لسلفي
ب َمخطوطٌ ل ِّ
كتَِّي ٌ
الفرنسية
َحلَّله باللُّ َغة َ
جـــــورج فاجـــــدا

نقله إلى العربية وعقب عليه

حمد خير البقَاعي
م َّ
بالسلَفي وكتبه إلى سننتي خلتناك كنا
يعود اهتمامي ِّ

لند عنندما حلنل

علنى

ل لمحمنند

نسننخة ملننورخ لمخطوطننة كتنناب لغننوهرخ الغننوا وتحفَنة أَهننا اتختلننا
اب علي المعروف باب َعراق المتنوَّى سننة 399ه ن 2211م .والمخطنوط المن كور
محفوظ ي مكتبة برلي بنرمم  )714وهنو عبنارخ عن كتنب ني علنوم متنوعنة غمن

بينها اب َعراق.

للسن نلَفيك عنوان ننه لمري ننب لغ ننا
واح ن ٌند من ن تل نند الكت ننب ِّ
مغموع اب عراق  )138وليس هو ني حقيقنة ارمنر إت نسنخة من لكتناب اللغنا
نني القننر ل ال ن

الق ننر ل ورمم ننه

ننم

ند نرر النندكتور لنننج النندي المنغنند نني القنناهرخ لمطبعننة الرسننالة

2371ل وأعنناد طبعننه مننرخ فانيننة نني بيننرو لدار الكتنناب الغدينند 2931ه ن 2341مل

َع نسخة محفوظة ي المكتبة الظاهرية بدمدق
المغموع كتب وأغزاء َدتى كتابنا هو الخامس بينها.

م مغموع رممه  )149و ي

نوب تب ن ن ن ن حسن ن ن نننو المقن ن ن ننر المتن ن ن ننو ى سن ن ن نننة
والكتن ن ن نناب ن ن ن نني طبعتين ن ن ننه منسن ن ن ن ٌ
981هن ن ن ن 331م روايتن ن ننه ع ن ن ن اب ن ن ن عبن ن نناس وم ن ن ن ه ن ن ن ا الكتن ن نناب أي ن ن ننا نسن ن ننخة

أخن ننر ن نني مكتبن ننة تدسن ننتر بتن نني – دبل ن ن رممهن ننا هنن نناد  )7119وعنوانهن ننا لكتن نناب

لغن ن ننا

نوز الحنبلن ن نني
القن ن ننر ل وهن ن نني بته ن ن ن يب محمن ن نند ب ن ن ن علن ن نني ب ن ن ن المظفن ن ننر الن ن ن ا
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ع ن ن نناا ن ن نني أواخ ن ن ننر الق ن ن ننر ال اربن ن ن ن وأوا ن ن ننا الق ن ن ننر الخ ن ن ننامس الهغ ن ن ننر ) .ويد ن ن ننير

العنم ن ننة ن ن ن اد
الن ن ن

أ نن ن ن نند

 )18من ن ن الكت ن نناب نفس ن ننه ين ن ن كر ن نني ع ن ننداد كت ن ننب ابن ن ن عب ن نناس

نغن ن نند لن ن ننه كتابن ن ننا خن ن ننر عنوان ن ننه لمرين ن ننب القن ن ننر ل ومخطوطتن ن ننه ن ن نني عن ن نناطف
 8 1822م ن ن ن ن 211أ –214أ) بته ن ن ن ن يب عطن ن ن نناء ب ن ن ن ن ربن ن ن نناج المتن ن ن ننو ى

سنة 227هن 491م انظر

 47م الملدر نفسه).

و ي اللفحة  )31م تاريخ التراث نغد كتناب لمرينب القنر ل هن ا منسنوبا إلنى

َم سمار أبو غعفر ب أبي أَيُّوب المقر ) ويقوا ي ترغمتنه لكنا تلمين ا لعبندالملد
ابن غنريو ومن فمننة عنناا أبنو غعفننر نني النلنف الفنناني من القنر الفنناني الهغننر .
وأَلَّ ننف كت نناب مري ننب الق ننر ع نناطف  8 1822من ن 211أ –214أ) وم نند َو َغ نند أب ننا
غعفر ه ا واسمه محمد ب أيوب) يرو كتاب للغا القر ل ني نس َنختَيه البرلينينة

واإليرلندية الم كورتي

نفا يرويه ع عبدالملد ب غريو .وأنا أظن ان أَ َّ كتناب

مريننب القننر ه ن ا نسننخة أخننر م ن الكتنناب ال ن

وتركيا وهو ظ ٌّ ت أمط

نغنندر نني دمدننق وب نرلي ودبل ن

يه بانتظار ولوا مخطوطتي تركيا اللتي طلبتهما منن

ِّر الله تعنالى ولنولهما لنسنتغلي حقيقنة ارمنر ني
ما يزيد على عام وأرغو أَ ي َيس َ
لد.
السنلفي مخطوطهنا ومطبوعهننا وبندا لنني

َوَو َغندتني مند وعا للبحننث عن م لفننا
أَ َّ المطب ننوع منه ننا ل ننيس إت مي ننا من ن نني

َ َع َزمن ن

عل ننى العناي ننة بغمن ن كتب ننه

المخطوطة وهأن ا اليوم أمَدم للقار العربي تحلين مام به أحد المستدرمي المهتمي
بالمخطوطا العربية هو غورج اغدا .لو ٍ
احد من كتنب السنلفي عنواننه لالنوغيز ني
كر المغناز والمغينزل ومند ند َنر هن ا التحلينا ني ندنرخ معهند البحنث ني النلنو
وتاريخها العدد  27سنة 2311م.
Bulletin de l’institut de recherche et d’Histoire des texts
analyse par G.Vajda, n °14, 1966.
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إ َّ نقننا ه ن ا التحليننا إلننى العربيننة يعطنني المهتمنني ك نرخ َعن ه ن ا ال ننرب م ن
التأليف ويبوج بأسرار غديدخ َحوا حركة الرواية و ٍ
اإلسناد ي تاريخ التراث العربي.

والكتاب ني نسنخته التامنة المحققنة موغنود لند وبانتظنار أَ يتَناج لنه الظهنور
بي الناس مطبوعا يطيب لي أَ أَخ َّ مغلنة مغمن اللغنة العربينة ارردنني المنومر
بهن ا العمننا ليكننو طريقننا إلننى هننم الكتنناب حنني ظهننورر و أرين

من تمننام العمننا أَ

خنننا العمننا نني الكتنناب ال ن

أ َعقننب علننى العمننا بمننا تغم ن لنند م ن منحظننا
َي م َع َددا م أسماء ارعنم التي لَم ألا َبعد إلى التحقق منهنا رنني لين علنى
ق ي اسم كا ٍ
علم مبا إخراج الكتاب ليأتي وا حا مفسن ار منا أمكننني
نفسي أَ أ َحقِّ َ
لد والله م وراء القلد هو المو ق لللواب واللنخ والسنم على خاتم ارنبياء

وخير المرسلي .
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العربيننة التنني تقتنيهننا مكتبننة لتدسننتر

تَ ننم المغموعننة ال نوا رخ م ن المخطوطننا
بتنني Chester Beattyل نني مدينننة لدبل ن Dublinل كتَيبننا مخطوطننا َونسن َنخته
السلَفي  .)2يت نم
وحيدخٌ َحتَّى َيوم الناس ه ا وم لِّفه هو الحا ظ أحمد ب محمد ِّ
َّ
لنور الم لِّنف الن ي َعند مرغعنا ني هن ا المغناا
ه ا الم لف إدا ار مفيندخ َحنوا تَ َ
كمننا يت ننم معلومننا َحننوا اردننخا ال ن ي
للطننرق الغننا زخ نني نقننا النلننو
كاتبور.

وسنحاوا تحليا الكتَيب ي ه ي اتتغاهي .
عنوانه هنو ا ْل جـو يجزُ فـذ يك ْر يـر ا ْلَ جج ي
ـاُ وا ْلَ يجزـُ  )1ويدنغا اروراق من  2إلنى 11

م المغموع العربي رمم  7847م مغموعة لتدستر بتيل .)9

السلَف ُّي ي ألبها م بند ارس َواستَقَر بعد تغواا طويا عبر الدنرق
ولد ِّ
اإلسنمي ي اإلسكندرية حيث أَم نى منا يزيند علنى فنفني عامنا ني نهاينة حياتنه
نتفادخ منهننا حتننى يننوم
العلميننة الحا لننة قوا َّ مسننما كبي ن ار م ن م لَّفاتننه التنني تننندر اتسن َ

الننناس ه ن ا غنناء علننى دننكا مع َغ َمننا ٍ منسننومة علننى حننروف التهغنني للدننيو ال ن ي
)7
لننو التعبيننر منطلقننا
لننا منننهم علننى إغننازخ ِّ
بالروايننة ليلننبو هننو بنندورر إ َ
َح َ
للروايا

ي ارغياا التالية.

