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لف ي  ل   وطٌ ط  َتيٌِّب َمخ  ك    لسِّ
 َحلَّله  باللَُّغة  الَفرنسي ة
 جـــــورج فاجـــــدا

 نقله إلى العربية وعقب عليه

 حمَّد خير البَقاعيم        
 

َلف ي  وكتبه إلى سننتي  خلتناك كنا   لند عنندما حلنل  علنى  يعود اهتمامي بالسِّ
فَنن ننا اتختلننا ل لمحمنند نسننخة ملننورخ لمخطوطننة كتنناب لغننوهرخ الغننو ا  وت ح  ة َأه 

م. والمخطنوط المن كور 2211هنن 399ى سننة ب  علي المعروف باب  َعر اق المتنو َّ ا
( وهنو عبنارخ عن  كتنب  ني علنوم متنو عنة غمن  714محفوظ  ي مكتبة برلي  بنرمم  

 بينها اب  َعر اق.
نننَلفيك عنوانننننه لمرينننب لغننننا  القنننر  ل ورممننننه  ننننم   واحنننٌد منننن  تلننند الكتننننب للسِّ

نسنخة من  لكتناب اللغنا   ( وليس هو  ني حقيقنة ارمنر إت  138اب  عراق  مغموع 
 نني القننر  ل النن   ندننرر النندكتور لنننج النندي  المنغنند  نني القنناهرخ لمطبعننة الرسننالة 

مل 2341هننن 2931ل وأعنناد طبعننه مننر خ فانيننة  نني بيننرو  لدار الكتنناب الغدينند 2371
( و ي 149موع رممه   َع   نسخة محفوظة  ي المكتبة الظاهرية بدمدق  م  مغ

 المغموع كتب وأغزاء َدت ى كتابنا هو الخامس بينها. 
والكتنننننننناب  نننننننني طبعتيننننننننه منسننننننننوٌب تبنننننننن  حسنننننننننو  المقننننننننر  المتننننننننو ى سنننننننننة 

م  روايتنننننننه عننننننن  ابننننننن  عبننننننناس  ومننننننن  هننننننن ا الكتننننننناب أي نننننننا  نسنننننننخة 331هنننننننن 981
( وعنوانهننننا لكتنننناب 7119دبلنننن  رممهننننا هننننناد   –أخننننر   نننني مكتبننننة تدسننننتر بتنننني 

  ل وهنننننني بتهنننننن يب محمنننننند بنننننن  علنننننني بنننننن  المظفننننننر الننننننوز ا  الحنبلنننننني لغننننننا  القننننننر 
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 عننننننناا  ننننننني أواخنننننننر القنننننننر  الرابننننننن  وأوا نننننننا القنننننننر  الخنننننننامس الهغنننننننر (. ويدنننننننير 
( مننننن  الكتننننناب نفسنننننه يننننن كر  ننننني عنننننداد كتنننننب ابننننن  عبننننناس 18العن منننننة  ننننن اد   

النننننن   نغنننننند لننننننه كتابننننننا   خننننننر عنوانننننننه لمريننننننب القننننننر  ل ومخطوطتننننننه  نننننني عنننننناطف 
أ( بتهنننننننن يب عطنننننننناء بنننننننن  ربنننننننناج المتننننننننو ى 214–أ 211منننننننن   8 1822أ ننننننننند   

 م  الملدر نفسه(.  47م  انظر  491هن 227سنة 
( م  تاريخ التراث نغد كتناب لمرينب القنر  ل هن ا منسنوبا  إلنى 31و ي اللفحة  

الملد عبندَم   سمار  أبو غعفر ب  أبي َأيُّوب المقر ( ويقوا  ي ترغمتنه  لكنا  تلمين ا  ل
أبنو غعفننر  نني النلنف الفنناني منن  القنر  الفنناني الهغننر .  بن  غننريو  ومن  فمننة عننااا

ومننند َوَغننند   أبنننا أ( 214–أ 211مننن   8 1822وَألَّنننف كتننناب مرينننب القنننر    عننناطف 
نَخَتي ه البرلينينة  غعفر ه ا واسمه  محمد ب  أيوب( يرو  كتاب للغا  القر  ل  ني ن س 

يرلندية الم كورتي   نفا  يرويه ع   أنا أظن  ان  َأ َّ كتناب الملد ب  غريو. و عبدواإل 
مريننب القننر   هنن ا نسننخة أخننر  منن  الكتنناب النن   نغنندر  نني دمدننق وبننرلي  ودبلنن  
وتركيا  وهو ظ  ٌّ ت أمط   يه بانتظار ولوا مخطوطتي تركيا اللتي  طلبتهما منن  
ما يزيد على عام وأرغو َأ   ي َيسَِّر الله تعنالى  ولنولهما لنسنتغلي حقيقنة ارمنر  ني 

  لد. 
نلفي مخطوطهنا ومطبوعهننا  وبندا لنني َووَ  تني مند وعا  للبحننث عن  م لفننا  الس  َغند 

نننن   علننننى العنايننننة بغمنننن  كتبننننه  َأ َّ المطبننننوع منهننننا لننننيس إت   مي ننننا  منننن   نننني  َ َعَزم 
المخطوطة وهأن ا اليوم أ َمد م للقار  العربي تحلين  مام به أحد المستدرمي  المهتمي  

. لواحٍد من  كتنب السنلفي عنواننه لالنوغيز  ني بالمخطوطا  العربية هو غورج  اغدا
نَر هن ا التحلينا  ني ندنرخ معهند البحنث  ني النلنو    كر الم غناز والم غينزل ومند ن د 
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تحليننا إلننى العربيننة يعطنني المهتمنني   كننرخ َعنن   هنن ا ال ننرب منن  إ َّ نقننا هنن ا ال
ا حركة الرواية واإٍلسناد  ي تاريخ التراث العربي.   التأليف  ويبوج بأسرار غديدخ َحو 
والكتاب  ني نسنخته التامنة المحققنة موغنود لند  وبانتظنار َأ   ي تَناج لنه الظهنور 

من  اللغنة العربينة ارردنني المنومر بي  الناس مطبوعا  يطيب لي َأ   َأخ  َّ مغلنة مغ
بهنن ا العمننا ليكننو  طريقننا  إلننى  هننم الكتنناب حنني  ظهننورر  ورأينن  منن  تمننام العمننا َأ   
أ َعق ننب علننى العمننا بمننا تغمنن  لنند  منن  منحظننا  خنننا العمننا  نني الكتنناب النن   

م  َعدَ  لنى عا  م  أسماء ارعنم التي َلم  ألا َبع د  إلى التحقق منهنا رن ني  لين  دَي  
 ي اسم ك ا  علٍم مبا إخراج الكتاب ليأتي وا حا  مفسنرا  منا أمكننني  نفسي َأ   أ َحقِّقَ 

 لد والله م  وراء القلد  هو المو ق لللواب واللنخ والسنم على خاتم ارنبياء 
 وخير المرسلي .
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ننم  المغموعننة الننوا رخ منن  المخطوطننا  العربيننة التنني تقتنيهننا مكتبننة لتدسننت ر َت  

ننَخت ه Dublinل  نني مدينننة لدبلنن   Chester Beattyبتنني  ل ك َتي بننا  مخطوطننا   َون س 
َلفي م الناس ه ا  وم لِّفه هو الحا ظ أحمد ب  محمد السِّ . يت نم   (2  وحيدٌخ َحتَّى َيو 

ا َتَلنو ر الم لِّنف الن   ي َعند  مرغعنا   ني هن ا المغناا  ه ا الم لَّف إدارا  مفين دخ َحنو 
ا اردننخا  النن ي  للطننرق الغننا  زخ  نني نقننا النلننو   كمننا يت ننم   معلومننا  َحننو 

 كاتبور. 
  ي ه ي  اتتغاهي . وسنحاوا تحليا الك َتي ب

زـُعنوانه هنو   َ جي ُي واْل ـا َ جج ْرـري اْل زُ  فـذ كي جي  11إلنى  2  ويدنغا اروراق من  (1  اْلـوج
 .(9  م  مغموعة لتدستر بتيل 7847م  المغموع العربي رمم 

َتَقر  بعد تغواا طويا عبر الدنرق ولد السِّ  َلف يُّ  ي ألبها  م  بند  ارس  َواس 
سكندرية حيث َأم  نى منا يزيند علنى فنفني  عامنا   ني نهاينة حياتنه  اإلسنمي  ي اإل 
العلميننة الحا لننة  واق َّ مسننما  كبيننرا  منن  م لَّفاتننه التنني تننندر اتسننتفاَدخ  منهننا حت ننى يننوم 

َغَمنناٍ  منسننومة علننى حننروف التهغنني للدننيو  النن ي  الننناس هنن ا غنناء علننى دننكا م ع  
واينننة إ   َلنننو  التعبينننر  منطلقنننا   ليلنننبو هنننو بننندورر ( 7 َحَلنننا مننننهم علنننى إغنننازخ بالرِّ

 للروايا   ي ارغياا التالية. 

                                                 
وملحقنننه  721 2مك انظننر بروكلمنننا   بارلمانينننة ط. فانينننة( 2281هنننن 241-م2182ه 748(  عنناا بننني  سننننتي 2 

 .113 2  وارعنم  للزركلي  ط. فانية 117 2
غننننازخ بالروايننننةل انظننننر مقنننناا كاتننننب المقنننناا المندننننور بعنننننوا  إغننننازخ 1  ل  نننني IDJAZA(   يمننننا يخنننن  مو ننننوع لاإل 

سنمية   باللغة الفرنسية( ط. فانية  الغزء الفالث.  الموسوعة اإل 
 .Arthur J. Arberry, A Hand list of the Arabic, manuscript. V 1    (  انظر                 9 

ويحتنو  المغمنوع أي نا  علنى   Dublin 1963, P.125ما مة المخطوطا  العربية  ي تدستر بتي   وما بعدها    
كن ا َمد  درسنار بالتفليا  ي مقالتننا لسلسنلة المسنانيد لمنلنور بن  سنليمل  ني المغلنة ارسنيوية  ك تَي ب  خر  لناسخ  خر

دارخ مكتبنننننة تدسنننننتر بتننننني التننننني زودتننننننا لبميكنننننرو يلمل  711–972  2312 ونحنننننر  هننننننا علنننننى تغديننننند دنننننكرنا إل 
 للمخطوطة وللسيد  رفر غورج أربر  ال   سمو لنا برحابة لدر استخدام الك تَي َبي  .

