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 الملخص
 

ْخراً، وَقْد َهيَّأ اهللُ تَ َعاََل ِلُسنَِّة إنَّ ِعْلَم احَلِديِث النََّبويِّ ِمْن َأْشَرِف الُعُلوِم بَ ْعَد ِكَتاِب اهلِل َعزَّ َوَجلَّ َقْدراً، وَأْكَمِلَها َشَرفاً وذُ 
ًة أَْعاَلماً ، وُهَداًة   ِبيِّه ، والذَّبِّ َعْن ُسنَّتِه ، واحلِْفِظ ِكرَاماً، َنضََّر اهللُ ُوُجوَهُهم بالَباَلِغ َعْن نَ َرُسولِه َصلَّى اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم أَِئمَّ

ا ُمَباَلَغٍة يف الت َّْفِتيِش والن َّْقِد والتَّ  َ ٍّ  اأَ ِلِدينِه، فَ َبَذُلوا أَْوقَاتَ ُهم ، وأَتْ َعُبوا َأْجَساَدُهم ، وبَاَلُغوا أُّيم انُوا ِِ ََ ِِ ، َف ي ِِ َة الَِّذيَن ْم ِئمَّ
َر اجَلزَاِء ، َوََجََعنا يِن ُكُل َمْن اقْ َتَدا، َفَجزَاُهم اهللُ َعِن اإلْساَلِم وال ُمْسِلِمنَي َخي ْ  م يف ُمْستَ َقرِّ َرَْمَتِه.ِبِ  يُ ْقَتَدى ِِبم يف الدِّ

 ُر ُخَلَفاِء َبِِن العبَّاِس، العبَّاِسيِّ آخِ ال ُمْؤِمِننَي ال ُمْستَ ْعِصُم باهللِ ويَ تَ َعلَّ ٍُّ َهَذا اجلُْزُء احَلِديثيِّ بَأَحاِديَث يَ ْرِويها ِبَسَنِده أَِمرُي 
يِن يُوُسَف بِن اإلَماِم الَعالَّمِة َوُهو اأَثَ ُر الَوِحيُد الَِّذي بَِقَي َلُه، ََتْرِيُج أُْسَتاِذ َداِر اخِلالَفِة الَعبَّاسيِِّة اْلَعالَمِة الَفِقيِه ُُمْيِ  ي الدِّ

اٍن َواِحٍد يف َأيب الَفرَِج َعْبِد الرََّْمَِن بِن َعِليِّ بِن اجلَْْوزِيِّ اْلبَ ْغَداِديِّ احْلَْنَبِليِّ ، َوُُهَا اللََّذاِن قُِتالَ َصبْ  ََ ٍٍ َواِحٍد ويف َم اً يف َوْق
ْساَلِم َبْل َوََل يف َغرْيِه ِمثْ َلهَ ( ، َوِهَي الَوقْ َعُة الَّ 656َوقْ َعِة التََّتاِر ال َمْشُؤمِة َعَلى بَ ْغَداَد َسَنَة )  ا .يت ََل يَ َقْع يف اإْلِ

ٍُ اجلُْزَء ِبَُقدِّمٍة ُمَناِسبٍة تَ َتعلَّ ٍُّ ِبِدرَاَسٍة َعن اخلَ  ْم يِن بِن اجَلْوزيِّ  َعِن الَعالَّم، ُثَّ ِليَفِة ال ُمْستَ ْعِصِم باهللِ وَقدَّ ، ُثَّ ِة ُُمِْيي الدِّ
ٍُ َعْن َهذ لَّْم ََ ُة ِنْسَبتهِ  ،اَرِك ِمْن َحْيُث َأُِهِّيُتهُ ا اجلُْزِء ال ُمبَ َت َِّ ُر َذلِ  وِص ٍُ كَ إَل ال ُمؤلِِّف وَغي ْ ، وأَْرُجو اهللَ َأْن َأُكوَن َقْد ُوف ِّْق

بِه السَّاَدِة ُُمَمَّ وهلِل احَلْمُد أَوََّل وآِخراً، والصَّاَلُة َعَلى نَِبي َِّنا ال ُمْخَتاِر  .ْدَمِة َهذا اجلُْزَء النَّاِدرِ يف خِ  ِْ ، اَأْخَيارِ ٍد، وآلِه َوَص
 وَسلََّم َتْسِليماً َكِثرياً يف َسائِِر اَأْوقَاِت واَأْعَصاِر.

 

 

 

A R T I C L E  I N F O  
Article history: 
Received  3/10/2015 

Received in revised form 3/12/2015 

Accepted 18/2/2016 
Available online 15/01/2016 

Keywords: 

Insert keywords for your paper 
 

 

 

             

             

 



Journal of manuscripts & libraries Specialized Research (JMLSR) Vol: 1, No: 1, 2016 

 
 241 

Journal of manuscripts & libraries Specialized Research   

 

َِ ال ُمْستَ ْعِصِم باهلل العبَّاِسي   ِِ آِخِر ُخَلَفاِء بَنِ ، الَفْصُل اأَلوَُّل: تَ ْرَجَمُة َأِميِر ال ُمْؤِمِني ي العبَّا
(1)

. 

 وِواَلتُُه: َنَسبُه، اأَلوَُّل:الَمْبَحُث 

يب َجْعَفٍر َمْنُصوِر ، ْبِن اخلَِليَفِة الظَّاِهِر ُهَو أَِمرُي اْلُمْؤِمِننَي اْلُمْستَ ْعِصُم بِاللَِّه أَبو َأَْمَد َعْبُد اهلِل ، بُن اخلَِليَفِة اْلُمْستَ ْنِصِر بِاللَِّه أَ 
ِد ، ْبِن اخلَِليَفِة النَّاِصِر ِلِديِن اللَِّه َأيب اْلَعبَّاِس َأَْمََد ، ْبِن اخلَِليَفِة الْ بَِأْمِر اللَِّه َأيب َنْصٍر ُمَُ  ُمْسَتِضيِء بَِأْمِر اللَِّه َأيب ُُمَمٍَّد مَّ

ي ِأَْمِر اللَِّه َأيب َعْبِد اللَِّه ُُمَمَِّد ، ْبِن اخلَِليَفِة فِ احلََْسِن ، ْبِن اخلَِليَفِة اْلُمْستَ ْنِجِد بِاللَِّه َأيب اْلُمَظفَِّر يُوُسَف ، ْبِن اخلَِليَفِة اْلُمْقتَ 
للَِّه ، ْبِن اْأَِمرِي َأيب اْلَعبَّاِس ُُمَمَِّد ، ا اْلُمْسَتْظِهِر بِاللَِّه َأيب اْلَعبَّاِس َأَْمََد ، ْبِن اخلَِليَفِة اْلُمْقَتِدي بَِأْمِر اللَِّه َأيب اْلَقاِسِم َعْبدِ 

ََ ْبِن اْلُمْقَتِدِر بِاللَِّه َأيب مِ اْلَقاِئِم بَِأْمِر اللَِّه َأيب َجْعَفٍر َعْبِد اللَِّه ، ْبِن اْلَقاِدِر بِاللَِّه َأيب اْلَعبَّاِس َأَْمََد ، ْبِن اْأَ  ْبنِ  ا َِ رِي ِإْس
َة ، ْبِن اخلَِليَفِة اْلُمتَ وَكِِّل َأَْمََد ، ْبِن اْأَِمرِي اْلُمَوفَّ  اْلَفْضِل َجْعَفِر ، ْبِن اخلَِليَفِة اْلُمْعَتِضِد بِاللَِّه َأيب اْلَعبَّاسِ  َِ  ٍِّ َأيب َأَْمََد ََْل

ََ ُُمَمَِّد ، ْبِن الرَِّشيدِ  ا َِ اْلَمْهِديِّ  يب ُُمَمٍَّد َهاُروَن ، ْبنِ أَ  َعَلى اللَِّه َأيب اْلَفْضِل َجْعَفِر ، ْبِن اخلَِليَفِة اْلُمْعَتِصِم بِاللَِّه َأيب ِإْس
ِد ، ْبِن اْلَمْنُصوِر َأيب َجْعَفٍر َعْبِد اللَِّه ، ْبِن ُُمَمَِّد ْبِن َعِليِّ ، ْبِن َعْبِد  للَِّه ْبِن اْلَعبَّاِس ْبِن َعْبِد اْلُمطَِّلِب اَأيب َعْبِد اللَِّه ُُمَمَّ

رْكيٍَّة اْْسَُها َهاَجُر وأُممُه أُمم َوَلٍد ت ُ . ٍم اْْلَاِِشِيِّ اْلَعبَّاِسيِّ ْبِن َهاشِ 
(2)

.  ٍِ َة َث َعَشَر ِمْن َشْهِر َشوَّاٍل، َسنَ ، ثَالِ ُوِلَد يَ ْوَم السَّْب
(606). 
 
