت ُب سَتة النب صلى اهلل عليو وسلم ص ٛ)
 .ٖٓٔ/ٓٔ( ينظر: طبقات الشافعية الكبى ٜ)
 .ٕٓٚ/ٔينظر: طبقات الشافعية لؤلسنوي ( ٓٔ)
 .٘ٗ/ٗٔ( ينظر: البداية والنهاية ٔٔ)
 .٘ٙٔ/ٕ( ينظر: ذيل التقييد ٕٔ)
 .ٕٚٗ/ٔغاية النهاية ( ينظر: ٖٔ)
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  الكتب واألجزاء ورزؽ السعادة ُب إسناده.. وٚتع اٞتموع قاؿ ابن تغري بردي: وكتب ٓتطو كثَتاً من و
 .(ٔ)اٟتسنة، وتول ا١تناصب بالّشاـ ومصر، وأملى وانتفع بو الناس

  وقاؿ الكتاين: "اإلماـ حافظ الدنيا ونسابتها أمَت ا١تؤمنُت ُب اٟتديث.. أّلف وروى حىت صار أوحد
 .(ٕ)وقتو ُب ذلك"

 الفقو كأصولو:
مياطيّ اٟتافظ  ُعٍت      بعلم الفقو وأصولو، فحفظ "منخوؿ  -ُب مدينتو دمياط  -ُب بداية نشأتو  الدِّ

للشَتازّي أيضاً، وقد ، وبعض "ا١تهّذب" أليب إسحاؽ الشَتازيّ  البىاف" للغزال ُب أصوؿ الفقو، و"التنبيو"
اضي دمياط )ت زين الدين أيب عبد اهلل اٟتسُت بن اٟتسن بن منصور، قدرسها على األخوين الفقيهُت 

، عبد اهلل بن اٟتسن، خطيب دمياط، القاضي، الشافعيٚٗٙ كما أخذ   ىػ(.ٙٗٙ)ت  (ٖ)ىػ( وأيب ا١تكاـر
 .. وقرأ عليو أيضاً "ا١تنخوؿ"(ٗ)ىػ(ٕٗٙالفرائض من أيب ٤تمد عبد اهلل بن صبح بن َحس وف )ت 

ْينِ  يّ ضِ رَ من قاضي القضاة الفَ  وأخذ الفقو والفرائض أيضاً  ٍد َعْبُد اهلِل البَػْغَداِدي ، الشَّاِفِعي ،  :٧َتُْم الدِّ َأيُب ٤ُتَمَّ
مياطيّ قاؿ و ىػ(. ٘٘ٙ)ت  (٘)الَفَرِضي   لقيت منو أثرًة وبرًا ُب السفر واٟتضر.. صحبتو ُب معجمو " الدِّ

 .(ٙ)سنوات تسعاً"
  كاف واسع الفقو  ..فقاؿ: "اٟتافظ اٟتجة الفقيو ،صفو تلميذه الذىبقد و و"(ٚ) . 
 "وقاؿ الصفدي: "قرأ القرآف وطلب اٟتديث بعدما ٘تيز ُب الفقو(ٛ).  
 "وقاؿ تاج الدين السبكي: "لو ا١تعرفة بالفقو(ٜ).  
  كاف فقيهاً أصولّياً"اإلسنويقاؿ و" :(ٔٓ). 

                                                

 .ٖٔٚ/ٚ( ينظر: ا١تنهل الصاُب ٔ)
 .ٙٓٗ/ٔ( فهرس الفهارس ٕ)
، وا١تقفى ٕٖ -ٕ، وذيل التقييد للفاسي ٙٗ٘/ ٗٔ( وتاريخ اإلسبلـ ٕٚٛ، رقم )ٜٜٔ/ٔينظر ترٚتتو: صلة التكملة للحسيٍت ( ٖ)

 .ٜٖٔ/ٗللمقريزي 
 ب.ٜ-أٜ/ؽ ٕٔ( معجم شيوخ الدِّمياطّي ٗ)
، وذيل مرآة الزماف ٜٖ٘/ٔ، وتكملة إكماؿ اإلكماؿ البن الصابوين، وصلة التكملة للحسٍت ٜٛٔترٚتتو: ذيل الروضتُت ص( ينظر ٘)
، وعيوف التواريخ البن شاكر ٓٛ٘/ٚٔ، والواُب بالوفيات ٖٕٕ/٘، والعب ٕٖٖ/ٖٕ، وسَت أعبلـ النببلء ٛٚٚ/ٗٔ، وتاريخ اإلسبلـ ٓٚ/ٔ

 .ٖٚٗ/ٕ، وطبقات الشافعية البن قاضي شهبة ٘ٗ/ٗٔن كثَت ، والبداية والنهاية الب٘ٔٔ/ٕٓ
 ب.ٛ-أٛ/ؽ ٕٕ( معجم شيوخ الدِّمياطّي ٙ)
 .ٜٚٔ/ٗ( تذكرة اٟتفاظ ٚ)
 .ٕٜٗ/ٔ( أعياف العصر ٛ)
 .ٖٓٔ/ٓٔ( الطبقات الكبى ٜ)
 .ٕٓٚ/ٔطبقات الشافعية لؤلسنوي ( ٓٔ)
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 علم التاريخ
العلمية، فكاف فيها  الدِّمياطيّ من الفنوف اليت غلبت على شخصية اإلماـ  اريخ وما يتصل هبامادة التَّ      

نو قد ٗترّج على يد إِو وترحالِو، كما فيها بُت األقراف، فقد اعتٌت بعلم التاريخ ُب ِحلِّ  زاً فارس ميداف، ومبّ 
"بغية ىػ( صاحب الكتاب اٞتليل ٓٙٙ)ت   اٟتلبّ ًْن دِ اإلماـ ا١تؤرِّخ ابن العَ كأساطُت ىذا الفن ُب زمانو؛  

مياطيّ فقد صحبو  .حلب"الطلب ُب تاريخ  بضعة عشر عاماً، مقامًا وحضراً، وانتقااًل وَسفراً، ورافقو  الدِّ
 .(ٔ)من بغداد إىل دمشق مرتُت

ىػ( صاحب ٗٚٙ)ت  (ٕ)كما ٝتع واستفاد من ا١تؤرِّخ الكبَت اإلماـ ابن الّساعي، علي بن أ٧تب البغدادي
مياطيّ صاحب التصانيف اٞتليلة ُب التاريخ، فقد ارٖتل إليو اإلماـ  ة اميّ ظَ ، وقرأ عليو ُب ا١تدرسة النِّ الدِّ

 ببغداد.
م "معجم الشيوخ" الذي اشتمل ٢تا كتابو القيِّ  يشهدُ  غزيرةٌ  وكاف من حصيلة ذلك أف ٕتمعت لديو مادةٌ 

 مليئة بالعوائد، ُتشد  ٢تا الرِّحاؿ.على مادة تارخيية مباشرة، غنية بالفوائد، 
   ِبّ يْ جِ وقد شهد لو بعلوِّ مكانتو ُب ىذه الصناعة، وثراء مادتو من ىذه البضاعة: تلميذه اإلماـ الت، 

وأحسبو  ،عارفًا باألٝتاء والكٌت والتواريخ وا١تواليد والوفيات ..ٔتواضع الرجاؿ من البلداف فقاؿ: بصَتٌ 
  .(ٖ)زمانو ُب زمانو كالدارقطٍت ُب

  خبارياٟتافظ الكبَت النسابة اإل: ، فقاؿابن اٞتزريصفو و و(ٗ). 
  :إماـ الديار ا١تصرية ُب اٟتديث وحافظها ومؤرخهاوقاؿ ا١تقري التلمساين(٘). 
  مؤرخ مصر وحافظهاابن القاضي: وقاؿ(ٙ). 

  

                                                

 أ.ٕ/ؽ ٖٗ( ينظر: معجم شيوخو ٔ)
 ب.ٙ-أٙ/ؽ ٖٓ( معجم شيوخ الدِّمياطّي ٕ)
 .ٖٚ( مستفاد الرحلة صٖ)
 .ٕٚٗ/ٔ( غاية النهاية ٗ)
 .ٛٔٙ/ٕ( نفح الطيب ٘)
 .ٗٙٔ/ٖ( درة اٟتجاؿ ٙ)
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 ب:انسعلم األ
مياطيّ ٘تيز اٟتافظ       أيضًا ُب علم األنساب، وألف فيو مؤلفات عديدة، وقد ظهر ٘تكنو، وٕتّلت  الدِّ

تراٚتو لشيوخو اليت عقدىا ُب معجمو. فقد كاف مهتمًا بذكر أنساب  من خبلؿعنايتو ُب علم األنساب 
 شيوخو. حيث يصلح ىذا ا١تعجم بطولو شاىداً على براعتو ُب ىذه الصناعة.

   الرجاؿ من البلداف ٤تيط ٔتتشابو أنساهبم.. اشتهر ُب األقطار باإلحاطة  : بصَت ٔتواضعِبّ يْ جِ قاؿ الت
ابُة أُْعُجوبَةُ . (ٔ)بعلم األنساب ما أعلم على البسيطة من يقاربو فيو" ـُ الَعبلَمُة النَّسَّ وقاؿ أيضاً: اإلما

 .(ٕ)َزمانِِو ُب َذِلكَ 
 وقاؿ تلميذه الذىب: كاف رأًسا ُب علم النسب(ٖ). 
  الصفدي: وكاف قد أرىب على من تقدمو ُب علم النسب، ألنو طفا على من سواه، وغَته رسا وقاؿ

  .(ٗ)ورسب
 وقاؿ تاج الدين السبكي: كاف أستاذ األستاذين ُب معرفة األنساب(٘) . 
 وقاؿ ابن كثَت: كاف غاية ُب األنساب(ٙ). 
  واألنساب..وقاؿ تقي الدين الفاسي: وكاف حافظاً كثَت ا١تعرفة بفنوف اٟتديث(ٚ). 
  :خبارياٟتافظ الكبَت النسابة اإلقاؿ ابن اٞتزري(ٛ). 
 وقاؿ ابن تغري بردي: ازدحم الناس على إقرائو بعلم األنساب(ٜ) . 
  حافظ الدنيا ونسابتها "قاؿ الكتاين: "و(ٔٓ). 

 : كمن آثاره العلمية في ىذا الباب
 أخبار بٍت ٟتج وأنساهبم -ٔ
 ىصيص وأنساهبم أخبار بٍت َسهم بن عمرو بن -ٕ
 أخبار بٍت ُٚتح بن عمرو بن ىصيص -ٖ

                                                

 .ٖٚ( مستفاد الرحلة صٔ)
 .ٓٔ( برنامج التجيب ص ٕ)
 .ٜٚٔ/ٗ( تذكرة اٟتفاظ ٖ)
 .ٖٕٕ/ٖ، والدرر الكامنة ٓٙٔ/ٜٔ، وانظر أيضاً الواُب بالوفيات ٜٚٔ/ٖ( أعياف العصر للصفدي ٗ)
 .ٖٓٔ/ٓٔ( طبقات الشافعية الكبى ٘)
 .ٜٔ٘/ٕ( طبقات الشافعيُت ٙ)
 .٘ٙٔ/ٕ( ذيل التقييد ٚ)
 ٕٚٗ/ٔ( غاية النهاية ٛ)
 .ٖٔٚ/ٚ( ا١تنهل الصاُب ٜ)
 .ٙٓٗ/ٔ( فهرس الفهارس ٓٔ)
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طّلب بن عبد مناؼ -ٗ
ُ
 رىط اإلماـ الشافعي ،أخبار بٍت ا١ت

 أخبار بٍت نوفل بن عبد مناؼ -٘
األفخاذ والفصائل ومن فيها من الصحابة والتابعُت  ها من القبائل والعمائر والبطوفأخبار ا٠تزرج وما في -ٙ

 ومن لو سابقة من الدين 
 قبائل األوس -ٚ
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 اللغة العربية كعلومها
أيضًا ُب علم اللغة، وكانت لو عناية كبَتة هبذا الفن، فكاف لغوياً، فصيحاً،  الدِّمياطيّ برع اٟتافظ      

ابح" حيث وجدتو "ا١تتجر الرّ   ٚتيع مؤلفاتو ال سيما ُب كتابوُب، وقد باف ٘تكنو اللغوّي مِ ظْ النَّ  نَّ سَ أديباً، حَ 
 الكتاب إال بينها وشرح غريبها.ىذا ِل يدع لفظة غريبة ُب 

، على زَين الّدين أيب عبد اللَّو اٟتسُت بن اٟتسن للزَّجَّاجيّ وقد قرأ ُب بداية نشأتو كتاب "اٞتُمل" ُب النحو 
مياطيّ  ىػ( ٓ٘ٙ)ت  اغاينّ استفاد كثَتًا من شيخو أيب الفضائل الصّ . و (ٔ)ىػ(ٚٗٙ، قاضي دمياط )ت الدِّ

مياطيّ عنو  إماـ اٟتديث واللغة ُب عصره، فقد ٛتل ٚتيعها من  اللغة واألدبعلم ُب أربعة عشر كتابًا  الدِّ
 .(ٕ)عندي وٓتطِّ يدي -أي األربعة عشر كتاباً  -ُب معجمو كلها  الدِّمياطيّ وقاؿ ، تأليف الّصاغاينّ 

َقَنٌة ُب اٟتَِْديِث َواْلَعوَاِل َوالل ُغةِ وقاؿ:  .(ٖ)كاف جيد العربية غزير اللغةقاؿ الذىب:     .(ٗ)َلُو َتَصانِيُف ُمتػْ
ولغتو فيها الروافع وا٠توافض، إىل فصاحتو ا١تنتهى، وقراءتو ىي رصد السمع وا١تشتهى،  قاؿ الصفدي:و 

 قاؿ .(٘)ربعدما تصدّ سريع القراءة ال يعرؼ التثبت وال اإلناءة، كأنو السيل إذا ٖتّدر، والبحر إذا اندفع 
 . (ٙ)، جيد العبارةلغوياً، مقرئاً  ،فصيحاً، ٨توياً : أيضا

قاؿ اإلسنوي ُب طبقاتو: كاف ٨توياً، لغوياً، أديباً، شاعراً، قطعت إىل حضرتو ا١تراحل، وسارت بتصانيفو و 
 . (ٚ)السفن والرواحل، وعدا هبا الفارس والراجل

تصدى لفن اٟتديث واللغة، وكاف غاية فيهما، ال سيما ُب اللغة  ..إماـ اللغويُت ُب زمانووقاؿ ابن كثَت: 
 . (ٜ)أعٍت صناعة اٟتديث وعلم اللغة ُب زمانة: حامل لواء ىذا الفن أيضاً  وقاؿ( ٛ)واألنساب

  

                                                

 ب.ٗ/ؽ ٙٔ( معجم شيوخ الدِّمياطّي ٔ)
، الدرر ٖٜٗ/ٔب. قاؿ الصفدي: ٛتل عن الصاغاين عشرين ٣تلداً من تصانيفو ُب اللغة واٟتديث. ٔٔ-بٜ/ؽ ٘ٔ ا١تصدر السابق ( ٕ)

 .ٖٕٕ/ٖالكامنة 
 .ٜٚٔ/ٗ( ينظر: تذكرة اٟتفاظ ٖ)
 .ٕٗٗ/ٔ( ينظر: معجم شيوخ الذىب ٗ)
 .ٖٜٗ/ٔ( ينظر: أعياف العصر ٘)
 .ٓٔٗ/ٕفوات الوفيات للكتب ، وينظر أيضًا: ٕٕٕ/ٖ. وينظر: الدرر الكامنة ٜ٘ٔ/ٜٔ( ينظر: الواُب بالوفيات ٙ)
 .ٕٓٚ/ٔطبقات الشافعية لؤلسنوي ( ينظر: ٚ)
 .ٜٔ٘( ينظر: طبقات الشافعيُت ص ٛ)
 .٘ٗ/ٗٔ( ينظر: البداية والنهاية ٜ)
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 الشعر كاألدب
مياطيّ تع اٟتافظ ٘ت      أديّب راٍؽ، فكاف يتذوؽ الّنثر الرائق، والّشعر ا١تمّيز، يتتبعو، ويسمعو،  ْتس   الدِّ

ىذا الكتاب  ّيًا ُب كتابو "ا١تعجم" حيث امتؤلويكتبو، ويضمنو ُب مصنفاتو، وقد ظهر ىذا األمر جل
ال با١تقاطيع األدبية من شعر ونثر، وعلى وجو ا٠تصوص ما سجلو ُب ىذا الكتاب من الًتاث الشِّْعرِي الع

 الرفيع ألساطُت األدباء من أىل العلم.
 . (ٔ)قاؿ الصفدي: ينظم القريض، ويأٌب بو كاإلغريض

 .(ٕ)وقاؿ اإلسنوي ُب طبقاتو: كاف أديباً، شاعراً 
 .(ٖ)وقاؿ ابن حجر: كاف لو نظم متوسط

 ككاف من أبرز مىن سمع منهم، كأخذ عنهم في الشعر كاألدب:
  َّت  (ٗ)يوسف بن حيِت، أيب زكريا الَصْرَصرّي، الشهيد، البغدادياعر األديب البارع حيِت بن الش(

مياطيّ ىػ( وىو من أشهر شيوخو ُب الشعر واألدب، وقد ذكر ٙ٘ٙ ُب "معجمو" أنو قرأ عليو ٚتيع  الدِّ
  .(٘) ديوانو
  الدين، ا١تعروؼ ، شرؼ َمة األديب الشَّاِعر عبد اْلَعزِيز بن ٤ُتَمَّد بن عبد احملسنَعبلّ الكما قرأ وٝتع من

 ىػ(.ٕٙٙ)ت (ٙ)بابن أيب رفاء
  ت  (ٚ)ٝتع من األديب الكبَت، شاعُر زمانو، ابن اَٟتبلِويِّ أيب الطيب أٛتد بن ٤تمد بن أيب الوفاءو(

 .ىػ(ٙ٘ٙ

                                                

يأٌب بنظم الشعر صافيًا من غَت كدر. فاإلغريض كل أبيض مثل اللنب كما قاؿ ، ويريد باإلغريض: أنو ٖٜٗ/ٔ( ينظر: أعياف العصر ٔ)
 .ٖٜٔ/ٚالكسائّي. ينظر لساف العرب 

 .ٕٓٚ/ٔطبقات الشافعية لؤلسنوي ( ٕ)
 .ٖٖٓ/ٔ( ينظر: الدرر الكامنة ٖ)
وآلو وسّلم تبلغ عشرين ٣تّلدا. وقد نظم ُب الفقو  ( مادح الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم، قاؿ اليونيٍت يقاؿ إف مدائحو ُب النّب صّلى اهلل عليوٗ)

ْعَجم" «٥تتصر ا٠ترقي»الفقو 
ُ
، بقصيدة طويلة المّية. قاؿ الذىب:  "ومن ِشْعره ىذه القصيدة العددية الّنظَت اّليت ٚتع كّل بيٍت منها حروؼ ا١ت

ضريرا، فطعن بُعكازه بْطَن واحٍد منهم فقتلو ٍُبَّ قُِتل شهيداً. ينظر ترٚتتو ُب  ٍب ساقها بطو٢تا، وقاؿ أيضاً: بَػَلَغَنا أَنَُّو َدَخَلْت َعَلْيِو الّتتار، وكاف
، و"البداية ٖٜ/ٔ، و"طبقات الشافعية" ٖٗٓ/ٛٗ، وىي ترٚتة حافلة وواسعة، و"تاريخ اإلسبلـ" ٕٖٙ-ٕٚ٘/ٔ"ذيل ا١ترآة" لليونيٍت 

 -الدار العربية. عماف -. بَتوتد. ٥تيمر صاّب، دار ومكتبة ا٢تبلؿ، وا١تدائح النبوية بُت الصرصري والبوصَتي، ٖٗٓ-ٜٕٓ/ٙوالنهاية" 
 . ٔٗٗ/ٔ. ومعجم أعبلـ شعراء ا١تدح النبوي للدكتور ٤تمد درنيقة ٜٙٛٔ ، سنةٔط
 .ٕٚ٘/ٔأ، ينظر ترٚتتو ُب ذيل مرآة الزماف ٛ-أٚ/ؽ ٕٗ( معجم شيوخ الدِّمياطّي ٘)
. ولو دواوين شعرية عديدة، منها ٓٔ٘/ٕاٟتسيٍت: ولو النظم الفائق والنثر الرائق. صلة التكملة أ. قاؿ ٜ-أٚ/ٕٙ( معجم شيوخ الدِّمياطّي ٙ)

، وىي ترٚتة طويلة وحافلة، والواُب ٜٖٕ/ُٕب ٣تلد كبَت يضم عدة مدائح نبوية، طبع. ينظر ترٚتتو ُب ذيل ا١ترآة « لزـو ما ال يلـز»منها ديواف 
 .ٙٗ٘/ٛٔبالوفيات 

، و"سَت أعبلـ النببلء" ٜٙ/ٔب. وقاؿ الذىب عنو: َشاِعُر َزَمانِِو. ينظر ترٚتتو ُب "ذيل ا١ترآة" لليونيٍت ٖ/ؽ ٔٔطّي ( معجم شيوخ الدِّمياٚ)
 .ٕٚ-ٚٙ/ٛ، و"الواُب بالوفيات" للصفدي ٖٓٔ/ٖٕالنببلء" 
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مياطيٌ نماذج من شعر الحافظ شرؼ الدين   :الدّْ

مياطيٌ ىذه نماذج من شعر الحافظ   نظم على علوّْ باعو في، جمعتها من مصادر شتى، كىي تدؿ الدّْ
 :عرالشّْ 

قىبىةه   ًعٍلمي اٍلحىًديًث لىوي فىٍضله كىمىنػٍ
 مىا جىازىهي كىاًمله ًإال كىنػىقَّصىوي 

 

 االءى ًبًو مىٍن كىافى ميٍعتىًنينىاؿى اٍلعى  
 (ُ)أىٍك حىازىهي عىاًطله ًإال ًبًو حىًليىا

 

 :(ِ)في شبابو كنظم أيضان قديمان 

 أىفَّ نىًبيػَّنىا نىا عىًن األىٍشيىاخً كيػٍ رى 
 يػىليوذي ًبًو جىٍمعي اٍلخىالًئًق ًفي غىدو 
بىا دىٍعوىةن ًلٍلميٍذنًًبينى اٍقًتنىاؤيىىا  خى

ةى رىبًّْهمٍ  كىبىادىرى كيلَّ   الرٍُّسًل دىٍعوى
ةه ميٍستىجىابىةه »  (ّ)«ًلكيلّْ نىًبيٍّ دىٍعوى

 

ًفيعه كىرًيمه ذيك ًنجىادو كىمىٍحًتدً    شى
 اٍلورَّادي ًفي كيلّْ مىٍورًدً كىمىا الذىًت 

 ًلتيٍظًهرى ًعٍندى اٍلعىٍرًض تىٍمًييزى أىٍحمىدً 
ا جىاءىًت األىنٍػبىاءي ًفي كيلّْ ميٍسنىدً   كىذى
رى  النًَّبيّْ  ميحىمَّدً   تػىعىجَّلىهىا،  غىيػٍ

 

اًعيَّاتًًو األىٍربىًعينى   :(ْ)كستمائة، سنة تسع كتسعين كقاؿ أيضان إثرى اٍلفىرىاًغ ًمٍن سىمىاًع تيسى

 خيٍذىىا أىحىاًديثى أىبٍػوىابنا ميصىحَّحىةن 
 ًفي أىكَّؿو كىقػىعىٍت ًفيًو ميوىافػىقىةن 
هي كىرىدىٍت ًفيًو ميصىافىحى   ةه كىتػىٍلوى

 موافقةن  بعد عشرينو  وي لي ثػٍ كمً 
 

دً    كىافىٍت تيسىاًعيَّةى اإًلٍسنىاًد ًفي اٍلعىدى
 ألىٍحمىدى ٍبًن شيعىٍيبو قىاًئًل الٌسددً 
 ًلميٍسًلمو حىاًفظ األىٍلفىاًظ كىالسَّنىدً 

 ردً  أبي عيسى حماهي  ذمٌ رمً للتّْ 
 

 :(ٓ)كقاؿ أيضان إثر الفراغ من أماليو

                                                

جازه كامل إال ونقصو" ، وفيو: "ما ٛٔ، وا١توافقات التساعيات للدمياطي ص ٛٔ( ينظر: أحاديث عوال للدمياطي/٥تطوط، حديث رقم ٔ)
، ٕ٘، وفيو أيضاً: "ما جازه كامل إال ونقصو" واٟتطة ُب ذكر الصحاح الستة للسيد صديق القنوجي ص ٖٚٔونقصو" ورحلة العبدري ص 

 .ٜٓٗ/ٔوفهرس الفهارس 
 .ٔ، واألربعوف األبداؿ للدمياطي ؽ ٛٔ( أحاديث عوال للدمياطي/٥تطوط، حديث رقم ٕ)
َدْعَوٌب َشَفاَعًة ألُمَّيِت ُب  َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم، قَاَؿ: "ِلُكلِّ َنِب  َدْعَوٌة ُمْسَتَجابٌَة َيْدُعو هِبَا َوأُرِيُد َأْف َأْخَتِبَئ ( وىو حديث صحيح عن الّنِبّ ٖ)

 (.ُٜٕٛ٘ب اآلِخَرِة" ينظر "صحيح البخاري" رقم )
 .ٛٔ للدمياطي/٥تطوط، حديث رقم ، وأحاديث عوالٔ( ينظر: األربعوف األبداؿ للدمياطي ؽ ٗ)
 .ٜٗ( ينظر: جزء فيو أحاديث من أمال الدِّمياطّي ص ٘)
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   نةن عى نػٍ عى أبداالن مي  ا أحاديثى ىى ذٍ خي 
 هابً  اؿي خى يي  نه عٍ عمومان فال طى  تٍ صحَّ 

 

 دي نى ها سى تً بٍ في ثػى  عاليةن  كافتكى  
 كاألكدي  ا اإلعالؿي ىى زى وَّ جى كقد تى 

 

 :(ُ)كأنشد أيضان في فتح مكة

 (ِ)ا بإسنادو عًن ابًن ميغفَّلو نى كيػٍ رى 
 بأفَّ رسوؿى اهلًل حينى مسيرهً 
 تال خيرى مقركءو على خيًر ميٍرسىلو 

 

 حً شهيران صحَّ ًمٍن ًعٌلًة القىدٍ  حديثان  
 لثامنةو كافتوي في غزكًة الفىتحً 
 فػىرىٌجعى في اآلياًت من سورًة الفتحً 

 

، كىي في حجاج بيت اهلل أيضان، كىي قصيدة طويلة جاءت في إحدل عشرة بيتان كمن شعره 
 :(ّ)الحراـ

 ركاسى أى  مان لوي بي الذم قيدٍ لٍ ٍكا بقى رى سى 
 ران حى ٍت لنا سى بَّ با ىى الصَّ  أىول نسيمى 

 اؾى حيٍسنػىهيمي نى يػٍ أٍت عى و رى لي لى اذً يا عى 
 نيقعدي ٍم كجدم كيي ىي قيمني نحوى يي 

ٍيًف ًمننى (ْ)أىًليَّةن  ٍيًف خى  بػىرَّةن بالخى
ىيمي صبَّان لرؤيتهمٍ   ما زلتي بعدى
ٍوـً في دىعىةو   قػىرٍَّت عيييونػيهيمي بالنػَّ
 كىأىٍحسدي الًعيسى إٍذ فازت بقٍرًبهم
ٍرعاًء عيج بهم  يا صاًح إف جٍزتى بالجى
ٍهًم الٌلحًظ ًمتَّ جولن   فإف رىمىوؾى بسى

 

 أٍستىعري  اًر الٌشوؽً فوني بنى لَّ كخى  
 عىًطري  مٍ ىي ري شٍ نى  نٍ ره مى بػى يّْها خى في طى 

 ري بػى طى صٍ مي  علٍمتى أٌنيى مالٍي عنوي 
 دري مي القإلى مغناىي  تي هضٍ إذا نى 

 كبالحىجيًج كما حجُّوه كاٍعتىمىريكا
ري   لىٍيلي ًبًهٍم كنىهاًرم  كيلُّوي ًفكى

 كميقلىتي سىخىنىٍت قىٍد شفَّها السَّهىري 
 ديكني كقػيٍربهيم المىأموؿي كالوطري 
ري  رو ال ينفع الحىذى  كاحذٍر كمن قىدى
 كىلىٍم ييداككؾى إٍذ قػىٍتالىيمي ىىدري 

 

   

                                                

 .ٜٕٔ/ٛ، ٖٖٚ/ٚ، وا١تنهل الصاُب ٖٕٔ/ٓٔ، وطبقات السبكي ٛٔ( أحاديث عوال للدمياطي ص ٔ)
َة َعَلى نَاقَِتِو، َوْىَو يَػْقرَأُ ُسوَرَة اْلَفْتِح  -وسلم  صلى اهلل عليو -( وىو الصحايب اٞتليل عبد اهلل بن ُمَغّفل، قَاَؿ َرأَْيُت َرُسوَؿ اللَِّو ٕ) يَػْوـَ فَػْتِح َمكَّ

ْعُت َكَما َرجََّع. صحيح البخاري، رقم )  (.ٕٔٛٗاْلَفْتِح يُػَرجُِّع، َوقَاَؿ َلْوالَ أَْف جَيَْتِمَع النَّاُس َحْوىِل َلَرجَّ
 .ٜٕٚ( رحلة العبدري ص ٖ)
 األلّية: اليمُت.( ٗ)
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 كدٌرس بها الدّْمياطيٌ دىا الحافظ ة التي تقلٌ المناصب العلميٌ 

مياطيّ إف ما ٘تيز بو اٟتافظ       من مكانة علمية رفيعة، وشهرة عالية كبَتة ُب عصره؛ جعلتو يتبوَّأ  الدِّ
 ا١تناصب العلمية العالية ُب الديار ا١تصرية، والببلد الشامية، وغَتىا من الببلد اإلسبلمية.

 ومن ىذه ا١تناصب اليت وقفت عليها:

 (ُ)أكالن: المدرسة الظاىرية بالقاىرة
مياطيٌ ى الحافظ تولٌ   . (ِ)فيها مشيخة الحديث. ككاف مسكنو فيها أيضان  الدّْ

قاؿ اٟتافظ الذىب: وُوّل مشيخة اٟتديث ُب ا١تدرسة الظاىرية بُت القصرين اٟتافظ َشرؼ الّدين 
مياطيّ  . وقاؿ األسنوي "ودّرس بالظاىرية (ٗ). وقاؿ الصفدي: َول مشيخة الظَّاِىرِيَّة َبُت القصرين(ٖ)الدِّ
. وقاؿ ابن شاكر الكتب: شيخ اٟتديث ٔتدرسيت الظاىر (٘)ا١تنصورية، وىو أوؿ من درس هبا"وبالقبة 

 . (ٙ)وا١تنصور ببُت القصرين

 (ٕ)ثانيان: القبة المنصورية بالقاىرة
 

مياطيٌ ى فيها الحافظ تولٌ  مياطيٌ تدريس الحديث النبوم الشريف، ككاف الحافظ  الدّْ أكؿ من درس  الدّْ
 بها.

  

                                                

لظاىر بيبس، شرع ُب بنائها سنة إحدى وستُت وستمائة، و٘تت ُب أوؿ سنة اثنتُت وستُت، ورتب لتدريس الشافعية هبا تقي ( بناىا ا١تلك أ)
الدِّمياطّي، وإلقراء  الدين بن رزين، واٟتنفية ٤تب الدين عبد الرٛتن بن الكماؿ عمر بن العدًن، ولتدريس اٟتديث اٟتافظ شرؼ الدين

، وبٌت ّتانبها مكتبا لتعليم أيتاـ  القراءات بالروايات كماؿ الدين القرشي. وجعل هبا خزانة كتب تشتمل على أمهات الكتب ُب سائر العلـو
. وا١تواعظ واالعتبار ٕٗٙ/ٕا١تسلمُت كتاب اهلل تعاىل، وأجرى ٢تم اٞترايات والكسوة. ينظر: حسن احملاضرة ُب تاريخ مصر والقاىرة 

ٗ/ٕٔٙ-ٕٔٚ. 
 .ٓٚٔ، وبرنامج التجيب ص ٚٛ/ٕٖاألرب للنويري ( ينظر: هناية ٕ)
 .ٓٔ/ٜٗ( ينظر: تاريخ اإلسبلـ ٖ)
 .ٓٙٔ/ٜٔ( الواُب بالوفيات ٗ)
 .ٕٓٚ/ٔ( طبقات الشافعية ٘)
 .ٖٙٗ( عقد اٞتماف، ص ٙ)
خل باب البيمارستاف ا١تنصوري، ورتب ( القبة ا١تنصورية: من أعظم ا١تباين ا١تلكية وأجلها قدرًا، وىي ٕتاه ا١تدرسة ا١تنصورية، ومها ٚتيعاً ُب داٚ)

كل ورتب فيها ٜتسُت مقرئاً، وإمامًا حنفيًا وستة مؤذنُت، ورتب درسًا لتفسَت كتاب اهلل ودرسًا ٟتديث رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم، ول
، وأصبح  منها مدرس ومعيد وثبلثوف طالباً..، وهبذه القبة مكتبة فخمة فيها عدة أٛتاؿ من الكتب اليت وقفها ا١تنصور قبلووف ُب أنواع العلـو

. نقبًل من كتاب: اٟتياة العقلية ُب ٢ٖٔٛتذه القبة مكاف ملحوظ ومنزلة سامية. ينظر: أخبار قبائل ا٠تزرج للدكتور عبد العزيز البييت، ص 
 عصر اٟتروب الصليبية ٔتصر والشاـ ألٛتد بدوي.
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وقاؿ األسنوي "ودّرس . (ٔ)السبكي: ودرس لطائفة من احملدثُت ُب ا١تنصورية، وىو أوؿ من درس هباقاؿ 
. وقاؿ ابن شاكر الكتب: شيخ اٟتديث ٔتدرسيت (ٕ)بالظاىرية وبالقبة ا١تنصورية، وىو أوؿ من درس هبا"

 .(ٖ)الظاىر وا١تنصور ببُت القصرين
مياطيّ وقد صنف اٟتافظ   . (ٗ)كتاباً ُب اجملالس اليت أمبلىا بالديار ا١تصرية  الدِّ

مياطيٌ كما جلس الحافظ   لإلمالء كالٌتدرس في بلداف عديدة الدّْ

 كمن ىذه البلداف التي تسنَّى لي الوقوؼ عليها:

 دمشق 
مياطيٌ س فيها الحافظ درٌ  ىػ( التي كقفها لطلبة الحديث، ّٓٔفي دار أبي الطاىر القيٍوًصي )ت  الدّْ

مياطيٌ كفيها كاف مسكن   . (ٓ) أيضان كقتذاؾ الدّْ
مياطيّ وقد صنف اٟتافظ   .(ٙ)ة": "اجملالس الشمسيّ اٝتاهكتاباً ُب اجملالس اليت أمبلىا ُب دمشق،   الدِّ

تغري بردي: وتول ا١تناصب بالّشاـ ومصر، قاؿ ابن . و (ٚ)قاؿ الصفدي: سكن دمشق مدة وأفاد أىلها
 .(ٛ)وأملى وانتفع بو الناس

 :بغداد 
مياطيٌ دٌرس فيها الحافظ  اسماه: ما أماله في بغداد، في  ان لإلمالء، كلو مؤلف كعقد فيها مجالسى  الدّْ

 .(ٗ)"المجالس البغدادية"
 .(ٓٔ)وأملىقاؿ ابن تغري بردي: ودخل بغداد مرتُت، وحدث ىناؾ ُب ا١ترّة األخَتة 

  

                                                

 .ٕٕٔ/ٕ( ينظر: طبقات الشافعية ٔ)
 .ٕٓٚ/ٔ( طبقات الشافعية ٕ)
 .ٖٙٗ( عقد اٞتماف، ص ٖ)
 ( وىو بعنواف: "اجملالس القطبية" ينظر: مبحث مؤلفات الدِّمياطّي.ٗ)
 أ.ٙ/ؽ ٖٔ( ينظر: معجم شيوخ الدِّمياطّي ٘)
 . ينظر: مبحث ا١تؤلفات.ٜٗٔ، والوادي آشي ُب "برنا٣تو" صٚٗ( ذكره الت ِجْيِبّ ُب "مستفاد الرحلة" ص ٙ)
 .ٖٙٗ، وعقد اٞتماف، ص ٜٚٔ/ٖ، وأعياف العصر ٓٙٔ/ٜٔبالوفيات ( ينظر: الواُب ٚ)
 .ٖٔٚ/ٚ( ينظر: ا١تنهل الصاُب ٛ)
 .ٜٗٔ، والوادي آشي ُب "برنا٣تو" ص ٚٗ( ذكره الت ِجْيِبّ ُب "مستفاد الرحلة" ص ٜ)
 .ٖٔٚ/ٚ( ينظر: ا١تنهل الصاُب ٓٔ)
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 المبحث الثاني: 

 العلمية كالدراسات التي قامت عليها  الدّْمياطيٌ آثار الحافظ 
 

 األربعوف األبداؿ التساعيات للبخارم كمسلم أك أحدىما -ُ
مياطيّ ذكره  أثبتناه ُب "التساعيات األبداؿ" فليلتمسو ىناؾ من  قاؿ: أ،ٜ/ؽ ُٖب "معجم شيوخو"  الدِّ

 ".األربعوف التساعيات اإلسناد واألبداؿ، بعنواف: "ٗٙٔ/ٖ"درة اٟتجاؿ"  ابن القاضي ُبو  أحب".
 :النُّسخ الخطيَّة للكتاب -أ
  أ( تتضمن ٕٕ-أٔ( من الورقة )ٕٜٔٔ/ٔنسخة ٤تفوظة ُب ا١تكتبة ا٠تالدية بالقدس، رقم )حديث

األوؿ سنة اٞتزء األوؿ للكتاب، كتبها مكي بن عثماف بن بدر بن مسلم اٟتمَتي الصايغ ُب ربيع 
عليها تصحيحاتو، ومقاببلتو باألصل، وٝتاعات كثَتة على ا١تؤلف، وقد  رئت على ا١تؤلف،ىػ، قُ ٛٛٙ

 .(ٔ)عشرين حديثاً  على اشتملت
  ( تتضمن اٞتزء الثاين، بنفس ٕٜٔٔ/ٕنسخة أخرى ٤تفوظة ُب ا١تكتبة ا١تذكورة، رقم )حديث

ىػ ُب ٜٛٙىػ وٛٛٙعلى مؤلفها سنة ب(. عليها ٝتاعات ٖٗ-أٖٕالوصف السابق، من الورقة )
 .(ٕ)ا١تدرسة الظاىرية

 طبعات الكتاب:  -ب
  بنسخ ا١تخطوط إلكًتونياً، وتوىل موقع ا١تكتبة الشاملة نشره. أحمد الخضرم األستاذ:قاـ 

مما األربعوف حديثان المتباينة اإلسناد المخرجة على الصحيح، من حديث دار السالـ ببغداد  -ِ
 )األربعوف الكبرل( إسناد تكراركقع بالسماع المتصل من غير 

 ،هر فيو حفظوظ ،كىو آخر الكتب الجليلة المحتوية على جمل مفيدة من التاريخقاؿ التًُّجٍيًبٌي: "
 .(ّ)"كاتساع ركايتو ،كنبلو

مياطيّ ذكره  المخرجة على األربعوف المتباينة اإلسناد بعنواف: " ،ٕ /ؽٔ "معجم شيوخو"ُب  الدِّ
المتباينة ف و األربع"أ، بعنواف: ٚٔ ؽ "األربعوف األبداؿكما ذكره ُب كتابو " الصحيح من حديث بغداد"

، بعنواف: ٖ٘ٔص  "برنا٣تو"ُب  الت ِجْيِبّ . وذكره "المخرجة على الصحيح من حديث بغداد اإلسناد
المخرجة على الصحيح من حديث دار السالـ بغداد، مما كقع  "األربعوف الكبرل المتباينة اإلسناد

                                                

 (.ٖٛٔ( انظر فهرس ا١تكتبة ا٠تالدية بالقدس، رقم )ٔ)
 (.ٗٛٔا١تصدر السابق، رقم )( ٕ)
 .ٖ٘ٔ( برنامج التجيب ص ٖ)
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البداية "، وابن كثَت ُب ٕٗٗ/ٔ "معجم شيوخو"الذىب ُب و  "بالسماع المتصل من غير تكرار إسناد
 .ٜٖٔ/ٗ، والسََّخاوي ُب "فتح ا١تغيث" ٘ٗ/ٗٔ "والنهاية

 :مختصرات الكتاب 

 ربعوف الصغرل المتباينة اإلسناداأل -ّ
مياطيٌ تأليف: شرؼ الدين    الدّْ

"كىو مختصر من األربعين وقاؿ:  ،ٗ٘ٔص  ، و"برنا٣تو"ُٙٗب "مستفاد الرحلة" ص الت ِجْيِبّ ذكره 
 .ٚٓٗ/ٔ، والكتاين ُب "الفهرس" الكبرل"

 ةاألربعوف الحلبية في األحكاـ النبويٌ  -ْ
 .ٚٓٗ/ٔ" فهرس"ال، والكتاين ُب ٚٗص "مستفاد الرحلة"ُب  الت ِجْيِبّ ذكره 

 األربعوف السباعية األبداؿ -ٓ
 .ٗٙٔ/ٖ "درة اٟتجاؿ" ذكره ابن القاضي ُب

 ىػ(َٔٔ)ت  (ُ)الدين ابن السالـ األربعوف العوالي من حديث عزٌ  -ٔ
مياطيّ ذكره  جت لو أربعين حديثان من عوالي خرٌ "أ، وقاؿ: ٖ-بٕ/ؽ ٕٙ "معجم شيوخو" ُب الدِّ

 ، والصفدي  ٚٔٗ/ٛٗ "تاريخ اإلسبلـ"ُب  والذىب   ."جافالن من الٌتتارحين قدمت من دمشق  مسموعاتو
 .ٖٛٔ/ٛٔ "الواُب بالوفيات"ُب 

 األربعوف في الجهاد -ٕ
 .ٚٓٗ/ٔ "الفهارس"، والكتاين ُب ٚٗص  "مستفاد الرحلة"ُب  الت ِجْيِبّ ذكره 

 ىػ(ٗٓٔ)ت  (ِ)األربعوف من حديث المستعصم باهلل الخليفة العباسي -ٖ

                                                

، وأبو الفدا ُب ا١تختصر ٙٙ/ٖٓ، والنويري ُب هناية األرب ٘ٓ٘/ٕ، واليونيٍت ُب ذيل ا١تؤآة ٕٙٔترجم لو: أبو شامة ُب ذيل الروضتُت  (ٔ)
، وابن شاكر ُب ٕٓ٘/ٛٔوالصفدي ُب الواُب ، ٙٙٔ/ٕ، ودوؿ اإلسبلـ ٕٓٙ/٘، والعب ٖٖٜ/ٗٔ، والذىب ُب تاريخ اإلسبلـ ٕ٘ٔ/ٖ

، ٜٕٓ/ٛ، والسبكي ُب طبقات الشافعية الكبى ٖ٘ٔ/ٗ، واليافعي ُب مرآة اٞتناف ٕٗٚ/ٕٓ، وعيوف التواريخ ٖٓ٘/ٕفوات الوفيات 
، رقم ٙٛ-ٗٛا١تختار  ، وابن رافع الس بلمّي ُب منتخبٖٕ٘/ٖٔ، وابن الكثَت ُب البداية والنهاية ٜٚٔ/ٕواإلسنوي ُب طبقات الشافعية 

، وابن تغري ٙٚٗ/ٔ، وا١تقريزي ُب الّسلوؾ ٜٖٕ/ٔ، وابن حجر ُب رفع اإلصر عن قضاة مصر ٕٛٔ/ٕ(. والفاسي ُب ذيل التقييد ٘ٙ)
 .ٖٔٓ/٘، وابن العماد ُب الشذرات ٖٗٔ/ٔ، والسيوطي ُب حسن احملاضرة ٕٙٛ/ٚ، وا١تنهل الصاُب ٕٛٓ/ٚبردي ُب النجـو 

، وتاريخ ا٠تلفاء للسيوطي، ٘ٚٔ-ٗٚٔ/ٖٕفاء العباسيُت: عبد اهلل بن ا١تستنصر باهلل، أبو أٛتد. ينظر: سَت أعبلـ النببلء ( ىو آخر ا٠تلٕ)
 .ٔٓٗص 
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، والسيوطي ٖٔٚ/ٚ، وابن تغري بردي ُب "ا١تنهل الصاُب" ٖٓٔ/ٓٔذكره السبكي ُب "طبقات الشافعية" 
مياطيّ ، وقاؿ: "خرّج لو ُٔٓٗب "تاريخ ا٠تلفاء" ص   و".أربعُت حديثاً، رأيتها ٓتطِّ  الدِّ

 األربعوف الموافقات العوالي  -ٗ
وابن تغري بردي ُب  ،ٜٗٔوالوادي آشي ُب "برنا٣تو" ص  ،ٙٗص  "مستفاد الرحلة"ذكره الت ِجْيِبّ ُب 

 .٘ٙٔ/ٖ "درة اٟتجاؿ"و بعنواف: "األربعوف ا١توافقات" ،ٖٔٚ/ٚ "ا١تنهل الصاُب"

 األعياف الجياد من شيوخ بغداد -َُ
درة "، وابن القاضي ُب ٜٗٔص  "برنا٣تو"، والوادي آشي ُب ٛٗ "مستفاد الرحلة"ُب  الت ِجْيِبّ ذكره 

 .٘ٙٔ-ٗٙٔ/ٖ "اٟتجاؿ

 (ُ)أحاديث في فضل الحج -ُُ
 :النُّسخ الخطيَّة للكتاب -أ
  أٖٛ( ضمن ٣تموع، من الورقة )ٓٚٛ/٘نسخة ٤تفوظة ُب ا١تكتبة ا٠تالدية بالقدس، رقم )حديث-

 ىػ.ٜٛٙأ( كتبها زين الدين عبد الرٛتن اإلشفيٍت سنة ٖٗ

  ةأحاديث منتقا -ُِ
 :النُّسخ الخطيَّة للكتاب -أ
 ( ( من الورقة )ٖٗٔنسخة ٤تفوظة ُب ا١تكتبة األٛتدية، رقمٔ-٘ .)ب 
 ( ٜٓٛوعنها صورة ٤تفوظة ُب مركز ٚتعة ا١تاجد بديب، رقم.) 

 أخبار بني جيمح بن عمرك بن ىصيص -ُّ
، وابن القاضي ٕٖٚ/ٚ "ا١تنهل الصاُب"ري بردي ُب ، وابن تغٜٗٔص  "برنا٣تو"الوادي آشي ُب ذكره 

 .٘ٙٔ/ٖ "درة اٟتجاؿ"ُب 

 أخبار بني سىهم بن عمرك بن ىصيص كأنسابهم -ُْ
، وابن تغري بردي ُب ٜٗٔص  "برنا٣تو"، والوادي آشي ُب ٚٗص  "مستفاد الرحلة"ُب  ذكره الت ِجْيِب  

وُب . ٘ٙٔ/ٖ "درة اٟتجاؿ"وابن القاضي ُب  "ىصيص"،وفيو الياء ساقطة من  ،ٕٖٚ/ٚ "ا١تنهل الصاُب"
 ."وأنساهبم" من دوف ذكرين َت ا١تصدرين األخ

 
                                                

 (. ٕٗٓ( ينظر: ٥تطوطات ا١تكتبة ا٠تالدية بالقدس، رقم )ٔ)
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  أخبار بني لحج كأنسابهم -ُٓ

 ".ٚٗمستفاد الرحلة ص "ُب  الت ِجْيِب  ذكره 

 لب بن عبد مناؼ، رىط اإلماـ الشافعيأخبار بني الميطٌ  -ُٔ
، وابن تغري بردي ُب ٜٗٔص  "برنا٣تو"، والوادي آشي ُب ٚٗص  "مستفاد الرحلة"ُب  الت ِجْيِب  ذكره 

ىو: عبد نسبو إىل جده وإمنا "أخبار بٍت عبد ا١تطلب بن عبد مناؼ"  بعنواف:، ٕٖٚ/ٚ "الصاُبا١تنهل "
 "رىط الشافعي" فيووليس ، ٘ٙٔ/ٖ "درة اٟتجاؿ"وابن القاضي ُب  ،ا١تطلب بن ىاشم بن عبد مناؼ

 أخبار بني نوفل بن عبد مناؼ -ُٕ
، وابن تغري بردي ُب ٜٗٔص  "برنا٣تو"ي ُب ، والوادي آشٚٗص  "مستفاد الرحلة"ُب  الت ِجْيِبّ ذكره 

 .٘ٙٔ/ٖ "درة اٟتجاؿ"، وابن القاضي ُب ٕٖٚ/ٚ "ا١تنهل الصاُب"

أخبار الخزرج كما فيها من القبائل كالعمائر كالبطوف كاألفخاذ كالفصائل كمن فيها من  -ُٖ
 ابعين كمن لو سابقة من الدينحابة كالتٌ الصٌ 

 :النُّسخ الخطيَّة للكتاب -أ
 ( ورقة، كتبها أٛتد ٗٙٔ/رجاؿ(، ُب )ٜٛٔنسخة ٤تفوظة ُب مكتبة آصفية ْتيدر آباد با٢تند، رقم )

 .(ٔ)البنو أٛتد ولغَتهىػ، وعليها ٝتاعات عديدة، ٜٔٚبن أٛتد بن اٟتسُت ا٢تكاري سنة 
 ( ٖ٘ٙٔوعنها صورة ٤تفوظة ُب معهد إحياء ا١تخطوطات بالقاىرة، رقم.) 
 (.ٜٜٕٚمكتبة اٞتامعة اإلسبلمية با١تدينة ا١تنورة، رقم ) صورة أخرى ٤تفوظة ُب معهد 
 طبعات الكتاب: -ب
  َّ؛ أ.د. أكـر ضياء العمرم، كأطروحة دكتوراه، بإشراؼ: عبد العزيز بن عمر البيتي الدكتورو قحق

ـ، ُب ٜٜ٘ٔىػ ٘ٔٗٔ، نوقشت ُب اٞتامعة اإلسبلمية با١تدينة ا١تنورة، سنة توأ.د. عمر بن حسن فاٌل 
مياطيّ  لعبد ا١تؤمن ا٠تزرج قبائل ص، وىي بعنواف: " أخبارٖٚٓٔ وقد طبع  ودراسة". ٖتقيق: الدِّ

  ـ، ُب جزأين.ٜٕٓٓالكتاب ُب اٞتامعة اإلسبلمية سنة 

 (ِ)خرجوا من ديارىمأسماء المهاجرين من قريش كحلفائهم كمواليهم الذين أ -ُٗ
 :النُّسخ الخطيَّة للكتاب -أ

                                                

 .ٔٙٔ-ٚٗٔ( ينظر أخبار قبائل ا٠تزرج بتحقيق فضيلة الدكتور عبد العزيز البييت ص ٔ)
 (.ٕٓٓ٘، رقم )ٖٚٛٔ/ٖمعجم تاريخ الًتاث اإلسبلمي ُب مكتبات العاِل  (ٕ)
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  ( من أوؿ الكتاب، ٖٙٔ) /٣تموع( ُب ورقة واحدةٖٗا١تكتبة الظاىرية، رقم )نسخة ٤تفوظة ُب
مياطيّ وعليها خط ا١تصنف   .، وإجازة ٓتط يوسف بن عبد ا٢تاديالدِّ

 ( عاـ( من الورقة )ٚٗٗٔنسخة أخرى ٤تفوظة ُب ا١تكتبة ا١تذكورة، رقم/ٕٖٓ-ٕٓٙ.) 
  (. ٜٙٙ( ورقم )ٔٙٔصورة ٤تفوظة ُب مكتبة ا١تخطوطات بالكويت، رقم )وعنها 
 ـ(.ٓٔ/٤ٜٙٙتفوظة ُب مكتبة جامعة الكويت، رقم ) أخرى صورة 
 ( ٖٛ٘ٗصورة أخرى ٤تفوظة ُب مكتبة اٞتامعة اإلسبلمية با١تدينة ا١تنورة، رقم/ٔٔ.) 
  نسخة أخرى ٤تفوظة ُب ا١تكتبة ا١تركزية ٔتكة ا١تكرمة، رقم(ٙٗٗ/ٛ.) 
  ( ورقاتٜ( ُب )ٚٔٔ-ٕ/ُٜٜٚب مكتبة اٞتامعة اإلسبلمية، رقم )أخرى ٤تفوظة نسخة(ٔ). 

 ذكار فيما كرد في فضل الخيل من األخباربديع التّْ  -َِ
 :النُّسخ الخطيَّة للكتاب -أ
  ورقة، كتبت ُب القرف  (ٖٜ)( ُب ٖٖٛ) ، رقمٖٔٔ/ٕ/٘ با٢تند خدآتشنسخة ٤تفوظة ُب مكتبة

  .(ٕ)دوف إسناد ىػ، وىي منٔٔ

 العامة وعنها صورة ٤تفوظة ُب مكتبة ا١تلك عبد العزيز( رقم ،H518.) 
مياطيٌ (، أك أنو إختصار للكتاب من قبل ّْقلت: لعلو كتاب "فضل الخيل" القادـ ذكره برقم )  الدّْ

 كما جاء في كصفها.د  انيسمتأخرين، فإف النسخة مجردة األأك أحد العلماء ال

 ساعيات المطلقة التي ليس فيها بدؿ كال موافقةالتُّ  -ُِ
، وابن القاضي ٕٖٚ/ٚ "ا١تنهل الصاُب"، وابن تغري بردي ُب ٚٗص  "مستفاد الرحلة"ُب  الت ِجْيِبّ ذكره 

، بعنواف ٚٓٗ/ٔ "الفهرس"، وعنده "التساعيات ا١تطلقة" فقط، والكتاين ُب ٘ٙٔ/ٖ "درة اٟتجاؿ"ُب 
 "التساعيات ا١تطلعة" وىو تصحيف.

  اطرى فػٍ من األى سلي كاالغتباط لمن تقدـ التَّ  -ِِ
، والوادي آشي ُب ٕٗ/ٗٔ "البداية والنهاية"، ابن كثَت ُب ٚٗص  "مستفاد الرحلة"ُب  الت ِجْيِبّ ذكره 

 .ٜٗٔ ص "برنا٣تو"
 :النُّسخ الخطيَّة للكتاب -أ
 ( كتبت سنة ٜٔٗنسخة ٤تفوظة ُب ا١تكتبة ا٠تديوية بالقاىرة، رقم )ٖٖٖٔ .ىػ 
 ـ(ٓٙٔة بالقاىرة، رقم )دار الكتب ا١تصري٤تفوظة ُب  أخرى نسخة.  

                                                

 (.ٜٕ، رقم )ٖٕٔ( ينظر: أخبار قبائل ا٠تزرج للدكتور عبد العزيز البييت ص ٔ)
 (.ٔ٘، رقم )ٖٜٕ/ٔ( الفهرس الشامل للًتاث العريب اإلسبلمي، قسم اٟتديث، ٕ)
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 طبعات الكتاب: -ب
 ُب مكتبة الساعي بالرياض؛ مكتبة القرآف بالقاىرة، سنة  إبراىيم، السيد مجدم وتعليق: طبع بتحقيق

 .ٔص، طٓٔٔـ، ُب ٜٛٛٔىػ ٛٓٗٔ

 التعليق على مقدمة "ابن الٌصالح" في علم الحديث -ِّ
، ُب مقدمتها على كتاب "ا١تقدمة" البن -رٛتها اهلل-ذكرتو الدكتورة عائشة عبد الرٛتن بنت الشاطئ 

 . ٜ٘ٔ/ٕ، وقالت: نقل منو السيوطي ُب "تدريب الراوي" ٗ٘/ٔالّصبلح ُب علـو اٟتديث: 

 .أحاديث عواؿك  ،جزء حديث الرحمة المسلسل -ِْ
مياطيّ ذكره  ، ٚٗص  "مستفاد الرحلة"ُب  الت ِجْيِبّ و (. ٖٛ٘ص، رقم )ٖٗ٘ "أخبار قبائل ا٠تزرج"ُب  الدِّ
 .ء با١تدرسة الظاىرية من القاىرة"عليو سائر اٞتز  ، وقاؿ: "قرأتٓٚٔص  "برنا٣تو"وُب 

 :النُّسخ الخطيَّة للكتاب -أ
  ل باألولية( بعنواف: "جزء فيو اٟتديث ا١تسلسٖٜٕ٘ة بالرياض، رقم )ا١تركزي ةا١تكتبنسخة ٤تفوظة ُب 

 ( ورقات. وىو حديث "الراٛتوف يرٛتهم الرٛتن".ٙوأحاديث منتقاة عواؿ"، ُب )
  ؼ(ٙٚٗٚصورة ٤تفوظة ُب ا١تكتبة ا١تركزية، رقم )وعنها/. 
  فيلم(.ُٜٖٚٔب مكتبة اٞتامعة اإلسبلمية، رقم ) أخرى صورةو/ 

 صحاح عواؿجزء فيو أحاديث أبداؿ كغيرىا  -ِٓ
 :النُّسخ الخطيَّة للكتاب -أ
  حديث( ٙٔ)سباإلمارات/الشارقة، رقم  ،عبد الرٛتن خلفنسخة ٤تفوظة ُب مكتبة الدكتور ٧تم/

مياطيّ وىي نسخة نفيسة، كتبت عن نسخة قرأت على   ليهاىػ، عٜٛٙمؤلف الكتاب، سنة  الدِّ
بن  اف بنت عبد اهللالشيخة ا١تسندة أـ عبد اهلل نشو من رواية لنسخة اماع ألعبلـ احملدثُت، و أطباؽ السّ 

ىػ، وىي بعنواف: ٛ، وىي ٓتط نسخي ٚتيل متشابك غَت منقوط ُب أغلبو، ترقى للقرف علي اٟتنبلية
مياطيّ جزء فيو أحاديث أبداؿ وغَتىا عواؿ صحاح من أمال اٟتافظ شرؼ الدين "  ".الدِّ
  صفحة،   (ٙٔ)ُب  ب(ٜٕٓ٘٘)، رقم ٜٕٓ/ٔ)فؤاد( القاىرةب دار الكتب٤تفوظة ُب أخرى نسخة

 ىػ.ٖٔ٘ٔكتبت سنة 
  ،صفحة، كتبت  (ٕٙ)ُب  ب(ٕٔٔٙ٘)، رقم ٕٓٔ/ٔ)فؤاد(نسخة أخرى ٤تفوظة ُب الدار ا١تذكورة

 ىػ.ٖٔ٘ٔسنة 
  ( ضمن ٣تموع.ٕٕٗٓ، رقم )ٙٓٔ، ٘ٓٔ/ٔنسخة أخرى ٤تفوظة ُب الدار ا١تذكورة 
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  من الورقة  (ٓٓٛٔ/ٕٔ)، رقم ٜٕٙ/ٔسكولايراألنسخة أخرى ٤تفوظة ُب مكتبة(ٔٔٔ-ٔٔٛ )
 .ضمن ٣تموع

 طبعات الكتاب: -ب
 :ـٕٛٓٓ ىػٜٕٗٔسنة  ،بالشارقة والًتاث األصالة مكتبةُب  ،السلفي حمدم طبع بتحقيق األستاذ ،

جزء فيو أحاديث أبداؿ حديثية، بعنواف: " أجزاء ٜتسة يتضمن ص، وىو ضمن ٣تموعُٔٔب 
مياطيٌ من أمالي الحافظ شرؼ الدين  كغيرىا عواؿ صحاح  ".الدّْ

جزء فيو أحاديث عواؿ من األبداؿ كالموافقات كالتساعيات كالمصافحات كاألناشيد  -ِٔ
 .كالمقطوعات

 .ٚٓٗ/ٔ "الفهرس"، والكتاين ُب ٚٗص  "مستفاد الرحلة"ُب  الت ِجْيِبّ ذكره 
  :(ُ)النُّسخ الخطيَّة للكتاب -أ
  (ٕٗٔ-ٜٜٔالورقة )/ضمن ٣تموع( من ٜٕٔ، رقم )ٕٕٚنسخة ٤تفوظة ُب ا١تكتبة الظاىرية(ٕ) ،

 ىػ، وىي ٓتط نسخي ٚتيل.ٓٛٙىػ، وٝتاع من ابن ا١تصنف سنة ٜٚٙعليها ٝتاع سنة 
 ( ٖٕٓٚوعنها صورة ٤تفوظة ُب مركز ٚتعة ا١تاجد بديب، رقم.) 
 ( ٙٗصورة أخرى ٤تفوظة ُب مكتبة ا١تخطوطات بالكويت، رقم.) 
  فيلم(٤ٕٗٚٓتفوظة ُب مكتبة اٞتامعة اإلسبلمية با١تدينة ا١تنورة، رقم ) أخرىصورة/. 
  بأمريكا ٤تفوظة ُب جامعة ييلأخرى نسخة ٚٚ[ رقم ،ٖٙٛ-L (ٙٙٚ( ُب ])ٜٔ ورقة، كتبت )

 ىػ، وىي نسخة قيمة.ٜٛٙقبل سنة 
 ثاف٤تفوظة ُب مكتبة األسكولاير أخرى نسخة ، ٔٛٓٓ/ٕٔ. 
  ىػ.ٖٔ٘ٔ( صفحة، كتبت سنة ٕٙ/ب( ُب )ٕٔٔٙ٘القاىرة ملحق، رقم )نسخة أخرى ٤تفوظة ُب 
 ( ٕٕٗٓنسخة أخرى ٤تفوظة ُب دار الكتب بالقاىرة، رقم)حديث/. 
 ( ٖٛٚنسخة أخرى ٤تفوظة ُب ا١تكتبة ا١تركزية ٔتكة ا١تكرمة، رقم/ٛ.) 

  يتضمن ثمانية أحاديث() كالنسائي كأبي داكد ات مسلمحى افى صى جزء فيو مي  -ِٕ
 .٘ٙٔ/ٖ "درة اٟتجاؿ"، وابن القاضي ُب ٕٛٔص  "برنا٣تو"، وٚٗص  "مستاد الرحلة"ُب الت ِجْيِبّ ذكره 

 :النُّسخ الخطيَّة للكتاب -أ

                                                

(. والفهرس الشامل للًتاث العريب اإلسبلمي، قسم اٟتديث، ٕٓٓ٘، رقم )ٖٚٛٔ/ٖ( معجم تاريخ الًتاث اإلسبلمي ُب مكتبات العاِل ٔ)
 (.ٜٓٔرقم )

 ( ورقة.ٜٜٔ-ٗٔٔ( ُب الفهرس الشامل للًتاث، من )ٕ)
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 ( كتبها يونس بن مبلج ٚٛ-ٕٙ( من الورقة )ٗ/ٖٓٔنسخة ٤تفوظة ُب ا١تكتبة األٛتدية ْتلب، رقم )
 ماـواإل مسلم ماـاإل مصافحات فيو وىي بعنواف: جزءىػ، ٓتط نسخي معتاد، ٜٚٔاٟتسٍت سنة 

 النسائي.
 (.ٖٕ٘ٚوعنها صورة ٤تفوظة ُب مكتبة جامعة الكويت، رقم )

 طبعات الكتاب: -ب
  ـ، ٕ٘ٓٓىػ ٕٙٗٔدار غراس بالكويت، سنة  -ُب مكتبة أىل األثر ، جاسم الفجيتحقيق: بطبع

فيو مصافحات جزء بعنواف: "، ٕص، طٔٗى ثبلث رسائل حديثية، ُب ضمن ٣تموع حيتوي عل
 ."اإلماـ مسلم واإلماـ النسائي

  ،وتابعو احملقق على ذلك، قلت: وُب العنواف سقٌط وقع ُب النسخة ا٠تطية اليت اعتمدىا ٤تقق الكتاب
ما ذكره األئمة، وقد قمت ٔتراجعة النسخة فوجدت مصافحات ا١تؤلف أليب داود مبثوثو ُب  والصواب

 مواضع متعددة من النسخة.

فيو منتقى من شيوخ أبي بكر محمد بن أحمد بن علي التىوزًرٌم، قطب الدين جزء  -ِٖ
 ىػ(ٖٔٔ)ت  (ُ)القسطالنيٌ 

، وقاؿ: "خرَّج لو اٟتافظ أبو ٤تمد عبد ا١تؤمن ٓٗٔذكره ابن رافع ُب ا١تنتخب ا١تختار 
 جزءاً عن ٙتانية أشياٍخ ٝتع منهم ببغداد وغَتىا".  الدِّمياطيّ 

ـى ًلمىا شيًربى لىوي »حديث:  تصحيح جزء في -ِٗ   «.مىاءي زىٍمزى
، ٖٚٔ/ٔكت الوفية" ُب "النّ  ، وبرىاف الدين البقاعيّ ٕٗذكره اٟتافظ العراقي ُب "التقييد واإليضاح" ص 

 .ُٜٖ٘ب "ا١تقاصد اٟتسنة" ص  السََّخاويّ و 

 جزء في المساجد -َّ
مياطيّ َوَعْن ُمَعاٍذ ِعْنَد اْٟتَاِفِظ وقاؿ:  ،ٕٚٔ/ٕ اقتبس منو الشوكاين ُب "نيل األوطار" جيٍزًء "ُب  الدِّ

مياطيّ َوَعْن َأيب ُموَسى ِعْنَد . َوَعْن َعْبِد اللَِّو ْبِن َأيب أَْوََب ِعْنَدُه أَْيًضا. َلُو. "اٍلمىسىاًجدً  ، ُب ُجْزئِِو اْلَمْذُكورِ  الدِّ
َوأَمَّا  ما جاء ُب فضل بنياف ا١تسجد: " ، قاؿ ُب بابٕٕٕ/ٕوذكره ا١تباركفوري ُب "ٖتفة األحوذي" 

 َعْبُد اْلُمْؤِمِن ْبُن َحِديُث َأيب أَُماَمَة َفَأْخَرَجُو أَبُو نُػَعْيٍم َوأَمَّا َحِديُث َعْبِد اللَِّو ْبِن َأيب َأْوََب فََأْخَرَجُو اْٟتَاِفظُ 
مياطيّ َخَلٍف   "جيٍزءو جىمىعىوي ُب  الدِّ

                                                

 اإليثار، :" وكاف شيخًا، عا١تًا، عابدًا، زاىداً، نبيبًل، عليبًل، مهيباً، حائزًا للفضائل، كرًن النفس، كثَتٛٚ٘/٘ٔ ( قاؿ الذىب ُب التاريخٔ)
حسن األخبلؽ، قليل ا١تثل. طُلب من مكة إىل القاىرة فول مشيخة الكاملية إىل أف مات. وروى الناس عنو الكثَت، ولو شعر مليح". قلت: 

 لو مؤلفات كثَتة، عّد منها الزركلي ُب "األعبلـ" عشرة مؤلفات.
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 جواب سؤاؿ تقي الدين محمد بن أحمد بن عبد اهلل اليونيني  -ُّ
وىو جواب عما ورد أف ، ٕٕٔ -ٗٓٔ/ٓٔأورده تاج الدين السبكي ُب "طبقات الشافعية الكبى" 

الذي تابعو عليو ابن  ىبلاًل ومرارة شهدا بدرًا ُب حديث توبة كعب، وبياف أف ذلك من أوىاـ الزىري،
تنبيهات ٍب درج إىل كشف أوىاـ وقعت البن عبد الب ُب "االستيعاب"، و  ل".اٞتوزي ُب كتابو "نفي النق

  .(ٔ)للبخاري ُب "اٞتامع الصحيح"على أوىاـ 

مياطيّ فيها  ردّ  مفرد، )وىو ُب جزء (ِ)اـرى ـ حى أجواب على سؤاؿ عن  -ِّ ٤ترمية أـ على من اّدعى  الدِّ
 (من الرضاعة َحرَاـ وأهنا إحدى خاالت النب صلى اهلل عليو وسلم

 ْبنُ  اْلُمْؤِمنِ  َعْبدُ  ٤ُتَمَّدٍ  أَبُو اْٟتَاِفظُ  ، وقاؿ: "َردَّهُ ٖ٘/ٕالعراقي ُب "طرح التثريب" أيب ُزرعة ذكره اٟتافظ 
مياطيّ  َخَلفٍ  ، َٖٚٔذِلَك". وابن ا١تلقن ُب "خصائص النب صلى اهلل عليو وسلم" ص  ُب  َلوُ  ُجْزءٍ  ُب  الدِّ

مياطيّ وقد بُت ذلك اٟتافظ شرُؼ الدين وقاؿ: " ـّ  الدِّ ـّ َحرَاـ وأختها ُأ ُب جزء مفرد، َوقَاَؿ: وىذا خاص بُأ
اقتبس منو ابن حجر كما . ُسَلْيم، وقد ذكرُت ذلَك عنو ُب كتايب ا١تسمى "الُعّدة ُب معرفة رجاِؿ العمدة"

 .٘٘/ٖرقاين ُب "شرح ا١توطأ" ، والز  ٛٚ/ُٔٔب "الفتح" 
 :سخ الخطيَّة للكتابالنُّ  -أ
  ،ضمن  (ٗ/ٖٜٕرقم ) ،٣تموعو حكمتنسخة ٤تفوظة ُب مكتبة ا١تلك عبد العزيز با١تدينة ا١تنورة

  .(ّ)٣تموع

 المزم فيمن ركل عن أبيو، عن جدهاإلماـ جواب سؤاؿ  -ّّ
مياطيّ و  أروده السََّخاوي ُب معرض حديثو عمن صنف ُب رواية األبناء عن اآلباء عن األجداد، فقاؿ:  الدِّ

مياطيّ  - ؿ عنها تلميذه ا١تزي، وأرسل بوأسؤاالت من ىذا الباب س اـ، فجمع إليو من مصر إىل الشّ  - الدِّ
َوَقْد َصنََّف : ٖٜٔ/ٗ. وقاؿ أيضاً ُب "فتح ا١تغيث" ٓٛٙ/ٕ"اٞتواىر والدرر"  رأيتو. "جزءاً "ا١تزي ُب ذلك 

ِه، َوُىَو ِفيَما أَْعَلُم َأوَُّؿ ُمَصنٍَّف ِفيِو، اْبُن َأيب َخْيَثَمَة ُجْزًءا ِفيَمْن َرَوى عَ  ا اٍلًمزّْمُّ، كىأىٍرسىلى ْن أَبِيِو، َعْن َجدِّ كىكىذى
مياطيٌ ًبًو ًإلىى  ٍونًًو كىافى أىٍرسىلى ًإلىٍيًو ًمٍن ًمٍصرى يىٍسأىليوي عىٍن جيمىلو ًمٍن ذىًلكى  الدّْ ٍيًخًو; ًلكى  .شى

  

                                                

 (.ٖ٘ٔت واجملبلت" للشيخ أيب عبيدة مشهور بن حسن آؿ سلماف، رقم )ينظر: "اإلشارات إىل أٝتاء الرسائل ا١تودعة ُب بطوف اجمللدا( ٔ)
ـ  َحرَاـ بِْنُت ِمْلَحاَف بِن َخاِلد األَْنَصارِيَُّة، زوج عبادة بن الصامت، وأخت أـ سليم، وخالة أنٕ) س ابن مالك. كاف ( وىي الصحابية اٞتليلة ُأ

بيتها، ويقيل عندىا ودعا ٢تا بالشهادة، فخرجت مع زوجها عبادة غازية ُب البحر، فلما رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم يكرمها ويزورىا ُب 
ينظر: اإلستيعاب ُب معرفة  وصلوا إىل جزيرة قبص خرجت من البحر فقربت إليها دابة لًتكبها فصرعتها فماتت ودفنت ُب موضعها.

 .ٖٙٔ/ٕ، وسَت أعبلـ النببلء ٕٙٔ/ٕاألصحاب 
 (.ٕٕٙٚٗٔات مركز ا١تلك فيصل، رقم )( ينظر فهرس ٥تطوطٖ)
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 " (ُ)يىٍشكيري اللَّوى مىٍن الى يىٍشكيري النَّاسى الى ؽ حديث "ري جمع طي  -ّْ
السََّخاوي ُب و  (ٚٙٔٔرقم ) "اجملمع ا١تؤسس"، وابن حجر ُب ٚٗص  "مستفاد الرحلة"ُب  الت ِجْيِبّ ذكره 

 .ٕٛٚ/ٕ، والعجلوين ُب "كشف ا٠تفاء" ٓٚٙص  "ا١تقاصد اٟتسنة"

 على صحيح اإلماـ البخارم ةاشيح -ّٓ
، وذكره ابن ، وغَتىإٖٛ/ٗ، ٜٖٔ/ٔ" فتح الباري"نقل منو ُب مواضع كثَتة من كتابو ذكره ابن حجر و 

 .ٖٔٚ/ٚ "ا١تنهل الصاُب"تغري بردي ُب 

 على صحيح اإلماـ مسلم ةاشيح -ّٔ
 .ٖٓٓ/ٗ، ٛٓٔ/ٖ، والسََّخاوي ُب "فتح ا١تغيث" ٖٔٚ/ٚ "ا١تنهل الصاُب"ابن تغري بردي ُب  ذكره

 خلفاء بني العباس -ّٕ
 .ٚٗص  "مستفاد الرحلة"ُب  الت ِجْيِبّ ذكره 

 ذكر أزكاج النبي صلى اهلل عليو كسلم كأكالده كأسالفو -ّٖ
 . ٚٓٗ/ٔ "الفهرس"، والكتاين ُب ٚٗص  "مستفاد الرحلة"ُب  الت ِجْيِبّ ذكر 

 :النُّسخ الخطيَّة للكتاب -أ
 بعنواف: "زوجات النب صلى اهلل عليو ( ٖٕ٘ٚٔلكتب الوطنية بتونس، رقم )نسخة ٤تفوظة ُب دار ا

 وسلم".
  (.ٕ/ُٖٖٚب معهد ا١تخطوطات العربية بالكويت، رقم )٤تفوظة وعنها صورة 
 طبعات الكتاب: -ب
  :نساء رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم وأوالده ومن سالفو من قريش وحلفائهم"طبع بعنواف" ،

ىػ ٚٔٗٔ، سنة ٕ، وطبع طٔ، طىػٜٓٗٔ ، سنةبالرياض عاِل الكتبُب ، فهمي سعدد. بتحقيق: 
  ص.ٔٚٔـ، ُب ٜٜٚٔ

 كر كالتسبيح أعقاب الصلوات الذّْ  -ّٗ
ص  "برنا٣تو"، والوادي آشي ُب ٕٗ/ٗٔ "البداية والنهاية"، وابن كثَت ُب ٚٗص  "الرحلة"ُب  ِبّ يْ جِ ذكره الت  

 والتسبيح أعقاب الصلوات"، كلهم بعنواف: "الذكر ٘ٙٔ/ٖ "درة اٟتجاؿ"، وابن القاضي ُب ٜٗٔ
 :النُّسخ الخطيَّة للكتاب -أ

                                                

(، بتقدًن وتأخَت، وقاؿ: "ىذا حديث ٜٗ٘ٔ( والًتمذي ُب "اٞتامع" حديث رقم )ٖٔٛٗ( أخرجو أبو داود ُب "السنن" حديث رقم )ٔ)
 حسٌن صحيح"، وقد صححو ا١تنذري، وأٛتد شاكر، واأللباين وغَتىم.
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 ( ( من الورقة )ٖٔ/ٖ٘ٗٔنسخة ٤تفوظة ُب مكتبة شهيد علي، رقمٗٚ-٘ٚ))ٔ). 
 طبعات الكتاب: -ب
  :ُب دار نور الدين بن شكرم البػيٍردكرم؛ إشراؼ: د. محمود نهاد البيوٍرساكمطبع بتحقيق ودراسة ،

 أدبار كالدعاء كالذكر الكرسي آية قراءة "فضل، بعنواف: ـٕٛٓٓجوامع الكلم بالقاىرة، سنة 
 الصلوات".

  رسالة في فضل الصحابة -َْ
 :النُّسخ الخطيَّة للكتاب -أ
  ْٖتيدر آباد، رقم آصفية نسخة ٤تفوظة ُب مكتبة/ٖٕٛ (ٜٔٛ)(ٕ) . 

 "يٍّ ال ًنكىاحى ًإالَّ ًبوىلً "طرؽ حديث  -ُْ
مياطيّ وقد ٚتع طرقو "قاؿ: ، و ٙ٘ٔ/ٖذكره ابن حجر ُب "تلخيص اٟتبَت"  ". وا١تناوي ُب من ا١تتأخرين الدِّ

مياطيّ ، وقاؿ: "وقد أفرد ٙٙ٘/ٙ"فيض القدير"   طرقو بتأليف، وقاؿ: ىو متواتر". الدِّ

 د المؤمنبن فيمن تسمى بعميثىمَّ العقد ال -ِْ
 "مستفاد الرحلةُب "و  بقاىرة مصر""تناكلت جميعو من يده وقاؿ:  ،ٕٗٙص  "برنا٣تو"ُب الت ِجْيِبّ ذكره 
 ،ٜٛٔ/٘ٔ، و"تاريخ اإلسبلـ" ٜٗ/ٔوالذىب ُب "معجم احملدثُت" ، ٕٙٚوالبزال ُب ا١تقتفي  ،ٛٗص 

وعبد القادر القرشي ُب  ،ٔٔٗ/ٕ "فوات الوفيات"وابن شاكر ُب  ،ٜٗٔص  ُب "برنا٣تو" والوادي آشي
نقلتو من خطو َب ِكَتابو اْلُمَسّمى "، بعنواف: "العقد الثمُت" وقد نقل منو، قاؿ: ٖٖٔ/ٔ"اٞتواىر ا١تضية" 

درة "، وابن القاضي ٚٔٗ/ٕ "الدرر الكامنة"وابن حجر ُب  "بِاْلعقِد الثمُت َب من ُيسمى ِبَعْبد اْلُمؤمن
 "الفهرس"والكتاين ُب ، بعنواف: "العقد الّثمن"، ٗٓٗ/ٔر الطالع" والشوكاين ُب "البد، ٘ٙٔ/ٖ "اٟتجاؿ

  .ٓٚٔ/ٗ "األعبلـ"ُب  ، والزركلئٖٙ/٘ "ىدية العارفُت"، والبغدادي ُب ٚٓٗ/ٔ

مياطيٌ عوالي  -ّْ "جزء فيو أحاديث أربعة كحكايات كإنشاد من عوالي الحافظ شرؼ الدين  الدّْ
مياطيٌ عبد المؤمن   "الدّْ

 ىػ(ّٕٗالقاسم بن محمد بن يوسف، أبي محمد، علم الدين، البرزالي )ت جمعها تلميذه: 
 :النُّسخ الخطيَّة للكتاب -أ

                                                

 (.ٕٓٓ٘، رقم )ٖٚٛٔ/ٖ ( معجم تاريخ الًتاث اإلسبلمي ُب مكتبات العاِلٔ)
 (.ٓٛٗ، رقم )ٚٔٗٔ/ٖ. والفهرس الشامل للًتاث العريب اإلسبلمي، قسم اٟتديث، ٜٚ/ٕ( ينظر: بروؾ ـ، ٕ)
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 ( كتبت سنة ٘٘ٔ-ٔٗٔ( من الورقة )ٕٔ/ٖٚنسخة ٤تفوظة ُب ا١تكتبة الظاىرية، رقم )ٖٚٓ ىػ، وُب
عات منها ٝتاع سنة ( شيخاً، وعلى النسخة ٝتا٘٘ٔأوؿ النسخة جدوؿ بأٝتاء الشيوخ وعددىم )

 ىػ بدمشق.ٕٗٚ
 ( ضمن ٣تموعٕٓٙٔبالقاىرة، رقم ) ٤تفوظة ُب دار الكتب أخرى نسخة(ٔ).  