( يمكنن  تكننوي   كننرخ عنن  هنن ا النننوع منن  الم لفننا  بمراغعننة كتابنننا  معغننم دننيو  عبنندالم م  النندمياطيل مطبوعا  7 
 .2311( باريس  8معهد البحث  ي النلو  وتاريخها  وفا ق  دراسا  ومعاغم  
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َغَمننه  بننالمعغم المنن ر  َأ    كننر  كمننا  (2 َومَنند  سننبق للسننلفي  نني معغمننه النن   َتر 
ب عنهم بع  المنحظا  المتعلقنة بالحنديث واق  لَنم  ي َلر ج ب لد  الديوَ  ال ي  كت

يكونوا عار ي  بقواني  الرواية والتحديث. وَسمَّى م  استفاد منه  ا دخ  قهية أو أدبية  
َتن َدَدر    إلخ. ..  دي ا  م  الدعر َأن َدَدر  أو زهدية أو اس 

ا أسننماء أول نند النن ي   كنناتبور وهننو  نني الك َتي ننب مو ننوع البحننث ينن فر َأ   ي َسننغ 
د  خنالَف الطرينق الن   َأ   يدخا بندهنمك مينر َأنَّنه مَن دو  َأ   يكو  مد مابلهم  ودو 

مد سلكه  ي المعغم الم ر  ال   رتََّبه  على حروف التهغي كاملة إ  وغد  ي ال ي  
أخ  عنهم دفاها  كفرخ  و ي المغينزي  بخننف  لند م لَّنة  نرأ  حين نٍ   كنر دنيو  ك نا 

 . بلد على حدخ
غنازخ  –مبنا الندخوا  ني ل نب  مو نوعه  –ويتفحَّ   الم لف  وميمتهنا  غنواز اإل 

ننا أَ  لهننا  ويقسننو ليكننو  تمهينندا   أمَّ ننر  غوازهننا  يطرحننه الم لننف كحقيقننة ت غننداا َحو  م 
 . (1 بكنمه واق  كا  تلميحا   على أول د ال ي  ت يغيزونها

سناد ر ك   الدرع َوَأَساس ه   إنَّ وبما أَ  غازخ  َّ اإل  َفظ  باإل  ه لم  المحتوم َأ َّ دوامه ي ح 
غننازخ أنواعننا   التنني ت منننا  منن  الركننو  إليهننا  نني  لنند. علننى أننننا سننننحظ  نني اإل 

غازخ  . (4 تتفاو  درغة الوفوق بها نزوت  وهي  السماع والمناولة واإل 
                                                 

عبنندالحي الكتنناني            ( لَننم  أغنند  كننرا  لهنن ا العنننوا  عننند حنناغي خليفننة  وت عننند بروكلمننا . وبحسننب  هننرس الفهننارس ل2  
( تنننرد السنننلفي فنفنننة معننناغم  لدنننيوخه ارلنننبهانيي   ولدنننيوخه البغنننداديي   ومعغمنننا  مخللنننا  للنننبند 972 1 

َغَمت ه   معغم السفر  وهو على اررغو المعني هنا.   ارخر  َتر 
غنننننازخ وعننننندم غوازهنننننا نغننننندها  ننننني الكتننننناب ارساسننننني للخطينننننب ا1   لبغنننننداد   تنننننو ي عنننننام ( انراء حنننننوا غنننننواز اإل 

نا ت َدند   يننه َأ    912- 927م  2398هنن 2924م(ك الكفاينة  ني علنم الرواينة  حينندر  بناد 2142هنن 719 م  وم 
غننازخ وغوازهننا  وانظننر أي ننا   تقيينند  السننلفي كننا  عار ننا  بكتنناب الخطيننب وميننرر ومننا نقلننور منن   راء العلمنناء  نني اإل 

 م. 2373العلم  ط. يوسف العا( دمدق  
. 2311بناريس   W Marcaisلمزيد م  التفاليا نحيا إلى الترغمة الفرنسية لتقريب الننواو  والتعلينق علينه لنن( 4  

غننازخ   212-219السننماع     منن  المنحظننة َأ َّ  منحظننا   299 -211ك المناولننة   211-222ك اإل 
ننلفي السننريعة ت َبسِّننط  مننا نحنن   يننه  أو َأنَّننه رب مننا كننا  ت يننزاا بعينندا   عنن  النظننام المتطننور النن   انتهننى إليننه علننم  السِّ

   م(  ي القر  التالي.2148هن 141–م2199هن 192ألوا الحديث كما مدمه يحيى ب  درف النواو  
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تقنا  وَأ   ومهما اخَتَلَف   طريقة َتَحمُّا العلم  إنه يغب المبالغنة  ني ال نبط واإل

ا  يمنننننا ينننننرو  إت علنننننى َنننننن ُّ مكتنننننوٍب  إت َأ َّ التََّسنننننهَُّا غنننننا ز  ننننني بعننننن   ت ي َعنننننو 
ننَتَحبُّ اللغننوء إلننى المننن  والتغلننيظ اللنن ي  يخالفننا  الننروج المتسننامحة  ارحننايي   وت ي س 

 . (8 لإل سنم
ننَتوُّ بهننا القننا لو  بأ  ننلية الروايننة الدننفوية ميننر   ا   بنناا  إ   الحغننو التنني َيح 

والسنننهو  علنننى َأ َّ  خننننف  لننند َأَمننناُّ ع ر  نننة  للخطنننأ   واق   الرواينننة المكتوبنننة هننني علنننى
ارمننر يظننا منوطننا  بمعر ننة الننراو  و ننبطه مهمننا كاننن  الطريقننة التنني يننرو  بهنننا. 
غننازخ تغننني عنن  الننرحن  التنني ت يقنندر عليهننا ك نناُّ طالننب علننٍم أو   ناهينند عنن  َأ َّ اإل 

 رامب  يه. 
لالدبلوماسننيةل ( 3 نستدننهد علننى   ننا الرواينا  المكتوبننة بالمراسننن  ويمكن  َأ   

د بننه رسننوا  للنبنني عليننه اللنننخ والسنننم ونستدننهد َأي  ننا  بالكتنناب المختننوم النن   زو 
 .(21 الله للى الله عليه وسلم أَحَد م وَّاد  واحدخ م  َسر ي اته

                                                 

سننم المنوحى لالقنرا  الكنريم سنورخ البقنرخ  انينة  ]ت حرج[( 8    282تلد هي العبارخ التني تتنَرد د  مالبنا   ني كتناب اإل 
  َر وت ي ريد  ب ك م  الع س رَ يريد  الله  ب ك م  .الي س 

َعَا َعَلي ك م م    َحَرجٍ  1سورخ الما دخ  انية   .  َما ي ريد  الله لَيغ 
لََّة أبيك م  إ ب راهيمَ  48سورخ الحو  انية   .  َوَما َغَعَا َعَلي ك م   ي الدِّي   م    َحَرٍج م 

سننننم ديننن  التسنننامو  حنيفينننة سنننمحة( كمنننا ي َعل   يمنننا   اإل      Krehlط. 13مننننا الحنننديث المدنننهور  البخنننار   بننناب اإل 
 (.  A .J . Wensihck  2 211. انظر  المعغم المفهرس رلفاظ الحديث النبو  ا. 24 2

  المعغننم المفهننرس رلفنناظ 77والمسننلم يتفنناد  ك ننا  تدنند ٍد مفننرٍط  ت ت َدنند دوا علننى أنفسننكم  لأبننو داود  بنناب اردب 
نه كمنا يحنب َأ   تن تى عزا منه( لانظنر  المعغنم المفهنرس 42 9الحديث النبو    نبُّ أ    تن تى ر َخل  ل(.  إ َّ الله ي ح 

 ل. 171 1
سننمية  ني 3   ( انظر حنوا نلنو  المراسنن  النبوينة الدبلوماسنية كتناب محمند حميند اللنه  لوفنا ق الدبلوماسنية اإل 

 .  2392عهد النبي وخلفا ه الراددي ل باريس 
لم لننف هنننا بغانننب منن  كفنناج النبنني لننلى اللننه عليننه وسننلم  نند  المكينني  المدننركي . والسننرية المنن كورخ ( يننأتي ا21  

. والخطينب البغنداد   ني الكفاينة 719بقيادخ عبدالله ب  غحا  انظر اب  هدام سيرخ الرسنوا ط. وسنتنفلد  
 يستدهد أي ا  به ر السابقة.   921 



 184 

ا غننواز و    التننأليف َحننوي ننَ ك ر  السننلفي بعنند  لنند َأنَّننه لننيس أبننا عنن رخ هنن ا النننوع منن
غازخ  َبا  يدير إلى م لٍف مبله هو   الولزد بن برر بـن َلدـد الرَـرل السريسـ ذاإل 

ُةَلنَّف كتابا  ترغمنه  جـا ا اللـوي فـذ ازي ـةج ِي ُة فـذ  نَلفي  يننو  (22 بالوجا ك ولكن  السِّ
 ي ك َتي به ه ا اتباع منهو يختلف ع  منهو سابقه ومبا َأ   ي هب  ي البحث بعيندا  
َلف يُّ ملطلحاته التي ينو  استخدامها والتي ير  َأنَّها المفلى لهن ا ال نرب  ي َحد د السِّ

 م  العلم وهي 
  .واية المبادرخ  الراو  والمرو   عنه حا را  كنهما  داهدر ودا هه(ر   النبأنذأ

 بوساطة المكاتبة.   َتَلقُّ رتب إلذ  
د ثنا ْعت  ألبرنا، ةج َي  غازخ.  سماع ت يفر  اإل  ، سج

ــد ثنذ ننَم   وحنندر  ةج ــد ثنا  عننندما يكننو  الننراو  َيس    عننندما يسننم  ميننرر سننواء أكننا  ةج
 مستعما الملطلو هو القار  أم ت.