بارلمانيننة ط .فانيننة)  721 2وملحقننه

 )2عنناا بنني سنننتي 748ه 2182م241-هن ن 2281مك انظننر بروكلمننا
 117 2وارعنم للزركلي ط .فانية .113 2
 )1يم ننا يخن ن مو ننوع لاإلغ ننازخ بالرواي ننةل انظ ننر مق نناا كات ننب المق نناا المند ننور بعنن نوا إغ ننازخ IDJAZAل نني
الموسوعة اإلسنمية باللغة الفرنسية) ط .فانية الغزء الفالث.
Arthur J. Arberry, A Hand list of the Arabic, manuscript. V 1.
 )9انظر
ما مة المخطوطا العربية ي تدستر بتي وما بعدها  Dublin 1963, P.125ويحتنو المغمنوع أي نا علنى
كتَيب خر لناسخ خر كنا مَد درسنار بالتفليا ي مقالتننا لسلسنلة المسنانيد لمنلنور بن سنليمل ني المغلنة ارسنيوية
 711–972 2312ونحن ننر هنن ننا علن ننى تغدين نند دن ننكرنا إلدارخ مكتبن ننة تدسن ننتر بتن نني التن نني زودتنن ننا لبميكن ننرو يلمل
للمخطوطة وللسيد رفر غورج أربر ال سمو لنا برحابة لدر استخدام الكتَيَبي .
 )7يمك ن تكننوي ك نرخ ع ن ه ن ا النننوع م ن الم لفننا بمراغعننة كتابنننا معغننم دننيو عبنندالم م النندمياطيل مطبوعا
معهد البحث ي النلو

وتاريخها وفا ق دراسا

ومعاغم  )8باريس .2311
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)2

أَ

كننر كمننا

َومَنند سننبق للسننلفي نني معغمننه ال ن تَر َغ َمننه بننالمعغم الم ن ر
لرج ب لد الديو َ ال ي كتب عنهم بع المنحظا المتعلقنة بالحنديث قوا لَنم
ي َ
وس َّمى م استفاد منه ا دخ قهية أو أدبية
يكونوا عار ي بقواني الرواية والتحديثَ .

أو زهدية أو استَن َد َدر أَن َد َدر دي ا م الدعر  ..إلخ.
وهننو نني الكتَيننب مو ننوع البحننث ي ن فر أَ ي َسننغا أسننماء أول نند ال ن ي كنناتبور

نالف الطرينق الن
دو أَ يكو مد مابلهم ودو أَ يدخا بندهنمك مينر أََّننه مَند خ َ
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 ملَّنة ن أر حين نٍ كنر دنيو كنا
بلد على حدخ.
َّ
ويتفح

الم لف – مبنا الندخوا ني لنب مو نوعه – غنواز اإلغنازخ وميمتهنا

أمننا أَمننر غوازهننا يطرحننه الم لننف كحقيقننة ت غننداا َحولهننا ويقسننو
ليكننو تمهينندا َّ
بكنمه قوا كا تلميحا على أول د ال ي ت يغيزونها .)1
َساسه َّإنه لم المحتوم أَ َّ دوامه يحفَظ باإلغازخ
وبما أَ َّ اإلسناد رك الدرع َوأ َ
التنني ت منننا م ن الركننو إليهننا نني لنند .علننى أننننا سننننحظ نني اإلغننازخ أنواعننا
تتفاو درغة الوفوق بها نزوت وهي السماع والمناولة واإلغازخ .)4

 )2لَننم أغنند ك ن ار له ن ا العن نوا عننند حنناغي خليفننة وت عننند بروكلمننا  .وبحسننب هننرس الفهننارس لعبنندالحي الكتنناني
 )972 1ت ننرد الس ننلفي فنف ننة مع نناغم لد ننيوخه ارل ننبهانيي

ولد ننيوخه البغ ننداديي

ومعغم ننا مخلل ننا لل ننبند

ارخر تَر َغ َمته معغم السفر وهو على اررغو المعني هنا.
 )1انراء ح ن ننوا غن ن نواز اإلغ ن ننازخ وع ن نندم غوازه ن ننا نغ ن نندها ن نني الكت ن نناب ارساس ن نني للخطي ن ننب البغ ن ننداد
719ه ن 2142م)ك الكفاينة ني علنم الرواينة حينندر بناد 2924ه ن 2398م
السننلفي كننا عار ننا بكتنناب الخطيننب ومي نرر ومننا نقلننور م ن

ت ن ننو ي ع ن ننام

 912- 927وممنا ت َدند يننه أَ

راء العلمنناء نني اإلغننازخ وغوازهننا وانظننر أي ننا تقيينند

العلم ط .يوسف العا) دمدق 2373م.
 )4لمزيد م التفاليا نحيا إلى الترغمة الفرنسية لتقريب الننواو والتعلينق علينه ل ن  W Marcaisبناريس .2311
السننماع

212-219ك اإلغننازخ

211-222ك المناولننة

 299 -211م ن المنحظننة أَ َّ منحظننا

يننه أو أََّنننه ربمننا كننا ت ي نزاا بعينندا ع ن النظننام المتطننور ال ن

السننلفي الس نريعة تَب ِّسننط مننا نح ن
ِّ
ألوا الحديث كما مدمه يحيى ب درف النواو 192هن 2199م–141هن 2148م) ي القر التالي.
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انتهننى إليننه علننم

ومهما اختَلَفَ طريقة تَ َح ُّما العلم إنه يغب المبالغنة ني ال نبط واإلتقنا وأَ
ت ي َعن ننوا يمن ننا ين ننرو إت علن ننى َن ن ن ُّ مكتن ن ٍ
نوب إت أَ َّ التَّ َس ن نهُّ َا غن ننا ز ن نني بع ن ن

ارحننايي وت يسننتَ َح ُّ
ب اللغننوء إلننى المنن والتغلننيظ اللن ي يخالفننا الننروج المتسننامحة
لإلسنم .)8
إ الحغننو التنني َيحننتَ ُّو بهننا القننا لو بأ ننلية الروايننة الدننفوية ميننر ا
قوا الروايننة المكتوبننة هنني علننى خنننف لنند أَ َمن ُّنا عر ننة للخطننأ والسننهو علننى أَ َّ
ارمننر يظننا منوطننا بمعر ننة ال نراو و ننبطه مهمننا كان ن الطريقننة التنني يننرو بهننا.
ناهينند عن أَ َّ اإلغننازخ تغننني عن الننرحن التنني ت يقنندر عليهننا كن ُّنا طالننب علنٍنم أو
بنناا

رامب يه.

ويمكن أَ نستدننهد علننى

ننا الرواينا

المكتوبننة بالم ارسننن  )3لالدبلوماسننيةل

للنبنني عليننه اللنننخ والسنننم ونستدننهد أَي ننا بالكتنناب المختننوم الن

أح َد م َّواد واحدخ م َسرياته .)21
الله للى الله عليه وسلم َ

زود بننه رسننوا

] )8ت حرج[ تلد هي العبارخ التني تت َنردد مالبنا ني كتناب اإلسننم المنوحى لالقن ار الكنريم سنورخ البقنرخ انينة 282
يريد الله بكم اليس َر وت يريد بكم العس َر.
سورخ الما دخ انية َ  1ما يريد الله َليغ َع َا َعلَيكم م َح َرٍج.
َّ
سورخ الحو انية َ  48و َما َغ َع َا َعلَيكم ي ِّ
اهيم.
الدي م َح َرٍج ملةَ أبيكم إبر َ
اإلسنننم دي ن التسننامو حنيفيننة سننمحة) كمننا ي َعلمنننا الحننديث المدننهور البخننار

بنناب اإليمننا

13طKrehl .

 .24 2انظر المعغم المفهرس رلفاظ الحديث النبو ا.)211 2 A .J . Wensihck .
والمسننلم يتفنناد كننا تدنند ٍد مفن ٍ
نرط ت ت َدننددوا علننى أنفسننكم لأبننو داود بنناب اردب  77المعغننم المفهننرس رلفنناظ

الحديث النبو
171 1ل.

42 9ل) .إ َّ الله يح ُّ
نب أ تن تى ر َخلنه كمنا يحنب أَ تن تى ع از منه) لانظنر المعغنم المفهنرس

 )3انظر حنوا نلنو

الم ارسنن

النبوينة الدبلوماسنية كتناب محمند حميند اللنه لوفنا ق الدبلوماسنية اإلسننمية ني

عهد النبي وخلفا ه الراددي ل باريس .2392
 )21يننأتي الم لننف هنننا بغانننب م ن كفنناج النبنني لننلى اللننه عليننه وسننلم
بقيادخ عبدالله ب غحا انظر اب هدام سيرخ الرسنوا ط .وسنتنفلد
 921يستدهد أي ا به ر السابقة.
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نند المكينني المدننركي  .والس نرية الم ن كورخ
 .719والخطينب البغنداد

ني الكفاينة

وين َ كر السننلفي بعنند لنند أََّنننه لننيس أبننا عن رخ هن ا النننوع من التننأليف َحنوا غنواز
اإلغازخ با يدير إلى م ٍ
لف مبله هو الولزد بن برر بـن َلدـد الرَـرل السريسـ ذ
َ
ي
ـةا اللـوي فـذ ي
ازجـاُة )22ك ولكن السِّنلَفي يننو
لَّنف كتابا ترغمنه بالوجاُة فـذ ِ ج
َ
ي كتَيبه ه ا اتباع منهو يختلف ع منهو سابقه ومبا أَ ي هب ي البحث بعيندا
السلَف ُّي ملطلحاته التي ينو استخدامها والتي ير أََّنها المفلى لهن ا ال نرب
ي َحدد ِّ
م العلم وهي

أنبأنذ الرواية المبادرخ الراو والمرو عنه حا ار كنهما داهدر ودا هه).

رتب إلذ تَلَ ُّ
ق بوساطة المكاتبة.
س يَ ْعت سماع ت يفر اإلغازخ.
ألبرنا ،جةدثنا ،ج
جةــدثنذ عننندما يكننو ال نراو َيسن َنم وحنندر جةــدثنا عننندما يسننم مي نرر س نواء أكننا
مستعما الملطلو هو القار أم ت.