 
 
 

                                                           

، وجممع اآلداب يف معجم األقاب َلبن  166التاريخ لظهري الدين ابن الَازروين ص، ومن املصادر اليت رجعٍ ْلا كثريا: خمتصر ( مصادر ترَجته كثرية1)
ي  ، والبداية والنهاية َلبن  12/212، والوايف بالوفيات للصفدي 121/ 12، وسري أعالم النبالء 11/818، وتاريخ اإلسالم للذهيب  5/102الفَو

، وكتاب أمري  1/181، وتاريخ العراَ بني احتاللني لعباس العزاوي  2/116ن تغري بردي ، واملنهل الصايف واملستوىف بعد الوايف َلب162/ 12كثري 
 املؤمنني اإلمام املستعصم باهلل العباسي للدكتور حيىي بن ُممود بن جنيد الساعايت.

، دوصلِّي عليها بدار اخلالفة شرقي بغدا ،(615(، وتوفيٍ سنة )611( كانٍ صاحلة، دينة، كرُّية، كثرية الب والعطاء، وحجٍ يف خالفة ابنها سنة )2)
( غريب بغداد، 100خي املتوىف سنة )، قريبا من قب الزاهد معروف الَر الذي أمرت بعمارته-أي اجلديد–ّد وَمل تابوهتا إَل مدفنها عند رباط املستج

 .526/ 11اإلسالم ، وتاريخ  161، وكتاب احلوادث ص  166: خمتصر التاريخ لظهري الدين ابن الَازروين صينظر
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 : : َنْشأتُهُ الَمْبَحُث الثَّاني
رمَِي ِحْفظاً وََتْوِ  ََ َر َذِلَك وأَتْ َقَن الَعَربِيَّةَ داً ، يَنَشأَ اخلَِليَفُة ال ُمْستَ ْعِصُم يف بِْيَئٍة َصاحلٍَِة ، فأَتْ َقَن الُقْرآَن ال ، واخَلطَّ احَلَسِن وَغي ْ

يِن َأيب احَلَسِن َعِليِّ بِن ُُمَمَِّد بِن الن َّيَّاِر البَ ْغَداِديِّ ال ُمْقرِئ ِمَن الُعُلوِم َعَلى َصْدِر الدِّ
(3)

، واْشُتِهَر ُمْنُذ نُ ُعوَمِة َأْظَفارِِه  
ثْ رَِة ِتاَلوةِ  ََ لُقْرآِن ، وَكاَن ُماَلزِماً ِلَصْوِم ا ِبَصاَلحِه ، واَلْجِتَهاِد يف الِعَباَدِة ، واَلْلِتزَاِم ِبطَاَعِة اهلِل تَ َعاََل يف أَْمرِه ونَ ْهيِه ، وِب

َهِج السََّلِف ، اَلثْ نَ نْيِ واخلَِميِس َدائِماً ، وَلَ يَ َتعرَّضُ  ِة الَعِقيَدِة َعَلى َمن ْ َِّ ِر ، َمَع َص ََ وَكاَن َحَسَن اخلُُل ٍِّ،  ِبَشيٍء ِمَن ال ُمْن
ِثرًا ِمْن َأْعَماِل اخَلرْيِ ، وَكاَن َكِثرَي اإلْكرَاِم للُعَلَماِء والُعبَّ  َْ ََ اللَّْهَجِة، ُم يَح السَّرِيرِة ، َصاِد ِِ اَزرُ اَص ََ : وينِّ ِد ، قَاَل ابُن ال

ٍُ باهلِل( )َكاَن َكِثرَي الصِّياِم والت َّنَ ُفِل ، نَ َقَش َخاِتَُه : اْعَتَصْم
 (4)

يِن  ، وَقْد َشِهَد َلُه ِِبَذا بَ ْعُض ُجَلَسائِه ، وَمَدَحُه َفْخُر الدِّ

أَبو َجْعَفٍر اآلَمِديم الصمويفم 
(5)

يِن أَبو العبَّاسِ   :  ، فَ َقالَ زِيم الَقاِضيالرَّا ، وَكَذا َمَدَحُه َفْخُر الدِّ

ِغَياُث اأَنَاِم أَبو َأَْمََد                  بِه ََتَّ ِدْيُن اْلَُدى واتََّس ٍَّ 
(6)

. 
 
 

                                                           

( ، قال الذهيب : )وملا سِبه التَّرتي للقتل ناوله شيئا وقال: هذا 656، وذبح بدار اخلالفة مع من قتلهم التتار سنة )سن ابن النيِّار البغدادي: أبو احل( هو3)
 . 11/182، والوايف بالوفيات للصفدي 11/821اإلسالم مثن قميصي فال هتتَِن ، فوىفَّ له ، ث ُعرفٍ جثمته وَملٍ بعُد إَل تربته( ،  ينظر : تاريخ 

 . 120( خمتصر التاريخ َلبن الَازروين ص 4)
ي 5)  . 1/511( هو : أبو جعفر أَمد بن عبيد اهلل بن احلسني اآلمدي الصويف ، استشهد على يد التتار ، ينظر : جممع اآلداب َلبن الفَو
ي ( هو : أبو العباس أَمد بن احلسني الرازي 6) القاضي ، كان معيدا يف املدرسة النظامية ، واستشهد على يد التتار ، ينظر : جممع اآلداب َلبن الفَو

1/521 .  
ذُكر من أن  اومن خالل هذا السرد الذي ذكرته عن نشأة اخلليفة الصاحلة ، وما كان عليه من مراعاته أوامر اهلل ونواهيه ، فأنه َل ُّيَن أن يصحَّ م      

ملا كانوا حييطون بدار اخلالفة يرشقوهنا بالنبال من كل جانب ، فَانٍ جارية تلعب بني يدي اخلليفة وتضَِه ، وكانٍ من َجلة حظاياه ، املغول 
 يوتسمى عرفة فجاءها سهم من بعض الشبابيك فقتلها وهي ترقِ بني يدي اخلليفة، فانزعج اخلليفة من ذلك وفزع فزعا شديدا، وأحضر السهم الذ

وكثرت  ، ا بني يديه فذذا عليه مَتوب: إذا أراد اهلل إنفاذ قضائه وقدره أذهب من ذوي العقول عقوْلم ، وأمر اخلليفة عند ذلك بزيادة اَلحرتازأصاِب
، وكأنه نقلها )َبعة دار الفَر(  100/ 12، وابن كثري يف البداية والنهاية  255الستائر على دار اخلالفة ، وذكر هذا اخلب صاحب كتاب احلوادث ص 

السبَي  نمن كتاب احلوادث ، فذن هذا اخلب َل يتناسب مع نشأة اخلليفة الصاحلة ، وَل يتناسب كذلك مع مالبسات تلك الفرتة ، وقد وجدت تاج الدي
رمى قٍ اإلحاَة بسور بغداد فيذكر احلَاية بطريقة أخرى ، فقال : )لقد حَي أن اخلليفة كان قاعدا يقرأ القرآن و  8/121يف َبقات الشافعية الَبى 