واق   اختنننار َأَحنننٌد  ننني الم غننناز  لنننه والتحنننديث بنننه مينننَر منننا اختنننار الم ل نننف وعننني   
غنازخ وعبننارخ م َعبِّنرَ  سِّنَ  لنه لكنن   يكنو  بلفنٍظ مدنعٍر باإل  ٍخ عنهنا مينر مغي ننرخ علينه   قند و 

 للمرسوم  يها.
لطلحا  التي اختارهنا يستدنهد بعندٍد من  الدنيو   مولكي ي َبي   السلفي ميمة ال

َ ة  موينَة   (27   واروزاعي(29   واب  أبي حاتم الراز (21 كالبخار  الدتلنة فم يرو  ط ر 

                                                 

م  و ني ارعننم ت حنة 2111–م2112هنن 931المدنرق  ني َدي َننور عنام  ( ألله م  ارندلس  إت  َأنَّه منا   ني22  
  ولنننم ي عنننرف لكتابنننه ألنننا مخطنننوط حتنننى ينننوم النننناس هننن ا  لننن لد لنننم يننن كرر 293 3طويلنننة بملنننادر ترغمتنننه 

له حناغي خليفننة ط.  لوغنا رمنم    دو  أ  ينن كر سننة و اتنه التنني 719  1  الغنزء 27242بروكلمنا ( وسنغ 
 هن . 931هن بدت  م  131و يها خطأ مطبعي   Yaltaya Bilgeنغدها مفبتة  ي طبعة

سننمية ط.   J . Robsanم  انظنر مقالنة841هنن 121–م821هنن 237( محمد ب  إسنماعيا  21    ني الموسنوعة اإل 
 .  2991 2فانية 

 .  33 7  وارعنم 148 2م انظر ملحق بروكلما  393هن 914-م827هن 171عبدالرحم  ب  محمد    (29  
سنننمية ط.   J .Schachtم انظننر مقالننة 447هننن 224( عبنندالرحم  بنن  عمننرو  مننا  عننام 27    نني الموسننوعة اإل 

 .432 2فانية 
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نَتأه ا  الن كر هننا  إليكهنا  ع    أبنا   يما نح   يه َحتَّنى َلَتس  الحنا ظ ( 22 علني الب رادننيلَسنم 
م عل (21 ببغننداد يقننوا  َسننم ع    أبننا القاسننم والننا بنن  حمننزخ البخننار  نننا َمنن   ييقننوا  مَنند 

يقوا  َدَخل    على الديخ أبي العباس غعفر ب  المعتز المستغفر   (24 َلف ظ ه  وَحف ظ ه  
غنننننننازخ  قننننننناا لننننننني  َسنننننننم ع    الخلينننننننا بننننننن  أحمننننننند (  28 الخطينننننننب بنسنننننننف َ َسنننننننألته اإل 

َغنز      معنى منوا الدنيخ  أَ يقوا (11 يقوا  سمع  أبا طاهر الدباس( 23 سغستانيال
لننندك أ  َأَغنننز   لننند َأ   تكننن ب علننني   فنننم مننناا لننني غعفنننر بننن  محمننند  ولكننن  َغَعل ننن   
سماعاتي ك ل ها كتبا  مني إليد لتقوا  كتنب إلني  غعفنر بن  محمند َأ َّ  نن  بن   نن  

 َحد فنا ماا  َحد فنا  ن .
( 12 بني نلنر السنغز يب م  علنر السنلفي كنا  ردينب مفنا أمر  و ي علر

يغنابٌي بعند  لند. كمنا ينقنا  غنازخ  رأ  ارتينابي  ني البداينة واق رأٌ  مير وا نو  ني اإل 

                                                 

  و ينا طبقنا  921 9م ولنه افنتنا  وسنبعو  سننة. العبنر 2217ه 738( أحمد ب  محمد ب  أحمند منا  عنام 22  
ته عنننن  اللبنننناب  و خننننرو  يكتبننننو   ولننننم ينننن كر هنننن ا الكتنننناب  نننني ارعنننننم(. وَ ننننب ط  نسننننب 32-37 2الحنابلننننة 

  الَبَرداني(. 
 ( لم أغد له ترغمة. 21  
( هكنن ا  نني ألننا المخطوطننة  والكلمننا  الننفنث ارخيننرخ يمكنن  أ    ت ق ننرأ علننى ميننر مننا وغننٍه دو  َأ   نلننا إلننى 24  

 تركيب يناسب السياق هنا. 
دنننارا  الموغنننودخ  ننني مقا2171هنننن 791-م312هنننن 921( 28   لتننننا لمخطوطنننة لكتننناب دت نننا النبنننوخ م. ي نننزاد إلنننى اإل 

  رومننا 1  المغلنند  Giorgio Levi Dellavida  المهنند  إلننى Studi orentalisitciلغعفننر المسننتغفر   نني 
 .219 1  ارعنم 214-241  2321

  العبننر 919 1م انظننر ارعنننم 388هننن 948( ما نني حنفنني منن  سننمرمند مننا  ولننه تسنن  وفمننانو  سنننة عننام 23  
9 4  . 
  والغننننواهر 83( رمننننم 211 2مننند بنننن  محمنننند بنننن  سنننفيا  البغننننداد  الحنفنننني عر نننن   لنننه تننننرغمتي   الننننوا ي ( مح11  
( مأخو تي  ع  ن  تب  النغار ت يت م  تحديندا  زمنينة ونحن  نعنرف من   لند أ   واحندا  من  927رمم  221 1

-2112هننن 728 -م382هننن 924م ومنند أدننار إليننه العبنناد   317هننن 131دننيوخه عبدالحمينند أبننو حننازم تننو ي عننام 
 .  8-2س  2  2317م(  ي كتاب طبقا  الفقهاء الدا عية ط. ليد  2111

ا  نني خراسننا  والهننند 2129هننن 777( عبينند اللننه بنن  سننعيد بنن  حنناتم الننوا لي مننا   نني مكننة عننام 12   ننَد أ   تغننو  م َبع 
 .  973 7  وارعنم 111 9  العبر 2112رمم  2211-2228 9وملر  ت كرخ الحفاظ 
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السلفي ال   َيط ل  خنا إمامته  ي دمدنق علنى غنزء من  الحنديث أغنازر أبنو نلنر 
غازخ مينر مر نية عنندر  وت ك مديرا  إلى َأ َّ اإل(11 كتابة  ربي القاسم الحنا ي وأخيه

غننازخ رنننه يعلننم أنَّننه  ننلفي دهدننته منن  الننتحفظ النن   ي بديننه أبننو نلننر  نني اإل  فنني الس  ي خ 
وبعنند  لنند بومنن  ملننير َيطَّلنن   السننلفي  نني  (19 كننا  منند أغنناز أبننا محمنند بنن  السننراج

ك وب لد يتحقَّق  لنه َأ   أبنا نلنر (17 دمدق نفسها على إ غازخ أخر  أغازها أبو نلر
ا مد تسامو  خر عمرر  ي ه ا ال رب م  تحم ا العلمك و ي السياق نفسنه يقنوا ه 

  وهننو (12 التميمني  السنلفي  إنَّنه منند سنم   ني بغننداد أبنا غعفنر بنن  يحينى بن  الحكنناد
مننا  لهنن ا ارخيننر ي نن  المناولننة بمنزلننة السننماع.  ك  فقننة حننا ٌظ يننرو  عنن  أبنني نلننر ح 

تم القسم النظر  م  الك َتي ب بالح   ديث ع  الدروط الدخلي ة لإل غازخوي خ 
 العربي يلوُّ سماعه إ ا بلغ أرب  سني   والعغمي إ ا بلغ س  سني  من  َأنَّنه 
منننام الدنننا عي َحننند د  يهنننا السننن َّ التننني يغنننوز  يهنننا السنننماع بعننند  توغننند رواينننة عننن  اإل 

 السابعة للن اس ك لِّهم.

                                                 

 172 9م  العبننر 2114-2111هننن 723و القاسننم هننو الحسنن  بنن  محمنند بنن  إبننراهيم الدمدننقي مننا  عننام أبنن( 11  
م ولننه فمننا  وخمسننو  سنننة بعنند َأ   خننر ج لنفسننه معغمننا  كبيننرا   2194-2191هننن 718وأخنور علنني مننا  مبلننه  نني عننام 

م  العبننر 2221هنن 221م   وابن  أبنني القاسنم أبننو طناهر محمنند المتنو ى ولنه سننب  وسنبعو  سنننة  ني عننا211 9العبنر 
   سمار السلفي ديخنا  وهو بن دد رأ  غزء الحديث المعني  ي بيته.  12 7
  91م بروكلمننا  ط 2211هننن 211-م2114هننن 724( غعفننر بنن  أحمنند بنن  حسنني   أديننب مدننهور عنناا بنني  19  
حفننننناظ ( ويدنننننير لننننناحب تننننن كرخ ال122 9 ينننننزاد إلنننننى ملنننننادر العبنننننر  222 1  أعننننننم 237 2  الملحنننننق 792 2
 إلى روايته ع  أبي نلر.   2223 9
( هما إغازتا  ارولى أخرغها له المدعو أبو محمد ب  التغاني  مراءخ مير م كدخ تسنم دنخ  مينر معنروف( 17  

مكتوبة بخط عبدالعزيز ب  فعلبنة السنعد  ارندلسني  لنم أغند لنه ترغمنة( ومند ولنفه الم لنف بأننه كنا  من  أهنا العلنم 
سنننفرا يني أبنننو الفنننرج فقننة يحننندث عننن  أبنني الف  نننا الحكننناد  انظننر الحادنننية التالينننة(. والفانينننة نقلهننا سنننها بننن  بدننر اإل 

 .   992 9م  العبر 2134هن 732-م2128هن 713البسطامي الدمدقي اللو ي 
و يهننا َأنَّننه يننرو  عنن  أبننني  2199ترغمننة رمنننم  2129 7م  تنن كرخ الحفنناظ 2131هننن 782 –م2112هننن 721( 12  

 السلفي  ي الحديث عنه.  نلر السغز   وي  كر
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ننا رأ  السننلفي النن   أدرد عليننه الحف نناظ منن  مدننايخه  هنن غننازخ تغننوز أمَّ و أ   اإل 
لغمينن  النننناس دو  النظنننر إلننى السننن    هننني تغننوز لللنننغير كمنننا يغننوز لنننه الحنننبس 
نما ي خ  َله  م  ديو  الوم  َحت ى إ ا بلغ مبلغ الرواخ رو  منا يلنو لدينه  والهبةك واق

 م  حديفهم.
ننَ  لهنن ا ارمننر غننزءا   لطيفننا    هننب  يننه إلننى  وكننا  الخطيننب البغننداد  منند َخلَّ

 .(11 المعدوم  كيف للمولود الموغود غواز إغازخ
َلٌة لن كر َمن   كناتبوا السنلفي منرتبي  7َأمَّا بقية الكتاب  بعد ورمة  (  هي م َخلَّ

 (.14 ترتيبا  غغرا يا  
 برداد -1

 أ(2  الورمة -2
سننة  ني  88الوهاب التميمي دنيخ الحنابلنة أبنو محمند  منا  ولنه عبدرزق الله ب  

( وكا  السلفي َمد  ر ر  ني لنبار لمنا َغناَء رزق 911 9م  العبر2132هن 788عام 
 الله ألبها  رسوت  م  الخليفة.