 فضل الخيل  -ْْ
 "فوات الوفيات"، وابن شاكر ُب ٛٗ-ٚٗص  "مستفاد الرحلة"، وٕ٘ٔص  "برنا٣تو"ُب الت ِجْيِبّ ذكره 

، والبغدادي ُب ٘ٙٔ/ٖ "درة اٟتجاؿ"، وابن القاضي ٚٔٗ/ٕ "الدرر الكامنة"، وابن حجر ُب ٔٔٗ/ٕ
 .ٓٚٔ/ٗ "األعبلـ"، والزركلي ُب ٖٔٙ/٘ "ىدية العارفُت"

 ها:ىمّْ كىذا سرد أل -حسب استقرائي كبحثي-على عشرة نسخ  ةنسخ الكتاب الخطيٌ  زادت
 ( ٜٖٜٕنسخة ٤تفوظة ُب متحف طوبقبوسراي، رقم-A-ٙ٘ٔ( ُب )ٕٔٔ ورقة، كتبت سنة )

 ىػ.ٗٚٙ
 ( ورقة، كتبت سنة ٜ٘ٔ/حديث( ُب )ٕ٘نسخة أخرى ٤تفوظة ُب مكتبة عارؼ حكمت، رقم )

 ىػ.ٛٛٙ
 ( أوقاؼ حلب عث٘ٚٗ٘ٔنسخة أخرى ٤تفوظة ُب مكتبة األسد الوطنية بدمشق، رقم ) مانية، رقم

ىػ، مقابلة باألصل، ومسموعة على ا١تؤلف، وعليها ٜٛٙ( ورقة، كتبت قبل سنة ٙٗٔ( ُب )ٔٓٛ)
 ىػ، وىي غَت واضحة وفيها بياض ُب مواضع كثَتة.ٜٛٙو سنة خط

 ( ٜٖٔوعنها صورة ٤تفوظة ُب مكتبة جامعة الكويت، رقم.) 
 ( ورقة، كتبت سنة ٜٕٗ( ُب )ٜٜٛ٘نسخة أخرى ٤تفوظة ُب جامعة اإلماـ ٤تمد بن سعود، رقم )

 ىػ.ٜٛٙ
 ( ( ُب )ٜٕ٘نسخة أخرى ٤تفوظة ُب ا١تكتبة األٛتدية ْتلب، رقمٔٙ٘)  ورقة، كتبت ُب حياة

 ىػ، كتبها علي بن أٛتد الزفتاوي، وعليها ٝتاعات كثَتة، وىي مضبوطة بالشَّكل.ٓٓٚا١تؤلف، سنة 
 ( رقم )( صفحة، كتبت سنة ٖٙٛ/حديث( ُب )ٕ٘نسخة أخرى ٤تفوظة ُب مكتبة حكمت )كحالة

 ىػ.٘ٔٛ
 ( رقم )( ورقة، كتبت سنة ُٖٜب )( ٕٙٔٛنسخة أخرى ٤تفوظة ُب ا١تكتبة الوطنية/باريس )دي سبلف

 ىػ. ٓ٘ٛ
 ( ورقة، مضبوطة بالشَّكل،  ٕٛٗ( ُب )ٖٕٖٔنسخة أخرى ٤تفوظة ُب ا١تكتبة الظاىرية بدمشق، رقم )

 كتبت أبواب الكتاب فيها باللوف ا١تذىب.
 طبعات الكتاب: -ب

                                                

 (.ٛ٘ٔ، رقم )ٕٗٙ/ٕ( ينظر: الفهرس الشامل للًتاث العريب واإلسبلمي، قسم اٟتديث، ٔ)
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  :ُب ا١تطبعة العلمية ْتلب، سنة-رٛتو اهلل تعاىل  - اخالطبٌ  راغب العالمة محمدطبع بتحقيق ، 
 ، ويليو: "رشحات ا١تداد فيما يتعلق بالصافنات اٞتياد" حملمدٔص، طٖٜٔـ، ُب ٖٜٓٔ ىػٜٖٗٔ
 ىػ(.ٜٛٓٔاٟتلب )ت  البخشي

  :ـ، ُب ٕٔٔٓىػ ٕٖٗٔوادر بالكويت، سنة ، ُب دار النّ د. نظاـ اليعقوبيكما طبع بتحقيق
 اخ.، ِل يعتمد عليها العبلمة الطبّ قها على نسخة خطية نفيسة، وقد حقٔص، طٕٛٗ

 
  لكتابلترجمة 

مياطيٌ ترجمة فضائل الخيل لعبد المؤمن  -ْْ/ُ  )باللغة التركية( (ٔ)في الجهاد - الدّْ
ترجمو: حسين مرتضى بن سيد علي البغدادم، ثم اإلستانبولي، العثماني، الحنفي، المؤرخ، األديب، 

 ىػ(ُُّٔزاده )ت المعركؼ بنظمي 
 :النُّسخ الخطيَّة للكتاب -أ
  ( ورقة.ٖٜ، ُب )ٕٔنسخة ٤تفوظة ُب مكتبة مصطفى فاضل فنوف 
 ( ٕٗٛٔنسخة أخرى ٤تفوظة ُب مكتبة أسعد أفندي، رقم). 
 ( ورقة.ٖٜ( ُب )ٜٚٚٓنسخة أخرى ٤تفوظة ُب ا١تكتبة ا٠تديوية، رقم ) 
 

 مختصرات الكتاب 

 (ِ)قطر السيل في أمر الخيل -ْْ/ُ
 ىػ(َٖٓتأليف: سراج الدين عمر بن رسالف البلقيني )ت 

  :ـ، سلسلة كتب ا٠تيل، ُب ُٕ٘ٓٓب دار نينوى، سنة  أ.د. حاتم صالح ضامن،طبع بتحقيق
 .ٔص، طٕٙ٘

 جزء في تلخيص كتاب "فضل الخيل" للدمياطي -ْْ/ِ
 ىػ(.ِٖٓأحمد بن علي بن محمد )ت  ،الحافظ ابن حجر العسقالنيتأليف: 

مياطيّ َوَلُو طُُرٌؽ أُْخَرى َٚتََعَها "وقاؿ:  ،ٕٕٛ/ٖ ابن حجر ُب "تلخيص اٟتبَت"ذكره  ُب ِكَتاِب ا٠ْتَْيِل،  الدِّ
  ."كىقىٍد لىخٍَّصتو كىزًٍدت عىلىٍيًو ًفي جيٍزءو لىًطيفو 

                                                

 (.ٕٓٓ٘رقم )، ٖٚٛٔ/ٖ( ينظر معجم تاريخ الًتاث اإلسبلمي ُب مكتبات العاِل ٔ)
، وقاؿ ٤تققو األستاذ الدكتور ٖٔ٘ٔ/ٕ( قاؿ حاجي خليفة: اختصره من تأليف الشرؼ الدِّمياطّي وأضاؼ إليو أشياء. كشف الظنوف ٕ)

 حاًب "٠تصو ا١تؤلف من مصنف الشيخ "شرؼ الدين الدِّمياطّي"، وأضاؼ إليو أشياء". ينظر مقدمة التحقيق.
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)شقيق  الجواب عمن تكلم في سعد بن سعيد بن منصورك  فضل صـو ستة أياـ من شواؿ -ْٓ
 يحيى بن سعيد األنصارم(

مياطيّ ذكره  ( بعنواف: "فضل ستة األياـ من شواؿ" وذكره ٓٗٔ، رقم )ُٖٙٙب "قبائل ا٠تزرج" ص  الدِّ
واٞتواب عمن تكلم  ،بعد العيد فضل صـو ستة أياـ من شواؿ، بعنواف: "ٖ٘ٔص  "برنا٣تو"ُب الت ِجْيِبّ 

بقاىرة مصر، ووىبٍت منو نسخة حافلة ٚتيعها ٓتط يده" وُب  " وقاؿ: " قرأت ٚتيعو عليوُب سعد بن سعيد
ص  ُب "برنا٣تو" ،  والوادي آشيٕٗ/ٗٔٔ "البداية والنهاية"، وابن كثَت ُب ٚٗص  "مستفاد الرحلة"

، ُب معرض كبلمو عن حديث "من صاـ رمضاف وأتبعو ٕٗٔ/ٕ "التلخيص اٟتبَت"، وابن حجر ُب ٜٗٔ
مياطيّ البست  من شواؿ" قاؿ "وٚتع   .٘ٙٔ/ٖ "درة اٟتجاؿ"ابن القاضي و طرقو" ولعلو كتاب مستقل،  دِّ

مياطيّ قَاَؿ اْبُن الس ْبِكّي: َوَقْد اْعتَػٌَت َشْيُخَنا أَبُو ٤ُتَمٍَّد "وقاؿ: ، ٜٚٛ/ٕ "سبل السبلـ"والصنعاين ُب   الدِّ
 ."َرَوْوُه َعْن َسْعِد ْبِن َسِعيٍد َوَأْكثَػرُُىْم ُحفَّاٌظ ثَِقاتٌ  ِّتَْمِع طُرُِقِو َفَأْسَنَدُه َعْن ِبْضَعٍة َوِعْشرِيَن َرُجبلً 

 قبائل األكس -ْٔ
 "الدرر"، بعنواف: "نسب األوس"، وابن حجر ُب ٛٗ/ٕ، ٕٗٗ/ٔ "عيوف األثر"ذكره ابن سيد الناس ُب 

 .ٕٖٚ/ٚ "ا١تنهل الصاُب"، وابن تغري بردي ُب ٚٔٗ/ٕ

 الوسطىكشف المغطى في تبين الصالة   -ْٕ
 "فوات الوفيات"، وابن شاكر ُب ٖ٘ٔص  "برنا٣تو"، وُب ٚٗص  "مستفاد الرحلة"ُب الت ِجْيِبّ ذكره 

 .ٚٔٗ/ٕ "الدرر الكامنة"، وابن حجر ُب ٓٗ/ٗٔ "البداية والنهاية"، وابن كثَت ُب ٔٔٗ/ٕ
 :النُّسخ الخطيَّة للكتاب -أ
 ([ حديث( )ٜٓٔٔنسخة ٤تفوظة ُب جاريت، رقم/ٜٕٔ٘ ])( ورقة، كتبت سنة ُٖٕب )ٜٙٗىػ(ٔ).  
 ىػ.ٚٚٛ( ورقة، كتبت سنة ٔٓٔ( ُب )٤ٜٖ٘تفوظة ُب دار الكتب ا١تصرية، رقم ) أخرى نسخة 
 طبعات الكتاب: -ب
  :ـ، ُب ٜٜٛٔىػ ٓٔٗٔ، ُب دار الصحابة للًتاث بطنطا، سنة السيد فتحي مجدمطبع بتحقيق

 .ٔص، طٕٜٔ

 بداؿ العاليةكاألة في الموافقات المائة التساعيٌ  -ْٖ
، وقاؿ: "قرأت ٚتيعو عليو ُب ٣تلسُت" ٖ٘ٔص  "برنا٣تو"، وُب ٙٗص  "مستفاد الرحلة"ُب  الت ِجْيِبّ ذكره 

 "درة اٟتجاؿ"، بعنواف: "ا١تائة التساعية األبداؿ" وابن القاضي ُب ٜٗٔ "برنا٣تو"والوادي آشي ُب 
 . ٚٓٗ/ٔ "الفهرس"، بعنواف: "ا١تائة التساعية األبداؿ" والكتاين ُب ٘ٙٔ/ٖ

                                                

 (.ٙ٘ٔ، رقم )ٜٕٚٔ/ٕالعريب اإلسبلمي، قسم اٟتديث،  ( ينظر: الفهرس الشامل للًتاثٔ)
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 :النُّسخ الخطيَّة للكتاب -أ
  ،(ٕٔ/ٖٔٔرقم )، حكمت ة عارؼ٣تموعنسخة ٤تفوظة ُب مكتبة ا١تلك عبد العزيز با١تدينة ا١تنورة 

 .(ُ)ضمن ٣تموع. وىي بعنواف: "مائة حديث تساعية ُب ا١توافقات واألبداؿ العلية"

 الح الصَّ  (ِ)ابح في ثواب العملالمتجر الرَّ  -ْٗ
 "ىدية العارفُت"، وٕ٘ٗ/ٗ "إيضاح ا١تكنوف"، والبغدادي ُب ٘ٓٔ/ٖ "الضوء البلمع"ُب  السََّخاويذكره 

 .ٜٙٔ/ٗ "األعبلـ"، والزركلي ُب ٖٔٙ/٘
 :النُّسخ الخطيَّة للكتاب -أ
 ( ُب ٜٔٗنسخة ٤تفوظة ُب رئيس الكّتاب، رقم )(ٔٚٓ.ورقة ) 
 ( ورقة.ٗٙٔ( ُب )ٜٗٔٔنسخة أخرى ٤تفوظة ُب مكتبة أٛتد باشا، رقم ) 
 ( ورقة، ٓتط نسخي معتاد.ٔ٘ٔنسخة ٤تفوظة ُب تركيا، ُب ) 
 ( ٔنسخة أخرى ٤تفوظة ُب دار الكتب ا١تصرية، رقم/ٖٔٗ )( ورقة.ُٕٖٔب ) 
 ( ٜٖٙنسخة أخرى ٤تفوظة ُب ا١تكتبة ا٠تديوية بالقاىرة، رقم ) 
 طبعات الكتاب: -ب
 :ٔطص، ٕٗٚـ، ُب ٖٜٛٔىػ ٖٓٗٔ، سنة عبدالملك بن عبداهلل بن دىيش د. طبع بتحقيق ،

، طبعة منقحة و٘تتاز ٔٔص، طٖٖٔٔـ، ُب ٕٓٓٓىػ ٕٓٗٔسنة  وأعيد طبعو عشر طبعات، آخرىا
 .ٔص، طٕ٘ٚـ، ُب ٕٓٔٓوطبع ُب مكتبة دار البياف، بنفس التحقيق، سنة بزيادات مفيدة. 

  من دوف ٤تقق.صٓٗٙـ، ُب ٜٚٛٔمي بالقاىرة، سنة الًتاث اإلسبل ُب مكتبةو ، 
  مجموعة من بتحقيق: ، ٗٚ٘ـ، ُب ٜٜٓٔىػ ُٓٔٗٔب مؤسسة الكتب الثقافية ببَتوت، سنة و

ـ، ُب ٜٜٛٔسة ا١تذكورة، سنة ، ُب ا١تؤسٙكما طبع ط  محمد حساـ بيضوف،فهرسة: المشايخ، 
 ص.ٗٛ٘ـ، ُب ٖٕٓٓ، وُب سنة صٗٚ٘

  ُب دار الكتب العلمية ببَتوت، علي محمد معوض; عادؿ أحمد عبد الموجوديق: طبع بتحقو ،
 ص. ٗٗٚـ، ُب ٕٓٓٓسنة 

  ٔص، طٜٕ٘ـ، ُب ٕٔٓٓىػ ٕٕٗٔ، ُب ا١تكتبة التوفيقية بالقاىرة، سنة خيرم سعيدبتحقيق: و . 
  ص.ٗٚ٘ـ، ُب ٕٕٓٓ، ُب ا١تكتبة العصرية ببَتوت، سنة كماؿ مرعئتراجعة: و 
  :ـ، ُب ُٕٗٓٓب دار الكتب العلمية ببَتوت، نسة  عبد السالـ محمد أمين،وطبع بتحقيق

 .ٔص، طٖٛٙ
  :ٔص، طٗٗ٘ـ، ُب ُٕٔٔٓب دار األرقم، سنة محمد حساـ بيضوف، طبع بتحقيق. 

                                                

 (.ٕٚٙ٘ٗٔ( ينظر فهرس ٥تطوطات مركز ا١تلك فيصل، رقم )ٔ)
 (ٖٛ، رقم )ٕٗٔ( تصحفت عند الدكتور البييت بػ"العلم" بدالً من "العمل" ص ٕ)
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 :دراسات على الكتاب 

 الح ابح في ثواب العمل الصَّ صحيح المتجر الرَّ  -ْٗ/ُ
  ّىػ ُٕٕٗٔب دار ا٠تراز ّتدة؛ دار ابن حـز ببَتوت،   ،زكريا بن غالـ قادر الباكستاني: وحققده و جر

 .ٔص، طٖٗ٘ـ، ُب ٕٔٓٓ

 الح ابح في ثواب العمل الصَّ ضعيف المتجر الرَّ  -ْٗ/ِ
  ُّب دار ا٠تراز ّتدة؛ دار ابن حـز ببَتوت، سنة  الـ قادر الباكستاني،غزكريا بن ده وحققو: جر

  .ٔص، ط٘ٔٗـ، ُب ٕٔٓٓىػ ٕٕٗٔ

)قاؿ مؤلفو: انتقينا ىذه األحاديث من كتاب  حالاجح في ثواب العمل الصَّ الصحيح الرَّ  -ْٗ/ّ
 "المتجر الٌرابح في ثواب العمل الصَّالح"(

 تحقيق: مركز الدكتور عبد الوارث الحٌداد، إشراؼ: كساـ عبد الوارث
  ٔص، طٕٜٖـ، ُب ٕٚٓٓىػ ٕٛٗٔطبع ُب مركز الدكتور عبد الوارث اٟتّداد رٛتو اهلل، سنة. 

 أحاديث مختارة من كتاب "المتجر الرَّابح"  -ْٗ/ْ
 اختيار: عبيد السندم

  ص.ٛٗطبع ُب اإلمارات، ُب 

 المجالس البغدادية، التي أمالىا ببغداد -َٓ
وابن حجر ُب  ،ٜٗٔص  "برنا٣تو"، والوادي آشي ُب ٚٗص  "مستفاد الرحلة"ُب الت ِجْيِبّ ذكره 

، بعنواف: "احملاسن البغدادية" وىو تصحيف، وابن "ا١تنهل الصاُب"وابن تغري بردي ُب  ،ٕٛ/ٖ"التلخيص" 
 .ٚٓٗ/ٔ "الفهرس"، والكتاين ُب ٘ٙٔ/ٖ "درة اٟتجاؿ"القاضي ُب 

 (أمالىا بدمشق) ةالمجالس الشمسيٌ  -ُٓ
بعنواف: "اجملالس  ،ٜٗٔص "برنا٣تو"، والوادي آشي ُب ٚٗص  "مستفاد الرحلة"ُب الت ِجْيِبّ ذكره 

، بعنواف: "اجملالس ٚٓٗ/ٔ "الفهرس"، والكتاين ُب ٘ٙٔ/ٖ "درة اٟتجاؿُب "وابن القاضي  الشمسية"
 .الدمشقية"

 (أمالىا بديار مصر) ةالمجالس القطبيٌ  -ِٓ
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درة "، وابن القاضي ُب ٜٗٔص  "برنا٣تو"، والوادي آشي ُب ٚٗص  "مستفاد الرحلة"ُب الت ِجْيِبّ ذكره 
 .٘ٙٔ/ٖ "اٟتجاؿ

 .(قِٓٔ ت) (ُ)البغدادمٌ  لؤلؤ بن شجاع بن داكد مشيخة -ّٓ
مياطيٌ  الحافظ قاؿ  "(.مشيخة" لو خٌرجت) :بّ/ؽ ُٕفي معجمو  الدّْ

 (ىػْٓٔ ت) (ِ)النَّحَّاس بابن المعركؼ الدمشقيٌ  حسن بن حسن بن اهلل عبد مشيخة -ْٓ
مياطيٌ  الحافظ قاؿ  ((ّ)منو كسمعناىا" مشيخة" لو خرٍَّجتي : )إٔ ؽ/ُِ معجمو في الدّْ

 معجم شيوخو -ٓٓ
كىو الكتاب الذم أقـو بدراستو كتحقيق جزء منو، ينظر تفصيل النسخة الخطية كما يتعلق بها في 

 الفصل الثاني من الباب الثاني.

 ىػ(ٖٓٔمعجم شيوخ ابن سني الدكلة )ت  -ٔٓ
مياطيّ ذكره  وقرأتو عليو  ..ب، وقاؿ: "وقد خّرجت لو معجمًا شامبلً ٜ/ؽٔٔ "معجمو"ُب  الدِّ

، وابن كثَت ُب ٖٖٗ/ٛٗ "تاريخ اإلسبلـ"الذىب ُب و  ،ٖٛٗ/ٔاٟتسيٍت ُب "صلة التكملة" و  .بدمشق.."
 .ٚٙٛ/ٔ "طبقات الشافعيُت"

مياطيٌ معجم من أجاز للحافظ  -ٕٓ  الدّْ
مياطيٌ قاؿ  في مقدمة معجم شيوخو: "كإف يسر اهلل تعالى كمدَّ في العمر شفعتو بمعجم الشيوخ  الدّْ

مياطيٌ " معجم شيوخ الذين أجازكا لي من جميع البالد  أ.ُ/ؽ ُ الدّْ
 "كمعجم باإلجازةصنف المعجم بالسماع، " :قاؿ ابن تغرم بردم

 (ْ)اه بن أيوبشى انٍ رى وٍ مشيخة المعظم تػي منتقى من  -ٖٓ
                                                

، وقاؿ اٟتسيٍت: لو "مشيخة" ٕ٘ٚ/ٗٔ(. والذىب ُب "تاريخ اإلسبلـ: ٙٓ٘، رقم )ٖٓٓ/ٔ( ترجم لو اٟتسيٍت ُب "صلة التكملة" ٔ)
 خّرجها لو ابن ا٠تَت ُب جزأين.

، ٕٗ/ٔ، واليونيٍت ُب ذيل ا١ترآة ٔ/ٕٖٙ، واٟتسيٍت ُب صلة التكملة ٜٛٔ، وأبو شامة ُب الذيل ٜٗٚ/ٛ( ترجم لو السبط ُب ا١ترآة ٕ)
، وابن شاكر ُب عيوف ٕٖٔ/ٚٔوالصفدي ُب الواُب  ،ٕٚٔ/٘، والعب ٖٛٓ/ٖٕ، وسَت أعبلـ النببلء ٘٘ٚ/ٗٔوالذىب ُب تاريخ اإلسبلـ 

، وابن ٖ٘/ٚ، وابن تغري بردي ُب النجـو ٕٕٙ، والغساين ُب العسجد ا١تسبوؾ ٖٜٔ/ٖٔ، وابن كثَت ُب البداية والنهاية ٓٓٔ/ٕٓالتواريخ 
 .ٕ٘ٙ/٘العماد ُب الشذرات 

 (.ٛٙ٘ذكره اٟتسيٍت ُب صىلة التكملة، رقم )( وخرَّج لو أيضاً أبو حامد احملمودي جزءاً عن ٚتاعة من شيوخو. ٖ)
ِلِك الصَّاِلِح أَيػ ْوَب اْبِن الَكاِمِل اْبِن الَعاِدِؿ، ا١تعروؼ بصبل( ىو ٗ)

َ
ْلَطاِف ا١ت ْيِن تُػْورَاْنَشاه اْبُن الس  ىػ( ينظر ٛ٘ٙح الدين األيويب )ت ِغَياُث الدِّ

 .ٖٜٔ/ٖٕسَت أعبلـ النببلء 
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مياطيّ ذكره  أجاز لو عبد اهلل بن برى، وىبو اهلل البوصَتي، و٤تمد ب، وقاؿ: ٚ/ؽ ُٗٔب "معجمو"  الدِّ
ي، وبركات رقي، وعبد الرٛتن بن علي ا٠تساجملد البانيا أبو ي ُب مصر، والفضل بن اٟتسُتحبن ٛتد األرتا

كقد بن إبراىيم ا٠تشوعي، والقاسم بن علي بن عساكر، واٟتسن بن عبد اهلل ُب دمشق، وغَتىم. 
ا وما ٝتعنا منو إال ُب حاؿ إستقامتو عفا اهلل عنّ : الدِّمياطيّ . ٍب قاؿ أخرجت لو عنهم أحاديث في جزء

، والذىب ُب "سَت ٔٛٚ/ٛة الزماف" ( واليونيٍت ُب "مرآٔٛٚوذكره اٟتسيٍت ُب "صلة التكملة" رقم ) وعنو.
"منتقى من مشيخة ( بعنواف: ٙٛ٘، وابن حجر ُب "اجملمع ا١تؤسس" رقم )ٖٛ٘/ٖٕأعبلـ النببلء" 

مياطيٌ المعظم تورانشاه بن أيوب تخريج  إىل ا١تلك ا١تعظم  منسوباً ، ٖٚٙ/ٕوالكتاين ُب الفهرس  ".الدّْ
 .بن أيوب نشاهاأهنا للمعظم تور عيسى حفيد السلطاف صبلح الدين أيوب، والصواب 

  المختصر في سيرة سيد البشر صلى اهلل عليو كسلم -ٗٓ
 ذكره العلماء بعنوانُت: "السَتة النبوية" و"٥تتصر السَتة النبوية".

"وتاريخ اإلسبلـ"  ،ٕٗٗ/ٔ "معجم شيوخوُب "الذىب  أما من ذكره بعنواف: "السيرة النبوية"، فهم:
ُب ( و ُٖٓٔب "اجملمع ا١تؤسس" رقم )وابن حجر  ،ٓٙٔ/ٜٔ "الواُب بالوفيات"والصفدي ُب ، ٘ٛٗ/ٔ
ا١تنهل "وابن تغري بردي ُب  ،ٕٕٕ/ٖ "الدرر الكامنة"، وٗٓٗ/ٕ "اإلصابة"، وٕٕٗ/ٔ "فتح الباري"

 . ٕٖٚ/ٚ "الصاُب
والذىب ُب ، ٜ٘ٔ/ٙٔالنويري ُب "هناية األرب"  بعنواف: "مختصر السيرة النبوية" فهم: ذكرهكأما من 

والزركلي ُب  ،ٔٔٗ/ٕوابن شاكر ُب "فوات الوفيات"  ،ٚ٘ٔ/ٕ، و"السَت" ٚٛ٘/ٕ"تاريخ اإلسبلـ" 
 "المختصر في سيرة سيد البشر". ، بعنواف:ٓٚٔ/ٗاألعبلـ 

قلت: كقد عٌد الدكتور عبد العزيز البيتي كل عنواف كتابان منفصالن، إال أنني أرل أنو كتاب كاحده 
ختصاران، كذلك ألف كل من أثبت لو العنواف األكؿ لم عند أىل التراجم كالفهارس ااكينو تعٌددت عن

 يذكر العنواف اآلخر، كاهلل أعلم.
 

 :النُّسخ الخطيَّة للكتاب -أ
  ورقة، كتبها طاىر  (ٕٛٔ) ( ُبٕٖٖٖ، رقم )ٜٜٔ – ٜٛٔ/ٔبييت/دبلن ًت تشسنسخة ٤تفوظة ُب

  .ىػٜ٘ٚ بن اٟتسن بن عمر سنة
  (ٗ/ٕ٘ٙٛ( ورقم )ٖ/ٕ٘ٙٛاٞتامعة اإلسبلمية با١تدينة ا١تنورة، رقم )مكتبة ُب ٤تفوظة وعنها صورة 
  ورقة،   (ٙ٘ٔ)( ُب ٖٛ٘ٗ، رقم )٘ٔ/ ٕجامعة استانبوؿ )النوادر( نسخة أخرى ٤تفوظة ُب مكتبة

 ىػ.ٗٓٛكتبت سنة 
  ( ُب ٖٖٔٚ) (ٜٜٚٔ)، رقم ٘ٙ- ٕٙ/٘ٔخدآتش/بانكيبور نسخة أخرى ٤تفوظة ُب مكتبة

 ىػ.ٚٛٛورقة، كتبها أٛتد بن علي األلواحي سنة  (ٖٚ)
 ( ٖٗٔوعنها صورة ٤تفوظة ُب مركز البحث العلمي وإحياء الًتاث اإلسبلمي ٔتكة ا١تكرمة، رقم.) 
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 ( ٕٙٔٔصورة أخرى ٤تفوظة ُب معهد ا١تخطوطات بالقاىرة، رقم.) 
  ورقة، كتبت سنة  (ٓٗٔ)( ُب ابن سهل ٘٘ٔ) ، رقماألحقاؼ/حضرموتنسخة أخرى ٤تفوظة ُب

 .يىػ، ٓتط نسخٛٓٓٔ
 ( ٕٗٔوعنها صورة ٤تفوظة ُب مركز البحث العلمي وإحياء الًتاث اإلسبلمي ٔتكة ا١تكرمة، رقم.) 
 ( ٛٚ٘ٔصورة أخرى ٤تفوظة ُب معهد ٥تطوطات العربية، رقم.) 
 ( ٕٓٚٔنسخة أخرى ٤تفوظة ُب ا٠تزانة العامة بالرباط، رقم)ي/. 
  (.ٜكز البحث العلمي وإحياء الًتاث اإلسبلمي ٔتكة ا١تكرمة، رقم )وعنها صورة ٤تفوظة ُب مر 
 طبعات الكتاب: -ب
 د. سامي  بتحقيق: ،ُب الكويت بعنواف: ا١تختصر ُب سَتة سيد البشر صلى اهلل عليو وسلم، طبع

  .(ٔ)ـٜٙٛٔىػ ٙٓٗٔسنة سعيد، 
  بعنواف: ا١تختصر ُب ، محمد األمين بن محمد محمود أحمد الجكنيتحقيق ودراسة: بطبع كما

ـ، ُب ٜٜٙٔىػ ٙٔٗٔسَتة سيد البشر صلى اهلل عليو وسلم، على نفقة حبيب ٤تمود أٛتد، سنة 
 .٣ٔتلدين، ط

 دراسات على الكتاب 

مياطيٌ  المؤمن عبد الحافظ -ٗٓ/ُ  في كمنهجو كشيوخو العلمية كحياتو عصره (ىػَٕٓ: ت) الدّْ
 (كسلم عليو اهلل صلى البشر سيد سيرة في المختصر) كتابو

 الجكني محمد تأليف: األمين
  من الصفحة )ٖ، العدد: ٕـ، اجمللد ٕ٘ٓٓنشرت ُب ٣تلة وقائع تارخيية بالقاىرة، سنة ،ٜٜ-

ٔٗٓ.) 

 (ِ)معراج النبي صلى اهلل عليو كسلم -َٔ
 :النُّسخ الخطيَّة للكتاب -أ
  كتبت   ب( إٛ) (ٙٚٔٔ/٘) ، رقمٓ٘-ٛٗ/ٖ/ٕ )فاجدا( باريسب الوطنيةنسخة ٤تفوظة ُب ا١تكتبة

 .ٓتط مشرقي ،ػىٛرف قُب ال

 

مياطيٌ لمؤلفات الحافظ  -مستقصي الغير  -كبعد ىذا العرض  غزيرة  نجده صاحب مؤلفات الدّْ
 .في فنوفو شتى كعلوـو متعددةتدلل على سعة علمو كعلو مكانتو،  قٌيمة

                                                

 .٘/ٖٓ، ٖ/ٕٚريب ( نشرة أخبار الًتاث العٔ)
 (.ٕٜٕٚ( الفهرس الشامل للًتاث العريب اإلسبلمي، قسم السَتة، رقم )ٕ)
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قىنىةه ًفي اٍلحىًديًث قاؿ الذىبي:  كىاٍلعىوىاًلي كىاللُّغيًة كىاٍلًفٍقًو كىغىٍيًر ذىًلكى كىلىوي تىصىانًيفي ميتػٍ
(ُ) . 

  .(ِ)لو تصانيف غير ذىًلك كىًىي مهذبة منقحة تشهد لىوي بًاٍلًحٍفًظ كالفهم كسعة اٍلعلمقاؿ الصفدم: ك 
 

مياطيٌ المؤلفات المنسوبة خطأن للحافظ   الدّْ

 ات الخمسةاجيٌ رَّ السَّ  -ُ
 ُب "قبائل ا٠تزرج" وأشار إىل أف الذىب ذكرىا ُب كتابو تذكرة اٟتفاظ.ذكره الدكتور عبد العزيز البييت 

جها: ا٠تطيب ىػ( خرّ ٓٓ٘جعفر بن أٛتد الّسرّاج )ت اٟتافظ والسَّرَّاجّيات ا٠تمسة ىي فوائد  قلت:
 .(ٖ)ىػ( ُب ٜتسة أجزاء فُعرفت بالسَّرَّاجّيات ا٠تمسةٖٙٗالبغدادي )ت 

مياطيّ ما ٝتعو من شيخو اٟتافظ ُب ُب "تذكرة اٟتفاظ"  وأما ما ذكره اٟتافظ الذىب ،  من كتب الدِّ
مياطيّ من تأليف  "السَّرَّاجّيات"أنو ِل يذكر أف  من سياؽ الذىبالظاىر ف ة ٝتعت منو عدّ ": بدليل قولو الدِّ

  ."لووكتاب "الصبلة الوسطى" ، لوات ا٠تمسة" وكتاب "ا٠تيل" اجيّ رَّ أجزاء منها "السَّ 
مياطّي كتاب و على خبلؼ ما ذكر بعدىا،  مياطيّ بأف "السرَّاجّيات" للدِّ  يصرح الذىبّ فلم  ُب معجم الدِّ

 أ.ٕ/ؽ ٔٗينظر معجمو:  و.مسموعات ٚتلة من "السَّرَّاجّيات"

 الثواب كيضاعف الجنة يوجب كما نوبالذُّ  مكفرات -ِ
مياطيّ إىل اٟتافظ  ُنسب كتور ٤تمد عيسى صاٟتية العريب" للد ُب "ا١تعجم الشامل للًتاث ومهًا  الدِّ

 (.ٔٙٙٔ"دليل مؤلفات اٟتديث الشريف ا١تطبوعة القددية واٟتديثة"، رقم ) ، وكذا ُبٗٚٔ/ٕ
ىػ(، بنفس التحقيق ٜٗٗالصواب أنو من تأليف: ابن الديبع، عبد الرٛتن بن علي الشيباين )ت و قلت: 
مياطّي بووالطبع  .، وال عبلقة بالدِّ

  

                                                

 .ٕٗٗ/ٔ( ينظر: معجم الشيوخ الكبَت ٔ)
 .ٓٙٔ/ٜٔ( ينظر: الواُب بالوفيات ٕ)
 .ٚٗٗ/ٛ( وُب "فتح الباري" ٖٖٙ، وابن حجر ُب اجملمع ا١تؤسس، رقم )ٖٕٗ/ٔ( ينظر: ابن رجب ُب "ذيل طبقات اٟتنابلة" ٖ)
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 المبحث الثالث:
 الدّْمياطيٌ تالميذ الحافظ 

مياطيّ ُرزؽ اٟتافظ        ج على يديو اٞتم  ، وٗترّ منهم الكثَت بلميذ والّطبلب، فقد الزموُب التّ  ةً رَ وفػْ  الدِّ
احملدِّثُت اليـو بالديار  ةُ ْيِبّ: فعامّ ثُت ا١تعروفُت، يقوؿ الت جِ الغفَت، حىت أصبحوا من العلماء ا١تشهورين واحملدِّ 

 .(ٔ)ا١تصريّة والببلد الشامّية وكثَت من الببلد اإلسبلمية تبلميذه وأتباعو
 
مياطيّ وقد توفرت للحافظ   عوامل كثَتة، سامهت ُب ٘تكينو من التفرغ ٞتمع العلم وٖتصيلو، والتحرؾ  الدِّ

ومن أىم ىذه  كما وفقو ُٟتسن األداء والتبليغ.ي،  ُٟتسن التحم ل والتَّلقِّ  ليغو وتعليمو، فوفقو اهلل سبحانولتب
 العوامل:

  مياطيّ حْرُص اٟتافظ على تبليغ العلم وإٝتاعو، إذ ِل يَػْقتصر على التحّمل والّسماع والتنقل ُب  الدِّ
أفياء ا٠تبلفة اإلسبلمية أخذاً من العلماء فحسب، وإمنا كاف حريصاً أشدَّ اٟترص على نشر العلم وبثِّو، 

 وترغيب الطلبة فيو. 

 ، يك كما جرت العادة مثل من ٜتلوِل. وقاؿ الصفدي: "(ٕ)قاؿ تلميذه الذىب: كاف ٤تبباً إىل الطلبة     
ولكن ما  ؛ل وٚتع فأوعىٝتع الكثَت على ا١تشايخ ورحل وطاؼ وحصّ وقاؿ ابن كثَت:  .(ٖ).."مع حذقو

 . (ٗ)وانتفع الناس بو كثَتاً  ،ا١تناصب بالديار ا١تصرية وولَ  ،بل بذؿ وصنف ونشر العلم ،منع وال ٓتل
حرصو وقد وقفُت من خبلؿ تتبعي ودراسيت لسَتة ىذا اإلماـ؛ على جوانب عديدة َتْكِشُف لنا      

 وإفادة قاصديو:على تبليغ العلم  الشديد
على االستدعاء  وقفَ  ،لولدي ٤تمدل و  - الدِّمياطيّ اٟتافظ  - تُ جزْ ١تا استَ العبدري: تلميذه قاؿ      

فقلت لو: ألهنم  ،ز ٢تم ٚتيعاً جِ تَ سْ تَ  ِلَْ  : وِلَِ ل ثبلثة، فقاؿ فقلت: نعم ،غَتهولد لذلك فقاؿ ل: ألك 
القرآف، فقاؿ ل: أنا أكتب لك و٢تم ٚتيعاً حىت يكوف من يكتب ُب  ظَ فِ صغار وىذا الذي استجزت لو حَ 

ل وٞتميع  ؛ٗتريجو  تأليف االستدعاء بعد خطي جييزكم ٚتيعاً، فكتب اإلجازة بكل ما حيمل وكل ما لو من
  .(٘)و بذلك ُب االستدعاءد خطّ واآلخر أبا بكر، وقيّ  ، أحد احملمدين أبا عليّ وكٌّت  ،األوالد

                                                

 .ٕٜٔ( برنامج التجيب، صٔ)
 .ٜٚٔ/ٗ( تذكرة اٟتفاظ ٕ)
 .ٜٔٗ/ٔأعياف العصر  :( ينظرٖ)
 .٘ٗ/ٗٔالبداية والنهاية  ر:( ينظٗ)
 .ٖٛٔ( ينظر: رحلة العبدري، ص ٘)
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قلت: انظر حرص ىذا اإلماـ حافظ اإلسبلـ على تعميم اإلجازة ألوالد العبدري قاؿ الكتاين  معلقاً: "     
وانعدـ نشاطو، وهلل ُب خلقو  ،بساطوليـو ا على الناس، وىذا باب قد طويّ  وتوسيعوُب تعميم ا٠تَت  رغبةً 

مياطيّ على ما أحب  تُ ما أراد، وقد جريْ    .(ٔ)..."، فاستجزت ألوالدي من كافة من لقيتالدِّ

ًا عن أخذ العلم ر يغ العلم ونشره ال يقل جبللة وقدلبا اٞتانب ُب غاية األمهية، فإف تقلت: وىذ     
على النفس وأصعب، ١تا يصاحب ذلك من الصب على التبلميذ ومداراهتم..  بل إف تبليغو أشق  و، وٖتم لِ 

عزَّ  ًإفَّ اللَّوى ". وُب اٟتديث صحيح: (ِ)"ال أعلمي بعد النبوًة أفضلى مٍن بثّْ العلم"قاؿ اإلماـ ابن ا١تبارؾ: 
تىوي كىأىٍىلى السَّمىوىاًت كىاألىٍرًض حىتَّى النٍَّملىةى ًفى جيحٍ  كجلَّ  عىلىى ميعىلًّْم رًىىا كىحىتَّى اٍلحيوتى لىييصىلُّوفى كىمىالىًئكى

رى  يػٍ  َتاجع ا١تبحث ا٠تاص بصفاتو ومناقبو.لاومن أراد االستزادة ف .(ّ)"النَّاًس اٍلخى

مياطيٌ  الحافظ كمن العوامل أيضان التي ساىمت في توافد الكثير من أىل العلم على  :الدّْ

 ،وغزارة علمو، وٚتيل مشائلو وأخبلقو، و١تا ٘تيز بو ىذا اٟتافظ من وفرة  علوِّ إسناده، وكثرة مسموعاتو
 . من الشيوخ والعلماء كابرالرحبلت واألخذ عن األ

 اليت مكَّنتو من اإلفادة والتدريس، كما أهنا كانت عامل جذب بعض ا١تناصب العلمية  هتقلد
 واستقطاب للطلبة.

  مياطيّ طوؿ العمر، فقد عّمر اٟتافظ  سنة.  ٕٜ جاوز حىت الدِّ
 

واألدباء،  ضاة،والقُ ، واٟتفاظ ،منهم العلماء َصوف؛خلق كثَت ٦تن ال حيُْ  الدِّمياطيّ اٟتافظ تتلمذ على وقد 
 .بلمذتو الذين الزموه وانتفعوا بوت اً من، وحسبنا ُب ىذا ا١تبحث أف نذكر بعضومن سواىم

 :المشاىيرفممن تتلمذ على يديو من الحفاظ األعالـ 

 أبو افعيٌ الشٌ شيخ اإلسالـ، الفقيو، المحدّْث،  ،يحيى بن شرؼ بن مرمٌ ين النَّوكٌم، الدّْ  يمحي ،
حكاىما ىػ(. قاؿ في المجموع: "ٕٔٔ-ُّٔ، صاحب التصانيف المفيدة كالنافعة )زكريا
كنقلت ذلك من  "أحدكم بورقكم"كقرأ أبو عبيد  :قاؿ ،غاتوارد في اللٌ في كتاب الشٌ  يٌ اغانالصٌ 

                                                

 .ٛٓٗ/ٔ( فهرس الفهارس ٔ)
 .ٖٓٚ/ٚسَت أعبلـ النببلء ( ٕ)
ذي (. ينظر: صحيح الًتمٜٕٔٓيث رقم )ُب فضل الفقو على العبادة، حد أخرجو الًتمذي ُب "اٞتامع" باب ما جاء( حديٌث صحيح: ٖ)
ٙ/ٔٛ٘. 
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مياطيٌ خط شيخنا الحافظ أبى محمد  كجدت على حاشية نسخة "كقاؿ أيضان:  "(ُ)كضبطو الدّْ
مياطيٌ شيخنا   ."(ِ)من المهٌذب الدّْ

 صاحب  (ّ)ىػ(ََٕنحو  وفيالعبدرم، محمد بن بن محمد بن محمد، أبو عبد اهلل الٌرحالة )ت .
 .(ْ)كتاب "الرحلة العبدرية"

  ،الٌشافعي، قاضي الٌشاـ  فقيو،، الأبو الحسن، إسماعيل بن يوسفعلي بن عالء الدين القونوم
 ىػ(ِٕٗ-ٖٔٔ)
  المحدّْث، الرٌَّحاؿ )بتيٌ السٌ ، علم الدين، القاسم بن يوسف بن محمدالتُّجٍيًبٌي ،َٕٔ-

مياطٌي الكثير من مؤلفاتو كغيرىاىػ(. َّٕ  معجم شيوخ منها:ف، من األجزاء سمع كقرأ على الدّْ
. كفضل الخيل للدمياطي، يو التُّجٍيًبٌي طائفة منو كأجازه الدمياطي بسائره، قرأ علالدمياطي

كغيرىا. كما قرأ عليو الموطأ بركاية القىٍعنىبٌي مٌرات عدة ببغداد، كاألجزاء العشرة المحتوية علي 
الفوائد العوالي المنتقاة من أصوؿ سماعات الشيخ أبي عبد اهلل القاسم بن الفضل الثقفي 

كجزء فيو المائة الشريحية بالقاىرة، كجزءان يسيران من "صحيح مسلم" سماعان عليو.  بالقاىرة.
 . (ٓ)كغيرىا

  ُّالبكرمٌ  ،التيميٌ  ،أحمد بن عبد الوىاب بن محمد بن عبد الدائم، ويرمٌ شهاب الدين الن ،
 ىػ(ّّٕ-ٕٕٔ) (ٔ)الٌشافعي، المؤرّْخ

  ،المحدّْث، األديب، ، أبو الفتحالربعيٌ  ،مٌ رً مي عٍ اليػى ، محمد بن محمدابن سٌيد الٌناس، فتح الدين ،
 ىػ(ّْٕ-ُٕٔ) (ٕ)المؤرّْخ

  ،ت  أبو محمد ،خمؤرٌ ال ،ثمحدّْ الالقاسم بن محمد بن يوسف، علم الدين الًبٍرزالٌي(ٔٔٓ-
 .(ٖ)قاؿ: قرأت عليو أكثر من عشرين جزءان من عواليو .ىػ(ّٕٗ

  ة في اميٌ يار الشٌ ث الدٌ اج، محدّْ أبو الحجٌ يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف، جماؿ الدين المٌزٌم
 ىػ(ِْٕ-ْٓٔ) عصره

                                                

 .ٜٗ/ٓٔ( اجملموع للنووي ٔ)
، وذكر الدِّمياطّي ُب معجم شيوخو أنو حفظ جزءاً من كتاب "ا١تهّذب" وقرأه على عدة شيوخ. ينظر معجم ٕ٘/ٔٔ( ا١تصدر السابقٕ)

 ب.ٛ-أٛ/ؽ ٕٔب،ٜ/ؽ ٓٔشيوخ الدِّمياطّي 
لو ٝتع من اٟتافظ الدِّمياطّي ٚتلة من سنن الشافعي، وأحاديث وأشعار، وأجاز الدِّمياطّي لو وٞتميع أوالده الثبلثة بكل ما حيمل وكل ما ( ٖ)

 .ٖٛٔمن تأليف وٗتريج، وكتب ٢تم الدِّمياطّي اإلجازة ٓتط يده. ينظر: رحلة العبدري، ص 
 ىػٕٙٗٔدار سعد الدين بدمشق، سنة  ُب تحقيق: علي إبراىيم كردي،ـ. وبٜٛٙٔ ، سنةالرباطبتحقيق: ٤تمد الفاسي، ب طبعت (ٗ)

 .ٕص، طٖٛٚـ، ُب ٕ٘ٓٓ
 .٘٘ٔ، ٕ٘ٔ، ٖٔٔ، ٜٙٔ، ٙٓٔ، ٖٜ، ٛٛ، ٘ٙ، ٓٔينظر: برنامج التجيب  (٘)
 .ٚٛ/ٕٖ، ٚ٘/ٖٓ، ٕٙٔ/ٜ( ينظر هناية األرب للنويري ٙ)
 .ٖٖٙ/ٕ، ٖ٘ٙ/ٔ، ٛ٘ٔ/ٔ( ينظر عيوف األثر البن سيد الناس ٚ)
 .ٕٚٚا١تقتفي  (ٛ)
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  المحدّْث، القاضٌي، الحنفٌي، ، أبو العباس،الماردينيٌ ، أحمد بن عثماف بن إبراىيمابن التركماًنٌي 
 ىػ(.ْْٕ-ُٖٔ) (ُ)تاج الدين

  ،العاٌلمة الٌذىبٌي، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثماف، أبو عبد اهلل، الحافظ، المؤرّْخ
ات الخمسة" ككتاب "الخيل" ككتاب اجيٌ رَّ ة أجزاء منها "السَّ ىػ(. سمع منو عدٌ ْٖٕ-ّٕٔ)

 .(ِ)"الصالة الوسطى"
  سمع على  ىػ(.َٕٓ-َٔٔ) المالكيٌ الٌسعدٌم،  ،خنائيٌ اإل محمد بن أبي بكرتقٌي الدين

مياطٌي "الموطأ" بركاية يحيى بن يحيى، ك"المستخرج" ألبي نعيم،  كغيرىا. قاؿ ابن حجر الدّْ
مياطٌي الكثير"  .(ّ)"سمع من الحافظ شرؼ الدين الدّْ

  أبو عبد اهلل، الحنفٌي، المؤرخ، المحدّْثبن قليج بن عبد اهلل ممغلطاعالء الدين ،(ْ) (ٖٔٗ-
 ىػ(.ِٕٔ-ٖٗٔ)

 :، مرتبين على سنيّْ كفاتهمتتلمذكا عليوأفادكا منو ك الذين األئمة ة ببقيٌ  موجزه  كىذا سرده 

 ،العبادمٌ  الخزرجيٌ  ،األنصارمٌ  ،أبو عبد اهلل الدين، ماؿج ،الحافظ ،محمد بن أحمد بن خلف( ُ)
 المعركؼ، كالد الحافظ العفيف عبد اهلل، ف بالحـر النبومٌ ، المؤذّْ افعيٌ الشٌ  ،يٌ المدنً  ،عدمٌ السٌ 

 ىػ(ُْٕمؤلف تاريخ المدينة )ت  ،(ٓ)بالمطرمٌ 
، وكاف إمامًا عا١تًا مشاركاً س صوتاً، وناب ُب اٟتكم وا٠تطابةأحسن الناوكاف من : (ٙ)اويّ خَ قاؿ السَّ      

، عارفاً بأنساب العرب، لو يد ُب ذلك مع زىد وعبادة، وشعر رائق وفضائل ٚتَّ  ف للمدينة ة، وصنّ ُب العلـو
 .(ٚ)تارخياً مفيداً 

كاف إمامًا من أئمة اٟتديث   :ناضاة شيخُ إلماـ العبلمة أقضى القُ الشيخ ا قاؿ: (ٛ)السََّخاويّ  قاؿ     
، ول نيابة اٟتكم وا٠تطابة واإلماـ عن القاضي الشرؼ األميوطي، وكاف والتّ  اريخ والفقو وا١تشاركة ُب العلـو

إال  ررٛتو اهلل ٚتااًل للمنصب، متخلقًا بأخبلؽ كل من ذكرتو من الصاٟتُت، ليس منهم شيخ وال كبَت قد
                                                

 .ٖٓٗ/ٔ( ينظر اٞتوىر النقي البن الًتكماين ٔ)
 .ٜٚٔ/ٗ( ينظر تذكرة اٟتفاظ ٕ)
 .٘ٗٔ/٘الدرر الكامنة  (ٖ)
 .ٖٜٔ/ٕ، ٜٕ/ٔ( ينظر إكماؿ هتذيب الكماؿ ١تغلطاي ٗ)
، والدرر ٖٗ/ٔ، وذيل التقييد للفاسي ٖٛ٘/ٔمصادر ترٚتتو: اإلحاطة ُب أخبار غرناطة البن ا٠تطيب األندلسي، والوفيات البن رافع  ٘))

 .ٕٜٖ/٘، وفيو خالد مكاف خلف وىو تصحيف، ونفح الطيب للتلمساين ٖٗ-ٕٗ/ٙالكامنة 
 .ٜٛ/ٕ( ينظر التحفة اللطيفة للّسخاوي ٙ)
ا آنست ا٢تجرة من معاِل دار ا٢تجرة. وقد حققو األستاذ عبد اهلل بن سليماف اللهيب، كرسالة ماجستَت، نوقشت ُب ( عنوانو: التعريف ٔتٚ)

 ـ.ٜٜٛٔىػ ٜٓٗٔجامعة ا١تلك عبد العزيز ّتدة، كلية اآلداب والعلـو اإلنسانية، سنة 
 .ٜٛ/ٕ( ينظر التحفة اللطيفة للّسخاوي ٛ)
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كاف جامعًا للمحاسن والفضائل، صدرًا من صدور ، و لو وكثَتهوىو معو ُب حوائجو ويساعده ُب قلي
األفاضل، وقد ٗتلل ذكرنا مع من ذكرنا من الشيوخ العاملُت واألولياء الصاٟتُت، ِل نسمع أحسن من 

 .صوتو ُب ا١تنارة

مياطيٌ شيخو عالقتو ب  الدّْ
مياطيّ ـ مصر مراراً وٝتع هبا من دِ قَ : اويّ خَ قاؿ السَّ   .(ٔ)والزمو كثَتاً  الدِّ

: مفسر نحوم مالكي. من أىل أبو الحسين بن أبي بكر بن الحسين، عماد الدين الكندمٌ ( ِ)
 ىػ(ُْٕ)ت  (ِ)االسكندرية. كلي قضاءىا، كنعت بقاضي القضاة

 
َ
ة، اْلَعرَبيَّةْشُهور ِبعلم ا١ت  .أقرأ النَّاس بِبَػَلِدِه ُمدَّ

ُب تَػْفِسَت اْلُقْرآف اْلَعِظيم وََكاَف  (ٖ)"اْلَكِفيل ٔتعاين التػَّْنزِيل"َعاِل فَاضل ُمَفّسر صنف  :وي واألدنأٛتد قاؿ 
اقتفى ِفيِو أثر اْلَعبلَمة الز٥ََّتَْشرِّي ُب علمي اْلمَعاين  ،ابتداؤه بغرناطة َوُىَو تَػْفِسَت َمْبُسوط ُب عْشرين ٣تلداً 

 . (ٗ)جوه اإِلْعرَابو َوأْكثر ِفيِو من إِيرَاد  ،بو َتركو َوتبع َما َعَلْيِو أىل الّسنة َواْٞتََماَعةَواْلبَػَياف َفِإذا ٨تى ٨َتْو مْذى

مياطيٌ بشيخو عالقتو   الدّْ
مياطيّ ٝتع من اْٟتَاِفظ "بلمي: قاؿ ابن رافع السّ   .(٘)"من تأليفو َوغَت َذِلك "ا٠ْتَيل"كتاب   الدِّ

أبو  ،المعركؼ بابن اإلماـ ٌم،المصر  ،العسقالني األصل ،محمد بن محمد بن علي بن ىماـ( ّ)
 ىػ(ْٕٓ)ت  (ٔ)ابن تاج الدين ،تقى الدين ،الفتح
 وكاف إماماً  ،وٝتع من ٚتاعة، جزاء والكتب اٟتديثيةل األوحصّ  ،وطِّ وكتب ِٓت  طلب اٟتديث وقرأَ      

 وصنف كتاباً  ،وُبطنُ وقرأ القراءات على علي بن يوسف الشَّ  ،بو ظاىر القاىرة وساكناً  باٞتامع الصاٟتيّ 

                                                

 ( ا١تصدر السابق.ٔ)
، ٕ٘ٙ، وطبقات ا١تفسرين لؤلدنو وي صٕٖ٘/ٔ، وبغية الوعاة للسيوطي ٜٕٓ/ٔ، والدرر الكامنة ٖٛٛ/ُٔب الوفيات ( ينظر ترٚتتو ٕ)

 .ٓٓٔ، والديباج صٖٓٔ/ٙوشذرات الذىب 
 .ٖٕٗ/ٕ( ذكر الزركلي ُب "األعبلـ" أف منو نسخة ُب دار الكتب ا١تصرية ٖ)
 .ٕ٘ٙ( طبقات ا١تفسرين لؤلدنو وي، ص ٗ)
 .ٖٛٛ/ٔ( الوفيات ٘)
، وغاية النهاية البن اٞتزري ٚٛٗ/ٔ، والوفيات البن رافع ٙٗٔ/ٕ، وطبقات األسنوي ٕٖٙ/ٕٕ( ينظر ترٚتتو ُب سَت أعبلـ النببلء ٙ)
 .ٗٗٔ/ٙ، وشذرات الذىب ٙٗٔ/ٓٔ، والنجـو الزاىرة ٜٙٗ/٘، والدرر الكامنة ٘ٙ/ٖ، وطبقات الشافعية البن شهبة ٕ٘ٗ/ٕ
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من أخصر ما  "االىتداء ُب الوقف واالبتداء"وكتاب  (ٔ)"ؤمنمُ سبلح الْ " ُب األذكار واألدعية ٝتاهُ  حسناً 
 .(ٕ)فجاءة ىػ٘ٗٚومات ُب ربيع األوؿ سنة  .ورعلى السّ  ُب ا١تتشابو مرتباً  وكتاباً  ،ألف وأحسنو

مياطيٌ بشيخو عالقتو   الدّْ
مياطيّ : قرأ بنفسو على شيخو الدمشقي قاؿ ابن ناصر الدين  .(ٖ)وٗترّج بو الدِّ

المصرم ، أالمولد كالمنش الغرناطياألصل،  األندلسي الجيانى ،محمد بن يوسف بن على( ْ)
َوَشيخ الزََّماف َوِإَماـ  إِلَماـ اْٟتَاِفظ اْلَعبلَمة فريد اْلَعْصراىػ( ْٕٓ)ت  (ْ)، أثير الدين، أبو حيافالدار

 ث، وا١تفسِّر، صاحب ا١تصنفات الكثَتة، منها: "البحر احمليط" ُب تفسَت القرآف.دِّ ، احملالن َحاة

مياطيٌ شيخو عالقتو ب  الدّْ
 .(٘)عدة، منها كتاب "كشف ا١تغطى ُب تبيُت الصبلة الوسطى" للدمياطي اً قرأ عليو كتب 

مياطيٌ الـز الحافظ أبا محمد قاؿ تاج الدين السبكي: "   .(ٙ)"جكانتقى على بعض شيوخو كخرٌ  ،الدّْ

 ،أبو عبد اهلل ،عماد الدين ،ثالمحدّْ  ،اإلماـ ،الرضي ،الشيخ ،محمد بن علي بن حرمي( ٓ)
مياطيٌ   ىػ(ْٕٗ)ت  (ٕ)نزيل القاىرة ،الدّْ

مع  ،عز الدين ابن ٚتاعة يبالقاض وكاف خصيصاً  ،مهر ُب الفرائض وتفنن ُب علـو مع ا١تروءة وكـر النفس
 .(ٛ)مشيخة الكاملية وول ،وحسن احملاضرة واللطف ،التودد

مياطيٌ شيخو عالقتو ب  الدّْ
                                                

، كما طبع ٔص، طٛٛ٘ـ، ُب ٖٜٜٔىػ ٗٔٗٔ، ُب دار ابن كثَت؛ دار الكلم الطيب، سنة الدين مستومحي ( طبع الكتاب بتحقيق: ٔ)
. قاؿ ابن حجر ُب الدرر الكامنة: "قلت اشتهر سبلح ا١تؤمن ُب ٔص، ط٘ٗٗـ، ُب ٕٚٓٓىػ ٕٛٗٔ، سنة يوسف علي بديومبتحقيق: 

بلثُت، واختصره أيضاً شهاب الدين الُعْرياين ورأيتو ٓتطو وىو اختصار حياة مصنفو ورأيت الذىب قد ظفر بو واختصره ٓتطو ُب سنة نيف وث
 معتب مستوؼ ١تقاصده".

 .ٜٙٗ/٘، والدرر الكامنة ٘ٙ/ٖ( ينظر: طبقات الشافعية البن شهبة ٕ)
 .ٜٙٗ/٘، والدرر الكامنة ٘ٙ/ٖ، وطبقات الشافعية البن شهبة ٚٛٗ/ٔ، والوفيات البن رافع ٚٛ/ٜ( ينظر: توضيح ا١تشتبو ٖ)
، ٕٓٛ/ٔ، بغية الوعاة ٕ٘ٛ/ٕ، غاية النهاية ٕٖٓ/ٗ، الدرر الكامنة ٔٚ/ٗ، فوات الوفيات ٕٚٙ/٘( مصادر ترٚتتو: الواُب بالوفيات ٗ)

، ٔٔٔ/ٓٔ، النجـو الزاىرة ٕٖٓ/ٗ، الدرر الكامنة ٚٙ/ٖ، طبقات ابن قاضي شهبة ٘ٔٚ/ٕ، الدليل الشاُب ٘ٗٔ/ٙشذرات الذىب 
 .ٕٛٗ/ٔ، الوفيات البن رافع ٕٛٛ/ٕ، البدر الطالع ٕٚٛ/ٕ، طبقات ا١تفسرين ٕٛٔ/ٔي طبقات الشافعية لؤلسنو 

 .ٜ٘ٗ/ٕ( تفسَت البحر احمليط ٘)
 .ٓ٘ٔ/ٜ( طبقات السبكي ٙ)
، وحسن ٗٚ/ٕ، والوفيات البن رافع ٔٙٔ/ٗ، والواُب بالوفيات ٖٛ/ٔ، وتذكرة اٟتفاظ ٗٙٔ/ٔ( ينظر ترٚتتو ُب معجم احملدثُت للذىب ٚ)

 .ٜٜ-ٜٛ/ٕ، والتحفة اللطيفة للّسخاوي ٖٖٔ/٘، والدرر الكامنة ٕٕٙ/ٕضرة احملا
 .ٖٖٔ/٘( ينظر الدرر الكامنة ٛ)
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مياطيٌ سمع من "قاؿ ابن حجر:   .(ٔ)"كالزمو الدّْ

ٍزرىًجيُّ  ،األىٍنصىاًرمُّ ، عىٍبًد اٍلكىاًفي ٍبًن عىًليّْ  عىًليُّ ٍبني ( ٔ) ، قىاًضي اٍلقيضىاةً  ، كالد تاج الديناٍلخى ٍبًكيُّ  ،السُّ
ينً   ىػ(ٕٔٓ)ت  الشَّاًفًعيُّ  ،أىبيو اٍلحىسىنً  ،تىًقيُّ الدّْ

ُرمُهَا، وََكَتَب قاؿ ولده تاج الدين الس ْبكّي:  َىِب  َوَغيػْ َث بِاْلَقاِىرَِة َوِدَمْشَق؛ ٝتََِع ِمْنُو اْٟتَاِفظَاِف اْلِمزِّي  َوالذَّ َحدَّ
َع اْلُكُتَب َواْلَمَسانِيَد، َوانْػتَػَقى َعَلى بَػْعِض صَّ بِنَػْفِسِو َكِثَتًا، َوحَ  رَأَ ِٓتَطِِّو، َوقػَ  ل ِمَن اأَلْجزَاِء اأُلُصوَؿ َواْلُفُروَع، َوٝتَِ

يِن َعْبِد ا "التػَّْنِبيوَ "ُشُيوِخِو، َوُعٍِتَ هِبََذا الشَّْأِف، َوَعَرَض  رَُه َعَلى قَاِضي اْلُقَضاِة َتِقيِّ الدِّ لرَّْٛتَن ْبِن َعْبِد َوَغيػْ
، َوتَػَفقََّو َوبَػرََع ُب اْلُعُلوـِ  رَانِِو، َوَظَهَر  اْلَوىَّاِب اْلَعبلِميِّ اْبِن بِْنِت اأَلَعزِّ َوَدرََّس، َوأَفػْىَت، َونَاَظَر، َوَفاَؽ َعَلى أَقػْ

 وانتفع بو ٚتاعٌة عدٌة.ة، بِاْلَفَضاِئِل َعَلى أَبْػَناِء َزَمانِِو، َوَشَغَل النَّاَس بِاْلِعْلِم مدّ 
ثَِر ٔتِْصَر، تَػَفقََّو َعَلى ٚتاعٍة ِمَن األَئِمَِّة، َوبَػرََع ُب اأُلُصوِؿ َواْلُفُروِع، َوانْػتَػَهى إِلَْيِو اٟتِْْفُظ َوَمْعرَِفُة األَ قاؿ الذىب: 

ِّ، َوالتََّدي ِن َوَصنََّف التََّصانِيَف اْلُمَحرَّرََة اْلُمَطوََّلَة اْلَعِدديََة النَِّظَِت، مَ  يِن َواْلَورَِع َوُحْسِن الطَّوِيَِّة، َواْلَعْقِل التَّا َع الدِّ
 . (ٕ)كاف جم الفضائل حسن الديانة صادؽ اللهجة، قوي الذكاء من أوعية العلمو  بِاٟتَِْديِث.

مياطيٌ عالقتو بشيخو   الدّْ
مياطيّ  ٝتع على      ا١تستخرج على صحيح "أليب نعيم األصبهاين وكتاب  (ٖ)"اٟتلية"ٚتيع كتاب  الدِّ

 .(ٚ)أليب عبيد "األمواؿ"، وكتاب (ٙ)"ٍتطْ قُ ارَ سنن الدَّ "، و(٘)و"سنن أيب داود" .أليب نعيم أيضاً  (ٗ)مسلم"
أخذ اٟتديث عن اٟتافظ قاؿ ولده تاج الدين السبكي:  ،(ٛ)وكتاب "السَتة النبوية" للدمياطي .(ٚ)عبيد

مياطيّ شرؼ الدين   .(ٜ)والزمو كثَتاً  الدِّ

 (َُ)المصرمٌ ، ناصر الدين ،ثحدّْ مي اٍل ،الفارقي ،محمد بن أبي القاسم بن إسماعيل بن مظفر( ٕ)
 .ىػ(ُٕٔ)ت 

                                                

 ( ا١تصدر السابق.ٔ)
 .ٚٓ٘ٔ/ٗ( تذكرة اٟتفاظ ٕ)
 .ٜٛٔ/ٕ( ذيل التقييد للفاسي ٖ)
 ( ا١تصدر الّسابق.ٗ)
 .ٜٕٛ/ٕ( فتاوى السبكي ٘)
 .ٖٗٔ/ٕ( ا١تصدر الّسابق ٙ)
 .ٕٛٔ/ٗالّسابق ( ا١تصدر ٚ)
 (.ٖٓٔ( اجملمع ا١تؤسس البن حجر، رقم )ٛ)
 .ٕٛٚ/ٔ، ومعجم الشيوخ للسبكي ٙٗٔ/ٓٔ( طبقات الشافعية الكبى ٜ)
 .ٓٔٗ-ٜٓٗ/٘، والدرر الكامنة ٜٕٓ/ٔ( ذيل التقييد للفاسي ٓٔ)
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ٝتع منو  ،ُب اٞتامع األزىر "صحيح البخاري"وكاف ال يًتؾ قراءة  قرأ بنفسو كثَتاً قاؿ ابن حجر:      
 . (ٔ)منو أقدـ طلباً ف بعده وِل خيلِّ  :قاؿ شيخنا العراقي ،شيوخنا

مياطيٌ شيخو عالقتو ب  الدّْ
مياطيّ ٝتع من   . (ٕ)"ا١تعجم الصغَت" للطباين الدِّ

مياطيٌ كقد سمع، كتخٌرج على الحافظ  ثين سول من ذكرتهم، كإنما أعرضت  الدّْ مئات من المحدّْ
 عن سردىم خشية الملل كالسآمة.

  

                                                

 .ٓٔٗ/٘( الدرر الكامنة ٔ)
 .ٜٕٓ/ٔ( ذيل التقييد ٕ)
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 الباب الثاني
كتحقيقو، كتهذيبو، كجعلتو دراسة معجم الدمياطي كمنهجو فيو، 
 في قسمين:

 
 
 
 
 

" الدّْمياطيٌ القسم األكؿ: أفردتو لدراسة "معجم شيوخ الحافظ 
 كيتضمن:

 
 
 

 كصف النسخة الخطية
 

 في كتابو "المعجم" الدّْمياطيٌ كمنهج 
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 كصف المخطوط:
مياطيّ  شيوخ اٟتافظ لكتاب معجم اعتمدت ُب ٖتقيقي      ا١توزعة بُت  فريدةال الوحيدة نسخةال على الدِّ

 عليها تعديبلت ىذه النسخة اليتيمةاألزىرية بالقاىرة، و  وا١تكتبة ا١تكتبة الوطنية بتونس، ا١تكتبتُت العامرتُت
مياطيّ اٟتافظ  وىي ٓتط نسخي غاية ُب  وقد سقطت الديباجة من أو٢تا، ،وتصحيحاتو ومقاببلتو الدِّ

على ا١تؤلف ألعياف وعلماء القرف السابع  كثَتة ٝتاعاتعليها تصحيحات، ومقابلة، و اإلتقاف والضبط، و 
لة  منها، ُضِبطت األٝتاء اْلُمْشكِ عديدة، وخاصة اٞتزء الثاين مواضع، أصابتها رطوبة مؤثرة ُب ا٢تجري

ىػ، وعليها ٕٛٙكتبت قبل سنة  ،حديثياً  جزءاً أربعة وأربعُت ( ٗٗوالكٌت واألنساب بالشَّكل، وىي ُب )
ٕتسد النموذج ا١تثال للنسخة العلمية ا١تتكاملة ذات الطراز  فهذه النسخة، عديدة ، وإجازات٘تلكات

 األوؿ بُت نُظرائها من ا١تخطوطات.
مياطيٌ   عدد شيوخ معجم الدّْ

 ، كىي فيما يلي:مياطيٌ تعددت أقواؿ األئمة في تحديد عدد شيوخ معجم الدّْ 
 :شيخ ةعلى ألف كثالثمائ كفيزيد معلى أنهمن األئمة ن نصَّ فم
   وثبلث مائة شيخ ونيف  ،، قاؿ: وىو أربعة وأربعوف جزًءا، وحيتوي علي ذكر ألف شيخ واحدِبّ يْ جِ الت

وثبلثُت شيًخا... قرأت عليو َرضي اهللُ َعْنو ورٛتو طائفة منو، وأجازنا سائره معيًنا، وتلفظ بذلك بقاىرة 
 . ٔظٍت والبتة إين تناولتو من يده ىمصر، ويغلب عل

مياطٌي ىو نفسو في النسخة التي بين أيدينا من  يٌ بً يٍ جً عدد األجزاء التي ذكرىا التُّ قلت:  لمعجم الدّْ
 أصل المؤلف. 

 .ٕوقاؿ ُب مستفاد الرحلة: "ألف شيخ وثبلٙتائة شيخ ونيف وثبلثُت شيخا"
  قاؿ: " ومن تصانيفو معجم شيوخو... يزيدوف على ألف وثبلٙتائة شيخ"البزالّ و ،ٖ. 
  "ٗوالوادي آشي، قاؿ: "َوُىَو ُب سفرين يزِيد َعددىْم على ألف شيخ وثبلٙتائة شيخ. 
 "٘وابن كثَت، قاؿ: "وٚتع معجما ١تشاخيو... يزيدوف على ألف وثلثمائة شيخ. 

 :شيخ من نصَّ من األئمة على أنهم ألف كثالثمائةك 

                                                

 .ٕٔٗبرنامج التجيب  ٔ
 .ٖٛمستفاد الرحلة  2
 .ٕٙٚا١تقتفي  3
 .ٜٗٔبرنا٣تو  4
 .ٔٙ/ٛٔالبداية والنهاية  5
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، ٘، وابن القاضيٗ، والسيوطيّ ٖالسبلمي، وابن رافع ٕ، والذىب٤ٔتمد بن أٛتد بن عبد ا٢تادي الدمشقي
 .ٙوالكتاين

 ألف كمأتين كسبعين شيخان يزيدكف على من نصَّ على أنهم ك 
 . ٚالعبدرّي، وقاؿ: ٝتعتو يقوؿ: "إهّنم ينيفوَف على ألٍف ومئتُت وسبعُت"

 ألف كمأتين كخمسين شيخان  ف عدتهمنصَّ من األئمة على أ أما من
  َٛعْن أَْلٍف َوِمائَػتَػُْتِ َوَٜتِْسَُت َشْيًخا"الذىب، قاؿ: "َوُمْعَجُمُو. 
 "ًٜوالصفدّي، قاؿ: "وعدد معجمو ألف ومايتاف وٜتسوف نفسا. 
  ٓٔلف َوِمائَػتَػُْتِ َوٜتسُت َشيخا"أومعجمو ٨َتْو  ابن قاضي شهبة، وقاؿ: "و. 
  ٔٔشيخ َوٜتسُت َشيخا" ابن حجر العسقبلين، قاؿ: "َوبلغ عدد مشاخيو ألف شيخ ومائيتو. 
  ابن تغري بردي، وقاؿ: "ونصَّ ُب معجمو على أنو يشتمل على ألف شيخ ومائيت شيخ وٜتسُت و

 .ٕٔشيخاً"
 "ًٖٔوابن العماد، وقاؿ: "ومعجمو ٨تو ألف ومائتُت وٜتسُت شيخا 
 "ًٗٔوالشوكاين، قاؿ: "َوبلغ َعددىْم ألف شيخ ومائيت شيخ َوٜتسُت َشيخا 

 من نصَّ على أنهم ألف كثالثين شيخان ك 
 لدين العيٍت، وقاؿ: "ٚتع معجمًا ١تشاخيو .... يزيدوف على ألف وثبلثُت شيخاً، وىو عندي بدر ا

 . ٘ٔٓتطو رٛتو اهلل"

                                                

 .ٖٕٙطبقات علماء اٟتديث  1
 .ٜٚٔ/ٗتذكرة اٟتفاظ  2
 .ٜٛا١تنتخب ا١تختار  3
 .٘ٔ٘طبقات اٟتفاظ  4
 .ٗٙٔ/ٖدرة اٟتجاؿ  5
 .ٖٚٔ/ٔالرسالة ا١تستطرفة  6
 .ٚٓٗ/ٔ. ُب فهرس الفهارس اختبلؼ ُب نقل قوؿ العبدري، قاؿ: "ينيفوف على ألف ومائة وسبعُت". ٜٕٛرحلة العبدري  7
 .ٕٗٗ/ٔمعجم الشيوخ الكبَت  8
 .ٛٚٔ/ٖ، وأعياف العصر ٓٙٔ/ٜٔالواُب بالوفيات  9

 .ٕٕٕ/ٕطبقات ابن قاضي شهبة  11
 .ٕٕٕ/ٖالدرر الكامنة  11
 .ٖٔٚ/ٚا١تنهل الصاُب  12
 .ٕٗ/ٛشذرات الذىب  13
 .ٖٓٗ/ٔالبدر الطالع  14
 .ٖٓٚ-ٜٖٙ اٞتماف عقد ٘ٔ
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 من نصَّ على أنهم ألف شيخ:
 " :ٔمشتمل على ألف شيخ"وىو  اٟتاجي خليفة، وقاؿ 

طائفًة من عن ىؤالء األئمة األعبلـ، الذين فيهم من قرأ -والذي يتحصل ل من ىذه النقوالت      
سخة اليت ٓتط ، وفيهم أيضًا من ٘تلك النّ ِبّ يْ جِ الكتاب على ا١تؤلف وأجازه مناولًة بالباقي، كاإلماـ الت  

 - ينيفوَف على ألٍف ومئتُت وسبعُتيذكر عدهتم أهنم  مياطيّ ا١تؤلف، كالبدر العيٍت، ومنهم من ٝتع من الدِّ 
، وأقلها ألف ألف وثبلٙتائة ونيف وثبلثُت شيخاً وخ أهنم بلغوا أفَّ أعلى األرقاـ فيما احتواه ا١تعجم من الشي

شيخ، والذي تبُت ل من خبلؿ اشتغال ُب الكتاب ورصدي لعدد الشيوخ ا١تذكورين فيو أهنم بلغو لدي 
رة اليت أصابت الكتاب، فهم بكل طوبة ا١تؤثِّ مس والر  ( شيخاً، مع مراعاة ما سقط بسبب الطَّ ٜٚٔٔ)

 على األلف ومئيّت شيخ. األحواؿ يزيدوف
 

  

                                                
 .ٖٓٚٔ/ٕكشف الظنوف  ٔ
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 صور المخطوط

 الصفحة األكلى من المخطوط
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 آخر الجزء الخامس
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 الدّْمياطيٌ منهجية الحافظ 
مياطيٌ الحافظ  ثتحدَّ       تو في الكتاب، إال أف ىذه منهجيٌ  في مقدمة كتابو "المعجم" عن الدّْ

من  كما أنو لم تصل إلينا،  في حدكد صفحة كاحدة من أكلها نقصان يسيران  ناقصة المقدمة كصلت إلينا
مياطي كتصحيحاتونسخة كاحدة، كالتي إال  "المعجم"نسخ ىذا   ، جاء فيها:عليها تعديالت الدّْ

األلف، كأكردت عن كل كاحدو منهم  (ِ) ....]عليو كسلم[النبي صلى اهلل  (ُ)....................»
عر مركيٌان كمنشدان، أك نيكتةن من الفوائد التي أصبحت سندان، أك قريضان من الشّْ يث مي شيئان من الحد

ألصحاب الحديث مألفان كمعهدان، كربما طاؿ في بعضهم اإليراد; ًلعيلوّْ ركايةو ىناؾ كإسناد، أك 
مقتضى ستجاد، أك بياف كفاة أك ميالد، أك حكاية في علم أك دينو تيستفاد، على استزادة من شعر مي 

ما رأيتو من ريتٍػبىًة ذلك الشيخ كعلمتو. كإف يسر اهلل تعالى كمدَّ في العمر شفعتو بمعجم الشيوخ 
الذين أجازكا لي من جميع البالد. كاهلل الميسر بأف ينفع بو كاتبو، كجامعو، كقارئو، كسامعو، إنو 

  .«سميع مجيب، كما توفيقي إال باهلل عليو توكلت كإليو أنيب
  للمعجمالفاحصة باإلضافة إلى قراءتي  - المقتضبة الدقيقةخص لي في ضوء ىذه المقدمة كيتل     

مياطيٌ أف منهجية الحافظ  - كامالن   :، كىيثالثة محاكر رئيسة تضمنتفي ىذا الكتاب  الدّْ
كما يتعلق بهذه المحاكر الثالثة  ،عرمٌ الجانب الحديثي، كالجانب التاريخي، كالجانب األدبي الشّْ  

ل اآلثار المتعلقة بكل شكٌ كتندرج تحتها. كىي في المحصلة النهائية تي  ،تتصل بها كتو كفوائدو من ني 
مياطيٌ الحافظ  شيخو من الشيوخ الذين ترجم لهم  في ىذا المعجم. الدّْ

 المادة الحديثية في المعجم: -ُ
مياطيٌ بٌين الحافظ       أنو أكرد عن كل كاحد من شيوخو شيئان من  -ذكر في مقدمتو كفق ما- الدّْ

 الحديث مسندان، كقد كٌفى بهذا الشرط إال في مواضع قليلة جدان.
مياطيٌ ة التي ركاىا الحافظ كقد زادت األحاديث النبويٌ   على األلف كمئتي - في ىذا المعجم - الدّْ

ؽ ري الطُّ  ىذا اإلحصاء كيضاؼي إلى، ائلها، كما أنها جاءت جميعها مسندةن موصولةن منو إلى قحديث
أم الطرؽ اإلسنادية  –باألسانيد العالية، بحيث لو ضممناىا  ركاىاديث التي احلأل الكثيرة األخرل

فوؽ األلفي حديث، كىذا يؤكد قوة الجانب الحديثي في المحصلة ت تإلى العدد السابق لكان –
المتعلقة بعلٌو األسانيد كتعدد  كاللطائفثرة الفوائد ىذا الكتاب من حيث غزارة المادة الحديثية، كك

 .اطرقه

                                                

 ساقطة من األصل، وىي تتضمن: ديباجة ا١تؤلف، وقطعة من مقدمتو.  -وىي النسخة الوحيدة للكتاب  -( الورقة األوىل من ا١تخطوطة ٔ)
 قدار كلمتُت أو ثبلث. ( ىناؾ طمس ُب ىذا ا١توضع ٔتٕ)
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في  ةمركيٌ  - دراستي لوكما كقفت عليو خالؿ قراءتي للمعجم حسب  -كأغلب ىذه األحاديث 
أحمد التي ىي دكاكين اإلسالـ. كمعظم أحاديث  اإلماـ كمسندكموطأ اإلماـ مالك الكتب الستة، 

ىذا الكتاب تدكر بين الصحة كالحسن، كفيها بعض الٌضعيف، كيندر فيها الموضوع الذم ىو شر 
 الضعيف.