َحن ٌند نني المغنناز لننه والتحننديث بننه مين َنر مننا اختننار الم لننف وعنني
قوا اختننار أ َ
علينه قند وسِّن لنه لكن يكنو بلف ٍ
نظ مد ٍ
نعر باإلغنازخ وعبننارخ م َعِّب َنرٍخ عنهنا مينر مغينرخ
َ
للمرسوم يها.
ولكي يبي السلفي ميمة الملطلحا التي اختارهنا يستدنهد بع ٍ
ندد من الدنيو
َ
)27
)29
فم يرو طرَة موينةَ الدتلنة
واروزاعي
كالبخار  )21واب أبي حاتم الراز
 )22ألله م ارندلس إت أَنَّه منا ني المدنرق ني َديَننور عنام 931ه ن 2112م–2111م و ني ارعننم ت حنة
طويلننة بملننادر ترغمتننه  293 3ولننم يع ننرف لكتابننه ألننا مخطننوط حتننى ي ننوم الننناس ه ن ا ل ن لد لننم ين ن كرر
بروكلمنا ) وسنغله حناغي خليفننة ط .لوغنا رمنم  27242الغنزء 1

 719دو أ ين كر سننة و اتنه التنني

نغدها مفبتة ي طبعة  Yaltaya Bilgeو يها خطأ مطبعي 131هن بدت م 931هن .
 )21محمد ب إسنماعيا 237ه ن 821م–121ه ن 841م انظنر مقالنة  J . Robsanني الموسنوعة اإلسننمية ط.
فانية .2991 2
 )29عبدالرحم ب محمد 171هن 827م914-هن 393م انظر ملحق بروكلما  148 2وارعنم .33 7

 )27عبنندالرحم بن عمننرو مننا

عننام 224هن ن 447م انظننر مقالننة  J .Schachtنني الموسننوعة اإلسنننمية ط.

فانية .432 2
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لسنمع أبنا علني البرادنني  )22الحنا ظ
يما نح يه َحتَّنى لَتَسنتَأها الن كر هننا إليكهنا َ
ببغننداد يقننوا َسننمع أبننا القاسننم والننا بن حمنزخ البخننار  )21يقننوا مَنندم علينننا َمن

وحفظه
لَفظه َ

)24

يقوا َد َخل

على الديخ أبي العباس غعفر ب المعتز المستغفر

الخطي ن ن ننب بنس ن ن ننف َ َ )28س ن ن ننألته اإلغ ن ن ننازخ ق ن ن نناا ل ن ن نني َس ن ن ننمع
السغستاني  )23يقوا سمع أبا طاهر الدباس  )11يقوا معنى منوا الدنيخ أَ َغنز
َغننز لنند أَ تك ن ب علنني فننم منناا لنني غعفننر ب ن محمنند ولك ن َغ َعل ن
لنندك أ أ َ

الخلي ن ن ننا بن ن ن ن أحم ن ن نند

سماعاتي كلها كتبا مني إليد لتقوا كتنب إلني غعفنر بن محمند أَ َّ نن بن

َحدفنا ماا َحدفنا ن .
و ي علر مريب م علنر السنلفي كنا ردينب مفنا أبني نلنر السنغز

نن
)12

نابي بعند لند .كمنا ينقنا
أر ٌ مير وا نو ني اإلغنازخ أر ارتينابي ني البداينة قوايغ ٌ
 )22أحمد ب محمد ب أحمند منا

عنام 738ه 2217م ولنه افنتنا وسنبعو سننة .العبنر  921 9و ينا طبقنا

الحنابل ننة  32-37 2ول ننم ين ن كر هن ن ا الكت نناب نني ارع نننم) .و َ ننبط نس ننبته عن ن اللب نناب و خ ننرو يكتب ننو
الب َرداني).
َ

 )21لم أغد له ترغمة.

 )24هك ن ا نني ألننا المخطوطننة والكلمننا

الننفنث ارخي نرخ يمك ن أ تق ن أر علننى ميننر مننا وغن ٍنه دو أَ نلننا إلننى

تركيب يناسب السياق هنا.
921 )28هن ن 312م791-ه ن ن 2171م .ين نزاد إل ننى اإلد ننا ار الموغ ننودخ نني مقالتن ننا لمخطوط ننة لكت نناب دت ننا النب ننوخ
لغعفننر المسننتغفر نني  Studi orentalisitciالمهنند إلننى  Giorgio Levi Dellavidaالمغلنند  1رومننا
2321

 241-214ارعنم .219 1

 )23ما نني حنفنني م ن سننمرمند مننا

ولننه تس ن وفمننانو سنننة عننام 948هن ن 388م انظننر ارعنننم  919 1العبننر

.4 9
 )11محم نند بن ن محم نند بن ن س ننفيا البغ ننداد الحنف نني عر ن ن
 221 1رمم  )927مأخو تي ع ن

ل ننه ت ننرغمتي

تب النغار ت يت م تحديندا

زمنينة ونحن نعنرف من

دننيوخه عبدالحمينند أبننو حننازم تننو ي عننام 131هن ن 317م ومنند أدننار إليننه العبنناد
2111م) ي كتاب طبقا

الفقهاء الدا عية ط .ليد 2317

الن نوا ي  )211 2رم ننم  83والغن نواهر
لند أ واحندا من

924هن ن 382م728 -هن ن -2112

 2س .8-2

 )12عبينند اللننه ب ن سننعيد ب ن حنناتم النوا لي مننا نني مكننة عننام 777هن ن 2129م َبعن َند أ تغننوا نني خ ارسننا والهننند
وملر ت كرخ الحفاظ  2211-2228 9رمم  2112العبر  111 9وارعنم .973 7

188

السلفي ال َيطل خنا إمامته ي دمدنق علنى غنزء من الحنديث أغنازر أبنو نلنر
كتابة ربي القاسم الحنا ي وأخيه )11ك مدي ار إلى أَ َّ اإلغازخ مينر مر نية عنندر وت

يخفنني السننلفي دهدننته من الننتحفظ الن يبديننه أبننو نلننر نني اإلغننازخ رنننه يعلننم َّأنننه
كننا منند أغنناز أبننا محمنند ب ن الس نراج  )19وبعنند لنند بوم ن ملننير َيطَّل ن السننلفي نني
دمدق نفسها على إغازخ أخر أغازها أبو نلر )17ك وب لد يتحقَّق لنه أَ أبنا نلنر
ه ا مد تسامو خر عمرر ي ه ا ال رب م تحما العلمك و ي السياق نفسنه يقنوا

السنلفي َّإننه منند سنم

ني بغننداد أبنا غعفنر بن يحينى بن الحكنناد التميمني

)12

وهننو

فقننة حننا ظٌ يننرو عن أبنني نلننر حكمننا لهن ا ارخيننر ي ن المناولننة بمنزلننة السننماع.

ويختم القسم النظر م الكتَيب بالحديث ع الدروط الدخلية لإلغازخ
ُّ
يلو سماعه إ ا بلغ أرب سني والعغمي إ ا بلغ س سني من أََّننه
العربي

توغ نند رواي ننة عن ن اإلم ننام الد ننا عي َح نندد يه ننا السن ن َّ الت نني يغ ننوز يه ننا الس ننماع بع نند
السابعة للناس كلِّهم.

 )11أب نو القاسننم هننو الحس ن ب ن محمنند ب ن إب نراهيم الدمدننقي مننا
وأخنور علنني مننا

عننام 723هن ن 2114-2111م العبننر 172 9

مبلننه نني عننام 718ه ن 2194-2191م ولننه فمننا وخمسننو سنننة بعنند أَ خننرج لنفسننه معغمننا كبين ار

العبنر  211 9وابن أبنني القاسنم أبننو طناهر محمنند المتنو ى ولنه سننب وسنبعو سنننة ني عننام 221ه ن 2221م العبننر
 12 7سمار السلفي ديخنا وهو بن دد أر غزء الحديث المعني ي بيته.
 )19غعفننر ب ن أحمنند ب ن حسنني

أديننب مدننهور عنناا بنني 724هن ن 2114م211-هن ن 2211م بروكلمننا ط 91

 792 2الملحن ننق  237 2أعن نننم  222 1ي ن نزاد إلن ننى ملن ننادر العبن ننر  )122 9ويدن ننير لن نناحب ت ن ن كرخ الحف ن نناظ
 2223 9إلى روايته ع أبي نلر.
 )17هما إغازتا ارولى أخرغها له المدعو أبو محمد ب التغاني مراءخ مير م كدخ تسنم دنخ

مينر معنروف)

مكتوبة بخط عبدالعزيز ب فعلبنة السنعد ارندلسني لنم أغند لنه ترغمنة) ومند ولنفه الم لنف بأننه كنا من أهنا العلنم
فقننة يحنندث ع ن أبنني الف ننا الحكنناد انظننر الحادننية التاليننة) .والفانيننة نقلهننا سننها ب ن بدننر اإلسننف ار يني أبننو الفننرج
البسطامي الدمدقي اللو ي 713هن 2128م732-هن 2134م العبر .992 9

721 )12هن ن 2112م– 782هن ن 2131م ت ن كرخ الحفنناظ  2129 7ترغمننة رمننم  2199و يهننا أََّنننه يننرو ع ن أبنني

نلر السغز

وي كر السلفي ي الحديث عنه.
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أمننا أر السننلفي ال ن
َّ

أدرد عليننه الحفنناظ م ن مدننايخه ه نو أ اإلغننازخ تغننوز

لغمي ن الننناس دو النظننر إلننى الس ن

هنني تغننوز لللننغير كمننا يغننوز لننه الحننبس

والهبةك قوانما ي خ لَه م ديو الوم
م حديفهم.