 ب( 2  الورمة -1
ننن  عبدالحسنن  بنن  أحمنند بنن  طلحننة النعننالي حالبغننداد  الحمننامي  أبننو  ا  اللننه  مننا  م س 

 (.991 9م  العبر2133هن 793 سنة
 أ( 1  الورمة -9

                                                 

  ويبندو الخطيننب  ني هن ا المو ن  دننديد 912( انظنر تفلنيا ارمنر  ني الكفايننة للخطينب ط. من كورخ  نفنا    11  
 الح ر بخلو  غواز إغازخ المولود ال   سيولد. 

خراغهننا  ولكنهننا هنننا تخننرج عنن  منندرخ14   المكننا   ( نغنند  نني هنن ا القسننم كفيننرا  منن  التفلننين  التنني تغنندر دراسننتها واق
 المخل  له ا المقااك ولعل نا راغعو  إليها  ي مناسبة أخر . 
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َراد  تختلف الملنادر  ني  نبط اسنمه( بن   محمند بن  علني الزينبني نقينب طر اد  ط 
م  العبنننننننر 2134-هنننننننن732-م2118هنننننننن 933نقبننننننناء الهادنننننننميي  أبنننننننو الفنننننننوارس  

9 992.) 
 أ( 4 الورمة  -7

غننني  البنننام ن    -م2112 نهننن721ني أبنننو طننناهر  أحمننند بننن  الحسننن  بننن  أحمننند حالك ر 
 (.917 9م  العبر 2132-هن783

 ب( 4-أ4  الورمة -2
رلنننا البغنننداد  المولننند أبنننو الحسننن  القادر بننن  محمننند ارلنننبهاني اعبننندأحمننند بننن  

سنننننننننة  نننننننني عننننننننام  82  أبننننننننو الحسنننننننني    مننننننننا  ولننننننننه 934 9حالعبننننننننر والدنننننننن را  
 (.999 9م  العبر 2138هن 731

 ب(4  الورمة -1
-م2123هنننننن 721علننننني بننننن  الحسننننني  بننننن  علننننني البنننننزاز المولنننننلي أبنننننو الحسننننن  

انظننر غننورج مقدسنني   997 9ك العبننر 222 3م المنننتظم 2132-2131هننن 731
 .7رمم  211 اب  عقيا 

 أ(3  الورمة -4
محمد ب  محمد ب  عبيد الله بن  أبني الرعند العكبنر   لنم أغند لنه ترغمنةك وبحسنب 

 .م(2211هن 737السلفي َأنَّه كا  حيا  عام 
 
 
 

 ب(3  الورمة -8
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-م2122هننننن 711أحمنننند بنننن  الحسنننن  بنننن  خيننننرو  البغننننداد  المعنننند ا أبننننو الف ننننا 
س حينننث أغننناز أبنننناء هنننود ( ومننند أمنننام  ننني ارنننندل923 9م العبنننر 2139هنننن 781

 ارمراء.
 أ(21 الورمة  -3

حمد ب  طوق أبو الف ا   َلم  أغد له ترغمنة  والسنلفي يحندد و اتنه محمد ب  أ
 م(.2211هن 737ن ب

 البِرة -2
 ب(21 -أ21 الورمة   -21

غعفر ب  محمد  أبو بكر( ب    ا القردي العباداني البلر  أبو طاهر  ما  
  ي َحد د التاريخ 991 9ب  العبر943اب م السمعاني  أنس2133هن 793عام 

 الدميق لو اته.
 أ(22  الورمة  -22

 .م2219هن 734-م2123هن 721محمد ب  أحمد ب  عمر النهاوند  أبو عمر  
  1 رمم 281  غورج مقدسي  اب  عقيا  11 1  غواهر272 3المنتظم 
   و يه تاريخا  مختلفا  لو اته.1 رمم 721ولفحة

 ب(22-أ22 الورمة  -21
محمد ب  عبيد الله ب  الحسي  ما ي البلرخ أبو الفرج  َلم  أغد له ترغمة  ومد 

 م(.2212هن 773تو ي بحسب السلفي عام 
 أ(21  الورمة -29

أحمد ب  محمد ب  القاسم الدباس المالكي أبو طاهر المعروف باب  د ب قة  ولد 
 .غمة(م  ولم ي كر الم لف سنة و اته  وَلم  أغد له تر 2111 هن724
 ب(21-أ21  الورمة -27
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-م2194هن 713محمد ب  محمد ب  إبراهيم ب  محمويه العبد  أبو طاهر 
 غد له ترغمة(.م  لم  أ2211هن 211

ر ا -3  َج
 ب(21-أ21 الورمة  -22

. العبنر م2219هنن 734-م2117هنن 722عيسى ب  حعبد  أبي  ر الهنرو  أبومكتنوم  
9 978 18) . 

 ب(29-أ29 الورمة  -21
العزيز البخار  المغاور بمكة  الحنفي الملقب بن َكاد  عبدب  عمر ب   محمد

 العام التالي. ي م. تو ي 2213هن 217ولل  رسالته إلى السلفي سنة 
 .911رمم  212 1الغواهر 

 أ( 27 الورمة  -24
محمد ب  هبة الله ب  فاب  البندنيغي الدا عي مغاور مكة أبو نلر  أغاز 

   .(13 م بوساطة أحمد ب  محمد النحاس  ؟( ارلبهاني3213هن 739السلفي عام 
 .م2212هن 732-م2121هن 714 عاا م   البندنيغي  إمام  ريٌر 

 .144م   2322هن 2913اللفد   نك  الهميا   القاهرخ 
 (.927 4   أعنم82 9طبقا  الدا عية 

                                                 

م 2228هنننن  221 منننا  عننام  ]بننن  محمننود اللنننبان ارلننبهاني[( أغنناز السننلفي بوسننناطة محمننود بننن  الف ننا 18  
  721مقدسنني  ابنن  عقيننا   ]ولننيس لننه  كننر  نني العبننر [ 2128  رمننم 2121 7ك تنن كرخ الحفنناظ 111 3المنننتظم 

 .  (2رمم 
( لننيس لنند َّ تحديننٌد م َوفَّننٌق لهنن ا الدننخ ك ومننراءخ النحنناس مدننكود  يهننا  وَلَعنناَّ المعننني  هننو  أبننو الف ننا الحننداد 13  

 .  992 9م  العبر 2214 –م2211هن 211سنة عام  31المتو ى وله 
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 ب(27-أ27 الورمة  -28
-م2142هن 714محمود ب  عمر محمد الزمخدر  أبو القاسم  مدهور 

 .(91 (22 8  أعنم 214 2 ك الملحق977 2  11م  بروكلما  ط 2277هن 298
 ب(27-أ27  -23

الله البسطامي البلخي أبو دغاع  استلم الم لف رسالة عبدعمر ب  محمد ب  
  218 7العبر  م 2211هن 211-م2181هن 742  بمروياته م  َبل خ وم  مكة

 (.2928 7ت كرخ الحفاظ 
 ب(22-أ22ة  الورم -11
الله ب  محمند إسنماعيا بن  الغنزاا المقنر  الملنر  المنالكي أبنو محمندك ولنا عبد

  م ولكنَّنننننننه لَننننننننم  يلتنننننننق  بننننننننه أبنننننننندا  2211هننننننننن 739الم ل نننننننَف خبننننننننٌر مننننننننه مننننننننن  عنننننننام 
 (.21 7م  العبر 2213 -217 - م2128هن 721 

 ب( 22-أ22 الورمة  -12
طي( أبننو الحسنن   ت نعننرف رزينن  بنن  معاويننة بنن  عمننار العبنند  ارندلسنني حالسرمسنن

ترغمننة رمننم  287 2م  2322هننن 2947سنننة وتدتننه  ابنن  بدننكواا  اللننلة  القنناهرخ 
718. 

على رسالة ولل  محمد ب   م محد دخ اعتمادا  2291-م2213هن 217 وسنة و اته
أخننننننر  و اتننننننه  علنننننني بنننننن  الحسنننننني  الطبننننننر  ما نننننني الحننننننرمي ك وتنننننن كر ملننننننادر

 م.2271هن 292 ي
ا ك يقطنن   يننه رأينن حيننث أدننار بروكلمننا  إلننى اتخننتنف ولننم 191 2انظننر  الملحننق

 .32 7   العبر71 9ارعنم 
                                                 

 ( ت نغد  ي مخطوطتنا مختارا  الم لف م  مراسنته م  الزمخدر  التي وعد ب كرها. 91  
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 أ(21  الورمة -11
زيد  كتب إلى الم لف م  مكة سنة   الحس  ب  علي ب  الف ا انم لي الطبر  أبو

له(.2299هن 218  م  وَلم  أغد إدارا  أخر  َحو 
 أ(21 الورمة  -19
الرحم ( بنن  محمنند عبنند  عبينند  نني أو ا ترغمتننه  بنن  عبينند  و كننر بنندت  منن (92 نبنن 

م  ولنا خبنرر من  مكنة 2178هنن 744النهد  اليمني الدا عي أمام بمكنة منن  عنام 
له(.م  وَلم  أغد إدارا  أ2292هن 211 سنة  خر  َحو 

ي -4  الَِو
 ب(21-أ21 الورمة -17

غنند لننه أبننو القاسننم  لننم أنلننر بنن  محمنند  بنن  أحمنند بنن  لننفوا  النن هلي المولننلي 
نن   البامي بنن  الحسنن  بنن  طننوقعبنندنا َأنَّننه يننرو  عنن  أحمنند بنن  ترغمننة  ونفهننم منن  َنل 

 .م وله سب  وسبعو  سنة(2114-2111 هن723ألولي م  المولا  ما  عام 
 هَكان -5

 أ(24 الورمة  -12
ننننننه   ننننني عنننننام   للم لنننننف إغنننننازخ م(91 إسنننننماعيا بننننن  محمننننند بننننن  عفمنننننا  القوسنننننماني

 ة(.غد له ترغمم  وَلم  أ2211هن 737
 
 

                                                 

 ( ه ا اتسم مريب  والسلفي نفسه يقوا  م  ارسماء المفردخ ت أعرف له سميا .  92  
 ( مومسا  مرية م  نواحي ألبها   انظر معغم البلدا  ليامو  الحمو . 91  
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 أ(24 الورمة  -11

هن  وَلم  أغد 737سعد ب  علي العغلي أبو البدي   أغاز الم لف  ي السنة نفسها 
 له ترغمةك َوَمد  عر ه السلفي حبعد  لد؟   ي هم ا .