مياطيٌ ة الحافظ كقد قامت منهجيٌ   ة على معالجة الجوانب اآلتية:في المركيٌات الحديثيٌ  الدّْ
 كسٌلم عليو اللَّو صٌلى الٌنًبيٌ  إلى لو مسندان الحديث عن شيخو الميترجىم لو بطو  يركم. 
 الذم  الموضعفي كثير من األحياف البلد الذم سمع فيو الحديث من شيخو، كما يذكر  يسجل

 كقولو: .(ٔ)بقراءٌب عليو بالريَّاف شرقي بغداد" البّنا ابنأخبنا أبو غالب ماع، كقولو: "كقع فيو السٌ 
"أخبنا ٤تمد بن ساِل قراءة  كقولو: .(ٕ)دينار الكبَت شرقي بغداد"قرأت على ٤تمد بن زنكي بدرب "

" أخبنا ٤تمد بن عبد الرٛتن قراءة عليو باإلسكندرية ُب  كقولو:. (ٖ)"عليو ببستاهِنم ظاىر دمشق
 .(ٗ)الثانية"

  ُّٝتاعاً "ى سنة سماعو للرّْكاية، كفي أم رحلة كاف ىذا السَّماع، كقولو: في بعض األحياف إل ينص
يخ أخبنا الشّ . كقولو: "(٘)"عليو بثغر اإلسكندرية ُب الرحلة األوىل سنة ست وثبلثُت وستمائة

ة ُب الرحلة الثانية ُب ذي اٟتجة كندريّ سعليو وأنا أٝتع باإل الصاّب.. أبو بكر ٤تمد بن اٟتسُت قراءةً 
 .(ٙ)"وستمائة سنة تسع وثبلثُت

 يميز ما ف، بما يتناسب مع طبيعة التحمل التي تلقى بها الركاية صيغ األداءاختيار في  يتحرل
 وأنا أٝتعقراءة عليو ، كقولو: "تحملو سماعان، أك قراءة، عن ما أخذه كتابةن، أك إجازةن 

إجازة إف ِل يكن أخبنا ٤تمد بن َخاْص بك الش وباشّي بالقاىرة، " كقولو:. (ٚ)"باإلسكندرية

                                                

 أ.ٔٔ/ؽ ٔ( معجم شيوخ الدِّمياطّي ٔ)
 ب.ٛ/ؽ ٖ( ا١تصدر السابق ٕ)
 أ.ٜ/ؽ ٖ( ا١تصدر السابق ٖ)
 ب.٘/ؽ ٗ( ا١تصدر السابق ٗ)
 ب.ٚ-أٚ/ؽ ٙٔ( ا١تصدر السابق ٘)
 ب.ٔ/ؽ ٖ( معجم شيوخ الدِّمياطّي ٙ)
 ب.ٔ/ؽ ٖ( ا١تصدر السابق ٚ)
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كتب كقولو: " .(ٕ)"على ٤تمد بن زنكي بدرب دينار الكبَت شرقي بغداد قرأتكقولو: " .(ٔ)"ٝتاعاً 
 .(ٖ)"عالياً أبو اٟتسن البغدادي إلينا

 كينص على الشيوخ المباشرين ، األخرل قوري طي  بعض يخرج الحديث تخريجان جيدان، مع ذكر
رواه أبو داود ُب "األدب"، عن قتيبة وُمسدَّد، ورواه مسلم ُب  ، كقولو:ألصحاب ىذه الركايات

 . (ٗ)"االستسقاء"، عن حيِت بن حيِت، ثبلثتهم عن جعفر، فوقع موافقة أليب داود ُب قُتيبة
 :عن يعقوب بن إبراىيم،  سائي  رواه النَّ " يزيد في بعض األحياف من التفصيل في التخريج، فيقوؿ

رو بن علي، عن يزيد بن ُزرَْيٍع، وِبْشر بن اْلُمَفضَّل، وابن أيب َعِدي ، وحيِت عن حيِت بن سعيد، وعن عم
عن أيب َمْعَمر، عن عبد الَواِرث،  بن سعيد، ٚتيعاً عن حسُت بن اْلُمَعلِّم، فوقع بداًل لو. ورواه البخاري  

من حديث عثماف بن رَبيعة،  مذي  عن حسُت، عن ُمَسدَّد، عن يزيد بن ُزرَْيع، عن حسُت. ورواه الًتِّ 
  .(٘)عن شّداد بن أوس، وقاؿ: "حسٌن غريٌب من ىذا الوجو"

 رواه أبو داود،  ، كقولو:ينبو على الموافقات كاالختالفات في األلفاظ الواقعة بالمتوف الحديثٌية
َبْل َعارِيَةٌ »: أََغْصبًا يَا ٤ُتَمَُّد؟ فَػَقاَؿ: : اْستَػَعاَر ِمْنُو أَْدرَاًعا يَػْوـَ ُحنَػُْتٍ، فَػَقاؿَ ... ولفط أيب داودَ سائي  والنَّ 

 .(ٙ)«اْستَػَعاَر ِمْن َصْفَواَف ْبِن أَُميََّة ُدُروًعا: »سائي  ولفظ النَّ «. َمْضُمونَةٌ 
  و عليو ى اللَّ صلّ  بكقولو ُب اٟتديث ا١تروي عن النّ على الحديث،  أحكامو النَّقديٌةيسجل أحيانان

يـو اٞتمعة األوؿ فاألوؿ حىت يكتبوا أربعُت ٍب يطووف الصحف فيقعدوف  أف ملكُت يكتباف»م: وسلّ 
 يسمعوف الذكر".

مياطيٌ قاؿ الحافظ  "غريب ا١تْت والسند من حديث عبد العزيز بن عبد العزيز القرشي اٞتزري  :الدّْ
 .(ٚ)عن ُخَصْيف بن عبد الرٛتن اٞتزري أخي َخصَّاؼ. كبلمها ضعيف اٟتديث" ،وىو غَت ٤تتج بو

 
َلَة ُعرَِج يب ِإىَل »عن أيب ىريرة، قاؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم: وُب اٟتديث ا١تروي  لَيػْ

َماِء، َفَما َمَرْرُت ِبَسَماٍء ِإالَّ َوَجْدُت اٝتِْي ِفيَها َمْكُتوبًا: ٤ُتَمٌَّد َرُسوُؿ اللَِّو، َوأَبُو َبْكٍر الصِّ  يُق السَّ  «َخْلِفيدِّ

                                                

 ب.ٚ/ؽ ٖ( ا١تصدر السابق ٔ)
 ب.ٛ/ؽ ٖ( ا١تصدر السابق ٕ)
 ب.ٚ/ؽ ٖ( ا١تصدر السابق ٖ)
 ب.ٓٔ/ؽ ٘( ا١تصدر السابق ٗ)
 ب.٘/ؽ ٘( ا١تصدر السابق ٘)
 ب.ٛ/ؽ ٘( ا١تصدر السابق ٙ)
 أ.ٖ/ؽ ٖٔ( معجم الدِّمياطّي ٚ)
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 : غريب من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيو لم يكتبو إال من ىذا قاؿ الدمياطيُّ
 .(ٔ)الوجو

  إلينا وقع" كقولو:درجة العلوّْ الحاصلة لو في سند مركياتو العوالي،  يبين في كثير من األحياف 
 عن ٝتعو فيو شيخنا وكأفَّ  شيخنا، شيخ شيخ شيخ صاّب أيب من ٝتعتو كأين درجات بثبلث عالياً 
 .(ٖ)"أخبنا عالياً بدرجتُت، وموافقة أبو اٟتجاج اٟتافظ" كقولو: .(ٕ)"عٍت واحد

 كىي كثيرة جدان في الكتاب،  ، العالية في األسانيد التي يسوقها موافقاتيحرص على بياف ال
 بن فضائل بن نصر أبو موافقةً  "أخبناهكقولو:  .(ٗ)"أبو اٟتجاج اٟتافظ ةوافقمو  أخبناه عالياً " كقولو:

  .(٘)عليو" بقراءٌب بغداد من الغريب باٞتانب الَباَبْصرِيّ  نصر أيب بن
 .يذكر في بعض األحياف الفوائد المتعلقة براكم ك  يذكر الكتاب كالباب عند تخريجو للحديث

 "واسم أيب زيٍد عمرو بن أْخطب حليف األنصار، وليس لو ُب الصحيح سواه.كقولو:  الحديث،
أيضًا من حديث  النَّسائي  ورواه  "واسم أيب العبَّاس السائب بن فر وخ. ككقولو: .(ٙ)انفرد بو مسلم"

 .(ٚ)٣ُتاِىد، عن َعطيَّة، وليس لعطيَّة ُب السنن سواه"
  واٞتمعُ  السَّهِل، إىل اٟترَّة من ا١تاء َسْيلُ : والشَّرْجُ  اللفظة الغريبة في الحديث، كقولو:أحيانان يشرح :

يروى بالقاؼ  قاؿ: قترض"ا: "إال من في حديث كقولو .(ٛ)ا١تِْثلُ : أيضاً  والشَّرْجُ . وُشُروجٌ  ِشرَاٌج،
، ، وىو القطع أيضاً بالفاء والضاد ا١تعجمة من الفرضو ، ىو القطعو  من القرض والضاد ا١تعجمة

أو من الُفرصة وىي الُنهزة فقاؿ افًتصها انتهزىا  ،من الفرص وىو القطع أيضاً وبالفاء والصاد ا١تهملة 
، وىو افتعاؿ من القرض والرقيعة وناؿ منو وقطعو بالغيبةأراد األمر ٘تكن من عرض مسلم ظلما بالغيبة 

، ، ولو روي بالقاؼ والصاد ا١تهملة من القرص لكاف لو وجوبن األثَتالفرض أو الفرص ، قالو أو ا
 .(ٜ)والقارص: اللنب اٟتامض الذي يقرص اللساف ْتموضتو: الكلمة ا١تؤذية والقارصة

                                                

 أ.ٓٔ-بٜ/ؽ ٖٛ معجم شيوخ الدمياطي( ٔ)
 أ.ٔٔ/ؽ ٗ( ا١تصدر السابق ٕ)
 ب.ٗ/ؽ ٔ( ا١تصدر السابق ٖ)
 ب.ٖ/ؽ ٓٔ( ا١تصدر السابق ٗ)
 ب.ٕ/ؽ ٔٔا١تصدر السابق ( ٘)
 ب.ٜ/ؽ ٖ( ا١تصدر السابق ٙ)
 أ.ٗ/ؽ ٗ( ا١تصدر السابق ٚ)
 أ.ٕ/ؽ ٕٕ( ا١تصدر السابق ٛ)
 ب.ٚ/ؽ ٗٗ( معجم شيوخ الدِّمياطّي ٜ)
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 بالقلم تارة، كبالحركؼ  من متشابو األسماء كاألنساب كالكنى كاأللقاب، يقـو بضبط ما أشكل
مياطٌي أنو إماـ من أئمة الضبط كالتحرير، كما يقـو  كتارةن أخرل، كقد عيرؼ عن الحافظ الدّْ

 األعم.المتوف في الغالب ألفاظ معظم  بضبط

 المادة التَّاريخيَّة في المعجم -ِ
مياطيٌ درج الحافظ       في كل ترجمة من تراجم كتابو المعجم على ذكر اسم شيخو، ككنيتو،  الدّْ

كنسبو، كلقبو، كأصلو، كنسبتو، على حسب ما تحصل لديٌو من تفاصيل ترجمة ذلك الشيخ; ففي 
في بعضها يسلك مسلك اإليجاز كاالختصار،  بعض األحياف يطيل كثيران في إيراد نسب الشيخ، ك 

َمْشِقي ،  ،بن حصن بن نصر بن مقداـ بن نصر ٤تمد بن أٛتد :في االختصار كقولو أبو عبد اهلل، الدِّ
  .(ٔ)، العطَّارالصَّاٟتِِي  

بن علي بن سعيد بن اٟتسن بن علي بن عبد اهلل بن ٤تمد بن عبد الباقي بن  ٤تمد كقولو في اإلطالة:
ابن  -القادـ حلب من البصرة-بٍت موسى بن عيسى ا، أخي ىاروف، رىط بٍت العدًن، بن عبد اهلل٤تمد 

بن ٤تمد بن أيب جرادة عامر، أبو حامد بن أيب اٟتسن بن أيب ساِل، القيسي ،  -ا١تتوَب ْترّاف-عبد اهلل 
، اْٟتََلِب ، الكاتُب، األديُب، ا١تعر   .(ٕ)وؼ بابن أيب جرادة، وا١تنعوت بالشَّرؼا٢توازي ، الَعاِمرِي ، العقيلي 

 :يشير في الكثير من األحياف إلى كظيفة شيخو الميتىرجم كصنعتو، منها على سبيل المثاؿ 
ُرْوِطّي" " ا١تؤدِّب" "البّقاؿ" "الزّجاج" وىكذا. " " الش   "القاضي" "ا١تكبِّ

  ذكر مذىب شيخو في الفركع الفقهية، كقولو: الحنفٌي، يحرص في كثير من األحياف على
 الشَّافعٌي، المالكٌي، الحنبلٌي. 

  ٌقدية المتعلقة بالمترجم من شيوخو جرحان كتعديالن: ييعنى باألحكاـ الن 
ففي بياف جوانب التعديل عند ا١تًتجم لو ٧تده قد درج على ذكر عناصر القوة والتََّميِز ا١توجودة ُب      

شيوخو، مع اٟترص على بياف ألقابو ووظائفو ا١تتصلة باٞتانب العلمي؛ كقولو: "الفقيو" وقولو: شخصية 
. و"الفاضل (ٗ). و"الشيخ الّصاّب الثقة"(ٖ)" الشيخ الصاّب الزاىد العابد الشهيد" وقولو: "اإلماـ"
 .(ٙ). "الشيخو الصاٟتة". "الشيخ األصيل"(٘)األديب"

                                                

 أ.ٖ/ؽ ٔ( ا١تصدر السابق ٔ)
 .أٜ/ ؽ٘معجم شيوخ الدمياطي  (ٕ)
 ب.ٕ/ؽ ٖٔ ا١تصدر السابق ( ٖ)
 ب.ٔ/ؽ ٖ ا١تصدر السابق ( ٗ)
 أ.ٖ/٘ٔ ا١تصدر السابق ( ٘)
 .أٙ/ؽ ٕٔو  أ.ٔ/ٖٙ ا١تصدر السابق ( ٙ)
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وما ىػ(. "ٛ٘ٙتورانشاه ابن السلطاف صبلح الدين األيويب )ت وُب بياف جانب اٞترح، قاؿ ُب ترٚتة      
  .(ٔ)"ا وعنوستقامتو عفا اهلل عنّ اٝتعنا منو إال ُب حاؿ 

   مات التي تتصل بمناقب كفضائل شيخو فات كالسّْ من الصّْ  جوانبكثير من األحياف يذكر في
تربومّّ مؤثػّْره الستخالص جوانب األسوة كاالقتداء بهذا العالم الذم المترجم، كىو أسلوب 

"وكاف شيخًا صاٟتًا صموتًا صدوقًا عن فضوؿ الكبلـ، إمامًا ُب اللغة والفقو  ، كقولو:ترجمو
: "وكاف غزير العلم، . كقولو(ٕ) واٟتديث، وكنت آخر من قرأ عليو يـو األربعاء وتوُب ليلة اٞتمعة.."

والقدر، واألصل. توىل قضاء حلب ٜتسة من آبائو متتالية. لو ا٠تط البديع، واٟتظ الرفيع، والفضل، 
 .(ٖ)والتصانيف الرائقة، والتواليف الفائقة.."

 كقولو ُب ترٚتة شيخو أيب البكات اٟتنبلي عبد يذكر في بعض األحياف بعض مؤلفات شيوخو ،
ا١تًا بالفقو والتفسَت ومتوف األحاديث، ٚتع فيها  السبلـ بن عبد اهلل: "وكاف حافظًا ١تذاىب الناس ع

(ٗ)كتاباً وٝتاه األحكاـ ُب اٟتديث"
. 

  كعادة ما كاف يختم بها الترجمة. كفياتهم سنيّْ كالدة شيخوخو، كسنيّْ يحرص على ذكر ، 

 المعجم في الشٍّْعريٌة المادة -ّ
مياطيّ  اٟتافظ أطاؿ فقد ا١تعجم ىذا مادة من األوفر الّنصيب الشِّعريّة للمقاطيع كاف       ،افيه اإليراد الدِّ

 أشار وقد ومتخَته، الشعر جّيد من بيت األلف على شيوخو معجم ُب ةالشعريّ  األبيات حيث أربت
مياطيّ   ِلُعلوِّ  اإليراد؛ بعضهم ُب طاؿ ورٔتا: "فقاؿ اإلكثار، ىذا على ٛتلو الذي السبب إىل مقدمتو ُب الدِّ

 " ُمستجاد شعر من استزادة أو وإسناد، ىناؾ روايةٍ 
 اليت األبيات معظم فإف اٞتليل، ا١تعجم ىذا زاتميِّ  سائر إىل تضاؼ مهمة زةميِّ  احملمود االستطراد ٢تذا وكاف

مياطيّ  اٟتافظ ساقها  ا١تقاطيع ىذه منهم وٝتع هبم التقى الذين شيوخو نظم من كانت" معجمو" ُب الدِّ
 القرف علماء أساطُت نظم من كبَتة ٚتلة على الدِّمياطيّ  اإلماـ لنا حافظ التوثيقي الصَّنيع وهبذا الشِّعريّة،

 وِل والًتاجم، التواريخ كتب ُب واالىتماـ العناية من حظهم يأخذوا ِل الذينخصوصًا  ا٢تجري، السابع
 .حرِّيوالتّ  البحث طوؿ رغم األبيات ىذه ٢تم ذكر من أجد

                                                

 ب.ٚ/ؽ ٗٔ( ا١تصدر السابق ٔ)
 .أٙ/ؽ ٕٔ( ا١تصدر السابق ٕ)
 أ.ٕ/ؽ ٖٗ( ا١تصدر السابق ٖ)
 أ.ٙٔ/ؽ ٕ٘ ا١تصدر السابق ( ٗ)
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  القسم الثاني

 تحقيق كتهذيب
من  الدّْمياطيٌ عبد المؤمن  معجم شيوخ الحافظ 

 لجزء الخامسبداية الكتاب إلى نهاية ا
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 الجزء األكؿ
 األلف، كأكردت عن كلّْ  (ِ) ....]مى لَّ سى كى  وً يٍ لى عى [ وي ى اللَّ صلَّ  يٌ بً النَّ  (ُ)....................

عر مركيٌان كمنشدان، أك نيكتةن من منهم شيئان من الحديث مسندان، أك قريضان من الشّْ  كاحدو 
التي أصبحت ألصحاب الحديث مألفان كمعهدان، كربما طاؿ في بعضهم اإليراد;  الفوائدً 

ستجاد، أك بياف كفاة أك ميالد، أك حكاية مي  رو عٍ ًلعيلوّْ ركايةو ىناؾ كإسناد، أك استزادة من شً 
ستفاد، على مقتضى ما رأيتو من ريتٍػبىًة ذلك الشيخ كعلمتو. كإف يسر اهلل أك دينو تي  في علم

الذين أجازكا لي من جميع البالد. كاهلل  بمعجم الشيوختعالى كمدَّ في العمر شفعتو 
الميسر بأف ينفع بو كاتبو، كجامعو، كقارئو، كسامعو، إنو سميع مجيب، كما توفيقي إال 

  إليو أنيب.باهلل عليو توكلت ك 

 
 من اسمو محمد

،  ،بن أحمد بن أبي سعد بن أبي الحسن، أبو سعد (ّ)( محمدُ) البغدادمُّ، الحربيُّ
 أيضان.  (ْ)الدَّخسالمعركؼ بابن الفىليوس، كبابن أبي 
غريب مدينة السبلـ بغداد ُب الرحلة األوىل، أخبؾ أبو  (٘)اَٟتْربِيَّةِ قرأت على أيب سعد ٤تمد بن أٛتد ب

 القاسم حيِت بن أيب غالب ابن أٛتد بن غالب اٟتريب. 
ًإنَّمىا "قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم:  -رضي اهلل عنو  -عمر بن ا٠تطاب  ٍب ساؽ اإلسناد إىل

يَّةً األى  ًإنَّمىا ال ٍعمىاؿي بًالنػّْ  ،فىمىٍن كىانىٍت ًىٍجرىتيوي ًإلىى اللًَّو كىرىسيوًلًو فىًهٍجرىتيوي ًإلىى اللًَّو كىرىسيوًلوً  ،ٍمًرئو مىا نػىوىلكى
نٍػيىا ييًصيبػيهىا أىٍك اٍمرىأىةو يػىتػىزىكَّجيهىا فىًهٍجرىتيوي ًإلىى مىا ىىاجىرى ًإلىٍيوً لكىمىٍن كىانىٍت ًىٍجرىتيوي    .(ُ)"دي

                                                

ساقطة من األصل، وىي تتضمن: ديباجة ا١تؤلف، وقطعة من  -وىي النسخة الوحيدة للكتاب  -( الورقة األوىل من ا١تخطوطة ا١تعتمدة ٔ)
 مقدمتو. 

 قدار كلمتُت أو ثبلث. ( ىناؾ طمس ُب ىذا ا١توضع ٔتٕ)
 الدِّمياطي ىذه.(. نقبًل عن ترٚتة ٙٗٔ، رقم )ٖٚٔترٚتو ابن رافع ُب ا١تنتخب ا١تختار ( ٖ)
 "الدخر". ُٖٚٔب الكلمة بعض طمٍس، لكن رٝتها يطابق ما أثبتناه، وىي ُب ا١تطبوعة من ا١تنتخب البن رافع ( ٗ)
لبلخي ( اَٟتْربِيَُّة: ٤تلة كبَتة مشهورة ببغداد عند باب حرب، قرب مقبة بشر اٟتاُب وأٛتد بن حنبل وغَتمها، تنسب إىل حرب بن عبد اهلل ا٘)

 .ٖٕٚ/ٕبالراوندي أحد قّواد أيب جعفر ا١تنصور. ينظر: معجم البلداف  ويعرؼ
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عن عمرو بن منصور عن الَقْعَنِبّ،  النَّسائي  حديث الَقْعَنِبّ رواه البخاري ومسلم عنو على ا١توافقة، ورواه 
وحديث يزيد بن ىاروف رواه مسلم عن ٤تمد بن عبد اهلل بن مُنََْت، ورواه ابن ماجو عن أيب بكر بن أيب 

 شيبة كبلمها عن يزيد فوقع بداًل عالياً ٢تما بدرجتُت.
إلينا ىذا اٟتديث من رواية بضعة وأربعُت رجبًل كلهم رواه عن حيِت بن سعيد، ذكرنا أحاديثهم د وقع وق

"األربعين المتباينة ُب اٟتديث الثاين من كتاب  (ٕ)مستفيضاً بطرقها وما فيها من ا١توافقات واألبداؿ 
، وليُسّد ما فيو من خلل فليلتمسو ىناؾ من ابتغاه (ٖ)اإلسناد المخرجة على الصحيح من حديث بغداد"

  يراه.
أيب سعيد ا٠تدري" من "مسند اإلماـ أٛتد" بسماعو من أيب ٤تمد فارس بن أيب  ىذا الشيُخ، "مسندَ ٝتع 

فارس اٟتفار، وأيب السعود نصر بن ٚتيلة، وعبد اهلل بن أٛتد بن أيب اجملد، وأيب شجاع بن عبد القاسم بن 
في بسماعو من أيب طوش، وأيب علي بن ٤تمد القطائا١تعالرٛتن الوراؽ وأيب طاىر ا١تبارؾ بن ا١تبارؾ بن 

 ح السماع".وأجاز ل رواية مروياتو. وكاف شيخاً صاٟتاً صحي وٝتع غَت ذلك، اٟتصُت بسنده،

بن أحمد بن الحسن بن إسماعيل، أبو حامد، ابن أبي العباس بن علي  (ْ)( محمدِ)
  كيدعى أيضا عبد الرحمن. -بضمّْ الطٌاء المهملة  -الموصلي، المعركؼ بابن طيهير 

 السَّْقبَلطوين  ٤تمد  أيب  ٝتع من أيب حفص ابن أيب بكر بن
مياطيّ وقد لقيو   إىل "ا١توصل" وقرأ عليو رحلتو األوىلُب  الدِّ

، الدّْمىٍشًقيُّ بن نصر بن مقداـ بن نصر، أبو عبد اهلل،  حصن بن أحمد  بن (ٓ)( محمدّ)
  ، العطَّار.يُّ حً الً الصَّ 

 ٝتع من أيب حفص بن أيب بكر بن أيب ٤تمد البغدادي
مياطيّ أ عليو اٟتافظ قر   بظاىر دمشق الدِّ

                                                                                                                                          

(. وأخرجو مسلم ُب ٗ٘( أخرجو البخاري ُب "الصحيح" كتاب اإلدياف، بَاب َما َجاَء ِإفَّ اأَلْعَماَؿ ِبالنػِّيَِّة َواٟتِْْسَبِة...، حديث رقم )ٔ)
منا األعماؿ بالنية" وأنو يدخل فيو الغزو وغَته من األعماؿ، حديث رقم "الصحيح" كتاب اإلمارة، باب قولو صلى اهلل عليو وسلم "إ

 (.ٖٓ٘ٗ(. أخرجو النسائي ُب "السنن" كتاب الطبلؽ، باب اْلَكبلَـِ ِإَذا َقَصَد ِبِو ِفيَما حَيَْتِمُل َمْعَناُه، حديث رقم )ٜٚٓٔ)
 أثبتناه.أصابت ىذه الكلمة رطوبة مؤثرة، ورسم الكلمة ُب األصل يقارب ما  (ٕ)
مياطّي.ٖ)  ( ِل أقف لو على نسخ خطية رغم طوؿ البحث والتنقيب، يراجع ا١تبحث ا٠تاص ٔتؤلفات اٟتافظ الدِّ
، فقاؿ: أبو حامد عبد الرٛتن بن أيب العباس أٛتد بن اٟتسن بن إٝتاعيل بن طهَت ٕٜ/ٔ( ترجم لو ابن الصابوين ُب "تكملة إكماؿ اإلكماؿ" ٗ)

عمر بن ٤تمد بن طبزد، وروى عنو. ٝتع منو صاحبنا اإلماـ أبو ٤تمد التوين با١توصل، وذكر اٟتافظ أبو بكر بن نقطة والده  ا١توصلي: ٝتع أبا حفص
 .ٖٔ/ُٙب كتاب "إكماؿ اإلكماؿ". وابن ناصر الدين ُب "توضيح ا١تشتبو" 

 (.ٜٔٔرقم ) ٕ٘ٔ/ٛٗبلـ" ( والذىب ُب "تاريخ اإلسٖٛ٘، رقم )ٖٙٔ/ٔ( ترجم لو اٟتسيٍت ُب "صلة التكملة" ٘)
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ُب ليلة األربعاء اٟتادي عشر من ُٚتادى األوىل سنة ثبلث بقاسيوف ظاىر دمشق  حصنتوُب ابن " وقاؿ:
 ."وٜتسُت وستمائة

 مىكّْيُّ اٍلالمٍحًتد،  (ِ)مٌ اللُّرّْ بن أبي شجاع، أبو عبد اهلل،  بن حىٍيدىفٍ  بن أحمد (ُ)( محمدْ)
 (.بٗ/ؽ ٔ) المنشأ كالمولد، الصوفي، الفقيو، المعركؼ بابن الطٌحاف.

  .اٟتـر الشريفٔتكة ا١تكرمة، داخل أيب الفرج حيِت بن ياقوت بن عبد اهلل البغدادي  من ٝتع
مياطيّ قرأ عليو   .ٔتكة شرّفها اهلل تعاىل وعظّمها الدِّ

مياطيّ قاؿ  : "مولد ابن الطحاف ٔتكة ُب سنة أربع وٙتانُت وٜتسمائة. ومات هبا ُب سنة تسع وأربعُت الدِّ
 وستمائة".

ر بن خالد بن اغً بن أحمد بن خالد بن محمد بن نصر بن صغير بن دى  (ّ)( محمدٓ)
محمد بن نصر بن داغر بن عبد الرحمن بن المهاجر بن خالد بن خالد بن الوليد بن 

، أبو بكر بن أبي  ، المخزكميٌ  ،القرشيٌ  ،العٌباسالمغيرة بن عبد اهلل بن عمر بن مخزـك
 ب(ٓ/ؽ ُ) بابن القىٍيسىراني.، كالمعركؼ ، المنعوت بالمعيناٍلحىلىًبيُّ 

 ٝتع من عبد الرٛتن بن عبد اهلل بن علواف األسدي، أبو ٤تمد.
مياطيّ قرأ عليو   بعنتاب من أعماؿ حلب الدِّ

بن القيسراين ْتلب بكرة يـو األحد خامس عشر ربيع اآلخر سنة ست وٜتسُت ا ا١تعُتقاؿ "توُب و 
 وستمائة".

المدرس  ،الشافعي ،الجوزقاني، الفقيو أبو عبد اهلل، بن أحمد بن أبي بكر (ْ)( محمدٔ)
 . (ٓ)بحلب

  .(ٕ)بن سيلطاف أبو عبد اهلل، البغدادم، المقرلء بن أحمد (ٔ)( محمدٕ)
                                                

 ( ِل أقف لو على ترٚتة.ٔ)
. وىي بضم البلـ وتشديد الرّاء ا١تكسورة. ينظر األنساب قريبة من جباؿ أصبهاف« لرستاف»نسبة إىل ناحية وقرى ُب اٞتباؿ يقاؿ ٢تا  (ٕ)

 .ٕٚٔ/ٔٔللسمعاين 
 .ٙٛ/ٕفدي ُب "الواُب بالوفيات" ( والصٖٙٓ، ترٚتة رقم )ٕٕٛ/ٛٗ( ترجم لو الذىب ُب "تاريخ اإلسبلـ" ٖ)
 ( ِل أقف لو على ترٚتة.ٗ)
 .( بيض لو ا١تصنف مقدار نصف صفحة٘)
 ( ِل أقف لو على ترٚتة.ٙ)
 ( بيض لو ا١تصنف مقدار نصف صفحة.ٚ)
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ابن أبي نصر، الحٌراني ر، أبو الفتح يىقة بن نصر بن ز دى بن صى  بن أحمد (ُ)( محمدٖ)
 .كالمولد المحتد، البغدادم الدار

بن ٤تمد بن ٤تمد بن ٤تمد ا٢ْتَْمداين، ا١تؤدب ُب ذي اٟتجة سنة ٙتاف وتسعُت ٝتع أبا القاسم سعيد 
 وٜتسمائة

مياطيّ  اٟتافظ قرأ عليو  بغداد.بباْلُمطبَّق من دار ا٠تبلفة  ٔتنزلو الدِّ
، ُب التاسع والعشرين من شهر ربيع ببغداد، يـو اٞتمعة، قبل الصبلة "مات ىذا الشيخ رٛتو اهلل :قاؿو 

ة، وكاف شيخاً صاٟتاً، َفريَّ د ٔتقبة عبيد اهلل ظاىر باب الظَّ تسع وأربعُت وستمائة، ودفن من الغاآلخر، سنة 
  ،صحيح السماع

ُ
 ".(ٕ)أبوهو لُت ببغداد ىو عدَّ من ا١ت

عبد اهلل بن أبي المكاـر األموم،  ، أبوبن عبد الواحد بن أحمد (ّ)( محمدٗ)
 .(ْ)اإلسكندراني، المؤدب، المعركؼ بابن النحوم، أخو شيخنا عبد الرحمن

 أيب القاسم عبد الرٛتن بن مكي بن ُمَوقى السعديٝتع من 
مياطيّ اٟتافظ ٝتع منو   وقرأ عليو. الدِّ

ٔتقبة الدَّدياس   وستمائة، ودفنقاؿ "توُب ٤تمد ابن النحوي باإلسكندرية ُب ثامن رجب سنة أربع وٜتسُتو 
 داخل البلد".

بن  /إٔأبو عبد اهلل ،بن أحمد بن علي بن أحمد بن علي بن عبد المنعم (ٓ)( محمدَُ)
بابن  هي دُّ البغدادم األصل، المىٍوصلي، الطبيب، المعركؼ جى  ،أبي العباس بن أبي الحسن

 .(ٔ)لبى ىى 
 . الطبيب البغدادي نزيل ا١توصل، ا١تعروؼ با٠تبلطيٝتع من جدِّه أيب اٟتسن علي بن أٛتد بن علي 

                                                

 .ٜٖٛ/ٗٗ(. وترجم لوالده الذىب ُب "تاريخ اإلسبلـ": ٖٗٛ، رقم )ٕٓٗ/ٔ( ترجم لو اٟتسيٍت ُب "صلة التكملة" ٔ)
 .ٜٖٛ/ٗٗترجم لوالده الذىب ُب "تاريخ اإلسبلـ": ( ٕ)
 (.ٜٙٔ، رقم )ٜٚٔ/ٛٗ( والذىب ُب "سَت أعبلـ النببلء" ٔٛ٘، ترٚتة رقم )ٖٖٗ/ٔ( ترجم لو اٟتسيٍت ُب "صلة التكملة" ٖ)
صدقة ُب الثانية من الرابعة" فوضعتها ( ذكر اٟتافظ الدِّمياطّي ُب ىامش األصل فقاؿ: "تُرحَّل ىذه الًتٚتة إىل بعد ترٚتة ٤تمد بن أٛتد بن ٗ)

 الورقة فوضعتها ُب ىذا ا١توضع كما أراد رٛتو اهلل، وهبذا يكوف موضع ىذه الًتٚتة موافقًا للًتتيب ا١تعجمي للًتاجم، وقد كانت ىذه الًتٚتة ُب
 الثانية من النسخة، بعد الًتٚتة األوىل اليت عقدىا الدِّمياطّي.

حديثو عن جده ووالده الطبيباف ا١تشهوراف، حيث قاؿ ُب حديثو عن والده: "وكاف لشمس الدين ابن ( ذكره ابن أيب أصيبعة ُب معرض ٘)
. وذكره ابن حجر ُب "تبصَت ا١تنتبو ٕٔٚ/ٔىبل ولداف من أعياف الفضبلء وأكابرىم ومها ُب وقتنا ىذا مقيماف ٔتدينة ا١توصل" عيوف األنباء 

 .ٖٖٔ/ٔبتحرير ا١تشتبو" 
ػ ُب مادة ىبل ػ: "وبالفتح:  ٜٗٗٔ/ٗا١تؤلف اٟتافظ الدِّمياطّي، ضبطها بفتح ا٢تاء. وقاؿ ابن حجر ُب"تبصَت ا١تنتبو"  ( الضبط من صنيعٙ)

٤تمد بن أٛتد بن علي  أبو اٟتسن علي بن أٛتد بن َىبل الطبيب ا١توصلي، عن إٝتاعيل بن السمرقندي. قلت: وطائفة من أقاربو: كحفيده
 الدِّمياطّي عن جده ا١تذكور. قاؿ ابن نقطة: أىل بلدنا إذا استثقلوا رجبلً قالوا: كأنو ا٢تََبل".بن َىَبل، حّدث عنو 
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مياطيّ لقيو   با١توصل، وقرأ عليو ىناؾ. الدِّ

 -بن أحمد بن علي بن عبد الواحد بن صدقة بن أحمد، كييدعى  (ُ)محمد (ُُ)
كاـر بن أبي المظفر بن أبي شجاع ابن إبراىيم بن صالح، أبو نصر بن أبي الم - الًمقىمَّط

الواسطي،  -على ما ذكر  -الخالدم، من كلد خالد بن الوليد القرشي، المجذكمي، 
 الرصافي، الرباطي.

 ٝتع من أيب الفتوح ٤تمد بن علي بن ا١تبارؾ البغدادي
مياطيّ اٟتافظ قرأ عليو   با١توصل  الدِّ

الر صافة ىذه بلدة ٖتت قاؿ " كاف ا٠تالدي ىذا شيخاً صاٟتاً من أىل واسط بكرة ا١توصل، وذكر ل أف و 
 .ه خالد بن الوليد، والرباط ٤تلة ٖتت واسط أيضاً من أعما٢تاواسط وىي من فتوح جدِّ 

 ألمو، وكاف مولده هبا سنة تسع وسبعُت وٜتسمائة". هُ د  جَ  بأنشايُعرؼ 

 سًن بن عبًد اهلًل بًن أحمدى بنبًن الح بني أحمدى بًن علي بن محمد (ِ)( محمدي ُِ)
األصًل، المصرمُّ الموًلًد،  (ّ)أبو بكر بني أبي العىبَّاس بن أبي الحسن التػىٍوزىًرمُّ الميموف، 

، الفقيوي. مىكّْيُّ اٍل  المنشأ، الشافعيُّ
 ٔتكة ٝتع من أيب اٟتسن علي بن أيب الكـر بن نصر بن البّنا ا٠تبلؿ

مياطيّ كاف من رفقاء اٟتافظ  وغَتىا، وقد ٝتع منو مقاطيع  د، وقد لقيو قبل ذلك ٔتكةببغدا ، ٝتع منوالدِّ
 عديدة، منها:
مياطيّ قاؿ اٟتافظ  ]عند قب[وأنشدنا أيضاً : الدِّ

ّتبل أحد أيضاً، /أ ٜالشهداء ٛتزة بن عبد ا١تطلب سيد (ٔ)
 أيضاً، قاؿ: أنشدنا والدي لنفسو:

                                                

 ( ِل أقف لو على ترٚتة.ٔ)
 ، والذىب ُب "تاريخ اإلسبلـ"ٓ٘ٔ/ ٖٔ، والنويري ُب "هناية األرب" ٖٖٖ -ٖٖٓ/ ٗ) ( ترجم لو اليونيٍت ُب "ذيل مرآة الزماف" 

-ٕٕٓ/ٗ، واليافعي ُب "مرآة اٞتناف" ٜٖٙ-ٜٖ٘/ٕٔ، وابن شاكر ُب "عيوف التواريخ" ٕٖٔ/ٕلواُب بالوفيات" والصفدي ُب "ا ،ٛٚ٘/٘ٔ
، وابن رافع ٖٓٔ/ٖٔ، وابن كثَت ُب "البداية والنهاية" ٛٔ/٘، والسبكي ُب "طبقات الشافعية الكبى" ٔٛٔ/ٕ، وُب "فوات الوفيات" ٖٕٓ

، ٖٖٓ-ٕٖٔ/ٔ، والفاسي ُب "العقد الثمُت" ٕٖٕ-ٖٕٓ/٘( وا١تقريزي ُب "ا١تقفى الكبَت" ٛٗٔ، رقم )ٔٗٔ-ُٜٖٔب "ا١تنتخب ا١تختار" 
، وابن عماد ُب ٖٕٙ/ٔ، والسيوطي ُب "حسن احملاضرة" ٖٖٚ/ٚ، وابن تغري بردي ُب "النجـو الزاىرة" ٜ٘/ٔ( و"ذيل التقييد" ٖ٘رقم )

 .ٖٕٖ/٘، والزركلي ُب "األعبلـ" ٜٖٚ/٘"شذرات الذىب" 
" وكاف شيخاً، عا١تاً، عابداً، زاىداً، نبيبًل، عليبًل، مهيباً، حائزاً للفضائل، كرًن النفس، كثَت اإليثار، حسن : ٛٚ٘/٘ٔ ىب ُب التاريخوقاؿ الذ

األخبلؽ، قليل ا١تثل. طُلب من مكة إىل القاىرة فول مشيخة الكاملية إىل أف مات. وروى الناس عنو الكثَت، ولو شعر مليح". قلت: لو 
 لفات كثَتة، عّد منها الزركلي ُب "األعبلـ" عشرة مؤلفات.مؤ 
 .ٛ٘-ٚ٘/ٕ( نسبة إىل مدينة تَػْوَزر مدينة ُب أقصى إفريقية، وىي بالفتح ٍب السكوف وفتح الزاي والراء. ينظر: "معجم البلداف" ٖ)
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 إذا خيًتمىٍت في المرًء خىٍمسي خالئقو 
 حياءه كحلمه ثم جوده كعفَّةه 

 

مىافقد عيدَّ في أترابًو    ميتػىقىدّْ
 كخاًمسيها التقول، فكن ميتىعًلما

 

مياطيّ قاؿ  : "ولد بفسطاط مصر يـو اإلثنُت السابع والعشرين من ذي اٟتجة سنة أربع عشرة وستمائة، الدِّ
اـ واٞتزيرة والعراؽ واليمن، ٍب رجع إىل مصر ونُقل إىل مكة وىو صغَت فنشأ وتفّقو هبا، ورحل منها إىل الشّ 

تدريس اٟتديث با١تدرسة الكاملية، إىل أف مات هبا ليلة السبت الثامن والعشرين من احملـر سنة وول هبا 
وُصّلي عليو بعد الظهر مراراً، وكاف اٞتمع متوافرًا ودفن بسفح اْلُمَقطَّم،  -رٛتو اهلل-ست وٙتانُت وستمائة 

  ."رٛتو اهلل الصبلة عليو ودفنو حضرتُ 

، أبو عبد اهلل بن أبي طالب األزدم، اإلسكندرم، بن أحمد بن علي (ِ)( محمدُّ)
 الفقيو، عيرؼ بابن جارة.

  داينمّ بن خيلف ا٢تَْ  بن خل وؼٝتع من أيب نصر فتوح 
مياطيّ اٟتافظ  قرأ عليو  غربالثّ  الدِّ

 "توُب ابن جارة باإلسكندرية ُب رابع شّواؿ سنة إحدى وأربعُت وستمائة". وقاؿ: 

 يُّ ميرَّاكيشالٍ  ،بن أحمد بن عمر بن أحمد بن أبي شاكر، أبو عبد اهلل (ّ)( محمدُْ)
، األديب، المعركؼ بالمجد ابن الظهير يُّ فً نى حى الٍ المنشأ كالمولد،  (ْ)ليُّ بً رٍ اإلً المحتد، 

 .يٌ فً نى حى الٍ 
مياطيٌ قاؿ الحافظ   : أنشدنا أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بجامع دمشق لنفسو:الدّْ

                                                                                                                                          

 ( مطموسة ُب األصل، والذي أثبتو ىو األشبو بسياؽ الكبلـ.ٔ)
 ، نقبًل عن ترٚتة اٟتافظ الدِّمياطّي ىذه.ٜ٘/ٚٗاريخ اإلسبلـ" ( ترجم لو الذىب ُب "تٕ)
، ٖ٘ٗ/٘ٔ( و"تاريخ اإلسبلـ" ٖٛٙرقم ) ٖ٘ٛ/ٕ، الذىب ُب "معجم شيوخو" ٘ٓٗ-ٖٙٛ/ٖ( ترجم لو: اليونيٍت ُب "ذيل ا١ترآة" ٖ)

، والصفدي ُب "الواُب ٖٜٔ-٘ٛٔ/ٕٔ، و"عيوف التواريخ" ٖٓٔ-ٖٔٓ/ٖ، وابن شاكر الكتب ُب "فوات الوفيات" ٖٖٗ/ٖو"العب" 
، وابن الفرات ُب ٕٓ-ٜٔ/ٕ، والقرشي ُب "اٞتواىر ا١تضية" ٖٕٛ-ٕٕٛ/ٖٔ، وابن كثَت ُب "البداية والنهاية" ٕٚٔ-ٖٕٔ/ٕبالوفيات" 

اٞتماف"  ، والعيٍت ُب "عقدٜٕٛ، وابن اٞتزري ُب "تارخيو" كما ُب "ا١تختار" ٕٚ-ٔٚ/ٔ، والفاسي "ذيل التقييد" ٖٚٔ-ٕٚٔ/ٚ"تارخيو" 
، وابن العماد ُب "شذرات الذىب" ٖٚ/ٔ، والسيوطي ُب "بغية الوعاة" ٖٕٚ/ٚ، وابن تغري بردي ُب "النجـو الزاىرة" ٜٕٓ-ٕٛٓ/ٕ
 .ٖٕٖ/٘، والزركلي ُب "األعبلـ" ٖٜٖ/ٕ، والتلمساين ُب "نفح الطيب" ٜٖ٘/٘

كاف متعبِّداً كثَت التبلوة. أجاز ل ٚتيع مروياتو". وقاؿ الزركلي ُب "األعبلـ": قاؿ الذىب ُب "معجم شيوخو: "لو النظم البديع وا١تعاين ا١تْبتكرة و 
 خ " و " ديواف شعر " ُب ٣تلدين". -خ " و " ٥تتصر أمثاؿ الشريف الرضي  -"لو تذكرة األريب وتبصرة األديب 

وكسر الباء ا١توحدة، وُب آخرىا البلـ. ينظر: "لب  ( نسبة إىل إربل، وىي قلعة على مرحلتُت من ا١توصل. وىي بكسر ا٢تمزة وسكوف الراءٗ)
 .ٜ/ٔاللباب" للسيوطي 
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 م األسودى كأنتى فيتيردً يا ظبيي كم 
ـي فتوًر طىرًفكى لم أىخىلٍ لوال   سها

 ىىٍب أفَّ طرفي بافى عنو ريقىاديهي 
 قان افً بي خى لٍ قػى  الـى ال يىنفكُّ عى فػى 

 

 ره آمني قً تى سٍ مي  ةً الحى مى اٍلحىرـً  
 ني هاـً كنائً ظى للسّْ أفَّ اللواحً 

 بائني  إذ أنتى عنوي  رىهي وٍ يا نػي 
 اكني سى  وكأنتى في كى شوقان إلي

 

مياطيّ قاؿ اٟتافظ  توُب بدمشق و  مولده بإربل ثاين صفر سنة اثنُت وستمائة. : "ل منو إجازة" وقاؿ: "الدِّ
ليلة اٞتمعة ثاين عشر شهر ربيع اآلخر، سنة سبع وسبعُت وستمائة، قبل اجملد ابن العدًن بأربعة أياـ، ودفن 

الوقت وغَته ببلده، ودمشق، وبغداد، وحّدث وٝتع اٟتديث من ٚتاعة من أصحاب أيب . يةفٔتقابر الصو 
 ."عنهم.

بن أحمد بن غنيمة بن أحمد، أبو عبد اهلل البغدادم، المعركؼ بابن  (ُ)( محمدُٓ)
 أيضان. (ِ)زىعىركراط، كبابن الخرَّ 

ٝتع من أيب العبلء ٤تمد بن جعفر بن عقيل البصري ُب شهر ربيع األوؿ سنة سبعُت وٜتسمائة، وأيب عبد 
الفقيو، الوكيل ا١تعروؼ  -با٠تاء ا١تعجمة  -سلم بن ثابت بن زيد بن القاسم بن أٛتد بن النخاس اهلل م

 بابن ُحوالق.
  .قرأ عليو ا١تصنف ُب شرقي بغداد، على باب منزلو با١تأمونية

مياطيّ قاؿ اٟتافظ  تأليف أيب بكر ٤تمد بن  : قرأت على ابن ا٠ترّاط ىذا "أخبار إبراىيم بن أدىم"الدِّ
 .اٟتسُت بن عبد اهلل اآلجري

: "جاء رجل  إىل إبراىيم بن أدىم، فقاؿ: أنت إبراىيم بن ٍب ساؽ اإلسناد إىل سيعد بن حرب، قاؿ
 أدىم؟ 

 نعم. قاؿ:
 فقاؿ:  من أين معيشتك؟ قاؿ:

 نػيرىقّْعي ديٍنيانىا بتمزيًق ًديًنًنا
 

قىى كال ما نػيرىقّْعي    (ّ)فال دينػينىا يػىبػٍ
 

  .(ٓ)بن أحمد بن محمد السالمي، أبو عبد اهلل (ْ)( محمدُٔ)

                                                

ىػ( ينظر: ٕٚٙىػ( ويونس )ت ٖٕٙ( ِل أقف لو على ترٚتة. ولو أخواف من العلماء ذكرمها الذىب ُب "تاريخ اإلسبلـ" ومها: ظفر )ت ٔ)
 .ٕٛ/ٓٔ،  ٕٕٔ/ٓٔ"تاريخ االسبلـ" 

 "تاريخ اإلسبلـ" ُب ترٚتة أخويو: َظَفر، ويونس. ( "َزعرورة" عند اٟتافظ الذىب ُبٕ)
 (.٘ٗ، حديث رقم )ٚٙ( مسند إبراىيم بن أدىم، صػٖ)
 ( ِل أقف لو على ترٚتة.ٗ)
 ( ىذه الًتٚتة بكاملها من ٟتق ا١تؤلف ٓتط يده، على ىامش النسخة ُب ىذا ا١توضع.٘)
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مياطيّ قاؿ   أنشدين ٤تمد بن أٛتد، قاؿ: أنشدين أٛتد بن ٤تمد، قاؿ: أنشدين عبد الرٛتن بن أيب  الدِّ
 :(ٔ)اٟتـر لنفسو

 لو أف عيني إليك الدىىرى ناظرةه 
 كلستي أحًسبي يومان ال أرىاؾى بوً 

 

 (ِ)دنىٍت كىفىاتي كلم أشبٍع من النظرً  
 كلو تملكتي فيو األرضى ًمن عيميًرم

 

  .ءاالبغدادم، الحربي، البنٌ  ،بأبو غال ،بن أحمد بن محمد (ّ)( محمدُٕ)
بقراءٌب عليو بالريَّاف شرقي بغداد، قاؿ: أخبنا أبو الفتح أٛتد بن علي بن اٟتسُت  أخبنا أبو غالب بن البّنا

قاؿ: قاؿ النَِّب  صلى اهلل عليو  -رضي اهلل عنو  - ْبِن َكْعبٍ ُأيَبِّ إىل بن عبد اهلل الغزنوي. وساؽ اإلسناد 
ٍهًنكى اٍلًعٍلمي أىبىا اٍلميٍنًذرً يّْ اٍلكيٍرسً  : آيىةى تي لٍ قػى  ،ًكتىاًب اللًَّو أىٍعظىمي  آيىةو ًفى مُّ أى "وسلم:  : ًليػى اننا  ، قىاؿى ًإفَّ لىهىا ًلسى

  "تػيقىدّْسي اٍلمىًلكى ًعٍندى سىاًؽ اٍلعىٍرشً 
 - ُأيَبِّ ْبِن َكْعبٍ إىل ى من ىذا أبو اٟتجاج اٟتافظ، أخبنا أبو اٟتسن ا٠تياط، وساؽ اإلسناد أعلأخبناه 

معك ًكتىاًب اللًَّو من  آيىةو  مُّ أى  اٍلميٍنًذرً  أىبىا"قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم:  -رضي اهلل عنو 
: قػىلٍ  ًكتىاًب اللًَّو أىٍعظىمي من  آيىةو  مُّ اٍلميٍنًذًر أى  أىبىاقاؿ: ، اللَّوي كىرىسيوليوي أىٍعلىمي  :تي قػىلٍ  ،أىٍعظىمي  اللَّوي ال ًإلىوى ًإال ﴿تي

: فىضىرىبى ًفي صىٍدًرم،  ﴾ىيوى اٍلحىيُّ اٍلقىيُّوـي  ٍهًنكى اٍلًعٍلمي أىبىا اٍلميٍنًذًر، كىالًَّذم نػىٍفسي ميحىمَّدو فقىاؿى قىاؿ: ًليػى
ٍيًن تػيقىدّْسي اٍلمىًلكى ًعٍندى سىاًؽ اٍلعىٍرشً بًيىًدًه ًإفَّ ًلهىًذًه   ".اآليىًة ًلسىاننا كىشىفىتػى

ٍهًنكى اٍلًعٍلمي أىبىا اٍلميٍنًذرً "إىل قولو  (ٗ)رواه مسلم على ا١توافقة، عن أيب بكر بن أيب شيبة. ورواه أبو  "ًليػى
 عن ٤تمد بن ا١تثٌت، كبلمها عن عبد األعلى بن عبد األعلى. (٘)داود

بن أبي  أبو عبد اهلل ،نبن عبد الرحم ياسينبن منظور بن  بن أحمد (ٔ)حمد( مُٖ) 
 اـ.منظور من عسقالف الشٌ  هي دُّ ككاف جى  اس بن أبي أحمد الكناني، المصرم.العبٌ 

 ٝتع من أيب الفتوح ٤تمد بن علي بن ا١تبارؾ البغدادي حينما قدـ القاىرة
مياطيّ قرأ عليو اٟتافظ   فقاؿ: أخبنا الشيخ الصاّب. الدِّ

                                                

 ، قاؿ الذىب: "َلُو ِشعر و٣تاميع".ٕ٘ٗ/ٗٗ" (. و"تاريخ اإلسبلـٓٚٗ( ينظر ترٚتتو ُب "صلة التكملة" رقم )ٔ)
 ، منسوباً لئلماـ الشافعي، وأما البيت الثاين فلم أجد من ذكره.ٖ٘ٓ/ٔ( ذُكر البيت األوؿ ُب طبقات الشافعية الكبى ٕ)
 ( ِل أقف لو على ترٚتة.ٖ)
، ( ُب "الصحيح" كتاب صبلة ا١تسافرين وقصرىا، باب َفْضِل ُسوَرِة اْلَكْهِف ٗ)  (.ٓٔٛ، حديث رقم )ٙ٘٘/َٔوآيَِة اْلُكْرِسىِّ
(٘ ،  (.ٕٙٗٔ، حديث رقم )٘ٗ٘/ٔ( ُب "السنن" كتاب الوتر، بَاب َما َجاَء ُب آيَِة اْلُكْرِسيِّ
 .٘ٚ/ٕ. والصفدي ُب "الواُب بالوفيات" ٖٙٔرقم  ٕٓٗ-ٜٖٕ/ٓ٘( ترجم لو: الذىب ُب "تاريخ اإلسبلـ" ٙ)
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وقاؿ: "مولد ابن منظور ُب العشر الَوَسِط من ذي الَقْعدة سنة سبع وتسعُت وٜتسمائة، بالصاٟتية 
الصغرى، وتوُب ليلة اإلثنُت الثاين والعشرين من شهر رجَب سنة ست وسبعُت وستمائة، وُدفن ُب اليـو 

قطم"
ُ
 .(ٔ)ا١تذكور بسفح ا١ت

د بن ىبة اهلل بن محمد بن ىبة اهلل بن أحمد بن يحيى بن زىير بن أحم (ِ)( محمدُٗ)
  عبد اهلل أخيبن ىاركف، 

 ٝتع من أيب حفص بن أيب بكر بن أيب ٤تمد البغدادي
مياطيّ اٟتافظ قرأ عليو   حلب.بدمشق و  الدِّ

بالسند ا١تذكور، وقرأت  ي"كِّ َز مُ و"فوائد أيب إسحاؽ الْ  "الغيبلنيات"قاؿ: "قرأت على ىذا الشيخ ٚتيع و 
 عليو غَت ذلك.

وٜتسمائة، وتوُب هبا ُب يـو  وأخبين أنو َقِدـ دمياط صغَتاً. وكاف مولده ْتلب ُب ثالث رجب سنة تسعُت
 ."سنة ست وٜتسُت وستمائة ْتلب سبت الثاين عشر من ٚتادى األوىل أو اآلخرةال

بن يحيى بن محمد بن علي  بن يحيى بن ىبة اهلل بن الحسين بن أحمد (ّ)( محمدَِ)
اء بالتٌ  -بي سن التػىٍغلبن صدقة، أبي بكر بن أبي العباس بن أبي البركات بن أبي المحا

قاضي القضاة، ابن شيخنا قاضي  ، الشافعي، الفقيو،الدّْمىٍشًقيُّ  - المثناة كالغين المعجمة
بن الصدر بن القضاة ابن قاضي القضاة، المعركؼ بابن سني الدكلة، كالمنعوت بالنجم 

 الشمس.
َمْشِقي  ٝتع من أيب البكات اٟتسن بن ٤تمد بن اٟتسن بن ىبة اهلل   .الدِّ

مياطيّ اٟتافظ ٝتع منو    .(ْ)"توُب سنة ٙتانُت وستمائة"، وقاؿ: الدِّ

                                                

 وكاف فقيها فاضبًل عاش ٙتانُت سنة. ولو صلة وصدقة" .( زاد الذىب ُب تارخيو:" ٔ)
( وا١تقريزي ُب ٙٚ، رقم )ٕٙ/ٕ( وعبد القادر القرشي ُب "اٞتواىر ا١تضية" ٘ٛٙ، رقم )ٖ٘ٛ/ٔ( ترجم لو: اٟتسيٍت ُب "صلة التكملة" ٕ)

 .ٜٙٔ، والعيٍت ُب "عقد اٞتماف" صٕٛٛ/٘، و"ا١تقفى" ٖٔٗ/ٕ/ٔ"السلوؾ" 
، ٖ٘ٗ/ٖ( وُب "العب" ٖٗ٘، رقم )ٖٗٙ-ٖٖٙ/ٓ٘، والذىب ُب "تاريخ اإلسبلـ" ٕ٘/ٍٕت ُب "ذيل مرآة الزماف" ( ترجم لو اليونيٖ)

 .ٕٕ٘/ٔ، وا١تقريزي ُب "السلوؾ ١تعرفة دوؿ ا١تلوؾ" ٕٜٔ/ٗ، واليافعي ُب "مرآة اٞتناف" ٜٔ/ٕوالصفدي ُب "الواُب بالوفيات" 
. ودفن يـو األربعاء بسفح قاسيوف بعد الصبلة عليو باٞتامع ( قاؿ اليونيٍت: "توَب إىل رٛتة اهلل ّتبل ٗ) الصاٟتية ُب يـو الثبلثاء ثامن احملـر

حراً فيو، ناب ا١تظفري باٞتبل ُب الًتبة ا١تعروفة ّتده جوار ا١تدرسة الصاحبية... وقد كاف فقيهاً عارفاً ٔتذىب الشافعي عا١تاً بأصولو وفروعو، متب
 ، وكاف شديداً ُب أحكامو، يتحرى اٟتق ويقـو بو، وشكرت سَتتو ُب ذلك...".عن والده بدمشق سنُت كثَتة

 وقاؿ الذىب: "كاف موصوفاً ّتودة الّنقل وصّحتو وكثرتو.. وكاف مشهوراً بالّصرامة وا٢تيبة وا٢تّمة العالية والّتحّري ُب األحكاـ".
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 الجزء الثاني

 ،زكريايحيى بن الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن  بن إبراىيم بن عبد (ُ)محمد( ِِ)
رؼ عي  ،المىاًلًكيُّ  ،اإلسكندريةنزيل  ،(ِ)يُّ انً سى مٍ لً التّْ  ،األىٍنصىاًرمُّ إسحاؽ  يأب بنأبو عبد اهلل 

  (ّ)جٍ رٍ جً قاؿ الٍ يك الشٍَّرش بابن 
ٝتع من اٟتافظ أيب ٤تمد عبد اهلل بن ٤تمد بن عبيد اهلل اَٟتْجري بسبتة ُب صفر سنة تسعة وسبعُت 

 وٜتسمائة.
مياطيّ اٟتافظ لقيو   مرتُت بثغر اإلسكندرية ُب رحلتو األوىل والثانية. الدِّ

، ليُّ بً رٍ اإلً بن أبي بكر بن خلكاف، أبو عبد اهلل  بلبن إبراىيم بن ش (ْ)( محمدِِ)
 الشافعي، الفقيو، القاضي، المنعوت بالبدر

 واٟتافظ أيب ٤تمد بدؿ بن العمر بإربل .ٝتع من الفقيو الزاىد أيب عبد اهلل اٟتسُت بن أيب بكر بن خلكاف
مياطيّ اٟتافظ لقيو   ٔتدينة تل باشر من أعماؿ حلب وٝتع منو. الدِّ

اآلخرة، سنة ست وستُت وستمائة، ودفن من  ُٚتَاَدىقاؿ: "توُب ىذا الشيخ بالقاىرة يـو الثبلثاء خامس و 
 ."اهلل سفح ا١تقطم، وحضرت الصبلة عليو، رٛتويومو ب

بن إبراىيم بن عبد الواحد بن علي بن سركر بن رافع، أبو عبد اهلل  (ٓ)( محمدِّ)
 ، الحنبلي، الفقيو القاضي.الدّْمىٍشًقيُّ األصل،  (ٔ)يُّ سً لي ابػي النَّ 

 زيد بن اٟتسن الكنديٝتع من أيب اليمن 
                                                

( وُب "تذكرة ٖٓٔ، رقم )ٕ٘ٛ-ٕٗٛ/ٛٗ ُب "تاريخ اإلسبلـ" ( والذىبٙٓٚ، رقم )ٜٖٛ/ٔ( ترجم لو اٟتسيٍت ُب "صلة التكملة" ٔ)
( وابن شاكر ُب ٜٙ، رقم )ٜٔ/ٔ، والفاسي ُب "ذيل التقييد" ٕ٘ٔ/ٔ، والصفدي ُب "الواُب بالوفيات" ٖٕٛ/ٖ، "العب" ٖٛٗٔ/ٗاٟتفاظ" 

 .ٖٕٛ/٘، وابن العماد ُب "الشذرات" ٔٓٔ/٘، وا١تقريزي ُب "ا١تقفى" ٕٕٓ/ٕٓ"عيوف التواريخ" 
مياطّي: "كاف ثقة عْداًل، ُمَتحّرياً، ذا أصوؿ. مولده بتْلَمساف، ومات ُب ثالث عشر ذي القعدة  ".قاؿ الذىب ُب "تارخيو" قاؿ لنا الدِّ

 .ٗ٘/ٔ( نسبة إىل تِِلْمساف ببلد أفريقية، وىي بكسرتُت وسكوف ا١تيم. "لب اللباب" للسيوطي ٕ)
ؿ ابن حجر: واٞتِْْرج: بكسر أولو وسكوف الرْاء ٍب جيم: ٤تمد بن إبراىيم بن اِٞتْرج، حدث عنو ا١تغَتة ( ىكذا ضبطها اٟتافظ الدِّمياطّي. قاٖ)

 (.ٕٙٗ/ٔابن أيب العباس بالثغر. )تبصَت ا١تنتبو 
 (. ٕٛٔ، رقم )ٖٕٔ/ٜٗ( ترجم لو الذىب ُب "تاريخ اإلسبلـ" ٗ)
، وابن مفلح ُب "ا١تقصد ٖٖٖ/ٖ، وُب "تذكرة اٟتفاظ" ٕٓٗ/ٓ٘خ اإلسبلـ" ، والذىب ُب "تاريٜٕٗ/ٕ( ترجم لو اليونيٍت ُب "الذيل" ٘)

، والزركلي ُب ٖٗ٘-ٖٖ٘/٘، وابن العماد ُب "الشذرات" ٖٕٓ/ٔ( وا١تقريزي ُب "السلوؾ ١تعرفة دوؿ ا١تلوؾ" ٘٘ٛ، رقم )ٖٖٗ/ٕاألرشد" 
 .ٕٛٓ/ٛ، وكحالة ُب "معجم ا١تؤلفُت" ٜٕٓٚ-ٜٕٙ/٘"األعبلـ" 

ّي: نسبة إىل نابلس، وىي بلدة من ببلد فلسطُت. وىي بفتح النوف وضم الباء ا١تنقوطة بواحدة وضم البلـ وكسر السُت ا١تهملة. ( النَّابُػُلسِ ٙ)
 .ٖٔ/ٖينظر: "األنساب" للسمعاين 
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مياطيّ اٟتافظ لقيو   .بالقاىرة، وقرأ عليو الدِّ
 ."سنة ثبلث وستمائةقاؿ: "مولده بدمشق ُب يـو السبت رابع عشر صفر و 

وتوُب ُب القاىرة يـو السبت بعد الزواؿ الثاين والعشرين من احملـر سنة ست وسبعُت وستمائة، ودفن من 
الغد بسفح ا١تقطم. وقد بلغ ثبلثًا وسبعُت سنة إال إحدى وعشرين ليلة، وحضرت الصبلة عليو، وكاف 

 اٞتمع كبَتاً. 
 .-رضي اهلل عنو  -عن الشافعي  "ابن غيبلفحديث "وكاف قد أحضر عند ابن طبزد ُب 

، (ِ)يُّ اجً هى نػٍ بن إبراىيم بن محمد بن علي بن عياش، أبو عبد اهلل الصّْ  (ُ)( محمدِْ)
  ، الشافعي.السَّالكمُّ 

ٝتع من الشيخُت أيب ٤تمد اٟتسن بن علي بن اٟتسن األسدي، وأيب القاسم اٟتسُت بن ىبة اهلل بن 
 ٤تفوظ التغلب.

مياطيّ اٟتافظ قاء وىو من رف  لقيو باإلسكندرية، وقرأ عليو. الدِّ
مياطيّ اٟتافظ قاؿ  : مولد ابن عياش ُب ذي القعدة أو ذي اٟتجة سنة ست وتسعُت وٜتسمائة بسبل، الدِّ

 ٝتعتو منو.
 توُب عصر ليلة األربعاء العاشر من ذي القعدة سنة ٙتاف وستُت وستمائة.

 الدّْمىٍشًقيُّ اٍلمىٍحًتد،  (ْ)يُّ انً جى نٍ ح الزَّ تٍ بن إبراىيم بن أبي منصور بن أبي الفى  (ّ)( محمدِٓ)
 د.المولً 

 ٝتع من أيب علي حنبل بن عبد اهلل بن الفرج البغدادي الرصاُب.
مياطيّ اٟتافظ لقيو   بدمشق، وٝتع منو. الدِّ

أربع وتسعُت وٜتسمائة، وتوُب هبا يـو اإلثنُت بدمشق ُب سابع شهر رمضاف سنة  الز٧َّْتَاينِّ قاؿ: مولد ابن و 
 ثامن أو تاسع ربيع اآلخر سنة ست وٜتسُت وستمائة، ودفن من يومو بقابر الصوفية.

، النحوم، (ُ)يُّ قً ورٍ يي مى بن إبراىيم بن أمية، أبو عبد اهلل البغدادم، الٍ  (ٓ)( محمدِٔ)
 األديب.

                                                

 ( ِل أقف لو على ترٚتة.ٔ)
َهاجي: ِنْسَبة ِإىَل صنهاجة َوِىي قَبيَلة َمْشُهوَرة من ٛتَت َوِىي با١تغٕ) رب. وضبطها: ِبَضم الصَّاد اْلُمْهمَلة وَكسرَىا َوُسُكوف الن وف َوفتح ( الصِّنػْ

 .ٜٕٗ/ٕا٢ْتَاء َوبعد األلف ِجيم "اللباب ُب هتذيب األنساب" البن األثَت 
 (.ٜٖٓ، رقم )ٕٗٛ/ٛٗ( والذىب ُب "تاريخ اإلسبلـ" ٔٚٙ، رقم )ٜٖٚ/ٔ( ترجم لو اٟتسيٍت ُب "صلة التكملة" ٖ)
 .ٕٚٔ/ٔاف مدينة على حد أذربيجاف، وىي بفتح الزاى وسكوف النوف وفتح اٞتيم "لب اللباب" للسيوطي ( نسبة إىل ز٧تٗ)
 ( ِل أقف لو على ترٚتة. وقد ترجم اٟتافظ الدِّمياطّي ُب معجمو البن عمو "أٛتد بن ٤تمد بن أمية" ُب حرؼ ا١تيم.٘)
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مياطيّ وىو من أصحاب   أنشده قصيدة لنفسو ديدح هبا شيخو العماد. الدِّ
 :يقوؿ فيها

 كىرىث اٍلمىٍجدى يىاًفعان    
 أىًعمىادي اٍلوىرىل الذم    

 

 كبو بىاتى مشهدا 
ا  عادى باٍلجيًد إٍذ بىدى

 

بن إبراىيم بن يوسف، أبو عبد اهلل بن أبي إسحاؽ الموصلي، المؤدب،  (ِ)( محمدِٕ)
بضم الخاء المعجمة كتشديد التاء المثناة من  -ابن شيخنا إبراىيم، المعركؼ بابن خيٌتو 

 .-فوقو 
مياطيّ لقيو   .(ّ)با١توصل وقرأ عليو الدِّ

، أبو البركات بن حبيش بن أسعد بن عبد الرحمن بن الخضر بن ىبة اهلل (ْ)( محمدِٖ)
  .ؿالمعدَّ ، الدّْمىٍشًقيُّ ، (ٓ)يُّ وخً ني التػَّ 

 ٝتع من أيب علي حنبل بن عبد اهلل البغدادي.
مياطيّ اٟتافظ  لقيو  بدمشق، وقرأ عليو. الدِّ

 قاؿ: مولد ابن حبيش بدمشق سنة ٙتاف وٙتانُت وٜتسمائة.و 
  .(ٔ)توُب بدمشق أيضاً 

 .بن أسعد بن سعد، أبو عبد اهلل البغدادم، الموصلي، الزاىد (ُ)( محمدِٗ)

                                                                                                                                          

ب منها جزيرة يقاؿ ٢تا منورقة، بالنوف، وىي بالفتح ٍب الضّم، وسكوف الواو والراء يلتقي ( اْلَمُيوْرِقّي: نسبة إىل جزيرة ُب شرقّي األندلس بالقر ٔ)
 (.ٕٙٗ/ ٘فيو ساكناف، وقاؼ )معجم البلداف 

 ( ِل أقف لو على ترٚتة، وقد ترجم اٟتافظ الدِّمياطّي لوالده إبراىيم ُب حرؼ األلف، وقاؿ عنو: "ا١تقرئ، الكتب".ٕ)
 ٔتقدار ربع صفحة.( ىناؾ طمس ُب األصل ٖ)
، رقم ٖٜٕ/ٜٗ، والذىب ُب تاريخ اإلسبلـ ٜٔ/ٕ( واليونيٍت ُب "ذيل ا١ترآة" ٖٜٓٔ، رقم )ٜٛ٘/ٕ( ترجم لو اٟتسيٍت ُب "صلة التكملة" ٗ)
 . ٕٔٓ/ٕ( والصفدي ُب "الواُب" ٕٕٖ)

شهد ُعْروة. كاف كبَت القْدر، صاحب أوراد وعبادة وزُىد وإقباؿ قاؿ الذىب ُب تارخيو: الّشيخ الّزاىد الّصاّب أبو عبد اهلل ا٢تَْمدايّن، اجملاِور ٔت
رى، على اآلخرة. حدَّث بالبخارّي عن ابن الزَّبيدّي. قرأه عليو ا٠تطيب شرؼ الّدين الفزارّي. وٝتع منو: قاضي القضاة ٧تم الدين ابن َصصْ 

 .وٚتاعة. وتُػُوُّب ُب صفر )سنة تسع وستُت وستمائة( وشّيعو خْلٌق، كبَت
 ( نسبة إىل تنوخ قبائل أقاموا بالبحرين، وىي بالفتح ٍب ضم النوف ا٠تفيفة ومعجمة.٘)
 ( قاؿ الذىب ُب تارخيو: الّشيخ الّزاىد الّصاّب أبو عبد اهلل ا٢تَْمدايّن، اجملاِور ٔتشهد ُعْروة.ٙ)

 كاف كبَت القْدر، صاحب أوراد وعبادة وُزىد وإقباؿ على اآلخرة. 
 عن ابن الزَّبيدّي. قرأه عليو ا٠تطيب شرؼ الّدين الفزارّي. وٝتع منو: قاضي القضاة ٧تم الدين ابن َصْصرى، وٚتاعة. حدَّث بالبخاريّ 

 وتُػُوُّب ُب صفر )سنة تسع وستُت وستمائة( وشّيعو خْلٌق، كبَت.
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  مات ٤تمد بدمشق سنة ٙتاف وٜتسُت وستمائة.
 .(ٕ)بباب النصر... دفن من الغد

 .يُّ سً لي ابػي النَّ  ،أبو أحمد ،بن إسماعيل بن أحمد بن أبي الفتح، أبو عبد اهلل (ّ)( محمدَّ)
مياطيّ اٟتافظ لقيو   .إليها ٤تمد الّنابُلِسيّ بدمشق، وٝتع منو حينما قدـ  الدِّ

 رسوؿي كينَّا ًفى جىنىازىةو ًفى بىًقيًع اٍلغىٍرقىًد، فىأىتىانىا ٚتلة ما ٝتع منو حديث علي بن أيب طالب، قاؿ:  منوكاف 
ٍولىوي، كىمىعىوي ًمٍخصىرىةه فػىنىكَّسى  -صلى اهلل عليو كسلم  -اللًَّو  ، فىجىعىلى يػىٍنكيتي رأسىوي فػىقىعىدى كىقػىعىٍدنىا حى

فيوسىةو ًإالَّ » :ًبًمٍخصىرىتًًو ثيمَّ قىاؿى  نًَّة كىالنَّاًر، كىًإالَّ   كقد مىا ًمٍنكيٍم ًمٍن أىحىدو ًمٍن نػىٍفسو مىنػٍ انػيهىا ًمنى اٍلجى كيًتبى مىكى
ةن قى  ًعيدى ًقيَّةن أىٍك سى فػىقىاؿى رىجيله يىا رىسيوؿى اللًَّو أىفىالى نػىتًَّكلي عىلىى ًكتىابًنىا كىنىدىعي اٍلعىمىلى، فىمىٍن كىافى ًمنَّا «. ٍد كيًتبى شى

ًة  فىسىيىًصيري ًإلىى أىٍىًل ًمٍن أىٍىًل السَّعىادىًة فىسىيىًصيري ًإلىى أىٍىًل السَّعىادىًة، كىمىٍن كىافى ًمنَّا ًمٍن أىٍىًل الشَّقىاكى
الشَّقىاًء أىل  كىأىمَّا .السَّعىادىةً  كف ًلعىملً يسَّري ممىا أىٍىًل السَّعىادىًة فى فأ ;اٍعمىليوا فىكيلّّ مييىسَّره »فقاؿ:  .الشَّقىاكىةً 

نػييىسّْريهي ٍٔسنىى )( كىصىدَّؽى بًاٍلحي ٓفىأىمَّا مىٍن أىٍعطىى كىاتػَّقىى ) ﴿ .«ًلعىمىًل أىٍىًل الشَّقىاكىةً  كفسَّري ميفى  ( فىسى
ٍغنىى )ًٕلٍلييٍسرىل ) نػييىسّْريهي ًلٍلعيٍسرىلٗ( كىكىذَّبى بًاٍلحيٍسنىى )ٖ( كىأىمَّا مىٍن بىًخلى كىاٍستػى   .(ٓ( )ْ)﴾ ( فىسى

وأخبنا بو األشياخ العشرة: عبد الرٛتن بن عبد الرٛتن بن العجمي، وصقر بن حيِت بن ساِل ْتلب، 
و٤تمد ابنا عبد  ،القاىر بن اٟتسن با١توصل، و٤تمد بن سعيد بن عبد اهلل، وعبد اٟتميدواٟتسن بن عبد 

وعبد العزيز بن عبد الوىاب، وإبراىيم بن خليل، و٘تاـ بن أيب بكر  ،ا٢تادي بن اٟتسُت بن عبد الدائم
َمْشِقي    .الدِّ

اين، وبركات علي اٟترّ  ، و٤تمد بنالثقفيٝتع ىذا الشيخ بدمشق من أٛتد بن ٛتزة السلمي، وحيِت 
بن  وٛتزةشوعي. وٝتع ٔتصر من ىبة اهلل بن حيِت، وىبة اهلل بن علي البوصَتي، وإٝتاعيل بن صاّب، ا٠تُ 

 وزوجو فاطمة بنت سعد ا٠تَت.وعلي بن إبراىيم الدمشقي ، علي بن ٛتزة البغدادي
 وكاف شيخاً صاٟتاً، صحيح السَّماع.

                                                                                                                                          

 ( ِل أقف لو على ترٚتة.ٔ)
 ( ىناؾ طمس ُب األصل مقدار ربع صفحة.ٕ)
، ٕٖ٘/ٖٕ، و"سَت أعبلـ النببلء"  ٖٛٛ/ٗٔ( والذىب ُب "تاريخ اإلسبلـ" ٗٔٚ، رقم )ٕٓٗ/ٔ"صلة التكملة" ( ترجم لو اٟتسيٍت ُب ٖ)

، وبدر الدين العيٍت ٖٕٔ/ٖٔ، وابن كثَت ُب "البداية والنهاية" ٜٕٔ/ٕ، والصفدي ُب "الواُب" ٗ٘ٔ/ٗ، و"تذكرة اٟتفاظ" ٖٕ٘/٘و"العب" 
، رقم ٜٚ/ٔالتقييد"  ( والفاسي ُب "ذيلٖ٘ٚ، رقم )ٕٚٙ/ٕلذيل على طبقات اٟتنابلة" ، وابن رجب ُب "اٚٗ/ُٔب "عقد اٞتماف" 

، وابن العماد ُب ٜٙ/ٚ، النجـو الزاىرة ٗٔٗ/ٕ/ٔ( وا١تقريزي ُب "السلوؾ" ٖٜٓ، رقم )ٖٛٚ/ٕ( وابن مفلح ُب "ا١تقصد األرشد" ٕٔٔ)
 .ٖٕٛ/٘"الشذرات" 

(، ٜٕٙٔ، حديث رقم )ٛ٘ٗ/ٔباب موعظة احملدث عند القب وقعود أصحابو حولو،  ( أخرجو البخاري ُب "الصحيح" كتاب اٞتنائز،ٗ)
وُب مواضع غَتىا، وأخرجو مسلم ُب "الصحيح" كتاب القدر،  باب كيفية ا٠تلق اآلدمي ُب بطن أمو وكتابة رزقو وأجلو وعملو وشقاوتو 

 (.ٕٚٗٙ، حديث رقم )ٖٕٗٓ/ٗوسعادتو، 
 .(ٓٔ-٘( سورة الليل، من اآلية )٘)
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البن ىشاـ بسماعو من ىبة اهلل بن علي بن حرب بن حيدرة  "معليو وسلّ  ى اهللصلّ  قرأت عليو "سَتة الّنبّ 
أيب ٤تمد، بسماعو من عبد اهلل بن رِفاعة بن عدي السعدي، عن ا٠تلعي، عن ابن النحاس، عن ابن الورد، 

ا من حيِت الثقفي معن البّقي، وقرأت عليو وعلى إبراىيم بن خليل "ا١تعجم الصغَت" للطباين بسماعه
وبسماعو من فاطمة بنت عبد اهلل اٞتوزجانية، بن ا١تهر بن أيب نزار، وره من أيب عدناف ٤تمد بن أٛتد ْتض

 بسماعها من أيب بكر ٤تمد بن عبد اهلل بن زيد، عن الطباين.
  سنة ست وستُت ٜتسمائة تقديراً. (ٔ)مولد ٤تمد بن إٝتاعيل بقرية من قرى نابلس

 .(ٕ)اٟتجة سنة ست وٜتسُت وستمائة ووفاتو هبا ُب العشر األوؿ من ذي

بن إسماعيل بن عبد اهلل بن عبد المحسن بن أبي بكر بن ىبة اهلل، أبو  (ّ)( محمدُّ)
 الدار كالمولد، المعركؼ بابن األنماطي.الدّْمىٍشًقيُّ ، المصرم اٍلمىٍحًتد، مُّ ارً صى نٍ األى  ،بكر

  ٝتع من أيب القاسم عبد الصمد بن ٤تمد األنصاري.
مياطيّ اٟتافظ  لقيو  بدمشق، وٝتع منو هبا. الدِّ

 ولد ابن األمناطي بدمشق ليلة األربعاء تاسع رجب سنة تسع وستمائة.وقاؿ: 
 وتوُب يـو اإلثنُت من ذي اٟتجة سنة أربع وٙتانُت وستمائة بالقاىرة، ودفن من الغد بباب النصر.

بار، ابن أبي الحجاج بن إسماعيل بن عبد الجبار بن يوسف بن عبد الج (ْ)( محمدِّ)
، المقدسي اٍلمىحًتد، المصرم الدار كالمولد، الكاتب المنعوت (ٓ)يُّ امً أبو الحسين اٍلجيذى 

  بالضياء.
 ٝتع من أيب حفص بن أيب بكر بن أيب ٤تمد البغدادي بدمشق.

مياطيّ عليو قرأ  وٜتسمائة. وطعن مولد ابن أيب اٟتجاج ٔتصر ُب تاسع صفر سنة أربع وسبعُت " وقاؿ: الدِّ
ُب وقعة الَفرَنج با١تنصورة يـو الثبلثاء الرابع من ذي القعدة، سنة سبع وأربعُت وستمائة، وٛتل إىل القاىرة 

 ."فمات هبا ليلة األربعاء، ٍب ٛتل إىل القرافة، ودفن هبا يـو األحد بسفح ا١تقطم

                                                

 ( وىي قرية مردا كما أشار إليها اٟتسيٍت ُب الصلة.ٔ)
 : "لو مشيخة، وحدث، وخطب بقرية مردا مدة.ٕٓٗ/ٔ( قاؿ اٟتسيٍت ُب "الصلة" ٕ)
( ٚٔٔ، رقم )ٜٜ/ٔ، والفاسي ُب "الذيل" ٕٔٗ/ٔ( والصفدي ُب "الواُب" ٕٛٙ، رقم )ٜ٘ٔ/ٔ٘( ترجم لو الذىب ُب "تاريخ اإلسبلـ" ٖ)

 .ٖٛٛ/٘ "الشذرات" وابن العماد ُب
( والذىب ُب "تاريخ ٖٛٔ، رقم )ٕٕٔ/ٔ، واٟتسيٍت ُب "صلة التكملة" ٔٚٙٔ-ٓٚٙٔ/ٗ( ترجم لو ابن العدًن ُب "بغية الطلب" ٗ)

، وابن ٗٛٔ، وأبو شامة ُب "ذيل الروضتُت" ٖٓٓ/ٔ، وابن ا١تستوُب ُب "تاريخ إربل" ٕٛٔ/ٕ، والصفدي ُب "الواُب" ٖٚٙ/ٚٗاإلسبلـ" 
 .ُٗٛٗب "مشيختو"  ٚتاعة

 .ٔٙ/ٔ( نسبة إىل ُجذاـ قبيلة من اليمن. وىي بضم اٞتيم. "لب اللباب" للسيوطي ٘)
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بن الحسين،   اهلل بن عبد بن إسماعيل بن عثماف بن المظفر بن ىبة اهلل (ُ)( محمدّّ)
  ، الشافعي، المعركؼ بالمجد ابن عساكرالدّْمىٍشًقيُّ  أبو عبد اهلل،

 ٝتع من أيب حفص بن أيب بكر بن أيب ٤تمد البغدادي 
مياطيّ لقيو اٟتافظ  بدمشق وٝتع منو. وقاؿ: "توُب ٤تمد ابن عساكر بدمشق يـو ا٠تميس من ذي  الدِّ

 القعدة، سنة تسع وستُت وستمائة، وصلي عليو يـو اٞتمعة".