َحتى إ ا بلغ مبلغ الرواخ رو منا يلنو لدينه

ل ن َ له ن ا ارمننر غننزءا لطيفننا هننب يننه إلننى
وكننا الخطيننب البغننداد منند َخ َّ
غواز إغازخ المعدوم كيف للمولود الموغود .)11
َّلةٌ لن كر َمن كناتبوا السنلفي منرتبي
أ َّ
َما بقية الكتاب بعد ورمة  )7هي م َخل َ
.)14
ترتيبا غغ ار يا
 -1برداد

 -2الورمة 2أ)

رزق الله ب عبدالوهاب التميمي دنيخ الحنابلنة أبنو محمند منا

ولنه  88سننة ني

ناء رزق
عام 788هن 2132م العبر )911 9وكا السلفي مَد رر ني لنبار لمنا َغ َ
الله ألبها رسوت م الخليفة.
 -1الورمة 2ب)

الحسن بن أحمنند بن طلحننة النعننالي حالبغننداد الحمننامي أبننو عبداللننه مننا

سنة 793هن 2133م العبر.)991 9

مسنننا

 -9الورمة 1أ)

 )11انظنر تفلنيا ارمنر ني الكفايننة للخطينب ط .من كورخ نفنا
الح ر بخلو

غواز إغازخ المولود ال

سيولد.

 )14نغنند نني ه ن ا القسننم كفين ار م ن التفلننين
المخل

 912ويبندو الخطيننب ني هن ا المو ن دننديد

التنني تغنندر د ارسننتها قواخراغهننا ولكنهننا هنننا تخننرج ع ن منندرخ المكننا

له ا المقااك ولعلنا راغعو إليها ي مناسبة أخر .
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نبط اسنمه) بن محمند بن علني الزينبني نقينب

طراد ط َراد تختلف الملنادر ني
نقب ن ن نناء الهاد ن ن ننميي أب ن ن ننو الفن ن ن نوارس 933ه ن ن ن ن 2118م732-ه ن ن ن ن2134-م العب ن ن ننر
.)992 9

 -7الورمة 4أ)
أحم نند بن ن الحسن ن بن ن أحم نند حالكرغ نني الب ننامنني أب ننو ط نناهر 721ه ن ن 2112م-
783هن2132-م العبر .)917 9

 -2الورمة 4أ4-ب)

أحمنند ب ن عبنندالقادر ب ن محمنند ارلننبهاني ارلننا البغننداد المولنند أبننو الحس ن

حالعب ن ن ننر والدن ن ن ن ار  934 9أب ن ن ننو الحس ن ن نني

م ن ن ننا

ول ن ن ننه  82س ن ن نننة ن ن نني ع ن ن ننام

731هن 2138م العبر .)999 9

 -1الورمة 4ب)

علن نني ب ن ن الحسن نني ب ن ن علن نني الب ن نزاز المولن ننلي أبن ننو الحس ن ن 721هن ن ن 2123م-

731هن ن 2132-2131م المنننتظم 222 3ك العبننر  997 9انظننر غننورج مقدسنني
اب عقيا

 211رمم .7

 -4الورمة 3أ)

محمد ب محمد ب عبيد الله بن أبني الرعند العكبنر

السلفي أََّنه كا حيا عام 737هن 2211م).

 -8الورمة 3ب)

132

لنم أغند لنه ترغمنةك وبحسنب

أحم نند بن ن الحسن ن بن ن خي ننرو البغ ننداد المع نندا أب ننو الف ننا 711ه ن ن 2122م-
781ه ن ن 2139م العب ننر  )923 9وم نند أم ننام نني ارن نندلس حي ننث أغ نناز أبن نناء ه ننود

ارمراء.

 -3الورمة 21أ)
محمد ب أحمد ب طوق أبو الف ا لَم أغد له ترغمنة والسنلفي يحندد و اتنه

بن 737هن 2211م).

 -2البِرة

 -21الورمة 21أ21 -ب)
غعفر ب محمد أبو بكر) ب

ا القردي العباداني البلر أبو طاهر ما

عام 793هن 2133م السمعاني أنساب 943ب العبر 991 9ي َحدد التاريخ
الدميق لو اته.
 -22الورمة 22أ)

محمد ب أحمد ب عمر النهاوند أبو عمر 721هن 2123م734-هن 2219م.

المنتظم  272 3غواهر 11 1غورج مقدسي اب
ولفحة 721رمم  1و يه تاريخا مختلفا لو اته.

عقيا

 281رمم 1

 -21الورمة 22أ22-ب)

محمد ب عبيد الله ب الحسي ما ي البلرخ أبو الفرج لَم أغد له ترغمة ومد
تو ي بحسب السلفي عام 773هن 2212م).

 -29الورمة 21أ)

أحمد ب محمد ب القاسم الدباس المالكي أبو طاهر المعروف باب دبقة ولد
724هن 2111م ولم ي كر الم لف سنة و اته ولَم أغد له ترغمة).

 -27الورمة 21أ21-ب)

131

محمد ب

إبراهيم ب

محمد ب

محمويه العبد

211هن 2211م لم أغد له ترغمة).
 -22الورمة 21أ21-ب)

أبو طاهر 713هن 2194م-

 -3جَرا

عيسى ب حعبد أبي ر الهنرو أبومكتنوم 722ه ن 2117م734-ه ن 2219م .العبنر

.)18 978 9

 -21الورمة 29أ29-ب)

محمد ب
ولل

عمر ب

عبدالعزيز البخار المغاور بمكة الحنفي الملقب بن َكاد

رسالته إلى السلفي سنة 217هن 2213م .تو ي ي العام التالي.

الغواهر  212 1رمم 911.
 -24الورمة 27أ)
محمد ب

هبة الله ب

فاب

البندنيغي الدا عي مغاور مكة أبو نلر أغاز

السلفي عام 739هن 2133م بوساطة أحمد ب محمد النحاس ؟) ارلبهاني .)13
البندنيغي إمام ر ٌير عاا م 714هن 2121م732-هن 2212م.
.144
اللفد نك الهميا القاهرخ 2913هن 2322م

طبقا

الدا عية  82 9أعنم .)927 4

 )18أغنناز السننلفي بوسنناطة محمننود ب ن الف ننا ]ب ن محمننود اللننبان ارلننبهاني[ مننا

عننام  221هن ن 2228م

المنننتظم 111 3ك ت ن كرخ الحفنناظ  2121 7رمننم  ] 2128ولننيس لننه كننر نني العبننر[ مقدسنني اب ن عقيننا
رمم .)2
َّ
نق له ن ا الدننخ
 )13لننيس لنند َّ تحدين ٌند م َوفن ٌ
المتو ى وله  31سنة عام 211هن 2211م– 2214م العبر .992 9

721

ك ومنراءخ النحنناس مدننكود يهننا ولَ َعن َّنا المعننني هننو أبننو الف ننا الحننداد
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 -28الورمة 27أ27-ب)
محمود ب

عمر محمد الزمخدر

أبو القاسم

مدهور 714هن 2142م-

298هن 2277م بروكلما ط 977 2 11ك الملحق  214 2أعنم .)91 )22 8
27 -23أ27-ب)

عمر ب محمد ب عبدالله البسطامي البلخي أبو دغاع استلم الم لف رسالة

بمروياته م َبلخ وم مكة 742هن 2181م211-هن 2211م العبر 218 7
ت كرخ الحفاظ .)2928 7
 -11الورمة 22أ22-ب)

عبدالله ب محمند إسنماعيا بن الغنزاا المقنر الملنر المنالكي أبنو محمندك ولنا

نف خب ن ن ن ٌنر من ن ن ننه منن ن ن ن ع ن ن ننام 739ه ن ن ن ن 2211م َّ
ولكن ن ن ننه لَ ن ن ننم يلت ن ن ننق ب ن ن ننه أب ن ن نندا
الم ل ن ن ن َ
721هن 2128م 2213 -217 -م العبر .)21 7
 -12الورمة 22أ22-ب)

رزين ب ن معاويننة بن عمننار العبنند ارندلسنني حالسرمسنطي) أبننو الحس ن

ت نعننرف

سنننة وتدتننه ابن بدننكواا اللننلة القنناهرخ 2947ه ن 2322م  287 2ترغمننة رمننم
.718

وسنة و اته 217هن 2213م2291-م محددخ اعتمادا على رسالة ولل

محمد ب

علن ن نني ب ن ن ن الحسن ن نني الطبن ن ننر ما ن ن نني الحن ن ننرمي ك وت ن ن ن كر ملن ن ننادر أخن ن ننر و اتن ن ننه
ي292هن 2271م.

انظننر الملحننق 191 2حيننث أدننار بروكلمننا إلننى اتخننتنف ولننم يقط ن
ارعنم  71 9العبر 32. 7
 )91ت نغد ي مخطوطتنا مختا ار الم لف م مراسنته م الزمخدر التي وعد ب كرها.
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يننه أري ناك

 -11الورمة 21أ)

الحس ب علي ب الف ا انملي الطبر أبو زيد كتب إلى الم لف م مكة سنة
218هن 2299م ولَم أغد إدا ار أخر َحوله).
 -19الورمة 21أ)
نب ن

)92

ب ن عبينند و كننر بنندت م ن عبينند نني أوا ترغمتننه عبنندالرحم ) ب ن محمنند

النهد اليمني الدا عي أمام بمكنة منن عنام 744ه ن 2178م ولنا خبنرر من مكنة

سنة 211هن 2292م ولَم أغد إدا ار أخر َحوله).
 -4الَوِي

 -17الورمة21أ21-ب)

نلننر ب ن محمنند ب ن أحمنند ب ن لننفوا ال ن هلي المولننلي أبننو القاسننم لننم أغنند لننه

ترغمننة ونفهننم م ن َنل ننا أََّنننه يننرو ع ن أحمنند ب ن عبنندالبامي ب ن الحس ن ب ن طننوق

ألولي م المولا ما

عام 723هن 2114-2111م وله سب وسبعو سنة).

 -5هَكان

 -12الورمة 24أ)

إسن ننماعيا ب ن ن محمن نند ب ن ن عفمن ننا القوسن ننماني

737هن 2211م ولَم أغد له ترغمة).