 أ(24 الورمة  -14
الله ب ن دار  أغاز السفلي  ي السنة نفسها  ولم أغد له عبدالواحد ب  أحمد ب  عبد

 .ترغمة(
 أ( 24لورمة  ا -18

محمد ب  علي ب  محمد المعرم أبو الفرج  أغاز السلفي  ي السنة نفسها  ولم أغد 
 .له ترغمة(

 أ(24 الورمة  -13
الله الدعار  أغاز السفلي دو  دد  ي السنة نفسها  ولم عبدمكي ب  بنغير ب  

  .أغد له ترغمة(
 أ( 24 الورمة  -91
غازته زم  معبد حدد  وعي بن دد  ي السنة نفسها  وَلم  الغفار ب  محمد  ليس إل 

 .أغد له ترغمة(
 أ(24 الورمة  -92

 .محمد ب  غابار ب  علي  المعروف بن و ا  المنحظة السابقة نفسها(
 أ( 24 الورمة  -91

 .نلر ب  محمد ب  علي ب  زيرد  المنحظة السابقة نفسها(
 أ(24 الورمة  -99
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ولننننننل  رسننننننالته منننننن  بغننننننداد سنننننننة الرحم  بنننننن  دننننننا   الدننننننعراني  عبنننننند ينننننند بنننننن  
. فننم ولننل  إغازتننه منن  همنن ا  (99 بوسنناطة أبنني نلننر اليونننارتي م2134هننن 732

َأ َّ الن هبي يدنير إلينه منرتي   ني  م  ولم أغند لنه ترغمنة( إت  2211هن 737 ي عام 
 كراوية علماء هم ا . 142-223 7العبر 

 ب(24–أ24 الورمة  -97
ننننر بنننن  منلننننور الهمنننن اني أبننننو فا أغنننناز السننننلفي بواسننننطة  بنننن  دننننيخ اللننننو ية ب ن َغي 

 .(97 اليونارتي  ولم أغد له ترغمة(
 أسد آباك فذ يهستان -6

 أ( 28 الورمة  -92
 .عمر ب  علي ب  غبريا القيم أبو غف   َلم  أغد له ترغمة(

 (35)أستراباك -7
 
 أ( 28 الورمة  -91 

 .ظفر ب  الداعي ب  مهد  العلو  أبو محمد  َلم  أغد له ترغمة(
 لراسان -8

 أ(23 الورمة  -94
                                                 

م  رحنا إلنى هنراخ وَبل نخ وبغننداد  2291هنن 214( الحسن  بن  محمند بن  إبنراهيم منا   ني السنتي  منن  عمنرر عنام 99  
    ومد  كرر السلفي مير مرخ  ي ك تي به وأخبر عنه(. 42 7ر  كان  مرية م  نواحي ألبها   العبر ويونا

( أستا ر  ي التلنوف هنو غعفنر بن  محمند بن  الحسن  اربهنر  أبنو محمند  الن   لنم أغند لنه أخبنارا   ني مناسنبة 97  
نا ه ا  وسأدرس ه ر  ارخبار  ي مناسبة أخر .   أخر  مير ما  كرر الم لف م  أخبارر المهمة  ي َنلِّ

( هنني بننن دنند مدينننة  نني طبرسننتا  أدننار إليهننا  نني معغننم البلنندا   البدايننة( وبحسننب السننمعاني  نني ارنسنناب  92  
 القراءخ اللحيحة للنسبة إليها هي  إسترابا  .  292م  2311هن 2981  2حيدر  باد 

 
  

 
 



 138 

الغفار بننننننن  محمننننننند بننننننن  الحسننننننني  الدنننننننيرو  أبنننننننو بكنننننننر  ولنننننننا خبنننننننرر عنننننننام عبننننننند
سنة   31م ع  2221هن 221م ارنلار  النيسابور    تو ي عام 2133هن 739

 .11 7  العبر ب 972أنساب 
 تجْعلزبات

 
 2ةاشزا ريم 

ننننَلفي  نننني سننننير أعنننننم النننننبنء   كننننر النننن هبي هنننن ا الكتنننناب  نننني عننننداد كتننننب السِّ
ونقننا عنننه دو  تلننريو  نني المرغنن   والمغيننزل وسننمار لالننوغيز  نني المغنناز 12 12

 ني ترغمنة السنلفي. ولنم يعر نه لناحب هدينة العنار ي  وت  كنر لنه  ني  8 12نفسه 
الكبير الكتناني  ني  هنرس عبندالحي بن  عبدكدف الظنو  وت  ي  يله. وماا الديخ 

المغاز والمغينز  لإل منام الحنا ظ أبني الوغيز  ي  كر ل(  212  2291 1الفهارس 
نظنننر حنننرف السننني ( و يهنننا كننننم غيننند  ننني السنننلفي أرويهنننا بأسنننانيدها إلينننه  ا طننناهر

غنازخ والعمنا بهنا نقلنه أبنو التو ينق الندكالي  ني لسنمط الغنوهرل.  تلحيو الرواية باإل 
 2111 1( والحديث عن  سنمط الغنوهر  ني 212  337 1وانظر  هرس الفهارس 

 عر ه بروكلما   ي م لفا  السلفي.(. ولم ي297 
و نني حادننية اللننفحة   93-2 12و نني ترغمننة السننلفي  انظننر  سننير أعنننم النننبنء 

لننادر كفيننرخ ي  نناف إليهننا مقالننة للنندكتور سننهير محمنند زمننا   نني مغلننة م(  كننر ل2 
Islamic studies    لملنادر  بعننوا  2382 7 17  دراسنا  إسننمية  العندد

 .211-739 ترغمة السلفيل
لماع  غازخ  كتاب اإل  ا اإل  سنم َحو  وي زاد إلى الملادر الم كورخ  ي موسوعة اإل 
إلى معر ة ألوا الرواية وتقييد السماع  ربي الف ا عيا  ب  موسى اليحلبي 

 .  214-88(  م2341هن 2983القاهرخ. تو السيد أحمد لقر  -دار التراث  ط.
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 5ةاشزا ريم 
أبو طاهر السلفي لما نعر ه اليوم بعنوا  لمعغم السََّفرل َلَعاَّ العنوا  ال   أرادر 

هنننو لالمعغنننم المننن ر  ل رسنننباب سنو نننحها بعننند الحنننديث عننن  معغنننم السنننفر.  كنننر 
بروكلما   ي عداد كتب السلفي كتابا  سمار لمعغنم الدنعراءل واعتمند  ني  لند علنى 

 721 2نقنوا وغندها  ني معغننم اردبناء لينامو  الحمننو  انظنر بروكلمنا   ارلننا 
وتبعنننه  ننن اد سنننزكي   نننني نسنننبة الكتننناب للسنننلفي بعنننننوا   171 2( والملحنننق 912 

والترغمة العربية  34 1لمعغم الدعراءل انظر  تاريخ التراث العربي  بارلمانية( مو
لسن ات  الحنا ظ    ومد أدار ارستا  مطاع الطرابيدي  ي مقدمته لكتاب2ج 1مو

ا  تلحيف ومنقنوت  ينامو  من  معغنم ( َأ   ما غاء عند بروكلم11السلفيل   
السفر ال   َتَلحَّف  ني المطبوعنة إلنى لمعغنم الدنعراءل. وكنا  بروكلمنا  مند  كنر 
ارمناك  التنني نقلهننا يننامو  عنن  معغننم الدننعراء الموهننوم  أخطننأ  نني مو ننعي  ينقننا 
 يها يامو  ع  الس ات  والمديخة البغدادية  ي حي  َأ   بروكلما  َظنَّه  َين قا ع  

 معغم الدعراء الملحف ع  معغم السفر.
الوهاب  كننر عبنند( َأ   المرحننوم حسنن  12   و نني مقدمننة ارسننتا  الطرابيدنني
سنم بالمديننةك ومننه نسنخة بندار الكتنب ديخ اإل  َأ   نسخة ارلا كان   ي مكتبة 

 الملرية تنق  ارو ا وانخرك مأخو خ بالتلوير الدمسي.
 (.  981-989 9مو م 2371 كر  لد  ي مغلة الكتاب  سنة 

خطوطنا  المديننة المننورخ(  مستا  عمر ر ا كحالة  ي  المنتخب من  وَأ   ار
ربنني طنناهر أحمنند بنن   -لمعغننم الحفنناظ َأ    نني مكتبننة عننارف حكمنن  كتابننا  عنوانننه

 هنل.2193لفحا ك ن سخة م هبةك تاريخ نسخها  718محمد ارلبهاني  ي 
و ارستا  الطرابيدي َأنَّها ا  الوهاب.عبدلنسخة التي أدار إليها حس  ورغ 
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 م ل نن    وولننف ارسننتا  النندكتور إحسننا  عبنناس هنن ر النسننخة التنني أخننرج عنهننا
دار  -لأخبار وتراغم أندلسية مستخرغة م  معغم السفرل  ي مقدمته لطبعة بيرو 

 م(. 2382- هن2712 الطبعة الفانية ملورخ بيرو   2319الفقا ة 
حديفنننة النسنننخ حسننننة     حنننديث241 رف حكمننن  قننناا  رممهنننا  ننني مكتبنننة عنننا

هن وأللها منقنوا عن  2193 الحفيظ ب  محمد لالو حماد سنةعبدالترتيب كتبها 
نننزازا  بخننننط الم لنننف وتقنننن   ننني  ..  ورمننننة وهننني بخننننط وا نننو مليننننا الخطننننأ 193غ 

( و كر أ  م  الكتاب نسخة أخر  ملورخ بدار الكتب الملرية 29المقدمة    
 وَلم  ي كر لها رمما .  وهي  ا  أوراق م طربة

وأموا  إ   م  الكتاب نسخة ناملة أوردها لنانعو  هنارس مكتبنة غسنتر بتني 
بلننن  بعننننوا  لمعغنننم الدنننعراءل باتعتمننناد علنننى منننا غننناء عنننند بروكلمنننا  وهنننو د ننني 

تلنننحيف كمنننا  كرننننا. ومننند غننناء علنننى مننننف النسنننخة لمعغنننم السنننلفيل وهننني  ننني 
 ( ورمة. 177لورخ عنها وهي  ي   ناملة م طربة  لد َّ  9881المكتبة برمم 

وط بننن  مننن  الكتننناب  الغنننزء اروا بتحقينننق الننندكتورخ بهيغنننة الحسنننني  ننني بغنننداد 
م ولم أطل  عليه با  رأي  للدكتور بدار عو اد معروف كلمة  ي نقد 2348 2939

 . 2343 –2ع 8ه ا الغزء  ي مغلة المورد مو
معهنند  ننم  مطبوعننا  ومنند ندننرر النندكتور سننهير محمنند زمننا   نني إسنننم  بنناد 

م وغناء كمنا ولنفه غنورج مقدسني  ني مغلنة 2388( 82سنمية برمم  البحوث اإل  
لفحة و يله  773ل  ي 2388 14العدد   Islamic Studiesلدراسا  إسنمية 

لنننفحة  وسنننب   22لنننفحا  والتعليقنننا   ننني  1لنننفحة وملنننادرر  ننني  232 ننني 
لننفحة و يننه  هننارس  217لوحننا  منن  المخطوطننا  التنني اعتمنندها والمقدمننة  نني 

 متنوعة ولم أطل  عليه َبع د . 
ا  وكنننا  الننندكتور سنننهير محمننند زمنننا  مننند ندنننر  ننني المغلنننة نفسنننها مقنننالتي  َحنننو 

 السلفي  
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دننننارخ إليهننننا  نننني التعليننننق علننننى  ارولننننى  لملننننادر ترغمننننة السننننلفيل سننننبق  اإل 
 . 2الةاشزا 

ي العنندد والفانيننة  لتحلننيا السننلفي للحننديث والقننراءا   نني ألننبها ل نغنندها  نن
 12 1 2381   222-223 .) 