 "وكاف مولده بدمشق ُب سنة سبع وٙتانُت وٜتسمائة ٗتميناً".

األصل،  (ّ)يُّ النً قى سٍ بن إسماعيل بن ىبة اهلل بن أبي نوح، أبو عبد اهلل العى  (ِ)( محمدّْ)
  ، صاحب السّْلىفي.(ْ)ٍلًبيسالشافعي، المنعوت بالتاج، نزيل بً ، الفقيو الدّْمياطيٌ 

مياطيّ لقيو اٟتافظ   ببلبيس وٝتع منو، وقاؿ: "ولد ابن نوح سنة ستة وستُت وٜتسمائة بدمياط". الدِّ
 وتوُب ببلبيس ليلة اٞتمعة وقت ا١تغرب ُب مستهل رمضاف سنة ست وأربعُت وستمائة.

بى جى بن أنٍ  (ٓ)( محمدّٓ)
البغدادم،  ،بن أبي عبد اهلل بن عبد الرحمن بن الحسن (ٔ)

 ، أبو الحسن.وفيُّ ، الصُّ اؿي عَّ ، النػَّ (ٕ)يُّ جً زى األى 
ُه ألمو.  ٝتع من أيب ٤تمد والقاسم ظاعن بن ٤تمد بن ٤تمود القرشي، األسدي، الزبيدي، َجد 

مياطيّ لقيو اٟتافظ   ٔتكة والقاىرة وٝتع منو، وقرأ عليو. الدِّ

                                                

، ٕٗ/ الورقة ٔ، والبزال ُب "ا١تقتفي" ٖٙٗ/ٕ( واليونيٍت ُب "ذيل ا١ترآة" ٜٓٔٔ، رقم )ٜٓٙ/ٕ( ترجم لو اٟتسيٍت ُب "صلة التكملة" ٔ)
، والفاسي ُب "ذيل التقييد" ٜٕٔ/ٕ، والصفدي ُب "الواُب" ٕٖٓ/ٖ( و"العب" ٖٕٖم )، رقٜٕٗ/ٜٗوالذىب ُب "تاريخ اإلسبلـ" 

 .ٖٖٔ/٘، وابن العماد ُب الشذرات ٖٕ٘/ٚ( وابن تغري بردي ُب "النجـو الزاىرة" ٕٓٔ، رقم )ٔٓٔ/ٔ
 ( ِل أقف لو على ترٚتة.ٕ)
عسقبلف ُب "بلخ" ينسب إليو ٚتاعة من احملدثُت. انظر ( مدينة من أعماؿ فلسطُت على ساحل البحر. وىناؾ موضع آخر يقاؿ لو ٖ)

 .ٜٓٔ/ٔ، و"األنساب ا١تتفقة" البن القيسراين ٜٕٗ/ٜ"األنساب" 
 . وىي تقع اليـو ُب ٤تافظة الشرقية ٔتصر.ٜٚٗ/ٔ( مدينة على عشرة فراسخ من مصر بطريق الشاـ. "معجم البلداف" ٗ)
-ٖٜٖ/ٛٗ، والذىب ُب "تاريخ اإلسبلـ" ٔٚٗ/ٔ( واليونيٍت ُب "ذيل ا١ترآة"ٕٙٛرقم ) ،٘٘ٗ/ٔ( ترجم لو اٟتسيٍت ُب "صلة التكملة" ٘)

، وابن تغري بردي ُب ٖٕٔ/ٕ( والصفدي ُب "الواُب" ٕٓٗ، رقم )ٖٖٗ/ٖٕ، و"سَت أعبلـ النببلء" ٜٕٙ/ٖ( و"العب" ٕٓ٘، رقم )ٜٖٗ
 "  .٘٘/ٔ، وكحالة ُب "معجم ا١تؤلفُت" ٙٗ/ٙعبلـ" . والزركلي ُب "األٜٜٕ/٘، وابن العماد ُب "الشذرات" ٕ٘ٓ/ٚ"النجـو

أ.د. بشار عواد ك د. ناجي معركؼ، ىػ( مشيخة، وقد نشرت بتحقيق ٗٗٙقلت: خرّج لو ابن ا١تنذري: اٟتافظ ٤تمد بن عبد العظيم )ت 
 ص.ٕٗٓـ، ُب ٜ٘ٚٔىػ ٜٖ٘ٔ، ُب اجملمع العلمي العراقي ببغداد، سنة معركؼ

 اإلسبلـ" و"الواُب" وغَتىم: ٤تمد بن األ٧تب. ( ُب "صلة التكملة" و"تاريخٙ)
اء ( قاؿ السمعاين: ىذه النسبة إىل باب األزج وىي ٤تلة كبَتة ببغداد، قيل كاف هبا أربعة آالؼ طاحونة، وكاف منها ٚتاعة كثَتة من العلمٚ)

 .ٓٛٔ/ٔوُب آخرىا اٞتيم.  يح األلف والزاو اللَّو. وىي بفتوالزىاد والصاٟتُت وكلهم إال ما شاء اهلل على مذىب أٛتد بن حنبل رٛت
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وقاؿ: أجاز ٢تذا الشيخ ٚتاعة من شيوخ بغداد وحدَّث هبا عنهم، منهم: عبيد اهلل بن شايتل، وأبو 
السعادات القزاز، وعبد ا١تغيث اٟتريب، ووفاء الًتكي، ومسعود بن الّنادر، وعبد ا١تنعم الفراوي، وعبد 

 وغَتىم.الوىاب بن أيب حية، و٤تمد بن عقيل، 
 وكاف شيخاً صاٟتاً، صحيح السماع واإلجازة.

مولده ببغداد ُب سلخ شعباف سنة ٜتس وسبعُت وٜتسمائة، ووفاتو بالقاىرة برباط سعيد السعداء عشية 
يـو الثبلثاء، الرابع عشر من رجب سنة تسع وٜتسُت وستمائة، ودفن يـو األربعاء بسفح ا١تقطم ّتوار 

 الشيخ أيب السعود.

 الدّْمىٍشًقيُّ اٍلمىٍحًتد،  (ِ)مُّ رً زى جى بن بدر بن محمد بن يعيش، أبو عبد اهلل الٍ  (ُ)حمد( مّٔ)
 .اجي سٌ ، النَّ (ّ)يُّ حً الً الدار كالمولد، الصَّ 

 ٝتع من أيب حفص بن أيب بكر بن أيب ٤تمد البغدادي.
مياطيّ لقيو اٟتافظ   وٝتع منو بقاسيوف ظاىر دمشق. الدِّ

اٍلمىٍحًتد،  (ٓ)يُّ خً لٍ بن أبي بكر بن أحمد بن خلف، أبو عبد اهلل، البػى  (ْ)( محمدّٕ)
 اٍلميعىمَّر. ،يٌ خً لٍ البػى  ،الدار كالمولد، المقرئ، المعركؼ بالنور بن النور الدّْمىٍشًقيُّ 

 ٝتع من اٟتافظ أيب طاىر أٛتد بن ٤تمد بن أٛتد السلفي األصبهاين.
مياطيّ لقيو اٟتافظ   بدمشق، وٝتع منو ُب بيتو. الدِّ

وقاؿ: كاف ٢تذا الشيخ إجازة من السلفي، وٝتع "األربعُت" أليب نصر ٤تمد بن علي بن ودعاف من أيب 
َمْشِقي  بالقاىرة برباط سعيد السعداء سنة اثنتُت وسبعُت  ا١تظفر منصور بن طاىر بن أيب القاسم الصفار الدِّ

 وٜتسمائة بسماعو من ابن الزمل، عنو.
ٝتع "األربعُت" للحاكم من أيب الغنائم ا١تطهر بن خلف بن عبد الكرًن الشحامي بثغر اإلسكندرية سنة و 

 ٜتس وسبعُت وٜتسمائة.
                                                

( وابن أيبك الدِّمياطّي ُب "ذيلو على صلة ٜٖٕ، رقم )ٜٗٔ/ٓ٘، والذىب ُب "تاريخ اإلسبلـ" ٓٙ/الورقة ٔ( ترجم لو البزال ُب ا١تقتفي ٔ)
فقاؿ: "َأْخبَػَرنَا اْلَمَشاِيُخ الص َلَحاُء  ، وقد ذكره شيخ اإلسبلـ ابن تيمية ُب معرض حديثو٘ٛٙ/ٕالتكملة" للحسيٍت، انظر "صلة التكملة" 

ُد ْبُن َبْدِر ْبِن ٤ُتَمَِّد ْبِن يَِعيَش اٞتَْْزرِي " انظر: "٣تموع الفتاوى"   .ٗٙ/ٕاْلُمْسِنُدوَف أَبُو َعْبِد اللَِّو ٤ُتَمَّ
َها اْلموصل وسنجار وحرإ) ف والرىا والرقة َورَأس اْلعُت وآمد وميافارقُت وديار بكر، َوِىي ِببلد ( َىِذه النِّْسَبة ِإىَل "اٞتزيرة" َوِىي عدَّة ِببلد ِمنػْ

َا قيل ٢َتَا اٞتزيرة ٢تََذا. َوقد ُٚتع ٢َتَا تَارِيخ. "اللباب ُب هتذيب األنساب"   .ٕٚٚ/َٔبُت دجلة والفرات َوِإمنَّ
ب بلبيس و٤تلة ببغداد. ينظر: "لب اللباب" للسيوطي ( بكسر البلـ إىل صاّب جد ىم، قلت: وإىل الصاٟتية قرية بدمشق وبلد أخرى قر ٖ)
ٔ/ٔٙٓ. 
( و"سَت أعبلـ النببلء" ٕٙٔ، رقم )٘٘ٔ/ٛٗ( والذىب ُب "تاريخ اإلسبلـ" ٖٚ٘( ترجم لو: اٟتسيٍت ُب "صلة التكملة" رقم )ٗ)

 .ٕٔٙ/٘ ، وابن العماد ُب "الشذرات"ٖ٘ٗ/٘، وا١تقريزي ُب "ا١تقفى" ٕٔٚ/ٖ( و"العب" ٕ٘ٔ، رقم )ٖٚٓ/ٖٕ
 .ٖٖٓ/ٕ( نسبة إىل بلدة من ببلد خراساف يقاؿ ٢تا بلخ. "األنساب" للسمعاين ٘)
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 وٝتع "ا١تساواة" أليب سعيد ٤تمد بن عبد الرٛتن ا١تسعودي منو.
 من حنبل الرصاُب بسنده. -رٛتو اهلل  -وٝتع شيئاً من "مسند اإلماـ أٛتد" 

 ع ذلك بدمشق.قرأت عليو ٚتي
 وكاف شيخاً صاٟتاً قدًن السماع وا١تولد.

 ولد ُب سنة سبع وٜتسُت وٜتسمائة بدمشق بزقاؽ العجم.
 وتوُب بدمشق ليلة األربعاء، الرابع والعشرين من شهر ربيع اآلخر سنة ثبلث وٜتسُت وستمائة.

البغدادم،  ،بن أبي بكر بن إسماعيل بن علي بن عباس، أبو عبد اهلل (ُ)( محمدّٖ)
  البواب، أخو شيخنا إبراىيم.

 ٝتع من أيب الفتح عبيد اهلل بن أيب ٤تمد عبد اهلل بن ٤تمد ا١تراتب الدباس.
مياطيّ لقيو اٟتافظ   بالرباط السلجوقي غريب بغداد، وقرأ عليو. الدِّ

 .وقاؿ: مولد ىذا الشيخ ببغداد سنة ستُت وٜتسمائة. وتركتو هبا حياً سنة ٜتسُت وستمائة

بن أبي بكر بن الحسين بن مسعود بن يحيى بن عبد اهلل الموصلي،  (ِ)( محمدّٗ)
بضم الراء كفتح الشين  -الصواؼ، أخو شيخنا الحسين، المعركؼ كالدىما بابن ريشىٍيق 

 أبو عبد اهلل. -المعجمة كتسكين الياء 
 ٝتع من أيب ٤تمد وأٛتد عبد اهلل بن أٛتد بن غنائم البغدادي با١توصل.

مياطيّ لقيو اٟتافظ   با١توصل، وٝتع منو. الدِّ
 وقاؿ: مولد ٤تمد بن ُرَشْيق ُب سنة ٙتاف وٙتانُت وٜتسمائة.

البغدادم، الحربي، المعركؼ بابن  ،بن أبي بكر بن الحسين، أبو عبد اهلل (ّ)( محمدَْ)
 .(ْ)الكوفي

  الحٌمامي، البغدادم. اهلل، أبو عبدبن أبي بكر بن سعيد،  (ٓ)( محمدُْ)

                                                

، ٕٕٛ/ِٛٗل أقف لو على ترٚتة، وقد ترجم اٟتافظ الدِّمياطّي ألخيو "إبراىيم" ُب حرؼ األلف، والذىب أيضًا ُب "تاريخ اإلسبلـ"  (ٔ)
 .ٜٕٚ/ٖو"العب" 

َمْشِقي  ُب "توضيح ا١تشتبو" ٖ٘/ٔإكماؿ الكماؿ" ( ترجم لو ابن الصابوين ُب "تكملة ٕ)  .ٗٔٔ/ٗ، كما وذكره ابن ناصر الدِّ
 ( ِل أقف لو على ترٚتة.ٖ)
 ىناؾ طمس ُب األصل ٔتقدار ثبلثة سطور.( ٗ)
 ( ِل أقف لو على ترٚتة.٘)
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مياطيّ قاؿ   .(ُ): "ولد سنة ستُت وٜتسمائة"الدِّ

  الفٌراشبن أبي بكر بن سعد بن عبد اهلل البغدادم،  (ِ)( محمدِْ)
مياطيّ قاؿ   أنشدنا ٤تمد بن أيب بكر ببغداد لنفسو: الدِّ

 يا من طريقتو العفاؼي كخيٍلقيوي    
 إني كقفت على عيالؾ مدائحي

 المهذَّبى في العيلى عاىدتي مذىبكى 
 كرأيت مدحك للمعالي حاكيان 

 فجعلتي رأيك عمدتي كىدايتي               
 

نىا   ترؾي التَّكىلًُّف فيو مهما أىٍكمى
نىا إلفيكلذاؾ   عند غيرؾ أىٍلكى

 كسموتي مىٍنًطقىكى الوجيز األىٍحسىنا
 كىو الوسيط لديك في نيل اٍلمينى
 كنظمتي من ديرّْ البحور المثمنا

 

بن أبي بكر بن أبي الفتح، أبو عبد اهلل البغدادم، اٍلحىٍربي، المعركؼ  (ّ)( محمدّْ)
  -بضم السين المهملة كتشديد الياء المثناة  -بابن السُّبػىٌيل 

 ٝتع من أيب أٛتد عبد اهلل بن أٛتد بن صاعد اٟتريب.
مياطيّ لقيو اٟتافظ   ّتامع اٟتربية غريب بغداد. الدِّ

 ،البغدادم، البوَّاب ،بن أبي بكر بن محمود بن علي، أبو عبد اهلل (ْ)( محمدْْ)
  المعركؼ بابن الكاتب، أخو شيخنا علي.

 ٝتع من أيب الفرج عبد ا١تنعم بن عبد الوىاب بن سعد بن صدقة اٟتراين.
مياطيّ لقيو اٟتافظ   ببغداد، وقرأ عليو. الدِّ

بن جبريل بن أبي الفوارس بن جبريل بن أحمد بن علي بن خالد، أبو  (ٓ)( محمدْٓ)
 اٍلمىٍحًتد، المصرم الدار كالمولد، الصوفي. (ٔ)مُّ دً نٍ بػى الفضل، كأبو عبد اهلل، الدَّرٍ 

 ٝتع من أيب خليل عبد ا٠تالق بن فَتوز ابن ا١تعافري اٞتوىري، ا٢تمداين الواعظ.

                                                

 ( بيض لو ا١تصنف مقدار ربع صفحة، وِل يذكر ُب ترٚتتو سوى ما تقدـ.ٔ)
 ترٚتة.( ِل أقف لو على ٕ)
 ( ِل أقف لو على ترٚتة.ٖ)
 ب.ٙٗ( ِل أقف لو على ترٚتة، وىو من شيوخ أيب الفضائل دانياؿ، فقد روى عنو ُب مشيختو، ؽ ٗ)
 .ٜٚٗ/٘، وا١تقريزي ُب "ا١تقفى" ٜٗٗ/ٚٗ( والذىيي ُب "تاريخ اإلسبلـ" ٚٗٗ، رقم )ٕٔٚ/ٔ( ترجم لو اٟتسيٍت ُب "صلة التكملة" ٘)
(. وىي تقع اليـو ُب ٚتهورية داغستاف ٖٖٓ/ ٔد، مدينة على ْتر طبستاف، ويقاؿ لو باب األبواب. )معجم البلداف (نسبة إىل َدْربَػنْ ٙ)

 باالٖتاد الروسي.
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 قرأ عليو. بالقاىرة، و  الدِّمياطيّ لقيو اٟتفاظ 
ْربَػْنِدي من غَت واحد بالقاىرة. وكاف مولده هبا ُب ربيع األوؿ سنة إحدى وٙتانُت  وقاؿ: ٝتع ابن الدَّ
وٜتسمائة. وتوُب هبا ُب صبيحة يـو األحد خامس عشر، وقيل سادس عشر ذي القعدة سنة ٜتسُت 

 وستمائة. ودفن بسفح ا١تقطم يـو اإلثنُت من اليـو ا١توال.

اسم، أبو عبد اهلل بن أبي حبيب بن أبي حامد بن الحسين بن الق (ُ)( محمدْٔ)
  الصوفي. -من أسفل كبعدىما نوف  باثنين بتكرير الياء المنقوطة - (ِ)يينيالفارسي، الما

 ٝتع من أيب الفرج ابن ىوازف القشَتي، النيسابوري 
مياطيّ لقيو اٟتافظ   وٝتع منو الدِّ

 نهاية الجزء الثاني
  

                                                

 ( ِل أقف لو على ترٚتة.ٔ)
َها ٚتَاَعة من  ( ا١تايٍت ِبَفْتح اْلِميم َوبعد األلف يَاء َمْكُسوَرة ٖتتَها نقطتاف َوُب آخرَىا نوف َىِذه النِّْسَبة ِإىَل ٕ) ماين َوِىي من ِببلد فَارس خرج ِمنػْ

 اْلعلَماء.
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 الثالثالجزء 

بن  بن الفرات بن ظفر بن محسن بن مظفربن إسماعيل  بن الحسن (ُ)( محمدْٕ)
 أ(ُ/ؽ ّ) ، المعدؿ.اإًلٍسكىٍندىًرمُّ ، (ِ)يُّ مً خٍ ، أبو الفتح اللَّ الفرات

ٝتع من أيب القاسم عبد الرٛتن بن مكي بن ٛتزة بن ُمَوقَّا بن علي األنصاري، والفقيو أيب الفضل ابن 
 الرٛتن بن ٤تمد بن منصور اٟتضرمي.الفقيو عبد 

مياطيّ لقيو اٟتافظ   باإلسكندرية ُب قدمتو الثانية إليها، وٝتع منو. الدِّ
 وقاؿ: توُب ابن الفرات ُب سابع عشر صفر، سنة ثبلث وأربعُت وستمائة باإلسكندرية.

السالـ بن عتيق بن محمد، أبو بكر بن الحسن بن الفقيو عبد  (ّ)( محمدْٖ)
رؼ ، المعدؿ، المعركؼ بالشَّ المىاًلًكيُّ الدار كالمولد،  اإًلٍسكىٍندىًرمُّ اٍلمىٍحًتد،  (ْ)يُّ سً اقي فى السَّ 

 ابن المقدسية، كىو ابن أخت الحافظ أبي الحسن علي بن المفضل المقدسي.
َلفي، األصبهاين. ومن أيب الفضل أٛتد بن الفقيو أيب  ٝتع من اٟتافظ أيب ظاىر أٛتد بن ٤تمد بن أٛتد السِّ
 القاسم عبد الرٛتن بن ٤تمد بن منصور بن ٤تمد الفضل اٟتضرمي ُب ٤تـر سنة أربع وٙتانُت وٜتسمائة.

مياطيّ لقيو اٟتافظ  باإلسكندرية ُب رحلتو الثانية إليها، وٝتع منو ُب ذي اٟتجة سنة تسع وثبلثُت  الدِّ
 وستمائة.

مد بن اٟتسن قراءة عليو وأنا أٝتع باإلسكندرية ُب وقاؿ رٛتو اهلل: أخبنا الشيخ الّصاّب الثقة أبو بكر ٤ت
أخبنا اٟتافظ أبو طاىر  -وىو أوؿ حديث ٝتعتو منو  -الرحلة الثانية، ُب ذي اٟتجة سنة تسع وثبلثُت 

لِفّي األصبهاين قراءة عليو وأنا حاضر ُب يـو اإلثنُت الثاين  أٛتد بن ٤تمد بن أٛتد بن ٤تمد بن إبراىيم السِّ
وىو أوؿ حديث ُقرئ ل عليو، وأوؿ ٣تلس حضرنا  -ن صفر سنة ٜتس وسبعُت وٜتسمائة والعشرين م

وأخبنا  -فيو وليس عندي عنو سواه، وقد أجازين أف أروي عنو ٚتيع ما جيوز لو روايتو مع ىذا اٟتديث 
و ُب وىو أوؿ حديث ٝتعتو من -الفقيو ا٠تطيب أبو اٟتسن بن أيب الفضائل الشافعي بالفسطاط غَت مرة 

                                                

 .ٕ٘ٓ/ٚٗ(. والذىب ُب "تاريخ اإلسبلـ" ٕٔٔ، رقم )ٛٔٔ/ٔ( ترجم لو اٟتسيٍت ُب "صلة التكملة" ٔ)
 .ٖٕٓ/ٔ( نسبة إىل ٠تَْم قبيلة من اليمن. وىي بفتح البلـ وسكوف ا٠تاء. "لب اللباب" للسيوطي ٕ)
، ٜٚٔ/ٛٗ، والذىب ُب "تاريخ اإلسبلـ" ٖٖ/ٔ( واليونيٍت ُب "ذيل ا١ترآة" ٕٚ٘، رقم )ٖٖٔ/ٔاٟتسيٍت ُب "صلة التكملة" ( ترجم لو ٖ)

، وذكر أنو ولد ُب سنة اثنتُت ٕٖ٘/ٕ، والصفدي ُب "الواُب" ٖٕٚ/ٖ( و"العب" ٕٕٓ، رقم )ٜٕ٘/ٖٕ( و"سَت أعبلـ النببلء" ٓٚٔرقم )
( و ٚٚٔ، رقم )ٜٖٚ/ٔ، والسيوطي ُب "حسن احملاضرة" ٙٗ٘/٘، وا١تقريزي ُب "ا١تقفى" ٕٕٙا١تسبوؾ" وسبعُت، والغساين ُب "العسجد 

 .ٕٙٙ/٘ابن العماد ُب "الشذرات" 
 «.مشيخة»قاؿ الذىب ُب "تارخيو": خرّج لو منصور بن َسِليم اٟتافظ 

. وىي مدينة ٖٚٔ/ٔقاؼ ومهملة. "لب اللباب" للسيوطي ( نسبة إىل َسَفاُقس مدينة بنواحي إفريقية. وىي بفتح السُت والفاء وضم الٗ)
 ساحلية، تقع اليـو ُب تونس على خليج قابس.
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وىو أوؿ حديث ٝتعناه منو  -قاؿ: أخبنا اٟتافظ أبو طاىر أٛتد بن ٤تمد السِّلفّي  -سنة تسع وثبلثُت 
 -وىو أوؿ حديث ٝتعتو منو  -أخبنا أبو ٤تمد جعفر بن أٛتد بن اٟتسن بن الّسراج اللغوي ببغداد  -

أخبنا  -وىو أوؿ حديث ٝتعتو منو  -أخبنا أبو نصر عبيد اهلل بن سعيد بن حاًب السِّجّزي اٟتافظ ٔتكة 
حدثنا أبو حامد  -وىو أوؿ حديث ٝتعتو منو  -أبو يعلى ٛتزة بن عبد العزيز بن ٤تمد ا١تهلب بنيسابور 

حدثنا عبد الرٛتن بن بشر بن  –وىو أوؿ حديث ٝتعتو منو  -أٛتد بن ٤تمد بن حيِت بن ببلؿ البزار 
وىو أوؿ حديث ٝتعتو من سفياف بن  -حدثنا سفياف بن عيينة  –وىو أوؿ حديث ٝتعتو منو  -اٟتكم 
عن عمرو بن دينار عن أيب قابوس موىل عبد اهلل بن عمرو بن العاص عن عبد اهلل بن عمرو بن   -عيينة 

األىٍرًض  أىلى الرَّاًحميوفى يػىٍرحىميهيمي الرٍَّحمىني اٍرحىميوا "العاص، أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: 
مذي  عن أيب بكر ومسدد، عن سفياف، ورواه  (ٕ)رواه أبو داود ُب األدب (ٔ)"يػىٍرحىٍمكيٍم مىٍن ًفى السَّمىاءً   الًتِّ

عن ٤تمد بن حيِت بن أيب عمر عن سفياف، وقاؿ "حسن صحيح" فوقع بداًل ٢تما، ورواه أبو  (ٖ)ُب الِبِّ 
 السراج فكأين ٝتعتو منو.الفرج بن اٞتوزي عن اٟتسن بن أٛتد بن ٤تبوب عن جعفر بن 

مياطيّ قاؿ  : ٝتع ابن ا١تقدسية بديار مصر من ابن اٟتضرمي، ومن أبوي القاسم بن موقا البوصَتي، الدِّ
وٝتع ٔتكة من القاسم بن عساكر وغَته. وأجازه ٚتاعة من العراؽ وأصبهاف ومصر واٟتجاز. وكاف آخر 

 من حدَّث عن السِّلفي. 
األوىل سنة أربع وٜتسُت وستمائة، ودفن  ُٚتَاَدىوكانت وفاتو باإلسكندرية ُب يـو اإلثنُت الثالث من 

 ٔتقرة ا١تقادسة. (ٗ)بَوْعلة
 .-رٛتو اهلل  -وكاف مولده بالثغر ُب النصف من احملـر سنة ثبلث وسبعُت وٜتسمائة 

اهلل بن الحسين، أبو  بن الحسن بن علي بن الحسن بن ىبة اهلل بن عبد (ٓ)محمد( ْٗ)
 . المعركؼ بابن عساكر ،الدّْمىٍشًقيُّ كأبو طاىر بن أبي الفتح بن أبي القاسم  اهلل، عبد

 ٝتع من أيب حفص بن أيب بكر بن أيب ٤تمد البغدادي.
مياطيّ لقيو اٟتافظ   بدمشق، وٝتع منو بباب جامع دمشق. الدِّ

 وٜتسمائة.وقاؿ: ولد ٤تمد ىذا بدمشق سنة ثبلث وتسعُت 
                                                

اتفق األئمة على صحتو كالًتمذي والذىب والعراقي وابن حجر وغَتىم، ينظر: سلسلة األحاديث الصحيحة لؤللباين  حديث صحيح:( ٔ)
ٕ/ٜٜٗ. 
 (.ٖٜٗٗرقم )حديث  ٓٗٗ/ٗ( كتاب األدب، باب ُب الرٛتة، ٕ)
 (.ٜٕٗٓ، رقم )ٖٖٛ/ٚ( كتاب الب والصلة، باب ما جاء ُب رٛتة ا١تسلمُت، ٖ)
( قاؿ ابن خلكاف: وىي مقبة داخل السور عند الباب ا٠تضر فيها ٚتاعة من الصاٟتُت كالطرطوشي وغَته. ويقاؿ: إف ىذه ا١تقبة منسوبة ٗ)

اس رضي اهلل تعاىل عنهما، وقيل غَت ذلك، رٛتو اهلل تعاىل. "وفيات األعياف" إىل عبد الرٛتن بن وعلة السبئي ا١تصري، صاحب ابن عب
ٔ/ٔٓٙ. 
، ٘ٔ/ الورقة ٔ، والبزال ُب ا١تقتفي ٕٖ٘/ٔ( واليونيٍت ُب "ذيل مرآة" ٚٙٓٔ، رقم )ٖٛ٘/ٕ( ترجم لو واٟتسيٍت ُب "صلة التكملة" ٘)

 (.ٕٙٛ، رقم )ٕٙٙ/ٜٗوالذىب ُب "تاريخ اإلسبلـ" 
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 توُب هبا ليلة السبت سابع صفر سنة ٙتاف وستُت وستمائة، ودفن ٔتقبة باب الصغَت.

بن الحسن بن محمد بن الحسين بن حيدر بن علي بن إسماعيل، أبو  (ُ)محمد( َٓ)
األصل، البغدادم الدار،  (ِ)يُّ انً غى السعادات ابن أبي الفضائل القرشي، العدكم، الصَّ 

 المنعوت بالعالء. ،الكبير - يُّ انً غى الحسن الصَّ  -، كلد شيخنا يُّ فً نى حى الٍ 
 ٝتع من أيب الفتوح نصر بن أيب الفرج بن علي بن ٤تمد بن اٟتُْْصري ٔتكة.

مياطيّ قرأ عليو اٟتافظ   غريب بغداد. (ٖ)باٟترًن الطاىري الدِّ

بن الحسن بن محمد بن حيدر بن علي بن إسماعيل، أبو البركات، ابن  (ْ)محمد( ُٓ)
كلد شيخنا  يُّ فً نى حى الٍ األصل البغدادم الدار  يُّ انً غى الصَّ  مُّ رً مً م العي ك أبي الفضائل القرشي العد

 المنعوت بالضياء. ،الصغير - يُّ انً غى الحسن الصَّ  -
 بن اٟتُْْصري ٔتكة. ٝتع من أيب الفتوح نصر بن أيب الفرج بن علي بن ٤تمد

مياطيّ لقيو اٟتافظ   وقرأ عليو باٟترًن الطاىري غريب بغداد. الدِّ

 .(ٔ)بن الحسن بن محمد بن عبد الطاىر أبو عبد اهلل القرشي المصرم (ٓ)محمد( ِٓ)

 ،يُّ جً زى األى  ،البغدادم ،بن أبي الحسن بن أبي بكر بن صالح، أبو صالح (ٕ)محمد( ّٓ)
 ب(ّ/ؽ ّ) .(ٗ)اؽي قَّ الدَّ  ،(ٖ)يُّ عً يٍ طً القى 

 ٝتع من الكاتبة العا١تة ُشهدة بنت أيب نصر أٛتد بن الفتوح بن عمر األبري الدينوري.
مياطيّ قرأ عليو اٟتافظ   عند باب األزَج شرقي بغداد، ُب رحلتو األوىل إىل بغداد. الدِّ

                                                

 ىػ.ٓ٘ٙف لو على ترٚتة، وىو ابن اٟتسن بن ٤تمد الصاغاين الشهَت إماـ اللغة واٟتديث ا١تتوَب سنة ( ِل أقٔ)
َها ( نسبة ِإىَل ِببلد ٣تتمعة َورَاء هنر جيحوف يُػَقاؿ ٢َتَا صغانياف َويُػَقاؿ ٢َتَا بالعجمية جغانياف َوِىي كورة َعِظيَمة َكِثَتَة ٕ) اء َوالشَّجر وينسب ِإلَيػْ

َ
ا١ت

 .ٕٕٗ/ٕاين والصاغاين أَْيضا. وىي ِبَفْتح الصَّاد والغُت اْلُمْعَجَمة َوبعد األلف نوف "اللباب ُب هتذيب األنساب" البن األثَت الصغ
اف ( اٟترًُن الطاىرُي: بأعلى مدينة السبلـ بغداد ُب اٞتانب الغريب منسوب إىل طاىر بن اٟتسُت بن مصَعب بن ُزَريق وبو كانت مناز٢تم وكٖ)

ٞتأ إليو أمن فلذلك ٝتي اٟترًن وكاف أوؿ من جعلها حرديا عبد اهلل بن طاىر بن حسُت وكاف عظيماً َب دولة بٌت العباس.. ينظر: "معجم من 
 .ٕٔ٘/ٕالبلداف" 

 ( ِل أقف لو على ترٚتة.ٗ)
 ( ِل أقف لو على ترٚتة.٘)
 تقدـ.( بيض لو ا١تصنف قرابة نصف صفحة، ٍب ِل يذكر ُب ترٚتتو سوى ما ٙ)
 ( ِل أقف لو على ترٚتة.ٚ)
 .ٗٙٗ/ٓٔ( نسبة إىل القطيعة، وىي مواضع وقطائع ُب ٤تاؿ متفرقة ببغداد. "األنساب" للسمعاين ٛ)
 .ٙٓٔ/ٔ( نسبة إىل بيع الدقيق. "لب اللباب" للسيوطي ٜ)
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مياطيّ قاؿ  بسنده، وكانت لو إجازة من بن عرفة" بسماعو من ابن كليب ا: ٝتعت من ىذا الشيخ "جزء الدِّ
 ُشهدة.

وكاف مولده ُب سنة ست وستُت وٜتسمائة، قبل موت ا١تستنجد باهلل بثمانية أشهر، وفارقتو حيًا سنة 
 ٜتسُت وستمائة.

بن الحسن بن علي بن الحسن بن علي بن الحسن بن علي بن الحسين  (ُ)محمد( ْٓ)
بالباء  -الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن الحسين بن عمار بن فهد بن رباح 

أبو حامد  - ىكذا أماله علينا -بن عبد الجليل بن عمار بن ياسر  بن ىاشم -الموحده 
 الموصلي، أخو شيخنا عمار.  المخزكمي ًحلفان ككالءان، -بالنوف  -بن أبي علي العنسي 

 ٝتع من أيب أٛتد عبد اهلل بن أٛتد بن صاعد بن غنائم اإلسكاؼ، البغدادي، ُب مدينة ا١توصل.
مياطيّ لقيو اٟتافظ   ، وقرأ عليو با١توصل ُب قدمتو األوىل إليها.الدِّ

بن الحسين بن إسحاؽ بن إبراىيم بن عبد اهلل بن إبراىيم بن الحليس،  (ِ)محمد( ٓٓ)
بن إبراىيم بن موسى بن عبد الملك بن خالد بن علي بن عمر بن إدريس  أبي محمد

بن إدريس األكبر بن عبد اهلل المحض بن الحسن المثني بن أمير المؤمنين أبي  المثني
رضي اهلل عنو، أبو عبد ن علي بن أبي طالب الحسن بن أمير المؤمنين أبي الحسمحمد 

  المعدؿ. ،الشافعي ،الفقيو ،السَّرسناكم، الحىسىًنيُّ اهلل، 
مياطيّ قاؿ اٟتافظ   -أخبنا الشريف أبو عبد اهلل ٤تمد بن اٟتسُت اٟتسٍت السرسناوي  -رٛتو اهلل  - الدِّ

قراءة عليو بثغر اإلسكندرية، أخبنا اإلماـ  -وسرسنا قرية من قرى ا١تنوفّية أسفل مصر من أعماؿ الغربية 
"سقط زىٍند القريحة في بذؿ ن أٛتد بن ُجبَت الكناين، قراءة عليو ُب كتابو العاِل الزاىد أبو اٟتسُت ٤تمد ب

 قاؿ فيو: (ّ)النصيحة"
إذا عزمت فتوكل على اهلل، فمن توكل عليو كفاه، ومن طلبو ألفاه، وأعلم أنو ما أصابك ِل يكن ليخطئك، 
وما أخطأؾ ِل يكن لُيصيبك، فبل ٕتعل غَت الثقة باهلل نصيبك، وعليك بتقوى اهلل ُب السِّرِّ والعبلنية، 

اهلل ىي الُعروة الوثقى، والذخَتة اليت تبقى، والرغبة ُب الدار الباقية، والزىد ُب ىذه الدَّار الفانية، فطاعة 
                                                

مياطّي ألخيو "عمار بن اٟتسن" ُب حرؼ الٔ) عُت، كما ترجم لوالده الذىب ُب "تاريخ ( ِل أقف لو على ترٚتة، وقد ترجم اٟتافظ الدِّ
، رقم ٘ٙ/ٚ، والسبكي ُب "طبقات الشافعية الكبى" ٔٔٔ/ٖٔ، وابن كثَت ُب "البداية" ٙٔ/ٔٔ، والصفدي ُب "الواُب" ٗٓٔ/٘ٗاإلسبلـ" 

 .ٕٔ٘/ٖ( وكحالة ُب "معجم ا١تؤلفُت" ٕ٘ٚ)
عن ما ذكره اٟتافظ الدِّمياطّي ُب معجمو فقاؿ: "حدث عن ابن جبَت  ( نقبلً ٙٙ، رقم )ٓٔٔ/ٜٗ( ترجم لو الذىب ُب "تاريخ اإلسبلـ" ٕ)

 الكناين. وعنو: الدِّمياطّي وقاؿ: قتل سنة اثنتُت وستُت".
 ( ِل أقف على من ذكره.ٖ)
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ُب اإلسبلـ كاإلسبلـ ُب األدياف، وعليك باٞتادَّة الواضحة،  (ٔ)ةو٘تّسك بالسّنة فهي مبلؾ اإلدياف، والنيّ 
وأصحابو، فيا ويل من  األمر األوؿ ما كاف عليو ٤تمد صلى اهلل عليو وسلم ة البلئحة، فما األمر إالواحملجّ 

قتدى، وبغَت ىداىم اىتدى، وإياؾ وبُػنَػّيات الطَّرؽ ا١تضلة، فسلوكها أعظم ا١تعاصي اْلُمذلَّة، وخذ بِسَواُىم ا
ما عرفت، وما أنكرَت فدَْع، وال تلتفت إىل تُػّرىات البدع، وكن مع اٟتق وأىلو، وإذا سلكت طريقًا فمّيز 

 .(ّ)"(ِ)اسى اٍخبػيٍر تػىٍقلىوكجىٍدتي النٌ "بُت َحْزنِِو َوسْهِلِو، وفكِّر ُب قوؿ أيب الدرداء رضي اهلل عنو: 
شهيدًا باإلسكندرية ُب فتنة وقعت لو ُب منتصف ذي القعدة سنة اثنتُت وستُت  -رٛتو اهلل  -قتل 

 وستمائة. 

 (ٓ)مُّ دً نٍ اكى هى النػُّ  ،بن الحسين بن أبي بكر بن أحمد بن الحسن بن أبي بكر (ْ)( محمدٔٓ)
، كبمادح الصحابة بالشركبيالموصلي الدار كالمولد، المعركؼ  ،اٍلمىٍحًتد (ٓ)مُّ دً نٍ اكى هى النػُّ 

 . -رضي اهلل عنهم  -أيضان 
با١توصل، ُب رجب سنة  (ٙ)لنفسو -مادح الصحابة  -: أنشدنا ٤تمد بن اٟتسُت الدِّمياطيّ قاؿ اٟتافظ 

 تسع وأربعُت وستمائة، وذكر أف مولده با١توصل سنة تسع وسعبُت وٜتسمائة.

 عقوؽي    العقيقً  كقوفي على أىل
 كإف لم أىًمٍت كىٍجدان إلى ساكًن الًحمى   
 أيىا رىٍبعى ليلى ما اٍلميًحبُّوفى في الهول    

 يلقاؾى قػىٍلبيوي     اؾى قى لٍ كال كلُّ من يػى 
 (ٕ)بّْ فاشتكىتكاثرت الدعول على الحي 

 (ٕ)فاشتكى

 إذا لم أىريح كالدمعي فيو عقيقي  
 كؽي دي فما أنا فيما أدَّعيو صى 

 سواءه كال كيلُّ الٌشراًب رحيقي 
 كال كيلُّ من يدنوا إليك مىشيوؽي 

 أسان كطليقي  أسيري صباباتً 
 فيًو كضاؽى طريقي  بهم ىممه 

                                                

 ( قد تقرأ "السنة" ولكن ما أثبتو أشبو برسم الكلمة.ٔ)
جّربتهم قليتهم وتركتهم ١تا يظهر لك من َبواِطن سرائرىم، َأي من جرَّهبم وخبىم ( من الِقَلى: البُػْغُض، يقوؿ: َجرِّب الناس فِإنك إذا ٕ)

 .ٙٙٔ/ٗ، والنهاية ُب غريب اٟتديث ٜٛٔ/٘ٔأَبغضهم وتركهم، وا٢تاء ُب تقلو مزيدة للسكت. لساف العرب 
و ابن ا١تبارؾ ُب كتاب "الزىد" حديث رقم . وقد أخرجٕٛٔ/٘، واأللباين ُب السلسلة الضعيفة ٕٔ٘/ٔ( ضعفو الذىب ُب ميزاف االعتداؿ ٖ)

، ٕ/ٖٚ. ورواه ابن عدي ُب "الكامل ُب الضعفاء" ٓٔ/ٔٗ(. والبزار ُب "البحر الزخار" ٗ( وا٠تطّايب ُب "العزلة" حديث رقم )٘ٛٔرقم )
 .  ٗ٘ٔ/٘وأبو نعيم ُب "اٟتلية" 

 ( ِل أقف لو على ترٚتة.ٗ)
، وىي منطقة جبلية إىل اٞتنوب من جباؿ زاغروس، وأغلب سكاهنا من الكرد. وهبا وقعة ( مدينة إيرانية تقع ُب ٤تافظة مهداف اليـو٘)

 .ٕٗٔ/ٖٔللمسلمُت زمن عمر رضى اهلل عنو. انظر "األنساب" للسمعاين 
امن بن  ، ُب ترٚتة ٤تمد بن غٙٔ-٘ٔ/ٔ، وُب "عقد اٞتماف"ٖٛٔ/ٖٔ( ذكرت األبيات ا٠تمسة األوىل من القصيدة ُب "البداية والنهاية" ٙ)

 بن كرًن االصبهاين وقد نسبوىا إليو.
 ( "فاستوى" ُب البداية والنهاية، وعقد اٞتماف. ٚ)
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 تٍ عى كلو عرفوا شرع الهول لتقطَّ 
 كأيٍصًبحي بين المدعين كبين من 

 يػىٍبقى إال كيلُّ جىٍلدو على النَّولكلم 
 مثل ما                   قػىؤيكـه بأسباًب المحبةً 

 

 بحمل أعباًء العراًؽ فػيريكؽ
 يػىلىذُّ لىوي تعذيبيوي كيػىريكؽي 
ـى عىًتيقي   بديًن رسوؿ اهلل قا

 

بن الحسين بن رزين بن موسى بن عيسى بن نصر اهلل، أبو عبد اهلل  (ُ)( محمدٕٓ)
 . يٌ قً المنعوت بالتَّ  ،، الفقيو الشافعي، قاضي القضاة(ِ)مُّ وً مى حى ، الٍ مُّ رً امً العى 

ٝتع من أيب عمرو عثماف بن عبد الرٛتن بن عثماف الشهرزوري، الفقيو الشافعي، اٟتافظ، ا١تعروؼ بابن 
 الصبلح.

مياطيّ لقيو اٟتافظ   وقرأ عليو. الدِّ
 وقاؿ: مولد ابن رزين ْتماة، ُب سادس شعباف سنة ثبلث وستمائة.

رجب سنة ٙتانُت وستمائة بسفح ا١تقطم جوار وتوُب بالقاىرة ليلة األحد، ودفن من الغد بعد الظهر، ثالث 
 تربة ا١تلك ا١تعز أيبك. حضرت الصبلة عليو، وكاف يوماً مشهوداً.

الفقيو  الشافعيُّ  (ْ)األيٍرمىًومُّ ل ضائً بن الحسين بن عبد اهلل، أبو الفى  (ّ)محمد( ٖٓ)
  (ٓ)وؿ"حصي مى الٍ  لً األصولي، المنعوت بالتاج، صاحب "حاصً 

                                                

، وتاج الدين ٖٓٔ/ٔ، والصفدي ُب "الواُب" ٖ٘ٗ/ٖ( و"العب" ٜٖ٘، رقم )ٜٖٙ-ٖٛٙ/ٓ٘( ترجم لو الذىب ُب "تاريخ اإلسبلـ" ٔ)
، رقم ٚٗٔ/ٕبكر بن أٛتد ابن قاضي شهبة ُب "طبقات الشافعية"  ( وأبؤٚٓٔ، رقم )ٚٗ/ٛالسبكي ُب "طبقات الشافعية الكبى" 

، وابن ٗٛٔ/ٔ، وبدر الدين العيٍت ُب "عقد اٞتماف" ٜٖٔ/ٕ، وا١تقريزي ُب "السلوؾ" ٜٖٗ/ٖٔ( وابن كثَت ُب "البداية والنهاية" ٜٗٗ)
، وأٛتد ٖٔٙ/ٕري بردي ُب "النجـو الزاىرة" ( وابن تغٜٓٔ، رقم )ٚٔٗ/ٔ، والسيوطي ُب "حسن احملاضرة" ٚ٘ٔ/ٔحجر ُب "رفع اإلصر" 

 .ٜٖٙ-ٖٛٙ/٘( وابن العماد ُب "شذرات الذىب" ٖٓٓ، رقم )ٕٓ٘/ٔبن ٤تمد األدنروي ُب "طبقات ا١تفسرين" 
 .ٕٛ٘/ٗ( نسبة إىل مدينة َٛتاة من ببلد الشاـ. "األنساب" للسمعاين ٕ)
 
، والذىب ُب "تاريخ اإلسبلـ" ٕٔٔ/ٖو الفداء  ُب "ا١تختصر ُب أخبار البشر" ، وأبٓٗ/ٖ( ترجم لو ابن أيب أصيبعة ُب "عيوف األنباء" ٖ)

( واليافعي ُب "مرآة ٛٔٛ، رقم )ٖٕ٘/ٕ( والصفدي ُب "الواُب" ٕٖٕ، رقم )ٖٖٗ/ٖٕ( و"سَت أعبلـ النببلء" ٕ٘ٔ، رقم )ٕٓٔ/ٛٗ
، وحاجي خليفة ُب "كشف ٕٙٔ/ٔية العارفُت" ، والبغدادي ُب "ىد٘ٗ/ٔ، وابن قاضي شهبة ُب "طبقات الشافعية" ٜ-ٛ/ٗاٞتناف" 

 ، وكحالة ُب "معجم ا١تؤلفُت" وفيو إحالة إىل "السلوؾ" للمقريزي وىي ليست للُمًتجم.٘ٔٙٔالظنوف" ص
 .ٖٚٔ/ٔ( نسبة ِإىَل أرمية َوِىي من ِببلد أذربيجاف. "األنساب" للسمعاين ٗ)
، وقد طبع الكتاب بتحقيق د. عبد السبلـ ٤تمود أبو ناجي، ُب جامعة قاريونس ببنغازي، ( عند الذىب وغَته "اٟتَْاِصِل ِمَن اْلَمْحُصوِؿ"٘)

ص، ٣تلدين، سلسلة منشورات جامعة قاريونس، بعنواف: "اٟتاصل من احملصوؿ" كما طبع بنفس التحقيق، ٛٛٔٔ، ُب ٜٜٗٔىػ ٗٔٗٔسنة 
ـ. والكتاب ُب األصل قدـ كأطروحة ٕٙٓٓ، وسنة ٔلدات، ط٣تٖص، ٕٖٕٔـ، ُب ٕٕٓٓىػ ُٖٕٗٔب دار ا١تدار اإلسبلمي ببَتوت، سنة 

 ـ، بإشراؼ د. عبد الغٍت ٤تمد عبد ا٠تالق.ٜٙٚٔىػ ٜٖٙٔبالقاىرة، كلية الشريعة والقانوف، سنة  دكتوراه، نوقشت ُب جامعة األزىر
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مياطيّ قاؿ اٟتافظ  ّتامع َفخِر الدولِة على شاطىء  اأُلْرَمِوي  ٤تمُد بُن اٟتسُِت أبو الفضائل أنشَدنا : الدِّ
ـُ أبو عبِد اهلل :قاؿ ،الدجلِة العوراِء من اٞتانِب الغريب من بغداد ٤تمُد بُن عمَر بِن اٟتسِن  أنشَدنا اإلما

 :(ٔ)ازي ا١تعروُؼ بابِن ا٠تطيب لنفسوِ الرَّ 

ـً       العقوًؿ ًعقاؿي  نهايةي إقدا
     انى ومً سي جي  من أركاحنا في غفلةو ك 

    عمرًنىا ٍد من بحثنا طوؿى فكلم نست
      كدكلةو  قد رىأينا من رجاؿو  ككمٍ 

     ككٍم من جباؿو قد عىلٍت شيريفاتًها
 

 كأكثري سعي العالمينى ضالؿي  
 ككىباؿي  ان ذكحاصلي دنيانا أى 

ٍعنا فيو قيلى كقالي   وسول أف جىمى
 فبادكا جميعان مسرعينى، كزالوا

 فزالوا كالجباؿي جباؿي  ;رجاؿه 
 

  

 توُب ببغداد قبل وقعة التتار، وكانت وقعة التتار هبا ُب احملـر سنة ست وٜتسُت وستمائة.

اؿ، أبو عبد اهلل، جى بن عبد اهلل بن عيسى بن أبي الرّْ  (ّ)بن أبي الحسين (ِ)( محمدٗٓ)
  ، المحدث، الزاىد.(ْ)يُّ نً يٍ نً وٍ البعلبكي، اليػي 

 ٝتع من أيب طاىر بركات بن إبراىيم بن طاىر بن بركات بن إبراىيم القرشي ا٠تشوعي.
مياطيّ لقيو اٟتافظ   بدمشق وٝتع منو فيها. الدِّ

وقاؿ: "قرأت على ىذا الشيخ عدة أجزاء، منها: "جزء ابن جوصا" وجزء من "حديث أٛتد بن سليماف 
حديث أيب مسلم ٤تمد بن أٛتد البغدادي" وجزء من "حديث عبد الوىاب بن زبَّاف الكندي" وجزء من "

وجزء من "حديث خيثمة بن سليماف الطرابلسي"  (٘)الِكبَليبّ" وجزء من "حديث أٛتد بن علي ا٠تطيب"
 وجزء من "حديث القاسم بن على اٟتريري" وغَتىا بسماعو ٞتميعها من ا٠تشوعي".

اثنتُت وسبعُت وٜتسمائة. وتوُب ببعلبك ُب تاسع عشر شهر رمضاف وكاف مولده ُب سادس رجب من سنة 
 من سنة ٙتاف وٜتسُت وستمائة.

                                                

، ٕٚٔ/ٖٗ، وتاريخ اإلسبلـ ٛٙٗ/ٔعة ( وردت ىذه األبيات ُب مصادر كثَتة، منها: عيوف األنباء ُب طبقات األطباء البن أيب أصيبٔ)
 .ٔٛٔ/ٗ، والواُب بالوفيات ٜٙ/ٛوطبقات الشافعية الكبى 

( والذىب ٕٓٛ، رقم )ٖٗٗ/ٔ، واٟتسيٍت ُب "صلة التكملة" ٕٚ-ٖٛ/ٕ( ترجم لو ولده قطب الدين اليونيٍت ترٚتة حافلة ُب "ذيل ا١ترآة" ٕ)
، وابن رجب ُب الذيل على ٜٕٔ/ٖ( و"العب" ٘ٗٔٔ، رقم )٘٘ٔ/ٗرة اٟتافظ" ( و"تذكٙ٘ٗ، رقم )ٖٔٙ-ٖٙ٘/ُٛٗب "تاريخ اإلسبلـ" 

( وبدر ٓٛٛ، رقم )ٖٚ٘-ٖٙ٘/ٕ، وابن مفلح ُب "ا١تقصد األرشد" ٖٕٙ/ٖٔ، وابن كثَت ُب "البداية والنهاية" ٕٚٔ/ٗطبقات اٟتنابلة 
وابن تغري بردي ُب  ٔٔ٘/١ٔتقريزي ُب "السلوؾ" ، واٗٓ٘/ٔ، والسيوطي ُب "طبقات اٟتفاظ" ٖٙ٘/ٕالدين العيٍت ُب "عقد اٞتماف" 

 .ٜٕٗ/٘، وابن العماد ُب "الشذرات" ٕٙٚ/ٕ"النجـو الزاىرة" 
 ( اسم والده أٛتد كما ذكرت بعض ا١تصادر.ٖ)
 .ٖ٘ٗ/٘، ٘٘ٗ/ٔ( الُيونِْيٍِت: بضم الياء وكسر الّنوف. نسبة إىل بلدة يونُت مشال مدينة بعلبّك بلبناف. انظر "معجم البلداف" ٗ)
 ىػ(.ٖٙٗ( وىو ا٠تطيب البغدادي )ت ٘)
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 ،ن حسن بن ظفر، األحوؿبن الحسين بن محمد بن الحسين بن زيد ب (ُ)محمد( َٔ)
 ،الشافعيُّ  ،، الفقيومُّ وً مى رٍ ، األي يُّ ينً سى حي الٍ  ،مُّ وً لى العى  ،، أبو عبد اهلل(ِ)ميةالمدفوف بأيرٍ  ،األحوؿ
  مس.ر، المنعوت بالشَّ كى سٍ ي العى اضً ، قى (ّ)، النقيباألصوليُّ  ،الشافعيُّ 

 ٝتع من فاطة بنت سعد ا٠تَت بن سهل، أـ عبد الكرًن األنصارية.
مياطيّ لقيو اٟتافظ   وٝتع منو بالقاىرة ٍب ُب حلب. الدِّ

الثبلثاء ثالث عشر وقاؿ: "مولد النَّقيب بُأْرمية ُب سنة ٙتاف وَسْبعُت وٜتسمائة. وتوُب بالقاىرة، ُب يـو 
 شواؿ سنة ٜتسُت وستمائة، ودفن يـو األربعاء بسفح ا١تقطم".

المولد،  ليُّ بً رٍ اإلً اٍلمحًتد،  يٌ تً يٍ رً كٍ التّْ بن حماد بن محمد، أبو الفضل  (ْ)محمد( ُٔ)
  الجوادم، المعركؼ بالسديد الرقي.

مياطيّ قاؿ   :(٘): أنشدنا ٤تمد بن ٛتاد الرقي بدمشق لبعضهمالدِّ

     جيرةه ما استعنتيهم (ٔ)بأىىلي كنىفسي
كرىاشوا

 ل      دى بالنَّ  هي ثم بػىٍلوي  يَّ جناحى  (ٕ)
 

 اىًر إال كانثنيتي ميعانعلى الدَّ  
 فلم أستطٍع من أرًضهم طىيىرانا

 

 
 : (ٛ)وأنشَد ا١تذكوُر لنفسِو ُب عكِس ذلك

                                                

، وابن ٘ٔ/ٖ، والصفدي ُب "الواُب" ٜٗٗ/ٚٗ( والذىب ُب "تاريخ اإلسبلـ " ٗٗٗ، رقم )ٕٓٚ/ٔ( ترجم لو اٟتسيٍت ُب "صلة التكملة" ٔ)
لعيٍت ُب "عقد اٞتماف" ، وبدر الدين اٛٚٗ، ٖٛٙ/ٔ( وا١تقريزي ُب "السلوؾ" ٕٓٗ، رقم )ٕٔٔ/ٕوابن قاضي شهبة ُب "طبقات الشافعية" 
 ُب سنة اٟتاجية وا٠تمسوف بعد الستمائة.

 . ٜ٘ٔ/ٔ( مدينة عظيمة قددية بأذربيجاف، وىي بضم األلف ٍب السكوف الراء، ينظر: "معجم البلداف" ٕ)
 ( نقيب األشراؼ.ٖ)
 ( ِل أقف لو على ترٚتة.ٗ)
، ٜٜٔ/ُٖب ديوانو، وقد ذكرىا أيضًا لو ا١تقري التلمساين ُب "نفح الطيب"  ىػ( كما جاءتٚٓ٘( وىي للشاعر األندلسي ابن اللَّبَّانَِة )ت ٘)
، وابن عادؿ ُب ٖٖٚ/ٚ، وذكر البيت األخَت منها أبو حياف ُب "تفسَته" ٖٔ، وابن سعيد األندلسي ُب "ا١ترقصات وا١تطربات" صٜٜٔ/ٖ

 .ٕٚٗ/ٕٔ"تفسَت اللباب" 
يْػَواف" َوالتََّصانِْيف اأَلدبَية، مدح اْلملك اْبَن َعبَّاٍد، َواْبَن ُصَماِدح، وََكاَف : ابن اللَّبَّانَِة األٖٓ٘/ٗٔقاؿ الذىب ُب "السَت"  ندلسي َصاِحُب "الدِّ

َر الَقْدِر..  ٤ُتَْتِشماً، َكِبيػْ
ـ، ُب ٕٔٓٓة قلت: وقد طبع ديوانو بتحقيق األستاذ الدكتور منجد مصطفى هبجت، ُب مركز البحوث، اٞتامعة اإلسبلمية العا١تية ٔتاليزيا، سن

 ص.ٖٗٓـ، ُب ا١تركز ا١تذكور، ُب ٕٙٓٓسنة  ٕص، كما طبع طٕٔٙ
 ( ُب "نفح الطيب" و"ا١ترقصات وا١تطربات" تقدًن وتأخَت "بنفسي وأىلي جَتٌة.."ٙ)
 ( "أراشوا جناحّي" ُب نفح الطيب، وا١ترقصات وا١تطربات.ٚ)
 ( ِل أجد من ذكرىا.ٛ)
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 تي بدارًىملٍزى لحى اهلل قومان ميٍذ نػى 
      (ُ)دلوه بالمي ثم حىفُّ  يَّ احى نى وا جى كقىصُّ 

 

 اناتي ىىوى قٍ ذي الن كى كجدتي بها ذي  
 م طىيىراناأرًضهً  نٍ ٍع مً طً تى سٍ أى  مٍ لى فػى 

 

 ،اح بن الحسن بن محمد بن أحمد، أبو أحمدبن حمداف بن جرَّ  (ِ)محمد( ِٔ)
  ، األديب، الخطيب، نزيل دمشق.افعيُّ الشَّ  ،انيُّ ، الحرَّ مُّ رً زى جى الٍ ، مُّ رً يٍ مى النُّ 

مياطيّ قاؿ اٟتافظ   :(ٖ): أنشدنا ٤تمد بن ٛتداف بدمشق لنفسو غَت مرةالدِّ

اتًبًو      ىىٍبكيم مىنػىٍعتيٍم جىوىابان عن ميكى
 ىل تمنعوف قػيلىٍيًبي أىٍف يحبَّكيمي    

 يا رىكحى ريكحي كيا سيٍؤلي كيا أمىًلي
 الذم ما المني أحده  أنا المحبي 

 قلبي يذكبي كجسمي ناحله بجولن 
 باهلًل جودكا على باؿو حليًف ضنى                

 

 ذكرت فيها صباباتي كأشواقي 
 يا قرَّةى العين يا سىٍمًعي كأىٍحداًقي

ياتي كيا سيمّْي كًدٍريىاًقي  (ْ)كيا حى
ـى نيرانان إلٍحرىاًقي  إال كىأىٍضرى

 صىٍدرو كأىنٍػفىاسو كأٍخالًؽ  كىًضيق
 أىول ىواكم على ميثاقكم باقي

 

 

بأرض َحرَّاف تقريبًا ُب سنة اثنتُت وتسعُت وٜتسمائة. توُب بكفر َبطَنا من غْوطة دمشق، وكاف مولده 
 خطيبها ُب ثاين شهر رمضاف سنة اثنُت وستُت وستمائة.

بن إبراىيم بن علي، أبو عبد بن حميد بن ىبة اهلل بن بركات بن محمد  (ٓ)محمد( ّٔ)
  .بي سً تى حٍ المي  ،يُّ فً نى حى الٍ  ،(ٔ)مُّ دً خى رٍ الصَّ  ،السُّلمياهلل، 

 ٝتع من أيب حفص بن أيب بكر بن أيب ٤تمد البغدادي.
مياطيّ لقيو اٟتافظ   بدمشق وقرأ عليو فيها. الدِّ

و"جزء  ،ليوسف القاضي وقاؿ: "ٝتع ىذا الشيخ من ابن طْبزد كتاب "األشربة" لئلماـ أٛتد، و"الصياـ "
 األنصاري" و"الغطريفي" وثبلثة عشر من "أمال القطيعي" وغَت ذلك.

 وكاف مولده بصْرَخد سنة اثنتُت وٙتانُت وٜتسمائة.

                                                

دى: السِّكُت والشْفَرُة. ينظٔ)
ُ
 .ٕٕٚ/٘ٔر: لساف العرب ( ا١ت

 (.ٚٙ، رقم )ٓٔٔ/ٜٗ، والذىب ُب "تاريخ اإلسبلـ" ٖٗٓ/ٕ( ترجم لو اليونيٍت ُب "ذيل مرآة الزماف" ٕ)
 ( ِل أجد من ذكرىا.ٖ)
ياؽ. ينظر لساف العرب ٗ) ّم من اأَلْدوية. ويقاؿ: الًتِّ  .ٕٖ/ٓٔ( الدِّرياؽ: ما ُيستعمل لَدفع السَّ
 ( نقبلً عن الًتٚتة اليت عقدىا الدِّمياطّي ُب ىذا ا١تعجم.ٚٙٔ، رقم )ٕ٘/ٕٞتواىر ا١تضيئة" ( ترجم لو القرشي ُب "ا٘)
 .ٔٙٔ/ٔ( نسبة إىل صرخد بلد بدمشق. "لب اللباب" للسيوطي ٙ)
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  الشُّوباشيُّ  ،، أبو عبد اهللبػيٍزغيشبك بن  اصٍ بن خى  (ُ)محمد( ْٔ)
إف ِل يكن ٝتاعاً، أخبنا أبو يعقوب يوسف بن ىبة  إجازةأخبنا ٤تمد بن َخاْص بك الش وباشّي بالقاىرة، 

مياطيّ اهلل بن ٤تمود بن الط َفْيل ٝتاعاً. ٍب ساؽ اٟتافظ  : َقاَؿ النَِّب  قاؿ َماِلٍك، ْبنِ  أََنسِ اإلسناد إىل  الدِّ
  .(ِ)"نى اٍلمىٍوتً شىٍيءه أىحىبَّ ًإلىٍيكى مً  فىال يىكيوفي  أىطىٍعتىني ًإفٍ " :َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلَّمَ 

عشر ذي اٟتجة، سنة ثبلث وٜتسُت  تاسعوقاؿ: "توُب ٤تمد بن خاص َبك بالقاىرة، ُب يـو األربعاء 
 وستمائة. وكاف مولده ُب سنة أربع وسبعُت وٜتسمائة بالقاىرة.

 .(ْ)ار، التاجر، البزٌ الدّْمىٍشًقيُّ  ،بن عبد اهلل، أبو عبد اهلل جخطلبن  (ّ)محمد( ٓٔ)
 أيب علي حنبل بن عبد اهلل بن فرج البغدادي الرصاُب ٝتع من

مياطيّ قاؿ اٟتافظ  َمْشِقي  ٚتيع "ثبلثيات مسند اإلماـ أٛتد بن حنبل"  خطلج: قرأت على ٤تمد بن الدِّ الدِّ
 ُب ٚتاعة.

بدمشق لعشرين ليلة خلت من ذي القعدة، سنة اثنتُت وٜتسُت وستمائة، ودفن بعد  خطلجبن مات ٤تمد 
 صبلة اٞتمعة.

 المهلبي ،بن دبيس بن محمد بن الموفق بن علي بن مخلد، أبو نصر (ٓ)محمد( ٔٔ)
مياطيّ لقيو اٟتافظ   ببغداد فأنشده ٤تمد بن دبيس شعراً من نظمو: الدِّ

 دىران          (ٔ)سكنتي المدف بعد الطيٍنب
 كًفٍرتي بحمد أرباب األماني

 كىئًٍبتي إلى السَّواد فكنت فيو                                 
 

 فكنت قيرٍيشيها كأخا األيادً  
 ادً كأحمد بن أبي ديؤى فكنت  

 وادمكاف الٌنور في كىٍسط السَّ 
 

،  ،بن زكريا بن رحمة بن أبي الغيث، أبو بكر (ٕ)محمد( ٕٔ)  اط الخيَّ الدّْمىٍشًقيُّ

                                                

 (.ٕٓٔ، رقم )ٕ٘ٔ/ٛٗ(. والذىب ُب "تاريخ اإلسبلـ" ٜ٘٘، رقم )ٖٕٖ/ٔ( ترجم لو اٟتسيٍت ُب "صلة التكملة" ٔ)
، رقم  ٓٓٔ/ٕ( وَب الصغَت )ٜٜٔ٘، رقم ٖٕٔ/ٙ(. والطباين َب األوسط )ٗٗ، حديث رقم )ٙ٘/ٔن شاىُت ُب "حديثو" ( أخرجو ابٕ)

 ( رواه أبو يعلى والطباىن َب الصغَت، وفيو ٤تمد بن اٟتسن بن أىب يزيد وىو ضعيف.ٕٕٚ/ٔ(. قاؿ ا٢تيثمى ُب ٣تمع الزوائد )ٙ٘ٛرقم 
مياطّي.ٗٛ، رقم )ٖٖٔ/ٛٗ" ( ترجم لو الذىب ُب "تاريخ اإلسبلـٖ)  ( نقبلً عن الدِّ
 ( "البزّاز" عند الذىب ُب تاريخ اإلسبلـ.ٗ)
 ( ِل أقف لو على ترٚتة.٘)
و الَوتُِد، لطَّرائِق، وِقيَل: ى( كناية عن سكٌت البوادي اليت فيها ا٠تيم واألوتاد. فالط ُنُب: َحْبٌل َطوِيٌل ُيَشد  بو البَػْيُت والس راِدُؽ بُت اأَلْرِض واٙ)

 . ٛٛٔ/ٜالَوتُِد، واَٞتمُع: َأْطناٌب. احملكم واحمليط األعظم البن سيده 
( و"سَت أعبلـ النببلء" ٔٙٗ، رقم )ٖٖٙ/ٛٗ(. والذىب ُب "تاريخ اإلسبلـ" ٚٓٛ، رقم )٘ٗٗ/ٔ( ترجم لو اٟتسيٍت ُب "صلة التكملة" ٚ)

 .ٖٔٗ/ٖٕالنببلء" 
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 ٝتع من أيب طاىر بركات بن إبراىيم بن طاىر بن بركات القرشي ا٠تشوعي.
مياطيّ لقيو اٟتافظ   بدمشق، وٝتع منو. الدِّ

 وٜتسمائة. شهر رمضاف سنة ٙتانُت ثاينوقاؿ: ولد ٤تمد ابن رٛتة بدمشق ُب 
. وقد أجاز لو ا٠ُتشوعي، وابن (ٔ)وٜتسُت وستمائة تسعوتوُب ُب العشر األواخر من ذي القعدة سنة 

 اٞتوزي، وابن كليب ُب ٚتاعة.

بن زنكي بن أبي المفاخر، فاخر بن أبي نصر بن علي بن عبد الملك،  (ِ)محمد( ٖٔ)
  (ّ)يُّ سً النً القى  ،البغدادمُّ  ،أبو عبد اهلل

قرأت على ٤تمد بن زنكي بدرب دينار الكبَت شرقي بغداد، أخبؾ أبو الفرج عبد ا١تنعم بن أيب الفتح عبد 
مياطيّ الوىاب بن سعد بن صدقة بن ا٠تضر اٟتراين قراءة عليو وأنت تسمع. ٍب ساؽ اٟتافظ  اإلسناد  الدِّ

عىثى النَِّبِّ َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم ُب َىِذِه اآليَِة: ، عن َسْعِد ْبِن َأيب َوقَّاصٍ إىل  ﴿قيٍل ىيوى القىاًدري عىلىى أىٍف يػىبػٍ
ابنا ًمٍن فػىٍوًقكيٍم أىٍك ًمٍن تىٍحًت أىٍرجيًلكيٍم﴾ فػىقىاؿى رىسيوؿي اللًَّو صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى: أىمىا ًإنػَّهىا  " عىلىٍيكيٍم عىذى

ائًنىةه  مذي  رواه  ."كىلىٍم يىٍأًت تىٍأًكيليهىا بػىٍعدي  (ْ)كى روى  . وقد(٘)ُب التفسَت عن اٟتسن بن عرفة على ا١توافقة الًتِّ
 فليلتمسو ىناؾ من أحب.  (ٔ)"التساعيات األبداؿ"آخر أثبتناه ُب  روى عمرو عن جابر ىذه اآلية بلفظ

 وٜتسمائة.وسبعُت  ستمولُد القبلنسّي ببغداد ُب عاشر ربيع األوؿ سنة 

بن سالم بن الحسن بن ىبة اهلل بن محفوظ بن الحسن بن محمد بن  (ٕ)محمد( ٗٔ)
الحسن بن أحمد بن الحسين بن صىٍصرم، أبو عبد اهلل بن أبي الغنائم بن أبي المواىب 

ٍغلً بن أبي الغنائم بن أبي البركات  ، ،بيٌ بن أبي محمد الرَّبًعٌي، التػَّ  ،المعدؿ الدّْمىٍشًقيُّ

                                                

 قيل: بل تُػُوُّب سنة تسع".( ُب تاريخ اإلسبلـ: "وتُػُوُّب ُب سابع عشر ذي اٟتجة. و ٔ)
 ( ِل أقف لو على ترٚتة.ٕ)
( نسبة إىل القبلنس وعملها. والقبلنس: ٚتع قلنسوة، وىي لباس للرأس ٥تتلف األنواع واألشكاؿ. وىي بفتح القاؼ وٗتفيف البلـ. انظر ٖ)

 .ٕٙٗ/ٕ، و"ا١تعجم الوسيط" ٕ٘ٔ/ٔ"لب اللباب" للسيوطي 
 لفظة أخرى للرواية، وىي: "لكائنة".( ُب حاشية األصل إشارة إىل ٗ)
(. وقاؿ: "َىَذا َحِديٌث َحَسٌن ٖٖ٘ٗ، حديث رقم )ٖٛٔ/ٔٔ( أخرجو الًتمذي ُب جامعو، كتاب تفسَت القرآف، باب سورة األنعاـ، ٘)

رنؤوط ُب "مسند (. وشعيب األٖٙٙٓ، واأللباين ُب "ضعيف الًتمذي" حديث رقم )ٖ/َٖٛغرِيٌب". وقد ضعفو أٛتد شاكر ُب "مسند أٛتد" 
 .ٛٙ/ٖأٛتد" 

 ( منو نسخة خطية، ينظر ا١تبحث ا١تتعلق ٔتؤلفات اٟتافظ الدِّمياطّي، وقد نشر الكتاب إلكًتونيًا.ٙ)
، والذىب ُب "تاريخ ٚٛٗ-ٙٛٗ/ٕ( واليويٍت ُب "مرآة الزماف" ٖٖٔٔ، رقم )ٕ٘ٙ-ٕٗٙ/ٕ( ترجم لو اٟتسيٍت ُب "صلة التكملة" ٚ)

، واليافعي ُب ٜٚ/ٕ، وا١تقريزي ُب "السلوؾ" ٕٚ-ٔٚ/ٖ، والصفدي ُب "الواُب" ٕٖٔ/ٖ( و"العب" ٚٙٗرقم )، ٜٕٖ-ٕٖٛ/ٓ٘اإلسبلـ" 
، وابن العماد ُب ٖٕٚ/ٚ، وابن تغري بردي ُب "النجـو الزاىرة" ٜٗ، وابن شداد ُب "تاريخ ا١تلك الظاىر" ص ٖٓٔ/ٗ"مرآة اٞتناف" 

 .ٖٖٖ-ٕٖٖ/٘"شذرات الذىب" 
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فوؽ الموصل كقد " التي بلد"المنعوت بالعماد، أخو عبد الرحمن كالحسن، كأصلهم من 
  أجازني كالدىم سالم.

أخبنا ٤تمد بن ساِل قراءة عليو ببستاهِنم ظاىر دمشق، أخبنا أبو الُيمن زيد بن اٟتسن بن زيد اللغوي 
مياطيّ قراءة عليو وأنا أٝتع. ٍب ساؽ اإلسناد اٟتافظ  أىفَّ رىجيالن  -رضي اهلل عنو  - َنِس ْبِن َماِلكٍ أَ إىل  الدِّ

عىاًء أىٍفضىلي  مُّ أى  اللَّوً  يَّ بً نى قاؿ يا  نٍػيىا كىاآلًخرىةً اللَّوى العىٍفوى ك  تىٍسأىؿي » :قىاؿى  ،الدُّ  ،مَّ أىتىاهي اٍلغىدى ثي  «.اٍلعىاًفيىةى ًفى الدُّ
عىاًء أىٍفضىلي ؟ قىاؿى أى رىسيوؿى : يىا فػىقىاؿى  نٍػيىا كىاآلًخرىةً اللَّوى العىٍفوى ك  تىٍسأىؿي »: مُّ الدُّ ثيمَّ أىتىاهي «. اٍلعىاًفيىةى ًفى الدُّ

ٍوـ الثَّاًلث فػىقىاؿى  نٍػيىا كىاآلًخرىةً  اٍلعىاًفيىةى اللَّوى العىٍفوى ك  تىٍسأىؿي » :اٍليػى اٍلعىاًفيىةى ًفى العىٍفوى ك فىًإذىا أيٍعًطيتى  ،ًفي الدُّ
نٍػيىا  لىٍحتى اآلًخرىًة فػىقىٍد ك الدُّ مذي  رواه . «أىفػٍ ُب الدعوات عن يوسف بن عيسى، عن الفضل بن موسى،  الًتِّ

 .(ٕ). ورواه ابن ماجو، عن ُدَحْيم، عن ابن أيب ُفَدْيك، عن سلمة ٨توه(ٔ)عن سلمة بو، وقاؿ: "حسٌن"
عدة سنة ولد العماد بدمشق سنة ٙتاف وتسعُت وٜتسمائة ظناً، وتوُب هبا يـو  السبت العشرين من ذي الق

 سبعُت وستمائة.

خزرجي، ، المُّ ارً صى نٍ األى  ،بن سعد بن عبد اهلل بن سعد، أبو عبد اهلل (ّ)محمد( َٕ)
الدار كالمولد، الحنبلي، الكاتب، األديب،  الدّْمىٍشًقيُّ  ،داٍلمىٍحتً  يُّ سً لي ابػي النَّ السٍَّعًدمُّ، 

  المنعوت بالشمس، أخو أحمد.
أخبنا أبو الفرج حيِت بن ٤تمود بن سعد بن ٤تمود بن سعد  عليِو بدمشق،أخبنا ٤تمد بن سعد قراءًة 

مياطيّ الثقفي قراءًة عليو و٨تن نسمع. ٍب ساؽ اٟتافظ   َقاَؿ: -رضي اهلل عنو  - زَْيدٍ  َأيباإلسناد إىل  الدِّ
نىا حىتَّى حىضىرىًت الظٍُّهري نى صىلَّى بً " ، فىخىطىبػى ، ثيمَّ صىًعدى اٍلًمٍنبػىرى ، ثيمَّ ا رىسيوؿي اللًَّو صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى اٍلفىٍجرى

،] ،فىصىلَّى نػىزىؿى  نىا حىتَّى حىضىرىًت اٍلعىٍصري ثيمَّ نػىزىؿى فىصىلَّى ثيمَّ صىًعدى اٍلًمٍنبػىرى نىا  ثيمَّ صىًعدى  (ْ)[فىخىطىبػى فىخىطىبػى
                                                

( وقاؿ: "َحِديٌث َحَسٌن َغرِيٌب ِمْن ٖٗ٘ٛ، حديث رقم )٘/ُٖٔب "جامعو" كتاب الدعوات، باب أي الدعاء أفضل، ( أخرجو الًتمذي ٔ)
َا نَػْعرِفُُو ِمْن َحِديِث َسَلَمَة ْبِن َوْرَداَف". وقد ضعف سنده ابن عدي ُب "الكامل"  فقاؿ: "فيو سلمة بن ورداف ُب متوف  ٗ/َٖٓٙىَذا اْلَوْجِو ِإمنَّ

، واأللباين ُب "ضعيف سنن الًتمذي" ٕ/ٜٗٓٔيرويو أشياء منكرة وخيالف سائر الناس"، وابن القيسراين ُب "ذخَتة اٟتفاظ" بعض ما 
 .ٕٔٔ، وقد حسنو اٟتافظ العراقي ُب "األربعُت العشارية" ص ٚ٘ٗ/ٔ
 (.ٜٖٓٛقم )، حديث ر ٜٗٗ/ٔٔ( أخرجو ابن ماجو ُب "سننو" كتاب الدعاء، باب الدعاء بالعفو والعافية، ٕ)
( وابن الشعار ُب عقود اٞتماف ٖٗٗ، رقم )ٜٕٙ/ٔ، واٟتسيٍت ُب "صلة التكملة" ٚٛٚ/ٛ( ترجم لو سبط ابن اٞتوزي ُب "مرآة الزماف" ٖ)
، و"سَت أعبلـ ٓ٘ٗ/ٚٗ، كما أفاده األستاذ الدكتور بشار عواد ُب ٖتقيقو لصلة التكملة، والذىب ُب "تاريخ اإلسبلـ" ٓٙٔ/الورقة ٙ
، وابن شاكر ُب ٛٚ-ٚٚ/ٖ( والصفدي ُب "الواُب" ٕٔٛ، رقم )ٙٔٔ/ٔ( و"ا١تعجم ا١تختص باحملدثُت" ٓٙٔ، رقم )ٜٕٗ/ٖٕببلء" الن

، وابن رجب ُب "ذيل طبقات ٕٛٔ/ٖٔ( وابن كثَت ُب "البداية والنهاية" ٗ٘ٗ، رقم )ٖٛ٘/ٖ، و"فوات الوفيات" ٚٙ/ٕٓ"عيوف التواريخ" 
، وبرىاف الدين ُب "ا١تقصد ٕٚ-ٕٙ/ٚ، وابن تغري بردي ُب "النجـو الزاىرة" ٕٜ٘ "العسجد ا١تسبوؾ" ص ، والغساين ُبٖٕٛ/ٔاٟتنابلة" 
، وكحالة ُب "معجم ا١تؤلفُت" ٖٚٔ/ٙ، والزركلي ُب "األعبلـ" ٕٔ٘/٘( وابن العماد ُب "الشذرات" ٜٓ٘، رقم )٘ٔٗ/ٕاألرشد" 

ٖٔ/ٕٕٗ. 
 .من صحيح اإلماـ مسلم ومسند اإلماـ أٛتد واستدركتما بُت ا١تعكوفُت ساقط من األصل  (ٗ)
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، فىأىٍخبػىرىنىا ًبمىا كىافى كىمىا ىيوى كىاًئنه، فىأىٍعلىمينىا أىٍحفىظينىا رواه مسلم ُب الفْت عن يعقوب  ."حىتَّى غىرىبىًت الشٍَّمسي
ثنا أبو عاصم، فوقع بَداًل عالياً، واسم أيب زيٍد عمرو بن أْخطب  ْوَرقي، وحجَّاج بن الشَّاعر، قاال: حدَّ الدَّ

 .(ٔ)نصار، وليس لو ُب الصحيح سواه. انفرد بو مسلمحليف األ
توُب ٤تمد بن سعد يـو اٞتمعة الثاين من شواؿ، وقيل يـو السبت الثالث من شواؿ، سنة ٜتسُت وستمائة 

 بسفح قاسيوف ظاىر دمشق، ودفن يـو السبت ا١تذكور.
 قاسيوف.يـو اٞتمعة أيضاً، منتصف ذي القعدة ب (ٕ)وتوُب أخوه أٛتد بعده ُب السنة

بن سعيد بن أبي سعد بن علي، أبو عبد اهلل البغدادم، الرُّصىافي، أخو  (ّ)محمد( ُٕ)
  أحمد.