)91

للم لن ننف إغن ننازخ منن ننه ن نني عن ننام

 )92ه ا اتسم مريب والسلفي نفسه يقوا م ارسماء المفردخ ت أعرف له سميا.
 )91مومسا مرية م نواحي ألبها

انظر معغم البلدا ليامو الحمو .
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 -11الورمة 24أ)
سعد ب علي العغلي أبو البدي

أغاز الم لف ي السنة نفسها 737هن ولَم أغد

له ترغمةك َومَد عر ه السلفي حبعد لد؟ ي هم ا .
 -14الورمة 24أ)

عبدالواحد ب أحمد ب عبدالله بندار أغاز السفلي ي السنة نفسها ولم أغد له

ترغمة).

 -18الورمة 24أ)

محمد ب علي ب محمد المعرم أبو الفرج أغاز السلفي ي السنة نفسها ولم أغد

له ترغمة).

 -13الورمة 24أ)

مكي ب بنغير ب عبدالله الدعار أغاز السفلي دو دد ي السنة نفسها ولم

أغد له ترغمة).

 -91الورمة 24أ)
عبدالغفار ب محمد ليس إلغازته زم محدد وعي بن دد ي السنة نفسها ولَم

أغد له ترغمة).

 -92الورمة 24أ)
محمد ب غابار ب علي المعروف بن و ا المنحظة السابقة نفسها).

 -91الورمة 24أ)

نلر ب محمد ب علي ب زيرد المنحظة السابقة نفسها).

 -99الورمة 24أ)
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ي ن نند ب ن ن ن عبنن نندالرحم ب ن ن ن دنن ننا

الد ن ننعراني ولن ن ننل

رس ن ننالته م ن ن ن بغ ن ننداد س ن نننة

732هنن 2134م بوسنناطة أبنني نلننر اليونننارتي  .)99فننم ولننل

إغازتننه م ن هم ن ا

ي عام 737هن 2211م ولم أغند لنه ترغمنة) إت أَ َّ الن هبي يدنير إلينه منرتي

العبر  142-223 7كراوية علماء هم ا .
 -97الورمة 24أ–24ب)

بن َغي ننر بن ن منل ننور الهمن ن اني أب ننو فابن ن
اليونارتي ولم أغد له ترغمة) .)97

ني

د ننيخ الل ننو ية أغ نناز الس ننلفي بواس ننطة

 -6أسد آباك فذ يهستان

 -92الورمة 28أ)

عمر ب علي ب غبريا القيم أبو غف

 -7أستراباك

لَم أغد له ترغمة).

()35

 -91الورمة 28أ)
ظفر ب الداعي ب مهد العلو أبو محمد لَم أغد له ترغمة).
 -8لراسان

 -94الورمة 23أ)
وبلنخ وبغننداد
 )99الحسن بن محمند بن إبنراهيم منا ني السنتي من عمنرر عنام 214ه ن 2291م رحنا إلنى هنراخ َ
ويونار كان مرية م نواحي ألبها العبر  42 7ومد كرر السلفي مير مرخ ي كتيبه وأخبر عنه).
 )97أستا ر ي التلنوف هنو غعفنر بن محمند بن الحسن اربهنر أبنو محمند الن

لنم أغند لنه أخبنا ار ني مناسنبة

أخر مير ما كرر الم لف م أخبارر المهمة ي َنلِّنا ه ا وسأدرس ه ر ارخبار ي مناسبة أخر .
 )92هنني بننن دنند مدينننة نني طبرسننتا أدننار إليهننا نني معغننم البلنندا

حيدر باد 2981 2هن 2311م

البدايننة) وبحسننب السننمعاني نني ارنسنناب

 292القراءخ اللحيحة للنسبة إليها هي إسترابا .
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عبن ن نندالغفار ب ن ن ن محمن ن نند ب ن ن ن الحسن ن نني الدن ن ننيرو أبن ن ننو بكن ن ننر ولن ن ننا خب ن ن نرر عن ن ننام

739هن 2133م ارنلار النيسابور
أنساب  972ب العبر .11 7

تو ي عام 221هن 2221م ع  31سنة

تج ْعلزبات

ةاشزا ريم 2
السن نلَفي نني س ننير أع نننم الن ننبنء
ك ننر الن ن هبي هن ن ا الكت نناب نني ع ننداد كت ننب ِّ

 12 12وسننمار لالننوغيز نني المغنناز والمغيننزل ونقننا عنننه دو تل نريو نني المرغ ن

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

الفهارس  )212 2291 1لالوغيز ي كر المغاز والمغينز لإلمنام الحنا ظ أبني

ط نناهر الس ننلفي أرويه ننا بأس ننانيدها إلي ننه انظ ننر ح ننرف الس نني ) و يه ننا ك نننم غي نند نني

تلحيو الرواية باإلغنازخ والعمنا بهنا نقلنه أبنو التو ينق الندكالي ني لسنمط الغنوهرل.

وانظر هرس الفهارس  )212 337 1والحديث عن سنمط الغنوهر ني 2111 1
 .)297ولم يعر ه بروكلما

ي م لفا

السلفي.

و نني ترغمننة السننلفي انظننر سننير أعنننم النننبنء  93-2 12و نني حادننية اللننفحة
 )2كننر لملننادر كفينرخ ي نناف إليهننا مقالننة للنندكتور سننهير محمنند زمننا
Islamic studies

د ارسنا

ترغمة السلفيل .211-739

نني مغلننة

إسننمية العندد  2382 7 17بعننوا لملنادر

ويزاد إلى الملادر الم كورخ ي موسوعة اإلسنم َحوا اإلغازخ كتاب اإللماع
إلى معر ة ألوا الرواية وتقييد السماع ربي الف ا عيا ب موسى اليحلبي
ط .دار التراث -القاهرخ .تو السيد أحمد لقر 2983هن 2341م)

138

.214-88

ةاشزا ريم 5

لَ َع َّا العنوا ال أرادر أبو طاهر السلفي لما نعر ه اليوم بعنوا لمعغم السَّفَرل
ه ننو لالمعغ ننم المن ن ر ل رس ننباب سنو ننحها بع نند الح ننديث عن ن معغ ننم الس ننفر .ك ننر
بروكلما

ي عداد كتب السلفي كتابا سمار لمعغنم الدنعراءل واعتمند ني لند علنى

نقنوا وغندها ني معغننم اردبناء لينامو الحمننو انظنر بروكلمنا
 )912والملح ننق  171 2وتبع ننه ن ن اد س ننزكي

ارلننا 721 2

نني نس ننبة الكت نناب للس ننلفي بعنن نوا

لمعغم الدعراءل انظر تاريخ التراث العربي بارلمانية) مو 34 1والترغمة العربية

مو 1ج 2ومد أدار ارستا مطاع الطرابيدي ي مقدمته لكتاب لسن ات
السلفيل

 )11أَ ما غاء عند بروكلما تلحيف ومنقنوت

الحنا ظ

ينامو من معغنم

لحَّف ني المطبوعنة إلنى لمعغنم الدنعراءل .وكنا بروكلمنا مند كنر
السفر ال تَ َ
ارمناك التنني نقلهننا يننامو عن معغننم الدننعراء الموهننوم أخطننأ نني مو ننعي ينقننا
ظَّنه َينقا ع
يها يامو ع الس ات والمديخة البغدادية ي حي أَ بروكلما َ
معغم الدعراء الملحف ع معغم السفر.
و نني مقدمننة ارسننتا الطرابيدنني

أَ نسخة ارلا كان
الملرية تنق

 )12أَ المرحننوم حس ن عبنندالوهاب كننر

ي مكتبة ديخ اإلسنم بالمديننةك ومننه نسنخة بندار الكتنب

اروا وانخرك مأخو خ بالتلوير الدمسي.

كر لد ي مغلة الكتاب سنة 2371م مو.)981-989 9

وأَ ارستا عمر ر ا كحالة ي المنتخب من مخطوطنا
أَ

نني مكتبننة عننارف حكمن

المديننة المننورخ)

كتابننا عنوانننه لمعغننم الحفنناظ -ربنني طنناهر أحمنند بن

محمد ارلبهاني ي  718لفحا ك نسخة م هبةك تاريخ نسخها 2193هنل.
ورغو ارستا الطرابيدي أََّنها النسخة التي أدار إليها حس عبدالوهاب.
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مل ن

وولننف ارسننتا النندكتور إحسننا عبنناس ه ن ر النسننخة التنني أخننرج عنهننا

لأخبار وتراغم أندلسية مستخرغة م معغم السفرل ي مقدمته لطبعة بيرو  -دار
الفقا ة  2319الطبعة الفانية ملورخ بيرو 2712هن 2382-م).
ق نناا رممه ننا نني مكتب ننة ع ننارف حكمن ن

 241ح ننديث حديف ننة النس ننخ حس نننة

الترتيب كتبها عبدالحفيظ ب محمد لالو حماد سنة 2193هن وأللها منقنوا عن

غن ن از از بخ ننط الم ل ننف وتقن ن

المقدمة

وهي ا

نني  193ورم ننة وه نني بخ ننط وا ننو ملي ننا الخط ننأ ..

 )29و كر أ م الكتاب نسخة أخر ملورخ بدار الكتب الملرية

أوراق م طربة ولَم ي كر لها رمما.

وأموا إ م الكتاب نسخة ناملة أوردها لنانعو هنارس مكتبنة غسنتر بتني

نني دبلن ن بعنن نوا لمعغ ننم الد ننعراءل باتعتم نناد عل ننى م ننا غ نناء عن نند بروكلم ننا وه ننو

تل ننحيف كم ننا كرن ننا .وم نند غ نناء عل ننى م نننف النس ننخة لمعغ ننم الس ننلفيل وه نني نني

المكتبة برمم  9881ناملة م طربة لد َّ لورخ عنها وهي ي  )177ورمة.