اية هي و شخِ من التتار بسهم فدخل من شرفات املَان الذي كان فيه وكانٍ واحدة من بناته بني يديه فأصاِبا السهم فوقعٍ ميِّتة ...( ، فهذه الر 
 املناسبة ْلذا الظرف ، واهلل أعلم .
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 ، وبَ ْعُض مآثِرِه:الَمْبَحُث الثَّاِلُث: ِخاَلفَ ُتهُ 
، فيَِّة واَأْولِياءِ و وَلمَّا تَ َوَلَّ اخِلالَفَة َحَرَص َعَلى تَ َفقمِد الصم ، (610َُجَاَدى اآلِخَرِة َسَنَة )بُِويَع َلهُ باخِلالَفِة ِعْنَد َمْوِت أَبِيه يف 

ْنِصريَّةِ ، وَقَصَد يف يَ ْوٍم آَخَر ال َمْدَرَسَة ال ُمْست َ َلْيِهم اَأْمَواَل واْلََدايا، َوَوزََّع عَ َقَصَد َمَشاِهَدُهم ورَُبَطُهمْ ف َ 
(7)

، وَمرَّ َعَلى ِخزَانَِة  

ُهم، وأَ ُكُتِبَها َها بالِسْجِن يَ ْوِمنِي ، ُثَّ أُْفرَِج َعن ْ َر َعَدَم تَ ْرتِِيبها ، وَعاَقَب الَقائِِمنَي َعَلي ْ ََ ْن
(8)

( 651وأَْنَشأَ رِبَاَاً ُنْسويًّا َسَنةَ ) .

ِبَداِر الشَّطِّ 
(9)

نَ  ََ ٍِ ، وَجَعَل َمْشَيَختهُ للشَّرِيفِة العبَّاسيِّ هُ النَِّساءَ ال ُمَتَصوِّفَاتِ ، وَأْس  اخلَِليفِة ال ُمْهَتِدي  ِة بن
(10)

وبَ ََن بِبَ ْغَداَد ، 
ٍْ إَل مَ َمْدَرَسَة ال ُمْستَ ْعَصِميَّةَ ال  ٍْ ِمن ال َمَداِرِس الَّيت ُتَدرُِّس الِفَقَه َعَلى َمْذَهِب اإلَماِم َأَْمََد ، وبَِقي ا بَ ْعَد ُسُقوِط ، وَكاَن

(656)بَ ْغَداَد َعَلى َيِد ال َمُغوِل َسَنَة 
 (11)

 . 
 
 
 
 

                                                           

قية من هنر دجلة ، كانٍ من أمهات املدارس يف بغداد والعاَل اإلسالمي ، وكان يدرس فيها ( وما زالٍ هذه املدرسة قائم بناؤها إَل اليوم على الضفة الشر 7)
يث النبوي دالفقه على املذاهب اأربعة ، وضمٍ مَتبتها نفائس الَتب ، ورتبٍ حسب فنوهنا ، وكان َل يتوَل مشيختها إَل من ثبتٍ براعته يف علم احل

ن عايل اإلسناد ، متفردا يف زمانه ، قال القلقشندي يف مآثر اَلناقة يف معاَل اخلالفة ، وهو يتِدث عن اخلليفة خاصة ويف بقية العوم اأخرى خاصة ، وكا
: )وبَن املدرسة املستنصرية ببغداد يف اجلانب الشرقي منها على دجلة مما يلى دار اخلالفة ، وجعل ْلا اوقافا جليلة( ، وقد كتب  80/ 1املستنصر باهلل 

تنصرية( سالعالمة ناجي معروف كتابا حافال يف جملدين ، بعنوان : )تاريخ علماء املستنصرية( ، وكذا الدكتور حسني أمني يف كتابه : )املدرسة امل يف تارخيها
رخيية غري منشورة( ا، ومقالة قيمة للدكتور مصطفى جواد بعنوان : )املدرسة املستنصرية ومدرسوها وُمدثوها وناظروها ودار القرآن املستنصرية يف نصوص ت

 م( ، ث َبعٍ مفردة مع مقالة أخرى لألستاذ كوركيس عواد عن املدرسة ، وذلك بدار الوراَ .1658يف جملة سومر سنة )
سة ( مدر 28( مَتبة ، و)20وللفائدة نشري إَل أن بغداد كانٍ زاخرة باملدارس واملَتبات يف العصر العباسي اأخري ، فقد كان فيها ما يزيد على )

وكتاب  ، ملختلف العلوم ، سيما علوم القرآن واحلديث والفقه واللغة ، ينظر : كتاب مدارس بغداد يف العصر العباسي للدكتور عماد عبد السالم رؤف
 . 8ريف بغداد للدكتورة ناجية عبد اهلل إبراهيم ص

 . 166( كتاب احلوادث ص 8)
لبغدادية لألستاذ : كتاب الربط اقع باجلانب الشرقي على شاَئ دجلة، ينظر، وتاملعروف بالدويدار الَبريلظاهري : هي دار اأمري عالء الدين ا( دار الشط9)

 .18العالمة الدكتور مصطفى جواد ص
 . 212( كتاب احلوادث ص10)
موقع هذه املدرسة يف خطط بغداد  ، وقال الدكتور : )وَل أر ما يشري إَل 102( مدارس بغداد يف العصر العباسي للدكتور عماد عبد السالم رؤوف ص 11)

 القدُّية( .
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ٍْ باْسم ا ، قُ ْرَب َُمَلَِّة َقطُْفتَ وتَ َقُع يف اجلَاِنِب الَغْريبِّ  ،: )ال َمَدَرسِة الَبِشرييَِّة(وأَْنَشَأْت َحِظيَُّتهُ ال ُمَلقََّبةُ بَِباِب َبِشرٍي َمْدَرَسةً ُعرَِف
(12)

 َخَواصم َتاَح اخلَِليَفُة وأَبْ َناُؤُه ، َفَجَلُسوا يف َوَسِطَها ، وَحَضرَ ، وَحَضَر اَلْفتِ (616ُع يف بَِنائِها يف َسَنِة )، وَكاَن الشمُرو 

ٍْ ِفيها َدْعوًة َعِظيمًة ، وَكاَن يَ ْومًا َمْشُهوداً، وَكاَن يَُدرَُّس ِفيها ال َمَذا ُه ، وُعِمَل َُ ُب الِفْقهيَُّة اَأْربَ َعةُ هِ اخلَِليَفِة ومَمَالي
(13)

. 
َُُتبِ اخلَ ( أَْنشَأ 611ويف َسَنِة ) ُتِب ِمْن َسائِِر الُعُلوِم، و ِليَفُة ِخزَانَ تَ نْيِ لل َُ َلى َوْجِه اخلَزَانِة ُكُتِب عَ ، وَجَعَل ِفيِهما نَ َفاِئَس ال

 :اُأوََل 
ٍِ اَأْماَلُك ِمْن أَْنَصارهِ   أَْنَشأَ َعَماَرهَتا َخِليَفُة َعْصرِه       ََل زَاَل

 ََجََع الُعُلوَم بَ َلْيِلِه ونَ َهارِه       ُمْستَ ْعِصٌم باهلِل ِمْن أَْوَصافهِ 
 َعَلْيِه ، وُكُتبُه يف َدارِه فَُأُصوُْلا ِمْن بَ ْيتِه وفُ ُروُعَها       تُ ْقرأُ 
 وَكَتَب َعَلى َوْجِه اخِلزَانِة اُأْخَرى : 

َيتَ َها       فَ َلْيَس يف َوْقِتها َشْيئاً يَُدانِيها  ٍَ بُ ن ْ َخِليَفُة اهلِل َأْكَمْل
(14)

 
رَةَ  وَمَع ُكلِّ َما َكاَن َُّيَْتاُز بِه اخلَِليَفُة ِمَن اخَلرْيِ وَأْعَماِل البَ رِّ ، فذنَُّه َكاَن ُمْسَتْضَعُف الرْأي ، َضِعيفُ   التَّْدِبرِي ، ََل َُّيَْتِلُك اخلَب ْ

ٍِ اأُُموُر يف َعْهِده ُمْضَطرِبةً ، وَأُْهََل َما َيَُِب َعَلْيِه ِحْفظَهُ ، وَأْسَنَد أُمُ  والنمُضوَج اللَّتَ نْيِ  لَِّياِت و تُ َؤهِّالَنِه للِخاَلفِة، وَكاَن َُ َرهُ ال
ٍْ َعَلْيِه ، ممَّا َكانَ إَل َغرْيِ اَأِكفَّاِء ، واَتَََّذ ِبطَانًة فَاِسَدًة، واْزَداَد َضْعُف اخِلالَفِة َعمَّ   َسَبباً يف ََتَرمأ ال َمُغوُل ِلُمَهاََجِة ا َكاَن

 بَ ْغَداَد ، وإْهالَِكِهم  احَلْرَث والنَّْسَل ، ممَّا َسَنْذُكرُه ََلِحقاً .