الر َصاُب فرج حنبل بن عبد اهلل بن قرأت على ٤تمد بن سعيد برصافة ا١تهدي شرقي بغداد، أخبؾ أبو علي 
مياطيّ اٟتافظ  قراءًة عليو. ٍب ساؽ  صلى اهلل عليو وسلم -اللَِّو  َرُسوؿَ  أفَّ َعْبِد اللَِّو ْبِن َجْعَفٍر اإلسناد إىل  الدِّ

تػىٍيًن بػىٍعدى مىا ييسىلّْمي »َقاَؿ  - تػىٍيًن كىىيوى »كفي لفظو آخر  «.مىٍن شىكَّ ًفى صىالىتًًو فػىٍليىٍسجيٍد سىٍجدى سىٍجدى
 .(ْ)«جىاًلسه 

عن أٛتد بن إبراىيم، عن حّجاج، عن ابن ُجرْيج، عن ُعقبة، وقاؿ غَت حّجاج ُعقبة،  (٘)رواه أبو داود
 عن ٤تمد بن إٝتاعيل، عن حّجاج. (ٙ)النَّسائي  ورواه 

الواسطي األصل، البغدادم،  ،بن سعيد بن محمد بن سعيد، أبو نصر (ٕ)محمد( ِٕ)
  المعركؼ بابن النَّشىف.

قرأت على ٤تمد بن سعيد ببغداد، أخبين أبو ٤تمد عبد العزيز بن ٤تمود بن ا١تبارؾ اٟتافظ قراءًة عليو 
مياطيّ وأنت تسمع. ٍب ساؽ اٟتاؼ  أىفَّ الرُّبػىيّْعى بنتى  -رضي اهلل عنو  - أََنِس ْبِن َماِلكٍ اإلسناد إىل  الدِّ

، فىأىبػىٍوا، فىأىتػىويا  ًسنػَّهىا جىارًيىةن، فىكىسىرىتٍ  عىمَّتىوي لىطىمىتٍ  ،النٍَّضرً  ، فىأىبػىٍوا، فىطىلىبيوا اٍلعىٍفوى فػىعىرىضيوا عىلىٍيًهمي األىٍرشى
: يىا رى  لَّمى، فىأىمىرىىيٍم بًاٍلًقصىاًص، فىجىاءى أىخيوىىا أىنىسي بن النٍَّضًر، فػىقىاؿى سيوؿى اللًَّو، النًَّبيَّ صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسى

،  -صلى اهلل عليو كسلم  - رُّبػىيًّْع؟ كىالًَّذم بػىعىثىكى بًاٍلحىقّْ، ال تيٍكسىري ًسنػُّهىا، فػىقىاؿى أىتيٍكسىري ًسنُّ ال : يىا أىنىسي

                                                

، ٖٚٔ/ٛ( أخرجو مسلم ُب "صحيحو" كتاب الفْت وأشراط الساعة، باب إخبار النب صلى اهلل عليو وسلم فيما يكوف إىل قياـ الساعة، ٔ)
 (.ٜٗٗٚحديث رقم )

 ( أي ُب السنة نفسها، وىي سنة ٜتسُت وستمائة.ٕ)
 (. نقبًل عن ترٚتة اٟتافظ الدِّمياطّي ىذه.٘٘ٔ، رقم )١ٔٗٙتختار ترٚتو ابن رافع ُب ا١تنتخب ا( ٖ)
 (.ٜٖٛ( ومسلم ُب "الصحيح" رقم )ٖٓٛ( أخرجو البخاري ُب "الصحيح" رقم )ٗ)
 (.ٖ٘ٓٔ، حديث رقم )ٜٖٚ/ٔ( أخرجو أبو داود ُب "السنن" كتاب الصبلة، باب من قاؿ بعد التسليم، ٘)
 (. ٕٛ٘ٔ، حديث رقم )ٕ٘/٘السهو، باب التحري )ُب عدد الركعات ُب الصبلة( ( أخرجو النسائي ُب "السنن" كتاب ٙ)
 ( ِل أقف لو على ترٚتة.ٚ)
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لَّمى:  ًإفَّ ًمٍن ًعبىاًد اللًَّو مىٍن لىٍو "ًكتىابي اللًَّو اٍلًقصىاصي ، فػىعىفىا اٍلقىٍوـي، فػىقىاؿى رىسيوؿي اللًَّو صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسى
رواه البخاري ُب الصلح، والتفسَت، والدِّيات، عن ٤تمد بن عبد اهلل األنصاري على  "ٍقسىمى عىلىى اللًَّو ألىبػىرَّهي أى 

ا١توافقة، وُب التفسَت عن عبد اهلل بن ُمنَت، عن عبد اهلل بن بكر، عن ُٛتيد، وفيو عن ٤تمد بن سبلـ، عن 
 .(ٔ)الَفزَاري، عن ُٛتيد

 ـ اٞتمعة، سابع صفر، سنة ٜتس وستمائة ببغداد.مولد ابن النََّشف ُب يو 

، حومٌ ، النَّ يُّ بً اطً األندلسي، الشَّ  ،بن سعيد بن محمد بن ىشاـ، أبو الوليد (ِ)محمد( ّٕ)
 ، المعركؼ بابن اٍلجىنَّاف. يُّ فً نى حى الٍ ، حومٌ النَّ 

مياطيّ قاؿ اٟتافظ   .(ٖ): أنشدنا أبو الوليد لنفسوالدِّ

، (ٓ)ن الربيع اٍلهىوَّاًرمُّ بن سليماف بن عبد اهلل بن يوسف، أبو عبد اهلل ب (ْ)( محمدْٕ)
الفقيو، األديب،  ،المىاًلًكيُّ ًتد، المصرم الدار كالمولد، ، التونسي اٍلمىحٍ (ٓ)اٍلهىوَّاًرمُّ 

 المنعوت بالجماؿ.
مياطيّ قاؿ اإلماـ  إىل ُب صديق لو انتقل من أرض السواد  (ٔ): أنشدنا رفيقنا ٤تمد بن سليماف لنفسوالدِّ

 السويداء:

                                                

( وكتاب اٞتهاد والسَت، باب قوؿ اهلل تعاىل: ٕٗٓ٘، حديث رقم )ٜٕٓ/ٜ( أخرجو البخاري ُب كتاب الصلح، باب الصلح ُب الدية، ٔ)
( وكتاب تفسَت القرآف، باب: "يَا أَيػ َها الَِّذيَن آَمُنوا  ٜٕ٘٘، حديث رقم )ٖٙٚ/َٜىُدوا اللََّو َعَلْيِو" تعاىل: "ِمْن اْلُمْؤِمِنَُت رَِجاٌؿ َصَدُقوا َما َعا

وَح (. وُب باب قولو سبحانو: "َواْٞتُرُ ٓٗٔٗ، حديث رقم )ٖٚٗ/ُٖٔكِتَب َعَلْيُكْم اْلِقَصاُص ُب اْلَقتػَْلى اْٟتُر  ِباْٟتُرِّ ِإىَل قَػْوِلِو َعَذاٌب أَلِيٌم" 
 (.ٕ٘ٗٗ، حديث رقم )ٖٓٔ/ِٗٔقَصاٌص" 

-ٜٗٔ/ٓ٘ترٚتة حافلة ذكر فيها ٚتلًة حسنًة من أشعاره، والذىب ُب "تاريخ اإلسبلـ"  ٖٕٓ-ٜٚٔ/ٖ( ترجم لو اليونيٍت ُب "الذيل" ٕ)
 .ٙٛ/ٕ( وابن ناصر الدين ُب "توضيح ا١تشتبو" ٖ، رقم )٘ٗٔ/ٔ( والصفدي ُب "الواُب" ٕٓٗ، رقم )ٜ٘ٔ

 بّيض اٟتافظ الدِّمياطّي مقدار نصف صفحة، ٍب ِل يذكر ُب ترٚتتو سوى ما تقدـ.( ٖ)
قاؿ اليونيٍت ُب ترٚتتو: ٤تمد بن سعيد بن ٤تمد بن ىشاـ بن عبد اٟتق بن خلف بن مفرج بن سعيد أبو الوليد فخر الدين الكناين الشاطب 

عشرة وست مائة، وتوُب يـو األحد رابع عشرين شهر ربيع اآلخر من ىذه ا١تعروؼ بابن اٞتّناف. مولده بشاطبة ُب منتصف شواؿ سنة ٜتس 
رٛتو اهلل. كاف عا١تًا فاضبًل، دمث األخبلؽ، كرًن الشمائل، كثَت االحتماؿ، واسع الصدر، حسن  -السنة بدمشق، ودفن بسفح قاسيوف 

نفي ا١تذىب، ودّرس با١تدرسة االقبالية اٟتنفية بدمشق. ا١تباسطة؛ صحب الصاحب كماؿ الدين بن العدًن وأوالده فاجتذبوه إليهم، وصار ح
 .ٖٕٓ-ٜٚٔ/ٖوكاف لو يد ُب النظم ومشاركة ُب علـو كثَتة. ينظر "ذيل مرآة الزماف" 

، كما أفاده األستاذ الدكتور بشار عواد ٔٗ/الورقة ٔ( والبزال ُب "ا١تقتفي" ٔٛٔٔ، رقم )ٖ٘ٙ/ٕ( ترجم لو اٟتسيٍت ُب "صلة التكملة" ٗ)
( والصفدي ُب ٓٛ، رقم )ٚٓٔ/ٓ٘، والذىب ُب "تاريخ اإلسبلـ" ٕٚ-ٔٚ/ُٖب ٖتقيقو لصلة التكملة، واليونيٍت ُب "ذيل ا١ترآة" عواد 

 .ٖٜٙ/٘، وا١تقريزي ُب "ا١تقفى" ٕٖٚ-ٖٔٚ/ٖ، و"فوات الوفيات" ٛٗ/ٕٔ، وابن شاكر ُب "عيوف التواريخ" ٚٓٔ/ٖ"الواُب" 
 .ٕٓٛ/ٔ."لب اللباب" للسيوطي ( نسبة إىل ىوارة من قبائل الببر٘)
 .ٕٖٚ/ٖوابن شاكر ُب "فوات الوفيات"  ٚٓٔ/ٖ، والصفدي ُب "الواُب" ٕٚ/ٖ( ذكره اليونيٍت ُب "ذيل ا١ترآة" ٙ)
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 سىرىٍيتى من السَّوىاًد إلى السُّوىٍيدا    
 قىضىٍيتى ًمن النَّول كىطىرىان كىا قىٍد    

 

 مىًسيرى البىٍدًر ًمن طىٍرؼو لقىلبً  
 البقا في البػيٍعًد نىٍحبي لكى  قىضىٍيتي 

 

 ، وقد كتب إىل صديٍق لو يُػْنعت بالّصدر:(ٔ)وأنشده أيضاً 

 ما زٍلتي في بػيٍعدو كىقػيٍربو   
 القيليوبى بىأٍسرًىىا   (ِ)حيٍزتى 

 

 صبَّان إليكى كأمُّ صىبّْ  
 كالصٍَّدر مىوًضع كيلّْ قػىٍلب

 

 

ثنتُت سنة ا السادس والعشرين من شهر رمضاف ،يسمائة، ووفاتو هبا ليلة ا٠تممولده بالقاىرة سنة ست
 .ث بشيء من اٟتديثدَّ حَ  وقدوسبعُت وستمائة، وُدفن ُب اليـو ا١تذكور، 

بن سليماف بن أبي الفضل بن أبي الفتوح بن يوسف بن يونس، أبو  (ّ)( محمدٕٓ)
 اٍلمىحًتد، الدّْمىٍشًقيُّ الدار كالمولد، الداٌلؿ في األمالؾ.  (ٓ)، الصَّقىلّْيُّ األىٍنصىاًرمُّ ، (ْ)الفضل

 األمالؾ. 
عبد اهلل ٤تمد بن علي بن ٤تمد بن اٟتسن قرأت على ٤تمد بن سليماف غَت مرٍة ّتامع دمشق، أخبؾ أبو 

َمْشِقي  قراءًة عليو وأنت تسمع. ٍب ساؽ اٟتافظ  َعْبِد اللَِّو ْبِن اإلسناد إىل  الدِّمياطيّ اٟتراين األصل ٍب الدِّ
ركاه  "يىٍأكيلي اٍلًقثَّاءى بًالرُّطىبً  - صلى اهلل عليو كسلم - يَّ رىأىٍيتي النَّبً ": -رضي اهلل عنو  - َجْعَفٍر َقاؿَ 

  .(ٔ)مسلم على الموافقة عن عبد اهلل بن عىٍوف الخىرَّاز
ل عن ابن اٟتُْصُت ماـ أٛتد بن حنبل" بسماعو من حنبوقرأت على ىذا الشيخ أيضًا شيئًا من "مسند اإل

 بسنده، وكاف شيخاً صاٟتاً صحيح السماع.
بدمشق ليلة عيد الفطر، سنة ثبلث وسبعُت وٜتسمائة. وتوُب هبا يـو ا٠تميس ا٠تامس والعشرين من  مولده

 صفر سنة ستُت وستمائة.

                                                

 ( ينظر ا١تصادر السابقة.ٔ)
 ( عند اليونيٍت "جزت".ٕ)
، ٖٓٓ/ٖ( ، و"العب" ٛٗ٘، رقم )ٕٚٗ/ٛٗـ" ( والذىب ُب "تاريخ اإلسبلٕٗٛ، رقم )ٗٙٗ/ٔ( ترجم لو اٟتسيٍت ُب "صلة التكملة" ٖ)

 .ٖٗٓ/٘، وابن العماد ُب "الشذرات" ٚٓٔ-ٙٓٔ/ٖوالصفدي ُب "الواُب" 
 ( وأبو عبد اهلل، كنية أخرى كما ذكرىا الذىب ُب تاريخ اإلسبلـ، والعب.ٗ)
 ٕٕٚىػ، واستمر اإلسبلـ فيها ٕٕٔد بن الفرات سنة ( نسبة إىل جزيرة َصَقلِّية الواقعة اليـو جنوب إيطاليا. فتحها ا١تسلموف على يد أس٘)

 .ٚٔٗ/ٖسنة، للستزادة انظر: "معجم البلداف" 
 (.ٔ٘ٗ٘، حديث رقم )ٕٕٔ/ٙ( أخرجو مسلم ُب "الصحيح" كتاب األشربة، باب أكل القثاء بالرطب، ٙ)
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بن سليماف بن محمد بن سليماف بن عبد الملك بن علي بن يوسف بن  (ُ)( محمدٕٔ)
، (ّ)الشَّاًطًبيُّ  ، األندلسي،(ِ)بن إبراىيم بن خلف بن عبد الكريم، أبو عبد اهلل، اٍلمىعىاًفًرمُّ 

  ، نزيل اإلسكندرية.(ّ)الشَّاًطًبيُّ 
 ٝتع من أيب القاسم اٟتسُت بن ىبة اهلل بن ٤تفوظ بن َصْصري بدمشق.

مياطيّ لقيو اٟتافظ  ظاىر اإلسكندرية، وقد نعتو بالشيخ  (ٗ)الراسيوقرأ عليو بًتبة الشيخ أيب العباس  الدِّ
 الزاىد.

السبت اٟتادي والعشرين من شهر رمضاف سنة اثنتُت يـو  -رٛتو اهلل  -وقاؿ: "توُب الشيخ الشاطب 
 وسبعُت وستمائة باإلسكندرية".

بالتاء المثناة كالغين  - التػٍَّغًلًبيّْ بن سالمة بن عطاء اهلل، أبو عبد اهلل  (ٓ)محمد( ٕٕ)
 .اجي سَّ المقرئ، النَّ ، (ٔ)رمُّ سً يٍ نػى الدُّ  - المعجمة

بدار اٟتديث الكامليَّة ُب إحدى اٞتماديُت سنة  (ٚ)سبلمة لنفسو: أنشدنا ٤تمد بن الدِّمياطيّ قاؿ اٟتافظ 
 َحَجْجُت: ، وفيهاوفيها ماتسنة ثبلث وأربعُت وستمائة، 

 بها يا حادم     ىي طابةه فانزؿٍ 
 زائران  قل يا رسوؿ اهلل جئتكى 

 يا صفوةى اٍلمىًلًك اٍلجىًليًل كخيرى مىنٍ 
 يا حيجَّةى اللًَّو البليغةى في الوىرىل

 ميٍنًقذى الضُّالًؿ ًمٍن سيبيًل العىمىيا 

 الهادم بيّْ كاقرى السالـى على النَّ  
 كمهاجران من موطني كبالدم
 كىًطئى الثػَّرىل ًمٍن حىاًضرو أك بىاًدم
ًتي كعىتىادً  ًتي في ًشدَّ  يا عيدَّ
اًديًهم إلى اإلرشادً   أيضان كىى

                                                

، والذىب ٔٗ/الورقة ٔ، والبزال ُب ا١تقتفي ٕٚ/ٖ ( واليونيٍت ُب "ذيل ا١ترآة"ٓٛٔٔ، رقم )ٖ٘ٙ/ٕ( ترجم لو اٟتسٍت ُب "صلة التكملة" ٔ)
، ، وابن شاكر ُب ٛٓٔ/ٖ، والصفدي ُب "الواُب" ٛٛٔ/ٗ( و"تذكرة اٟتفاظ" ٜٚ، رقم )ٚٓٔ-ٙٓٔ/ٓ٘والذىب ُب "تاريخ اإلسبلـ" 

، رقم ٜٗٔ/ٕلنهاية" ، وابن اٞتزري ُب "غاية اٖٜٙ/٘، وا١تقريزي ُب "ا١تقفى" ٛٗ/ٕٔ، و"عيوف التواريخ" ٕٖٚ- ٖٔٚ/ٖ"فوات الوفيات" 
(. والزركلي ُب "األعبلـ" ٚٛ، رقم )ٓٗٔ/ٕ، وا١تقري ُب "نفح الطيب" ٕ٘ٗ، ٖٕٗ/ٚ( وابن تغري بردي ُب "النجوز الزاىرة" ٖٗٗٓ)
ٙ/ٔ٘ٓ. 
 .ٕٚٗ/ٔ( نسبة إىل اْلَمَعاِفِر بن يعفر، بطن من قحطاف. وىي بالفتح وكسر الفاء وراء. "لب اللباب" للسيوطي ٕ)
 .ٛٗٔ/ٔإىل شاطبة مدينة باألندلس. "لب اللباب" ( نسبة ٖ)
 .ٓٗٔ/ٕ( وىو أٛتد بن ٤تمد اللخمي ا١تعروؼ بالراسي، أبو العباس. ينظر: "نفح الطيب" ٗ)
 ( ِل أقف لو على ترٚتة.٘)
 .ٚٓٔ/ٔ( نسبة إىل ُدنَػْيَسر بلد قرب ماردين اليت تقع اليـو ُب جنوب تركيا. ينظر: "لب اللباب" للسيوطي ٙ)
( بيتاً، من َجيَّد الشِّْعر، وىي ٕٙ، واليت تضمنت )"٤تمد بن سبلمةشيخ الدِّمياطّي "ِل أجد من ذكرىا، وىذه القصيدة اليت أنشدىا  (ٚ)

لفات عنواٌف على حسن نظمو وَجْودة شعره، لوال أنو مزجها ببعض األبيات اليت ال تنبغي من عاِل مقرئ، فإف فيها ثبلثُة أبيات ٖتتوي على ٥تا
 .ٕٓ، ٚٔ، ٗعية، كالتوّسل بغَت اهلل عز وجل؛ ومن ذلك البيت رقم شر 
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ٍبعى الطّْبىاؽى مينىاًجيان   يا من عىال السَّ
 كٍم آيةو لكى في الوىرل مىٍشهيورىةو 
 لو كانًت األشجاري أقالمان مىعان 
 نًفدٍت كلم تنفٍد مناقبيك العيال 

 مناجيان  للسماءً  كى فكفى بطيّْ 
 مهاجران  (ُ).........ىذا ......

 ٍدفىدان في فىٍدفىدو فى يطوم الفيافي 
 اجى ذنوبو يرجو النٌ  (ِ)........

ابىًة كىالقىرىابىًة زىاديهي   حيبُّ الصَّحى
 يا ناؽي حىٍسبيًك قٍد بلغًت محمدان 
ىا رىٍحله كال  ال مىسَّ ظىٍهرىًؾ بػىٍعدى

  يُّ كصاحباهي ................ ىذا الٌنب
 مىرٍّْغ خيدكدؾى في ثػىرىاهي ميعفّْران 

 محمد  الهاشميٌ  يُّ بً ىذا النَّ 
 ىذا محل الوحي قد شاىدتُّمي 

  يعطيكمي  فسلوا اإللو بجاىوً 
 يا رٌب يا رحمن يا ملكى الورل 
نىا مبركرةن   اجعل مساًعي ًحجّْ
 كاغفر لقائلها كمنشدىا معان 

 بيّْ محمدو ثم الصالة على النٌ 
 متفاعلن متفاعلن متفاعلن

                                          كالحمد هلل العظيم مؤبدان                 
 

 هلًل في الليًل البىًهيًم الهادم
بػيرىٍت عىًن   اإلحصىاًء كاألٍعدادً كى

 (ّ)خىٍلقي تىٍكتيبي من ًبحىاًر مدادً كاٍل
 حتى اللّْقا كالحٍشًر كالميعادً 

 (ْ)بجادً  للواحد الخالؽ طيَّ 
 األىلين كاألكالدً  نً كنأل عى 

اـً كاإلنجادً   ًنضوان على اإًلتٍػهى
 يا خيرى مأموؿو كخيرى جوادً 
 كالتابعينى لىهيم على اإلرشادً 

 تػىفىضُّله كىأىيىادً فػىلىًك عىلىيَّ 
بىاًسبو ككىادً   كيلٍّْفًت قىٍطعى سى

 (ٓ)..................... غليلي فؤادً 
 لكلّْ قلبو صادم فاءي فهو الشّْ 

 بشراكمي يا معشر القٌصاد
 األضدادً  نى مىٍحريكسان مً  اؿى ال زى 
 كجوادً  مالكو  نٍ مً  سبحانوي 

 يا قائما للحق بالمرصاد
 مقبولة بالخير كاإلسعادً 

 ادًة األجوادً كالسامعين السٌ 
 ىادم في ظالـو  ما الح نجمه 

 بكل مرادً  (ٔ)كميلت مناًسكنا
 في األعوادً  األطياري  ما ناحتً 

 

 

 سنة ثبلث وأربعُت وستمائة بالقاىرة. -عاـ َحَجْجُت  -مات ٤تمد بن سبلمة 

                                                

 ( ُب األصل كلمتاف مطموستاف.ٔ)
 قدار كلمة.ٔت( ىناؾ طمس ُب األصل ٕ)
 ".مدادِ  ِْتَارِ " والتصويب من ىامش األصل، حيث قاؿ: صوابو: "من والِبَحاُر مدادِ ُب األصل: "( ٖ)
 .ٚٚ/ٖينظر: لساف العرب ( البجاد: الكساء، وٚتعو ُّتُد. ٗ)
 .ثبلث كلماتقدار ٔت( ىناؾ طمس ُب األصل ٘)
 "مقاصدنا". إشارة للفظة من نسخة أخرى:( على ىامش األصل ٙ)
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مياطيّ قاؿ اٟتافظ  إف شاء اهلل ٤تمد بن سنقر بن آخر اٞتزء الثالث من ا١تعجم، يتلوه ُب الذي بعده : الدِّ
 عبد اهلل واٟتمد هلل وحده.

 نهاية الجزء الثالث.
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 الجزء الرابع
 بسم اهلل الرٛتن الرحيم

 سيفالكبَت الكامل جامع أسباب الفضائل عمدة احملدثُت،  العاملأملى علينا سيدنا وشيخنا اإلماـ العاِل 
مياطيّ ا١تناظرين، قامع ا١تلحدين اٟتافظ شرؼ الدين أيب ٤تمد عبد ا١تؤمن بن خلف  غفر اهلل ُذنوبو  الدِّ

 وعفا عنو وسًت عيوبو، قاؿ:
 
 . يُّ بً لى حى الٍ بن سنقر بن عبد اهلل، أبو الفضل بن أبي سعيد التركي األصل،  (ُ)محمد( ٖٕ)

ُقرئ على ٤تمد بن سنقر اْٟتَلِب بدمشق وأنا أٝتع، أخبؾ أبو طاىر بركات بن إبراىيم بن طاىر بن بركات 
األوىل سنة سبع وتسعُت وٜتسمائة. ٍب  ُٚتَاَدىبن إبراىيم القرشي ا٠تشوعي قراءة عليو وأنت تسمع ُب 

ٍىءي  يُّ النَّبً كىافى " :َقاؿَ  -رضي اللَّو عنو  -َأىِب َبْكرََة ساؽ اإلسناد إىل  صلى اهلل عليو كسلم ًإذىا أىتىاهي الشَّ
" يىسيرُّهي  مذي  ، و (ٕ)رواه أبو داود ُب اٞتهاد، عن ٥ْتَلد بن خالد .سىجىدى ، (ٖ)عن ابن مثٌت "السَت" ُب الًتِّ

  وأٛتد ٚتيعاً، عن أيب عاصم. ، عن َعْبَدَة،النَّسائي  و 
ليلة خلت من صفر، سنة إحدى وٜتسُت وستمائة  توُب ىذا الشيخ لسبع عشرة، وقيل لثماف عشرة

 بدمشق. ودفن بقاسيوف وكاف مولده سنة ثبلث وتسعُت وٜتسمائة.

بن إسرائيل بن الخضر بن إسرائيل بن  -بكسر السين  - (ٓ)واربن سً  (ْ)محمد( ٕٗ)
، األديب، الشاعر، الدّْمىٍشًقيُّ محمد بن علي بن الحسن بن الحسين، أبو المعالي 

 أ(ُ/ؽ ْ) ، المنعوت بالنجم ابن إسرائيل.الزاىد
مياطيّ قاؿ اٟتافظ  : "لقيتو قدديا با١تسجد اٞتامع األنور اٟتاكمي بالقاىرة، وأنشدنا شيئًا من شعره ليس الدِّ

 ىو اآلف عندي.
                                                

 (.ٖٖ، رقم )ٚٓٔ/ٛٗ(. والذىب ُب "تاريخ اإلسبلـ" ٘٘ٗ، رقم )ٕٙٚ/ٔ( ترجم لو اٟتسيٍت ُب "صلة التكملة" ٔ)
(. وقد صححو األلباين ُب "صحيح أيب داود" ٕٙٚٚٞتهاد، باب َِب ُسُجوِد الش ْكِر، حديث رقم )( أخرجو أبو داود ُب "السنن" كتاب إ)

 (.ٕٗٚٚحديث رقم )
نَػْعرِفُُو ال (. وقاؿ: َىَذا َحِديٌث َحَسٌن َغرِيٌبَ  ٖٚٙٔ، رقم )ٖٕٛ/ٙ( أخرجو الًتمذي ُب كتاب السَت، باب َما َجاَء َِب َسْجَدِة الش ْكِر، ٖ)

ا َسْجَدَة الش ْكِر. َوَبكَّاُر ْبُن َعْبِد اْلَعزِيِز ْبِن َأىب َىَذا اْلَوْجِو ِمْن َحِديِث َبكَّاِر ْبِن َعْبِد اْلَعزِيِز. َواْلَعَمُل َعَلى َىَذا ِعْنَد َأْكَثِر أَْىِل اْلِعْلِم رََأوْ  ِإالَّ ِمنْ 
 (.ٛٚ٘ٔمذي" حديث رقم )َبْكَرَة ُمَقاِرُب اٟتَِْديِث. وقد حسنو األلباين ُب "صحيح الًت 

( ٖٛٚرقم ) ٕٛٛ-ٕٓٛ/ٓ٘، ترٚتة حافلة وكبَتة، والذىب ُب "تاريخ اإلسبلـ" ٕٖٗ-٘ٓٗ/ٖ( ترجم لو اليونيٍت ُب "مرآة الزماف" ٗ)
، وا١تقريزي ُب "السلوؾ" ٕٔٔ-ٕٓٔ/ٖ، والصفدي ُب "الواُب" ٜٖٛ-ٖٖٛ/ٖ، وابن شاكر الكتب ُب "فوات الوفيات" ٖٖٙ/ٖو"العب" 

، وابن تغري ٕٚٛ-ٖٕٛ/ٖٔ، وابن كثَت ُب "البداية والنهاية" ٕٙٔ/ٔ، نقل فيها عن دوانو، وبدر الدين العيٍت ُب "عقد اٞتماف" ٘ٔٔ/ٕ
، والزركلي ٜٖ٘/٘، وابن العماد ُب "شذرات الذىب" ٕٕٓ/ٕ، وابن الوردي ُب "تارخيو" ٕ٘ٛ، ٖٕٛ-ٕٕٛ/ٚبردي ُب "النجـو الزاىرة" 

 .ٛ٘/ٓٔوكحالة ُب "معجم ا١تؤلفُت" ، ٖ٘ٔ/ُٙب "األعبلـ" 
 ( عند اٟتافظ الذىب ُب تارخيو: "َسّوار" بالفتح والتشديد.٘)
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ُقوَلُو َوَمُقوَلُو. فمما أنشده لنفسو  من قصيدة: (ٔ)وقد أجاز ل أف أروي عنو َمنػْ

 كال طىلىبو      كىدٍّ فالرّْزؽي يأتي بال  
 كفي القىنىاعىًة عزه ال نفادى لوي 

 كم كادًعو ناؿى ما يرجو بغٍفوتًو     
 

ٍلقان ليسى يرزقيوي    لم يىٍخليًق اللَّوي خى
 كالحرصي في المرًء يػيٍردًيًو كييوًبقيوي 
ٍذليقيوي   كميٍعًملي الًجدّْ ما أجدل تىحى

 

 
 :(ٕ)وأنشد أيضاً لنفسو

 الجنينإفَّ الذم رزؽى 
ـي اإلنسافى مهما  ال يىٍحري
 فأرًٍح فؤادؾ في ًطالبً 

 

 ًغذاءىهي في بطًن أيمّْوٍ  
 عاش من تيسير ًقسموٍ 
 الرّْزؽ من أعباًء ىىمّْوٍ 

 

 

 مات بدمشق ُب شهر ربيع اآلخر من سنة َسْبَع وَسْبعُت وستمائة.

بن صاعد بن أبي بكر بن محاسن بن أحمد بن سلماف بن أبي شريك،  (ّ)محمد( َٖ)
  البغدادم، الحربي، أخو شيخنا أحمد. ،أبو عبد اهلل بن أبي علي

قرأت على ٤تمد بن أيب علي باٟتربية غريب بغداد، أخبؾ أبو أٛتد عبد اهلل بن أٛتد بن صاعد اٟتريب قراءًة 
مياطيّ عليو. ٍب ساؽ اٟتافظ  َأفَّ النَِّبَّ صلى اهلل عليو  -رضي اهلل عنو  - َأيب َسِعيٍد ا٠ْتُْدرِيِّ اد إىل اإلسن الدِّ

، كىاٍلفيوىٍيًسقىةى، كىيػىٍرًمي اٍلغيرىابى كىال يػىٍقتػيليوي، " :؟ قَاؿَ ا يَػْقُتُل اْلُمْحِرـُ مَ ْن وسلم ُسِئَل عَ  يَّةى، كىاٍلعىٍقرىبى اٍلحى
أىةى، كىاٍلكىٍلبى اٍلعى  ، عن أٛتد بن حنبل، على ا١توافقة، (٘)رواه أبو داود بلفظو (ْ)"عى اٍلعىاًدمكىالسَّبي قيورى، كىاٍلًحدى

مذي  ا١توافقة، ورواه  يػىٍقتيلي اٍلميٍحًرـي السَّبيعى " عن أٛتد بن َمنيع، عن ُىشْيم، وقاؿ: حسٌن، ولفظو: (ٙ)الًتِّ
، كىالغيرىابى  أىةى  ،العىاًدمى، كىالكىٍلبى العىقيورى، كىالفىٍأرىةى، كىالعىٍقرىبى من حديث ٤تمد  (ٚ)ورواه ابن ماجة ."كىالًحدى

ٍأرىةى يػىٍقتيلي اٍلميٍحًرـي "بن ُفضيل عن يزيد، ولفظو:  ، كىالسَّبيعى اٍلعىاًدمى، كىاٍلكىٍلبى اٍلعىقيورى، كىاٍلفى يَّةى، كىاٍلعىٍقرىبى ، اٍلحى
                                                

 ( ِل أجد من ذكرىا.ٔ)
 ( ِل أجد من ذكرىا.ٕ)
 (ِل أقف لو على ترٚتة، وقد ترجم اٟتافظ الدِّمياطّي ُب معجمو ألخيو "أٛتد بن صاعد" ُب حرؼ األلف.ٖ)
وابن حجر ُب "تلخيص   ،ٙ/ٖٔٔ، وحكم عليو الذىب بالنكارة ُب "سَت أعبلـ النببلء" ٖ٘ٔ/ُٚب "اجملموع" َضعََّف سنده الّنووي،  (ٗ)

، وقاؿ: "فيو لفظة منكرة وىي قولو: ويرمي الغراب وال يقتلو". وحكم عليو األلباين بالضعف، وقاؿ: )قولو: "يرمي الغراب وال ٜٗٔ/ٖاٟتبَت" 
 . ٛٗٛٔ، حديث رقم يقتلو" منكر(. ضعيف سنن أيب داود

 (.ٛٗٛٔ، حديث رقم )ٚٓٔ/ٕ( أخرجو أبو داود ُب "السنن" كتاب ا١تناسك، باب ما يقتل احملـر من الدواب، ٘)
(. وقاؿ: َىَذا َحِديٌث َحَسٌن. ٛٗٛ، حديث رقم )ٜٕٗ/ٖ( أخرجو الًتمذي ُب "جامعو" كتاب اٟتج، باب ما يقتل احملـر من الدواب، ٙ)

 َذا ِعْنَد أَْىِل اْلِعْلِم.َواْلَعَمُل َعَلى ىَ 
 (.ٕٖٛٓ، حديث رقم )ٖٗ٘/ٜ( أخرجو ابن ماجو ُب "السنن" كتاب ا١تناسك، باب َما يَػْقُتُل اْلُمْحِرـُ، ٚ)
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:  اٍلفيوىٍيًسقىةى. قىظى كىقىٍد فىًقيلى لىوي: ًلمى ًقيلى لىهىا اٍلفيوىٍيًسقىةي؟ قىاؿى يػٍ لَّمى اٍستػى ألىفَّ رىسيوؿى اهلًل صىلَّى اهلل عىلٍيًو كسى
ًت اٍلفىًتيلىةى، ًلتيٍحًرؽى    ."اٍلبػىٍيتى  بها أىخىذى

ٝتع ٤تمد بن صاعد ىذا ٚتيع "مسند اإلماـ أٛتد بن حنبل" من عبد اهلل بن أٛتد بن أيب اجملد اٟتريب ُب 
 سنة ست وتسعُت وٜتسمائة.

 ة إحدى وتسعُت وٜتسمائة. وكاف مولده ُب سن

، (ِ)بن طلحة بن محمد بن الحسن، أبو سالم النًَّصٍيًبيُّ  (ُ)( محمدُٖ) ، العيًمًرمُّ
 الشافعي، الفقيو، الزاىد، المفتي، المنعوت بالكماؿ. 

قرأت على اإلماـ أيب ساِل ٤تمد بن طلحة ْتلب، أخبؾ أبو اٟتسن ا١تؤيد بن ٤تمد بن علي الطوسي 
مياطيّ اٟتافظ  بنيسابور وأجازه لنا الطوسي عاّماً. ٍب ساؽ قراءًة عليو رضي اهلل  - َعاِئَشةَ اإلسناد إىل  الدِّ

، "ُب رُُكوِعِو:  َقاَلْت: َكاَف َرُسوُؿ اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم يَػُقوؿُ  -عنها  سيٍبحىانىكى اللَّهيمَّ رىبػَّنىا كىًبحىٍمًدؾى
 ، عن حفص بن عمر، على ا١توافقة، وُب لفظو: يقوؿ ُب ركوعو: "(ٖ)رواه البخاري "ًلياللَّهيمَّ اٍغًفٍر 

 على إخراجو من حديث منصور. " وقد اجتمعت األئمة السِّّتةُ ُسْبَحاَنكَ 

 ُب "اْلُمَنجِِّم": (ٗ)أنشدنا لنفسو

 إذا حكمى اٍلمينىجّْمي في القضايا
 فليس بعالمو ما اهلل قاضو 

 

 فارديٍد عليوً بحكمو جازـو  
 فػىقىلٍّْدني كال تركٍن إليوً 

 

 

                                                

، و"سَت أعبلـ النببلء" ٖ٘ٔ-ٖٗٔ/ٛٗ( والذىب ُب "تاريخ اإلسبلـ" ٓٓ٘، رقم )ٜٕٙ/ٔ( ترجم لو اٟتسيٍت ُب "صلة التكملة" ٔ)
، وابن قاضي شهبة ٙٛٔ/ٖٔ، وابن كثَت ُب "البداية والنهاية" ٙٗٔ/ٖ، والصفدي ُب "الواُب" ٜٕٙ/ٖ( و"العب" ٜٜٔ، رقم )ٖٜٕ/ٖٕ

( وا١تقريزي ُب "السلوؾ" ٙٚٓٔ، رقم )ٖٙ/ٛ( والسبكي ُب "طبقات الشافعية الكبى" ٕٔٗ، رقم )ٕٕٔ-ٕٔٔ/ٕ"طبقات الشافعية" 
، وابن شاكر الكتب ُب ٛٛٔ، وأبو شامة ُب "ذيل الروضتُت" صٓٓٔ-ٜٜ/ٗالزماف" ، واليافعي ُب "مرآة ٖ٘ٚ/٘، و"ا١تقفى" ٙٛٗ/ٔ

، وابن العماد ُب ٖٖ/ٚ( وابن تغري بردي ُب "النجـو الزاىرة" ٖٕٗٛ، رقم )ٖ٘ٚ/٘، واألدفوي ُب "الطالع السعيد" ٛٚ/ٕٓ"التواريخ" 
 .ٗٓٔ/ٓٔ"معجم ا١تؤلفُت" ، وكحالة ُب ٙٚٔ-٘ٚٔ/ٙ، والزركلي ُب "األعبلـ" ٕٓٙ-ٜٕ٘/٘"الشذرات" 

قاؿ الذىب ُب تاريخ اإلسبلـ:"وقد دخل ُب شيء من ا٢تذياف والضبلؿ، وعمل دائرة للحروؼ ادعى أنو يستخرج منها علم الغيب وعلم 
 الساعة، نسأؿ اهلل السبلمة ُب الدين، ولعلو إف شاء اهلل رجع ُب ذلك ". 

مي اطّي تدؿ على أنو تاب من ذلك واٟتمد هلل، وقد قاؿ ابن العماد ُب الشذرات: "وقيل أنو رجع قلت: وىذه األبيات اليت رواه لو اٟتافظ الدِّ
 ويؤيد ذلك قولو ُب ا١تنجم".

اْلَباء. "اللباب ُب ْٟتُُروؼ وَكسر ( نْسَبًة ِإىَل َنِصيبُت َوِىي َمِديَنة َمْشُهوَرة من ِببلد اٞتزيرة. وىي ِبَفْتح الن وف وَكسر الصَّاد َوُسُكوف اْلَياء آخر إ)
 هتذيب األنساب" البن األثَت.

 (.ٕ٘ٚ، حديث رقم )ٕٓٚ/ٖ( أخرجو البخاري ُب "الصحيح" كتاب اأَلَذاف، باب الدعاء ُب الركوع، ٖ)
 .ٕٓٙ/٘( ذكرىا ابن العماد ُب "شذرات الذىب": ٗ)
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 ُب ا١تعٌت: (ٔ)وأنشدنا أيضاً لنفسو

 ال تركنىنَّ إلى مقاًؿ مينىجّْمو    
 علٍم بأنك إف جىعىٍلتى لكوكبو كا

 

 كىًكًل األمورى إلى اإللًو كىسلّْمً  
 تدبيرى حادثةو فلستى ًبميٍسًلمً 

 

 
 إجازة:، ول منو (ٕ)و٦تا أنشد أيضاً لنفسو

ىىا  فىمىا الزٍُّىدي في ديٍنيا رىمىٍتكى ًبصىدّْ
 كلكٍن ًإذىا أىٍلقىٍت إليكى زًمىامىهىا

 

 ًكإٍعرىاًضهىا إال ميغىالىطىةي العىٍقلً  
 فػىزيٍىديؾى ًفًيهىا شىاًىده لىكى بًالفىٍضلً 

 

 

هبا وناظر، وٝتع بَشاِذياخ نيسابور "صحيح  واستدؿرحل ىذا الشيخ إىل خراساف ُب طلب الفقو والعلم 
عن الفراوي بسنده ا١تشهور، وٝتع منو أيضاً كتاب "الوسيط" ُب تفسَت  من ا١تؤيد بن ٤تمد الطوسيمسلم" 

عبد اٞتبار بن ٤تمد من القرآف أليب اٟتسن علي بن أٛتد الواحدي، وقد قرأتو عليو ْتلب بسماع ا١تؤيد 
، وٝتع منو غَت ذلك، وكاف إماماً عا١تاً بالفقو واألصوؿ وا٠تبلؼ وغَت ذلك، ا٠تواري البيهقي عن الواحدي

معظمًا عند ا١تلوؾ والسوقة. ول الوزارة بدمشق يومًا أو  -رٛتو اهلل  -مفتيًا على مذىب اإلماـ الشافعي 
أقبل على يومُت ٍب تركها وخرج عن مركوبو وملبوسو وزىد ُب الدنيا ورغب ُب اآلخرة وانقطع إىل اهلل و 

عبادتو إىل أف توُب ْتلب ُب يـو السبت بعد صبلة الفجر السابع والعشرين من رجب سنة اثنُت وٜتسُت 
ظاىر باب العراؽ. وكاف مولده بالعمريَّة من قرى نصيبُت من أرض اٞتزيرة  با١تقاـوستمائة، ودفن من يومو 

 يـو عاشوراء من سنة اثنتُت وٙتانُت وٜتسمائة. 

د ن بن علي بن يوسف، أبو عببن عبد اهلل بن إبراىيم بن عيسى بن مىٍغنيٍ  (ّ)محمد( ِٖ)
، الفقيو، المحدث، العدؿ، المنعوت بالضياء، المعركؼ اإًلٍسكىٍندىًرمُّ ، (ْ)العىًجيسي ،اهلل

ء آخر الحركؼ ثم بتشديد التاء المثناة من فوؽ ككسرىا، كبعدىا يا - يُّ جً تػّْيٍ مى بابن الٍ 
  .-جيم

أخبنا أبو عبد اهلل ٤تمد بن عبد اهلل اْلَمتػِّْيِجي  بقراءٌب عليو باإلسكندرية ُب القدمة الثانية، أخبؾ أبو 
القاسم عبد الرٛتن بن مكي بن ٛتزة األنصاري قراءًة عليو وأنت تسمع ُب صفر سنة سبع وتسعُت 

                                                

 ( ينظر ا١تصدر السابق.ٔ)
 ( ِل أجد من ذكرىا.ٕ)
( واليونيٍت ُب "الذيل" ٕٗٛ، رقم )ٖ٘ٗ/ٔ، واٟتسيٍت ُب "صلة التكملة" ٕٕٔ/ٔ"تكملة إكماؿ اإلكماؿ"  ( ترجم لو ابن الصابوين ُبٖ)
، والسيوطي ٕٛ٘/ٖ، والصفدي ُب "الواُب" ٜٕٙ/ٖ( و"العب" ٗٓ٘، رقم )ٜٖٙ-ٜٖ٘/ٛٗ، والذىب ُب "تاريخ اإلسبلـ" ٖٗٔ-ٖٖٔ/ٕ

 .ٜٜٕ/ُ٘ب "الشذرات" ( وابن العماد ٓٛ، رقم )ٖٓٛ-ٜٖٚ/ُٔب "حسن احملاضرة" 
 .ٙٚٔ/ٔ( نسبة إىل قبيلة من الببر، وىي بالفتح والكسر وٖتتية ومهملة إىل عجيس. لب اللباب ٗ)



 

155 

ـى، فىأىتىًت النًَّبيَّ صىلَّى اللَّوي أىنَّوي أى "َأيب اٟتََْكِم رَاِفٍع: وٜتسمائة. وساؽ اإلسناد إىل  ٍسلىمى كىأىبىًت اٍمرىأىتيوي اإًلٍسالى
بىوي اٍلفىًطيمً يى ىً قىالٍت  ابٍػنىًتي عىلىٍيًو كىسىلَّمى، فػىقىالىٍت: يىا رىسيوؿى اهلًل، فػىقىاؿى أىبيو اٍلحىكىًم: يىا رىسيوؿى  ،فىًطيمه أىٍك شى

عىدى  اهلًل، ابٍػنىًتي، فػىقىاؿى لىوي النًَّبيُّ  عيٍد نىاًحيىةن، كىقىاؿى لىهىا: اقٍػعيًدم نىاًحيىةن، كىأىقػٍ صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى: اقػٍ
: اٍدعيوىاىىا فىمىالىًت الصًَّبيَّةي ًإلىى أيمّْهىا، فػىقىاؿى رىسيوؿي اهلًل صىلَّى اللَّوي  نػىهيمىا، ثيمَّ قىاؿى  عىلىٍيًو كىسىلَّمى: الصًَّبيَّةى بػىيػٍ

ىىا اٍىًدىىا، فىمىالىٍت ًإلىى أىبًيهىا اللَّهيمَّ  بلؽ، عن إبراىيم بن موسى، عن ُب الطَّ  (ٕ)رواه أبو داود .(ُ)"فىأىخىذى
عيسى بن يونس بن عبد اٟتميد بن جعفر بن عبد اهلل بن اٟتكم بن رافع، قاؿ: أخبين أيب، عن َجدِّي 

وليس لرافع أيب أيضاً من حديث عبد اٟتميد بن جعفر.  (ٖ)النَّسائي  رافع بن سناف األنصاري، فذكره. ورواه 
 اٟتكم ُب الكتابُت سواه. 

اآلخرة، سنة تسع وٜتسُت وستمائة. ودفن ّتوار  ُٚتَاَدىمن الثامن ُب ليلة اإلثنُت اْلَمتػِّْيِجي  وتوُب ابن 
 رٛتو اهلل". بالثغرة داخل اإلسكندرية (ٗ)ّترسةوالده 

 ،أبو عبد اهلل ،بن عبد اهلل بن أبي بكر بن غنيمة بن أبي الحسن (ٓ)محمد( ّٖ)
 ، اإلسكاؼ. مالبغداد

 بن زينٝتع من أيب أٛتد عبد الوىاب بن علي بن علي بن عبيد اهلل 
مياطيّ لقيو اٟتافظ   وقرأ عليو ٔتسجد درب ا١تزرّع بدار البساسَتي شرقي بغداد. الدِّ

 الثمانُت وٜتسمائة".وقاؿ: "مولد اإلسكاؼ تقديراً بعد 

 (ٕ)بن عبد اهلل بن الحسن الصوفي (ٔ)محمد( ْٖ)

  (ٗ)، التُّونسي، الشَّرىاًبيُّ التًَّمٍيًميُّ بن عبد اهلل بن عبد العالي، أبو عبد اهلل،  (ٖ)( محمدٖٓ) 
  (ٗ)الشَّرىاًبيُّ 

                                                

، والشوكاين ُب "نيل ٛ/ٔٓٔ: "روي من طرؽ" وقد صححو الطحاوي ُب "شرح مشكل اآلثار" ٜٖٙ/ٗقاؿ ابن حجر ُب اإلصابة ( ٔ)
 (.ٕٕٗٗ داود" حديث رقم )، واأللباين ُب "صحيح أيبٓٗٔ/ٚاألوطار" 

 (.ٕٕٙٗ، حديث رقم )ٕٓٗ/ٕ( أخرجو أبو داود ُب "السنن" كتاب الطبلؽ، باب إذا أسلم أحد األبوين مع من يكوف الولد، ٕ)
 (.ٖ٘ٛٙ، حديث رقم )ٖٛ/ٗ( أخرجو النسائي ُب "السنن الكبى" كتاب الفرائض، باب الصب يسلم أٛتد أبويو، ٖ)
. وقاؿ اليونيٍت ُب "ذيل ا١ترآة" ُب ترٚتتو: ابن اْلَمتػِّْيِجي  "ودفن ٕٖٔ/ٕبالسُت ا١تهملة موضع ٔتصر. معجم البلداف ( قاؿ اٟتموي: جرسة ٗ)

 يـو اإلثنُت ّتوار والده ٔتحروسة ثغر اإلسكندرية"
 ( ِل أقف لو على ترٚتة.٘)
 ( ِل أقف لو على ترٚتة.ٙ)
 بيض لو اٟتافظ الدِّمياطّي مقدار ربع صفحة، ٍب ِل يزد على ما تقدـ. (ٚ)
 ( ِل أقف لو على ترٚتة.ٛ)
 .ٔ٘ٔ/ٔ( نسبة إىل الشَّرَاب وبيعو. وىي بفتح الشُت ا١تشّددة والراء وسكوف األلف. "لب اللباب" للسيوطي ٜ)
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قرأت على ٤تمد بن عبد اهلل باإلسكندرية، أنشدؾ اإلماـ العاِل الزاىد أبو اٟتسُت ٤تمد بن أٛتد بن ُجبَت 
 :(ٔ)لنفسو "سقط زىٍند القريحة في بذؿ النصيحة"الكناين بقراءتك عليو ُب 

ـي بيًت اٍلهيدل  بىدىٍت لي أعال
 فأحرٍمتي شوقان لو بالهول

 

 وري بادو عليوً كالنَّ  ةى بمكَّ  
 ان إليوقلبي ىديى  كأىديتي 

 

 
 :(ٕ)أنشدنا أيضاً، قاؿ: أنشدنا ابن ُجبَت لنفسوو 

 ىنيئان لمن حىجَّ بيت الهدل
 كإف السعادة مضمونة

 

 كىحىطَّ عىن النػٍَّفًس أىٍكزىارىىىا 
 ًلمىٍن حىلَّ ًطيبىةى أىٍك زىارىىىا

 

ليًسيُّ ، السُّلىًميُّ  ،بن عبد اهلل بن محمد بن أبي الفضل، أبو عبد اهلل (ّ)محمد( ٖٔ)  ،األىٍندى
ليًسيُّ  ، الفقيو،  ،األىٍندى ، المنعوت اىدي ، الزَّ ، األديبي النٍَّحًومُّ ، الميفىسّْري ، دّْثي حى مي الٍ اٍلميٍرسيُّ

  رؼً بالشَّ 
ٝتع من أيب القاسم، وأيب الفتح منصور بن عبد ا١تنعم بن عبد اهلل بن ٤تمد بن الفضل بن أٛتد الفراوي 

 بنيسابور
مياطيّ لقيو اٟتافظ   وقرأ عليو ٔتكة، وقد لقيو أيضاً ٔتصر قبل ذلك. الدِّ

 بالقاىرة ُب شيخو أيب إسحاؽ، قاؿ: (ٗ)لنفسو اْلُمْرسي  وقاؿ: أنشدنا ابن أيب الفضل 

 يىا أىيػُّهىا العىلىمي المرفَّعي قىٍدريهي 
ري ًلميٍبتىغو أىٍنتى الصَّ   بىاحي الميٍستىًنيػٍ

 يػىتًَّضحي الهيدىلًبكى يىا أىبىا ًإٍسحىاؽى 

 ليوي وٍ لي أىٍنتى الًَّذم فػىٍوؽى السّْمىاؾ حي  
ليوي  ًعلمى   الحىقىاًئًق أىٍنتى أىٍنتى دىًليػٍ

 كىأيصيٍوليوي ًبكى تىٍستىًبٍيني فػيريٍكعيوي 

                                                

 .ٖٗٛ/ٕ( ذكرىا ا١تقري ُب "نفح الطيب" ٔ)
 .ٓ٘ٔ/ٕ، ولساف الدين ابن ا٠تطيب ُب "اإلحاطة" ٗٓٙ/ٕالطيب" وأبو عبد اهلل ا١تراكشي ُب "الذيل والتكملة" ( ذكرىا ا١تقري ُب "نفح ٕ)
ٕ/ٔ٘ٓ. 
( ٜٖٔ، رقم )ٕ٘ٔ/ٕ، وقد توُب قبلو بتسعة وعشرين سنة، وابن األبار ُب "التكملة" ٕٙٗ٘/ٙ( ترجم لو ياقوت ُب "معجم األدباء" ٖ)

-ٕٔٔ/ٛٗ، والذىب ُب "تاريخ اإلسبلـ" ٜٚ-ٙٚ/ٔ( واليونيٍت ُب "ذيل مرآة الزماف" ٚٓٙ، رقم )ٖٙٗ/ٔواٟتسيٍت ُب "صلة التكملة" 
، وابن  ٖٕٛ-ٕٕٛ/ٖ، والصفدي ُب "الواُب" ٕٚٚ/ٖ( و"العب" ٕٕٓ، رقم )ٜٕٔ-ٕٖٔ/ٖٕ( و"سَت أعبلـ النببلء" ٕٚٔ، رقم )ٕٗٔ

، رقم ٘ٗٔ-ٗٗٔ/ٔ( والفاسي ُب "ذيل التقييد" ٖٔ، رقم )ٙٔ-٘ٔ/ٔ، وابن الدِّمياطّي ُب "ا١تستفاد" ٜٚٔ/ٖٔكثَت ُب "البداية والنهاية" 
( وابن ٛ٘ٔ، رقم )ٕٕٗ-ٕٔٗ/ٕ( وا١تقري ُب "نفح الطيب" ٜٚٓٔ، رقم )ٕٚ-ٜٙ/ٛ( والسبكي ُب "طبقات الشافعية الكبى" ٖٖٕ)

، وابن العماد ُب "الشذرات" ٜ٘/ٚ( وابن تغري بردي ُب ُب "النجـو الزاىرة" ٕٕٗ، رقم )ٖٕٔ-ٕٕٔ/ٕقاضي شهبة ُب "طبقات الشافعية" 
 .ٕ٘ٗ-ٕٗٗ/ٓٔ، وكحالة ُب "معجم ا١تؤلفُت" ٖٖٕ/ٙ، والزركلي ُب "األعبلـ" ٜٕٙ/٘
 .ٖٙٔ/ٖٕ( األبيات األربعة األوؿ، أوردىا الذىب ُب "سَت أعبلـ النببلء": ٗ)
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رىؾى ًإنَّوي   مىٍن يػىٍزعيمي التٍَّحًقٍيقى غىيػٍ
 ذىاتًوً  نٍ قابله مً  كى بّْ قلبي لحي 

 الزلتى تػيٍعلي قدرى شرًع رسوًلوً 
 

ليوي   ًمٍثلي الميجىوًّْز مىا العيقيٍوؿي تيًحيػٍ
 وليوي بي كلغيًر حيبّْكى يستحيلي قػى 

 أصيليوي  المنيرً  بحً فيعودي كالصَّ 
 

 

 مولد بن أيب الفضل ٔتُْرِسَية من ببلد األندلس، سادس اٟتجة سنة تسع وستُت وٜتسمائة.
ٌو إىل دمشق  خامس عشر ربيع األوؿ، سنة  اإلثنُتيـو  ةوالزَّْعقَ العريش  منوتوُب بأرض الشاـ وىو متوجِّ

 ٜتس وٜتسُت وستمائة، وُدفن فيو بتلِّ الزَّْعَقة، وقد زرتو رضي اهلل عنو. 

 ، الفقيو. مىكّْيُّ اٍل ،(ِ)العىجيبي ،، أبو عبد اهللبلبن ميقبن عبد اهلل بن محمد  (ُ)محمد( ٕٖ)
علي  ـ الشريف، أخبؾ أبو الفتوح نصر بن أيب الفرج بنر باٟتقرأت على ٤تمد بن عبد اهلل الَعجيب 

مياطيّ اٟتافظ  ساؽاٟتافظ. ٍب  حىاصىرى النًَّبيُّ صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى : َعْبِد اللَِّو ْبِن ُعَمَر َقاؿَ اإلسناد إىل  الدِّ
هيٍم شىٍيئنا ا ًإٍف شىاءى اللَّوي ًإنَّا " :قىاؿى  ،أىٍىلى الطَّاًئًف فػىلىٍم يػىنىٍل ًمنػٍ أىنػىٍرًجعي كىلىٍم  :فػىقىاؿى اٍلميٍسًلميوفى  "قىاًفليوفى غىدن

ا، فىأىصىابػىهيٍم ًجرىاحه، فػىقىاؿى "نػىٍفتىٍحوي؟ قىاؿى لىهيٍم رىسيوؿي اللًَّو صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى:  اٍغديكا عىلىى اٍلًقتىاًؿ غىدن
، فىضىًحكى النًَّبيُّ  لىهيٍم رىسيوؿي اللًَّو صىلَّى اللَّوي  بػىهيٍم ذىًلكى ا ًإٍف شىاءى اللَّوي، فىأىٍعجى عىلىٍيًو كىسىلَّمى: ًإنَّا قىاًفليوفى غىدن

، عن أيب (ٗ)مسلم ورواه ي وقتيبة، وعبد اهلل بن الزبَت.، عن عل(ٖ)رواه البخاري ".صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى 
، عن عبد اٞتبار بن العبلء، سبعتهم عن سفياف بن (٘)النَّسائي  ورواه  بن أيب شيبة، وزىَت، وابن مُنَْت.بكر 

 عيينة فوقع بداًل عالياً ٢تم، واسم أيب العبَّاس السائب بن فر وخ.

رة بن علي، أبو بكر، كأبو دى يل بن حيٍ قً بن عبد الباقي بن محمد بن عى  (ٔ)( محمدٖٖ)
 . اٍلجىٍنًدمُّ ، الدّْمىٍشًقيُّ ، يُّ لً جى بى عبد اهلل، كأبو أحمد، الٍ 

ُقرئ على ٤تمد بن عبد الباقي بدمشق، أخبنا أبو علي حنبل بن عبد اهلل البغدادي. ٍب ساؽ اٟتافظ 
مياطيّ  فىاًطمىةي ًإلىى لىمَّا قيًبضى رىسيوؿي اللًَّو صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى، أىٍرسىلىٍت َأيب الط َفْيِل، قَاَؿ: األسناد إىل  الدِّ

: أىًبي بىٍكرو أىٍنتى كىرىٍثتى رىسيوؿى اللَّوً  : فػىقىاؿى ـٍ أىٍىليوي؟ قىاؿى لَّمى، أى قىالىٍت: فىأىٍينى  ،بىٍل أىٍىليوي  ال صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسى
: فػىقىاؿى أىبيو بىٍكرو: ًإنّْ  ي سىًمٍعتي رىسيوؿى اللًَّو صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو سيٍهمىةي رىسيوًؿ اللًَّو صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى؟ قىاؿى

                                                

 .(ٖٕٚ، رقم )ٜٓ-ٜٛ/ٕترٚتو الفاسي ُب العقد الثمُت ( ٔ)
 .ٖٓٚ/ٔيْعرُفوَف بالعجيبيُت". السلوؾ  -ُب مكة- نسباً من قـو ُىَنالك ( قاؿ ا١تقريزي: "العجيبٕ)
(. وُب كتاب األدب ٜٖٔٛ، حديث رقم )ٕٕٓ/ٖٔ( أخرجو البخاري ُب "الصحيح" كتاب ا١تغازي، غزوة الطائف ُب شواؿ سنة ٙتاف، ٖ)

 (.ٕٜٙٙ، حديث رقم )ٜ٘ٗ/ٕٕئة واإلرادة، (. كتاب التوحيد، باب وُب ُب ا١تشيٕٕٙ٘، حديث رقم )ٖٚ/ٜٔباب التبسم والضحك، 
 (.ٕٓٚٗ، حديث رقم )ٜٙٔ/٘( أخرجو مسلم ُب كتاب اٞتهاد والسَت، باب غزوة الطائف، ٗ)
 (.ٕٚٛٛ، رقم )ٕ٘ٚ/٘( أخرجو النسائي ُب "السنن الكبى" كتاب السَت، باب حفظ اإلماـ الرعية وحسن نظره ٢تم، ٘)
، ٜٚ/ٔ، وابن الصابوين ُب "تكملة إكماؿ اإلكماؿ" ٕٓٗ/ٙبن ماكوال لوالده ُب "إكماؿ الكماؿ" ( ِل أقف لو على ترٚتة، وقد ترجم اٙ)

 ىػ(: أصلهم من الرملة مدينة بساحل الشاـ، وبيتهم مشهور بالرئاسة والتقدـ.ٕٚٙوقاؿ عن والده عبد الباقي بن ٤تمد، ابن النفيس )ت 
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: "ًإفَّ اللَّوى ًإذىا أىٍطعىمى نىًبيِّا طيٍعمىةن، ثيمَّ قػىبىضىوي جىعىلىهىا ًللًَّذم يػىقيوـي ًمٍن بػىٍعًدًه،  فػىرىأىٍيتي أىٍف أىريدَّهي كىسىلَّمى يػىقيوؿي
لَّمى  قىالىٍت: فىأىٍنتى كىمىا سىًمٍعتى " عىلىى اٍلميٍسًلًمينى  ُب  (ٕ)رواه أبو داود .(ُ)ًمٍن رىسيوًؿ اللًَّو صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسى

أيب ابن ا٠ْتَرَاج، عن عثماف بن أيب شْيبة، عن ابن ُفضيل، فوقع بداًل عاليًا من رواية عبد اهلل بن أٛتد، عن 
 شيبة.

 ،بن عبد الجليل بن عبد الكريم بن عثماف بن أبي بكر، أبو عبد اهلل (ّ)محمد( ٖٗ)
 الوفاة، الكتبي.  الدّْمىٍشًقيُّ الموًلد  ،المقدسي ،اٍلمىحًتد (ْ)ٍوقىانيُّ اٍلمي 

بدمشق، وقد كتب إليو بعض األصحاب يعتب عليو ُب ِقلَِّة  (٘)أنشدنا ٤تمد بن عبد اٞتليل ا١توقاين لنفسو
 الكتب، وكاف اٝتو عمر:

 يا مىٍن بو في األناـ أفتخري 
 يقوؿي موالم قد مضى زمنه 

 في غير ليٍقيىاؾى ليسى لي كىطىري  
 كما أىتى ًمٍن ميًحبّْنا خبري 

                                                

: ٜٚٔ/ٕ: )فيو لفظة منكرة وىي قوؿ أيب بكر: "بل أىلو"(. وقاؿ ُب "موافقة ا٠تب ا٠تب" ٖٖٕ/ٙ( قاؿ ابن حجر ُب "فتح الباري" ٔ)
: "ُب لفظو غرابة ونكارة، وُب إسناده من يتشيع". ٕٛ/٘ٔ"رجالو ثقات أخرج ٢تم مسلم، لكنو شاذ ا١تْت"، وقاؿ العيٍت ُب "عمدة القاري" 

: إسناده حسن، رجالو ثقات رجاؿ الشيخُت غَت الوليد ٖٜٔ-ٕٜٔ/ٔشعيب األرنؤوط ُب تعليقو على "مسند اإلماـ أٛتد" وقاؿ األستاذ 
 فمن رجاؿ مسلم، وفيو كبلـ حيطو عن رتبة الصحيح.  -وىو الوليد بن عبد اهلل بن ٚتيع  -بن ٚتيع 

( ٛٚ، وا١تروزي )ٜٛٔ/ٔموتاً. وأخرجو عمر بن شبة ُب " تاريخ ا١تدينة " أبو الطفيل: ىو عامر بن واثلة، من صغار الصحابة، وىو آخرىم 
( من طريقُت عن ٤تمد بن ٗ٘( ، والبزار )ٖٜٕٚ( عن عبد اهلل بن ٤تمد بن أيب شيبة، هبذا اإلسناد. وأخرجو أبو داود )ٖٚوأبو يعلى )

من طريق سليماف بن عبد الرٛتن،  ٖٜٗتاريخ جرجاف" ص ، والسهمي ُب "ٙٗ/ٗفضيل، بو. ولو شاىد عند البخاري ُب "تارخيو الكبَت" 
حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا عبد اهلل بن العبلء بن زبر وغَته أهنما ٝتعا ببلؿ بن سعد حيدث عن أبيو سعد بن ٘تيم السكوين وكاف من 

كم وقسط ُب القسط ورحم ذا الرحم، فمن فعل الصحابة قاؿ: قيل: يا رسوؿ اهلل ما للخليفة من بعدؾ ؟ قاؿ: "مثل الذي ل ما عدؿ ُب اٟت
 وقاؿ: رواه الطباين، ورجالو ثقات. ٕٖٕ - ٖٕٔ/٘غَت ذلك فليس مٍت ولست منو" وىذا سند صحيح وأورده ا٢تيثمي 

 بعد أف أورد ىذا اٟتديث عن "ا١تسند": ٜٕٛ/٘قاؿ اٟتافظ ابن كثَت ُب "البداية" 
روي ٔتعٌت ما فهمو بعض الرواة، وفيهم من فيو تشي ع، فليعلم ذلك، وأحسن ما فيو قو٢ُتا: أنت وما ففي لفظ ىذا اٟتديث غرابة ونكارة، ولعلو 

 عنها، ولكنها ٝتعت من رسوؿ اهلل َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم، وىذا ىو الصواب وا١تظنوف هبا، والبلئق بأمرىا وسيادهتا وعلمها ودينها رضي اهلل
جها ناظرًا على ىذه الصدقة، فلم جيبها إىل ذلك ١تا قدمناه، فعتبت عليو بسبب ذلك، وىي امرأة من بنات آدـ، سألتو بعد ىذا أف جيعل زو 

ا، وقد تأسف كما يأسفن، وليست بواجبة العصمة مع وجود نص رسوؿ اهلل َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم، و٥تالفة أيب بكر الصديق رضي اهلل عنه
  عنو: أنَّو ترضَّى فاطمة وتبلينها قبل موهتا، فرضيت رضي اهلل عنها.رضي اهلل روينا عن أيب بكر

 (. بلفٍظ مقارب.ٜٕ٘ٚ، حديث رقم )٘ٓٔ/ٖ( أخرجو أبو داود ُب "السنن" كتاب ا٠تراج، باب ُب صفايا رسوؿ اهلل من األمواؿ، ٕ)
، الذىب ُب "تاريخ اإلسبلـ" ٖٙ٘-ٖ٘٘/ٕرآة الزماف" ( واليونيٍت ُب "ذيل مٜٜٓ، رقم )ٖٙ٘/ٕ( ترجم لو اٟتسيٍت ُب "صلة التكملة" ٖ)

( وابن شاكر ُب "عيوف التواريخ" ٖ، رقم )ٓٛٔ-ٜٚٔ/ٖ، والصفدي ُب "الواُب" ٖٔٔ/ٖ( و"العب" ٕٗٔ، رقم )ٜٚٔ-ٛٚٔ/ٜٗ
 .ٕٛٔ/ٓٔ، وكحالة ُب "معجم ا١تؤلفُت" ٖٙٔ/٘، وابن العماد ُب "الشذرات" ٜٖ/ٕ، وا١تقريزي ُب "السلوؾ" ٖٔٗ/ٕٓ

ا نوف. "اللباب ُب هتذيب ( نسبًة ِإىَل ُمْوقَاف َوِىي َمِديَنة بَدْربَػْند. وىي ِبَضم اْلِميم َوُسُكوف اْلَواو َوفتح اْلَقاؼ َوُسُكوف األلف َوُب آخرىَ ٗ)
 .ٕٓٚ/ٖاألنساب" البن األثَت 

 ( ِل أجد من ذكرىا.٘)
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 تاهلل كتبي إليكى سارية
 

 فكيف تىٍخفىى عليكى يا عمري 
 

 

، سنة إحدى وتسعُت وٜتسمائة. وتوُب بدمشق فجأة وقد خرج من  مولده بالقدس يـو ا٠تميس، أوؿ احملـر
اٟتمَّاـ وقعد على دَكَّة ُب الطريق ليسًتيح فمات ُب يـو السبت اٟتادي عشر من ذي القعدة، سنة أربع 

 .-رٛتو اهلل  -وستُت وستمائة 

بن علي، أبو عبد اهلل،  سر بن عبد الجليل بن أبي المجد بن أبي الفوا (ُ)محمد( َٗ)
 .ري اجً ، التَّ ميعىدَّؿي الٍ البغدادم، 

قرأت على ابن أيب اجملد بالظََّفرِيَِّة شرقي بغداد، أخبؾ أبو القاسم ذاِكر بن كاِمل بن أيب غالب ا٠تفَّاؼ 
مياطيّ قراءة عليو وأنت تسمع. ٍب ساؽ اٟتافظ  ، َقاَؿ: اإلسناد إىل  الدِّ كيٍنتي ًفيمىٍن حىكىمى َعِطيََّة اْلُقَرِظيِّ

ـٍ ًمنى اٍلميقىاتًلىًة؟ فػىقىاؿى رىسيوؿي اللًَّو صىلَّ  ى اللَّوي عىلىٍيًو ًفيًهٍم سىٍعدي ٍبني ميعىاذو فىشىكُّوا ًفيَّ، أىًمنى الذُّرّْيًَّة أىنىا أى
تػيليوهي  اٍنظيريكا فىًإٍف كىافى أىنٍػبىتى الشٍَّعرً »كىسىلَّمى:  َقاَؿ: َفِإَذا َعاَنيِت ِلَْ تُػْنِبْت َفأَْلَقْوين  .(ِ)«وهي ، كىًإال فىال تػىٍقتػيلي فىاقػٍ

َتْل. و األئمة ، عن عبد ا١تلك بن ُعمَْت، وأخرجرواه الثوري، وُشعبة، وابن ُعيْينة، وأبو َعوَانة ُب الذرية فَػَلْم أُقػْ
 أيضاً من حديث ٣ُتاِىد، عن َعطيَّة، وليس لعطيَّة ُب السنن سواه. النَّسائي  من حديثهم، ورواه  (ٖ)األربعة

 ،ف بن عبد الحق، أبو عبد اهلل بن أبي محمدلى بن عبد الحق بن خى  (ْ)محمد( ُٗ)
  ، الحنبلي.يُّ حً الً الصَّ ، الدّْمىٍشًقيُّ 

قرأت على ٤تمد بن عبد اٟتق، أخبؾ أبو طاىر بركات بن إبراىيم بن طاىر بن بركات بن إبراىيم 
مياطيّ ا٠تشوعي، قراءًة عليو وأنت تسمع. ٍب ساؽ اٟتافظ  َقاَؿ: َقاَؿ َأىِب َمْسُعوٍد اْلَبْدرِىِّ اإلسناد إىل  الدِّ

لىةو كىفىتىاهي اآليػى »َرُسوُؿ اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعلَْيِو َوَسلََّم:   «.تىاًف ًمٍن آًخًر سيورىًة اٍلبػىقىرىًة مىٍن قػىرىأىىيمىا ًفي لىيػٍ

                                                

 ( ِل أقف لو على ترٚتة.ٔ)
، واأللباين ُب "ٗتريج مشكاة ا١تصابيح" رقم ٕٓٙ/ٕ، وابن ا١تلقن ُب "ٖتفة احملتاج" ٖٖ٘/ٔاء واللغات" ( صححو النووي ُب "هتذيب األٝتٕ)
 ( وقاؿ: "صحيح على شرط الشيخُت".ٕٜٗ( والوادعي ُب "الصحيح ا١تسند" رقم )٘ٓٗٗ، ٗٓٗٗ( و"صحيح أيب داود" رقم )ٜٖٔٓ)
( والًتمذي ُب "السنن" كتاب ٙٓٗٗ، حديث رقم )ٕ٘ٗ/ٗالغبلـ يصيب اٟتد، ( أخرجو أبو داود ُب "السنن" كتاب اٟتدود، باب ُب ٖ)

(. وقاؿ: "َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح" والنسائي ُب "السنن الكبى"  ٓٛٙٔ، حديث رقم )ٜٕٗ/ٙالسَت، باب ما جاء ُب النزوؿ على اٟتكم، 
، وأخرجو ُب "اجملتىب" كتاب الطبلؽ، باب مىت يقع ( عن ٣تاىد عن عطيَّةٜٔٙٛ، حديث رقم )٘ٛٔ/٘كتاب السَت، باب حد اإلدراؾ، 

(. عن عبد ا١تلك بن ُعمَْت، عن عطيَّة. وأخرجو وابن ماجو ُب "السنن" كتاب اٟتدود، باب ٖٖٗٗ، حديث رقم )ٜٓٔ/ٔٔطبلؽ الصب، 
 (.ٖٕٛٙ، حديث رقم )٘ٗ/ٛمن ال جيب عليو اٟتد، 

، ٓٛٔ/ٕ( واليونيٍت ُب "الذيل" ٗ٘ٛ، رقم )ٔٚٗ/ٔسيٍت ُب "صلة التكملة" . واٟتٕٚٔ( ترجم لو أبو شامة ُب "ذيل الروضتُت" صٗ)
 .ٔٛٔ/ٖ( والصفدي ُب "الواُب" ٓ٘٘، رقم )ٕٛٗ/ٛٗوالذىب ُب "تاريخ اإلسبلـ" 
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، عن ِمْنَجاب، (ٕ)، عن عمر بن حفص بن ِغَياث، عن أبيو، عن األعمش. ورواه مسلم(ٔ)رواه البخاري
مذي  ، و (ٖ)عن علي بن ُمْسهر، عن األعمش. ورواه أبو داود من حديث  (ٙ)ماجو، وابن (٘)النَّسائي  ، و (ٗ)الًتِّ

 حديث منصور، عن إبراىيم، عن عبد الرٛتن، عن أيب مسعود ُعقبة بن عمرو.
 مولد ابن عبد اٟتق ُب سابع ذي القعدة سنة تسع وٙتانُت وٜتسمائة بدمشق.

 اآلخرة سنة ستُت وستمائة. ُٚتَاَدىوتوُب هبا ليلة األربعاء ألربع بقُت من 
ٝتع من ٚتاعة، من ، شعبافوقد أجازين أبوه عبد اٟتق، وتوُب سنة إحدى وأربعُت وستمائة بدمشق، ُب 

 أيب العّز ابن البغدادّي، وابن أيب العجائز، وأيب ا١تعال، وحيِت الّثقفي.

بن  صادؽبن عبد الحق بن ىبة اهلل بن ظافر بن حمزة، أبو الفتح بن أبي  (ٕ)محمد( ِٗ)
، المنعوت بالشرؼ، وفيُّ الصُّ  ،(ٖ)رمُّ وٍ بػي نػٍ ، الزُّ ٍيًبيُّ ، المصرم، الطيلى يُّ اعً ضى القي  ،بن أبي الفضل

  الحاكمي. األنورف بالجامع بالشرؼ، المؤذّْ 
 ٝتع من أيب القاسم ىبة اهلل بن علي بن سعود األنصاري

مياطيّ لقيو اٟتافظ   بالقاىرة وٝتع منو. الدِّ
سنة ست وٙتانُت وٜتسمائة ٗتميناً، وتوُب ليلة اإلثنُت  وقاؿ: "ولد ٤تمد بن عبد اٟتق الُقضاِعي بالقاىرة

ظاىر القاىرة ودفن من يومو بسفح  السادس عشر ربيع اآلخر، سنة ثبلث وٜتسُت وستمائة ٔتسجد زنبور
 ا١تقطَّم".

 ،بن عبد الدائم بن محمد بن علي، أبو المكاـر بن أبي محمد (ُ)محمد( ّٗ)
  حمداف. ، المصرم، المعركؼ بابنيُّ اعً ضى القي 

                                                

 (. وُب كتاب فضائل القرآف،ٖٚٓٚ، حديث رقم )ٕٓٗ/ٕٔ( أخرجو البخاري ُب "الصحيح" كتاب ا١تغازي، باب شهود ا١تبلئكة بدراً، ٔ)
 (.ٕ٘ٙٗ، حديث رقم )ٛ٘ٗ/٘ٔباب من ِل ير بأساً أف يقوؿ سورة البقرة وسورة كذا وكذا، 

ِة اآليَػتَػُْتِ ِمْن آِخِر اْلبَػَقَرِة، ( أخرجو مسلم ُب "الصحيح" كتاب صبلة ا١تسافر، باب َفْضِل اْلَفاِٖتَِة َوَخَواتِيِم ُسوَرِة اْلبَػَقَرِة َواٟتَْثِّ َعَلى ِقرَاءَ ٕ)
 (.ٜٙٔٔيث رقم )، حدٕٗٗ/ٕ
 (.ٜٜٖٔ، حديث رقم )ٕٛ٘/ٔ( أخرجو أبو داود ُب "السنن" كتاب شهر رمضاف، باب ٖتزيب القرآف، ٖ)
(. وقاؿ: " َىَذا ٖٕٖٔ، حديث رقم )ٖ٘/ٔٔ( أخرجو الًتمذي ُب "جامعو" كتاب فضائل القرآف، باب ما جاء ُب آخر سورة البقرة، ٗ)

 َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح".
( وُب مواضع أخرى، ٖٓٓٛ، حديث رقم )ٜ/٘لنسائي ُب "السنن الكبى" كتاب فضائل القرآف، باب سورة كذا سورة كذا، ( أخرجو ا٘)

 (.ٕٓٛٓٔ( )٘٘٘ٓٔ( )ٗ٘٘ٓٔ( )ٕٓٓٛ( )ٜٔٓٛ( )ٛٔٓٛأرقامها: )
، حديث رقم ٖٗٗ/َٗى ِمْن ِقَياـِ اللَّْيِل، ( أخرجو ابن ماجو، ُب "السنن" كتاب إقامة الصبلة والسنة، باب َما َجاَء ِفيَما يُػْرَجى َأْف َيْكفِ ٙ)
(ٖٔٗٔ.) 
 (.ٕٕٔ، رقم )ٖ٘ٔ/ٛٗ(. والذىب ُب "تاريخ اإلسبلـ" ٖٙ٘، رقم )ٖ٘ٔ/ٔ( ترجم لو اٟتسيٍت ُب "صلة التكملة" ٚ)
 ( نسبة إىل سكناه ا١تسجد ا١تعروؼ ٔتسجد زنبور ظاىر القاىرة. ينظر ترٚتتو ُب "صلة التكملة".ٛ)
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 ٝتع من أيب القاسم ىبة اهلل بن علي بن سعود بن ثابت األنصاري
مياطيّ لقيو اٟتافظ   وقرأ عليو بالفسطاط الدِّ

وقاؿ: "مولد ابن ٛتداف بقوص من صعيد مصر األعلى سنة ثبلث وسبعُت وٜتسائة. وتوُب بالفسطاط يـو 
 يومو بسفح ا١تقطم".األحد سادس عشر رمضاف سنة تسع وٜتسُت وستمائة. ودفن من 

بفتح  -بن عبد الرحمن بن عبد اهلل بن عبد الرحمن بن عبد اهلل اٍلجىبَّاب  (ِ)محمد( ْٗ)
بن الحسين بن أحمد بن الفضل بن جعفر بن الحسين ا -الجيم كتشديد الباء الموحدة 

، مُّ دً عٍ ، السَّ التًَّمٍيًميُّ  ،كأبو إبراىيم بن أبي القاسم ،بن أحمد بن محمود، أبو عبد اهلل
  ؿدٍ ، العى المىاًلًكيُّ ، اإًلٍسكىٍندىًرمُّ ، يُّ بً لى غٍ األى 

أخبنا ٤تمد بن عبد الرٛتن قراءة عليو باإلسكندرية ُب الثانية، وأبو الفضل جعفر بن علي بن أيب البكات 
 ا٢تمداين.