وطب ن م ن الكتنناب الغننزء اروا بتحقيننق النندكتورخ بهيغننة الحسننني نني بغننداد

2348 2939م ولم أطل عليه با رأي

للدكتور بدار عواد معروف كلمة ي نقد

ه ا الغزء ي مغلة المورد مو 8ع.2343 –2
ومنند ندنرر النندكتور سننهير محمنند زمننا

نني إسنننم بنناد

ننم مطبوعننا

معهنند

البحوث اإلسنمية برمم 2388 )82م وغناء كمنا ولنفه غنورج مقدسني ني مغلنة
لدراسا

إسنمية  Islamic Studiesالعدد 2388 14ل ي  773لفحة و يله

نني  232ل ننفحة ومل ننادرر نني  1ل ننفحا

لوحننا

م ن المخطوطننا

والتعليق ننا

نني  22ل ننفحة وس ننب

التنني اعتمنندها والمقدمننة نني  217لننفحة و يننه هننارس

متنوعة ولم أطل عليه َبعد.

وكننا النندكتور سننهير محمنند زمننا منند ندننر نني المغلننة نفسننها مقننالتي َحننوا

السلفي

911

ارولن ننى لملن ننادر ترغمن ننة السن ننلفيل سن ننبق

الةاشزا .2

اإلدن ننارخ إليهن ننا ن نني التعلين ننق علن ننى

والفانيننة لتحلننيا السننلفي للحننديث والق نراءا
2381 1 12

نني ألننبها ل نغنندها ني العنندد

.)223-222

والدن ننا بن نني العلمن نناء أَ َّ لمعغن ننم السن ننفرل لَن ننم َي َ ن ننعه السن ننلفي بدن ننكله النهن ننا ي
والظنناهر كمننا يقننوا النندكتور بدننار عنواد معننروف أََّنننه كننا علننى دننكا غن از از هيننأ
الله لها أحند الف ننء َ َندونها علنى دنكا كتناب .وهن ا الفا نا هنو زكني الندي أبنو
محم نند عب نندالعظيم بن ن عب نندالقو المنن ن ر المت ننو ى س نننة 121ه ن ن ل نناحب الكت نناب
المدهور لالتكملة لو يا

النقلةل ومام ولدر الداب رديد الدي المن ر المتو ى سنة

179هن بنسخه ع نسخة والدر .وكنا السنلفي مند كتنب كنا ترغمنة بغن اززخ بي نها

المن ن ر كمننا تغننيء ت كمننا يغننب  ..ومنناا دننمس النندي السننخاو المتننو ى سنننة
311ه ن نني كتابننه اإلعننن عننند كنمننه علننى كتابننه المرتننب علننى حننروف المعغننم
لوغ َمعن
َ

كتابننا حننا ن علننى حننروف المعغننم ألننلته من  ..ولمعغننم السننفرل للسننلفي

وهو ي مغلد كفير الفوا د بخط محمد ب المن ر

مناا عن أبينه الزكني إننه ومن

از كا ترغمة ي غ اززخ بي ها ورتبها كما تغنيء ت كمنا
له بخط السلفي ي غز ا

يغب  ..وك ا لم يك ترتيبه كما ينبغي ولم يك

يه م اإللبهانيي أحدل.

وماا ال هبي ي سير أعنم النبنء 21 12

لومد غمعوا له م غ اززر وتعاليقه لمعغم السفرل ي مغلد كبيرل و كر الندكتور

بدننار ع نواد مع ننروف أ َّ عبننارخ المنن ن ر موغننودخ نني لنندر نس ننخة مكتبننة ع ننارف

حكم

بالمدينة المنورخ لانظر مقالته الم كورخ نفا

و كر ارستا الطرابيدي ي مقدمته لس ات

2398

.)982

الحا ظ السلفي ط .دار الفكنر-

 )12لولَ َع ننا هن ن ا المعغ ننم ك ننا يع ن َنرف أحيان ننا باس ننم التع نناليق ق نند م نناا
912

الحننا ظ ابن نقطننة خنننا حديفننه عن أبنني محمنند الغنلنني اللنواتي لحكننى عنننه أبننو
طاهر السلفي ي تعاليقهل وما أرار أدار إلى مير معغم السفرل.
ملن ن

والس ننلفي نني ال ننوغيز ح1أ ي ننأتي عل ننى ك ننر كت نناب ل ننه يس ننميه لالمعغ ننم

وعلننق ارس ننتا اغنندا عل ننى
الم ن ر ل وت نغنند ب نني م لفاتننه كن ن ار لمفننا ه ن ا الكت نناب َ
الكتاب قاا ولعا المعني هو معغم السفر الحادية  2م المقاا المترغم).
ما ا يقوا السلفي ع ه ا الكتاب؟
من ن

ك ننر م ن ن لقيت ننه من ن الن ننرواخ وكب ننار الحف نناظ والوعن نناخ

ل ننإني لم ننا َ َرم ن ن
قوافب ننا َمن ن َعلَّقن ن عن ننه د نني ا من ن الح ننديثك قوا لَ ننم يكن ن عار ننا بقن نواني الرواي ننة
والتحن ن ننديث وتسن ن ننمية م ن ن ن اسن ن ننتفد منن ن ننه ا ن ن نندخ قهين ن ننة أو أدبين ن ننة أو زهدين ن ننة أو
استند ن نندته أند ن نندني د ن نني ا من ن ن د ن ننعرر وبن ن ننا كن ن نرر أو مم ن ننا أند ن نندر َمن ن ن د ن نناهدر
ود َّونن ن ل نند كل ننه نني كت نناب تَر َغمتن نه يبـــالَعجم
من ن أدي ننب ب ننارع أو اروي ننة غ ننام
َ

الَــــــ رخ إ َبَّين ن ن ن

وعين ن ن ن
ين ن ننه درغن ن نناتهم َ

علن ن ننى

ن ن نعفا هم وفقن ن نناتهم وأَتَي ن ن ن

عل ننى م ننا يحتَن ناج إلي ننه من ن أمن نوالهم َّ
ونبهن ن
أحن نند من نننهم مين ننر حن ننديث واحن نند ت أكفن ننر أو حكاين ننة أو َمقط ن نوع م ن ن الدن ننعر قوا
كن ن ننا مين ن ننر ما لن ن ننه منن ن ننه أَد ن ن ن َعرك فَ ن ن نر أَ أ ن ن ننيف إلين ن ننه أي ن ن ننا  ..مين ن ننر أَن ن ن ني
خالفن ن ن

الطري ن ننق الن ن ن

م ن نند س ن ننلك

ةروف التهجذ راَدا...ل
وم ننا فبن ن

عل ننى رت ننبهم ومح ننالهم ولَ ننم أورد عن ن

ن نني كت ن نناب المعغ ن ننم ن ننالمعغم عل ن ننى ترتي ن ننب

عن نند أ هن ن ا الول ننف ينطب ننق عل ننى الغ ننزء الب ننامي نني مخطوط ننة

غستر بتي وعلى منقوت

يامو .

َسننمار بمعغننم السننفر لمننا وم ن إليننه نني
َولَ َعننا المن ن ر ناسننخ الكتنناب هننو ال ن
غن از از ولَ َعننا مننا ومن إليننه ت يعنندو أَ يكننو الَعجــم الَـ رخ الن يننن السننلفي
نني الننن

ال ن

نقلنننار ع ن الننوغيز أََّن نه ننرن منننه وأََّن نه مرتننب علننى ترتيننب حننروف

911

التهغي كاملة .ولعا وغود الكتاب على غ از از هو ما د
بالتعاليق.

َومَنند وغنند
عبدالرحم ب دا

ابن نقطنة إلنى تسنميته

السننلفي يقننوا نني النوغيز ح24ب نني ترغمننة لأبنني الحسن
الدعراني م ديو هم ا )ل

ينند بن

ني م ن ن حديفن ننه وروايتن ننه كبين ننر دن ننيء وكن ن ن أَري ن ن ولَن ن َدر محمن نندأ
َولَن ننم َيقَن ن إلن ن َّ
بإل ننبها وح ننر مغل ننس وعظ ننه وأَن َدن ن َدني بيتَن ني َعلقتهم ننا عن ننه و َكرتهم ننا نني
المعغم الم ر  ).ولَم أغد البيتي ي نسختي الناملة م معغم السنفر ولعنا اللنه
يم ُّ بالحلوا على نسخة م الكتاب تامة رستغلي حقيقة ارمر ي لد.

الوغيز يدير إلنى معغنم

إما أَ معغم السفر هو المعغم الم ر قوا َّما أَ ن
َّ
خر م معاغم ديو السلفي لم ت كرر كتب التنراغم وأ ارنني أمينا إلنى القنوا بنال أر

اروا.

ةاشزا ريم11
م كتاب ل الوغازخل نقوا ي اإللماع للقا ي عيا

انظر الفهارس) وك لد

ن نني ن ننتو المغين ننث للسن ننخاو  112وانظن ننر هن ننرس الفهن ننارس واإلفبن ننا
.)223 2291-2213 1 )197

2219 1

والسيوطي ي تدريب الراو .21 1

وانظن نر نني ترغم ننة الم ل ننف س ننير أع نننم الن ننبنء  14-12 24و نني حاد ننيته
 )12كر لملادر كفيرخ.

الةاشزا 7-6

وانظننر اإللمنناع إلننى معر ننة ألننوا الروايننة وتقيينند السننماع للقا نني عيننا

.214-88

الةاشزا 15

انظر ي ترغمة أحمد ب محمد ب أحمد البراد

919

تو ي 738هن 2217م)

سير أعنم النبنء  112-123 23و ي حاديته ملنادر كفينرخ .ومناا ينامو

ي معغم البلدا .221 2
لالبننردا

م ن مننر بغننداد علننى سننبغة ارسننخ منهننا مننرب ل نريفي

نواحي دغيا .وانظر د ار ال هب .718 9
الةاشزا16

تَرغم لوالا بن حمنزخ البخنار الخطينب البغنداد
 )4972قاا

وهنني م ن

ني تناريخ بغنداد 739 29

لوالننا بن حمنزخ بن علنني بن أحمنند بن نلننر أبننو القاسننم اللننو ي البخننار

مدم بغداد وحدث بها ع عبدالكريم ب عبدالرحم ب محمد وأبي حامند أحمند بن

محمنند البخنناريي  .كتبن

721هن.