والدننننا   بنننني  العلمنننناء َأ َّ لمعغننننم السننننفرل لَننننم  َيَ ننننع ه السننننلفي بدننننكله النهننننا ي 
والظنناهر كمننا يقننوا النندكتور بدننار عننواد معننروف َأنَّننه كننا  علننى دننكا غننزازا  هيننأ 
نها علنى دنكا كتناب. وهن ا الفا نا هنو زكني الندي  أبنو  الله لها أحند الف ننء  َنَدو 

هنننن لننناحب الكتننناب 121القو  المنننن ر  المتنننو ى سننننة عبننندالعظيم بننن  بننندعمحمننند 
المن ر  المتو ى سنة  المدهور لالتكملة لو يا  النقلةل ومام ولدر الداب رديد الدي 

والدر. وكنا  السنلفي مند كتنب ك نا  ترغمنة بغنزازخ  بي نها هن بنسخه ع  نسخة 179
لسنننخاو  المتنننو ى سننننة .. ومننناا دنننمس الننندي  ا المنننن ر  كمنننا تغنننيء ت كمنننا يغنننب

عننن  عننند كنمننه علننى كتابننه المرتننب علننى حننروف المعغننم  311 هننن  نني كتابننه اإل 
لوَغَمع نن   كتابننا  حننا ن  علننى حننروف المعغننم ألننلته منن  .. ولمعغننم السننفرل للسننلفي 

 إن نه ومن  أبينه الزكنيعن  وهو  ي مغلد  كفير الفوا د بخط محمد ب  المن ر   مناا 
ا  كا ترغمة  ي غزازخ  بي  ها ورتبها كما تغنيء ت كمنا له بخط السلفي  ي غزاز 

 .. وك ا لم يك  ترتيبه كما ينبغي  ولم يك   يه م  اإل لبهانيي  أحدل.  يغب
  21 12هبي  ي سير أعنم النبنء وماا ال 

كتور دفرل  ي مغلد كبيرل و كر النساليقه لمعغم العوت لومد غمعوا له م  غزازر
عبنننارخ المنننن ر  موغنننودخ  ننني لننندر نسنننخة مكتبنننة عنننارف  بدنننار عنننواد معنننروف أ  َّ 

 (.982   حكم  بالمدينة المنورخ لانظر مقالته الم كورخ  نفا  
 - ط. دار الفكنر فيلت  الحا ظ الساو كر ارستا  الطرابيدي  ي مقدمته لس  

نننَرف أحياننننا  باسنننم التعننناليق  قننند مننناا   (12  2398 لوَلَعنننا  هننن ا المعغنننم كنننا  ي ع 



 911 

لنني اللننواتي  لحكننى عنننه أبننو   نقطننة خنننا حديفننه عنن  أبنني محمنند الغن  الحننا ظ ابنن
 طاهر السلفي  ي تعاليقهل وما أرار أدار إلى مير معغم السفرل.

أ  ينننأتي علننننى  كنننر كتننناب لنننه يسنننميه لالمعغننننم 1ملننن   والسنننلفي  ننني النننوغيز ح
لنننى  ل وت نغننند بننني  م لفاتنننه  كنننرا  لمفنننا هننن ا الكتننناب وَعل نننق ارسنننتا   اغننندا عر    المننن

 م  المقاا المترغم(. 2 الكتاب  قاا  ولعا المعني  هو معغم السفر  الحادية
  ما ا يقوا السلفي ع  ه ا الكتاب؟

نننن   منننن   كننننر منننن  لقيتننننه منننن  الننننرواخ  وكبننننار الحفنننناظ والوعنننناخ   ننننا َ َرم  ل ننننإني لم 
فبنننا  َمننن   َعلَّق ننن   عنننننه دننني ا  مننن  الحنننديثك واق  لَننننم  يكننن  عا  نننا  بقنننواني  الروايننننة ر واق

ينننننننة  أو مننننننننه  ا ننننننندخ  قهينننننننة أو  أدبينننننننة أو زهدوالتحنننننننديث  وتسنننننننمية مننننننن  اسنننننننتفد  
نننننا أندننننندر َمننننن   دننننناهدر   أندننننندني دننننني ا  مننننن  دنننننعرر وبننننننا   كنننننرر  استندننننندته أو مم 

ننن   أ الَعجم بيـــه  ت نننم  غَ ر      لننند كلنننه  ننني كتننناب تَ ن نننوَّ وينننة غنننام   ودَ ادينننب بنننارع أو ر م 
ننننننيَّ بَ    إ   خالَــــــ ر   نننننني   يننننننه درغنننننناتهم  وعَ     ن  ننننننن  نننننننتَ عفا هم وفقنننننناتهم  وأَ    علننننننى        ي 

د  عنننن  ور  هم  ولَنننم  أ  علنننى رتنننبهم ومحنننال      ه ننناج إلينننه مننن  أمنننوالهم  ونبَّ تَنننح  علنننى منننا ي  
 وع مننننن  الدنننننعر واق   ط نننننق  حكاينننننة أو مَ  أحننننند مننننننهم مينننننر حنننننديث واحننننند ت أكفنننننر  أو

نننننننكنننننننا  مينننننننر ما لنننننننه مننننننننه أَ  ي ن ننننننن.. مينننننننر أَ     أ نننننننيف إلينننننننه أي نننننننا     أَ ر  رك  فَنننننننعَ د 
خالفننننن  الطرينننننق الننننن   مننننند سنننننلك   ننننني كتننننناب المعغنننننم   نننننالمعغم علنننننى ترتينننننب 

 ..ل.ذ راَداةروف التهج  
ومنننا فبننن  عنننند  أ  هننن ا الولنننف ينطبنننق علنننى الغنننزء البنننامي  ننني مخطوطنننة 

 غستر بتي وعلى منقوت  يامو .
ننا ومنن   نني إليننه  َوَلَعننا  المننن ر  ناسننخ الكتنناب هننو النن   َسننم ار بمعغننم السننفر لم 

النن   يننن  السننلفي خ الَعجــم الَــ ر     يكننو  غننزازا  وَلَعننا  مننا ومنن  إليننه ت يعنندو أَ 
مرتننب علننى ترتيننب حننروف  هنَّنن ننرن منننه وأَ  هنَّننأَ  نني الننن  النن   نقلنننار عنن  الننوغيز 
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ي كاملة. ولعا وغود الكتاب على غزازا  هو ما د   ابن  نقطنة إلنى تسنميته التهغ  
 بالتعاليق.

ب   نني ترغمننة لأبنني الحسنن   ينند بنن  24غيز حو قننوا  نني الننَومَنند  وغنند  السننلفي ي
 دا   الدعراني  م  ديو  هم ا (ل  دالرحم  ب عب

نننن َولَننننم  َيقَنننن   إ نننن   حديفننننه وروايتننننه كبيننننر دننننيء  وك  لننننيَّ م  ننننرأَ     ن  محمنننندأ   ر  دَ ولَنننن    ي 
منننا  نننني ه  ت  ر  منننا عننننه و كَ ه  ت  ق  ل    عَ ي  ني بيتَننندَ َدننننن  بإلنننبها  وح نننر  مغلنننس وعظنننه وأَ 

أغد البيتي   ي نسختي الناملة م  معغم السنفر  ولعنا  اللنه  م   .( ولَ الم ر   المعغم
 يم ُّ بالحلوا على نسخة م  الكتاب تامة رستغلي حقيقة ارمر  ي  لد.

مَّ    معغم السفر هو المعغم الم ر  ا أَ  إمَّ  لنى معغنم وغيز يدير إال ن       ا أَ   واق
رانني أمينا إلنى القنوا بنالرأ  تنراغم وأ   خر م  معاغم ديو  السلفي لم ت كرر كتب ال

 ا.ارو  
 11ةاشزا ريم

لماع للقا ي عيا   انظر الفهارس( وك لد م  كتاب ل الوغازخل نقوا  ي اإل  
 2219 1وانظننننر   هننننرس الفهننننارس واإلفبننننا   112 نننني  ننننتو المغيننننث للسننننخاو  

 197  )1 2213-2291  223). 
 .21 1والسيوطي  ي تدريب الراو  

و ننني حادنننيته  14-12 24ر أعننننم الننننبنء م لنننف  سنننيمنننة الر  ننني ترغظنننوان
 (  كر لملادر كفيرخ.12  

 7-6الةاشزا 
وانظننر  اإللمننناع إلنننى معر نننة ألنننوا الرواينننة وتقييننند السنننماع  للقا ننني عينننا  

 88-214 . 
  15الةاشزا 

 م( 2217هن 738 ي ترغمة أحمد ب  محمد ب  أحمد البراد   تو ي  انظر 
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و ي حاديته ملنادر كفينرخ. ومناا ينامو   112-123 23سير أعنم النبنء 
 . 221 2معغم البلدا    ي

لالبنننردا   مننن  منننر  بغنننداد علنننى سنننبغة  راسنننخ منهنننا منننرب لنننريفي   وهننني مننن  
 .718 9نواحي دغيا. وانظر د را  ال هب 

 16الةاشزا
 739 29َتر غم لوالا بن  حمنزخ البخنار  الخطينب البغنداد   ني تناريخ بغنداد 

 (  قاا 4972 
لوالننا بنن  حمننزخ بنن  علنني بنن  أحمنند بنن  نلننر أبننو القاسننم اللننو ي البخننار   