مياطيّ ٍب ساؽ اٟتافظ  ًبعىمىلو ييٍدًخليًني قػيٍلتي يىا رىسيوؿى اللًَّو أىٍخًبٍرًني َقاَؿ:  ُمَعاِذ ْبِن َجَبلٍ إسناده إىل  الدِّ
نَّةى قىاؿى بىخو  ٍيئنا،  تػىٍعبيدي اللَّوى ال تيٍشًرؾي  ،اللَّوي عىلىٍيوً يىًسيره عىلىى مىٍن يىسَّرىهي كإنو لسىأىٍلتى عىٍن عىًظيمو  قىدٍ لاٍلجى ًبًو شى

ًة  كىاةى اٍلمىٍفريكضىةى،كىتيًقيمي الصَّالةى اٍلمىٍكتيوبىةى، كىتػيؤىدّْم الزَّ  أىكىال أىديلُّكى عىلىى رىٍأًس األىٍمًر، كىعىميوًدًه، كىذيٍركى
ـي، فىمىٍن أىٍسلىمى سىًلمى، كىأىمَّا عىميوديهي: فىالصَّالةي، كىأىمَّا ًذٍركىةي  نىاًمًو؟ فىأىمَّا رىٍأسي األىٍمًر: فىاإًلٍسال نىاًمًو:  سى سى

ًبيًل اللَّوً  ـه فىاٍلًجهىادي ًفي سى قىةي تيكىفّْري اٍلخىًطيئىةى، كىًقيىا ٍيًر؟ الصٍَّوـي جينَّةه، كىالصَّدى  ، أىكىال أىديلُّكى عىلىى أىبٍػوىاًب اٍلخى
ٍوًؼ اللٍَّيًل"، كىتىل ا  تػىتىجىافىى﴿ىىًذًه اآليىةى:  ىًفي جى ٍوفنا كىطىمىعنا كىًممَّ جينيوبػيهيٍم عىًن اٍلمىضىاًجًع يىٍدعيوفى رىبػَّهيٍم خى

نى  ، فى قىاؿ ؟"، كيلّْوً   بًأىٍملىًك ًمٍن ذىًلكى  أىكىال أيٍخًبريؾى  (ّ)﴾اىيٍم يػيٍنًفقيوفى رىزىقػٍ بىلى رىاًكبه أىٍك رىٍكبه تي أىٍف خىًشيٍ فىأىقػٍ
: يىا رىسيوؿى اللًَّو،   -قاؿ شعبة أك كلمة نحوىا-" يىٍشغىليوا عىنّْي رىسيوؿى اللًَّو صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى  قػيٍلتي

: :قولك انًًو، قىاؿى "ثىًكلىٍتكى أيمُّكى ميعىاذي، كىىىٍل  "أىال أىديلُّكى عىلىى أىٍمًلًك ًمٍن ذىًلكى كيلًّْو؟"، فىأىشىارى بًيىًدًه ًإلىى ًلسى
  .(ْ)مىنىاًخرًًىٍم ًفي النَّاًر ًإال حىصىائًدي أىٍلًسنىًتًهٍم" عىلىى يىكيبُّ النَّاسى 

                                                                                                                                          

، ٕٛ٘-ٕٚ٘( والذىب ُب "تاريخ اإلسبلـ" واألدفوي ُب " الطالع السعيد" ٖٔٛ، رقم )ٛ٘ٗ/ٔاٟتسيٍت ُب "صلة التكملة" ( ترجم لو ٔ)
 (.ٜٖٕٓ، رقم )ٙٔ/ٙ( وا١تقريزي ُب "ا١تقفى" ٖٓٗرقم )

أعبلـ النببلء" ، و"سَت ٕٛٓ-ٕٚٓ/ٚٗ( والذىب ُب "تاريخ اإلسبلـ" ٘ٓٔ، رقم )٘ٔٔ/ٔ( ترجم لو اٟتسيٍت ُب "صلة التكملة" ٕ)
، وابن ٜٖٔ/ٕ( وابن ماكوال ُب "اإلكماؿ" ٕٙٔٗ، رقم )ٖٓ/ٙ، وا١تقريزي ُب "ا١تقفى" ٓ٘ٔ/ٗ( و"تذكرة اٟتفاظ" ٔٗٔ، رقم )ٕٕٕ/ٖٕ

 .ٖٜٖ/ٔحجر ُب "تبصَت ا١تنتبو" 
 .ٙٔ( سورة السجدة، آية ٖ)
، ٘ٗٛ/ٚ، واأللباين ُب "السلسلة الصحيحة" ٜٕ٘/ٗوقعُت" ، وابن القيم ُب "أعبلـ ا١تٖٕ/ٗ( صححو ا١تنذري ُب "الًتغيب والًتىيب" ٗ)

 (.ٕٙٔٙو"صحيح الًتمذي" رقم )
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قاؿ أبو حاًب: ُعْروة بن النػَّزَّاؿ روى عن ُمعاذ بن جبل، روى عنو اٟتكم بن ُعتْيبة، وىذا اٟتديث رواه 
مذي   ُب الفْت، كبلمها عن ٤تمد بن حيِت بن أيب عمر، عن عبد  (ٕ)بطولو ُب اإِلدْيَاف، ورواه ابن ماجو (ٔ)الًتِّ

مذي  نَُّجود، عن أيب واِئل، عن ُمعاذ، وقاؿ عبد اهلل بن معاذ الصَّنعاين، عن معمر، عن عاصم بن أيب ال : الًتِّ
  "حسن صحيح". ووقع إلينا عالياً كأين ٝتعتو من الُكُروِخّي، وأيب ُزْرَعة.

 
، قاؿ: أنشد ل السلفي، قاؿ: أنشدنا أبو غالب بن ٤تمد بن اٟتسن الَباِقبلين اْٞتَبَّابأنشدنا ٤تمد بن 

بن أيوب بن السَّارَباف قاؿ: أنشدنا أبو الطيب أٛتد بن اٟتسُت بن ببغداد، قاؿ: أنشدنا أبو اٟتسن علي 
 :(ٖ)اٟتسن ا١تتنب لنفسو

 بىدىني (ْ)ى الهىوىل أسىفان يػىٍوـى النٌػوىلأبٍػلى 
 إذا (ٓ)الؿالخً  لً ثٍ في مً  دي ردٌ كحه تى ري 

 له ني رىجي نَّ كىفىى بًجٍسمي نيحيوالن أى 
 

 (ٔ)نً سى كالوى  نً فٍ جى اٍل بينى  جري هى اٍل ؽى رَّ فػى كى  
 نً أطىارىًت الٌريحي عنوي الثٌػٍوبى لم يىبً 

 لىٍوال ميخاطىبىتي إيٌاؾى لٍم تػىرىني
 

 

مياطيّ قاؿ اٟتافظ  ىذا من السِّلفيِّ مقطعات من شعر ا١تتنب هبذا الّسند،  اْٞتَبَّاب: "ٝتع ٤تمد بن الدِّ
وأجزاًء عديدة، وٝتع من أيب ٤تمد عبد اهلل بن عبد الرٛتن بن حيِت بن إٝتاعيل العثماين الديباجي "كتاب 
العلم" للقاضي أٛتد بن علي ا١تروزي بسماعو لو من ٤تمد بن أٛتد الرازي، عن علي بن ٤تمد بن علي 

 ىذا. اْٞتَبَّابد اهلل بن ٤تمد ا١تفسر، عنو. وقد ٝتعتو من ابن الفارسي، عن عب
وكاف مولده باإلسكندرية ُب سنة ٜتس وٜتسُت وٜتسمائة تقديراً. وتوُب هبا أيضًا ُب ثالث احملـر سنة 

 ثبلث وأربعُت وستمائة". 

بن عبد الرحمن بن عبد اهلل بن عبد الرحمن بن الحسن بن عبد الرحمن  (ٕ)محمد( ٓٗ)
بن طاىر بن محمد بن محمد بن اٍلحيسين بن  -القادـ من العجم إلى حلب  -الرحمن 

علي الكرابيسي صاحب الشافعي، أبو حامد بن أبي المكاـر بن أبي حامد بن أبي طالب 
 .بالمجبيالشافعي، المعركؼ بابن العجمي، المنعوت  ،يُّ بً لى حى الٍ 

                                                

( وقاؿ: "حديٌث حسٌن ٕٕ٘ٛ، حديث رقم )ٔٓٔ/ٓٔ( أخرجو الًتمذي ُب "جامعو" كتاب اإلدياف، باب ما جاء ُب حرمة الصبلة، ٔ)
 صحيح".

 (.ٛٓٔٗ، حديث رقم )ٛٔٔ/ٕٔ الفتنة، ( أخرجو ابن ماجو ُب "السنن" كتاب الفْت، باب كف اللساف ُبٕ)
 . وقد نظمها ُب شبابو كما ذكر ُب ديوانو. ٚٛٔ-٘ٛٔ/ٗ، وشرح ديواف ا١تتنب للعكبي ٚ( ديواف ا١تتنب، سليم إبراىيم صادر، صٖ)
 ( النوى: البعد والفراؽ. ٗ)
 ( العود الدقيق الذي خيلل بو األسناف، فأصبح من شدة النحوؿ كا٠ِتبلؿ. ٘)
(ٙ .  ( الوسن: بداية النـو
 ( ِل أقف لو على ترٚتة.ٚ)
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ىاشم عبد ا١تطلب بن الفضل بن عبد ا١تطلب بن قرأت على أيب حامِد بن أيب ا١تكاـر بدمشق، أخبؾ أبو 
 اٟتسن بن أٛتد بن اٟتسُت، قراءًة عليو وأنت تسمع.

مياطيّ ٍب ساؽ اٟتافظ  يَّاطنا دىعىا رىسيوؿى اللًَّو صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو أََنَس ْبَن َماِلٍك، يَػُقوُؿ: اإلسناد إىل  الدِّ ًإفَّ خى
ىىٍبتي مىعى رىسيوًؿ اللًَّو صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى ًإلىى ذىًلكى الطَّعىاـً فػىقي  ،كىسىلَّمى ًلطىعىاـو صىنػىعىوي  : فىذى بى رّْ قىاؿى أىنىسه

زىان اللًَّو صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى  رىسيوؿً ًإلىى  ًعيرو كىمىرىقناخيبػٍ ًبيَّ فػىرىأىٍيتي النَّ  قىاؿى أنسه  ًفيًو ديبَّاءه كىقىًديده، ًمٍن شى
بَّاءى ًمٍن يػىٍومىئً  بَّاءى حىوىالي الصٍَّحفىًة فػىلىٍم أىزىٍؿ أيًحبُّ الدُّ لَّمى يػىتىتىبَّعي الدُّ  .(ُ)"ذو صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسى

بن عبد الرحمن بن علي بن محمد بن محمد بن قاسم بن محمد بن  (ِ)محمد( ٔٗ)
إبراىيم بن محمد بن علي بن عبيد اهلل بن علي بن أبي عبيد اهلل بن اٍلحيسين بن علي بن 

 مُّ وً لى الحسين بن علي بن أبي طالب، أبو عبد اهلل بن أبي القاسم، بن أبي الحسين العى 
  .يُّ بً لى حى ، المعركؼ بابن الٍ يُّ نً يٍ اٍلحيسى 

أخبنا السيد الشريف أبو عبد اهلل ٤تمد بن عبد الرٛتن اٟتُْسْيٍت قراءًة عليو وأنا أٝتع بالقاىرة، قاؿ أخبنا 
 عليو.  ةً د بن ٤تمد بن بُػَناف األنباري قراءالقاضي األثَت أبو الطاىر ٤تمد ابن القاضي أيب الفضل ٤تم

مياطيّ ٍب ساؽ اٟتافظ  ُعْثَماَف ْبِن َأيب اْلَعاِص، َقاَؿ: َكاَف ِمْن آِخِر َما َعِهَد ِإَلَّ َرُسوُؿ اللَِّو اإلسناد إىل  الدِّ
النَّاسى  ًفي الصَّالًة، كىاٍقًدرً  (ّ)يىا عيٍثمىافي تىجىاكىزٍ »َقاَؿ:  َأفْ  بَػَعَثٍِت ِإىَل ثَِقيفٍ  ِحُتَ  َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلَّمَ 

ًبيرى كىالصًَّغيرى كىالضًَّعيفى كىذىا اٍلحىاجىةً بًأىٍضعىًفًهٍم فىًإفَّ ًفيهً    «.مي اٍلكى
من  (٘)، عن أيب بكر بن أيب شيبة، عن ابن ُعلّية، عن ٤تمد بن إسحاؽ، ورواه ىو ومسلم(ٗ)رواه ابن ماجو

من حديث ُشعبة، عن عمرو بن ُمرّة، عن سعيد بن ا١تسيَّب، عن عثماف، وِل يذكر ابن عساكر ُب 
من حديث ٛتّاد بن سلمة، عن سعيد  (ٔ)النَّسائي  ، و (ٙ)األطراؼ حديث ابن ا١تسيَّب. ورواه أبو داود
 اٞتُرَْيريِّ، عن أيب العبلء عن ُمطرِّؼ بن عبد اهلل.

                                                

(. وانظر: ٜٓ٘ٔ، حديث رقم )ٕٓٚ/ٚ( أخرجو البخاري ُب مواضع عديدة من "الصحيح" منها ُب كتاب البيوع، باب ذكر ا٠تيَّاط، ٔ)
َمَرِؽ َواْسِتْحَباِب َأْكِل (. كما أخرجو مسلم ُب "الصحيح" كتاب األشربة، باب َجَواِز َأْكِل الْ ٜٔٓ٘( )ٙٔٓ٘( )ٜٓٙٗحديث رقم )

، اْليَػْقِطُِت َوِإيثَاِر َأْىِل اْلَمائَِدِة بَػْعِضِهْم بَػْعًضا َوِإْف َكانُوا ِضيَفانًا ِإَذا ِلَْ َيْكَرْه َذِلَك َصاِحُب ال  (. ٙٗٗ٘، حديث رقم )ٕٔٔ/ٙطََّعاـِ
، والذىب ُب "تاريخ اإلسبلـ" ٖٓٗ/ٕ "ذيل مرآة الزماف" ( واليونيٍت ُبٜٕٓٔ، رقم )ٛ٘٘/ٕ( ترجم لو اٟتسيٍت ُب "صلة التكملة" ٕ)

( ٕٗ٘، رقم )ٖ٘ٔ-ٕ٘ٔ/ٔ، والفاسي ُب "ذيل التقييد" ٜٙٗ/ٕ، وابن ٚتاعة ُب "مشيختو" ٜٗٔ/ٖ، والصفدي ُب "الواُب" ٖٚٔ/ٓٗ
 (.ٖٕٓٗرقم ) ٖٛ-ٖٚ/ٙوا١تقريزي ُب "ا١تقفى" 

، والطباين ٓ٘/ٖيب عاصم وُب "اآلحاد وا١تثاين"، أما رواية ابن خزدية ُب "الصحيح" ( ىكذا جاءت من رواية ابن ماجو ُب "السنن" وابن أٖ)
، بلفظ: ٛٗ/ٖ، وابن أيب عاصم رواية أخرى أيضًا ُب "اآلحاد وا١تثاين" ٔٗٗ/ٚ، و"ا١تعجم الكبَت" ٕٚٛ/ٚٔوالطباين ُب "ا١تعجم األوسط" 

 "تىجىوًَّز في الصَّالةى".
 (.ٓٗٓٔ، حديث رقم )ٖٛٔ/ٖقامة الصبلة والسنة، باب من أـ قوماً فليخفف، ( أخرجو ابن ماجو ُب "السنن" كتاب إٗ)
 (.ٜٚٓٔ، حديث رقم )ٗٗ/ٕ( أخرجو مسلم ُب "الصحيح" كتاب الصبلة، باب أمر األئمة بتخفيف الصبلة ُب ٘تاـ، ٘)
 (.ٖٔ٘، حديث رقم )ٜٕٓ/ٔ( أخرجو أبو داود ُب "السنن" كتاب الصبلة، باب أخذ األجر على التأذين، ٙ)
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يـو اٞتمعة، السادس والعشرين من شهر رمضاف ا١تعظم، سنة ثبلث وسبعوف  مولد الشريف ىذا بالقاىرة
وٜتسمائة. وتوُب هبا ُضحى يـو األربعاء السادس من صفر، سنة ست وستُت وستمائة، ودفن ُب اليـو 

 . حضرت الصبلة عليو رٛتو اهلل، وعفا عنو.(ٕ)السادةا١تذكور، بعد العصر، بسفح ا١تقطم، عند كهف 

بفتح  - بن عبد الرحمن بن محمد بن حىٌفاظ بن عبد الرحمن بن محمد (ّ)محمد( ٕٗ)
الفقيو،  ،يُّ فً نى حى ، الٍ الدّْمىٍشًقيُّ لمي، أبو عبد اهلل بن أبي محمد السُّ  -الحاء كتشديد الفاء 

 .-بفتح الراء  -  يرىةوٍ فػي شتهر بين الناس اك  -بسكر الراء  -األديب، عيرؼ بابن الفيوٍيرًة 
مياطيّ اقاؿ اٟتافظ   : "أنشدنا الفىت الفاضل ٤تمد بن عبد الرٛتن لنفسو".لدِّ

 :(ٗ)ٍب ساؽ لو ثبلث مقطوعات شعرية، منها

 وي نجومي  زيٍىره  بنا كالليلي  تٍ مَّ لى أى 
 تٍ مى سَّ بى اىا لنا كتػى يَّ حى مي  دىتٍ كىأبٍ 

 

 قي ها الحدائً تٍ حى فػىتَّ  زىٍىرو  داؽً حٍ كأى  
 ؽي بارً  يلمعي  سً مٍ الشَّ  كىل مع شركؽً 

 

 

 .(٘)توُب بدمشق بعد السبعُت وستمائة
اآلخر سنة أربع وٜتسُت وستمائة بدمشق، ودفن يـو اٞتمعة  (ٙ)ربيع  وتوُب أبوه ليلة اٞتمعة فجأة منتصف

ِلَُت  بسفح قاسيوف، وقد بلغ ثبلثًا وستُت سنة. حدَّث عن الكندي، وكاف شافعي ا١تذىب، من اْلُمَعدَّ
 بدمشق. 

بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن عبد الملك بن ىشاـ، أبو  (ٕ)( محمدٖٗ)
.مىكّْيُّ الٍ ، الفىاًسيُّ األصل، دمُّ األيزٍ عبد اهلل بن أبي زيد    ، المعركؼ بابن الملجـو

، أنشدنا رفيقنا الشاب ٤تمد بن عبد الرٛتن، قاؿ: أنشدنا عبد الرحيم بن إبراىيم بن ىبة اهلل اٞتهٍتّ 
 :(ٔ)لنفسو هبا اٟتََْمِويّ 

                                                                                                                                          

 (.ٓٛٙ، حديث رقم )ٗٚ/ٖ( أخرجو النسائي ُب "السنن" كتاب األذاف، باب اٗتاذ ا١تؤذف الذي ال يأخذ على أذانِِو أجراً، ٔ)
 ( قاؿ ا١تقريزي ُب ا١تقفى: "ودفن بكهف األشراؼ من القرافة".ٕ)
، والصفدي ُب "الواُب" ٖٖٓ/ٖ، و"العب" ٜٙٔ-ٜ٘ٔ/ٓ٘، والذىب ُب "تاريخ اإلسبلـ" ٕٙٓ-ٖٕٓ/ٖ( ترجم لو اليونيٍت ُب "الذيل" ٖ)
، وبدر الدين العيٍت ُب "عقد ٕٔٔ، وابن شداد ُب "تاريخ ا١تلك الظاىر" ص ٕٖٓ/ٖٔ، وابن كثَت ُب "البداية والنهاية" ٜ٘ٔ-ٜٗٔ/ٖ

، رقم ٜٚ-ٛٚ/ٕر ا١تضية" ، وعبد القادر القرشي ُب "اٞتواىٜٖٚ-ٜٖٗ/ٖ، وابن شاكر الكتب ُب "فوات الوفيات" ٕ٘ٔ/ٔاٞتماف" 
 .ٖٛٗ-ٖٚٗ/٘، وابن العماد ُب "الشذرات" ٕٗ٘-ٖٕ٘/ٚ( وابن تغري بردي ُب "النجـو الزاىرة" ٖٕٗ)
 .ٜٖٙ/ٖ( فوات الوفيات ٗ)
 ( توُب سنة ٜتس وسبعُت وستمائة. "ذيل ا١ترآة، وتاريخ اإلسبلـ، والواُب بالوفيات". ٘)
 ."ر اآلخر" أي إختصار لربيع اآلخر. وقد نص الذىب على أف وفاتو كانت ُب ربيع اآلخررمز ا١تصنف لشهر ربيع ْترؼ "الراء": ( ٙ)
 (.ٖٕٙ، رقم )ٓٔٔ/ٕترٚتو الفاسي ُب العقد الثمُت ( ٚ)
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 اٍلميٍنحىنىى يوـً  لى بٍ قػى  ما كنتي أعلمي 
ـً  تلكى  نٍ مً  فحذارً  ىافعً  الخيا  ٍندى

 مٍ نفوسىهي  يحدثوفى  قل للذينى 
 مٍ هي جلً الذين أي  يّْ يا جيرة الح

 مٍ ىً وً حٍ نى  نٍ ا مً دى إذا بى  مي يمالي أى
 بو الذم طافتٍ  يا كعبة الحيٍسنً 

 إف لم نجد بالوصل منًك تىطىوُّالن 
 

 انى القى  بأطراؼً ى مى حٍ تي  انى القى أف  
نايىا قبل أف تى  (ِ)ٍلقىتػي   ىمينى اٍل ىلقى المى

 انى ىي  مٍ مى لستي الحً  من ذاؾى  بالقٍربً 
 نالً لساني معٍ أف يػىفيوه بهم عن 

 ىناموٍ  قى أك تألَّ  ؽً رً األبػىيٍ  ؽي ر ب
ناهي ا لو نى أبصاري   انى دُّ صي يى  ال سى
 ًمٍن ناًر الصُّدكًد فمٍن لنا لتجيرى 

 

 

وكاف يسمع معنا على ٚتاعة من أصحاب ُشهدة،  (ٖ)ببغداد ُب ربيع األوؿ سنة ٜتسُت ملجـومات ابن 
 .-رٛتهم اهلل ورِٛتَوُ  -وعبد اٟتق، وابن شاتيل، وغَتىم 

بن أبي القاسم،  (ٓ)بن عبد الرحمن بن محمد بن عشائر بن أبي الفضائل (ْ)( محمدٗٗ)
 ، الشَّاىدي. (ٔ)القىًبٍيًصيُّ أبو عبد اهلل، الموصلي، 

، قراءًة عليو حنبل بن عبد اهلل البغداديْتلب، أخبؾ أبو علي  قرأت على ٤تمد بن عبد الرٛتن الَقِبيصيّ 
 وأنت تسمع.

عىلىٍيًو كىسىلَّمى سيًئلى أىفَّ النًَّبيَّ صىلَّى اللَّوي  :ْبِن ُحْبِشي  ا٠ْتَثْػَعِميِّ  َعْبِد اللَّوِ  اإلسناد إىل الدِّمياطيّ ٍب ساؽ اٟتافظ 
ريكرىةه  ،كىًجهىاده ال غيليوؿى ًفيوً  ،ًفيوً  (ٕ)ًشٍرؾى ًإيمىافه ال " :قىاؿى  ؟أىمُّ األىٍعمىاًؿ أىٍفضىلي  ًقيلى فىأىمُّ  "كىحىجَّةه مىبػٍ

ـً " :قىاؿى  ؟الصَّالًة أىٍفضىلي  قىًة أىٍفضىلي  " طيوؿي اٍلًقيىا ًقيلى فىأىمُّ اٍلًهٍجرىًة  "اٍلميًقلّْ جيٍهدي " :قىاؿى  ؟ًقيلى فىأىمُّ الصَّدى
ـى اللَّوي " :قىاؿى  ؟أىٍفضىلي  مىٍن أيىىرًيقى دىميوي كىعيًقرى " :قىاؿى  ؟ًقيلى فىأىمُّ اٍلقىٍتًل أىٍشرىؼي  عىلىٍيًو" مىٍن ىىجىرى مىا حىرَّ
 ، عن أٛتد بن حنبل على ا١توافقة.(ٜ)رواه أبو داود. (ٖ)"جىوىاديهي 

                                                                                                                                          

 ( ِل أجد من ذكرىا.ٔ)
 ( ىكذا ضبطها الدِّمياطّي بضم التاء.ٕ)
 ( أي سنة ٜتسُت وستمائة.ٖ)
 .ٖٛٙ/ٚٗ(. والذىب ُب "تاريخ اإلسبلـ" ٖ٘ٔ، رقم )ٕٔٔ/ٔ( ترجم لو اٟتسيٍت ُب "صلة التكملة" ٗ)
 ُب صلة التكملة للحسيٍت: "ابن أيب الَفضل". (٘)
 .ٖٛٓ/ٗ( نسبة إىل قرية من أعماؿ شرقي مدينة ا١توصل. انظر: "معجم البلداف" ٙ)
 فيو" وِل أجد من ذكر ىذه اللفظة "ِشْرَؾ". ِإديَاٌف ال َشكَّ ُب كتب اٟتديث " (ٚ)
، ٕٓٙ/ٕ، وا١تنذري ُب "الًتغيب والًتىيب" ٖٕٙ/ٔ، وابن عبد الب ُب "التمهيد" ٕٓٔالدارقطٍت ُب "اإللزامات والتتبع" ص  ( صححوٛ)

، والوادعي ُب ٖتقيقو كتاب "اإللزامات والتتبع" وقاؿ ٛ/ٗ، واأللباين ُب "السلسلة الصحيحة" ٙٔ/ٗوابن حجر ُب "ٗتريج مشكاة ا١تصابيح" 
 .ٕٕٔ/ٕٗاه األستاذ شعيب األرنؤوط ُب ٖتقيقو لػ"مسند اإلماـ أٛتد" على شرط مسلم، وقوّ 

(. وأخرجو اإلماـ أٛتد ُب "السند" ٜٗٗٔ، حديث رقم )ٜ٘ٗ/ٔ( أخرجو أبو داود ُب "السنن" كتاب سجود القرآف، باب طوؿ القياـ، ٜ)
ٕٗ/ٕٕٔ. 
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مياطيّ قاؿ اٟتافظ  : "مولد الَقِبيصي سنة ٙتانُت وٜتسمائة بالَقِبْيَصَة من أعماؿ ا١توصل، وتوُب ْتلب الدِّ
 سحر يـو اإلثنُت العاشر من شواؿ سنة سبع وأربعُت وستمائة، ودفن من يومو با١تقاـ ظاىر باب العراؽ".

بن عبد الرحمن بن ناصر بن عبد اهلل بن أحمد بن يحيى بن ناصر، أبو  (ُ)( محمدََُ)
، الصوفيُّ اهلل، األىٍنصىاًرمُّ، الخزرجيُّ أبو عبد   . ، الفىاًسيُّ

مياطيّ قاؿ اٟتافظ  ، قاؿ: أنشدنا الشيخ العارؼ أبو شدنا أبو عبد اهلل ٤تمد ابن ناصر: أن-رٛتو اهلل  - الدِّ
 منو:، وقد رأيتو بالقاىرة وزرتو، وما أراين ٝتعت (ٕ)العباس أٛتد بن ٤تمد بن أٛتد البكري، الشَّرْيشي لنفسو

 منو:
           كىمن يٍعتىرض كىاٍلعلم عىنوي بمعزؿ
        كىمن لم يكن يٍدًرم اٍلعريكض فػىريبمىا

 

 يٍدًرم ماًفي عين اٍلكىمىاؿ كى  يرل النػٍَّقصى  
 رً سٍ اٍلكى  نى الطَّوًيل مً  ًفي بىحرً  يرل اٍلقىٍبضى 

 

 

يـو  -بالقاىرة  (ٖ)ا٠تانقاهوىي  -مولد ابن ناصر بفاس سنة سبع وستمائة. ومات بدار سعيد السعداء 
، سنة أربع وسبعُت وستمائة بعد صبلة العصر، ودفن من الغد يـو ةاآلخر  ُٚتَاَدىعشر  تاسعثنُت اال

 الثبلثاء ظاىر باب النصر، حضرت الصبلة عليو ودفنو رٛتو اهلل.

بن عبد السالـ بن إسماعيل بن عبد الرحمن بن الحسن، أبو المظفر  (ْ)( محمدَُُ)
، الفقيوي األصل، البغدادمُّ  (ٓ)بن أبي محمد اللٍَّمغىاًنيُّ   ،، أخو شيخنا عبد الرحمن، اٍلحىنىًفيُّ

 كعبد الملك. 
األوىل سنة ٙتاف وتسعُت  ُٚتَاَدىٝتع من والده أيب ٤تمد عبد الكرًن بن إٝتاعيل بن عبد الرٛتن ُب 

 وٜتسمائة، ٔتنز٢تم ببغداد.
مياطيّ لقيو اٟتافظ   بغداد.ب شرقي باْلُمطبَّق من دار ا٠تبلفةوقرأ عليو  الدِّ

                                                

 ( ِل أقف لو على ترٚتة.ٔ)
 .ٕٕٗ/ٖالبلمع" ( ذكر األبيات السخاوي ُب "الضوء ٕ)
 . ٖٗٚ/ٖٙ( رباُط الص وفيَِّة وُمَتعبَُّدُىم. وىي كلمة فارِسيٌَّة َأْصُلها خانو كاه. "تاج العروس" للزبيدي. ٖ)
 ، نقبلً عن ترٚتة اٟتافظ الدِّمياطّي ىذه.ٖٛ/ٕ( ترجم لو القرشي ُب "اٞتواىر ا١تضية" ٗ)
غزنة. وىي ِبَفْتح البلـ َوُسُكوف اْلِميم َوفتح اْلَغُْت اْلُمْعَجَمة. "اللباب ُب هتذيب األنساب" البن  ( نْسَبة ِإىَل َلْمَغاف َوِىي َمَواِضع من جباؿ٘)

 .ٖٖٔ/ٖاألثَت 
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بن عبد السالـ بن أبي المعالي بن أبي الخٍير بن ذاكر بن أحمد بن  (ُ)( محمدَُِ)
الٌدار كالموًلد، المؤذف بقبة  مىكّْيُّ الٍ اٍلمىٍحًتد،  (ِ)حسن بن شىٍهرىيار، أبو عبد اهلل، الكىازىريكًنيُّ 

 ريف. زمـز من الحـر الشٌ 
 ، أيب شجاع األصبهاين، إماـ اْلَمَقاـبن أيب الرََّجاء ُرْسُتم بن زَاِىرُ ٝتع من 

مياطيّ لقيو اٟتافظ   وٝتع منو باٟتـر ا١تكي الشريف الدِّ
ُب ذي اٟتجة، سنة ٜتس وٜتسُت  -ا اهلل تعاىل حرسه -وقاؿ: "توُب ٤تمد بن عبد السبلـ ىذا ٔتكة 

 .(ّ)وستُت عاماً" ٜتسةٍ وستمائة، عن 

بن عبد الصمد بن محمد بن عبد الرحيم بن عبد الرحمن بن الحسن  (ْ)( محمدَُّ)
صاحًب  الكىرىابًٍيًسيّْ بن عبد الرحمن بن طاىر بن محمد بن محمد بن اٍلحيسين بن علي 

، الشَّ الشَّافعٌي، أبو عبد اهلل  ، افعيُّ بن أبي منصور بن أبي جعفر بن أبي صالح اٍلحىلىًبيُّ
  المعركؼ بابن العىجىًمٌي، كالمنعوت بالقيٍطًب.

أخبنا ٤تمد بن عبد الصمد قراءًة عليو، أخبنا أبو ىشاـ عبد ا١تطلب بن الفضل بن عبد ا١تلطب ا٢تامشي 
 قراءًة عليو.

مياطيّ ٍب ساؽ اٟتافظ  َرِضَي اللَُّو َعْنُو، أَفَّ َرُسوَؿ اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم  أََنِس ْبِن َماِلكٍ اإلسناد إىل  الدِّ
 لىقىٍد أيًخٍفتي ًفي اللًَّو كىمىا يىخىاؼي أىحىده، كىلىقىٍد أيكًذيتي ًفي اللًَّو كىمىا يػيٍؤذىل أىحىده، كىلىقىٍد أىتىٍت عىلىيَّ "َقاَؿ: 

لىةو ثىالثيوفى  "ك ًمٍن بػىٍيًن كىلىيػٍ ًبدو ًإال شىٍيءه يػيوىارًيًو ًإًبطي ًبالؿو ىكذا  (ٓ)يػىٍوـو مىاًلي كىًلًبالؿو ًمٍن طىعىاـو يىٍأكيليوي ذيك كى
مذي  رواه  ، عن عبد اهلل بن عبد الرٛتن، عن أيب حاًب َرْوح بن (ٚ)، وُب الز ىد ُب جامعو(ٙ)ُب الشَّمائل الًتِّ

                                                

( والفاسي ُب "العقد ٜٕٔ، رقم )ٕ٘ٔ/ٛٗ( والذىب ُب "تاريخ اإلسبلـ" ٔٗٙ، رقم )ٖٗٙ/ٔ( ترجم لو اٟتسيٍت ُب "صلة التكملة" ٔ)
 (.ٕٚٔ، رقم )ٜ٘ٔ/ٔقييد" و"ذيل الت ٕٔٔ/ٕالثمُت" 

 .ٕٚٔ/ٔ( نسبة إىل كاَزُروف بلد بفارس. وىي بفتح الزاي وضم الراء. "لب اللباب" للسيوطي ٕ)
( قاؿ الذىب ُب تاريخ اإلسبلـ: مات عن بضٍع وٙتانُت سنة. قلت: وىذا خبلؼ ما ذكره الدِّمياطّي واٟتسيٍت، فقد قاؿ اٟتسيٍت: "مولده ٖ)

ة" ٍب إف ٚتيع من ترجم لو ذكر أف وفاتو ُب سنة ٜتس وٜتسُت وستمائة، فيكوف بذلك قوؿ الدِّمياطّي واٟتسيٍت ُب مدة ٨تو التسعُت وٜتسمائ
 عمره أقرب للصواب واهلل أعلم.

ي، البلخي" ِل أقف لو على ترٚتة، وقد ذكره الذىب ُب "تارخيو" عرضاً ُب ترٚتة افتخار الدين: "عبد ا١تلطلب بن الفضل ا٢تامشي، العباس (ٗ)
 . ٕٖٓ/ٗٗضمن تبلمذتو. 

، واأللباين ُب "صحيح الًتمذي" رقم ٜٜٕ/ٔ، وابن القيم ُب "عدة الصابرين" ٗٚٔ/ٗ( صححو ا١تنذري ُب "الًتغيب والًتىيب" ٘)
 (.ٓٛ( والوادعي ُب "الصحيح ا١تسند" رقم )ٕٕٚٗ)
 (.ٖٚ٘، حديث رقم )ٕٕٔ/ٔهلل صلى اهلل عليو وسلم، ( أخرجو الًتمذي ُب "الشمائل احملمدية" باب ما جاء ُب عيش رسوؿ اٙ)
 ( وقاؿ "حديث حسٌن غريٌب".ٕٓٙٙ، حديث رقم )ٜٖ٘/ٜ( أخرجو الًتمذي ُب "جامعو" كتاب الزىد، ٚ)
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، عن علي بن ٤تمد، عن وكيع بن اٞترَّح، الس نَّةِ ُب  (ٔ)عن ٛتَّاد بن سَلَمة، ورواه ابن ماجوأْسَلم الَبْصريِّ، 
 عن ٛتّاد.

  .(ٕ) مولد الُقْطب يـو الثبلثاء ثاين عشر ذي القعدة، سنة تسع وستمائة ْتلب. وتوُب...

بن عبد العزيز بن أحمد بن عمر بن سالم بن محمد، أبو عبد اهلل بن  (ّ)( محمدَُْ)
ار كالمولد، المعركؼ بابن بىاقىا، الدٌ  األصل، المصرمُّ  البغدادمُّ  ،أبي بكر بن أبي الفتح
 كالمنعوت بالشَّمس. 

بن علي بن  ٤تمد أخبنا ٤تمد بن عبد العزيز بقلعة اٞتبل ظاىر القاىرة بقراءٌب عليو، أخبنا أبو الفتوح
 ا١تبارؾ البغدادي، قراءًة عليو بالقاىرة قِدَمها علينا.

مياطيّ ٍب ساؽ اٟتافظ  َرِضَي اللَُّو َعْنُو، َقاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو  َأيب ُىرَيْػرَةَ اإلسناد إىل  الدِّ
ٍبًعينى "أىٍعمىاري أيمًَّتي مىا بػىٍينى السّْتّْينى ًإلىى  َوَسلََّم: مذي  رواه  "السَّ فوقع موافقة عالية كأين  ،عن ابن عرفة ،(ٗ)الًتِّ

 كأين ٝتعتُو من الُكُروِخيِّ.
 . مياطيّ ٍب ساؽ اٟتافظ وقد قرأتو أيضاً باإلسكندرية على أيب القاسم بن أيب اٟتـز  َأيب ُىرَيْػَرةَ اإلسناد إىل  الدِّ

ٍبًعينى  اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم:َرِضَي اللَُّو َعْنُو، قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ  "أىٍعمىاري أيمًَّتي مىا بػىٍينى السّْتّْينى ًإلىى السَّ
 .(ٓ)"مىٍن يىجيوزي ذىًلكى  كىأىقػىلُّهيمٍ 

قاؿ ابن عرفة: أنا منهم، وقاؿ أبو يعلى: وأنا منهم، وقاؿ أبو القاسم نصر بن أٛتد: وأنا منهم، وقاؿ أبو 
وأنا منهم، وأكب  سائي: وأنا منهم، وقاؿ أبوصابر: وأنا منهم، وقاؿ أبو طاىر اٟتافظ :اٟتسن علي الك

 وأكب، وقاؿ شيخنا أبو القاسم وأنا منهم، وقاؿ عبد ا١تؤمن: وأنا منهم" 
شعباف، سنة سبع وستُت وستمائة بالقاىرة. وكاف مولده هبا  منمات ابن باقا ليلة اٞتمعة الثاين والعشرين 

 . تسعُت وٜتسمائة ُب الثامن من صفرسنة ست و 

                                                

 (.ٙ٘ٔ، حديث رقم )ٖٛٔ/ٔ( أخرجو ابن ماجو ُب "السنن" كتاب السنة، باب فضائل ببلؿ، ٔ)
 يزد على ما ذكر. ( بيض ا١تصنف مقدار نصف سطر لوفاتو وِل ٕ)
، والذىب ُب "تاريخ اإلسبلـ" ٗٔ/الورقة ٔ( والبزال ُب "ا١تقتفي" ٓٙٓٔ، رقم )ٛٚ٘/ٕ( ترجم لو اٟتسيٍت ُب "صلة التكملة" ٖ)

 (.ٜٜٕٗ، رقم )ٔٛ( وا١تقريزي ُب "ا١تقفى" ص ٕٛٗ، رقم )ٕٚٗ/ٜٗ
، ٘ٗٗ/٘عليو وسلم، باب ُب دعاء النب صلى اهلل عليو وسلم،  ( أخرجو الًتمذي ُب "جامعو" كتاب الدعوات عن رسوؿ اهلل صلى اهللٗ)

ِد ْبِن َعْمٍرو ، َعْن َأيب َسَلَمَة ، َعْن َأيب ُىَريْػَرَة ، َعِن النَّ ٖٓ٘٘حديث رقم ) ِبِّ َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو ( وقاؿ: " َحِديٌث َحَسٌن َغرِيٌب ِمْن َحِديِث ٤ُتَمَّ
 الَّ ِمْن َىَذا الَوْجِو. َوَقْد ُرِوَي َعْن َأيب ُىَريْػَرَة ِمْن َغَْتِ َىَذا اْلَوْجِو".َوَسلََّم ، الَ نَػْعرِفُُو إِ 

، واأللباين ُب "صحيح الًتمذي" رقم ٕٗٗ/ٔٔ، وابن حجر ُب "فتح الباري" ٜٕ٘( حديث حسن: حّسنو النووي ُب "ا١تنثورات" ص٘)
 .ٖٔٓٔ(. والوادعي ُب "الصحيح ا١تسند" صٖٓ٘٘)
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، اإًلٍسكىٍندىًرمُّ بن عبد العزيز بن إسماعيل بن عبد القوم، أبو عبد اهلل،  (ُ)( محمدَُٓ)
  ، العىٍدؿي المىاًلًكيُّ 

، قراءًة االبنَّ بن أيب الكـر  الثانية، أخبؾ أبو اٟتسن قرأت على ٤تمد بن عبد العزيز باإلسكندرية ُب القدمة
 عليو وأنت تسمع.
،  :، أَّف النَِّبَّ َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلَّمَ (ٕ)َسِفيَنةَ  اإلسناد إىل الدِّمياطيّ ٍب ساؽ اٟتافظ  "كىافى يػىتػىوىضَّأي بًاٍلميدّْ
كىيػىٍغتىًسلي بًالصَّاًع"

(ّ). 
: "توُب الَعْدُؿ ٤تمد بن عبد العزيز باإلسكندرية، ُب رابع شعباف سنة ٜتس وستُت الدِّمياطيّ قاؿ اٟتافظ 

 ".(ٗ)وستمائة، ودفن ٔتقبة َوْعلة

بن عبد العزيز بن ثابت بن طاىر بن أحمد، أبو عبد اهلل بن أبي  (ٓ)( محمدَُٔ)
 . ، كالخياطي ، الٌصواؼي المنصور، البغدادمُّ 

أخبؾ أبو القاسم حيِت بن أسعد بن حيِت بن يونس  (ٙ)ببغداد ُب األوىلقرأت على ٤تمد بن عبد العزيز 
 التاجر قراءًة عليو وأنت تسمع.

مياطيّ وساؽ اٟتافظ  نػىهىى رىسيوؿي اللًَّو صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى، »ْبِن َعبَّاٍس، َقاَؿ: ْبِد اللَِّو عَ اإلسناد إىل  الدِّ
ُب األدب، عن ابن حنبل.  (ٔ)رواه أبو داود (ٕ)«كىالنٍَّحلىةً  ،اٍلهيٍدىيًد كىالصُّرىًد، كىالنٍَّملىةً عىٍن قػىٍتًل أىٍربػىعىةو، عىًن 

 ُب الصيَّد عن ابن حيِت ٚتيعاً، عن عبد الرزاؽ، عن مْعَمر، عن الز ْىرّي. (ٕ)حنبل. وابن ماجو

                                                

 أقف لو على ترٚتة.( ِل ٔ)
 ( سفينة موىل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم، قيل كاف اٝتو مهراف وقيل طهماف، وقيل غَت ذلك. ٕ)

ِو فَػَقاَؿ: أََما ِإينِّ ٥ُتِْبَُؾ ِباٝتِْي َكاَف اٝتِْي قػَ  وُؿ اهلِل َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم َسِفيَنَة ْيًسا َفَسمَّاين َرسُ عن َحْشرَُج ْبُن نُػَباَتَة، قَاَؿ: َسأَْلُت َسِفيَنَة، َعِن اٝتِْ
َءَؾ فَػَبَسْطُتُو َفَجَعَل ِفيِو َمَتاَعُهْم ، ٍُبَّ َٛتََلُو َعَليَّ قُػْلُت: ِِلَ َٝتَّاَؾ َسِفيَنَة ؟ قَاَؿ: َخرََج َوَمَعُو َأْصَحابُُو فَػثَػُقَل َعَلْيِهْم َمَتاُعُهْم ، فَػَقاَؿ: اْبُسْط ِكَسا

ْل َما أَْنَت ِإالَّ َسِفيَنُة ، فَػَقاَؿ: َلْو َٛتَْلُت يَػْوَمِئٍذ َوقْػَر بَِعٍَت َأْو بَِعَتَْيِن َأْو َٜتَْسٍة َأْو فَػَقاؿَ  .: اٛتِْ  ِستٍَّة َما ثَػُقَل َعَليَّ
 .ٔٓٚ/ٖقاؿ اٟتاكم: َصِحيُح اإِلْسَناِد ، وََِلْ خُيَرَِّجاُه. وصححو الذىب ُب "التلخيص" 

ُب "الصحيح" بزيادة: " َويَػْغَتِسُل ِبالصَّاِع ِإىَل َٜتَْسِة أَْمَداٍد". من حديث أنس بن مالك، كتاب اٟتيض، باب اْلَقْدِر ( أخرجو مسلم ٖ)
، حديث رقم ٚٚٔ/َٔأَحِدمِهَا ِبَفْضِل اآلَخِر،  ٍة َوُغْسلِ اْلُمْسَتَحبِّ ِمَن اْلَماِء َِب ُغْسِل اْٞتََنابَِة َوُغْسِل الرَُّجِل َواْلَمْرأَِة َِب ِإنَاٍء َواِحٍد َِب َحاَلٍة َواِحدَ 

(ٖٚٙ.) 
( وىي مقبة داخل السور عند الباب األخضر فيها ٚتاعة من الصاٟتُت كأيب بكر الطرطوشي واٟتافظ السلفي وغَتىم، وىي بفتح الواو ٗ)

الرٛتن بن وعلة السبئي ا١تصري صاحب ابن عباس رضي اهلل وسكوف العُت ا١تهملة وبعدىا الـ ٍب ىاء. ويقاؿ إفَّ ىذه ا١تقبة منسوبة إىل عبد 
 .ٙٓٔ/ٔعنهما. انظر: "وفيات األعياف" البن خلكاف 

. كما ترجم الدِّمياطّي البن ٜٖٛ/ٔ( ِل أقف لو على ترٚتة، ووالده من فقهاء اٟتنابلة ترجم لو اٟتافظ ابن رجب ُب "طبقات اٟتنابلة" ٘)
 لي بن ثابت".عمو ُب حرؼ العُت "عبد اهلل بن ع

 ( أي ُب رحلتو األوىل إىل بغداد.ٙ)
، ٖٛ/٘صححو النووي، وقاؿ: "إسناده صحيح على شرط الشيخُت" وصححو أٛتد شاكر ُب "مسند اإلماـ أٛتد"  حديثه صحيحه:( ٚ)

 (.ٕٚٙ٘واأللباين ُب "صحيح أيب داود" رقم )
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بن عبد العزيز بن عبد الرحيم بن عمر بن سليماف بن الحسن بن  (ّ)( محمدَُٕ) 
إدريس بن يحيى بن علي بن محمود بن ميموف بن أحمد بن علي بن عبيد اهلل بن عمر 
بن إدريس بن إدريس بن عبد اهلل بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب، أبو عبد 

 . ، اٍلميحدّْثي اإًلٍدرًٍيًسيُّ ، الحىسىًنيُّ ًومُّ، اهلل، كأبو جعفر بن أبي محمد بن أبي القاسم، العىلى 
 ٝتع من أيب القاسم ىبة اهلل بن علي بن سعود األنصاري

مياطيّ لقيو اٟتافظ   وقرأ عليو بالقاىرة.  الدِّ
: "توُب اإِلْدرِْيِسّي بالقاىرة سحر يـو اإلثنُت اٟتادي والعشرين من صفر، سنة تسع -رٛتو اهلل  -وقاؿ 

 تمائة، ودفن من يومو بسفح ا١تقطم.وأربعُت وس
وكاف مولده بصعيد مصر األعلى ُب يـو اٞتمعة السابع والعشرين من شهر رمضاف سنة ٙتاف وستُت 

 وٜتسمائة". 

بن عبد العزيز بن عبد الوىاب بن إسماعيل بن مكي بن إسماعيل بن  (ْ)( محمدَُٖ)
عيسى بن عوؼ بن يعقوب بن محمد بن عيسى بن عبد الملك بن حميد بن عبد 
الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوؼ، أبو بكر بن أبي الفضل بن أبي محمد بن 

 . (ٓ)، ابن شيخناالمىاًلًكيُّ ، اإًلٍسكىٍندىًرمُّ أبي الطاىر القرشي، الزىرم، 
 قرأت على ٤تمد بن عبد العزيز بالثَّغر، أخبؾ أبو القاسم عبد الرٛتن بن عبد اهلل البغدادي، قراءًة عليو.

مياطيّ ٍب ساؽ اٟتافظ  كىافى النًَّبيُّ صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى، يػىٍغًسلي "أََنَس ْبَن َماِلٍك، يَػُقوُؿ: اإلسناد إىل  الدِّ
ادو أىٍك كى  ًة أىٍمدى أخبناه عاليًا عبد اهلل بن اٟتسن الزّاىد،  كىيػىتػىوىضَّأي بًاٍلميدّْ ". ،افى يػىٍغتىًسلي بًالصَّاًع ًإلىى خىٍمسى

 عن أيب الَوقت فذكره.

                                                                                                                                          

، ( أخرجو أبو داود ُب "السنن" كتاب األدب، باب ُب قتل الذَّ ٔ)  (.ٜٕٙ٘، حديث رقم )ٖٛ٘/ٗرِّ
 (.ٖٖ٘ٗ، حديث رقم )ٖ٘/ٓٔ( أخرجو ابن ماجو ُب "السنن" كتاب الصيَّد، باب ما ينهى عن قتلو، ٕ)
( وعنده توُب سنة أربع وأربعُت ٕٜٓ، رقم )ٕٕٙ/٘، وابن حجر ُب "لساف ا١تيزاف" ٖٓٗ/ٚٗ( ترجم لو الذىب ُب "تاريخ اإلسبلـ" ٖ)

( ٖٔ، رقم )ٗ٘٘/ٔ، والسخاوي ُب "التب ا١تسبوؾ" والسيوطي ُب "حسن احملاضرة" ٜٕٚ"الطالع السعيد" ص وستمائة، واألدفوي ُب
 .ٗٚٔ/ٓٔوُب ا٢تامش تصويبات مهمة، وكحالة ُب "معجم ا١تؤلفُت"  ٜٕٓ-ٕٛٓ/ٙوالزركلي ُب "األعبلـ" 

 .ٖٖٙ-ٕٖٙ/ٚٗ( ِل أقف لو على ترٚتة، وقد ترجم الذىب لوالده ُب "تارخيو" ٗ)
مياطّي ُب ىامش األصل إىل نقل ىذه الًتٚتة إىل ما بعدىا، حيث نص على تأخَتىا بقولو: "تؤّخر" فقمت بتأخَتىا    (٘) أشار اٟتافظ الدِّ

 كما أراد رٛتو اهلل. وهبذا يستقيم التسلسل ا١تعجمي للًتاجم.



 

171 

من حديث ُشعبة، عن ابن َجْبٍ.  (ٕ)النَّسائي  ، عن قُتيبة، عن وكيع، عن ِمْسَعر، ورواه ىو و (ٔ)رواه مسلم
 ْبنِ  َجْبِ من حديث عبد اهلل بن عيسى، عن ابن َجْبٍ، وىو: َعْبُد اللَِّو بُن َعْبِد اللَِّو بِن  (ٖ)ورواه أبو داود

 . ْبِن قَػْيِس ْبِن َىْيَشَة ْبِن اْٟتَاِرِث ْبِن أَُميََّة ْبِن ُمَعاِويَةَ  َعِتيكِ 
مياطيّ قاؿ اٟتفاظ  ُب يـو األربعاء اٟتادي والعشرين من شعباف سنة  ٤تمد: "توُب ىذا -و اهلل رٛت - الدِّ

دْيَاس باإلسكندرية".  أربع وٜتسُت وستمائة، ودفن ٔتقبة بٍت عوؼ بالدِّ

، ، أبو عبد اهلل، البغدادمُّ (ٓ)بن عبد العزيز بن أبي الفتح، عالف (ْ)( محمدَُٗ)
 .، العىطَّاري المقرئي 

العزيز بقراءٌب عليو ببغداد، أخبنا أبو العز عبد الباقي بن عثماف بن ٤تمد بن جعفر أخبنا ٤تمد بن عبد 
 بن يوسف بن صاّب ا٢تْمداين قراءًة عليو.

مياطيّ ٍب ساؽ اٟتافظ  َصْفَواَف ْبِن َعسَّاٍؿ، قَاَؿ: ٝتَِْعُت َرُسوَؿ اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم اإلسناد إىل  الدِّ
بػٍعيوفى عىامنا» يَػُقوُؿ: ٍغًرًب عىٍرضيوي سى ٍوبىًة ًفي اٍلمى ال يػيٍغلىقي حىتَّى تىٍطليعى الشٍَّمسي ًمٍن  ،قىٍد فػىتىحى اللَّوي بىابنا ًللتػَّ
 .(ٔ)«نىٍحًوهً 

أك المبارؾ  -بن عبد العزيز بن علي بن ىبة اهلل بن علي بن المبارؾ  (ٕ)( محمدَُُ)
، الميعدَّؿي  -بن علي   ، المعركؼ بابن خلدكف. أبو عبد اهلل، الدّْمىٍشًقيُّ

 ٝتع من أيب علي حنبل بن عبد اهلل البغدادي
مياطيّ لقيو اٟتافظ   وقرأ عليو بدمشق. الدِّ

                                                

اْلَماِء َِب ُغْسِل اٞتََْناَبِة َوُغْسِل الرَُّجِل َواْلَمْرَأِة َِب ِإنَاٍء َواِحٍد َِب َحاَلٍة  ( أخرجو مسلم ُب "الصحيح" كتاب اٟتيض، باب اْلَقْدِر اْلُمْسَتَحبِّ ِمنَ ٔ)
(. كما أخرجو البخاري ُب "الصحيح" كتاب الُوُضوء، باب الوضوء با١تد، ٖٙٚ، حديث رقم )ٚٚٔ/َٔواِحَدٍة َوُغْسِل َأَحِدمِهَا ِبَفْضِل اآلَخِر. 

 (.ٕٔٓ، حديث رقم )ٖٛ٘/ٔ
، حديث رقم ٖٖٔ/ٔ( أخرجو النسائي ُب "السنن" بلفظ آخر، كتاب الطهارة، باب اْلَقْدِر الَِّذى َيْكَتِفى ِبِو الرَُّجُل ِمَن اْلَماِء لِْلُوُضوِء، ٕ)
(ٖٚ.) 
 (.ٜ٘، حديث رقم )ٖ٘/ٔ( أخرجو أبو داود ُب "السنن" كتاب الطهارة، باب ما جيزئ من ا١تاء ُب الُوُضوء، ٖ)
 أقف لو على ترٚتة.( ِل ٗ)
 ( غَت واضحة ُب األصل، ورسم الكلمة أشبو ٔتا أثبتو.٘)
، ٘ٗ/ٖٔاِدِه، أخرجو الًتمذي ُب "اٞتامع" كتاب الدعوات، باب َِب َفْضِل التػَّْوبَِة َوااِلْسِتْغَفاِر َوَما ذُِكَر ِمْن َرْٛتَِة اللَِّو ِلِعبَ  حديث حسن:( ٙ)

( وابن خزدية ٙٚٚ(. كما أخرجو الدارقطٍت ُب "السنن" حديث رقم )َٜٖٚٛحَسٌن َصِحيٌح" وُب رقم )(. وقاؿ: "َحِديٌث ٖٛٚٛحديث رقم )
، واألستاذ األلباين ٖٗٛ/ُٔب "عمدة التفسَت"  -رٛتو اهلل  -(. وغَتىم. وقد صححو األستاذ أٛتد شاكر ُٖٜٔب "الصحيح" حديث رقم )

 (.ُٗٓ٘ب "الصحيح ا١تسند" رقم ) -رٛتو اهلل  -ستاذ الوادعي (. واألُٖٖ٘٘ب "صحيح الًتمذي" رقم ) -رٛتو اهلل  -
( الذىب ُب "تاريخ اإلسبلـ" ٕ٘٘، رقم )ٕٖٔ/ٔ، واٟتسيٍت ُب "صلة التكملة" ٜٛٔ( ترجم لو أبو شامة ُب "ذيل الروضتُت" ٚ)

 (.ٖٕٔ، رقم )ٖ٘ٔ/ٛٗ
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وقاؿ: "توُب ابن خلدوف بدمشق يـو ا٠تميس الثالث والعشرين من شواؿ سنة ثبلث وٜتسُت وستمائة، 
 ودفن بسفح قاسيوف"

 الذم يليو محمد بن عبد العظيم الجزء الرابع من معجم شيخنا بو قاؿ. يتلوه فيآخر 
 كالحمد هلل رب العاملين كصلى اهلل على محمد كآلو كصحبو أجمعين.
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 الجزء الخامس 
 
بن عبد العظيم بن عبد القوم بن عبد اهلل بن سىالمة بن سعد بن  (ُ)( محمدُُُ)

سعيد، أبو بكر بن أبي محمد بن أبي محمد بن أبي محمد المنذرم، الشامي األصل، 
 المصرم، الشافعي، الحافظ، المنعوت بالرشيد. 

نة تسع عشرة ٝتع من أٛتد بن عبد اهلل بن اٟتسُت بن حديد الِكناين، بقراءة والده عليو وإفادتو، س
 وستمائة.

مياطيّ لقيو اٟتافظ   وٝتع منو بالقاىرة، وقاؿ عنو: "رفيقنا وابن شيخنا اٟتافظ". الدِّ
وأنا مسافر إىل اٟتج يـو اإلثنُت السابع والعشرين من ذي القعدة، سنة ثبلث  -رٛتو اهلل  -وقاؿ: " توُب 

 مولده ُب ثبلث عشرة وستمائة". وأربعُت وستمائة بالقاىرة، ودفن من يومو بسفح ا١تقطم، وكاف

نيًجيُّ  (ِ)( محمدُُِ)  (ّ)بن عبد القادر بن محمد بن أبي سهل، أبو عبد اهلل، البػىٍندى
 .  األصل، البغدادمُّ، الصوفي، المنعوت بالتًَّقيّْ

 اأَلَزِجي . م حيِت بن أسعد بن حيِت بن بَػْوشٝتع من أيب القاس
مياطيّ لقيو اٟتافظ   برباط الَعُضد ابن رئيس الرؤساء" غريب بغداد.وقرأ عليو " الدِّ

وقاؿ: "كاف ىذا الشيخ شيخًا صاٟتًا صحيح السماع. ولد ببغداد سنة ٙتانُت وٜتسمائة، وتوُب هبا يـو 
اآلخرة، سنة ٙتاف وأربعُت وستمائة، ودفن من  ُٚتَاَدىالسبت بُت الصبلتُت، إلحدى عشرة ليلة خلت من 

ْونِيزيّة".  يومو بالش 

بن عبد الكافي بن علي بن موسى بن عبد اهلل بن الحجاج، أبو بكر،  (ْ)( محمدُُّ)
، القاضي، قاضي ، الفقيوي افعيُّ األصل، الدّْمىٍشًقيُّ المولد كالوفاة، الشَّ  الصَّقىلّْيُّ  ،بعيُّ الرَّ 

 . مسً حمص، المنعوت بالشَّ 

                                                

-ٕٛٔ/ ٖٕ، و"سَت أعبلـ النببلء" ٕٛٓ/ٚٗتاريخ اإلسبلـ" ( والذىب ُب "ٛٛٔ، رقم )ٙ٘ٔ/ٔ( ترجم لو اٟتسيٍت ُب "صلة التكملة" ٔ)
 .ٕٓٔ/ٙ، والزركلي ُب "األعبلـ" ٜٔ/ٙ، وا١تقريزي ُب "ا١تقفى" ٕٛٔ/ٖ( والصفدي ُب "الواُب" ٖٙٔ، رقم )ٜٕٔ

 .ٖٓٗ/ٚٗ( والذىب ُب "تاريخ اإلسبلـ" ٖٙٗ، رقم )ٕٕ٘/ٔ( ترجم لو اٟتسيٍت ُب "صلة التكملة" ٕ)
بَػْنَدنيجُت، بلد قرب بغداد. بفتح أولو وا١تهملة وسكوف النوف األوىل وكسر الثانية ٍب ٖتتية وجيم. وىي تعرؼ اليـو بػ "مندل" ( نسبة إىل ٖ)

 بلدة كردية تقع ُب شرؽ ٤تافظة دياىل العراقية.
-ٖٓٗ/ٚٗ "تاريخ اإلسبلـ" ( والذىب ُبٗٔٗ، رقم )ٖٕ٘/ٔ، واٟتسيٍت ُب "ضلة التكملة" ٚٛٔ( ترجم لو أبو شامة ُب "الذيل" ص ٗ)

، ٗٚ/ٛ، والسبكي ُب "طبقات الشافعية الكبى" ٖ٘/ٕٓ، وابن شاكر ُب "عيوف التواريخ" ٖٕٔ، وابن اٞتزري ُب "حوادث الزماف"ص ٖٔٗ
 .ٕٙٛ/ٔ( وابن كثَت ُب "طبقات الشافعيُت" ٖٛٓٔرقم )
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بن نصر بن منقذ الكناين، ُب رجب سنة ٝتع من مؤيد الدولة أيب ا١تظفر أسامة بن مرشد بن علي بن مقلد 
 اثنُت وٙتانُت وٜتسمائة.

مياطيّ لقيو اٟتافظ   ْتلب وقرأ عليو فيها. الدِّ
بن عبد الكاُب بدمشق، ليلة السبت التاسع عشر من ذي اٟتجة، سنة تسع وأربعُت ا مسُ وقاؿ: "توُب الشَّ 

وستمائة. وكاف مولده هبا ُب عاشر شعباف سنة سبعُت وٜتسمائة، وكاف ينوب ُب القضاء بدمشق، وول 
 قضاء ٛتص بعد ذلك رٛتو اهلل". 

بن عبد الكريم بن أحمد بن محمد ابن أبي الليث، أبو عبد اهلل،  (ُ)( محمدُُْ)
 الموصلي.
 .(ّ()ِ)كسبعين ظنان سبع مولده سنة 

بن عبد الملك بن عيسى بن ًدٍرباٍس، أبو حامد بن قاضي القيضاة أبي  (ْ)( محمدُُٓ)
الدار، الفقيو، الشافعي، الضرير، المنعوت  ، المصرمُّ (ٓ)، اٍلمىارىاًنيُّ القاسم الكيٍرًدمُّ 

 بالكماؿ.
ٝتع من أيب القاسم ىبة اهلل بن علي بن سعود األنصاري، وأيب عبد اهلل ٤تمد بن ٛتد بن حامد 

َلِفي.  األنصاري، وأيب طاىر أٛتد بن ٤تمد السِّ
مياطيّ لقيو اٟتافظ   وٝتع منو. الدِّ

سبت السادس من شواؿ سنة تسع وٜتسُت وستمائة بالقاىرة، وقاؿ: "توُب الكماؿ ابن ِدْرباس سحر يـو ال
ودفن من يومو بسفح ا١تقطم بعد أف ُصلي عليو باٞتامع األزىر، وكاف مولده ليلة الثبلثاء ثاين عشر شهر 

 ربيع األوؿ، سنة ست وسبعُت وٜتسمائة".

اهلل،  بن عبد المنعم بن عبد الرحمن بن إبراىيم بن ًعنىاف، أبو عبد (ٔ)( محمدُُٔ)
 ، المصرم. الكناني

                                                

 ( ِل أقف لو على ترٚتة.ٔ)
 ( أي سنة سبع وسبعُت وٜتسمائة.ٕ)
 لو ا١تصنف مقدار سبعة أسطر، وِل يزد على ما ذكر. بيض (ٖ)
، ٖٓ/ٖٓ، والنويري ُب "هناية األرب" ٖٗٔ/ٕ( اليونيٍت ُب "ذيل ا١ترآة" ٕٖٛ، رقم )ٛ٘ٗ/ٔ( ترجم لو اٟتسيٍت ُب "صلة التكملة" ٗ)

، والصفدي ٜٕٙ/ٖو"العب" ( ٕٕ٘، رقم )ٖٖ٘-ٕٖ٘/ٖٕ( و"سَت أعبلـ النببلء " ٚٓ٘، رقم )ٜٖٚ/ٛٗوالذىب ُب "تاريخ اإلسبلـ" 
" ٖٗ/ُٗب "الواُب"   .ٜٜٕ/٘، وابن العماد ُب "الشذرات" ٕ٘ٓ/ٚ، وابن تغري بردي ُب "النجـو

 .ٕٕ٘/ٔ( نسبة ِإىَل قبيلة من األكراد، يقاؿ ٢َتَا ماراف، ّتنب ا١توصل. "رفع اإلصر" البن حجر ٘)
 ( ِل أقف لو على ترٚتة.ٙ)
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 :(ٔ)أنشدين ٤تمد بن عبد ا١تنعم ببغداد لنفسو

 حيرٍمتي ًرضى المٍحبوب إٍف لم أمت ىول
 تقدموا منا كراـالهول بقضى 

 

 كإني كما ألقاه أصدىؽ من حىلىفٍ  
 فلي إف حلتي عن حىالة الٌسلعيٍذرى فال 

 

 

 :(ٕ)وأنشدنا أيضا لنفسو ببغداد

 كىمشغوؿي  مىشغوؼه  حبكى بي قلبي 
 يظهرهي  قمي الهول كالسُّ  كتمتي كمذ  

 وا عليك دميكإف طلُّ  أنت الحبيبي 
 حكم بما شئت ال عىٍتبه كال حىرىجه ا

 

 معذكره كمىٍعذيكؿي  نٌو فيكى إك  
 وؿي تفىالحاؿ مني مجهوؿ كىمىعٍ 

 ؿي مطلو  بّْ في الحي  وي لى بػٍ قػى  ـو دى  نٍ مً  مٍ كى 
 منك مقبوؿي  الذم ترتضيوً  كل

 

الحراني، الحنبلي، الفقيو،  ،بن ىامل، أبو عبد اهلل عماربن عبد المنعم بن  (ّ)محمد( ُُٕ)
  المحدّْث، رفيقنا.

مياطيّ قاؿ اٟتافظ  من "ثبلثيات البخاري"  وكتب منو شيئاً : " ٝتع معنا على ٚتاعة من شيوخنا ْتلب الدِّ
، توُب بدمشق ُب ليلة األربعاء الثامن من شهر رمضاف سنة إحدى أيب الوقتبسماعو من أصحاب 

 وسبعُت وستمائة، ودفن بقاسيوف وكاف ينعت بالشمس". 

،  (ْ)( محمدُُٖ) بن عبد المنعم بن عمر بن عبد اهلل بن غدير، أبو عبد اهلل، الدّْمىٍشًقيُّ
، المعركؼ بابن   . اٍلقىوَّاسً الدّْمىٍشًقيُّ

 (٘)زيد الكنديٝتع من أيب اليمن زيد بن اٟتسن بن 
مياطيّ لقيو اٟتافظ   بدمشق، وٝتع منو. الدِّ

                                                

 ( ِل أجد من ذكرىا.ٔ)
 من ذكرىا. ( ِل أجدٕ)
، والصفدي ُب "الواُب" ٖٕٖ/ٖ( و"العب" ٖٓرقم ) ٚٚ-ٙٚ/ٓ٘، والذىب ُب "تاريخ اإلسبلـ" ٕ٘/ٖ( ترجم لو اليونيٍت ُب "ذيل ا١ترآة"  ٖ)

، وابن رجب ُب "ذيل طبقات اٟتنابلة" ٕٚٔ/ٗ، واليافعي ُب "مرآة اٞتناف" ٕ٘/ٕٔ، وابن شاكر ُب "عيوف التواريخ" ٖٛ/ٗ"الواُب" 
" ٜٜٚ، رقم )ٕ٘ٗ-ٔ٘ٗ/ٕمفلح ُب "ا١تقصد األرشد" ، وابن ٕٔٛ/ٕ ، وابن العماد ُب "الشذرات" ٕٓٗ/ٚ( وابن تغري بردي ُب "النجـو
 .ٜٕٗ-ٕٛٗ/ٔ، وعبد القادر بدراف ُب "منادمة األطبلؿ ومسامرة ا٠تياؿ" ٖٖٗ/٘
" ، وابن ٖٔ٘/ٖ( و"العب" ٕٕٔ، رقم )ٕٗٔ-ٖٕٔ/ٔ٘( ترجم لو الذىب ُب "تاريخ اإلسبلـ" ٗ) ، وابن ٖٔٙ/ٚتغري بردي ُب "النجـو

 .ٖٓٛ/٘العماد ُب "الشذرات" 
، ٝتع من الكندي وابن اٟترستاين وا٠تضر بن كامل. وكاف شيخاً متميزاً حسن الديانة. توُب ُب ٕٗٔ-ٖٕٔ/ٔ٘( قاؿ الذىب ُب "تارخيو" ٘)

 ُب ربيع اآلخر سنة إحدى وٙتانُت وستمائة، ومولده سنة اثنتُت وستمائة.
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بد اهلل بن أبي بن عبد المنعم بن محمد بن يوسف بن أحمد، أبو ع (ُ)( محمدُُٗ)
حًتد، المصرم الدار كالمولد، األديب، الصوفي، المعركؼ بابن محمد، اليمني الم

 الًخيىًمي، المنعوت بالشهاب. 
 ، على سطح جامع الفيلة(ٕ)ن عبد ا١تنعم ا٠تَِيِمي ا١تنعوت بالشهاب، لنفسوأنشدنا أبو عبد اهلل ٤تمد ب

 القصيد اليت فيها: الُكبى بالقرافة

 لمو كثبانان ًبًذم سى   جئتبًاللَّو ًإف 
 ان رى طى من أجراعها كى  الخدُّ  ليقضيى 

 من شىٍرقي كاظمةو  كمل ًإلىى البافً 
 اهتدم بشذتى مينان لمغنى كخذ يى 

 ضهاركٍ يي ا اىى حى كبطٍ  الهضابي  ثي يٍ حى 
 عىاىىٍدتي قٍدمنا حيبَّ مىٍن حىسينىتٍ 
 دىافو كىأىٍدنىى كىًعزُّ اٍلحيٍسًن يىٍحجيبيوي 
 يىا لىٍهفى نػىٍفًسي لىٍو ييٍجًدم تػىلىهُّفيهىا
 يىٍمًضي الزَّمىافي كىأىٍشوىاًقي ميضىاعىفىةه 

 ًمٍن شىٍوؽو ًلريٍؤيىًتوً  ا ًإذىا ًمتُّ يى حٍ أ
 ًتوً حيبّْي كىًصحَّ  فيكىلىٍستي أىٍعجىبي 

ا ٍيًن بىدى تػى  يىا بىارًقان بًأىعىاًلي الرٍّْقمى
كىيىا نىًسيمنا جىرىل

ةو  (ّ)  ًمٍن جىوّْ كىاًظمى
 كىكىٍيفى ًجيرىةي ذىاؾى اٍلحىيّْ ىىٍل حىًفظيوا

هىا كىقي  ًبي فٍ قً    ثبي لي ىىًذه الكي  لٍ عىلىيػٍ
 بعض مىا يجبي ؤدّْم كأربها تي  من

 ها طربي من شرقيٌ  فلي ًإلىى البافً 
 جبي ت بك النٌ لَّ ضطب إف الرَّ  وي سيمنى 

 حبي ال األنداء كالسُّ  المحبينى  دمعي 
 تبي الرُّ ًبًو اٍلمىالحىةي كىاٍعتػىزٍَّت ًبًو 

 عىنّْي كىذيلّْيى كىاإًلٍجالؿي كىالرَّىىبي 
فىعي اٍلحىرى  (ٓ)بناحىرى  كىكىا (ْ)شيئان   بي لىٍو يػىنػٍ

 يىا لىلرّْجىاًؿ كىال كىٍصله كىال سىبىبي 
 بًأىنًَّني ًلهىوىاهي ًفيًو ميٍنتىًسبي 
 ًمٍن ًصحًَّتي ًإنَّمىا سىقىًمي ىيوى اٍلعىجىبي 

 الشَّنىبي لىقىٍد حىكىٍيتى كىلىًكٍن فىاتىكى 
 بي ٍل ًلي كىٍيفى اٍلبىافي كىاٍلعىذى بًاللًَّو قي 

ًإٍف قػىريبيوا ا أيرىاًعيًو ًإٍف شىطُّوا كى  عىٍهدن
                                                

، ابن شاكر ٘ٗ-ٖٛ/ٗ، والصفدي ُب "الواُب" ٖٓٙ/ٖ( و"العب" ٖٗٗ، رقم )ٕ٘ٗ-ٖٕٙ/ٔ٘ترجم لو الذىب ُب "تاريخ اإلسبلـ" ( ٔ)
، ٛٙٔ-ٚٙٔ/ٔ، والفاسي ُب "ذيل التقييد" ٜٖٓ-ٖٛٓ/ٖٔ، وابن كثَت ُب "البداية والنهاية" ٕٗٗ-ٖٔٗ/ٖالكتب ُب "فوات الوفيات" 

، ٖٓٚ-ٜٖٙ/ٚ، وابن تغري بردي ُب "النجـو الزاىرة" ٜٜٔ/ٔبدر الدين العيٍت ُب "عقد اٞتماف" ، و ٜ٘ٔ/ٕوا١تقريزي ُب "السلوؾ" 
 .ٕٓ٘/ٙ، والزركلي ُب "األعبلـ" ٖٜٖ/٘( وابن عماد ُب "الشذرات" ٛ٘، رقم )ٜٙ٘/ٔوالسيوطي ُب "حسن احملاضرة" 

. وكاف يعاين با٠تدـ الديوانية، وباشر وقف مدرسة قاؿ الذىب ُب تارخيو: وكاف ىو ا١تقدـ على شعراء عصره، مع ا١تشاركة ُب   كثَت من العلـو
أو الشافعي، ومشهد اٟتسُت. وفيو أمانة ومعرفة. وكاف معروفا باألجوبة ا١تسكتة، وِل يعرؼ منو غضب. وطاؿ عمره، وعاش اثنتُت وٙتانُت سنة 

 مائة.أكثر. وتوُب بالقاىرة ُب التاسع والعشرين من رجب. سنة ٜتس وٙتانُت وست
، والذىب ُب "تاريخ اإلسبلـ" ٖٜ-ٜٔ/ٖٔ، والنويري ُب "هناية األرب" ٖٖٓ-ٖٔٓ/ٗ( ذكر األبيات وزيادة عليها اليونيٍت ُب "الذيل" ٕ)

 . ٕٓٗ-ٗٔٗ/ٖ، وابن شاكر الكتب ُب "فوات الوفيات" ٔٗ-ٜٖ/ٗ، والصفدي ُب "الواُب" ٕٓٗ-ٖٕٚ/ٔ٘
 فظة أخرى للكلمة، وىي: "سرى".أثبت اٟتافظ الدِّمياطّي ُب ا٢تامش ل (ٖ)
 ُب ذيل ا١ترآة، وتاريخ اإلسبلـ: "غوثاً". وُب هناية األرب "ىوناً".  (ٗ)
 ُب ذيل ا١ترآة: "وواجزنا لو ينفع" وُب تاريخ اإلسبلـ: "وواحريب". (٘)
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ـٍ ضىيػَّعيوا كىميرىاًدم ًمٍنكى ًذٍكريىيمي   أى
 ًإٍف كىافى يػيٍرًضيهيمي ًإبٍػعىادي عىٍبًدًىمي 

 ًإٍف كىافى يػيٍرًضيًهٍم ًبال سىبىبو  كىاٍلهىٍجري 
 

 ىيمي األىًحبَّةي ًإٍف أىٍعطىوا كىًإٍف سىلىبيوا
هيٍم ًبذىاؾى اٍلبػيٍعًد ميٍقتىًربي   فىاٍلعىٍبدي ًمنػٍ

 اٍلوىٍصًل ميٍحتىسبي  قبيلفىًإنَّوي ًمٍن 
 

بن عبد المنعم بن نصر اهلل بن جعفر بن أحمد بن جوارم، أبو بكر،  (ُ)( محمدَُِ)
، الشَّ  ،عبد اهلل بن أبي الفضل كأبو ، اٍلحىنىًفيُّ ، الدّْمىٍشًقيُّ ، المعركؼ ، األديبي اعري التػَّنيوًخيُّ

 اج، أخو نصر اهلل. بابن شقير، المنعوت بالتٌ 
 ٝتع من ٤تمد بن ٤تمد التيمي

مياطيّ لقيو اٟتافظ   وٝتع منو.  الدِّ
أنشدنا األديب أبو بكر بن أيب الفضل لنفسو بدمشق، ومات هبا ُب يـو الثبلثاء تاسع عشر صفر سنة 

 .(ٕ)تسع وستُت وستمائة وكاف مولده هبا ُب سنة ست وستمائة

 (ْ)بن عبد المؤمن بن أبي الفتح بن كثٌاب، أبو عبد اهلل، الصٍُّوًرمُّ  (ّ)( محمدُُِ)
المحًتد، الدّْمىٍشًقيُّ  الدار كالمولد، الحنبلي، الكاتب، المعركؼ بابن الٌنجَّار، أخو عبد 

 الرحمن، كعبد اهلل. 

                                                

، والذىب ُب "تاريخ اإلسبلـ" ٘ٙٗ-ٗٙٗ/ٕ( واليونيٍت ُب "ذيل ا١ترآة" ٜٗٓٔ، رقم )ٜٜ٘/ٕترجم لو اٟتسيٍت ُب "صلة التكملة"  (ٔ)
، و"فوات الوفيات" ٛٓٗ/ٕٓ، وابن شاكر الكتب ُب "عيوف التواريخ" ٖٛ-ٖٚ/ٗ( والصفدي ُب "الواُب" ٕٖ٘، رقم )ٜٕٙ-ٜٕ٘/ٜٗ

، وبدر الدين العيٍت ُب "عقد اٞتماف" ٕٚ/ٕ( وا١تقريزي ُب "السلوؾ" ٕٙ٘، رقم )ٙٛ-٘ٛ/ٕر ا١تضية" ، والقرشي ُب "اٞتواىٖٔٗ-ٔٔٗ/ٖ
ٔ/ٕٗٗ "  .ٕٓ٘/ٙ، والزركلي ُب "األعبلـ" ٖٕٗ-ٖٖٕ/ٚ، وابن تغري بردي ُب "النجـو
 بيض لو اٟتافظ الدِّمياطّي مقدار ٜتسة أسطر لؤلبيات اليت أنشده إّيها. (ٕ)

 لقرشي في "الجواىر المضٌية":كمن شعره، كما ذكر ا

 يىا رب ًإنّْي قد أىتػىٍيتيك نازالن 
 كسكنت جيرة أنبيائك راجيان 
 فىاٍجعىٍل قرال اٍلعىفو ًمٍنك كىكن

 

 كىإنَّك أٍكـر الكرماءً  ضيفان  
 لجوارىم أىف يصبحوا شفعائي

 يىا اٍرحىٍم الرُّحىمىاء يًبفىٍضًلك راحم
 

 
، وبدر الدين العيٍت ُب "عقد اٞتماف" ٛٙٔ/ٔ( والفاسي ُب "ذيل التقييد" ٙٙٙ، رقم )ٖٙٗ/ٔ٘اإلسبلـ" ( ترجم لو الذىب ُب "تاريخ ٖ)
 .ٚٔٗ/٘، وابن العماد ُب "الشذرات" ٕٖٕ/ٔ

قاؿ بدر الدين العيٍت ُب عقد اٞتماف: مات ٔتنزلو بقاسيوف، وصلى عليو باٞتامع ا١تظفري، ودفن بالسفح، وىو آخر من حدث عن الكندي، 
 ولده سنة إحدى وستمائة، وموتو ُب ا٠تامس عشر من ذي اٟتجة، سنة تسعُت وستمائة.وم
 .ٖٕٗ/٘( نسبتو إىل بيت صور من البيت ا١تقدس قرب بلد ا٠تليل على جانب الطريق. "توضيح ا١تشتبو" ٗ)
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أخبنا ٤تمد بن عبد ا١تؤمن بالقاىرة، قاؿ أخبنا أبو البكات داود بن أٛتد بن ٤تمد بن ُمبلعب البغدادي 
 الوكيل.