 

                                                           

، والقصر-: ) َقطُْفَتا   221/ 1( قال ياقوت احلموي يف معجم البلدان  12) صل ْلا كلمة عجمية َل أ  -بالفتح ث الضم، والفاء ساكنة، وتاء مثناة من فَو
ي اهلل عنه، بينها اورة ملقبة الدير اليت فيها قب الشيخ معروف الَرخي رضيف العربية يف علمي، وهي ُمّلة كبرية ذات أسواَ باجلانب الغريب من بغداد ، جم

جملة سومر  ةوبني دجلة أقّل من ميل ، وهي مشرفة على هنر عيسى( ، وكانٍ كما يقول العالمة مصطفى جواد يف ِثه القيِّم عن الربط الصوفية البغدادي
من ناحية شَر مقبة معروف من  61، و 11، ث نشر مستال عن الدار العربية للموسوعات ص ( اجمللد العاشر ، ويف اجمللد احلادي عشر1651سنة )

 جهة ُملة املشاهدة والفِامة يف منطقة الَرخ القدُّية .
 ، ومقالة للدكتور مصطفى جواد عن هذه املدرسة يف جملة 105، وكتاب مدارس بغداد يف العصر العباسي ص 211، وص 202( كتاب احلوادث ص 13)

 م.1620لغة العرب سنة 
، نقال عن كتاب بغداد يف العصر العباسي اأخري للدكتور  516( العسجد املسبوك واجلوهر احملَوك يف َبقات اخللفاء وامللوك أيب العباس الغساين ص14)

 . 168ُممد عبد اهلل القدحات ص
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 :َمْرِويَّاتُهُ  :الَمْبَحُث الرَّاِبعُ 
ثنَي يف َعْصرِِه لُِيِجزُ احَلِديثِ ْعِصُم َعَلى َْسَاِع َحَرَص اخلَِليَفُة ال ُمْست َ   دِّ َِ وُه َمْرِوياهِتم، فَأَجازَُه ِبْعُض  ، وَسَعى إَل ِكَباِر ال ُم

ثنَي وأَْعَياهِنمِكبَ  َِدِّ ثنَي يف عَ ، وَقْد َرَوى يف َهذا اجلُْزِء َعْن أَْربَ َعٍة ِمْن ِكَباِر الاِر ال ُم َِدِّ  : ، َوُهمْصرهِ  ُم

رمِِي بِن ُُمَمَِّد بِن َمْنُصوٍر السَّْمَعاينم )تأَبو ال ُمَظفَِّر َعْبُد  -1 ََ  (.612الرَِّحيِم بُن َعْبِد ال
ِد بِن َأيب الَفْضِل الصمويفم اْلََرِويم )ت  -1  (.618أَبو َرْوٍح َعْبُد ال ُمِعزِّ بُن ُُمَمَّ
ٍٍ الرَّارَاينم اَأِديُب .  -2 ِد بِن َبْدِر بِن ثَاِب  ُُمَمَُّد بُن ُُمَمَّ
 (.612َؤيُِّد بُن ُُمَمَِّد بِن َعِلي  الطموِسيم ال ُمْقرُِئ )تال مُ   -1

يِن َأيُب َعْبِد اهللِ  ِبرِي ُمُِبِّ الدِّ ََ ثنَي يف بَ ْغَداَد ، َكاحلَاِفِظ اْل دِّ َِ ، ِد بِن َُمُْموِد بِن احلََْسنِ  ُُمَمَّ َكَما اْسَتَجاَز َلهُ بَ ْعُض أَْعَياِن ال ُم
( ، وَأَجازَُه أَْيضاً ِمْن َمَشايِخ ُخرَاَساَن اآلَخرِيَن ، كاإلَماِم ال ُمْفيِت 612جَّاِر اْلبَ ْغَداِديِّ ، ال ُمَتوىفَّ َسَنة )ال َمْعُروِف بابِن النَّ 

ٍر الَقاِسِم بِن َعْبِد اهلِل ْبِن ُعَمَر ْبِن َأَْمَد الصَّفَّاِر الن َّْيَسابُورِيِّ )ت َْ وَسجََّل بَ ْعَض ال َمْرويَّاِت ( وَغرْيِِه ، 618الَفِقيِه َأيب َب

ََْقطَقا : )وَكَتَب َخطًّا َمِليِاً( ِِبَطِّه ، وَكاَن َخطمُه َحَسناً ، قَاَل ابُن 
 (15)

 . 
َعِة( الَّ  ِديِث والرِّوايِة ، وَرَوى ِفيَها بَ ْعَض اَأْجزَاِء ، ِمْنها ِكَتاُب : )اَأَحاِديُث السَّب ْ َِ َخرََّجَها الَوزِيُر  يتوَعَقَد جَمَاِلَس لل

يِن حَيْىَي بُن ُُمَمَِّد بِن ُهبَ رْيَة احلَْنَبِليم )ت (560الصَّاِلُح الَعالَّمُة َعْوُن الدِّ
 (16)

، َأِمرِي ال ُمْؤِمِننَي ال ُمْقَتِفي َأْمِر اهلِل  
يِن الَقْزِويِنم يف َمْشَيَختِه ، فَ َقاَل : )555)ت ِن َعِليِّ بِن َأيب الَقاِسِم َعْبِد اهلِل قَ رَأْتُُه َعَلى َأيب احَلسَ (، وَقْد َرَواَها ِسرَاُج الدِّ

َر، وََجَاَعٍة َكِثريٍَة، ِبَسَماِعِهم مَ بِن ُعَمَر البَ ْغَداِديِّ، وأَْرِويه َعْن َأِخيه الشَّْيِخ َأيب َعْبِد اهلِل ُُمَمَِّد بِن َأيب الَقاِسِم َعْبِد اهلِل بِن عُ 
يعاً َعَلى أُسْ  ٍد يُوُسَف بِن احلَاِفِظ َأيب الَفرَِج َعْبِد الرََّْمَِن بِن عَ َجَِ يِن َأيب ُُمَمَّ ، ِبَسَماعِه َتاِذ َداِر اخَلالَفِة ُُمِْيي الدِّ ِليِّ بِن اجَلْوزِيِّ

 ِقرَاَءتِه َعَلْيِه، ِبَسَماعِه َعَلى َأيب َعِلي  نَي، بِ َعَلى اإلَماِم ال ُمْستَ ْعِصِم باهلِل أَِمرِي ال ُمْؤِمِننَي بِن ال ُمْستَ ْنِصِر باهلِل أَِمرِي ال ُمْؤِمنِ 

                                                           

 . 212( الفخري يف اآلداب السلطانية والدول اإلسالمية، َلبن َقطقا ص15)
، وهو صاحب   حلديث( كان ابن هبرية من خيار الوزراء ، دينا ، وصالحا ، ورأيا ، وعقال ، وتواضعا أهل العلم ، وبرا ِبم ، وكان عاملا باللغة والفقه وا16)

 صلى اهلل كتاب )اَلفصاح عن معاين الصِاح( ، وهو شرح نفيس جدا لَتاب )اجلمع بني الصِيِني( للِميدي ، وملا وصل إَل حديث رسول اهلل
يِن( تَلم على مسائل الفقه على املذاهب اأربعة ، وما تفقوا  يه ، وما اختلفوا فيه ، ووجه قول كل فعليه وسلم : )َمْن يُرِِد اللَُّه ِبِه َخي ْرًا يُ َفقِّْهُه يف الدِّ

 مذهب ، وقد وصلنا الَتاب ، وهو مطبوع ، وكالمه يف مسائل الفقه أفرد بالطبع يف جملدين. 
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يِن ابِن ُهبَ رْيَة، َعِن ال ُمْقَتِفي أَ  ْمِر اهلِل أَِمرِي ال ُمْؤِمِننَي، َعْن احَلَسِن بِن ال ُمَباَرِك بِن احَلَسِن بِن الزَّبِيِديِّ، َعِن الَوزِيِر َعْوِن الدِّ

ُشُيوخِه(
 (17)

. 