الرحم  ب  محمد وأبي حامند أحمند بن  عبدالكريم ب  عبدمدم بغداد وحدث بها ع  
محمنند البخنناريي . كتبنن   عنننه ولننم يكنن  بننه بننأس. أخبرنننا والننا بنن  حمننزخ  نني سنننة 

 هن.721
 24الةاشزا 

م الديخ الن   أخنرج للسنلفي بدمدنق إغنازخ أبني كاتب المقاا مراءخ اس    س  ح  َلم  ي  
ءخ اللننحيحة هنني  أبننو محمنند بنن  اركفنناني وهننو  هبننة اللننه بنن  انلننر الننوا لي والقننر 

 هن وله فمانو  سنة. 271أحمد ب  محمد ارنلار  الدمدقي الحا ظ تو ي سنة 
 .248-214 23انظر سير أعنم النبنء 

 26الةاشزا 
لإغازخ المعندوم  غازخ وعنوانهالبغداد   ي اإل  للخطيب  يدير السلفي إلى كتاب 

علننوم الحننديثل بعنايننة لننبحي  طبنن   ننم  مغموعننة لرسننا ا  نني والمغهننوال ومنند
 م.2313البدر  السامرا ي ندر المكتبة السلفية عام 

 27الةاشزا 
 ه .ع  بَ ط     يَ ظار مَ ينا تحقيق الكتاب بانتهن  أَ 

 شزوخ برداد
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-هنننن711  الوهاب التميمنننيعبننندق اللنننه بننن  رز الخليفنننة المننن كور  ننني ترغمنننة  2منننم ر 
هنننننن  748-778اللنننننه  عبيننننند اللنننننه( بننننن  محمننننند  عبدهنننننو  المقتننننند  باللنننننه  (هنننننن788

 هن( وكا  عالي الهمة له علم باردب.714  م( ولي الخن ة سنة2121-2137
 211 7 وارعنم 917-928 28انظر  سير أعنم النبنء 

غنننني رَ بنننن  الحسنننن  بنننن  خننننداداد الكَ أبننننو طنننناهر أحمنننند بنننن  الحسنننن  بنننن  أحمنننند  7 رمننننم
 .هن783هن وتو ي سنة 721ني البغداد  ولد سنة البامن  

 272-277 23انظر سير أعنم النبنء 
 في.لو يه  وأغاز للس

 ومنند تلننحف  نسننبته إلننى الكرخنني  نني معظننم الملننادر انظننر  دنن را  النن هب
9 931. 

  كر السلفي بي  ديو  بغداد ال ي  كاتبور  4رمم 
 حمد ب  عبيد الله ب  أبي الرعد العكبر محمد ب  م

ا  عنننام ي نننه كنننا  حَ نَّنننأغننند لنننه ترغمنننة  وبحسنننب السنننلفي أَ  م  مننناا كاتنننب المقننناا  للَننن
لتو ي ببغداد وأنابها  ني لنفر سننة   د السلفي و اته  قااد  م وأموا  حَ 2211 737

لنا ته مينر منرخ  لنم أد  لَ ي مَ يتفق لي سماع ديء عليه على أن   م  أرب  وتسعي   ولَ 
ج بننه وبلننغ منننه وح ننر  غنازتننه. وكننا  يننرو  عنن  دننهاب إليننه لعننار  مننرٍ  بننر  

 (.718العكبر   
هن لو يهنا 714حوادث سنة  34 2ومد  كر اب  تغر  برد   ي النغوم الزاهرخ 

تنننو ي محمننند بننن  عبيننند اللنننه أحمننند بننن  محمننند بننن  أبننني الرعننند الفقينننه الحنفننني ما ننني 
هر ربيننن  ة منننا  بعبكنننرا ينننوم الغمعنننة فالنننث دنننفقنننلنننادما   را. كنننا  إمامنننا   قيهنننا  َبنننك  ع  

  .انخر.ل
 أبو الف ا محمد ب  أحمد ب  طوق. 3رمم 
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مل 2211هنن 737ن د و اتنه بند  َحنماا كاتب المقاا  للم أغد له ترغمة  والسلفي ي  
م( 2344 بينننرو  1  ط. 212 21كفيننر  ننني البدايننة والنهاينننة ابننن    تنننرغم لننه    ل ننم  

البامي ب  الحس  ب  محمد ب  طنوق أبنو عبدمد ب   قاا  لأبو الف ا محمد ب  أح
الف نننا ا الربعننني المولنننلي. تفقنننه علنننى الدنننيخ أبننني إسنننحاق الدنننيراز  وسنننم  مننن  

   وكا  فقة لالحا  كتب الكفيرل.ر القا ي أبي الطيب الطب
 شزوخ البِرة

 محمد ب  عبيد الله ب  الحسي  ما ي البلرخ أبو الفرج 21رمم 

لنننننه ترغمنننننة  ومننننند تنننننو ي بحسنننننب السنننننلفي عنننننام  مننننناا كاتنننننب المقننننناا  للنننننم أغننننند

 مل.2212هن 733

هنن 733ا  سننة ني و ين 211 21مل   ترغم له اب  كفينر  ني البداينة والنهاينة 

ديث  وميرهمننا  ورحننا  نني طلننب الحنن ورد يننب الطبننر  والمنناه سننم  أبننا الط نن كر أنَّنن

 .278-274 3ر. وانظر المنتظم وكا  عابدا  خادعا  عند ال ك

 هر الدباس أحمد ب  محمد ب  القاسم الدباس المالكيأبو طا 29رمم 

 ب  د ب قة  ا ي ألا المقاا  اب   بقة  وال    ي المخطوط 

منننن  المقنننناا  11لحادننننية رمننننم و نننني ا 211 2غم  نننني الننننوا ي بالو يننننا  ر  تَننننالم   ا  َعننننولَ 

 ر.م ه َو والد2388هن 948والمتو ى سنة 

 .14  9ج 2ل مولالترغمة العربية وانظر  تاريخ التراث العربي

 25الةاشزا 



 914 

يننرر  يقننوا  لوغعفننر هنن ا فقننة   م  ه لَننإنَّنن ا  ت يننرو  السننلفي مبادننرخ عنن  الحكنناد َبنن
 ل..حا ظ ويعرف بمكة باب  الحكاد مدم إلبها  وكتب عنه أمراني ولم أرر أنا

وهننو يننرو  عنننه بطريننق محمنند بنن  مننرزوق الزعفراننني البغننداد  الحننا ظ التنناغر 
   المسننلمة وأبنني بكننر الخطيننب وسننم  بدمدننق وألننبها .أبنني الحسنن  أكفننر عنن  أبنن

 .. وكا  متقنا   ابطا  وي اكر. هنن224 تو ي سنة
 .741-742 23نظر سير أعنم النبنء ا

 .   291-292 23 وترغمة غعفر  ي السير
 َاشزوخ َرا الَرر  

 (91  17 21انظر  ي ترغمته المنتظم  21 رمم
السنلفي  ني معغنم السنفر وسنننقا الخبنر  ورد  كر البلنر   ني خبنر يروينه 11رمم 

و ي الخبر أ  مكي ب  بنغير الدنعار الهمن اني  13 ي التعليق على ديو  هم ا  
الننن   أغننناز السنننلفي منننرأ كتننناب لحلينننة اروليننناءل ربننني نعنننيم ارلنننبهاني علنننى ابننن  

 البلر  ه ا.
ي  شزوخ الَِو

  .قاسمنلر ب  محمد ب  أحمد ب  لفوا  ال هلي الموللي أبو ال 17رمم
بتنيل  ني ترغمنة عيسنى بن  أحمند  غسنتر خة كرر السلفي  ي معغم السنفر لنسن

البامي بننن  الحسننن  بننن  طنننوق عبننندبننن  هبنننة اللنننه المولنننلي. وأمنننا دنننيخه أحمننند بننن  ا
واللبنناب  914 9م(  لننه ترغمننة  ني دنن ور النن هب 2114-2111هننن 732  المتنو ى

 .24 24وانظر سير أعنم النبنء  972 2ع  ارنساب  237 9
بنن  أحمنند بنن  طننوق أبننو ابنن  طننوق هنن ا والنند مغيننز السننلفي محمنند  ا  َعننملنن   ولَ 

 (.3يو  بغداد  رممعقيب على دهن( وترغمنا له  ي الت737سنة   الف ا المتو ى
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 شزوخ هَكان
إسنننماعيا بننن  محمنند بننن  عفمنننا  بنن  أحمننند بننن  محمنند بننن  علننني المعنننروف  12رمننم 

 بالقومساني.
قنناا  للننم أغنند لننه م  ومنناا كاتننب الم2211هننن 737ي عننام لسننلفي منننه إغننازخ  ننل

 .217 21ترغمةل مل   ومد ومف  له على ترغمة  ي البداية والنهاية
ا  حا ظننا  حسنن  المعر ننة بالرغنناا يعننرف بننأبي الفننرج  سننم  منن  أبيننه وغنندر وكنن

 هن.734نواع الفنو  مأمونا . تو ي سنة وأ
  مومسا ( 727 7ا  وانظر معغم البلد

 .ي  ماا كاتب المقاا  َلم  أغد له ترغمةلسعد ب  علي العغل 11رمم 
يقاا لنه  234 23مل   ومد ومف  له على ترغمة  ردخ  ي سير أعنم النبنء 

أبو منلور سعد ب  علي ب  حس  العغلي ارسد  با   فم الهم اني الدنا عي مناا 
السننمعاني  هننو فقننة  مفننٍ  مننناظر  كفيننر العلننم والعمننا. سننم  أبننا إسننحاق البرمكنني 

المروزيننة وطا فننة. منناا اإلمننام النن هبي  رو  عنننه أبننو علنني أحمنند بنن  سننعد  وكريمننة
سماعيا ب  محمد التيمي  وباإلغازخ أبو طاهر السلفي  ماا السمعاني  ما   ابنه واق

 هن. 737 ي    القعدخ سنة 
 234 23سير أعنم النبنء 

 282 22الوا ي بالو يا    212 3والمنتظم 

سنو   وطبقا989 7وطبقا  الس بكي     اإل 

1 129-127. 
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بننننه أبنننا علننني أحمننند بننن  سنننعد بننن  علننني ل  لننند أ  ادي البنننأبنننو لوسنننمار السنننلفي 
 العغلي عرف بالبدي  وهو م  ديو  السمعاني لاحب ارنساب.