عنننه ولننم يكن بننه بننأس .أخبرنننا والننا بن حمنزخ نني سنننة

الةاشزا 24
أخنرج للسنلفي بدمدنق إغنازخ أبني

لَم يحس كاتب المقاا مراءخ اسم الديخ الن

نرءخ اللننحيحة هنني أبننو محمنند بن اركفنناني وهننو هبننة اللننه بن
نلننر النوا لي والقن ا
أحمد ب محمد ارنلار الدمدقي الحا ظ تو ي سنة 271هن وله فمانو سنة.
الةاشزا 26

انظر سير أعنم النبنء .248-214 23

يدير السلفي إلى كتاب للخطيب البغداد

والمغهننوال ومنند طب ن

ي اإلغازخ وعنوانه لإغازخ المعندوم

ننم مغموعننة لرسننا ا نني علننوم الحننديثل بعنايننة لننبحي

البدر السام ار ي ندر المكتبة السلفية عام 2313م.
الةاشزا 27

أَنهينا تحقيق الكتاب بانتظار َم َيط َبعه.
شزوخ برداد
917

رم ننم  2الخليف ننة المن ن كور نني ترغم ننة رزق الل ننه بن ن عب نندالوهاب التميم نني 711ه ن ن-
788هن ن ن) هن ننو المقتن نند باللن ننه عبداللن ننه عبين نند اللن ننه) ب ن ن محمن نند 748-778هن ن ن

2137-2121م) ولي الخن ة سنة 714هن) وكا عالي الهمة له علم باردب.
انظر سير أعنم النبنء  917-928 28وارعنم 211 7

رم ننم  7أب ننو ط نناهر أحم نند بن ن الحسن ن بن ن أحم نند بن ن الحسن ن بن ن خ ننداداد ال َك َرغ نني

البامنني البغداد ولد سنة 721هن وتو ي سنة 783هن.

انظر سير أعنم النبنء 272-277 23

و يه وأغاز للسلفي.
ومنند تلننحف

نسننبته إلننى الكرخنني نني معظننم الملننادر انظننر د ن ار ال ن هب

.931 9

رمم  4كر السلفي بي ديو بغداد ال ي كاتبور

محمد ب محمد ب عبيد الله ب أبي الرعد العكبر

منناا كات ننب المقنناا للَن نم أغنند ل ننه ترغمننة وبحس ننب السننلفي أََّنن نه كننا َحين نا ع ننام
2211 737م وأموا َحدد السلفي و اته قاا لتو ي ببغداد وأنابها ني لنفر سننة

لدته مينر منرخ لنم ألنا
أرب وتسعي ولَم يتفق لي سماع ديء عليه على أني مَ َ
إليننه لعننار مننر ٍ بننرج بننه وبلننغ منننه وح ننر غنازتننه .وكننا يننرو ع ن دننهاب

العكبر

.)718

ومد كر اب تغر برد

ي النغوم الزاهرخ  34 2حوادث سنة 714هن لو يهنا

تننو ي محمنند ب ن عبينند اللننه أحمنند ب ن محمنند ب ن أبنني الرعنند الفقيننه الحنفنني ما نني
عك َبن نرا .ك ننا إمام ننا قيه ننا ل ننادما فقن نة م ننا
انخر.ل.

رمم  3أبو الف ا محمد ب أحمد ب طوق.

912

بعبكن ن ار ي ننوم الغمع ننة فال ننث دن نهر ربين ن

ماا كاتب المقاا للم أغد له ترغمة والسلفي ي َحندد و اتنه ب ن 737ه ن 2211مل
مل ن تننرغم لننه اب ن كفيننر نني البدايننة والنهايننة  212 21ط 1 .بيننرو 2344م)
قاا لأبو الف ا محمد ب أحمد ب عبدالبامي ب الحس ب محمد ب طنوق أبنو

الف ننا ا الربع نني المول ننلي .تفق ننه عل ننى الد ننيخ أب نني إس ننحاق الد ننيراز وس ننم من ن
القا ي أبي الطيب الطبر وكا فقة لالحا كتب الكفيرل.
شزوخ البِرة

رمم  21محمد ب عبيد الله ب الحسي ما ي البلرخ أبو الفرج
من نناا كاتن ننب المقن نناا للن ننم أغن نند لن ننه ترغمن ننة ومن نند تن ننو ي بحسن ننب السن ننلفي عن ننام
733هن 2212مل.
مل

ترغم له اب كفينر ني البداينة والنهاينة  211 21ني و ينا

سننة733ه ن

ن كر َّأننه سننم أبننا الطيننب الطبننر والمنناورد وميرهمننا ورحننا نني طلننب الحنديث
وكا عابدا خادعا عند ال كر .وانظر المنتظم .278-274 3
رمم  29أبو طاهر الدباس أحمد ب محمد ب القاسم الدباس المالكي
ي ألا المقاا اب

بقة وال

ولَ َعن نا المتَن نرغم نني الن نوا ي بالو ي ننا

ي المخطوط اب دبقة
 211 2و نني الحاد ننية رم ننم  11من ن المق نناا

والمتو ى سنة 948هن 2388م ه َو والدر.
وانظر تاريخ التراث العربي لالترغمة العربيةل مو 2ج9
الةاشزا 25
911

.14

ت يننرو السننلفي مبادنرخ عن الحكنناد َبنا َّإننه لَنم ينرر يقننوا لوغعفننر هن ا فقننة
حا ظ ويعرف بمكة باب الحكاد مدم إلبها وكتب عنه أمراني ولم أرر أنا.ل.
وهننو يننرو عنننه بطريننق محمنند بن مننرزوق الزعف ارننني البغننداد الحننا ظ التنناغر

أبنني الحس ن أكفننر ع ن أبن المسننلمة وأبنني بكننر الخطيننب وسننم بدمدننق وألننبها .
تو ي سنة 224ه ن ..وكا متقنا

ابطا وي اكر.

انظر سير أعنم النبنء .741-742 23
وترغمة غعفر ي السير .291-292 23
شزوخ َرا الَررَا
رمم  21انظر ي ترغمته المنتظم )91 17 21
رمم  11ورد كر البلنر

ني خبنر يروينه السنلفي ني معغنم السنفر وسنننقا الخبنر

ي التعليق على ديو هم ا  13و ي الخبر أ مكي ب بنغير الدنعار الهمن اني

الن ن

أغ نناز الس ننلفي من ن أر كت نناب لحلي ننة ارولي نناءل رب نني نع ننيم ارل ننبهاني عل ننى ابن ن

البلر ه ا.

شزوخ الَوِي
رمم 17نلر ب محمد ب أحمد ب لفوا ال هلي الموللي أبو القاسم.
كرر السلفي ي معغم السنفر لنسنخة غسنتر بتنيل ني ترغمنة عيسنى بن أحمند

ابن ن هب ننة الل ننه المول ننلي .وأم ننا د ننيخه أحم نند بن ن عب نندالبامي بن ن الحسن ن بن ن ط ننوق

المتنو ى 732ه ن 2114-2111م) لننه ترغمننة ني دن ور الن هب  914 9واللبنناب
 237 9ع ارنساب  972 2وانظر سير أعنم النبنء .24 24

ملن ولَ َعنا اب ن طننوق هن ا والنند مغيننز السننلفي محمنند بن أحمنند ب ن طننوق أبننو
الف ا المتو ى سنة 737هن) وترغمنا له ي التعقيب على ديو بغداد رمم.)3
914

شزوخ هَكان
رمننم  12إسننماعيا ب ن محمنند ب ن عفمننا ب ن أحمنند ب ن محمنند ب ن علنني المعننروف
بالقومساني.

للسننلفي منننه إغننازخ ني عننام 737ه ن 2211م ومنناا كاتننب المقنناا للننم أغنند لننه

ترغمةل مل

ومد ومف

له على ترغمة ي البداية والنهاية.217 21

يعننرف بننأبي الفننرج سننم م ن أبيننه وغنندر وك نا حا ظننا حس ن المعر ننة بالرغنناا

وأنواع الفنو مأمونا .تو ي سنة 734هن.

وانظر معغم البلدا  727 7مومسا )

رمم  11سعد ب علي العغلي ماا كاتب المقاا لَم أغد له ترغمةل.
مل

ومد ومف

له على ترغمة ردخ ي سير أعنم النبنء  234 23يقاا لنه
فم الهم اني الدنا عي مناا

أبو منلور سعد ب علي ب حس العغلي ارسد با
السننمعاني هننو فقننة مف ن ٍ مننناظر كفيننر العلننم والعمننا .سننم أبننا إسننحاق البرمكنني

وكريمننة المروزيننة وطا فننة .منناا اإلمننام ال ن هبي رو عنننه أبننو علنني أحمنند ب ن سننعد
ابنه قواسماعيا ب محمد التيمي وباإلغازخ أبو طاهر السلفي ماا السمعاني ما
القعدخ سنة 737هن.
ي

سير أعنم النبنء 234 23
والمنتظم  212 3الوا ي بالو يا
وطبقا

السبكي  989 7وطبقا

282 22
اإلسنو

.127-129 1

918

وس ننمار الس ننلفي لأب ننو البن ندي ل ل نند أ ابن ننه أب ننا عل نني أحم نند بن ن س ننعد بن ن عل نني

العغلي عرف بالبدي وهو م ديو السمعاني لاحب ارنساب.