يِن أَبو احَلَسِن َعِليم بُن ُُمَمَِّد بِن الن َّيَّا َوَرَوى َعْنهُ  ُهم ُمَؤدِّبُه َشْيُخ الشمُيوِخ َصْدُر الدِّ رِ باإلَجازَِة ََجَاَعٌة: ِمن ْ
(18)

، وَأَجاَز  
يِن بَن اجَلْوزِيِّ ، وَرَوى َعْنهُ َهِذه اَأَحاِديُث الثََّمانِيَّاُت ، وَسَنْذُكُر َسَند  ََلِحقاً، وَرَوى َعْنهُ أَْيضاً اَأَحاديَث هُ اإلَماَم ُُمِْيي الدِّ

يِن أَبُو ُُمَمَّ  َعَة َأِمرِي ال ُمْؤِمِننَي ال ُمْقَتِفي َأْمِر اهلِل ، وَرَوى َعْنُه َكَذِلَك اإِلَماُم ََنُْم الدِّ الَباْدرَائيم ُثَّ  ٍد َعْبُد اهلِل بُن ُُمَمَّدِ السَّب ْ
يِن أَبو ُُمَمٍَّد َعْبُد ال ُمْؤِمِن بُن َخَلفِ 655البَ ْغَداِديم الشَّاِفعيم )ت  بِن ( ، واإلَماُم الَعاَِلُ احلَاِفُظ الَعالَّمةُ النََّسابةُ َشَرُف الدِّ

َِيم ال َمْصرِيم)ت ْمَيا  َج َلُه أَْربَِعنَي َحِديثاً.( ، وَخرَّ 205َأيب احَلَسِن الدِّ

ِِ : َمْوِقُف الَخِليَفِة مِ الَمْبَحُث الَخاِمسُ  َنِة الَمُغوِل التََّتا ِْ ِفت ْ
(19)

رَاويٍَّة قَاِسيٍة تَ قَ   : ِْ ُع َكاَن ال َمُغوُل يَِعيُشوَن يف َمْنطََقِة َص
ُغولِيا ، وَكانُوا يَ ْنَتِقُلوَن يف أَْرَجائِِها الَواِسَعِة َََلب ٍْ اً يف الشَِّماِل الشَّرقيِّ ِمْن َأسيا تُ ْعَرُف ِِبََضبِة َمن ْ   للرِْزَِ ، وَكانُوا ُكلَّما َضاَق

                                                           

 بتِقيقنا . 225(  مشيخة سراج الدين القزويِن ص 17)
( ، وَل يعرف قبل ذلك ، ويطل ٍّ على من يتوَل نظارة 162-112(  شيخ الشيوخ لقب ظهر يف أيام اخلليفة القائم بأمر اهلل العباسي ما بني سنة )18)

ث  118رباط والدة اخلليفة الناصر ، ينظر : كتاب احلوادث ص  الرباط الذي يأوي إليه الصاحلون ويشرف عليه ، وكان ابن النيار هذا قد سلم إليه ، ِو
 . 22للدكتور مصطفى جواد عن الربط الصوفية البغدادية الذي ذكرناه آنفا ، والذي َبع بعد ذلك مستال ص 

ا جهة سيبيا جهة الصني ، ويقطن املغول ِشاْل (  احلقيقة أن املغول غري التتار ، وإن كان كالُها يسَن هضبة منغوليا ، ولَن كان التتار يسَن جنوِبا19)
الزعامة  ل، وُها أبناء عمومة مع الرتك ، وحني ظهر جنَيزخان يف حدود سنة ستمائة من اْلجرة استطاع أن يوحد الشعبني ، وكون جنَيزخان مغوليا جع

 ٍّ( ، ريها ، وجعل ْلم كتابا جعله كالدستور للتتار يسمى )الياسللمغول ، وعمل ْلم دينا خليطا من أديان خمتلفة من اإلسالم واملسيِية والبوذية وغ
ن ، وقد أسلم  اوأصبح هو دستور دولة التتار وعقيدهتم ، ويتوزع املغول حاليا بني الصني وروسيا وأسيا الوسطى ، ويوجد منهم أقليات يف أفغانستان وإير 

 يا .بعد ذلك كثري منهم ، وتنصر بعضهم ، وبقي قسم منهم وثنيا بوذ
( ، 1201واه أبو داود )ر ومن باب الفائدة نشري إَل أن النيب صلى اهلل عليه وسلم حذرنا من أن نتِّرش ِبم ، فقال : )اتْ رُُكوا الت مْرَك َما تَ رَُكوُكْم( ،    

ُلوا قَ ْوًما نَِعاُْلُُم َلَ تَ ُقوُم السَّاَعُة َحَّتَّ تُ َقاتِ ( ، ومعناه : َل تتعرضوا ْلم مدة تركهم لَم ملا خُياف من شرهم ، وقال يف احلديث اآلخر : )2126والنسائي )
َجانم االشََّعُر، َوَحَّتَّ تُ َقاتُِلوا الت مْرَك، ِصَغاَر اَأْعنُيِ، َُمَْر الُوُجوِه، ُذْلَف اأُنُوِف، ِعرَاَض الُوُجوِه ، َكَأنَّ 

َ
ْطَرَقُة( ، رواه البخاري ) ُوُجوَهُهُم امل

ُ
( ، ومسلم 2582مل

علون الشعر ، ومعَن ت( ، والرتك هم هؤَلء التتار ، وليس املقصود ِبم ما عرف يف هذا الزمان من اأتراك يف تركيا، ومعَن : )نَِعاُْلُُم الشََّعُر( أي ين1611)
ْطرَ 

ُ
َجانم امل

َ
س ، شبه و قوله : )ُذْلَف اأُنُوِف( يعِن : ُفُطس اأُنُوف قصارها مع انبطاح ، وقوله : )ُوُجوَهُهُم امل س لتبسطها َقُة( اجملان : هو الرتم جوههم بالرتم

ن أقوام َل يَونوا عوتدويرها ، وباملطرقة لِِغَلظها وكثرة حلمها ، وهذا احلديث من دَلئل نبوة النيب صلى اهلل عليه وسلم ، إذ وصفهم ِبذا الوصف الدقي ٍّ 
ما ملخصه: )وهذه كلها معجزات  22/ 18 علية وسلم ، قال النووي يف شرح صِيح مسلم قريبني منه ، وَل يظهروا إَلَّ بعد ستة قرون وفاته صلى اهلل

وجوه ، ُذْلف اأُنف للرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ، فقد ُوجد قتال هؤَلء الرتك جبميع صفاهتم اليت ذكرها صلى اهلل عليه وسلم ، ِصَغار اأعني ، َُمر ا
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رَاهِتا ، ويَ ْعَمُلوَن ِفيها ِمْعَوَل اخلَ ِِبم اَأْرُض ، خَ  َهُبوَن َخي ْ َِ ٍِّ ال ُمَجاَورِة ، يَ ن ْ ٍْ بَ ْعُض قَ َبائِِلهم إَل ال َمَنا رَاِب ، َبَدأُوا َرَج