 24 1السبكي   212 7انظر ارنساب 

سنو    127 1واإل 

 الله الدعار عبدمكي ب  بنغير ب   13رمم 
 ني ترغمنة علني بن  مكني بن  بنغينر  لبتي نسخة غسترلغاء  ي معغم السفر 

 .لاظومد أغاز لي أبور مكي غمي  رواياته وكا  م  الحف  لالدعار الهم اني  
 33الةاشزا ريم 

ندنننر  الننندكتورخ بهيغنننة الحسنننني مراسنننن  الزمخدنننر  مننن  السنننلفي  ننني مغلنننة 
( وانظنننر هننن ر المكاتبنننا   ننني أزهنننار الرينننا  19 المغمننن  العلمننني العرامننني  العننندد

 . 242-241وو يا  ارعيا   189 9
الرحم  بن  عبندَأ    يند بن   118 23 كر ال هبي  ني سنير أعننم الننبنء  99رمم 

 . 227 1. وانظر المدتبه لل هبي نه738محمد الدعراني مد ما  سنة 
 .241 24 كرر ال هبي  ي سير أعنم النبنء  97رمم 
  يم  َحد فوا ع  غعفر اربهر      

   حرف الطاء لنسخة غستر بتيلفر وغاء  ي معغم الس
َسم ع   طاهر ب  محمد ب  يحيى الحداد بهم ا  يقوا  َأَخن    الخرمنة من  يند ل

 قندم عليننا أبنو سنعيد حفيند  بنغير ب  منلور الهم اني لاحب غعفر اربهر  
أبننني العبننناس النهاونننند   كنننن  أخدمنننه وأسنننتقي و نننوءر  وهنننب لننني يومنننا  مرمعنننة 



 921 

ليس يكو  للرغا ديو   ني الحنديث؟  ب ن َغي ر  أغازر وماا وألبسنيها   كر   لد ل
 .ل ك ا يغوز َأ   يكو  له  ي التلوف ديو  لتلحقه بركاتهم

 34الةاشزا 
تنرغم لنه الن هبي  غعفر ب  محمد ب  الحسي  اربهر  فم الهمن اني أبنو محمند.

 .244-241 24 ي سير أعنم النبنء 
 .(284  212 3واب  الغوز   ي المنتظم 

و ي السير َانَّه َحد ث ع  لالو ب  أحمد  وعلي ب  الحسي  ب  الربين  وعلني 
 ب  أحمد ب  لالو القزويني...ا

  .وَحد ث عنه .. وبنغير ب  منلور
 ع  فما  وسبعي  سنة.  نه718ما   ي دواا سنة 

 شزوخ أسد آباك
 عمر ب  علي ب  غبريا القي م أبو حف  92رمم 

لغسنتر بتنيل  ني ترغمنة رادند بن  علني بن  رادند   كرر السلفي  ي معغم السفر
 المقر  ارسد  با  .

 ننننيم  يحنننندفو  عنننن  ابنننن  السُّننننني  و نننني        121 21و كننننرر النننن هبي  نننني السننننير 
دوينه عن  علني بن  عمنر  121 21 حديث يرويه السلفي ع  أحمد ب  محمد ب  َمر 

 ارسد  با   ع  أبي بكر السني.
 .29 12ادد المقر  سير أعنم النبنء وانظر  ي ترغمة رادد ب  علي ب  ر 

 شزوخ أستراباك
 ظفر ب  الداعي ب  مهد  العلو  أبو الف ا 91رمم 
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و يننننه أن ننننه ورد نيسننننابور وحنننند ث بهننننا  وانظننننر أعيننننا   172 7انظننننر ارنسنننناب 
( وأبننور الننداعي كننا  منن  1197  241 3أ ومعغننم الرغنناا للخننو ي 912 1الدننيعة 

ا السننمعاني هنن تء أهننا بينن  منن  علمنناء الحننديث أ مننة الحننديث وكنن ا ولنندر ظفننر  مننا
مامية بأستربا .  م  اإل 

و نني معغننم الرغنناا  أبننو الف ننا ظفننر بنن  الننداعي بنن  مهنند  العلننو  الع َمننر  
ارستر  باد    قيه  فقة  لالو مرأ على الديخ أبي الفتو الكراغكني. ومند تنرغم لنه 

 ني النوغيز  هال   يروين السلفي  ي معغم السفر ولم ي كر سنة و اته و كر الحديث
 .211  ظر الدرغا  الر يعة  ي طبقا  الديعةنوا بروايتيه. ]أ28 [
 

 شزوخ لراسان
أبنننو بكنننر عبننندالغفار بننن  محمننند بننن  الحسنننيني الدنننيرور   كننن ا  ننني ارلنننا  94 رمنننم

  بط نسبته  قاا    733 9والد را  وسير أعنم النبنء و ي ارنساب 
لحروف وَ م  الراء وسكو  الياء و ني  خرهنا لبكسر الدي  وسكو  الياء  خر ا

و  ننني ر  ي  انظنننر سنننير ي  ينناء أخنننر   وهننني نسنننبة إلنننى دنننيرويه غننند ل وعلنننى  لننند  هنننو  الد 
 . 129 2والنغوم الزاهرخ  14 7ود را   178-171 23أعنم النبنء 

ر السننلفي  نني دننيو  بغننداد َعننَددا  منن  الدننيو  النن ي  تَننَول ى أخنن  إغننازتهم لننه كننو 
 نلر اليونارتي وماا  ولم َيَق   إلي  حديث واحد منهم  وم  غملتهم   الديخ أبو 

 َلم  أمف له على ترغمة. أبو برر أةَد بن الةسزن بن رزالن -1
 َلم  أمف له على ترغمة . راَي بن بارح بن ل دح الشهابذ التررذ -2

 .أبو غالب بن أةَد بن عبدالده الواس ذ -3
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لدنيباني سنم  أبنا نلنر أحمند ا الواةـد بـن عدـوان بـن علزـيعبدأبو الفتح  -4
 ب  محمد ب  حسنو  وعفما  ب  د و  س  و خري  .

 .هن732 هن  وع  دغاع ال ُّهلي أنه تو ي  ي رغب سنة719مولدر سنة 
  218 23انظر سير أعنم النبنء 

 214-211 3والمنتظم 
 .فالن بن هبا الده بن َةَد بن أةَد أبذ َوسى الهاشَذ -5

 .لم أمف له على ترغمة
 .أبذ يالك الةرزَذ د بن الةسزن بنأةَ -6

 .َلم  أمف له على ترغمة
ُاهد -7  أبو الةسن عدذ بن أبذ اللاسم الدزنورل ال

وحند ث عننه كمنا ين كر  .. سم  أبا الحس  القزوينني وأبنا طالنب بن  منين 
  .هن212ال هبي أبو طاهر السلفي  وتو ي سنة 

 211-212 23سين أعنم النبنء 
 17 7د را  و  4 21المنتظم 

ُارعبدَةَد بن الةسزن بن  -8  الده بن هرزسا الب

 َلم  أمف له على ترغمة.  
 َلم  أمف له على ترغمة.  الةسزن بن أةَد بن أزوب العربرل -9

ُاق بن َةَد بن عبدهبا الده بن  -13 الده بن الدزث األنِـارل األوسـذعبدالر
      .األشهدذ ثم السَّعدل البردادل  
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هنننا بنن  محمنند بنن  غعفننر وسننم  منن  أبنني  سننم  غننزء الحفننار منن  لنناحبه
 للسلفي . وأغاز .. الحسي  ب  بدرا 

هنننن وكنننا  مننن   و  الهينننء  ومننن  م نننر اء 732هنننن وتنننو ي سننننة 711ولننند سننننة 
  .المواكب  لحيو السماع

دننننننن را   72-77 23  سنننننننير أعننننننننم الننننننننبنء 2113 7تننننننن كرخ الحفننننننناظ 
9 934. 

 لرخ. وم مَّ  َلم  َأمف  لهم على ترغمة م  ديو  الب
الده بـن َةَـد بـن َةَـد عبدأبو  اهر َةَد بن َةَد بن إبراهزم بن  -11

ُاهد، وز عرف بابن َةَوزا  .  بن عدذ بن َضر بن ةباب العبدل ال
 وم  ديو  مكة

ُزد الةسن بن عدذ بن الفضي ال برل  -12   .]اآلَدذ[أبو 
 ةَن بن َةَد النهدل الزَنذر العبدنجْبت بن  -13

ولند  .. ي  لنبن  من  ارسنماء المفنردخ وت أعنرف لنه سنميا  يقوا عننه السنلف   
 لى أ  تو ي بها. إولم يبرحها  ..  ي اليم  ومط  مكة

 هن كما ي كر السلفي . 211ومد كا  حيا   ي سنة 
 وم  ديو  المولا 

ـدذ -14 لنم  -أبو اللاسم نِر بن َةَد بن أةَد بن ِفوان الكهدذ الَِو
 أمف له على ترغمة. 

 ديو  هم ا   وم        
 .لم أمف له على ترغمة -الواةد بن أةَد بن عبدالده بندارعبد -15
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ــن الَعــرمأ -16 ــن َةَــد ب ــذ ب ــن عد ــو الفــرج َةَــد ب لننم أمننف لننه علننى  -ب
 ترغمة. 

 مف له على ترغمة.لم أ -الرفار بن َةَدعبد -17
 َةَد بن جابار بن عدذ وزعرف بوفا -18

  كر أنَّه زاهد م  ألحاب الدبلي.و  212 2 كرر ال هبي  ي المدتبه      
ْزرجك -19  نِر بن َةَد بن عدذ بن ُج

 . 792-799 28ترغمة والدر  ي سير أعنم النبنء       
ن ني          كننر  ني نهايننة هنن ر التعليقنا  ارمنناك  التنني ورد  يهنا  كننر للسننلفيأواق

  ي معغم اردباء ليامو  الحمو  ط. دار المأمو . 
     2 222  227  111- 7 99  29  81  121  121- 2 12- 

1 218- 4 91  174- 8 21  199  122  128- 21 128- 
22 82  192- 21 14  291  292  294- 29 91  123- 27 8  
38  172- 22 14. 
 ه ا ما انتهى إليه غهد   غهد الم ق ا   ي التعقب على مقالة ارستا  غورج     

ومند  كر المغاز والمغينزل ربني طناهر السنلفي. اغدا  ي تحليا كتابل الوغيز  ي  
 كر  أسماء الديو  ال ي  لم أمف لهم علنى ترغمنة  منن  َأ   تنتهني إلني  منحظنا  
ا مننا لنننع   واق  اللننه ت ي نني  أغننر  مننر اء مغلننة مغمنن  اللغننة العربيننة ارردننني َحننو 

 المحسني .   
 َةَد لزر البلاعذ                                    
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