انظر ارنساب  212 7السبكي 24 1
واإلسنو 127 1

رمم  13مكي ب بنغير ب عبدالله الدعار
غاء ي معغم السفر لنسخة غستر بتيل ني ترغمنة علني بن مكني بن بنغينر

الدعار الهم اني لومد أغاز لي أبور مكي غمي رواياته وكا م الحفاظل.
الةاشزا ريم 33
ند ننر ال نندكتورخ بهيغ ننة الحس ننني م ارس ننن

الزمخد ننر من ن الس ننلفي نني مغل ننة

المغمن ن العلم نني الع ارم نني الع نندد  )19وانظ ننر هن ن ر المكاتب ننا
 189 9وو يا

ارعيا .242-241

رمم  99كر ال هبي ني سنير أعننم الننبنء  118 23أَ
محمد الدعراني مد ما

نني أزه ننار الري ننا

يند بن عبندالرحم بن

سنة 738هن .وانظر المدتبه لل هبي .227 1

رمم  97كرر ال هبي ي سير أعنم النبنء .241 24
يم َحدفوا ع غعفر اربهر
وغاء ي معغم السفر لنسخة غستر بتيل حرف الطاء
ل َسمع

َخن
طاهر ب محمد ب يحيى الحداد بهم ا يقوا أ َ

بنغير ب منلور الهم اني لاحب غعفر اربهر

أب نني العب نناس النهاون نند

كنن ن

الخرمنة من يند

قندم عليننا أبنو سنعيد حفيند

أخدم ننه وأس ننتقي و ننوءر وه ننب ل نني يوم ننا مرمع ننة

913

وألبسنيها كر لد لبن َغير أغازر وماا ليس يكو للرغا ديو ني الحنديث؟
ك ا يغوز أَ يكو له ي التلوف ديو لتلحقه بركاتهمل.
الةاشزا 34
غعفر ب محمد ب الحسي اربهر فم الهمن اني أبنو محمند .تنرغم لنه الن هبي

ي سير أعنم النبنء .244-241 24
واب الغوز

ي المنتظم .)284 212 3

و ي السير اََّنه َحدث ع لالو ب أحمد وعلي ب الحسي ب الربين وعلني
اب أحمد ب لالو القزويني...
وحدث عنه  ..وبنغير ب منلور.
َ
ما

ي دواا سنة 718هن ع فما وسبعي سنة.
شزوخ أسد آباك

رمم  92عمر ب علي ب غبريا القيم أبو حف
كرر السلفي ي معغم السفر لغسنتر بتنيل ني ترغمنة اردند بن علني بن اردند

المقر ارسد با .

السن ننني و ن نني
و كن نرر ال ن ن هبي نني السن ننير  121 21ن ننيم يح نندفو ع ن ن ابن ن
ُّ

 121 21حديث يرويه السلفي ع أحمد ب محمد ب َمردوينه عن علني بن عمنر
ارسد با

ع أبي بكر السني.

وانظر ي ترغمة رادد ب علي ب رادد المقر سير أعنم النبنء .29 12
شزوخ أستراباك
رمم  91ظفر ب الداعي ب مهد العلو أبو الف ا
921

انظ ننر ارنس نناب  172 7و ي ننه أن ننه ورد نيس ننابور وح نندث به ننا وانظ ننر أعين ننا

الدننيعة 912 1أ ومعغننم الرغنناا للخننو ي  )1197 241 3وأبننور الننداعي كننا من
أ مننة الحننديث وكن ا ولنندر ظفننر منناا السننمعاني هن تء أهننا بين

م اإلمامية بأستربا .

من علمنناء الحننديث

و نني معغننم الرغنناا أبننو الف ننا ظفننر ب ن الننداعي ب ن مهنند العلننو الع َمننر

ارستر باد

قيه فقة لالو م أر على الديخ أبي الفتو الكراغكني .ومند تنرغم لنه

السلفي ي معغم السفر ولم ي كر سنة و اته و كر الحديث ال

] 28أ[ بروايتيه .وانظر الدرغا

الر يعة ي طبقا

يروينه ني النوغيز

الديعة .211

شزوخ لراسان
رمننم  94أبننو بكننر عبنندالغفار ب ن محمنند ب ن الحسننيني الدننيرور
والد ار وسير أعنم النبنء و ي ارنساب 733 9

ك ن ا نني ارلننا

بط نسبته قاا

لبكسر الدي وسكو الياء خر الحروف و َ م الراء وسكو الياء و ني خرهنا
ينناء أخننر وهنني نسننبة إلننى دننيرويه غنندل وعلننى لنند هننو الدننيرويي انظننر سننير

أعنم النبنء  178-171 23ود ار  14 7والنغوم الزاهرخ .129 2

و كنر السننلفي نني دننيو بغننداد َعن َنددا من الدننيو الن ي تَن َنولى أخ ن إغننازتهم لننه
الديخ أبو نلر اليونارتي وماا ولم َيقَ إلي حديث واحد منهم وم غملتهم
 -1أبو برر أةَد بن الةسزن بن رزالن لَم أمف له على ترغمة.
 -2راَي بن بارح بن ل دح الشهابذ التررذ لَم أمف له على ترغمة .
 -3أبو غالب بن أةَد بن عبدالده الواس ذ.
922

 -4أبو الفتح عبدالواةـد بـن عدـوان بـن علزـي الدنيباني سنم أبنا نلنر أحمند
و خري .

ب محمد ب حسنو وعفما ب دو س

مولدر سنة 719هن وع دغاع ال ُّ هلي أنه تو ي ي رغب سنة 732هن.
انظر سير أعنم النبنء 218 23
والمنتظم 214-211 3
 -5فالن بن هبا الده بن َةَد بن أةَد أبذ َوسى الهاشَذ.
لم أمف له على ترغمة.
 -6أةَد بن الةسزن بن أبذ يالك الةرزَذ.
لَم أمف له على ترغمة.
 -7أبو الةسن عدذ بن أبذ اللاسم الدزنورل الُاهد
سم أبا الحس القزوينني وأبنا طالنب بن منين  ..وحندث عننه كمنا ين كر

ال هبي أبو طاهر السلفي وتو ي سنة 212هن.

سين أعنم النبنء 211-212 23
المنتظم  4 21ود ار 17 7
َ -8ةَد بن الةسزن بن عبدالده بن هرزسا البُار
لَم أمف له على ترغمة.
 -9الةسزن بن أةَد بن أزوب العربرل لَم أمف له على ترغمة.
 -13هبا الده بن عبدالرُاق بن َةَد بن عبدالده بن الدزث األنِـارل األوسـذ
السعدل البردادل.
األشهدذ ثم َّ

921

سننم غننزء الحفننار من لنناحبه هنننا بن محمنند بن غعفننر وسننم من أبنني
الحسي ب بد ار  ..وأغاز للسلفي .

ولنند س نننة 711هن ن وت ننو ي س نننة 732هن ن وك ننا من ن

المواكب لحيو السماع.

و الهيننء

ومن ن م ننراء

تن ن ن ن كرخ الحف ن ن نناظ  2113 7س ن ن ننير أع ن ن نننم الن ن ن ننبنء  72-77 23دن ن ن ن ار

.934 9

وم َّم لَم أَمف لهم على ترغمة م ديو البلرخ.
 -11أبو اهر َةَد بن َةَد بن إبراهزم بن عبدالده بـن َةَـد بـن َةَـد
بن عدذ بن َضر بن ةباب العبدل الُاهد ،وزعرف بابن َةَوزا.

وم ديو مكة
 -12أبو ُزد الةسن بن عدذ بن الفضي ال برل ]اآلَدذ[.
 -13جن ْبت بن عبدالرةَن بن َةَد النهدل الزَنذ
يقوا عننه السنلفي لنبن

من ارسنماء المفنردخ وت أعنرف لنه سنميا  ..ولند

ي اليم ومط مكة  ..ولم يبرحها إلى أ تو ي بها.
ومد كا حيا ي سنة 211هن كما ي كر السلفي .
وم ديو المولا

 -14أبو اللاسم نِر بن َةَد بن أةَد بن ِفوان الكهدذ الَوِـدذ -لنم

أمف له على ترغمة.

وم ديو هم ا
 -15عبدالواةد بن أةَد بن عبدالده بندار -لم أمف له على ترغمة.
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 -16أبــو الفــرج َةَــد بــن عدــذ بــن َةَــد بــن الَعــرم -لننم أمننف لننه علننى
ترغمة.

 -17عبدالرفار بن َةَد -لم أمف له على ترغمة.
َ -18ةَد بن جابار بن عدذ وزعرف بوفا
كرر ال هبي ي المدتبه  212 2و كر َّأنه زاهد م ألحاب الدبلي.
 -19نِر بن َةَد بن عدذ بن جُْز جرك
ترغمة والدر ي سير أعنم النبنء .792-799 28
ارمنناك التنني ورد يهنا كننر للسننلفي

قوانني أ كننر ني نهايننة هن ر التعليقنا
ي معغم اردباء ليامو الحمو ط .دار المأمو .

-12 2 -121 121 81 29 99 7 -111 227 222 2

91 4 -218 1

21 8 -174

199

122

-128 21 -128

8 27 -123 91 29 -294 292 291 14 21 -192 82 22
.14 22 -172 38

ه ا ما انتهى إليه غهد

غهد المقا ي التعقب على مقالة ارستا غورج

اغدا ي تحليا كتابل الوغيز ي كر المغاز والمغينزل ربني طناهر السنلفي .ومند
كر أسماء الديو ال ي لم أمف لهم علنى ترغمنة منن أَ تنتهني إلني منحظنا

مننراء مغلننة مغمن اللغننة العربيننة ارردننني َحننوا مننا لنننع
المحسني .

قوا اللننه ت ي نني أغننر
َةَد لزر البلاعذ
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