اَك بالَعاَلَِ اإلْساَلميِّ بَ ْعَد َأْن تَ َعاوَن اخلَُوارِزميِّوَن َمَعُهم ََ اَلْحِت
(20)

ئِة َْلُم ، ُثَّ الَقَباِئِل ال ُمَناوِ  ، َرْغَبًة يف الَقَضاِء َعَلى بَ ْعضِ 
ْولِة اخلَُوارِزميَِّة َسَنَة ) ِم الدَّ َْ ََرِيِقهم َحَواِضَر إْساَلميَّةً 618َقُضوا َعَلى ُح َها : ِبَُ  ( ، ُثَّ َدمَُّروا يف  ، وبَ ْلِخ اَرىَعِظيمًة ، ِمن ْ

َُوَن ِوْجَهتُ ُهم بَ ْعَد َذِلَك بَ ْغَدادَ ، وَْسَْرقَ ْنَد ، وَمُرو ، وَهرَاَة ، ونَ ْيَسابُوَر وَغي ْرُهَ  ا ، لَِت
(21)

َنُة ِمْن أَْعَظِم  ٍْ َهِذه الِفت ْ ، وَكاَن
لموا بَ ْغَداَد، وأَبَاُدوا اَأْخَضَر والَياِبَس ، وفَ َعُلوا ِفيَها  َِ ٍِ ال ُمْسِلِمنَي، فَ َقد اْسَت َُِن َوْصُفهُ ، وَسَنْذكُ مَ الِفََتِ الَّيت اْجَتاَح ُر ا َلَ ُُّيْ

اِهيِة الدَّهْ  ِث َمْوِقَف اخلَِليَفِة ِمْن َهِذه الدَّ َِ َِنَّ الَّذي يَ ُهممنا يف َهَذا ال َمْب ٍْ َكِلَمُة بَ ْعَض ِفَعاِْلم ََلِحقاً ، وَل ياِء ، فَ َقد ات ََّفَق
ٍْ ِمَن اَأْسَباِب وال ُمَقدِّ  ا َكاَن يِع ال ُمَؤرِِّخنَي َعَلى َضْعِف َشْخِصيتِه ، وَأهنَّ اَن قَِليَل ال َمْعرَِفِة ماِت يف َهِذه اَجَِ ََ ل ُمِصيَبِة ، َف

ٍْ َسَببًا ل ُِجرأَِة  والتَّْدِبرِي والت َّيَ قمِظ، ُمُِبًّا للَماِل، ُمْهِماًل لألُُموِر ، وَلَْ حُيِْسن اْخِتياِر َوُزرَائِه ، بل اَتَََّذ ِبطَانةً  فَاِسَدًة ، َكاَن
َياِة اَلْقِتَصاديَِّة ، وانْ َتَشَر لِه وََتَديِّه ، فَاْزَداَدِت الِفََتُ يف َزَمانِه ، واْزَداَد التََّذممُر ، واْزَداَد َتَدهموُر احلبَ ْعِضِهم َعَلْيِه واْسِتْغَفا

ِة وَصاِحبِ  َهُبوَن وَيْسلُُبوَن أََماَم أَْعنُيِ الشمرَُ ا والنَّاِس، أَو بالتَ َواَُؤ َمَعُهم ، هالَغاَلُء ، وَكاَن اللمُصوُص والشمطَّاُر الَعيَّاُروُن يَ ن ْ
يِع اأُ  ُهم ، وََل حُيَاِسُب الَوزِيَر ابَن الَعْلَقِميِّ الَِّذي َهيََّمَن َعَلى َجَِ وِر يف الِباَلِد ووَلَيَاهِتا الَّيت مُ واخلَِليَفُة ََل حُيَاِسُب َأَحداً ِمن ْ

، قَاَل الذََّهيبم َما مُ  ٍْ ٍْ واْستَ َقلَّ لَُّة َمْعرِفٍة، وَعَدُم َتْدِبرٍي، وُحبٌّ ِفيه ُشحٌّ، وقِ  -َأي ال ُمْستَ ْعِصمُ -َلخَُّصُه: )وَكاَن انْ َفَصَل

َُِل َعَلى َغرْيِه ... وَكاَن يَ ْلَعُب باحَلَمامِ  للَماِل، وإُْهَاٌل لألُُموِر، وَكاَن يَ تَّ
(22)

، ويُ ْهِمُل أَْمَر اإلْساَلِم ...رََكَن إَل َوزِيرِه ابِن 
، فَأْهَلَك احَلْرَث والنَّْسَل، وَحسََّن َلهُ ََجَْع اَأْمَواِل، واَلْقِتَصاِر َعَلى بَ ْعِض الَعَساِكِر، وَقَطَع ]العَ   َفَقَة  اَأْكَثِر، فَ َوافَ َقُه ن َ ْلَقِميِّ

                                                           

ان املطرقة ، ينتعلون الشَّعر ، فُوجدوا ِبذه الصفات كلها يف زماننا ، وقاتلهم املسلمون ... صلى اهلل على رسوله الذى ، ِعرَاض الُوجوه ، كأن وجوههم اجمل
 َل ينط ٍّ عن اْلوى ان هو إَلَّ وحى يوحى( .

وارزم ، ث استولوا على دولة ( ، وحَموا خ120نشأت الدولة اخلوارزمية يف عهد السلطان السلجوقي ملَشاه بن ألب أرسالن يف حدود سنة )( 20)
ى يد جنَيز لالسالجقة ِبراسان ، وبالد ما وراء النهر ، والرَّي ، وفارس ، وكرمان ، والسند ، وغزنه، فوصلٍ بالدهم إَل أقصى اتساعها ، ث سقطٍ ع

 ( .618خان سنة )
ابه القيم : املؤرخني القدامى واحملدثني ، ومنهم العالمة عباس العزاوي يف كت( َتدَّث عن مسريهم اَل العراَ ، وتدمريهم للبلدان اليت مروا عليها كثري من 21)

 تاريخ العراَ بني احتاللني ، يف اجمللد اأول .
ي يف جممع اآلداب 22) ة اإلمام املستعصم باهلل 1/121( قال ابن الفَو  يف ترَجة كمال الدين أيب ُممد يوسف بن أَمد بن السييب القارض : )له قرب بُسدَّ

 ( .615بسبب ترداده إَل سطوح احلمام ، ومعرفته بأمور الطيور ، تويف سنة 
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اَأْخَباِر...(َعَلى َذِلَك... وابُن الَعْلَقِميِّ يَ ْلَعُب بِه َكْيَف أَرَاَد، وََل يُْطِلُعُه َعَلى 
(23)

ٍِ اَأْخَباُر  ٍِ الَّذي َكاَن ، َفِفي الَوْق

ايف ِلُمَواَجَهِتها قَ ْبَل َأْن َيْست َ  ََ َل َخَطرُُها فْ َتِصُل إليه تَِباعاً باْقرتَاِب ُجُيوِش ال َمُغوِل، ََل يَ تَِّخِذ اَلْسِتْعَداَد ال ِِ(24)
. 