مياطيّ ٍب ساؽ اٟتافظ  جىاءى لىمَّا أىفَّ النًَّبيَّ صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى، ، َرِضَي اللَُّو َعنػَْها اِئَشةَ عَ  اإلسناد إىل الدِّ
مذي  ، و (ٖ)، وأبو داود(ٕ)، ومسلم(ٔ)رواه البخاري ًإلىى مىكَّةى دىخىلىهىا ًمٍن أىٍعالىىىا كىخىرىجى ًمٍن أىٍسفىًلهىا. ، (ٗ)الًتِّ

مذي  و   ، وىو من عزيز ا١توافقات.نُ  الزَّمِ أيب موسى ٤تمد بن اْلُمثَػٌتَّ على ا١توافقة عن  (٘)النَّسائي  ، و (ٗ)الًتِّ

اـ بن نىٍضر، أبو  (ٔ)( محمدُِِ)  بن عبد الهادم بن يوسف بن محمد بن قيدامة بن ًمٍقدى
، الجىمَّاًعٍيًليٌ  المحًتد، الدّْمىٍشًقيُّ المولد، أخو  (ٕ)أبو عبد اهلل بن أبي أحمد، النَّابػيليًسيُّ

  شيخنا عبد الحميد.
مود بن سعد قرأت على ٤تمد بن عبد ا٢تادي بسفح قاسيوف ظاىر دمشق، أخبؾ أبو الفرج حيِت بن ٤ت

 -رضي اهلل عنو  -اإلسناد إىل أيب ذر  الدِّمياطيّ عليو وأنت تسمع. وساؽ اٟتافظ  الثقفي األصبهاين قراءةً 
ٍعبىةً كىىيوى جىالً  -صلى اهلل عليو كسلم-انٍػتػىهىٍيتي ًإلىى النًَّبىّْ قاؿ:  : ،سه ًفى ًظلّْ اٍلكى ىيمي »فػىلىمَّا رىآًنى قىاؿى

ٍعبىةً  يىا رىسيوؿى اللًَّو  :فػىقيٍلتي  ،أىٍف قيٍمتي  (ٖ)حىتَّى جىلىٍستي فػىلىٍم أىتػىقىارَّ  وفىًجٍئتي  :قىاؿى «. األىٍخسىريكفى كىرىبّْ اٍلكى
: ٍيوً  ىيمي األىٍكثػىريكفى ًإالَّ »  ًفدىاؾى أىًبى كىأيمّْى مىٍن ىيٍم؟ قىاؿى ا بػىٍيًن يىدى ا كىىىكىذى ٍلًفوً  ،مىٍن قىاؿى ىىكىذى كىعىٍن  ،كىًمٍن خى

اًلًو كىقىًليله مىا ىيٍم. ،يىًميًنوً  إال جاءٍت يوـى  كال غنمو ، ال ييؤدّْم زكاتىها، ،ما من صاحب إبلو  كىعىٍن ًشمى
ا، كلما نىًفدىت أيٍخراىا عادت عليو تػىٍنطىحيو ًبقيريكنًها، كتىطؤيه بًأىٍخفىاًفهى  القيامة أعظمى ما كانت كأسمنىو،

  .«حتى ييقضى بين الناس ،أيكالىا

                                                

 (.ٚٚ٘ٔحديث رقم )، ٔ٘ٔ/ٙ( أخرجو البخاري ُب "الصحيح" كتاب اٟتج، باب ِمْن أَْيَن خَيْرُُج ِمْن َمكََّة، ٔ)
َها ِمَن ٕ) َة ِمَن الثَِّنيَِّة اْلُعْلَيا َوا٠ْتُُروِج ِمنػْ ْفَلى َوُدُخوِؿ بَػْلَدٍة ِمْن ( أخرجو مسلم، ُب "الصحيح" كتاب اٟتج، باب اْسِتْحَباِب ُدُخوِؿ َمكَّ الثَِّنيَِّة الس 

َها،   (.ٖٔٓٔ، حديث رقم )ٕٙ/َٗطرِيٍق َغَْتِ الَّىِت َخرََج ِمنػْ
 (.ٔٚٛٔ، حديث رقم )ٖٔٔ/ٕ( أخرجو أبو داود "السنن" كتاب ا١تناسك، باب دخوؿ مكة، ٖ)
َة ِمْن َأْعبَلَىا َوُخُروِجِو ِمْن َأْسَفِلَها،  -صلى اهلل عليو وسلم-( أخرجو الًتمذي ُب "اٞتامع" كتاب اٟتج، باب َما َجاَء َِب ُدُخوِؿ النَّىبِّ ٗ) َمكَّ
 (.ٖٙٛ، حديث رقم )ٖ٘ٗ/ٖ
َة،  (٘)  (.ٕٔٗٗ، حديث رقم )ٙٚٗ/ٕأخرجو النسائي ُب "السنن الكبى" كتاب اٟتج، باب ِمْن أَْيَن خَيْرُُج ِمْن َمكَّ
-ٖ٘ٙ/ٛٗ، الذىب ُب "تاريخ اإلسبلـ" ٖٚ/ٕ( واليونيٍت ُب "ذيل ا١ترآة" ٜٓٚ، رقم )ٖٙٗ/ٔ( ترجم لو اٟتسيٍت ُب "صلة التكملة" ٙ)

، والفاسي ُب ذيل ٘ٗ/ٗ، والصفدي ُب "الواُب" ٕٜٕ/ٖ( و"العب" ٖٕٛ، رقم ) ٕٖٗ/ٖٕببلء" ( و"سَت أعبلـ النٗٙٗ، رقم )ٖٙٙ
 .ٜٕ٘/٘، وابن العماد ُب "الشذرات" ٜٓ٘/ٕ( وابن تغري بردي ُب "الدليل الشاُب" ٜٕٛ، رقم )ٜٙٔ/ٔالتقييد 

ديد ا١تيم وألف وعُت مهملة مكسورة وياء ساكنة والـ. ( نسبة إىل َٚتَّاِعْيل قرية ُب جبل نابلس من أرض فلسطُت. وىي بفتح اٞتيم وتشٚ)
 .ٔٛ/ٕ"األنساب" 

 .ٕٛٗ/ٖ( أتقار: َأْي َِلْ دُيِْكٍتِّ اْلَقرَاُر َوالثََّباُت. شرح صحيح مسلم ٛ)
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عن علي بن ٤تمد، ثبلثتهم  (ٖ)عن ٤تمد بن عبد اهلل، وابن ماجو (ٕ)النَّسائي  عن أيب بكر، و  (ٔ)رواه مسلم
من حديث حفص بن ِغَياث،  (ٗ)ثبلثتهم عن وكيع، فوقع موافقًة ١تسلم، وبداًل ٢تما. ورواه البخاري

مذي  و   من حديث أيب معاوية، ٚتيعاً عن األعمش. (٘)الًتِّ
ٝتع ىذا الشيخ من حيِت الثقفي غَت جزء، وٝتع من أيب عبد اهلل ٤تمد بن ٛتزة ا١تعروؼ بابن أيب الصَّقر 
ٚتيع "فوائد أيب القاسم" اٟتسُت بن ٤تمد اٟتنَّاِئي ٗتريج عبد العزيز النَّْخَشب لو ُب أحد عشر جزءًا ولو 

 ا طرؽ ٝتعها منو.فيه
 وٜتسُت وستمائة. يناألوىل سنة ٙتا ُٚتَاَدىُب  (ٚ)ِبَساِويَة من أعماؿ نَابُػُلسَ  (ٙ)وتوُب رٛتو اهلل شهيداً 

بن عبد الوىاب بن منصور بن عبد الوىاب، أبو عبد اهلل، الحراني،  (ٖ)( محمدُِّ)
 الحنبلي، الفقيو، األديب، المنعوت بالشمس. 

 بدمشق: (ٜ)الوىاب لنفسو أنشدنا ٤تمد بن عبد
 ومنها:

 سيًم لحٌي كاظمة سرلأرجي النٌ 
 كتضٌوعت نفحات ريٌا عرفو سحرا
 كركل أحاديث العذيب كبانو

 مييمّْمى البلد الـى يا راكبان لبس الظٌ 

 فأعادى ميت نول الغريق كأنشرا 
 فعاد الجٌو منو معٌطرا

ـً فهيجَّ نيراف   كأٍسعرا الغرا
 أًلفى السُّرىا بًبىاًرؾو الحراـ 

                                                

 (.ٖٕٚٗ، حديث رقم )ٗٚ/ٖ( أخرجو مسلم ُب "الصحيح" كتاب الزَّكاة، باب تغليظ عقوبة من ال يؤدي الزكاة، ٔ)
 (.ٕٛٙٗ، حديث رقم )ٖٕٛ/ٛنسائي ُب "السنن" كتاب الزَّكاة، باب َمانِِع زََكاِة اْلَغَنِم ، ( أخرجو الٕ)
 (.ٚ٘ٛٔ، حديث رقم )ٖٓٗ/٘( أخرجو ابن ماجو ُب "السنن" كتاب الزَّكاة، باب َما َجاَء َِب َمْنِع الزََّكاِة، ٖ)
، حديث رقم ٜٖٔ/ٕٓاب َكْيَف َكاَنْت ديَُُِت النَِّبِّ َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم..، ( أخرجو البخاري ُب "الصحيح" كتاب اأَلدْيَاِف َوالن ُذوِر، بٗ)
(ٙٔٗٚ.) 
، ٛ٘/َِٖب َمْنِع الزََّكاِة ِمَن التَّْشِديِد،  -صلى اهلل عليو وسلم-( أخرجو الًتمذي ُب "اٞتامع" كتاب الزَّكاة، باب َما َجاَء َعْن َرُسوِؿ اللَِّو ٘)

 (.ٕٓٙ)حديث رقم 
 ( على يد التتار كما ذكر اٟتسيٍت ُب "الصلة".ٙ)
 ( قاؿ اٟتسيٍت ُب الصلة: "ودفن هبا َوَقْد نَػيََّف َعَلى ا١تاَئِة". وقاؿ الذىب ُب تاريخ اإلسبلـ: "ما أحسبو جاوز التسعُت".ٚ)
( والصفدي ُب "الواُب" ٖٕٗ، رقم )ٜٜٔ-ٜٙٔ/ٓ٘، والذىب ُب "تاريخ اإلسبلـ" ٕٚٓ-ٕٙٓ/ٖ( ترجم لو واليونيٍت ُب "ذيل ا١ترآة" ٛ)
، وابن رجب ُب "ذيل ٕٗٚ-ٖٕٚ/ٖٔ، وابن كثَت ُب "البداية والنهاية" ٜٕٗ-ٕٛٗ/ٖ، وابن شاكر الكتب ُب "فوات الوفيات" ٙ٘/ٗ

ي بردي ُب ، وابن تغر ٕ٘ٔ/ٔ، وبدر الدين العيٍت ُب "عقد اٞتماف" ٕٓٔ/ٕ، وا١تقريزي ُب "السلوؾ" ٖٔٔ-ٕٙٔ/ٗطبقات اٟتنابلة" 
 "  .ٜٚ/ٕ، وابن العماد ُب "الشذرات" ٗ٘ٗ-ٖ٘ٗ/ٕ، وابن مفلح ُب "ا١تقصد األرشد" ٕ٘٘-ٕٗ٘/ٚ"النجـو

دة أربع قاؿ اليونيٍت ُب ذيل مرآة اٞتناف: "ابتلي بالفاِب فبطل جانبو األيسر وثقل لسانو ْتيث ال يفهم من كبلمو إال اليسَت، وبقي على ذلك م
اهلل تعاىل بدمشق ليلة اٞتمعة بُت العشائُت لسّت َخَلْوف من ُٚتَاَدى األوىل ىذه السنة، ودفن بعد أف صلى عليو ّتامع  أشهر، ٍب توُب إىل رٛتة

 وقد نيف على الستُت سنة من العمر". -رٛتو اهلل  -دمشق ُب مقابر باب الصغَت 
 ( ِل أجد من ذكرىا.ٜ)
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 قاطًح كالنٌ يل األبوى لى بً  جّّ عى  يأتيكى 
 ى تعتليناران بأعالـ المصلَّ 
 صٌبان  عبً فلكٍم بذاؾ الشّْ 

 الغراـ أىيل بلغ سالـ أخي
 كسل الكثيب كإف نسيتم عهده
 كعلى قطيعتكم كطوًؿ جفائكم

 الحجيج إلى منىن  يهول إذا كفدى 
 رفاقوً مذ صٌد عن عرفات دكف 

  يا ىادمى الضُّاٌلؿ بل يا غاية اآلماؿ
 ا عبدؾ الجاني ببابك كاقفى

 

 علك أف تىرا عبً كانظر بأعلى الشّْ 
 كاحذر فليست تلك نيراف الًقرا

 أسان كتحيران  دكنها ذابت حشاشتوي 
 ىاتيك الخياـ كساكني أـ القرل
 كقطعتموه لم يزؿ متذكرا

 لن يتغيرا عن صفو ذاؾ الودّْ 
 حر لٍو بدنوا الغداةى لينحراللنٌ 
 أحمرا بيٌض المدامعً عاد مي  قد

 بل يا منتهى طلب الورل
 راحضى ك التي لم تي فى يرجو عواطً 

 

 

، أبو (ِ)بن عبد الواحد بن عبد الجليل بن علي بن عبد اهلل بن بركات (ُ)( محمدُِْ)
، اللٍُّبنيُّ (ِ)بركات كلٍبن من أعماؿ نابلس  - (ّ)، أبو بكر، المخزكمي، الخالدم، النَّابػيليًسيُّ

ثماني كثمانين كخمسمائة، الفقيو، الشافعي، القاضي، األديب، كلد بها سنة  -نابلس 
  المنعوت بالزٌكٌي.

 من قصيدة يذكر هبا بانياس:بدمشق،  (ٗ)أنشدنا القاضي ٤تمد بن عبد الواحد لنفسو

                                                

، والذىب ُب "تاريخ اإلسبلـ" ٘ٚ-ٖٚ/ٕ، واليونيٍت ُب "ذيل ا١ترآة" ٜٓٔ/ٔ ( ترجم لو ابن الصابوين ُب "تكملة إكماؿ اإلكماؿ"ٔ)
 .ٛٗ-ٚٗ/ٗ( والصفدي ُب "الواُب" ٘ٙٗ، رقم )ٖٙٙ/ٛٗ

 ( غَت واضحة ُب األصل، وما أثبتو أشبو برسم الكلمة.ٕ)
ديد الباء ا١تفتوحة ا١تعجمة بواحدة وكسر النوف". وكذلك ، وقد ذكر ابن الصابوين: "الل بٍَِّت : بضم البلـ الثانية وتشالدِّمياطيّ ( ىكذا ضبطها ٖ)

 وكذلك الصفدي، قاؿ: "الل ّبٍت: بعد البلـ بَاء ُمَوحَدة ُمَشّدَدة".
عاُب ابن ا١تهذَّب ا١تعّري، وزيادًة عليها، ابن العدًن ُب "بغية الطلب ُب تاريخ حلب" ٗ)

ُ
، والصفدي ُب ٜٗٔٗ/ٜ( ذكرىا منسوبًة إىل أيب ا١ت

 .ٔ٘/٘ٔوفيات" ُب "الواُب بال
 واألبيات ىي:

 كىلىقىد حلٍلت من الشآـ ببيقعةو 
 كىبًئىٍت كجاكىرىىا العىدكُّ فأىليها

 

 إٍعًزٍز بساكن ربعهىا المغبوفً  
 شيهداء بىين الطىٍعًن كالطاعوفً 
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 ىا العىدكُّ فأىليهاأبوٌ كىبًئىٍت ك 
 

 (ُ)شيهداء بين الطىٍعًن كالطاعوفً  
 

أبو عبد اهلل الحراني، الصيدالني، الملقب  ب،يٌ رى بن عبداف بن غي  (ِ)( محمدُِٓ)
غيرىٌيب على التصغير ،غيرىٌيب

 ه.من جدّْ  
قرأت على ٤تمد بن عبداف ْترَّاف ُب القدمة األوىل، أخبؾ أبو ياسر عبد الوىاب بن ىبة اهلل البغدادي، 

مياطيّ وساؽ اٟتافظ  اِد ْبِن َأْوٍس  اإلسناد إىل الدِّ سىيّْدي اىالٍسًتٍغفىاًر »، قاؿ: يو وسلمصلى اهلل علعن النَّب َشدَّ
، كىأىنىا عىلىى عىٍهدً  ، خىلىٍقتىًني كىأىنىا عىٍبديؾى ؾى كىكىٍعًدؾى مىا أىٍف يػىقيوؿى اىٍلعىٍبدي: اىللَّهيمَّ أىٍنتى رىبّْي، ال ًإلىوى ًإال أىٍنتى

، أىبيوءي لىكى بً  ٍنًبي، فىاٍغفً ةً ًنٍعمى الًاٍستىطىٍعتي نيوبى ًإال أىٍنتى ، كىأىبيوءي لىكى ًبذى بػىٍعدى ٍف قىالىهىا ، إً ٍر ًلي; فىًإنَّوي ال يػىٍغًفري اىلذُّ
مىا ييٍمًسي ميوًقننا بًهىا ييٍصًبحي ميوًقنان  مىا نًَّة، كىًإٍف قىالىهىا بػىٍعدى ، كىافى ًمٍن أىٍىًل اٍلجى ، ًبهىا ثيمَّ مىاتى كىافى ًمٍن   ثيمُّ مىاتى

نَّةً  عن يعقوب بن إبراىيم، عن حيِت بن سعيد، وعن عمرو بن علي، عن يزيد  (ٖ)النَّسائي  رواه  «.أىٍىًل اٍلجى
بن ُزرَْيٍع، وِبْشر بن اْلُمَفضَّل، وابن أيب َعِدي ، وحيِت بن سعيد، ٚتيعاً عن حسُت بن اْلُمَعلِّم، فوقع بداًل لو. 

يزيد بن ُزرَْيع، عن حسُت.  عن أيب َمْعَمر، عن عبد الوَاِرث، عن حسُت، عن ُمَسدَّد، عن (ٗ)ورواه البخاري
مذي  حسُت. ورواه  من حديث عثماف بن رَبيعة، عن شّداد بن أوس، وقاؿ: "حسٌن غريٌب من ىذا  (٘)الًتِّ

 الوجو".
ار بعد والدي بسنتُت أو بثبلث، وتوُب العطّ  ُغرَّيبأخبين التقي َشبيب بن ٛتداف، قاؿ: توُب ٤تمد بن 

 .-يعٍت ٤تمداً  -ومن دمشق  من بغداد عديدةوالدي ُب صفر سنة تسع وأربعُت وستمائة. وحج حجات 

، نصر، أبو عبد اهلل، كأبو عثماف بن عثماف بن أميرؾ بن أبي (ٔ)( محمدُِٔ)
  األصل، الخياط، نزيل اإلسكندرية. (ٕ)النَّشىاًكًرمُّ 

مياطيّ لقيو اٟتافظ   باإلسكندرية ُب قدمتو الثانية، وقرأ عليها فيها. الدِّ
وقاؿ: "توُب النََّشاورِّي ُب ثامن ذي القعدة، سنة ست وأربعُت وستمائة باإلسكندرية، وكاف قد ٝتع من 

 يوسف بن الطفيل، وفاطمة، وأجاز لو السلفي وابن بَػرِّي".
                                                

ودفن ُب  -َٙتَاف َوٜتسُت وست ماَئة سنة  -( بيض اٟتافظ الدِّمياطّي مقدار أربعة أسطر. قاؿ اليونيٍت ُب الذيل: "توُّب ُب ذي القعدة ٔ)
 مقابر باب سطحاً ظاىر باب دمشق من مدينة بعلبك ىو ُب عشر الثمانُت".

 (. نقبلً عن ىذه الًتٚتة اليت عقدىا اٟتافظ الدِّمياطّي لشيخو.ٖٗ، رقم )ٚٓٔ/ٛٗ( ترجم لو الذىب ُب "تاريخ اإلسبلـ" ٕ)
، حديث ٕٙٔ/ٜعمل اليـو والليلة، باب ثَػَواُب َمْن قَاَؿ َذِلَك َعْشَر َمرَّاٍت َعَلى ِإْثِر اْلَمْغِرِب، ( أخرجو النسائي ُب "السنن الكبى" كتاب ٖ)

 (.ٖٔٗٓٔحديث رقم )
 (.ٖٙٓٙ، حديث رقم )ٖٛ/ٕٔ( أخرجو البخاري ُب "الصحيح" كتاب الدعوات، باب أفضل االستغفار، ٗ)
 (.ٕٖٔٚحديث )، ٜٕٛ/ٕٔ( أخرجو الًتمذي ُب "اٞتامع" كتاب الدعوات، ٘)
 ، نقبًل عن ىذه الًتٚتة اليت عقدىا اٟتافظ الدِّمياطّي لشيخو.ٜٕٖ/ٚٗ( ترجم لو الذىب ُب "تاريخ اإلسبلـ" ٙ)
( قاؿ اٟتموي ُب معجم البلداف: "نيسابور بفتح أولو والعامة يسمونو نشاور وىي مدينة عظيمة ذات فضائل جسيمة معدف الفضبلء ومنبع ٚ)

 فيما طوفت من الببلد مدينة كانت مثلها".ومنبع العلماء ِل أر 
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ن عثماف بن منصور بن محمد بن أبي القاسم بن عثماف بن أبي علي ب (ُ)( محمدُِٕ)
ًىيٌ  قيو، الواعظ، المنشأ، الشافعي، الف (ِ)بن أبي عمرك، أبو عبيدة، المركزم المولد، البػىٍندى

 المنعوت بالبىًدٍيع.
 باب جامع دمشق: على ، بدويرة الس ْمياطيّ (ٖ)أنشدنا اإلماـ أبو عبيدة ٤تمد بن عثماف لنفسو

 للطريقىًة سىالكان ان خى يٍ شى  تي منيٍ تى 
 إال ميدىلسان  فلم أرى في العبادً 

اًىنان   كال عالمان إال حىريصان ميدى
 كإف كاف فيهم كاحده بخالفهم

 ساًف كمنطقه لّْ فما العلم قوؿ بال
 

 ريعة ميصدراكىحيٌران فقيهان للشَّ  
 كلم أرى في الٌزىاد إال مزىٌكرىا

ـً   راميكثّْ  حىسيودان حقودان للحيطىا
 في كقتنا كىو ال ييرل فنادرةه 

 على الثرل كال الفقري جىٍهله كالجلوسي 
 

 

مياطيّ قاؿ اٟتافظ  : "ذكر ل ىذا الشيخ أنو ٝتع "موطأ أيب مصعب" من ا١تؤيد الطوسي بنيسابور. الدِّ
 وكاف ثقة فقيهاً عا١تاً، ولَد ٔترو سنة ٙتاف وسبعُت وٜتسائة تقريباً".

بن عثماف بن عمر بن حميد بن أحمد، أبو المحامد، الموصلي،  (ْ)( محمدُِٖ)
، الفقيو.   اٍلحىنىًفيُّ

قرأت على ٤تمد بن عثماف ببغداد، أخبؾ أبو الفرج حيِت بن ٤تمود بن سعد الثقفي األصبهاين قراءًة عليو 
 وأنت تسمع با١توصل.

مياطيّ وساؽ اٟتافظ  كىافى رىسيوؿي اللًَّو صىلَّى اللَّوي ِضَي اللَُّو َعْنُو، يَػُقوُؿ: َفَضاَلَة ْبَن ُعبَػْيٍد رَ اإلسناد إىل  الدِّ
ا ًبًهٍم ًمنى اٍلخىصىاصىًة كىىي  ٍم أىٍصحىابي عىلىٍيًو كىسىلَّمى ًإذىا صىلَّى بًالنَّاًس يىًخرُّ رًجىاؿه ًمٍن قىامىًتًهٍم ًفي صىالتًًهٍم ًلمى

: األىٍعرىابي ىىؤيالًء تػى الصُّفًَّة حىتَّى  لَّمى الصَّالةى اٍنصىرىؼى قيوؿى مىجىانًيني، فىًإذىا قىضىى النًَّبيُّ صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسى
قىاؿى فىضىالىةي: كىأىنىا «. لىٍو تػىٍعلىميوفى مىا لىكيٍم ًعٍندى اللًَّو ألىٍحبىٍبتيٍم أىٍف تػىٍزدىاديكا فىاقىةن كىحىاجىةن »ًإلىٍيًهٍم فػىقىاؿى لىهيٍم: 

لَّمى يػىٍومىًئذو مىعى رىسيوًؿ اللَّ  مذي  رواه  .ًو صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسى ُب الز ىد عن عباس بن ٤تمد الد وري، عن  (٘)الًتِّ

                                                

 ( ِل أقف لو على ترٚتة.ٔ)
( نسبة إىل بنج ديو من أعماؿ مرووذ، ومعناه بالعريب: ٜتس قرى، ويقاؿ ُب النسبة أيضًا إليها: الفنجديهي والبنديهي. وىي بفتح الباء ٕ)

 .ٜٖٔ/ٗ" ا١توحدة وسكوف النوف وفتح الداؿ ا١تهملة وبعدىا ىاء. "وفيات األعياف
 ( ِل أجد من ذكرىا.ٖ)
 (. نقبلً عن ىذه الًتٚتة اليت عقدىا اٟتافظ الدِّمياطّي لشيخو.ٕ٘ٙ، رقم )ٜٛ/ٕ( ترجم لو القرشي ُب "اٞتواىر ا١تضية" ٗ)
، حديث رقم ٓٛٔ/ٜ، -صلى اهلل عليو وسلم-( أخرجو الًتمذي ُب "اٞتامع" كتاب الز ىد، باب َما َجاَء َِب َمِعيَشِة َأْصَحاِب النَّىبِّ ٘)
، واأللباين ُب "صحيح الًتمذي" رقم ٕٔٓ/ٔ(. وقاؿ: " َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح". وصححو ابن عساكر ُب "معجم الشيوخ" ٕٕٗ٘)
 (.ٖٙٓٔ( والوادعي ُب "الصحيح ا١تسند" رقم )ٖٕٛٙ)
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فوقع بداًل عاليًا لو. ولفظو ٨توه غَت أنو قاؿ:  .عبد اهلل بن يزيد أيب عبد الرٛتن اْلُمقرئ، وقاؿ: "صحيح"
 ُٛتيد بن ىانئ ا٠توالين، واسم أيب علي اْٞتَْنب عمرو بن مالك. ". واسم أيب ىانئ: ٣َتَاِنُُت َأْو ٣َتَانُوفَ "

مولد أيب حامد با١توصل ُب ليلة اٞتمعة النصف من شعباف سنة اثتُت وستُت وٜتسمائة، وتركتو حياً ببغداد 
 . (ٔ)سنة ٜتسُت وستمائة

بن عثماف بن نصر بن محمد بن منصور بن علي، أبو سعيد، األسىدم،  (ِ)( محمدُِٗ)
 الٌرخاباذم، الحنبلي، الفقيو. 

 عبد اهلل أٛتد بن اٟتسن بن أيب البقاء بن اٟتسن العاقُػْوِل  قرأت على ٤تمد بن عثماف ببغداد، أخبؾ أبو 
 قراءًة عليو وأنت تسمع.

مياطيّ وساؽ اٟتافظ  ، لَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلَّمَ ، َعِن النَِّبِّ صَ َرِضَي اللَُّو َعْنوُ اللَِّو ْبِن َعبَّاٍس  َعْبدِ اإلسناد إىل  الدِّ
عن نصر بن  (ٖ)رواه أبو داود «.كىمىٍن سىأىلىكيٍم ًبوىٍجًو اللًَّو فىأىٍعطيوهي  ،مىًن اٍستػىعىاذىكيٍم بًاللًَّو فىأىًعيذيكهي »َقاَؿ: 

 علي، وُعبيد اهلل بن عمر القواريري ٚتيعاً، عن خالد فوقع موافقة لو.
مياطيّ قاؿ اٟتافظ   : "مولد الّرخاباذي بعد الثمانُت وا٠تمسمائة".الدِّ

،  (ْ)( محمدَُّ) بن عىرىٍبشىاٍه بن حسين بن خيٍطليخ، أبو عبد اهلل، البغدادم، اٍلجيييوًشيُّ
  الخياط.

غريب بغداد، أخبؾ أبو الفرج عبد ا١تنعم بن عبد الوىاب بن سعد  (٘)ن َعرَْبَشاه ِبَقطُْفَتاقرأت على ٤تمد ب
مياطيّ بن صدقة اٟتراين قراءة عليو وأنت تسمع ببغداد. وساؽ اٟتافظ  رَاىِنِّ اإلسناد إىل  الدِّ َأىِب رَاِشٍد اْٟتُبػْ

ثٍػنىا مى  :فػىقيٍلتي لىوي  يأىتػىٍيتي عىٍبدى اللًَّو ٍبنى عىٍمًرك ٍبًن اٍلعىاصً  :َقاؿَ  صلى اهلل -ا سىًمٍعتى ًمٍن رىسيوًؿ اللًَّو حىدّْ
ا مىا كىتىبى لً  يَّ فىأىٍلقىى ًإلى  -عليو كسلم  :قىاؿى  -صلى اهلل عليو كسلم-رىسيوؿي اللًَّو  يصىًحيفىةن فػىقىاؿى ىىذى

يىا رىسيوؿى اللًَّو عىلٍّْمًنى مىا أىقيوؿي ًإذىا  :قىاؿى  - رضى اهلل عنو -فػىنىظىٍرتي فىًإذىا ًفيهىا ًإفَّ أىبىا بىٍكرو الصّْدّْيقى 
. فػىقىاؿى  عىاًلمى اٍلغىٍيًب كىالشَّهىادىًة  ،يىا أىبىا بىٍكرو قيًل اللَّهيمَّ فىاًطرى السَّمىوىاًت كىاألىٍرضً »أىٍصبىٍحتي كىًإذىا أىٍمسىٍيتي

رّْ نػىٍفًسىأى  ،الى ًإلىوى ًإالَّ أىٍنتى رىبَّ كيلّْ شىٍىءو كىمىًليكىوي  ٍيطىاًف كىشىرىًكوً  ،عيوذي ًبكى ًمٍن شى كىأىٍف  ،كىًمٍن شىرّْ الشَّ

                                                

 وىو تصحيف.( ُب اٞتواىر ا١تضية: قاؿ الدِّمياطّي: "وتركتو حياً ببغداد سنة ٜتس وستمائة" ٔ)
 ( ِل أقف لو على ترٚتة.ٕ)
(. وقد حّسنو ابن حجر ٓٔٔ٘، حديث رقم )ٜٛٗ/ٗ( أخرجو أبو داود ُب "السنن" كتاب األدب، باب َِب الرَُّجِل َيْسَتِعيُذ ِمَن الرَُّجِل، ٖ)

 (.ٜٓٔ٘، وصححو األلباين ُب "صحيح أيب داود" رقم )ٖ٘ٓ/ٕالعسقبلين ُب "ٗتريج مشكاة ا١تصابيح" 
 ( ِل أقف لو على ترٚتة.ٗ)
، بينها ( َقطُْفَتا: ٤تّلة كبَتة ذات أسواؽ باٞتانب الغريب من بغداد ٣تاورة ١تقبة الدير اليت فيها قب الشيخ معروؼ الكرخي، رضي اهلل عنو٘)

. ٖٗٚ/ٗة معروفة. "معجم البلداف" وبُت دجلة أقّل من ميل وىي مشرفة على هنر عيسى إال أف العمارة هبا متصلة إىل دجلة بينهما القريّة ٤تل
 وَقطُْفَتا بالفتح ٍب الضم، والفاء ساكنة، وتاء مثناة من فوؽ، والقصر.
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تىًرؼى عىلىى نػىٍفًسى سيوءنا أىٍك أىجيرَّهي ًإلىى ميٍسًلمو  مذي  رواه  «.أىقػٍ ُب الدعوات، عن اٟتسن بن َعرََفة على  (ٔ)الًتِّ
 ا١توافقة كما رويْناه، وقاؿ: "حسٌن غريٌب من ىذا الوجو".

بن عٍسكر بن زيد بن محمد بن عبد الكريم بن علي، أبو عبد اهلل بن  (ِ)محمد (ُُّ)
، الطبيب، المنعوت بالنًَّفٍيس  . (ّ)أبي العىسىاكر، الدّْمىٍشًقيُّ

 ٝتع من أيب أٛتد عبد الوىاب بن علي بن علي بن ُسكينة ببغداد.
مياطيّ لقيو اٟتافظ   بالقاىرة وقرأ عليو الدِّ

النفيس بالقاىرة ُب ا٠تامس والعشرين من صفر، يـو األربعاء، سنة ستُت وستمائة، وقاؿ: "توُب اٟتكيم 
 ودفن من يومو خارج باب النصر".

 بن علي بن أحمد بن ميالعب، أبو عبد اهلل، البغدادم، القىوَّاس.  (ْ)( محمدُِّ)
قراءًة الظََّفرّي أيب علي سم بن شرقي بغداد، أخبؾ أبو علي بن أيب القا بِالظََّفرِيَّةِ قرأت على ٤تمد بن علي 

 عليو وأنت تسمع.
مياطيّ اٟتافظ  وساؽ يِق َرِضَي اللَُّو َعْنوُ  إىل اإلسناد الدِّ ، َقاَؿ: لَّى اللَُّو َعلَْيِو َوَسلَّمَ ، َعِن النَِّبِّ صَ َأيب َبْكٍر الصِّدِّ

قىةه ال نيورى » ُب ا١تغازي، عن عبد اهلل بن ٤تمد بن أٝتاء بن ُعبيد بن ٥ِتْرَاؽ  (٘)رواه مسلم «.ثي مىا تػىرىٍكنىا صىدى
من ُطُرؽ إىل الز ىري، وىو مذكور ُب األطراؼ ُب  (ٙ)الض َبِعّي البصرّي على ا١توافقة. ورواه ىو والبخاري

 "مسند عمر بن ا٠تطّاب".

بن علي بن األنجب بن أبي بكر بن أبي الغنائم غًنيمة، أبو عبد اهلل،  (ٕ)( محمدُّّ)
 البغدادم، الدبٌاس، المعركؼ بابن سيعيود. 

ٝتعت ٤تمد بن علي بن األ٧تب باٟتلية شرقي بغداد، يقوؿ ٝتعت أبا ٤تمد عبد العزيز بن ٤تمود بن 
 ا١تبارؾ اٟتافظ.

                                                

 (.ٜٕٖ٘(. وصححو األلباين ُب "صحيح الًتمذي" رقم )ٖٖٚٛ، حديث رقم )ٖٙ/ٖٔ( أخرجو الًتمذي ُب "اٞتامع" كتاب الدعوات، ٔ)
( والصفدي ُب "الواُب" ٖ٘٘، رقم )ٜٕٗ/ٛٗ( والذىب ُب "تاريخ اإلسبلـ" ٖٗٛرقم ) ،ٗٙٗ/ٔ( ترجم لو اٟتسيٍت ُب "صلة التكملة" ٕ)
 .ٖٕٓ/ٙ، وا١تقريزي ُب "ا١تقفى" ٔٚ/ٗ
 ( وا١تعروؼ بابن اإلسكاؼ. كما ذكر اٟتسيٍت وغَته.ٖ)
 ( ِل أقف لو على ترٚتة.ٗ)
 (.ٙٚٙٗ، حديث رقم )ٔ٘ٔ/ِ٘م اْلَفْىِء، ( أخرجو مسلم ُب مواضع عديدة من "الصحيح" كتاب اٞتهاد والسَت، باب ُحكْ ٘)
اَل نُوَرُث َما تَػرَْكَنا َصَدَقٌة » -صلى اهلل عليو وسلم  -( أخرجو البخاري ُب مواضع  عديدة من "الصحيح" كتاب الفرائض، باب قَػْوِؿ النَّىبِّ ٙ)

 (.ٕٚٚٙ، حديث رقم )ٕٙٓ/ٕٕ« 
 ( ِل أقف لو على ترٚتة.ٚ)
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مياطيّ اٟتافظ  وساؽ لَّى اللَُّو ، يَػُقوُؿ: ٝتَِْعُت َرُسوَؿ اللَِّو صَ َرِضَي اللَُّو َعْنوُ بن ِسَناٍف  ُصَهْيبِ  اإلسناد إىل الدِّ
مذي  رواه  «.مىا آمىنى بًاٍلقيٍرآًف مىًن اٍستىحىلَّ مىحىارًمىوي »، يَػُقوُؿ: َعَلْيِو َوَسلَّمَ  ُب فضائل القرآف، عن ٤تمد  (ٔ)الًتِّ

٤تمد بن إٝتاعيل الواسطي، عن وكيع، عن أيب فَػْروة يزيد بن سناف، عن أيب ا١تبارؾ، عن صهيب، وقاؿ 
ُد ْبُن يَزِيَد ْبِن ِسَناٍف َعْن أَبِيِو َىَذا اٟتَِْديَث فَػزَاَد َِب َىَذا اإِلْسَناِد َعْن ٣ُتَاِىٍد و  ليس إسناده بالقوي، َرَوى ٤ُتَمَّ

 .٣َتُْهوؿٌ  شيخٌ و اْلُمَباَرِؾ َوأَبُ  ،ِرَوايَِتِو َوُىَو َضِعيفٌ  علىَواَل يُػَتابَُع  ،َعْن ُصَهْيبٍ  ،ِعيِد ْبِن اْلُمَسيَّبِ َعْن سَ 

 بن علي بن بقاء، أبو البقاء، البغدادم، المعركؼ بابن السٌَّباؾ.  (ِ)( محمدُّْ)
بّاس ُب ذي اٟتجة سنة ٙتاف وسبعُت ٝتع من أيب الفتح عبيد اهلل بن عبد اهلل بن ٤تمد بن ٧تََ  ا بن َشاتِيل الدَّ

 وٜتسمائة.
 وقرأ عليو باٞتانب الغريب من بغداد الدِّمياطيّ لقيو اٟتفاظ 

وقاؿ: "قرأت على ىذا الشيخ "جزء ابن عرفة" بسماعو من ابن شاتيل، والقزاز، وابن كليب، بسماعهم 
 عليو غَت ذلك. ، وقرأتزاَد ابن شاتيل الرَّْبِعيمن ابن بياف، و 

توُب ابن السَّبَّاؾ ببغداد يـو األحد السابع والعشرين من شعباف سنة اثنُت وٜتسُت وستمائة، ودفن بباب 
 حرب.

بن علي بن سعيد بن الحسن بن علي بن عبد اهلل بن محمد بن عبد  (ّ)( محمدُّٓ)
ن عيسى عبد الباقي بن محمد بن عبد اهلل، أخي ىاركف، رىط بني العديم، أبني موسى ب

بن محمد بن أبي جرادة ا - افالمتوفى بحرٌ  -بن عبد اهلل  -القادـ حلب من البصرة-
عامر، أبو حامد بن أبي الحسن بن أبي سالم، القيسي، الهوازم، العىاًمًرمُّ، العقيلي، 

، الكاتب، األديب، المعركؼ بابن أبي جرادة، كالمنعوت بالشَّرؼ.   اٍلحىلىًبيُّ
مياطيّ قاؿ اٟتافظ   بفسطاط مصر: (ٗ)أنشدنا الشهيد الفاضل ٤تمد بن أيب جرادة لنفسو: الدِّ

ا قد حىول الجيٌهاؿي ًمٍن نىشىبً   تىحلَّ يا ذا النُّهى بالفضًل كاألدبً   كأرفٍض ًلمى

                                                

: ٜٕٗٓ/ٗ(. قاؿ ابن القيسراين ُب "ذخَتة اٟتفاظ" ٖٛٙٔ، حديث رقم )ٗٔٔ/ٔٔامع" كتاب فضائل القرآف، ( أخرجو الًتمذي ُب "اٞتٔ)
: "ال يتطرؽ ٓٓٔ/ٔ: "لو روايتاف تفرد هبما يزيد بن سناف غَت ٤تفوظتُت ويزيد ليس بشيء". وقاؿ ا١تنذري ُب "الًتغيب والًتىيب" ٜٕٗٓ/ٗ

: "فيو ٤تمد بن يزيد بن سناف الرىاوي ضفعو البخاري وغَته، وذكره ابن حباف ُب ٕٛٔ/ٔ إليو احتماؿ التحسُت". وقاؿ ا٢تيثمي ُب "اجملمع"
 (. ٜٕٛٔالثقات، وأبوه يزيد ضعفو أبو داود وغَته، وقاؿ البخاري مقارب اٟتديث". وضعفو األلباين ُب "ضعيف الًتمذي" رقم )

( و"العب" ٙٛ، رقم )ٖٙٔ-ٖ٘ٔ/ُٛٗب "تاريخ اإلسبلـ" ( والذىب ٘ٓ٘، رقم )ٜٜٕ/ٔ( ترجم لو اٟتسيٍت ُب "صلة التكملة" ٕ)
 .ٕٓٙ/٘، وابن العماد ُب "الشذرات" ٕٜٖ/ٖ
 ( ِل أقف لو على ترٚتة.ٖ)
 ( ِل أجد من ذكرىا.ٗ)
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قىى كيىفنىى الماؿي أٍجمىعيوي   فالعلمي يػىبػٍ
 

 فىسيٍد ًبفٍضلكى ال بالماًؿ كالنَّسىبً 
 

 :(ٔ)وأنشدنا أيضاً لنفسو

 كلما رأيتي النَّاسى أصبىحى كيٌدىم
 كنٌزىتي نفسي ثم قلتي لها اصبرم

 

 ما تعديتي منزلي (ِ)نان نفاقان كميٍ  
 أال كيلُّ شيءو ال محالةى يػىٍنجلي

 

 :(ٖ)وأنشدنا أيضاً لنفسو

 مسرؼه في الٌذنوًب طوؿى حياتي
 كتجاكز عني بأسمائكى الحسنى

 

 عندى كفاتي ي يا ربُّ فاعفي عىنّْ  
 فإني عارو من الحسناتً 

 

استشهد رٛتو اهلل مع ا٠تليفة األسود ُب وقعة التتار قريبًا من بغداد، حُت توجو معو من مصر إىل بغداد، 
 قبل الستُت والستمائة.

 
بن علي بن سويد بن معالي بن محمد بن أبي بكر، أبو عبد اهلل بن أبي  (ْ)( محمدُّٔ)

 ، ، التَّاجر. أبي الحسن بن أبي طالب، الرٍَّبًعيُّ ، التٍّْكرًٍيًتيُّ  التػٍَّغًلًبيُّ
مياطيّ قاؿ اٟتافظ  ٛتاة وحلب وبغداد أيضاً، قاؿ أنشدين  ع بُت: أنشدنا ٤تمد بن علي التِّْكرِْييِتّ بتمتالدِّ

 :(٘)أبو حفص عمر بن القاسم بن ا١تفرج التِّْكرِْييِتّ هبا لنفسو

 إذا ما شئتى أف تحيا سليمان ًمنى 
 تشتًهيًو كال تىمألفىكيٍل ما 

 

 (ٔ)األمراًض إال ًمٍن شىعيوب 
ٍغًن عن قوًؿ الطٌبيب  كًعٍش كاستػى

 

 :(ٚ)وأنشدنا أيضاً، قاؿ أنشدنا ا١تذكور أيضاً لنفسو

                                                

 ( ِل أجد من ذكرىا.ٔ)
ُْت: الكذب. يظر: ٚتهرة اللغة ٕ)

َ
 . ويقاؿ: أكثر الظنوف ميوف.ٓٙ/ٕ( ا١ت

 ( ِل أجد من ذكرىا.ٖ)
، وابن ٕٕٖ/ٖ( و"العب" ٖٙ٘، رقم )ٖٗٔ-ٖٖٔ/ٜٗ، الذىب ُب "تاريخ اإلسبلـ" ٜٛٗ-ٚٛٗ/ٕاليونيٍت ُب "ذيل ا١ترآة" ( ترجم لو ٗ)

، بتحقيق األستاذ الدكتور بشار عواد، والصفدي ٖٔٙ/ٕوابن أيبك الدِّمياطّي ُب "ذيلو على صلة التكملة" للحسيٍت، انظر "صلة التكملة" 
، وابن العماد ُب "الشذرات" ٖٖٔ/ٔ، وبدر الدين العيٍت ُب "عقد اٞتماف" ٕٕٙ/ٖٔ"البداية والنهاية"  ، وابن كثَت ُبٖٖٔ/ُٗب "الواُب" 

٘/ٖٖٖ. 
 ( ِل أجد من ذكرىا.٘)
 .ٜٚٗ/ٔ( شعوب: ا١تنية أو ا١توت. ينظر: لساف العرب ٙ)
 ( ِل أجد من ذكرىا.ٚ)
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 الزَّخاًرؼ أجنبيب ييغٌني
ٍنزيًل تاؿو  كيتلو  محكمى التػى

 

 ترل األسماعى عاكفةن عليوً  
 الحٌي ال ييٍصغى إليوً  ٍىلً ًمٍن أ

 

 ابن سويد بِتْكريت سنة تسع وستمائة ُب ذي القعدة. مولد
 ، سنة سبعُت وستمائة، ودفن بقاسيوف. (ٔ)وتوُب بدمشق ليلة اٞتمعة السابع والعشرين من شواؿ

 .(ٕ)وقد ٝتع اٟتديث من أصحاب ابن سويدة التِّْكرِْييِتّ صاحب "تاريخ تِّْكرِيت"

 غدادم، المقرئ. بن علي بن شهماف، أبو جعفر، الب (ّ)( محمدُّٕ)
بن كامل بن أيب غالب أخبؾ أبو القاسم ذاكر  (ٗ)قرأت على ٤تمد بن علي بن شهماف ببغداد ُب األوىل

 األوىل سنة إحدى وتسعُت وٜتسمائة. ُٚتَاَدىا٠تفَّاؼ قراءًة عليو وأنت تسمع ُب 
اٍستػىعىارى ًمنّْي رىسيوؿي اهلًل صلَّى  :َقاؿَ  اللَُّو َعْنوُ َرِضَي َصْفَواَف ْبِن أَُميََّة اطي اإلسناد إىل يٍب ساؽ اٟتافظ الدم

ا : فىضىاعى بػىٍعضيهى : "مىٍضميونىةه". قىاؿى ، اهلل عليو كسلم أىٍدرىاعنا ًمٍن حىًديدو فػىقيٍلتي مىٍضميونىةه يىا رىسيوؿى اهلًل فقىاؿى
: فػىقىاؿى لىوي النًَّبيُّ صلى اهلل عليو كسلم: "ًإٍف ًشٍئتى غىرىمٍ  : ال، ًإفَّ ًفي قػىٍلًبي ًمنى اإلسالـً قىاؿى " فقلتي نىا لىكى

من حديث َشريك، عن عبد العزيز بن رُفَػْيع كما رويناه،  (ٙ)النَّسائي  و  (٘)رواه أبو داودغيرى مىا كافى يىومًئذو. 
ن ن عبد الرٛتن بأيضًا من حديث إسرائيل عن عبد العزيز، عن ابن أيب ُمَلْيَكَة، ع النَّسائي  رويناه، ورواه 

بىٍل » :فػىقىاؿى  ؟يىا ميحىمَّدي  (ٕ)ان أىغىٍصب :فػىقىاؿى  ،اٍستػىعىارى ًمٍنوي أىٍدرىاعنا يػىٍوـى حينػىٍينو أيب داود:  ولفظ صفواف بن أميَّة.
 .«اٍستػىعىارى ًمٍن صىٍفوىافى ٍبًن أيمىيَّةى ديريكعنا»: النَّسائي  ولفظ  «.بىٍل عىارًيىةه مىٍضميونىةه »

                                                

 العشر اآلخر من شواؿ أو األوؿ من ذي القعدة" وقاؿ الذىب ُب تارخيو: ( قاؿ اليونيٍت ُب ذيل ا١ترآة: "وفاة الوجيو رٛتو اهلل بدمشق ُبٔ)
 "توُب بدمشق ُب ذي القعدة"

( ذكره الزركلي ُب األعبلـ وقاؿ: ىو ُب ٣تلدين، قاؿ ابن النجار: طالعتو فوجدت فيو من التخليط والغلط الفاحش ما يدؿ على كذب ٕ)
 .٘ٓٔ/ٗمصنفو وجهلو. األعبلـ 

 على ترٚتة. ( ِل أقف لوٖ)
 ( أي ُب قدمتو األوىل لبغداد.ٗ)
(. وصححو األلباين ُب "صحيح أيب ٖٗٙ٘، حديث رقم )ٕٖٔ/ٖ( أخرجو أبو داود ُب "السنن" كتاب اإلجارة، باب َِب َتْضِمُِت اْلَعارِيَِة، ٘)

 (.ٕٖٙ٘أيب داود" رقم )
اْخِتبَلِؼ َشرِيٍك، َوِإْسرَائِيَل َعَلى َعْبِد اْلَعزِيِز ْبِن رُفَػْيٍع ُب َىَذا اٟتَِْديِث، ( أخرجو النسائي ُب "السنن الكبى" كتاب العارية، باُب ذِْكِر ٙ)
 (.ٛٗٚ٘، حديث رقم )ٕٖٖ/٘
 ( عند أيب داود ُب "السنن" بالرفع: "أََغْصٌب".ٚ)
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بن علي بن عبد اهلل بن أبي السهل، أبو الفضل، الواسطي المحًتد،  (ُ)( محمدُّٖ)
  البغدادم الدار كالمولد، المقرئ، الخيَّاط. 
 .ٝتع من أيب علي ٤تمد بن سعيد بن نبهاف الكاتب

مياطيّ اٟتافظ لقيو  وقاؿ: ٝتعت على ابن أيب السهل "غريب  وٝتع منو ببغداد ُب قدمتو الثانية إليها. ،الدِّ
ث" أليب عبيد، بسماعو من أولو إىل حديث علي من عبيد اهلل بن شاتيل، وبسماعو من حديث اٟتدي

 .نبهافعلي إىل آخر الكتاب من ٤تمد بن حيِت البَػَرَداين بسماعهما من ٤تمد ابن 
وقرأت عليو "أسباب النزوؿ" للواحدي، ُب ٣تلس واحد بسماعو من أيب ا٠تَت أٛتد بن إٝتاعيل القزويٍت 

 العباس األْرِغَياين عن الواحدي، وقرأت عليو أيضاً "جزء ابن عرفة" بسماعو من ابن كليب. عن أيب 
وإجازتو من ابن شاتيل، وكاف شيخاً صاٟتاً صحيح السماع، مولده ببغداد ُب العشرين من ذي القعدة سنة 

بالتاجّية من باب أَبْػَرز شرقي بغداد، ووفاتو هبا أيضًا يـو ا٠تميس منتصف احملـر  (ٕ)تسع وستُت وٜتسائة
سنة ٜتسُت وستمائة، ودفن من الغد قبل صبلة اٞتمعة بباب حرب غريب بغداد، وكنت حاضرًا إذ ذاؾ 

 ببغداد. 

بن علي بن عبد الصمد بن الهىًنى بن أحمد بن أبي القاسم، أبو  (ّ)( محمدُّٗ)
 قرئ. ملبغدادم، البواب، الخياط، المنصور، ا

قرأت على ٤تمد بن علي ا٠تياط ٔتنزلو با١تطبق من دار ا٠تبلفة من بغداد، أخبؾ أبو حفص بن أيب بكر 
مياطيّ بن أيب ٤تمد البغدادي قراءة عليو وأنت تسمع. وساؽ اٟتافظ  رضي  -بن مالك  أََنسِ السند إىل  الدِّ

حىتَّى أىصىابىوي رىأًسًو صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى، فىحىسىرى عىٍن رىسوًؿ اللًَّو ميًطٍرنىا كىنىٍحني مىعى َقاَؿ:  -اهلل عنو 
: لىوي ، فػىقيٍلتي اٍلمىطىري  ا يىا رىسيوؿى اللًَّو؟ قىاؿى ُب  (ٗ)رواه أبو داود .«ًإنَّوي حىًديثي عىٍهدو ًبرىبّْوً »: ًلمى صىنػىٍعتى ىىذى

ُب االستسقاء، عن حيِت بن حيِت ثبلثتهم عن جعفر، فوقع  (٘)األدب، عن قتيبة وُمسدَّد، ورواه مسلم
 موافقة أليب داود ُب قُتيبة.

                                                

التكملة" للحسيٍت، انظر "صلة  ، وابن أيبك الدِّمياطّي ُب "ذيلو على صلةٕ٘ٗ-،ٔ٘ٗ/ٚٗ( ترجم لو الذىب ُب "تاريخ اإلسبلـ" ٔ)
( وابن حجر ُب "تبصَت ا١تنتبو" ٖٖٓ، رقم )ٔٛٔ/ٔ، بتحقيق األستاذ الدكتور بشار عواد، والفاسي ُب "ذيل التقييد" ٜٕ٘/ٔالتكملة" 

ٔ/ٔٔٛ. 
 ( قاؿ الذىب ُب تاريخ اإلسبلـ: " ولد سنة تسع وٜتسُت وٜتسمائة".ٕ)
-ٖٔٗ/ٖٕ، "سَت أعبلـ النببلء" ٘ٙٗ/ٚٗ، والذىب ُب "تاريخ اإلسبلـ" ٗٗ/ٔإكماؿ اإلكماؿ" ( ترجم لو ابن الصابوين ُب "تكملة ٖ)

 (.ٕٖٙٙ، رقم )ٕ٘ٓ/ٕ( وابن اٞتزري ُب "غاية النهاية" ٖٖٔ، رقم )ٔٛٔ/ٔ( والفاسي ُب "ذيل التقييد" ٖٖٚ، رقم )ٕٖٗ
 (.ٕٓٔ٘، حديث رقم )ٚٛٗ/ِٗر، ( أخرجو أبو داود ُب "السنن" كتاب األدب، باب َما َجاَء َِب اْلَمطَ ٗ)
َعاِء َِب ااِلْسِتْسَقاِء، ٘)  (.ٕٕٓٔ، حديث رقم )ٕٙ/ٖ( أخرجو مسلم ُب "الصحيح" كتاب صبلة االستسقاء، باب الد 
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 .(ٔ)مولد أيب منصور ىذا ببغداد ُب سنة إحدى وٙتانُت وٜتسمائة

بن علي بن عبد الوىاب بن محمد بن أبي الفرج، أبو الفرج،  (ِ)( محمدَُْ)
 ، الخطيب، القاضي، المعركؼ بابن الموفق، كالمنعوت بالزٍَّين. المىاًلًكيُّ ، كىٍندىًرمُّ اإًلسٍ 

 ٝتع من أيب اٟتسن بن أيب الكـر بالقاىرة
مياطيّ لقيو اٟتافظ   وقرأ عليو بثغر اإلسكندرية الدِّ

ثنتُت يـو ا٠تميس، العاشر من رجب سنة ا اإلسكندرية، وخطيبها هبا ُب حاكموقاؿ: توُب ابن أيب الفرج 
 ، ودفن يـو اٞتمعة بًتبة والده بالددياس رٛتو اهلل .(ٖ)وستُت وستمائة

بن علي بن علي بن علي، أبو طالب، العراقي، اللغوم، الشاعر،  (ْ)( محمدُُْ)
 المعركؼ بابن الًخيىًمي، كالمنعوت بالمهٌذب. 

 بن علي اٟتاسب بنهر ا١تعلى ٝتع من أيب القاسم ىبة اهلل بن اٟتسُت
 بالقاىرة: (٘)لنفسو العليُتأنشدنا أبو طالب ٤تمد بن 

 ي كفي ظعنيلّْ اهلل في حً  استغفري 
ـى  كأنني كنتي   لو                    بيتان ما أقا

 

 أسمعني القوؿً  ليظى غى  مافى الزٌ  إفٌ  

 عركضيَّان فقطعني كزنان ككافى 
 

 

وأربعُت وستمائة، ودفن من  اثنتُتتوُب ابن ا٠تَِيِمي بالقاىرة يـو األربعاء، العشرين من ذي القعدة سنة 
 .(ٙ)الغد

                                                

". ( قاؿ الذىب ُب تاريخ اإلسبلـ: "ولد سنة ثبلث وٙتانُت وٜتسمائة، وبقي إىل قريب ا٠تمسُت، بل إىل سنة ٜتس وٜتسُت وحدَّث فيهأ)
 وقاؿ ابن اٞتزري ُب غاية النهاية: "بقي فيما أحسب إىل وقعة ىوالكو فاستشهد سنة أربع وٜتسُت وستمائة".

-ٔٔٔ/ٜٗ، والذىب ُب "تاريخ اإلسبلـ" ٖٗٓ/ٕ( واليونيٍت ُب "ذيل ا١ترآة" ٕٖٜ، رقم )ٙٓ٘/ٕ( ترجم لو اٟتسيٍت ُب "صلة التكملة" ٕ)
 . ٕٜٖ/ٔ، وبدر الدين العيٍت ُب "عقد اٞتماف" ٜٖٔ/ٙ، وا١تقريزي ُب "ا١تقفى" ٕٔٔ

 .( قاؿ اٟتسيٍت ُب صلة التكملة: "سقط عليو بعض جدار داره فمات"ٖ)
( والنويري ُب "هناية األرب" ٕٜ، رقم )ٜٓٔ/ٔ، واٟتسيٍت ُب "صلة التكملة" ٕٖٗ/ٕ( ترجم لو ابن خلكاف ُب "وفات األعياف" ٗ)

، وابن شاكر ُب "فوات الوفيات" ٖٔٔ-ٜٕٔ/ٗ، و الصفدي ُب "الواُب" ٓٗٔ-ٜٖٔ/ٚٗ، والذىب ُب "تاريخ اإلسبلـ"ٕٔٓ/ٜٕ
( وابن اٞتزري ُب تارخيو "ا١تختار من تاريخ ابن ٙٛٓٔ، رقم )ٛٚ/ٛطبقات الشافعية الكبى" ( والسبكي ُب "٘ٛٗ، رقم )ٕٗٗ-ٔٗٗ/ٖ

( والزركلي ُب ٖٛٓ، رقم )٘ٛٔ-ٗٛٔ/ٔ( والسيوطي ُب "بغية الوعاة" ٜٕٓٚ، رقم )ٕٕٖ/ٔ، وا١تقريزي ُب "ا١تقفى" ٜٚٔاٞتزري" ص
 .ٖٓ-ٜٕ/ٔٔ، وكحالة ُب "معجم ا١تؤلفُت" ٖٕٛ-ٕٕٛ/ٙ"األعبلـ" 

 ( ِل أجد من ذكرىا.٘)
 ( قاؿ ابن خلكاف ُب وفيات األعياف: "ودفن من الغد بالقرافة الصغرى، وحضرت الصبلة عليو".ٙ)
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، اٍلحىمىًومُّ بن علي بن غازم بن علي بن محمد، أبو عبد اهلل،  (ُ)( محمدُِْ) ، اٍلحىنىًفيُّ
  الفقيو، األديب، الشاعر، نزيل بغداد، المنعوت باألصيل.

مياطيّ لقيو اٟتافظ  وٝتع منو ببغداد، وقد أنشده أبو عبد اهلل األصيل شعرًا لنفسو، أورد منها اٟتافظ  الدِّ
 ثبلث مقطوعات.

مياطيّ قاؿ اٟتافظ  ، وأنو قدـ (ٖ)تسع وتسعُت وٜتسمائة (ٕ)سنة: "أخبين األصيل أنو ولد ْتماة ُب الدِّ
وصحبو  ،اإلسكندريةظاىر  (ٗ)وسافر معو إىل تَػُروَجةمصر ومدح ملكها الكامل ابن العادؿ بن أيوب، 

 بن جلدؾ التَّقوي. العبلء

 بن علي بن قاسم بن عبد الرحمن، أبو عبد اهلل، البغدادم، الصوفي.  (ٓ)( محمدُّْ)
قرأت على ٤تمد بن علي برباط أـ ا٠تليفة با١تأمونية شرقي بغداد، أخبؾ أبو القاسم بن أيب اٟتسن بن أيب 

 بن أيب اٞتود قراءًة عليو وأنا أٝتع.القاسم 
مياطيّ ٍب ساؽ اٟتافظ  أىتىى النًَّبيَّ صىلَّى اللَّوي  أىفَّ رىجيالن  :َرِضَي اللَُّو َعْنوُ َعائِِذ ْبِن َعْمٍرو اْلُمَزينِّ اإلسناد إىل  الدِّ

اٍلبىاًب قىاؿى رىسيوؿي اللًَّو صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى:  عىلىٍيًو كىسىلَّمى فىسىأىلىوي فىأىٍعطىاهي فػىلىمَّا كىضىعى رًٍجلىوي عىلىى أيٍسكيفَّةً 
ٍيئنالىٍو تػىٍعلىميوفى مىا ًفي اٍلمىٍسأىلىًة مىا مىشىى أىحىده ًإلىى أىحىدو فى » عن ٤تمد بن عثماف  (ٙ)النَّسائي  رواه  «.سىأىلىوي شى

 على ا١توافقة. بن أيب صفواف الثَّقفي

أبو عبد اهلل بن أبي  -بفتح السين  -بن علي بن محمد بن سىًليم  (ٕ)( محمدُْْ)
 الحسن بن أبي الفرج، المصرم، الشافعي. 

مياطيّ لقيو اٟتافظ   وٝتع منو بدمشق، وقد أنشده شعراً لنفسو، أورد منها اٟتافظ مقطوعتُت. الدِّ

                                                

( وترجم لو منصور بن سليم اإلسكندراين ُب "تاريخ اإلسكندرية" وابن الشعار ٕٙٛ، رقم )ٜ٘/ٕ( ترجم لو القرشي ُب "اٞتواىر ا١تضية" ٔ)
 .ٕٕٛ/ٙلقرشي ُب "اٞتواىر" والزركلي ُب "األعبلـ" ُب "عقود اٞتماف" كما ذكر ا

 : "ُب سنة سنة" مكررة.( ُب األصلٕ)
 .َماَت َب َعاشر ِذي اْلقعَدة سنة َٙتَاف َوَثبلِثَُت وستماَئة"و ( قاؿ ابن الشعار ُب عقود اٞتماف: "ٖ)
( . وقد ٕٚ/ ٕالضم وسكوف الواو، واٞتيم. )معجم البلداف  ( تَػُروَجُة: قرية ٔتصر من كورة البحَتة من أعماؿ اإلسكندرية. وىي بالفتح ٍبٗ)

 وقد تصحفت ُب ا١تطبوع من اٞتواىر ا١تضية إىل: "تروحة".
 ( ِل أقف لو على ترٚتة.٘)
(. وحّسنو األلباين ُب "صحيح النسائي" رقم ٜٕٛ٘، حديث )ٔٗٗ/ٛ( أخرجو النسائي ُب "السنن" كتاب الزكاة، باب اْلَمْسأََلِة، ٙ)
(ٕ٘ٛ٘.) 
واليونيٍت ُب "ذيل  "حضرت الصبلة عليو ودفنو وكاف اٞتمع متوافراً "( وقاؿ: ٜٚٓٔ، رقم )ٜٔ٘/ٕ( ترجم لو اٟتسيٍت ُب "صلة التكملة" ٚ)

( والصفدي ُب ٜٕٛ، رقم )ٕٛٙ/ٜٗ، والذىب ُب "تاريخ اإلسبلـ" ٕٚٔ-ٔٚٔ/ٖٓ، والنويري ُب "هناية األرب" ٓٗٗ-ٜٖٗ/ٕا١ترآة" 
-ٖٖٗ/ٙ، وا١تقريزي ُب "ا١تقفى" ٕٛ٘/ٖٔ، وابن كثَت ُب "البداية والنهاية" ٜٖ٘/ٕٓشاكر ُب "عيوف التواريخ"  ، وابنٕٖٔ/ٗ"الواُب" 

 .ٚٙ/ٕ، وبدر الدين العيٍت ُب "عقد اٞتماف" ٖٖٙ
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: "توُب رٛتو اهلل بالفسطاط يـو اإلثنُت وقت الضحى اٟتادي والعشرين من شعباف الدِّمياطيّ قاؿ اٟتافظ 
من ضريح سنة ٙتاف وستُت وستمائة، ودفن بُكرة الغد يـو الثبلثاء الثاين والعشرين من شعباف ا١تذكور قريبًا 

بالقرافة الصغرى، ولو من العمر ستة وأربعوف سنة، ومولده كاف ُب سنة  -رضي اهلل عنو  - الفخر الفارسيّ 
 اثنتُت وعشرين وستمائة بالفسطاط. 

ُب يـو األحد  هبابن علي ُب سنة ست وثبلثُت وستمائة بالفسطاط أيضاً، وتوُب  (ٔ)ومولد أخيو أٛتد
 التاسع من شعباف سنة اثنتُت وسبعُت وستمائة. 

بن علي بن محمد بن محمد بن الحسين، أبو عبد اهلل، المدائني  (ِ)( محمدُْٓ)
 األصل، ثم البغدادم، المعركؼ بابن أبي الحديد. 

 يده. وساؽقرأت على ٤تمد بن علي ببغداد، أخبؾ أبو أٛتد عبد اهلل بن أٛتد اٟتريب من كتابو وخط 
مياطيّ اٟتافظ  صلى اهلل  -كىانىٍت نىاقىةي رىسيوًؿ اللًَّو أََنِس ْبِن َماِلٍك َرِضَى اللَُّو َعْنُو َقاَؿ: اإلسناد إىل  الدِّ

بػىقىهىا ،كىكىانىٍت الى تيٍسبىقي  ،تيسىمَّى اٍلعىٍضبىاءى  - عليو كسلم فىشىقَّ ذىًلكى عىلىى  ،فىجىاءى أىٍعرىاًبىّّ عىلىى قػىعيودو فىسى
: ،يىا رىسيوؿى اللًَّو سيًبقىًت اٍلعىٍضبىاءي  :فػىلىمَّا رىأىل مىا ًفى كيجيوًىًهٍم قىاليوا ،اٍلميٍسًلًمينى  ًإفَّ حىقِّا عىلىى اللًَّو » فػىقىاؿى

نٍػيىا ًإالَّ كىضىعىوي  ٍيئنا ًمنى الدُّ لنػ َفْيلي، عن زَُىٍَت، عن ُٛتيد. ُب األدب، عن ا (ٗ)رواه أبو داود .(ّ)«أىٍف الى يػىٍرفىعى شى
 من حديث ُشعبة، عن ُٛتَْيد. (٘)النَّسائي  ُٛتيد. ورواه 

َنة.عبد اهلل بن أيوبأجاز ٢تذا الشيخ   ، وعبد الرٛتن بن اٞتوزي، وعبد الوىاب بن ُسكيػْ

 بن علي بن محمد، أبو عمر، األندلسي. (ٔ)( محمدُْٔ)
 منها:و بدمشق،  (ٚ)أنشدنا ٤تمد بن علي لنفسو

 ؽي رً و المي  أما إنو لوال الجماؿي 
 ؾ رائعه سن لخدّْ كال راعني حي 

 ؽي ًؾ ميورً لما راقني غصن لقدّْ  
 ك ميقلقي سنً لحي  ده كال سامني كجٍ 

                                                

، ٖٗ/ٖرآة ( واليونيٍت ُب ذيل ا١تٙٚٔٔ، رقم )ٔ٘ٙ/ٕ، اٟتسيٍت ُب صلة التكملة ٗٛص اىراد ُب تاريخ ا١تلك الظّ ترجم لو ابن شدّ  (ٔ)
، وابن ٕٙٔ/ٕ،والعيٍت ُب عقد اٞتماف ٜٔ/ٚ، وابن الفرات ُب تارخيو ٖٕ٘/٘ٔ، والذىب ُب تاريخ اإلسبلـ ٓٗ/الورقة ٔوالبزال ُب ا١تقتفي 

 .ٕٔٗ/ٚتغري بردي ُب الّنجـو 
 ( ِل أقف لو على ترٚتة.ٕ)
(. وُب ٕٕٚٛ، حديث رقم )ٖٕٖ/ٓٔالنب صلى اهلل عليو وسلم، ( أخرجو البخاري ُب موضعُت من "صحيحو" كتاب اٞتهاد، باب ناقة ٖ)

 (.ٔٓ٘ٙ، حديث رقم )ٜٖٔ/ٕٔوُب كتاب الرقاؽ، باب التواضع، 
 (.ٗٓٛٗ، حديث رقم )ٔٓٗ/ٗ( أخرجو أبو داود ُب "السنن" كتاب األدب، باب َِب َكرَاِىَيِة الرِّفْػَعِة َِب األُُموِر، ٗ)
َبِق، ( أخرجو النسائي ُب "السنن" كتاب ا٠ت٘)  (.ٖٖٓٙ، حديث رقم )ٕٔٗ/ٔٔيل، باب السَّ
 ( ِل أقف لو على ترٚتة.ٙ)
 ( ِل أجد من ذكرىا.ٚ)
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 ٍتوي صبابةه كاصلى  بّّ صى  فللوً 
 ي مىٍن تىعشَّقى قيربىوبنٍ دى يػي يى بأغٍ 

 لٍحظوً  قلبي حبائلي  ثقتٍ لقد أك 
 كما أكثقتني ساحراتي جفونًو                       

 

 الهجر طوران كيعتقي  بوصلً  يىحنُّ 
 كصاالن فما غيري التباعًد ييعشىقي 

 قي واحًظ يؤثى فؤادم باللَّ  كمثلي 
 قي بالمحبة يوبى  كما كل سحرو 

 

 
 نهاية الجزء الخامس
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 نتائج الدراسة كالتحقيق
كالتحقيقي،  في ختاـ ىذا الرسالة ىذه بعض النتائج التي ظهرت لي من خالؿ القسمين الدّْراسي

 كيمكن تلخيصها فيما يلي:

مياطيّ اليت تتعلق بسَتة اٟتافظ ا١تهمة أضافت ىذه الدراسة ا١تتواضعة بعض الفوائد  -ٔ ة وقد العلميّ  الدِّ
أعانٍت ُب ذلك وفرة ا١تادة العلمّية اليت وقفت عليها من خبلؿ دراسيت ١تعجمو كامبًل، حيث استطعت 

الذي  وتُب شخصيّ  كما ٘تكنت كذلك من ٖتديد األثر العلميّ أف أرصد رحبلتو العلمية الواسعة،  
من مشاخيو  الدِّمياطيّ استفاده وتلقاه من شيوخو األعبلـ، كما اجتهدت ُب ٚتع وبياف ما ٝتعو اإلماـ 

مياطيّ من مروياٍت ومصنفات وأجزاٍء حديثية؛ ٦تا أودعو  مفّرقًا ُب "معجمو" ضمن تراٚتو، وما  الدِّ
 رحبلتو العلمية. وىذا بفضل اهلل وتوفيقو من الفوائد اليت تفرد هبا ىذا البحث سجلو من تفاصيل ُب

 ا١تتواضع.
مياطيّ  اٟتافظ أف الدراسة أظهرت -ٕ  حىت وعصره، زمانو ونببلء علماء تتبع ُب عظيماً  جهداً  بذؿ الدِّ

 وكانت مؤلفاتو، من غَتىا وُب القيم ا١تعجم ىذا ُب وا١ترويات الشيوخ من الغزير الكم ىذا لو لٖتصّ 
 تكررت اليت ا١تدف اعتبار غَت من وذلك مدينة، وعشرين إحدى بلغت قد دخلها اليت ا١تدف حصيلة

مياطيّ  زيارة  . كثَتة وىي إليها، الدِّ
مياطيّ الدراسة أف اٟتافظ  كشفت -ٖ كاف من ا١تكثرين ُب التصنيف، وكانت مصنفاتو موصوفة باٞتودة   الدِّ

 .( مؤلفاً، منها ما ىو ُب ٣تلدات، ومنها ما ىو دوف ذلكٓٙواإلتقاف والتحرير، وقد بلغت مؤلفاتو )
مياطيّ أوضحت الدراسة أف اٟتافظ  -ٗ كاف صاحب مكانة علمية مرموقة، وقد أٚتع العلماء بتفوقو ُب   الدِّ

 من أبرز ىذه الفنوف: علم اٟتديث، والتاريخ، واألنساب، واللغة.  عدة فنوف، وكاف
مياطيّ أظهرت الدراسة أمهية معجم اٟتافظ  -٘  الشتمالو على أحاديث نبويّة مسندة إسنادًا عالياً  الدِّ

مياطيّ يرويها اٟتافظ  بسنده عن شيوخو، وقد زادت األحاديث النبويّة ُب "ا١تعجم" على ألف ومئيت  الدِّ
باألسانيد  الدِّمياطيّ ذلك إذا استثنينا الط ُرؽ األخرى الكثَتة لؤلحاديث اليت ٝتعها اٟتافظ حديث، و 

 العالية، وإال لكاف العدد يفوؽ ألفي حديث.
ة؛ وذلك ألف ىذا الكتاب ة ا١تلحّ يُعد  نشر ىذا ا١تعجم القّيم وإخراجو إىل الوجود من األعماؿ العلميّ  -ٙ

، السيما ُب ٣تاؿ الًتاجم وعلم الرجاؿ ومرويات الشيوخ وفوائدىم من ا١تصادر اٟتديثّية خصوصاً 
اٟتديثية وغَتىا، كما أنو من ا١تصادر التارخيّية ا١تهمة ُب باهبا اليت ٗتص القرف السابع ا٢تجري؛ وذلك 
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مياطيّ لتفرد اٟتافظ  ُب ترٚتة بعض شيوخو الذين ِل أجد من ترجم ٢تم ُب كتب الًتاجم  الدِّ
ًتجم لو، ومن ذلك ما ذكره ُب ترٚتة أيب فرّ وا١تشيخات، وت

ُ
ده أيضًا ببعض الفوائد النادرة عن ا١ت

 ىػ( من مصنفاتو وبعض الفوائد األخرى. ٓ٘ٙالفضائل الّصاغاين )ت 
تبُت ل من خبلؿ ىذه الدراسة أف ىذا ا١تعجم من األصوؿ الكبار ُب ٣تاؿ الدراسات ا١تتصلة ٔتعاجم  -ٚ

ات، واألمناط، برحبلت العلماء، وما يتعلق هبا من ْتوث ُب ا١تنهجيّ  الشيوخ، والدراسات ا١تتعلقة
 واألساليب، وىذا الكتاب منجم حافل بالكثَت من ا١تهمات والفوائد ُب بابو. 

حِفَظ لنا ىذا ا١تعجم اٞتليل على أجزاء من بعض الكتب ا١تفقودة اليت ِل تصل إلينا، ومنها كتاب  -ٛ
مياطيّ حة" لشيخ شيخ اٟتافظ "سقط زَْند القرحية ُب بذؿ النصي اإلماـ العاِل ٤تمد ابن أٛتد بن  الدِّ

مياطيّ ىػ( وقد ذكره اٟتافظ ُٗٔٙجبَت الكناين الّرحالة )ت  بعد طوؿ  -ة، وِل أجد ُب مواضع عدّ  الدِّ
 من أشار إليو، أو ذكره من أصحاب الفهارس.  -البحث والتقصي 

يثّية، واألخبار التارخيّية العزيزة، وا١تقاطيع الشعريّة الّنادرة، حوى ىذا ا١تعجم ٚتلة مباركة من الفوائد اٟتد -ٜ
مياطيّ يرويها ٚتعيها اٟتافظ   قائلها. إىلمسندة عن شيوخو  الدِّ
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 على حركؼ المعجمراجم تَّ الفهرس 

رقم 
 الترجمة

 

 االسم
 

 رقم الصفحة

ُ.   ، محمد بن أحمد بن أبي سعد، أبو سعد، البغدادمُّ، الحربيُّ
 المعركؼ بابن الفىليوس. 

ُُْ-ُُٓ 

، علي، أبو حامد، ابن أبي العباس بن محمد بن أحمد بن الحسن  .ِ
 .كيدعى أيضا عبد الرحمن، الموصلي، المعركؼ بابن طيهير

ُُٓ 

مىٍشًقيُّ،  محمد بن أحمد  بن  .ّ ، الصَّاًلًحيُّ حصن، أبو عبد اهلل، الدّْ
 العطَّار. 

ُُٓ-ُُٔ 

فٍ  محمد بن أحمد  .ْ ٍيدى المٍحًتد، اٍلمىكّْيُّ  ، أبو عبد اهلل، اللُّرّْمٌ بن حى
  المنشأ كالمولد، الصوفي، الفقيو، المعركؼ بابن الطٌحاف.

ُُٔ 

، أبو بكر بن أبي العٌباس، القرشٌي، د بن خالدمحمد بن أحم  .ٓ
، المنعوت بالمعين، كالمعركؼ بابن القىٍيسىراني.   المخزكمٌي، اٍلحىلىًبيُّ

ُُٔ 

محمد بن أحمد بن أبي بكر، أبو عبد اهلل الجوزقاني، الفقيو،   .ٔ
 الشافعي، المدرس بحلب. 

ُُٔ 

 ُُٔ  أبو عبد اهلل، البغدادم، المقرلء. ،محمد بن أحمد بن سيلطاف  .ٕ
، أبو الفتح ابن أبي نصر، الحٌراني المحتد، أحمد بن صىدىقة محمد بن  .ٖ

 .البغدادمٌ 
ُُٕ 

بن عبد الواحد، أبو عبد اهلل بن أبي المكاـر  محمد بن أحمد  .ٗ
 األموم، اإلسكندراني، المؤدب، المعركؼ بابن النحوم.

ُُٕ 

الحسن، بن أبي العباس بن أبي  ، أبو عبد اهللمحمد بن أحمد بن علي  .َُ
هي بابن ىىبىل.  البغدادم األصل، المىٍوصلي، الطبيب، المعركؼ جىدُّ

ُُٕ-ُُٖ 

القرشي، المجذكمي، الخالدم، ، مد بن علي، أبو نصرمحمد بن أح  .ُُ
 الواسطي، الرصافي، الرباطي.

ُُٖ 

ٍوزىًرمُّ األصًل، المصرمُّ الموًلًد، ، دى بًن علي، أبو بكرمحمدي بني أحم  .ُِ التػى
، الفقيوي. اٍلمىكّْيُّ   المنشأ، الشافعيُّ

ُُٖ-ُُٗ 

األزدم، اإلسكندرم، الفقيو،  ،محمد بن أحمد بن علي، أبو عبد اهلل  .ُّ
 عيرؼ بابن جارة.

ُُٗ 
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 اإًلٍربًليُّ أبو عبد اهلل، اٍلميرَّاكيشيُّ المحتد،  ،محمد بن أحمد بن عمر  .ُْ
نىًفيُّ المنشأ كالمولد،  ، األديب، المعركؼ بالمجد ابن الظهير اٍلحى

نىًفيٌ   .اٍلحى

ُُٗ-َُِ 

، أبو عبد اهلل البغدادم، المعركؼ بابن محمد بن أحمد بن غنيمة  .ُٓ
 أيضان. الخرَّاط، كبابن زىعىركر

َُِ 

 ُُِ-َُِ محمد بن أحمد بن محمد السالمي، أبو عبد اهلل.   .ُٔ
 ُُِ محمد بن أحمد بن محمد، أبو غالب، البغدادم، الحربي، البٌناء.   .ُٕ
 ُِِ-ُُِ الكناني، المصرم.، بن منظور، أبو عبد اهلل محمد بن أحمد  .ُٖ
 ُِِ .محمد بن أحمد بن ىبة اهلل بن محمد بن ىبة اهلل  .ُٗ
ٍغلبي ،بكر وأب ،بن يحيى محمد بن أحمد  .َِ ، الشافعي، ، التػى مىٍشًقيُّ الدّْ

قاضي القضاة، المعركؼ بابن سني الدكلة، كالمنعوت بالنجم  الفقيو،
 بن الصدر بن الشمس.

ُِِ 

، األىٍنصىاًرمُّ ، الرحمن، أبو عبد اهلل محمد بن إبراىيم بن عبد  .ُِ
، نزيل اإلسكندرية،  اًلًكيُّ التًّْلٍمسىاًنيُّ كيقاؿ الشٍَّرش ، عيرؼ بابن المى

 اٍلًجٍرجٍ 

ُِّ 

، الشافعي، الفقيو، اإًلٍربًليُّ ، أبو عبد اهلل محمد بن إبراىيم بن شبل  .ِِ
 القاضي، المنعوت بالبدر

ُِّ 

األصل،  ، أبو عبد اهلل النَّابػيليًسيُّ محمد بن إبراىيم بن عبد الواحد  .ِّ
، الحنبلي، الفقيو القاضي. مىٍشًقيُّ  الدّْ

ُِّ-ُِْ 

هىاًجيُّ، السَّالكمُّ محمد بن إبراىيم بن محمد  .ِْ ، ، أبو عبد اهلل الصّْنػٍ
 الشافعي. 

ُِْ 

.، محمد بن إبراىيم بن أبي منصور  .ِٓ مىٍشًقيُّ ، الدّْ  ُِْ الزٍَّنجىاًنيُّ
، النحوم،   .ِٔ محمد بن إبراىيم بن أمية، أبو عبد اهلل البغدادم، اٍلمىييوٍرًقيُّ

 األديب.
ُِْ-ُِٓ 

الموصلي، المؤدب، ، ن إبراىيم بن يوسف، أبو عبد اهللمحمد ب  .ِٕ
 .المعركؼ بابن خيٌتو

ُِٓ 

مىٍشًقيُّ،  ،، أبو البركاتمحمد بن أسعد بن عبد الرحمن  .ِٖ ، الدّْ التػَّنيوًخيُّ
 المعدَّؿ. 

ُِٓ 

 ُِٔ-ُِٓ محمد بن أسعد بن سعد، أبو عبد اهلل البغدادم، الموصلي، الزاىد.  .ِٗ
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.محمد بن إسماعيل بن أحمد  .َّ  ُِٕ-ُِٔ ، أبو عبد اهلل، أبو أحمد، النَّابػيليًسيُّ
، المصرم، األىٍنصىاًرمُّ ، أبو بكر، إسماعيل بن عبد اهللمحمد بن   .ُّ

مىٍشًقيُّ   ، المعركؼ بابن األنماطي.الدّْ
ُِٕ 

، ، أبمحمد بن إسماعيل بن عبد الجبار  .ِّ اًميُّ و الحسين اٍلجيذى
 ، الكاتب المنعوت بالضياء. المقدسي، المصرم

ُِٕ 

، الشافعي، بن عثماف محمد بن إسماعيل  .ّّ مىٍشًقيُّ ، أبو عبد اهلل، الدّْ
 المعركؼ بالمجد ابن عساكر 

ُِٖ 

مياطٌي، محمد بن إسماعيل بن ىبة  .ّْ ، الدّْ ، أبو عبد اهلل العىٍسقىالًنيُّ
 الفقيو الشافعي، المنعوت بالتاج، نزيل بًٍلًبيس. 