 ِِ ِِيِر اب ُِ : ِخَيانُة الَو الَعْلَقِمي   الَمْبَحُث السَّاِد
(25)

: 
ُتُم َأْخَباَرُهم َعن اخلَِليَفِة  َْ َِ ، وَي َبْل رَاَح يُ ثَبُِّط ِمْن َعزُّيَِة  ،َكاَن ابُن الَعْلَقِميِّ يُ رَاِسُل التََّتاَر، وُيَشجُِّعُهم للَمِجيء إَل الِعرَا

ِبَصْرِف اجلَْيِش ،  -قَ ْبَل َذِلَك  –اِت يف َوْجِهِهم ، بْل إنَُّه قَاَم اخلَِليَفِة يف ِجَهاِدِهم ، ويُ َقاوُم ُكلَّ َمْن َأَشاَر َعَلْيِه بالثَّبَ 
 وَأَخذَ  ،اْْسَائِِهم ِمَن السِّجَّالِت، وَمَنَع أُْعطَياهِتم ، َحَّتَّ َجَعَلُهم َعَشرَة آَلِف ُجْنِدي  بَ ْعَدما َكانُوا ِمَئَة أَْلفٍ  واْسَقاطِ 

اتَبِة ال َمُغوَل خُيِْبُُهم عَ  ََ ٍْ ِبُ  ، َعَلى ِصَلٍة ِِبَذا الَوزِيِر اخلَاِئنِ  ْن َحاِل بَ ْغَداَد، وَتْذُكُر الرَِّواياِت َأنَّ َجَواِسيَس ُهوَلَُكو َكاَن
ابِه ، وَخَدمِه، ِبيُث بأَ ول َمَّا اقْ تَ َربُوا ِمْن بَ ْغَداَد بَ َرَز إليِهم ، وادََّعى للَخِليَفِة َكِذباً بأَنَّهُ َسيُ َقرُِّر الصمْلَح ، َفَخرَج اخلَ  َِ ْهلِه ، وَأْص

ا َعاَد َأَشاَر َعَلى اخلَِليَفِة باخلُُروِج إليِهم ، وال ُمثُوِل بنَي َيَديْ  َِِهم مَ  وَحَشمِه ، وتَ َوثَّ ٍَّ لِنَ ْفسِه وَرَجَع ، وِلمَّ  -يَ ْعِِن ُهوَلَُكو–ِل
 َِ َُوَن ِنْصُف َخرَاِج اْلِعرَا يَفِة : )إنَّ ال َمِلَك َقْد َرِغَب يف ِْلَْم ، َوِنْصُفُه لِْلَخِليَفِة ، وقَاَل للَخلِ  لِتَ َقَع ال ُمَصاحَلِة ، َعَلى َأْن َي

ٍر ، ويُ ْبِقيَك يف َمْنِصِب اخِلالَفَة َكَما أَبْ َقى َصاِحَب  َْ  يف َسْلطََنتِه ، وَلَ يُرِيُد إَلَّ َأْن لرمومِ اأَنَّ يُ َزوَِّج ابْ َنَتُه بابِْنَك اَأِمرِي َأيب َب
َِنِي  َُوَن الطَّاَعُة َكَما َكاَن َأْجَداُدَك َمَع َساَل  ، فذنَّ ِفيِه ِجْب َمْوَلَنا إَل َهِذايُ ، ويَ ْنَصِرُف َعْنَك جِبُِيوشِه ، فَ لْ السَّْلُجوقيَّةِ َت

 

                                                           

 . 11/818( تاريخ اإلسالم لإلمام الذهيب 23)
،  ة( َل ينَر أن هنالك ُماوَلت جرت من قبل بعض قادة اجليش للتصدي من خطر التتار والدفاع عن مدينتهم ، ولَن هذه احملاوَلت َل تَن شامل24)

تعدادات الالزمة للِرب، من وضع خطط قتالية متقنة، وترتيب اجليش، وحفظ اأمن الداخلي ، واَلستفادة القصوى من كافة اإلمَانات وَل َتظ باَلس
 املتاحة .

ة والنهاية ( ، وقال ابن كثري يف البداي656 -562( هو : أبو َالب ُممد بن أَمد بن علي، مؤيَّد الدين اأسدي البغدادي ، املعروف بابن العلقمي )25)
: )فيها استوزر اخلليفة املستعصم باهلل مؤيد الدين أبا َالب ُممد بن أَمد بن علي بن ُممد بن العلقمي، املشئوم  12/122( 611يف وفيات سنة )

ن على املسلمني يف اعلى نفسه وعلى أهل بغداد، والذي َل يعصم املستعصم يف وزارته، فذنه َل يَن وزير صدَ وَل مرضي الطريقة، فذنه هو الذي أع
وقد كان ابن العلقمي قبل هذه الوزارة أستاذ دار اخلالفة، فلما مات نصر الدين ُممد بن الناقد استوزر ابن  -قبِه اهلل وإياهم  -قضية هوَلكو وجنوده 

باه اأة هوَلكو على غزو بغداد، اشتغل يف ص: )وزير املستعصم العباسي، وصاحب اجلرُّية النَراء يف مم211/ 5العلقمي...( ، وقال الزركلي يف اأعالم 
 باأدب، ووث ٍّ به املستعصم فألقى إليه زمام أموره، وكان حازًما خبريًا بسياسة امللك، كاتًبا فصيح اإلنشاء( .

http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85
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َُِن بَ ْعَد َذِلَك َأْن تَ ْفَعَل َما تُرِيُد ، والرْأُي َأْن  ََتْرَُج إليِه(َحْقَن ِدَماِء ال ُمْسِلِمنَي ، وُُّيْ
 (26)

ََلَب ِمَن اخلَِليَفِة َأْن َيْسَتدِعَي  ، َو
ُضُروا الَعْقَد ِبَزْعمِه َفَخرُجوا . ِْ  الُعَلَماَء والرمَؤَساَء واَأْعَياَن لَِي

َصَفِة ََل َيْسَتِمرم َهَذا ِإَلَّ َعاًما َأْو َعاَمنْيِ، ا: )َمََّت َوَقَع الصمْلُح َعَلى اْلُمنَ و َأَلَّ ُيَصاِلَح اخلَِليَفَة، وقَاَل لهوَكاَن َقْد َحَسنَّ ِْلُوَلَكُ 

ُثَّ يَ ُعوُد اْأَْمُر ِإََل َما َكاَن َعَلْيِه قَ ْبَل َذِلَك(
 (27)

مَّا َذَهَب اخلَِليَفُة إَل ، فَ لَ وقَ ْتِل ُكلِّ َمْن َكاَن َمَعهُ ، وََل يَِتمَّ اَأْمُر إَلَّ بَِقْتلِه 
ِث اآليتِه وقَ ْتِل َمْن َمَعُه َصْباً، وَسَنذْ ُهوَلَُكو أََمَر بَِقْتل َِ  .ُكر َذِلَك يف ال َمْب

ٍم وََل ُمْلكٍ وََل يَ ُتمَّ للَوزِيِر َما أَرَاَد، وََل يَ  َْ ُ ََ ِمنَ ْسَتْمِتْع ِِ ، بْل َأَخَذُه َتُطْل أَيَّاُمُه بَ ْعَد َذِلكَ وََل  ،التََّتاِر الذمَل واْلََوانَ  ، َفَذا
َُوَن ِخيانَ َتُه بَ ْعَد ، فَ نَ َزَل به ال َمْوُت بَ ْعَد ُشُهوٍر قَِليَلٍة ِمْن نَ ْفِس السََّنِة الَّيت َدَخَل ِفيها التََّتارُ َعزِيٍز ُمْنَتِقمٍ اهللُ َأْخَذ   بَ ْغَداَد، لَِت

َُلِّ َخاِئنٍ  رًَة ِل  .وُمَناِف ٍٍّ َعِليِم اللَِّسانِ  ،َذِلَك ِعب ْ
مَّ وَلَ َشكَّ َأنَّ ُسُقوَط  َِ ارِثِة َلَ يَ َت ََ ا ي َ ُلَها َهذا الَوزِيُر اخلَاِئنُ بَ ْغَداَد وُوقُوَع َهِذه ال مَُّلُها بالدََّرجِة اُأوََل اخلَِليَفةُ نَ ْفُسُه ، وإَّنَّ َِ َت
َهاءِ الَِّذي َكاَن َرُجاًل ضَ  َر ِعيفًا بَِعيدًا َعِن الدَّ امِ ، َغي ْ ََ ، َووََكَل ، والنََّظُر ِفيهْيِه ِحْفظُهُ ُب َعلَ َيَِ  ، وَأُْهََل َماَخِبرٍي بَِتْدِبرِي اَأْح