ُِٖ 

، بن أبي عبد اهلل محمد بن أٍنجىبى   .ّٓ ، ، البغدادم، األىزىًجيُّ النػَّعَّاؿي
، أبو الحسن.  الصُّوفيُّ

ُِٖ-ُِٗ 

مىٍشًقيُّ ، أبو عبد اهلل اٍلجىزىًرمُّ محمد بن بدر بن محمد  .ّٔ ، ، الدّْ ، الصَّاًلًحيُّ
 النٌَّساجي.

ُِٗ 

مىٍشًقيُّ ، أبو عبد اهلل، البػىٍلًخيُّ محمد بن أبي بكر بن أحمد  .ّٕ ، ، الدّْ
 اٍلميعىمَّر.المقرئ، المعركؼ بالنور بن النور، البػىٍلًخٌي، 

ُِٗ-َُّ 

 َُّ . أبو عبد اهلل، البغدادم، البواب ،محمد بن أبي بكر بن إسماعيل  .ّٖ
 َُّ الموصلي، الصواؼ، أبو عبد اهلل.، محمد بن أبي بكر بن الحسين  .ّٗ
محمد بن أبي بكر بن الحسين، أبو عبد اهلل، البغدادم، الحربي،   .َْ

 المعركؼ بابن الكوفي.
َُّ 

 ُُّ-َُّ  أبو عبد اهلل، الحٌمامي، البغدادم.محمد بن أبي بكر بن سعيد،   .ُْ
 ُُّ  الفٌراشمحمد بن أبي بكر بن سعد البغدادم،   .ِْ
ٍربي،   .ّْ محمد بن أبي بكر بن أبي الفتح، أبو عبد اهلل البغدادم، اٍلحى

بػىٌيل  .المعركؼ بابن السُّ
ُُّ 

اهلل، البغدادم، محمد بن أبي بكر بن محمود بن علي، أبو عبد   .ْْ
  البوَّاب، المعركؼ بابن الكاتب.

ُُّ 

، أبو الفضل، كأبو عبد اهلل، محمد بن جبريل بن أبي الفوارس  .ْٓ
ٍربػىٍنًدمُّ   ، الصوفي.، المصرمالدَّ

ُُّ-ُِّ 

 ،، أبو عبد اهلل الفارسي، المايينيمحمد بن أبي حبيب بن أبي حامد  .ْٔ
  الصوفي.

ُِّ 
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ٍندىًرمُّ،  ،أبو الفتح ،بن الحسن بن إسماعيل محمد  .ْٕ ، اإًلٍسكى اللٍَّخًميُّ
 المعدؿ. 

ُّّ 

اٍلمىٍحًتد،  ، أبو بكر السَّفىاقيًسيُّ عبد السالـمحمد بن الحسن بن   .ْٖ
ٍندىًرمُّ  ، المعدؿ،اإًلٍسكى اًلًكيُّ  .المعركؼ بالشَّرؼ ابن المقدسية ، المى

ُّّ-ُّْ 

مىٍشًقيُّ ، حسن بن علي، كأبو طاىرمحمد بن ال  .ْٗ المعركؼ بابن ، الدّْ
 . عساكر

ُّْ-ُّٓ 

القرشي، العدكم،  ،، أبو السعاداتمحمد بن الحسن بن محمد  .َٓ
، المنعوت بالعالء. الصَّغىاًنيُّ  نىًفيُّ  األصل، البغدادم الدار، اٍلحى

ُّٓ 

، أبو البركات، القرشي العدكم العيًمًرمُّ محمد بن الحسن بن محمد  .ُٓ
نىًفيُّ الصَّغىاًنيُّ   المنعوت بالضياء. ،البغدادم اٍلحى

ُّٓ 

 ُّٓ .أبو عبد اهلل القرشي المصرم، محمد بن الحسن بن محمد  .ِٓ
،، أبو صالح، البغدادم، محمد بن أبي الحسن بن أبي بكر  .ّٓ  األىزىًجيُّ

، .  القىًطٍيًعيُّ قَّاؽي  الدَّ
ُّٓ-ُّٔ 

، المخزكميٌ ، العنسيٌ  ،أبو حامد، محمد بن الحسن بن علي  .ْٓ
 . الموصلي

ُّٔ 

، السَّرسناكم، الحىسىًنيُّ ، أبو عبد اهلل، بن الحسين بن إسحاؽمحمد   .ٓٓ
 الفقيو، الشافعي، المعدؿ. 

ُّٔ-ُّٕ 

، اٍلمىٍحًتد، الموصلي ، النػُّهىاكىٍنًدمُّ محمد بن الحسين بن أبي بكر  .ٔٓ
 .بالشركبي، كبمادح الصحابة أيضان  المعركؼ

ُّٕ-ُّٖ 

، أبو عبد اهلل العىاًمًرمُّ، اٍلحىمىًومُّ، الفقيو محمد بن الحسين بن رزين  .ٕٓ
 الشافعي، قاضي القضاة، المنعوت بالتًَّقٌي. 

ُّٖ 

الفقيو  الشافعيُّ  محمد بن الحسين بن عبد اهلل، أبو الفىضاًئل األيٍرمىًومُّ   .ٖٓ
  .األصولي، المنعوت بالتاج

ُّٖ-ُّٗ 

، أبو عبد اهلل، البعلبكي، اليػيٍونًٍيًنيُّ، محمد بن أبي الحسين بن عبد اهلل  .ٗٓ
 المحدث، الزاىد. 

ُّٗ 

، بن الحسين بن محمد محمد  .َٔ يًنيُّ ، أبو عبد اهلل، العىلىًومُّ، اٍلحيسى
، النقيب، قىاًضي العىٍسكىر،  ، األصوليُّ األيٍرمىًومُّ، الفقيو، الشافعيُّ

 المنعوت بالشَّمس. 

َُْ 

 ُُْ-َُْ اإًلٍربًليُّ اٍلمحًتد،  التٍّْكرًٍيًتيٌ محمد بن حماد بن محمد، أبو الفضل   .ُٔ
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 المولد، الجوادم، المعركؼ بالسديد الرقي. 
ٍيًرمُّ، محمد بن حمداف بن جرَّاح  .ِٔ ، اٍلجىزىًرمُّ ، أبو أحمد، النُّمى ، الحرَّانيُّ

، األديب، الخطيب، نزيل دمشق.   الشَّافعيُّ
ُُْ 

، أبو عبد اهلل، السُّلمي، الصٍَّرخىًدمُّ، حميد بن ىبة اهللمحمد بن   .ّٔ
 . ، الميٍحتىًسبي نىًفيُّ  اٍلحى

ُُْ 

 ُِْ محمد بن خىاٍص بك بن بػيٍزغيش، أبو عبد اهلل، الشُّوباشيُّ   .ْٔ
، التاجر، البٌزار. محمد بن خطلج  .ٓٔ مىٍشًقيُّ  ُِْ بن عبد اهلل، أبو عبد اهلل، الدّْ
بن الموفق بن علي بن مخلد، أبو نصر، محمد بن دبيس بن محمد   .ٔٔ

 المهلبي
ُِْ 

، الخيَّاط   .ٕٔ مىٍشًقيُّ  ُّْ-ُِْ محمد بن زكريا بن رحمة بن أبي الغيث، أبو بكر، الدّْ
 ُّْ  ، أبو عبد اهلل، البغدادمُّ، القىالًنًسيُّ محمد بن زنكي بن أبي المفاخر  .ٖٔ
، الرَّبًعٌي، ، أبو عبد اهلل، محمد بن سالم بن الحسن  .ٗٔ مىٍشًقيُّ ٍغًلبٌي، الدّْ التػَّ

  .المعدؿ، المنعوت بالعماد
ُّْ-ُْْ 

، الخزرجي، محمد بن سعد بن عبد اهلل  .َٕ ، أبو عبد اهلل، األىٍنصىاًرمُّ
مىٍشًقيُّ  ،النَّابػيليًسيُّ السٍَّعًدمُّ،  ، الحنبلي، الكاتب، األديب، المنعوت الدّْ
 .بالشمس

ُْْ-ُْٓ 

محمد بن سعيد بن أبي سعد بن علي، أبو عبد اهلل البغدادم،   .ُٕ
 الرُّصىافي. 

ُْٓ 

، أبو نصر، الواسطي األصل، البغدادم، محمد بن سعيد بن محمد  .ِٕ
 المعركؼ بابن النَّشىف. 

ُْٓ-ُْٔ 

، محمد بن سعيد بن محمد  .ّٕ ، أبو الوليد، األندلسي، الشَّاًطًبيُّ
نَّاف.  ، المعركؼ بابن اٍلجى نىًفيُّ  النَّحوٌم، اٍلحى

ُْٔ 

اٍلهىوَّاًرمُّ، التونسي، ، د اهلل، أبو عبمحمد بن سليماف بن عبد اهلل  .ْٕ
، الفقيو، األديب، المنعوت بالجماؿ.المصرم اًلًكيُّ  ، المى

ُْٔ-ُْٕ 

محمد بن سليماف بن أبي الفضل بن أبي الفتوح بن يوسف بن يونس،   .ٕٓ
.  ، الصَّقىلّْيُّ األىٍنصىاًرمُّ أبو الفضل،  مىٍشًقيُّ  اٍلمىحًتد، الدّْ

ُْٕ 

، أبو عبد اهلل، اٍلمىعىاًفًرمُّ، األندلسي، بن محمد محمد بن سليماف  .ٕٔ
 .  الشَّاًطًبيُّ

ُْٖ 

ٍغًلًبيّْ  ، أبو عبدمحمد بن سالمة بن عطاء اهلل  .ٕٕ نػىٍيًسرمُّ، ، اهلل التػَّ  ُْٗ-ُْٖالدُّ



 

211 

 المقرئ، النَّسَّاجي.
محمد بن سنقر بن عبد اهلل، أبو الفضل بن أبي سعيد التركي األصل،   .ٖٕ

 .  اٍلحىلىًبيُّ
ُُٓ 

، األديب، الشاعر، بن إسرائيلمحمد بن ًسوار   .ٕٗ مىٍشًقيُّ ، أبو المعالي الدّْ
 جم ابن إسرائيل. الزاىد، المنعوت بالنٌ 

ُُٓ-ُِٓ 

 ُّٓ-ُِٓ ، البغدادم، الحربي. محمد بن صاعد بن أبي بكر، أبو عبد اهلل  .َٖ
، أبو سالم النًَّصٍيًبيُّ، العيًمرًمُّ، الشافعي، محمد بن طلحة بن محمد  .ُٖ

 الفقيو، الزاىد، المفتي، المنعوت بالكماؿ. 
ُّٓ-ُْٓ 

ٍندىًرمُّ، بن إبراىيم محمد بن عبد اهلل  .ِٖ ، أبو عبد اهلل، العىًجيسي، اإًلٍسكى
 . ٍيًجيُّ تػّْ  المنعوت بالضياء، المعركؼ بابن اٍلمى

ُْٓ-ُٓٓ 

 ُٓٓ ، أبو عبد اهلل، البغدادم، اإلسكاؼ. محمد بن عبد اهلل بن أبي بكر  .ّٖ
 ُٓٓ .محمد بن عبد اهلل بن الحسن الصوفي  .ْٖ
، التُّونسي،   .ٖٓ محمد بن عبد اهلل بن عبد العالي، أبو عبد اهلل، التًَّمٍيًميُّ

 الشَّرىاًبيُّ 
ُٓٓ-ُٓٔ 

، محمد بن عبد اهلل بن محمد  .ٖٔ ليًسيُّ ، األىٍندى ، أبو عبد اهلل، السُّلىًميُّ
 ،  .المنعوت بالشَّرؼً اٍلميٍرسيُّ

ُٓٔ-ُٕٓ 

 ُٕٓ ، الفقيو. اٍلمىكّْيُّ ، أبو عبد اهلل، العىجيبي، محمد بن عبد اهلل بن محمد  .ٕٖ
، أبو بكر، كأبو عبد اهلل، كأبو أحمد، محمد بن عبد الباقي بن محمد  .ٖٖ

ٍنًدمُّ.  ، اٍلجى مىٍشًقيُّ ، الدّْ  اٍلبىجىًليُّ
ُٖٓ 

 ، أبو عبد اهلل، اٍلميٍوقىانيُّ حمد بن عبد الجليل بن عبد الكريمم  .ٖٗ

مىٍشًقيُّ الوفاة، الكتبي.   اٍلمىحًتد، المقدسي، الموًلد الدّْ
ُٖٓ-ُٓٗ 

، أبو عبد اهلل، البغدادم، محمد بن عبد الجليل بن أبي المجد  .َٗ
، التَّاًجري.  اٍلميعىدَّؿي

ُٓٗ 

، أبو عبد اهلل بن أبي محمد، محمد بن عبد الحق بن خىلىف  .ُٗ
 ، مىٍشًقيُّ  ، الحنبلي. الصَّاًلًحيُّ الدّْ

ُٓٗ-َُٔ 

، المصرم، الحق بن ىبة اهلل، أبو الفتحمحمد بن عبد   .ِٗ ، القيضىاًعيُّ
، الزُّنٍػبػيٍورمُّ  ، المنعوت بالشرؼ، المؤذّْف بالجامع الطيلىٍيًبيُّ ، الصُّوفيُّ
 األنور الحاكمي. 

َُٔ 

، المصرم، محمد بن عبد الدائم بن محمد، أبو المكاـر  .ّٗ  ُُٔ-َُٔ، القيضىاًعيُّ
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 المعركؼ بابن حمداف.
، اهلل، كأبو إبراىيم، أبو عبد محمد بن عبد الرحمن بن عبد اهلل  .ْٗ

، العىٍدؿ اًلًكيُّ ٍندىًرمُّ، المى ، اإًلٍسكى ، السٍَّعًدمُّ، األىٍغلىًبيُّ   التًَّمٍيًميُّ
ُُٔ-ُِٔ 

، الشافعي، ، لرحمن بن عبد اهلل، أبو حامدمحمد بن عبد ا  .ٓٗ اٍلحىلىًبيُّ
 المنعوت بالمجبي.المعركؼ بابن العجمي، 

ُِٔ-ُّٔ 

ٍيًنيُّ،  ،مد بن عبد الرحمن بن علي، أبو عبد اهللمح  .ٔٗ العىلىًومُّ اٍلحيسى
 .  المعركؼ بابن اٍلحىلىًبيُّ

ُّٔ-ُْٔ 

أبو عبد اهلل بن أبي محمد ، بد الرحمن بن محمدمحمد بن ع  .ٕٗ
، الفقيو نىًفيُّ ، اٍلحى مىٍشًقيُّ  .الفيوٍيرًة، األديب، عيرؼ بابن السُّلمي، الدّْ

ُْٔ 

األيٍزدمُّ، الفىاًسيُّ ، بد الرحمن بن محمد، أبو عبد اهللمحمد بن ع  .ٖٗ
.اٍلمىكّْيُّ األصل،    ، المعركؼ بابن الملجـو

ُْٔ-ُٔٓ 

، أبو عبد اهلل، الموصلي، القىًبٍيًصيُّ، بن عبد الرحمن بن محمد محمد  .ٗٗ
 الشَّاىدي. 

ُٔٓ-ُٔٔ 

، الخزرجيُّ، عبد الرحمن بن ناصر محمد بن  .ََُ ، أبو عبد اهلل، األىٍنصىاًرمُّ
 . ، الصوفيُّ  الفىاًسيُّ

ُٔٔ 

األصل،  اللٍَّمغىاًنيُّ ، السالـ بن إسماعيل، أبو المظفرمحمد بن عبد   .َُُ
، الفقيوي ال نىًفيُّ   .بغدادمُّ، اٍلحى

ُٔٔ 

، محمد بن عبد السال  .َُِ ـ بن أبي المعالي، أبو عبد اهلل، الكىازىريكًنيُّ
 ، المؤذف بقبة زمـز من الحـر الٌشريف. اٍلمىكّْيُّ 

ُٕٔ 

، ، عبد الصمد بن محمد، أبو عبد اهللمحمد بن   .َُّ ، الشَّافعيُّ اٍلحىلىًبيُّ
 المعركؼ بابن العىجىًمٌي، كالمنعوت بالقيٍطًب.

ُٕٔ-ُٖٔ 

، المعركؼ بابن محمد بن عبد العزيز بن أحمد، البغدادمُّ، المصرمُّ   .َُْ
 بىاقىا، كالمنعوت بالشَّمس. 

ُٖٔ 

ٍندىًرمُّ، محمد بن عبد العزيز بن إسماعيل  .َُٓ ، أبو عبد اهلل، اإًلٍسكى
، العىٍدؿي  اًلًكيُّ  .المى

ُٔٗ 

، ت، أبو عبد اهللمحمد بن عبد العزيز بن ثاب  .َُٔ ، البغدادمُّ، الٌصواؼي
 كالخياطي. 

ُٔٗ 

، أبو عبد اهلل، كأبو جعفر، حمد بن عبد العزيز بن عبد الرحيمم  .َُٕ
 . ، اٍلميحدّْثي ، اإًلٍدرًٍيًسيُّ  العىلىًومُّ، الحىسىًنيُّ

َُٕ 
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القرشي، الزىرم، ، أبو بكر، العزيز بن عبد الوىاببن عبد  محمد  .َُٖ
نٍ  اًلًكيُّ اإًلٍسكى  . دىًرمُّ، المى

َُٕ-ُُٕ 

المقرئي، ، أبو عبد اهلل، البغدادمُّ، بن عبد العزيز بن أبي الفتحمحمد   .َُٗ
 العىطَّاري.

ُُٕ 

، ، ن عبد العزيز بن عليمحمد ب  .َُُ ، الميعدَّؿي مىٍشًقيُّ أبو عبد اهلل، الدّْ
 المعركؼ بابن خلدكف. 

ُِٕ 

، المصرم، الشافعي، محمد بن عبد العظيم بن عبد القوم، الشامي  .ُُُ
 الحافظ، المنعوت بالرشيد. 

ُّٕ 

نيًجيُّ محمد بن عبد القادر بن محمد، أبو عبد اهلل،   .ُُِ ٍندى ، البغدادمُّ، البػى
 .  الصوفي، المنعوت بالتًَّقيّْ

ُّٕ 

، بن عبد الكافي بن عليمحمد   .ُُّ األصل،  الصَّقىلّْيُّ ، أبو بكر، الرَّبعيُّ
مىٍشًقيُّ  ، الفقيوي، القاضيالدّْ ، قاضي حمص، المنعوت ، الشَّافعيُّ
 بالشَّمًس.

ُّٕ-ُْٕ 

 ُْٕ اهلل، الموصلي.، أبو عبد بن عبد الكريم بن أحمد محمد  .ُُْ
، ، ك بن عيسى، أبو حامدمحمد بن عبد المل  .ُُٓ الكيٍرًدمُّ، اٍلمىارىاًنيُّ

 المصرمُّ الدار، الفقيو، الشافعي، الضرير، المنعوت بالكماؿ.
ُْٕ 

، أبو عبد اهلل، الكناني، حمد بن عبد المنعم بن عبد الرحمنم  .ُُٔ
 المصرم. 

ُْٕ-ُٕٓ 

راني، الحنبلي، أبو عبد اهلل، الح، رمحمد بن عبد المنعم بن عما  .ُُٕ
 . الفقيو، المحدّْث

ُٕٓ 

، المعركؼ محمد بن عبد المنعم بن عمر  .ُُٖ مىٍشًقيُّ ، أبو عبد اهلل، الدّْ
 بابن اٍلقىوَّاًس. 

ُٕٓ 

، األديب، د، أبو عبد اهلل، اليمنيمحمد بن عبد المنعم بن محم  .ُُٗ
 الصوفي، المعركؼ بابن الًخيىًمي، المنعوت بالشهاب. 

ُٕٔ-ُٕٕ 

، التػَّنيوًخيُّ، عبد المنعم بن نصر اهلل، أبو بكر، كأبو عبد اهلل محمد بن  .َُِ
، الم ، األديبي ، الشَّاعري نىًفيُّ ، اٍلحى مىٍشًقيُّ عركؼ بابن شقير، المنعوت الدّْ

 . بالٌتاج

ُٕٕ 

، ، أبو عبد اهلل، الصٍُّوًرمُّ د المؤمن بن أبي الفتحمحمد بن عب  .ُُِ
مىٍشًقيُّ   . تب، المعركؼ بابن الٌنجَّارلي، الكا، الحنبالدّْ

ُٕٕ-ُٕٖ 
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، لهادم بن يوسف، أبو عبد اهللمحمد بن عبد ا  .ُِِ ، النَّابػيليًسيُّ
اًعٍيًليٌ  مىٍشًقيُّ الجىمَّ   .، الدّْ

ُٕٖ-ُٕٗ 

، أبو عبد اهلل، الحراني، الحنبلي، محمد بن عبد الوىاب بن منصور  .ُِّ
 الفقيو، األديب، المنعوت بالشمس. 

ُٕٗ-َُٖ 

، أبو بكر، المخزكمي، عبد الواحد بن عبد الجليلمحمد بن   .ُِْ
، اللٍُّبنيُّ  الفقيو، الشافعي، القاضي، األديب،  ،الخالدم، النَّابػيليًسيُّ

  المنعوت بالزٌكٌي.

َُٖ 

راني، الصيدالني، محمد بن عبداف بن غيرىٌيب، أبو عبد اهلل الح  .ُِٓ
 .الملقب غيرىٌيب

ُُٖ 

، ، محمد بن عثماف بن أميرؾ  .ُِٔ أبو عبد اهلل، كأبو عثماف، النَّشىاًكًرمُّ
 .الخياط

ُُٖ 

ًىيٌ  ، أبو عبيدة، المركزممد بن عثماف بن أبي عليمح  .ُِٕ ٍندى ، المولد، البػى
 الشافعي، الفقيو، الواعظ، المنعوت بالبىًدٍيع.

ُُٖ-ُِٖ 

، الفقيو. محمد بن عثماف بن عمر  .ُِٖ نىًفيُّ  ُّٖ-ُِٖ ، أبو المحامد، الموصلي، اٍلحى
، أبو سعيد، األسىدم، الٌرخاباذم، الحنبلي، محمد بن عثماف بن نصر  .ُِٗ

 الفقيو. 
ُّٖ 

، أبو عبد اهلل، البغدادم، اٍلجيييوًشيُّ، محمد بن عىرىٍبشىاٍه بن حسين  .َُّ
  الخياط.

ُّٖ-ُْٖ 

، محمد بن عٍسكر بن زيد  .ُُّ مىٍشًقيُّ ، أبو عبد اهلل بن أبي العىسىاكر، الدّْ
 الطبيب، المنعوت بالنًَّفٍيس. 

ُْٖ 

محمد بن علي بن أحمد بن ميالعب، أبو عبد اهلل، البغدادم،   .ُِّ
 القىوَّاس. 

ُْٖ 

، أبو عبد اهلل، البغدادم، الدبٌاس، محمد بن علي بن األنجب  .ُّّ
 المعركؼ بابن سيعيود. 

ُْٖ-ُٖٓ 

ٌباؾ.   .ُّْ  ُٖٓ محمد بن علي بن بقاء، أبو البقاء، البغدادم، المعركؼ بابن السَّ
المعركؼ بابن أبي جرادة، كالمنعوت ، محمد بن علي بن سعيد  .ُّٓ

 بالشَّرؼ. 
 ُٖٓ-ُٖٔ 

، التٍّْكرًٍيًتيُّ، محمد بن علي بن سويد، أبو عبد اهلل  .ُّٔ ٍغًلًبيُّ ، التػَّ ، الرٍَّبًعيُّ
 التَّاجر. 

ُٖٔ-ُٖٕ 
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 ُٕٖ محمد بن علي بن شهماف، أبو جعفر، البغدادم، المقرئ.   .ُّٕ
، أبو الفضل، الواسطي المحًتد، البغدادم بد اهللمحمد بن علي بن ع  .ُّٖ

  الدار كالمولد، المقرئ، الخيَّاط. 
ُٖٖ 

، أبو منصور، البغدادم، البواب، محمد بن علي بن عبد الصمد  .ُّٗ
 الخياط، المقرئ. 

ُٖٖ-ُٖٗ 

، عبد الوىاب محمد بن علي بن  .َُْ اًلًكيُّ ًرمُّ، المى ٍندى ، أبو الفرج، اإًلٍسكى
 الخطيب، القاضي، المعركؼ بابن الموفق، كالمنعوت بالزٍَّين. 

ُٖٗ 

، أبو طالب، العراقي، اللغوم، الشاعر، محمد بن علي بن علي  .ُُْ
 المعركؼ بابن الًخيىًمي، كالمنعوت بالمهٌذب. 

ُٖٗ 

، الفقيو، اٍلحىمىًومُّ هلل، ، أبو عبد امحمد بن علي بن غازم  .ُِْ نىًفيُّ ، اٍلحى
  األديب، الشاعر، نزيل بغداد، المنعوت باألصيل.

َُٗ 

 َُٗ ، أبو عبد اهلل، البغدادم، الصوفي. بن علي بن قاسم محمد  .ُّْ
 ُُٗ-َُٗ ، المصرم، الشافعي. أبو عبد اهلل، بن علي بن محمد محمد  .ُْْ
، البغدادم، المدائنيمحمد بن علي بن محمد، أبو عبد اهلل،   .ُْٓ

 المعركؼ بابن أبي الحديد. 
ُُٗ 

 ُِٗ-ُُٗ  بن علي بن محمد، أبو عمر، األندلسي. محمد  .ُْٔ
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 علي. د: ٖتقيق( ىػٗٙٚ ت) أيبك بن خليل الدين صبلح: الصفدي النصر، وأعواف العصر أعياف 

 ببَتوت، ا١تعاصر الفكر دار: ط. ٤تمد ساِل ٤تمود. د موعد، ٤تمد. د عشمة، أبو نبيل. د زيد، أبو
 .ٔط أجزاء، ٘ ُب ـ،ٜٜٛٔ - ىػٛٔٗٔ سنة

 بتحقيق: د. عبد القيـو عبد ىػ( ٜٕٙ، ابن نقطة: عبد الغٍت بن أيب بكر اٟتنبلي )ت اإلكماؿ إكماؿ
 .ٔـ، طٜٜٛٔىػ ٓٔٗٔريب النب، ط: جامعة أـ القرى ٔتكة ا١تكرمة، سنة 

  إيضاح ا١تكنوف ُب الذيل على كشف الظنوف، البغدادي: إٝتاعيل باشا بن ٤تمد الباباين )ت
 ـ.ٕٜٜٔىػ ٖٔٗٔىػ(. ط: دار الكتب العلمية ببَتوت، سنة ٜٖٖٔ

 ،ىػ(. ٖتقيق: ٖٙٗابن عبد الب: يوسف بن عبد اهلل بن ٤تمد )ت  االستيعاب ُب معرفة األصحاب
 .ٔأجزاء، ط ٗىػ، ُب ٕٔٗٔعلي ٤تمد البجاوي، ط: دار اٞتيل ببَتوت، سنة 

  اإلشارات إىل أٝتاء الرسائل ا١تودعة ُب بطوف اجمللدات واجملبلت، تأليف: مشهور بن حسن آؿ
 .ٔص، طٖٕٓىػ، ُب ٗٔٗٔسلماف، ط: دار الصميعي، سنة 

  ىػ( ط: دار العلم للمبليُت، سنة ٜٖٙٔاألعبلـ، للزركلي: خَت الدين بن ٤تمود بن ٤تمد )ت
 .٣ٔ٘تلدات، طٛـ، ُب ٕٕٓٓ

 البن ماكوال: علي بن نسابواأل والكٌت االٝتاء ُب وا١تختلف ا١تؤتلف عن االرتياب رفع ُب اإلكماؿ ،
أجزاء،  ٚـ، ُب ٜٜٓٔىػ ٔٔٗٔ ىػ( ط: دار الكتب العلمية ببَتوت،٘ٚٗىبة اهلل بن جعفر )ت 

 .ٔط
 ىػ(. ٖتقيق: عبد الرٛتن بن حيِت ٕٙ٘، السمعاين: عبد الكرًن بن ٤تمد بن منصور )ت األنساب

 .ٔـ، طٕٜٙٔىػ ٕٖٛٔا١تعلمي اليماين وغَته، ط: ٣تلس دائرة ا١تعارؼ العثمانية ْتيدر آباد، سنة 
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 ىػ(. ٚٓ٘)ت ٤تمد بن طاىر بن علي  سراين:، ابن القياألنساب ا١تتفقة ُب ا٠تط ا١تتماثلة ُب النقط
 .ٔـ، طٜٜٔٔىػ ٖٔٔٗٔتقيق: كماؿ يوسف اٟتوت، ط: دار الكتب العلمية ببَتوت، سنة 

  ىػ(. ٖتقيق: ٤تفوظ الرٛتن ٕٜٕالبحر الزخار "مسند البزار" البزار: أٛتد بن عمرو بن عبد ا٠تالق )ت
 ٛٔمكتبة العلـو اٟتكم با١تدينة ا١تنورة، ُب  زين اهلل؛ عادؿ بن سعد؛ صبي عبد ا٠تالق الشافعي، ط:

 جزءاً.
  ىػ(. ٖتقيق: ٘ٗٚالبحر احمليط ُب التفسَت، أبو حياف األندلسي: ٤تمد بن يوسف بن علي )ت

 ـ. ٕٓٓٓىػ ٕٓٗٔصدقي ٤تمد ٚتيل، ط: دار الفكر ببَتوت، سنة 
 ىػ( ٗٚٚلبداية والنهاية، البن كثَت: إٝتاعيل بن كثَت الدمشقي )ت ا 

 جزء. ٗٔـ، ُب ٜٛٛٔىػ  ٖٛٓٗٔتقيق علي شَتي، ط: دار إحياء الًتاث العريب ببَتوت، سنة  -
 جزءاً. ٘ٔـ، ُب ٜٙٛٔىػ ٚٓٗٔط: دار الفكر ببَتوت، سنة  -
 ٣تلداً. ٕٔـ، ُب ٖٕٓٓىػ ٕٖٗٗٔتقيق د. عبد اهلل الًتكي، ط: دار ىجر، سنة  -

 ىػ(. ط: ٕٓ٘ٔمد بن علي بن ٤تمد )ت ، الشوكاين: ٤تالبدر الطالع ٔتحاسن من بعد القرف السابع
 دار ا١تعرفة ببَتوت، ُب جزأين.

  ىػ(. ٖتقيق: عبد اٟتفيظ منصور، ط: الدار ٖٓٚبرنامج التجيب، القاسم بن يوسف السبيت )ت
 ـ.ٜٔٛٔتونس، سنة  -العربية للكتاب، ليبيا 

  ىػ(. ٖتقيق: ٤تمد ٜٗٚبرنامج الوادي آشي، ٤تمد بن جابر الوادي آشي األصل، التونسي )ت
 ـ. ٜٓٛٔىػ ٤ٔٗٓٓتفوظ، ط: دار الغرب اإلسبلمي ببَتوت، سنة 

 ىػ(. ٖتقيق: د.سهيل ٓٙٙ، ابن العدًن: عمر بن أٛتد بن ىبة اهلل )ت حلب تاريخ ُب الطلب بغية
 جزءاً. ٕٔزكار، ط: دار الفكر، ُب 

 جبلؿ الدين السيوطي: عبد الرٛتن بن أيب بكر )ت والنحاة اللغويُت طبقات ُب الوعاة بغية ،
 لبناف، ُب ٣تلدين.  -ىػ(. ٖتقيق: ٤تمد أبو الفضل إبراىيم، ط: ا١تكتبة العصرية بصيدا ٜٔٔ

 ىػ(. ٕ٘ٓٔ، مرتضى الزّبيدي: ٤تمد بن ٤تمد بن عبد الرزاؽ )ت القاموس جواىر من العروس تاج
 جزءاً. ٖٓٗتقيق: ٣تموعة من احملققُت، ط: دار ا٢تداية، ُب 

 ٖتقيق: سامي بن سيد الصقار، (ىػٖٚٙ)ت  ا١تبارؾ بن أٛتد بن ا١تبارؾ، ابن ا١تستوُب: إربل تاريخ .
 ـ، ُب ٣تلدين.ٜٓٛٔط: وزارة الثقافة واإلعبلـ؛ دار الرشيد للنشر بالعراؽ، سنة 

 ط: دار الكتب العلمية ببَتوت، سنة (ىػٜٗٚ )ت مرع بن مظفر بن عمر: الوردي ابن تاريخ .
 .ٔـ، ُب جزأين، طٜٜٙٔىػ ٚٔٗٔ

 ىػ(. د. بشار عواد معروؼ، ط: ٖٙٗ، ا٠تطيب البغدادي: أٛتد بن علي بن ثابت )ت بغداد تاريخ
 .ٔجزءاً، ط ٙٔـ، ٕٕٓٓىػ ٕٕٗٔدار الغرب اإلسبلمي ببَتوت، سنة 
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  ىػ(. ٖتقيق: ٤تمد ٤تي الدين عبد اٟتميد، ٜٔٔأيب بكر )ت تاريخ ا٠تلفاء، السيوطي: عبد الرٛتن بن
 ـ.ٕٜ٘ٔىػ ٖٔٚٔط: مطبعة السعادة ٔتصر، سنة 

  ىػ( ٖتقيق: د. ٛٗٚتاريخ اإلسبلـ ووفيات ا١تشاىَت األعبلـ، للذىب: ٤تمد بن أٛتد بن عثماف )ت
 .ٕـ، طٜٜٛٔىػ ٛٔٗٔعمر عبد السبلـ، ط: الكتاب العريب ببَتوت، سنة 

 أٛتد  :ٖتقيقىػ(. ٗٛٙ)ت عّز الدين ٤تّمد بن علي بن إبراىيم ابن شّداد:  ك الظاىر،تاريخ ا١تل
  .ٔـ، طٖٜٛٔىػ ٖٓٗٔ: ا١تعهد األ١تاين للدراسات الشرقية، سنة حطيط،

  ىػ(. ٕٜٓالتب ا١تسبوؾ ُب ذيل السلوؾ، مشس الدين السخاوي: ٤تمد بن عبد الرٛتن بن ٤تمد )ت
 ص.ٕٖٗ ط: مكتبة الكليات األزىرية، ُب

 ٖتقيق: ىػ(ٕ٘ٛأٛتد بن علي بن ٤تمد )ت ، ابن حجر العسقبلين: ا١تشتبو بتحرير ا١تنتبو تبصَت .
 ٤تمد علي النجار، ط: ا١تكتبة العلمية ببَتوت.

  ٖتفة األحوذي بشرح جامع الًتمذي، ا١تباركفوري: ٤تمد بن عبد الرٛتن بن عبد الرحيم )ت
 أجزاء. ٓٔببَتوت، ُب ىػ(. ط: دار الكتب العلمية ٖٖ٘ٔ

 رحلة ابن بطوطة( ابن بطوطة: ٤تمد بن عبد اهلل  ٖتفة النظار ُب غرائب االمصار وعجائب األسفار(
 ىػ(. ط: دار الشرؽ العريب، ُب جزأين.ٜٚٚبن ٤تمد )ت 

  ىػ(. ط: دار إحياء الًتاث ٛٗٚتذكرة اٟتفاظ، الذىب: ٤تمد بن أٛتد بن عثماف، أبو عبد اهلل )ت
 ا٢تند. -مصورة عن طبعة دائرة ا١تعارؼ العثمانية ْتيدر آباد، الدكن العريب،

 طبع مع كتاب ا١تستدرؾ بتحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، ط: دار التلخيص ُب الذىب تعليقات ،
 ـ.ٜٜٓٔىػ ٔٔٗٔالكتب العلمية ببَتوت، سنة 

 ٤تمد بن علي بن ٤تمود )ت ، ابن الصابوين: واأللقاب واألٝتاء األنساب ُب اإلكماؿ إكماؿ تكملة
 ىػ( ط: دار الكتب العلمية ببَتوت.ٓٛٙ

 ابن ناصر الدمشقي: ٤تمد بن عبد اهلل وكناىم وألقاهبم وأنساهبم الرواة أٝتاء ضبط ُب ا١تشتبو توضيح ،
ـ، ٖٜٜٔىػ(. ٖتقيق: ٤تمد نعيم العرقسوسي، ط: مؤسسة الرسالة ببَتوت، سنة ٕٗٛبن ٤تمد )ت 

 .٣ٔتلدات، ط ُٜب 
 عبد ا١تؤمن بن خلف بن شرؼ )ت الدِّمياطيّ ، شرؼ الدين التسلي واالغتباط ١تن تقدـ من األفراط :

مكتبة الساعي بالرياض؛ مكتبة القرآف بالقاىرة، ط: إبراىيم،  السيد ٣تدي وتعليق: ٖتقيقىػ(. ٘ٓٚ
 .ٔص، طٓٔٔـ، ُب ٜٛٛٔىػ ٛٓٗٔسنة 

 ىػ(. ٙٓٛ: زين الدين عبد الرحيم بن اٟتسُت )ت التقييد واإليضاح شرح مقدمة ابن الصبلح، العراقي
 .ٔـ، طٜٓٚٔىػ ٜٖٖٛٔتقيق: عبد الرٛتن ٤تمد عثماف، ط: دار الفكر ببَتوت، سنة 
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  التلخيص اٟتبَت ُب ٗتريج أحاديث الرافعي الكبَت، ابن حجر العسقبلين: أٛتد بن علي بن ٤تمد )ت
ىػ ٙٔٗٔسة قرطبة ٔتصر، سنة ىػ(. ٖتقيق: أبو عاصم حسن بن عباس بن قطب، ط: مؤسٕ٘ٛ

 أجزاء. ٗ، ُب ٔـ، طٜٜ٘ٔ
 ابن شاىُت: عمر بن أٛتد بن جزء من حديث أيب حفص عمر بن أٛتد ابن شاىُت عن شيوخو ،

ـ، ٜٜٛٔىػ ٛٔٗٔىػ(. ٖتقيق: ىشاـ بن ٤تمد، ط: أضواء السلف بالرياض، سنة ٖ٘ٛعثماف )ت 
 . ٔط

  ىػ(. نشره: مَت ٘ٚٚبن ٤تمد بن نصر اهلل القرشي )ت اٞتواىر ا١تضية ُب طبقات اٟتنفية، عبد القادر
 ٤تمد كتب خانو بكراتشي، ُب ٣تلدين.

  اٞتواىر والدرر ُب ترٚتة شيخ اإلسبلـ ابن حجر، السخاوي: ٤تمد بن عبد الرٛتن بن ٤تمد )ت
ـ، ُب ٜٜٜٔىػ ٜٔٗٔىػ(.  ط: دار ابن حـز ببَتوت، ٖتقيق: إبراىيم باجس عبد اجمليد، سنة ٕٜٓ

 .ٔدات، ط٣تل ٖ
  ىػ(. ٖتقيق: ٖٔٛحديث الزىري، أبو الفضل البغداد الزىري: عبيد اهلل بن عبد الرٛتن بن ٤تمد )ت

ـ، ٜٜٛٔىػ ٛٔٗٔ، ط: أضواء السلف بالرياض، سنة حسن بن ٤تمد بن علي شبالة البلوطد. 
 .ٔط

 ر )ت ، جبلؿ الدين السيوطي، عبد الرٛتن بن أيب بكوالقاىرة مصر تاريخ ُب احملاضرة حسن
ىػ ٖٚٛٔىػ(. بتحقيق: ٤تمد أبو الفضل إبراىيم، ط: دار إحياء الكتب العربية ٔتصر، ٜٔٔ

 . ٔـ، ُب جزأين، طٜٚٙٔ
 ىػ(. ط: دار ٖٚٓٔ)ت  القنوجي حسن صديق، أبو الطيب القنوجي: الستة الصحاح ذكر ُب اٟتطة

 ـ.ٜ٘ٛٔىػ ٘ٓٗٔالكتب العلمية ببَتوت، سنة 
 ىػ(. ط: ٖٓٗ، أبو نعيم األصبهاين: أٛتد بن عبد اهلل بن أٛتد )ت األصفياء وطبقات األولياء حلية

 .ٗأجزاء، ط ٓٔـ، ُب ٜٗٛٔىػ ٘ٓٗٔدار الكتاب العريب ببَتوت، سنة 
 بن أٛتد بن الرزاؽ عبد: البغدادي الفوطي ابن السابعة، ا١تائة ُب النافعة والتجارب اٞتامعة اٟتوادث 

 .ٔط ص،ٜٖٕ ُب ـ،ٜٚٛٔ سنة اٟتديث، الفكر دار: ط(. ىػٖٕٚ ت) ٤تمد
  ىػ(. ٖتقيق: ٤تمد ٕ٘ٓٔدرة اٟتجاؿ ُب أٝتاء الرجاؿ، ابن القاضي: أٛتد بن ٤تمد ا١تكناسي )ت

 األٛتدي، ط: دار الًتاث بالقاىرة.
  صبلح الدين  -دليل مؤلفات اٟتديث الشريف ا١تطبوعة القددية واٟتديثة، تأليف: ٤تي الدين عطية

 ـ، ُب ٣تلدين.ٜٜ٘ٔىػ ٕٙٗٔمضاف يوسف، ط: دار ابن حـز ببَتوت، سنة ٤تمد خَت ر  -حفٍت 
  ىػ(. نشره: سليم إبراىيم ٖٗ٘ديواف ا١تتنب، أبو الطيب ا١تتنب: أٛتد بن اٟتسُت بن اٟتسن )ت

 ص.ٕٓ٘ـ، ُب ٕٜٙٔصادر، دار صادر ببَتوت، سنة 
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 ىػ(. ٕ٘ٛبن علي بن ٤تمد )ت  الدرر الكامنة ُب أعياف ا١تائة الثامنة، ابن حجر العسقبلين: أٛتد
ىػ ٕٜٖٖٔتقيق: ٤تمد عبد ا١تعيد ضاف، ط: ٣تلس دائرة ا١تعارؼ العثمانية، حيدر أباد با٢تند، سنة 

 أجزاء. ٙـ، ُب ٕٜٚٔ
  ىػ(. ط: ٘ٙٙذيل الروضتُت ُب أخبار الدولتُت، أبو شامة: عبد الرٛتن بن إٝتاعيل ا١تقدسي )ت

 ـ.ٜٚٗٔىػ ٖٙٙٔالقاىرة 
 ىػ(. ٜ٘ٚنابلة، ابن رجب اٟتنبلي: زين الدين عبد الرٛتن بن أٛتد بن رجب )ت ذيل طبقات اٟت

ـ، ٕ٘ٓٓىػ ٕٖ٘ٗٔتقيق: د. عبد الرٛتن بن سليماف العثيمُت، ط: مكتبة العبيكاف بالرياض، سنة 
 .ٔأجزاء، ط ُ٘ب 

 اإلسبلمي ىػ(. ط: دار الكتاب ٕٙٚ، اليونيٍت: قطب الدين موسى بن ٤تمد )ت الزماف مرآة ذيل
 ٣تلدات. ٗـ، ُب ٕٜٜٔىػ ٖٔٗٔبالقاىرة، سنة 

 ىػ(. ٕٖٛ، تقي الدين الفاسي: ٤تمد بن أٛتد بن علي )ت واألسانيد السنن رواة ُب التقييد ذيل
 .ٔـ، طٜٜٓٔىػ ٓٔٗٔبتحقيق: كماؿ يوسف اٟتوت، ط: دار الكتب العلمية ببَتوت، 

 السفر ا٠تامس( أبو عبد اهلل ا١تراكشي: ٤تمد بن ٤تمد بن  والصلة ا١توصوؿ لكتايب والتكملة الذيل(
 .ٔـ، طٜ٘ٙٔىػ(. ٖتقيق: إحساف عباس، ط: دار الثقافة ببَتوت، سنة ٖٓٚعبد ا١تلك )ت 

  ـ.ٜٛٙٔرحلة العبدري، ٤تمد بن ٤تمد العبدري، ٖتقيق: ٤تمد الفاسي، الرباط 
 ،م كردي، دار سعد الدين بدمشق، سنة ٖتقيق: علي إبراىي رحلة العبدري، ٤تمد بن ٤تمد العبدري

 .ٕص، طٖٛٚـ، ُب ٕ٘ٓٓ ىػٕٙٗٔ
 ىػ(. ٖتقيق: د. ٕ٘ٛ، ابن حجر العسقبلين: أٛتد بن علي بن ٤تمد )ت مصر قضاة عن اإلصر رفع

 .ٔـ، طٜٜٛٔىػ ٛٔٗٔعلي ٤تمد عمر، ط: مكتبة ا٠تا٧تي بالقاىرة، سنة 
  ،ىػ(. ٖتقيق: ٖ٘ٗٔالكتاين: ٤تمد بن جعفر )ت الرسالة ا١تستطرفة لبياف مشهور كتب السنة ا١تصنفة

ـ، ُب ٜٙٛٔىػ ٤ٔٗٓٙتمد ا١تنتصر ٤تمد الزمزمي الكتاين، ط: دار البشائر اإلسبلمية ببَتوت، سنة 
 .ٗجزء، ط

  ّىػ(. ٖتقيق: ُدونَالد ٕ٘ٚ)ت  زُْبَدة الفكرة ُب تاريخ ا٢تجرة، األمَت بيبس: ركن الدين بيبس ا١تنصوري
 .ٔص، طٜٓ٘ـ، ُب ٜٜٛٔىػ َٜٔٗٔتوت س. ريتَشاردز، ط: ب

  ىػ(. ٖتقيق: حبيب الرٛتن ٔٛٔالزىد والرقائق، ابن ا١تبارؾ: عبد اهلل بن ا١تبارؾ بن واضح )ت
 األعظمي، ط: دار الكتب العلمية ببَتوت.

  سبل السبلـ شرح بلوغ ا١تراـ من أدلة األحكاـ، الصنعاين: ٤تمد بن إٝتاعيل. ٖتقيق: ٤تمد عبد العزيز
 .ٗىػ، ط ٜٖٚٔا٠تول، ط: دار إحياء الًتاث العريب ببَتوت، سنة 

  ىػ( ٖتقيق: شعيب األرنؤوط، ٤تمد ٛٗٚسَت أعبلـ النببلء، للذىب: ٤تمد بن أٛتد بن عثماف )ت
 .٣ٜتلد،ط ٖٕىػ، ُب ٖٔٗٔنعيم العرقسوسي، ط: مؤسسة الرسالة ببَتوت، سنة 
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 األلباين: ٤تمد ناصر الدين بن اٟتاج األمة ُب سيئال وأثرىا وا١توضوعة الضعيفة األحاديث سلسلة ،
 . ٔجزءاً، ط ٗٔـ، ُب ٕٜٜٔىػ ٕٔٗٔىػ(. ط: دار ا١تعارؼ بالرياض، سنة ٕٓٗٔنوح )ت 

  ىػ(ٚٙٔٔسلوة األحزاف لبلجتناب عن ٣تالسة األحداث والنسواف، ٤تمد بن ٛتيد ا١تشتول )توُب بعد 
 ىػ(. ٖتقيق: ٤تمد عبد ٘ٗٛبن علي بن عبد القادر )ت ، ا١تقريزي: أٛتد ا١تلوؾ دوؿ ١تعرفة السلوؾ

 .٣ٔتلدات، ط ٛـ، ُب ٜٜٚٔىػ ٛٔٗٔالقادر عطا، ط: دار الكتب العلمية ببَتوت، سنة 
 ابن العماد اٟتنبلي: عبد اٟتي بن أٛتد بن ٤تمد )ت ذىب من أخبار ُب الذىب شذرات ،

ىػ ٙٓٗٔ: دار ابن كثَت بدمشق، سنة ىػ(. بتحقيق: عبد القادر األرنؤوط، ٤تمود األرنؤوط، طٜٛٓٔ
 ٣تلدات.  ٓٔـ، ُب ٜٙٛٔ

  شرح الزرقاين على موطأ اإلماـ مالك، الزرقاين: ٤تمد بن عبد الباقي بن يوسف، ط: دار الكتب
 .ٔ، طـٜٜٔٔ ىػٔٔٗٔالعلمية ببَتوت، سنة 

 ٖتقيق: د. ىػ(. ٖٔٔ، ٤تمد بن إسحاؽ بن خزدية أبو بكر السلمي النيسابوري )ت خزدية ابن صحيح
 أجزاء. ٗـ، ُب ٜٓٚٔىػ ٤ٖٜٔٓتمد مصطفى األعظمي، ط: ا١تكتب اإلسبلمي ببَتوت، سنة 

  صحيح البخاري: اٞتامع الصحيح ا١تختصر، البخاري: ٤تمد بن إٝتاعيل أبو عبداهلل اٞتعفي )ت
 ٙـ، ُب ٜٚٛٔىػ ٚٓٗٔىػ(. ٖتقيق: د. مصطفى ديب البغا، ط: دار ابن كثَت ببَتوت، سنة ٕٙ٘

 .ٖاء، طأجز 
  ىػ(. ٖتقيق: ٤تمد فؤاد ٕٔٙصحيح مسلم، مسلم بن اٟتجاج أبو اٟتسُت القشَتي النيسابوري )ت

 أجزاء. ٘ىػ(. ط: دار إحياء الًتاث العريب ببَتوت، ُب ٖٛٛٔعبد الباقي )ت 
  ىػ( ٖتقيق: ٜ٘ٙصلة التكملة لوفيات النقلة، اٟتسيٍت: عز الدين أٛتد بن ٤تمد بن عبد الرٛتن )ت

 .ٔـ، ُب ٣تلدين، طٕٚٓٓىػ ٕٛٗٔبشار عّواد، ط: دار الغرب، سنة أ.د. 
  ىػ(. ٖتقيق: د. ٕٔٛالصمت وآداب اللساف، ابن أيب الدنيا: أبو بكر عبد اهلل بن ٤تمد بن عبيد )ت

 .ٔص، طٗ٘ٚـ، ُب ٜٙٛٔىػ ٧ٔٗٓٙتم عبد الرٛتن خلف، ط: دار الغرب اإلسبلمي، سنة 
 ىػ(. ط: ٕٜٓلسخاوي: ٤تمد بن عبد الرٛتن بن ٤تمد )ت الضوء البلمع ألىل القرف التاسع، ا

 أجزاء. ٙمنشورات دار مكتبة اٟتياة ببَتوت، ُب 
 أكـر ٖتقيق(. ىػٗٗٚ ت) ا٢تادي عبد بن أٛتد بن ٤تمد: ا٢تادي عبد ابن اٟتديث، علماء طبقات 

 .ٕط ـ،ٜٜٙٔ ىػٚٔٗٔ سنة الرسالة، مؤسسة: ط الزيبق، إبراىيم - البوشي
  ىػ(. ط: دار ٜٔٔاٟتفاظ، جبلؿ الدين السيوطي: أبو الفضل عبد الرٛتن بن أيب بكر )ت طبقات

 .ٔىػ، ُب جزء، طٖٓٗٔالكتب العلمية ببَتوت، سنة 
  ىػ(. ٔٚٚطبقات الشافعية الكبى، السبكي: تاج الدين عبد الوىاب بن علي بن عبد الكاُب )ت

 أجزاء. ٓٔىػ، ٖٔٗٔعة والنشر، سنة ٖتقيق: د. ٤تمود ٤تمد الطناحي، ط: مكتبة ىجر للطبا
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 ىػ(. ٖتقيق: د. اٟتافظ عبد ٔ٘ٛ، ابن قاضي شهبة: أبو بكر بن أٛتد بن ٤تمد )ت الشافعية طبقات
 .ٔأجزاء، ط ٗـ، ُب ٜٚٛٔىػ ٚٓٗٔالعليم خاف، ط: عاِل الكتب ببَتوت، سنة 

  د. أٛتد عمر ىاشم؛ ىػ(. ٖتقيق: ٗٚٚطبقات الشافعيُت، ابن كثَت: إٝتاعيل بن عمر بن كثَت )ت
 ـ.ٖٜٜٔىػ ٖٔٗٔد. ٤تمد زينهم ٤تمد عزب، ط: مكتبة الثقافة الدينية ٔتصر، سنة 

 ىػ(. ٖتقيق: سليماف بن صاّب ا٠تزي، ٔٔ، األدنروي: أٛتد بن ٤تمد )توُب ُب القرف ا١تفسرين طبقات
 .ٔـ، طٜٜٚٔط: مكتبة العلـو واٟتكم با١تدينة ا١تنورة، سنة 

  ىػ(. ٕٙٛالتقريب، أبو زرعة: ول الدين أٛتد بن عبد الرحيم بن اٟتسُت )ت طرح التثريب ُب شرح
 ـ.ٕٖٓٓٓتقيق: عبد القادر ٤تمد علي، ط: دار الكتب العلمية ببَتوت، سنة 

  الطالع السعيد اٞتامع ألٝتاء الفضبلء والرواة بأعلى الصعيد، كماؿ الدين األدفوي: جعفر بن ثعلب
 .ٔىػ، طٜٖٖٔة اٞتمالية، سنة ىػ(. ط: ا١تطبعٛٗٚبن جعفر )ت 

 ا١تصرية ا٢تيئة: ط( ىػ٘٘ٛ ت) أٛتد بن ٤تمود: العيٍت الدين بدر الزماف، أىل تاريخ ُب اٞتماف عقد 
 :ٔط ٣تلدات، ٗ ص،ٓٙ٘ العامة،

  عيوف األثر ُب فنوف ا١تغازي والشمائل والسَت، ابن سيد الناس: ٤تمد بن عبد اهلل بن حيي )ت
 الدين للطباعة والنشر.ىػ(. ط: مؤسسة عز ٖٗٚ

  ىػ(. ٖتقيق: عفيف نايف، ط: ٗٙٚعيوف التواريخ، ابن شاكر الكتب: ٤تمد بن شاكر بن أٛتد )ت
 ـ.ٜٜٙٔدار الثقافة للطباعة والنشر، سنة 

 ىػ( بتحقيق: ٛٙٙ، ابن أيب أصيبعة: أٛتد بن القاسم بن خليفة )ت األطباء طبقات ُب األنباء عيوف
 مكتبة اٟتياة ببَتوت.د. نزار رضا، ط: دار 

 ىػ(. ٖتقيق: ٤تمد ٛٗٚ، مشس الدين الذىب: ٤تمد بن أٛتد بن عثماف )ت غب من خب ُب العب
 ٣تلدات. ٗالسعيد بن بسيوين زغلوؿ، ط: دار الكتب العلمية ببَتوت، ُب 

  ىػ ٜٜٖٔىػ(. ط: ا١تطبعة السلفية بالقاىرة، ٖٛٛالعزلة، ا٠تطايب: ٛتد بن ٤تمد بن إبراىيم )ت
 .ٕـ، طٜٜٚٔ

 ٖتقيق  ىػ(. ٕٖٛتقي الدين الفاسي: ٤تمد بن أٛتد بن علي )ت ، العقد الثمُت ُب تاريخ البلد األمُت
 ـ.ٜٜٙٔ-٤ٜٔ٘ٛتمود الطناحي، القاىرة و  ،فؤاد سيدو األساتذة: الفقي، 

 بتحقيق: ىػ(. ٖٖٛ، مشس الدين اٞتزري: ٤تمد بن ٤تمد بن ٤تمد )ت القراء طبقات ُب النهاية غاية
 أجزاء. ٖىػ، مكتبة ابن تيمية، ُب ٖٔ٘ٔبرجسًتاسر، سنة 

  ىػ(. رقم  ٕ٘ٛفتح الباري شرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقبلين: أٛتد بن علي بن حجر )ت
كتبو وأبوابو وأحاديثو: ٤تمد عبد الباقي، خرجو وصححو وأشرؼ على طبعو: ٤تب الدين ا٠تطيب، 

 جزءاً. ٖٔىػ، ُب ٜٖٚٔط: دار ا١تعرفة ببَتوت، سنة 
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  ىػ(. ٕٜٓفتح ا١تغيث بشرح ألفية اٟتديث للعراقي، السخاوي: ٤تمد بن عبد الرٛتن بن ٤تمد )ت
 ـ.ٖٕٓٓىػ ٕٗٗٔ ٖتقيق: علي حسن علي، ط: مكتبة السنة ٔتصر، سنة

  ،مياطيّ فضل ا٠تيل ىػ(. ٖتقيق: نظاـ يعقويب، ط: دار نوادر ٘ٓٚ: عبد ا١تؤمن بن خلف )ت الدِّ
 .ٔص، طٕٛٗـ، ُب ٕٔٔٓىػ ٕٖٗٔسنة  ببَتوت،

 نسخة إلكًتونية، ا١تكتبة الشاملة.لك فيصل، إصدار مركز ا١تلك فيصلفهرس ٥تطوطات مركز ا١ت ، 
 ،الشاملة. نسخة إلكًتونية، ا١تكتبة فهرس ا١تكتبة ا٠تالدية بالقدس 
 ،سنة  الفهرس الشامل للًتاث العريب اإلسبلمي، قسم اٟتديث، ط: مؤسسة آؿ البيت بعّماف

 ٣تلدات. ٖـ، ُب ٜٜٔٔ
  ىػ( ٖتقيق: علي ٤تمد ٗٙٚفوات الوفيات، ابن شاكر الكتب: ٤تمد بن شاكر بن أٛتد الكتب )ت

 .ٔـ، طٕٓٓٓبن يعوض اهلل؛ عادؿ أٛتد عبد ا١توجود، ط: دار الكتب العلمية ببَتوت، سنة 
  ُب شعراء ىذا الزماف( ابن الشعار:  قبلئد اٞتُماف ُب فرائد شعراء ىذا الزماف )ا١تشهور بػ: عقود اٞتماف

ىػ(. ٖتقيق: كامل سلماف اٞتبورّي، ط: دار الكتب ٗ٘ٙكماؿ الدين ا١تبارؾ بن الشعار ا١توصلي )ت 
 .٣ٔتلدات، ط ٛـ، ُب ٕ٘ٓٓىػ ٕٙٗٔالعلمية ببَتوت، سنة 

 العجلوين: إٝتاعيل بن الناس كشف ا٠تفاء ومزيل اإللباس عما اشتهر من األحاديث على ألسنة ،
 . ٗىػ، ط٤ٔٗٓ٘تمد اٞتراحي، ٖتقيق: أٛتد القبلش، ط: مؤسسة الرسالة ببَتوت، سنة 

  كشف الظنوف عن أسامي الكتب والفنوف، حاجي خليفة: مصطفى بن عبداهلل القسطنطيٍت الرومي
 .ـ، ُب ٣تلدينٕٜٜٔىػ ٖٔٗٔ سنة ىػ(. ط: دار الكتب العلمية ببَتوت،ٚٙٓٔاٟتنفي )ت 

  مياطيّ كشف ا١تغطى ُب تبُت الصبلة الوسطى، شرؼ الدين : عبد ا١تؤمن بن خلف بن شرؼ )ت الدِّ
ـ، ُب ٜٜٛٔىػ ٓٔٗٔدار الصحابة للًتاث بطنطا، سنة ط: ، السيد فتحي ٣تديٖتقيق: ىػ(. ٘ٓٚ
 .ٔص، طٕٜٔ

 ىػ(. ٖتقيق: ٖ٘ٙ، أبو ٛتد اٞترجاين: عبد اهلل بن عدي بن عبد اهلل )ت الرجاؿ ضعفاء ُب الكامل
 .ٖأجزاء، ط ٚـ، ُب ٜٛٛٔىػ ٜٓٗٔحيِت ٥تتار غزاوي، ط: دار الفكر ببَتوت، سنة 

 ىػ( ط: دار ٜٔٔ، جبلؿ الدين السيوطي: عبد الرٛتن بن أيب بكر )ت األنساب ٖترير ُب اللباب لب
 صادر ببَتوت.

 ط: (ىػٔٚٛمد )ت٤ت بن ٤تمد بن ٤تمد، تقي الدين ابن فهد: اٟتفاظ طبقات بذيل األٟتاظ ٟتظ .
 .ٔـ، طٜٜٛٔىػ ٜٔٗٔدار الكتب العلمية ببَتوت، سنة

 ىػ(. ط: دار صادر ببَتوت، ٔٔٚ، ابن منظور: ٤تمد بن مكـر بن منظور ا١تصري )ت العرب لساف
 .ٔجزءاً، ط ُ٘ٔب 

 ىػ(. ط: ٖٓٙ، ابن األثَت اٞتزري: علي بن أيب الكـر ٤تمد بن ٤تمد )ت األنساب هتذيب ُب اللباب
 صادر ببَتوت.دار 
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  ىػ(. ٖتقيق: ٓٛٛاللباب ُب علـو الكتاب، ابن عادؿ الدمشقي: عمر بن علي اٟتنبلي )توُب بعد
ىػ ٜٔٗٔعادؿ أٛتد عبد ا١توجود؛ علي ٤تمد عوض، ط: دار الكتب العلمية ببَتوت، سنة 

 جزءاً. ٕٓـ، ُب ٜٜٛٔ
 ىػ(. ٖتقيق: ٚٓٛبن سليماف )ت  ٣تمع الزوائد ومنبع الفوائد، نور الدين ا٢تيثمي: علي بن أيب بكر

 أجزاء. ٓٔـ، ُب ٜٜٗٔىػ ٔٗٗٔحساـ الدين القدسي، ط: مكتبة القدسي بالقاىرة، سنة 
 اليافعي: عبد اهلل بن أسعد بن علي الزماف حوادث من يعتب ما معرفة ُب اليقظاف وعبة اٞتناف مرآة ،

ىػ ٚٔٗٔببَتوت، سنة  ىػ(. وضع حواشيو: خليل ا١تنصور، ط: دار الكتب العلميةٛٙٚ)ت 
 ـ.ٜٜٚٔ

 ط: اجمللد الثامن، ىػ(.ٗ٘ٙأبو ا١تظفر يوسف )ت  :مرآة الزماف ُب تاريخ األعياف، سبط ابن اٞتوزي 
 ـ.ٜٔ٘ٔ ، سنةحيدر آباد

  ىػ(. ٖتقيق: عبد اٟتفيظ ٖٓٚمستفاد الرحلة واالغًتاب، الت َجْيّب: القاسم بن يوسف البسيت )ت
 ىػ.ٜٖ٘ٔب بتونس، سنة منصور، الدار العربية للكتا

  ىػ(. ٖتقيق: ٣تدي ٜٖ٘مسند إبراىيم بن أدىم، ٚتع: ابن منده: ٤تمد بن إسحاؽ بن ٤تمد )ت
 السيد إبراىيم، ط: مكتبة القرآف بالقاىرة.

  ىػ(. ٖتقيق: ٛتدي بن عبد اجمليد ٗ٘ٗمسند الشهاب القضاعي: ٤تمد بن سبلمة بن جعفر )ت
 . ٕـ، ُب جزأين، طٜٙٛٔىػ ٚٓٗٔسنة  السلفي، ط: مؤسسة الرسالة ببَتوت،

 ط اٟتازمي، عتقي عوض. د: ٖتقيق(. ىػٜٙٙ ت) اهلل عبد بن ٤تمد بن أٛتد البخاري، ابن مشيخة :
 .ٔط أجزاء، ٖ ُب ـ،ٜٜٛٔ ىػٜٔٗٔ سنة ٔتكة، الفؤاد عاِل دار

 ىػ(. ٖتقيق: موفق ٜٖٚ)ت  البزال يوسف بن ٤تمد بن القاسم الدين علم ٗتريج، ٚتاعة ابن مشيخة
 .ٔبن عبد القادر، ط: دار الغرب اإلسبلمي ببَتوت، ُب ٣تلدين، ط

 شرؼ بن خلف بن ا١تؤمن عبد: الدِّمياطيّ  الدين شرؼ ،النسائي واإلماـ مسلم اإلماـ مصافحات 
 ـ،ٕ٘ٓٓ سنة غراس، دار -األثر أىل مكتبة: ط الفجي، ٤تمد بن جاسم ٖتقيق(. ىػ٘ٓٚ ت)

 .ٕط
 ىػ(. ٖٗٙابن الصبلح و٤تاسن االصطبلح، ابن الصبلح: عثماف بن الصبلح عبدالرٛتن )ت  مقدمة

 ٖتقيق: د. عائشة عبد الرٛتن بنت الشاطئ، ط: دار ا١تعارؼ.
 ط: دار ومكتبة ا٢تبلؿ، طدرنيقة أٛتد ٤تمد، تأليف: النبوي ا١تدح شعراء أعبلـ معجم ،ٔ. 
 ىػ( ط: دار صادر ببَتوت، سنة ٕٙٙاٟتموي )ت ، ياقوت بن عبد اهلل القسم معجم البلداف

 أجزاء. ٚـ، ُب ٜٜ٘ٔ
  ،معجم تاريخ الًتاث اإلسبلمي ُب مكتبات العاِل، إعداد: علي الرضا قره بلوط، أٛتد طوراف قره بلوط

 ٣تلدات. ٙتركيا، ُب  –ط: دار العقبة/قيصري 
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  ىػ(. ٖتقيق: أ.د. ٛٗٙمعجم شيوخ يوسف بن خليل بن قراجا، ابن قراجا: يوسف بن خليل )ت
ـ، ٕٔٔٓىػ ٕٖٗٔعامر حسن صبي، ط: اجمللس األعلى للشؤوف اإلسبلمية ٔتملكة البحرين، سنة 

 .ٔص، طُٕٚٙب 
  ىػ(. ٖتقيق: د. ٤تمد اٟتبيب ٛٗٚمعجم الشيوخ الكبَت، الذىب: ٤تمد بن أٛتد بن عثماف )ت

 ٣تلدين. ، ُب ٔـ، طٜٛٛٔىػ ٛٓٗٔا٢تيلة، ط: مكتبة الصديق بالطائف، سنة 
 ىػ(. ٖتقيق: د.روحية ٛٗٚ، مشس الدين الذىب: ٤تمد بن أٛتد بن عثماف )ت الذىب ٤تدثي معجم

 ـ.ٖٜٜٔىػ ٖٔٗٔعبد الرٛتن السويفي، ط: دار الكتب العلمية ببَتوت، سنة 
 ( ياقوت اٟتموي: ياقوت بن عبد اهلل الرومي )ت األديب معرفة إىل األريب إرشاد) األدباء معجم

 ٚـ، ُب ٖٜٜٔىػ ٖٗٔٗٔتقيق: إحساف عباس، ط: دار الغرب اإلسبلمي ببَتوت، سنة ىػ(. ٕٙٙ
 .ٔأجزاء، ط

 تأليف: عمر رضا كحالة، ط: مكتبة ا١تثٌت ببَتوت، دار العربية الكتب مصنفي تراجم ا١تؤلفُت معجم ،
 جزءاً. ٖٔإحياء الًتاث العريب، ُب 

 الدين الذىب: ٤تمد بن أٛتد بن عثماف )ت ، مشس واألعصار الطبقات على الكبار القراء معرفة
ىػ(. ٖتقيق: أ.د. بشار عواد معروؼ، شعيب األرنؤوط، صاّب مهدي عباس، ط: مؤسسة ٛٗٚ

 .ٔـ، ُب ٣تلدين، طٖٜٛٔىػ ٗٓٗٔالرسالة ببَتوت، سنة 
 ىػ(. ٖتقيق: زىَت الشاويش، ٖٙٗٔ، تأليف: عبد القادر بدراف )ت ا٠تياؿ ومسامرة األطبلؿ منادمة

 ـ.ٜ٘ٛٔا١تكتب اإلسبلمي ببَتوت، سنة ط: 
  ىػ(. ٖتقيق: عباس العزاوي، ٗٚٚمنتخب ا١تختار، ابن رافع السبلمي: ٤تمد بن رافع السبلمي )ت

 .ٕص، طٕ٘ٓـ، ُب ٕٓٓٓىػ ٖٓٗٔسنة 
  مياطيّ ا١تتجر الرابح ُب ثواب العمل الصاّب، شرؼ الدين : عبد ا١تؤمن بن خلف بن شرؼ )ت الدِّ

 .ٔٔص، طٖٖٔٔـ، ُب ٕٓٓٓىػ ٕٓٗٔعبد ا١تلك دىيش، سنة  ىػ(. ٖتقيق: د.٘ٓٚ
 ىػ( ٖتقيق: عبد اٟتميد ٛ٘ٗ، ابن سيده: علي بن إٝتاعيل بن سيده )ت األعظم واحمليط احملكم

 .ٔجزءاً، ط ٔٔـ، ُب ٕٓٓٓىػ ٕٔٗٔىنداوي، ط: دار الكتب العلمية ببَتوت، سنة 
  :ىػ(. ٖتقيق: ٕ٘ٛأٛتد بن علي بن ٤تمد )ت اجملمع ا١تؤسس للمعجم ا١تفهرس، ابن حجر العسقبلين

 .ٔىػ، طٖٔٗٔد. يوسف ا١ترعشلي، ط: دار ا١تعرفة ببَتوت، سنة 
  ىػ(. ط: ا١تطبعة اٟتسينية ٕٖٚا١تختصر ُب أخبار البشر، أبو الفداء: إٝتاعيل بن علي بن ٤تمود )ت

 . ٔأجزاء، ط ٗا١تصرية، ُب 
 بن ٤تمد بن العزيز عبد، عز الدين ابن ٚتاعة: وسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ سَتة ُب الكبَت ا١تختصر 

 .ٔـ، طٖٜٜٔ. ٖتقيق: سامي مكي العاين، ط: دار البشَت بعماف، سنة (ىػٚٙٚ ت) إبراىيم
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 ىػ(، الناشر: جامع ٘ٛٙ)ت على بن موسى بن سعيد ، ابن سعيد األندلسي: ا١تطرباتو  ا١ترقصات
 .الًتاث

 مياطيّ ابن  ،بغداد تاريخ ذيل من ا١تستفاد ىػ(. ٜٗٚ: أٛتد بن أيبك بن عبد اهلل اٟتسامي )ت الدِّ
 ٖتقيق: مصطفى عبد القادر عطا، ط: دار الكتب العلمية ببَتوت.

 ىػ(. ٖتقيق: مصطفى ٘ٓٗ، اٟتاكم النيسابوري: ٤تمد بن عبد اهلل )ت الصحيحُت على ا١تستدرؾ
 أجزاء. ٗـ، ُب ٜٜٓٔىػ ٔٔٗٔعبد القادر عطا، ط: دار الكتب العلمية ببَتوت، سنة 

 ىػ(. ٖتقيق: طارؽ بن عوض اهلل بن ٤تمد؛ ٖٓٙ، الطباين: سليماف بن أٛتد )ت األوسط ا١تعجم
 أجزاء. ٓٔىػ، ُب ٘ٔٗٔعبد احملسن بن إبراىيم اٟتسيٍت، ط: دار اٟترمُت بالقاىرة، سنة 

 العربية للًتبية والثقافة  ا١تعجم الشامل للًتاث العريب ا١تطبوع، تأليف: د. ٤تمد عيسى صاٟتية، ا١تنظمة
 أجزاء. ٘معهد ا١تخطوطات بالقاىرة، ُب  -والعلـو 

 ىػ(. تقدًن: علي حسن عبد اٟتميد األثري، ط: ٖٓٙ، الطباين: سليماف بن أٛتد )ت الصغَت ا١تعجم
 الدار األثرية باألردف؛ دار ابن عفاف بالقاىرة.

  ٖتقيق: ٛتدي بن عبد اجمليد السلفي، ط: ىػ(ٖٓٙا١تعجم الكبَت، الطباين: سليماف بن أٛتد )ت .
 .ٕجزءاً، ط ٕٓـ، ُب ٖٜٛٔىػ ٗٓٗٔمكتبة العلـو واٟتكم با١توصل، سنة 

 تأليف: إبراىيم مصطفى، أٛتد الزيات، حامد عبد القادر، ٤تمد النجار، ٖتقيق: الوسيط ا١تعجم ،
 ٣تمع اللغة العربية، ط: درا الدعوة، ُب ٣تلدين.

 علي بن أٛتد: العسقبلين حجر ابن ا١تنثورة، واألجزاء ا١تشهورة الكتب أسانيد ٕتريد: ا١تفهرس ا١تعجم 
 .ٔط ببَتوت، الرسالة مؤسسة: ط ٤تمود، شكور ٤تمد: ٖتقيق(. ىػٕ٘ٛ ت) ٤تمد بن

 بعّماف، الفرقاف دار: ط(. ىػٛٗٚ ت) عثماف بن أٛتد بن ٤تمد: الذىب احملدثُت، طبقات َب ا١تعُت 
 .ٔط ىػ،ٗٓٗٔ سنة

  ا١تغٍت عن ٛتل األسفار ُب األسفار، ُب ٗتريج ما اإلحياء من األخبار، زين الدين العراقي: عبد الرحيم
 . ٔـ، طٕ٘ٓٓىػ ٕٙٗٔىػ(. ط: دار ابن حـز ببَتوت، سنة ٙٓٛبن اٟتسُت بن عبد الرٛتن )ت 

  عبد الرٛتن ا١تقاصد اٟتسنة ُب بياف كثَت من األحاديث ا١تشتهرة على األلسنة، السخاوي: ٤تمد بن
ىػ(. ٖتقيق: ٤تمد عثماف ا٠تشت، ط: دار الكتاب العريب ببَتوت، سنة ٕٜٓبن ٤تمد )ت 

 .ٔـ، طٜ٘ٛٔىػ، ٘ٓٗٔ
 ،ىػ(ٜٖٚالبزال: علم الدين القاسم بن ٤تمد بن يوسف )ت  ا١تقتفي لتاريخ أيب شامة دراسة وٖتقيق 

٤تمد اٟتبيب ا٢تيلة، نوقشت ُب أطروحة دكتوراه، إعداد: د. يوسف إبراىيم الزاملي؛ إشراؼ: د. 
 ص.ٖٚٗـ، ُب ٜٜٗٔىػ ٗٔٗٔجامعة أـ القرى، كلية الشريعة والدراسات اإلسبلمية سنة 

 ط ا١تراد، صاّب ٤تمد: ٖتقيق(. ىػٛٗٚ ت) عثماف بن أٛتد بن ٤تمد: الذىب الكٌت، سرد ُب ا١تقتٌت :
 .جزأين ُب ىػ،ٛٓٗٔ سنة با١تدينة، اإلسبلمية اٞتامعة
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  ُب دار تحقيق ٤تمد اليعبلويىػ(. ب٘ٗٛالكبَت، ا١تقريزي: أٛتد بن علي بن عبد القادر )ت ا١تقفى ،
 ٣تلدات. ٛـ، ُب ٜٜٔٔىػ ٔٔٗٔالغرب اإلسبلمي ببَتوت، سنة 

 ىػ(. ٗٛٛ، ابن مفلح: إبراىيم بن ٤تمد بن عبد اهلل )ت أٛتد اإلماـ أصحاب ذكر ُب األرشد ا١تقصد
ـ، ُب ٜٜٓٔىػ ٓٔٗٔسليماف العثيمُت، ط: مكتبة الرشد بالرياض، سنة ٖتقيق: د. عبد الرٛتن بن 

 ٣تلدات. ٖ
 ىػ(. ٙٚٙالدين النووي، حيِت بن شرؼ الشافعي )ت  يا١تنهاج شرح صحيح مسلم بن اٟتجاج، ٤تي

 ٣تلدات. ٜىػ، ُب ٕٜٖٔط: دار إحياء الًتاث العريب ببَتوت، سنة 
 غري بردي: ٚتاؿ الدين يوسف بن عبد اهلل اٟتنفي )ت ا١تنهل الصاُب وا١تستوَب بعد الواُب، ابن ت

 ا٢تيئة ا١تصرية العامة للكتاب. ىػ(. ٖتقيق: د. ٤تمد ٤تمد أمُت، ط:ٗٚٛ
 ىػ(. ط: دار ٘ٗٛبذكر ا٠تطط واآلثار، ا١تقريزي: أٛتد بن علي بن عبد القادر )ت  واالعتبار ا١تواعظ

 .ٔات، ط٣تلد ٗـ، ُب ٜٜٚٔىػ ٛٔٗٔالكتب العلمية ببَتوت، سنة 
 التلمساين: أٛتد بن ا٠تطيب بن الدين لساف وزيرىا وذكر الرطيب، األندلس غصن من الطيب نفح ،

ـ، ُب ٜٜٚٔىػ(. ٖتقيق: إحساف عباس، ط: دار صادر ببَتوت، سنة ٤ٔٓٗٔتمد ا١تقري )ت 
 ٣تلدات.ٛ

  ٖتقيق:  ىػ(.ٖٖٚهناية األرب ُب فنوف األدب، النويري: شهاب الدين أٛتد بن عبد الوىاب )ت
 جزءاً. ٖٖ، ُب ٔـ، طٕٗٓٓىػ ٕٗٗٔمفيد قمحية وٚتاعة، ط: دار الكتب العلمية ببَتوت، سنة 

  ىػ(. ٖتقيق: عصاـ الدين الصبابطي، ط: ٕٓ٘ٔنيل األوطار، الشوكاين: ٤تمد بن علي بن ٤تمد )ت
 أجزاء. ٛـ، ُب ٖٜٜٔىػ ٖٔٗٔدار اٟتديث ٔتصر، سنة 

 ٖتقيق(. ىػٗٙٚ ت) أيبك بن خليل الدين صبلح: ديالصف العمياف، نكت ُب ا٢تمياف نكث :
 .ٔط ـ،ٕٚٓٓ ىػٕٛٗٔ سنة ببَتوت، العلمية الكتب دار: ط عطا، القادر عبد مصطفى

 ابن تغري بردي: يوسف بن تغري بردي بن عبد اهلل )ت والقاىرة مصر ملوؾ ُب الزاىرة النجـو ،
 جزءاً.  ٙٔىػ(. ط: دار الكتب ٔتصر، ُب ٗٚٛ

  الوفية ٔتا ُب شرح األلفية، برىاف الدين إبراىيم بن عمر البقاعي، ٖتقيق: د. ماىر ياسُت النكت
 .ٔـ، ُب ٣تلدين، طٕٚٓٓىػ ٕٛٗٔالفحل، ط: مكتبة الرشد بالرياض، سنة 

 ىػ(. ٖتقيق: ٙٓٙ، ابن األثَت اٞتزري: ا١تبارؾ بن ٤تمد بن ٤تمد )ت واألثر اٟتديث غريب ُب النهاية
 ٘ـ، ُب ٜٜٚٔىػ ٜٜٖٔالزاوي؛ ٤تمود ٤تمد الطناحي، ط: ا١تكتبة العلمية ببَتوت، سنة طاىر أٛتد 

 ٣تلدات.
  ىدية العارفُت ُب أٝتاء ا١تؤلفُت وآثار ا١تصنفُت، البغدادي: إٝتاعيل باشا بن ٤تمد الباباين )ت

 ىػ.ٜٓٙٔىػ(. طبع ُب استانبوؿ، سنة ٜٖٖٔ
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 ىػ(. ٖتقيق: ٔٛٙكاف: أٛتد بن ٤تمد بن أيب بكر )ت ، ابن خلالزماف أبناء وأنباء األعياف وفيات
 ٣تلدات. ٚإحساف عباس، ط: دار صادر ببَتوت، ُب 

  ىػ( ٖتقيق: أٛتد األرنؤوط وتركي ٗٙٚالواُب بالوفيات، للصفدي: صبلح الدين خليل بن أيبك )ت
 .اً ٣تلد ٖٚـ، ُب ٕٓٓٓىػ ٕٓٗٔمصطفى، ط: دار إحياء الًتاث ببَتوت، سنة 

 
 المخطوطة:المصادر 

 مياطيّ عبد ا١تؤمن أحاديث عوال ل  .الدِّ
 مياطيّ عبد ا١تؤمن األربعوف األبداؿ التساعيات للبخاري ومسلم أو أحدمها، ل  .الدِّ
 .فهرس ٥تطوطات الدكتور ٧تم عبد الرٛتن خلف 
 .رحلة العبدري، ٤تمد بن ٤تمد العبدري 
 ىػ(. ٗتريج: ٤تمد بن ٜٙٙالكرؾ )ت دانياؿ، دانياؿ بن منكلي بن صرفا الًتكماين قاضي  مشيخة

 : أٛتد ا٠تضري. األستاذ ٤تمد بن اٟتسُت الكنجي، نسخو
  مياطيّ معجم شيوخ اٟتافظ  .الدِّ
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