اِر الَغرَّاِر، وإَل أَُمراَء ُسوءٍ أَْمرَُه إَل َهَذا   . م ِبُدنياَشٍة بَاُعوا آِخَرتَ هُ ، وإَل أَْعَواٍن ظََلَمٍة َغشَ الَوزِيِر الَغدَّ

ِِ بَ ْغَدادَ : َكْيِفيَّ الَمْبَحُث السَّاِبعُ   : ُة ُدُخوِل التََّتا
َن ُهوَلَُكو لَ  ََّ َِيز َخانْ  –مَّا َِتَ اِذيِة  –اَن ِمن السَّْيَطرِة َعَلى ُخرَاَساَن وفَاِرَس ، اَتَََّذ ِمْن َمِديَنِة َُهَذَ  -َحِفيُد ِجْن َِ ال ُم

 َِ نَ ْيِه اَلْسِتياَلَء َعَلى بَ ْغَداَد ، فَأْرَسَل إَل -للِعرَا اخلَِليَفِة يَْدُعوُه إَل َهْدِم ُحُصوهِنا ،  َمَقرًّا ِلِقياَدتِه ، َوَقْد َوَضَع ُنْصَب َعي ْ
َُوُن آمناً ُهو َوَمْن َمَعُه، فَاْسَتَشاَر اخلَِليَفةُ َمْن حَ  وَأْسَوارَِها ، وَرْدِم َخَناِدِقها، وَأنْ  ْوَلُه، فَأَشاَر ُيَسلَِّم البَ َلَد إليِه وَلَ يُ َقاتُِلُه، وَي

يِن أَيْ َبكَ ابُن الَعْلَقِميِّ باسْ  َعَلْيه الَوزِيرُ  َر َأنَّ اَأِمرَي جُمَاِهَد الدِّ َوْيَداِر  ال َمْعُروُف ب   رتَْضاِء ُهوَلَُكو ، وتَ ْقِدمِي اْلََدايا َلُه، َغي ْ )الدم

الصَِّغرِي(
(28)

ليه ُهوَلَُكو رَِسالًة ُأْخَرى ذََكَر إ، وََجَاَعًة ِمَن اأَُمراِء َرَفُضوا َذِلَك، وات ََّهُموا ابَن الَعْلَقِميِّ باخلَِيانِة ، ُثَّ أَْرَسَل 
َم اجِلْزيَة َلُه، فَاْعَتَذِر اخلَِليَفةُ  ِفيها أَنَُّه َسْوَف يُ ْبِقيِه يف َمْنِصبِه بَ ْعدَ  ْولِة ال َمُغوليَِّة، ويُ َقدَّ   بَأنَّ َذِلَك ََل ََيُوُز أَْن يَِقرَّ بالتََّبِعيَِّة للدَّ

                                                           

بقات الشافعية الَبى للسبَي  620/ 11(  تاريخ اإلسالم 26)  . 120/ 8، َو
 . 256/ 12(  البداية والنهاية َلبن كثري 27)
تعصم، لقهرت س( هو : جماهد الدين أيبك الدويدار الصغري ، أحد اأبطال املذكورين والشجعان املوصوفني الذي كان يقول: )لو مَنِن أمري املؤمنني امل28)

 . 12/221( ، ينظر : سري أعالم النبالء 656التتار، ولشغلٍ هوَلكو بنفسه( ، قتل مع اخلليفة وحاشيته سنة )
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ََلٍت للَتَصدِّي للُغزَاِة ، اْسِتْعَداٍد ِلَدْفِع اَأْمَواِل الَّيت َيْطُلُبها ُمَقاِبَل َأْن يَ ُعوَد ِمْن َحْيُث أََتى، ُثَّ َجَرْت ُُمَاوَ َشْرعاً، وأَنَُّه َعَلى 

رَاِد ال ُمْنَتِشِر(إَلَّ َأنَّ َكثْ رََة اجلَْيِش ال َمُغويلِّ الَِّذيَن َتَدف َُّقوا َعَلى بَ ْغَداَد )جِبُِيوٍش َِتْأل الَفَضاِء َكاجلَ 
(29)

ِبنَي آََلِت  ِِ  ، ُمْسَتْص
َماِر  ِر اخلَِليَفِة ، فَأَخَذ الُغزَاُة َيْضرِبُوَن ال َمِديَنَة بال َمَجانِي ٍِّ ، فَاْشتَ  –احِلَصاِر والدَّ ََ ََِساِر ُمَعسَّ دَّ الَباَلُء َعَلى أَدَّى إَل اْن

ا َوَصَل إَل ُسوِر بَ ْغَداَد ، قَاَل  حِلَصاِر ، َخرََج ابنُ َأَحَد َعَشَر يَ ْومًا ِمَن ا النَّاِس، وبَ ْعدَ  الَعْلَقِميِّ ِلُمالَقَاِة ُهوَلَُكو، وِلمَّ
ُه، َفَظنَّ النَّاُس َذلِ  َِ َن الرَّْمي( َحقًّا ، فَاْمتَ نَ ُعوا مِ كَ للُمَداِفِعنَي: )ََل َِتُدموا قَ ْوساً ، فَاْلَوزِيُر يَُدب ُِّر اَأْمَر إْن َشاَء اهلُل ، وُيْصِل

 

(30)
ُكو، وَقرأَ َعَلْيِه رَِسالًة َلَ ، ُثَّ َعاَد إَل اخلَِليَفِة فَأَشاَر َعَلْيِه باَلْسِتْساَلِم ، وأْن يَْأيت إليِه ِبَشْخصِه ، وُيَسلَِّم ال َمِديَنَة ِْلُو 

ََثَ َلُه َيْدُعوُه إَل الصمْلِح ، وَأنَّ َلُه وَأْهلِه وبَ َلدِه اَأَماَن ، إَلَّ أَ   ِبَوْعدِه ، وقَاَم بَِقْطِع رِقَاِب نَّ ُهوَلَُكوِ ِلمَّا َدَخَل بَ ْغَداَد َن
ْولِة َواِحًدا بَ ْعَد َواِحٍد ، ِمَن الُعَلَماِء ، واخلُطََباِء واَأئمَِّة، وََمَلِة الُقرآِن ، وِمَن اأَُمر  ِء ، واحُلجَّاِب ، واَأْعَياِن ، اَأَكاِبِر الدَّ

ُلوِف ِمَن اجلُُنوِد َعَلى َمْرَأى اخلَِليَفِة ، وَكاَن الرَُّجُل ُيْسَتْدَعى ِمْن َداِر اخِلالَفةِ وَعَشرَاِت اأُ 
(31)

 ، فَ َيْخرُُج بَأْوََلدِه وِنَسائِه 

                                                           

، ووصفهم  رشيد الدين اْلمذاين يف جامع التواريخ )َكاْلَنْمِل واجَلرَاِد( ، نقال من كتاب ريف  251، و 251وادث يف موضعني ص ( قاله صاحب احل29)
 . 112بغداد للدكتورة ناجية عبد اهلل إبراهيم ص

ذا من دَلئل والسالم أشار إَل هذه الوقعة ، وهويذكِّرين هذا الوصف ِديث ثابٍ عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ذكر العلماء بأنه عليه الصالة 
ْلَبْصَرَة، ِعْنَد نَ ْهٍر يُ َقاُل َلُه: ِدْجَلُة، ا نبوته صلى اهلل عليه وسلم ، فذنه وقع كما أخب، فقال عليه الصالة والسالم : )يَ ْنزُِل نَاٌس ِمْن أُمَّيِت ِبَغاِئٍط ُيَسممونَهُ 

ثُ ُر أَ  َْ َُوُن َعَلْيِه ِجْسٌر، َي َُوُن ِمْن أَْمَصاِر اْلُمَهاِجرِيَن َي َُوُن ِمْن أَْمَصاِر اْلُمْسلِ  -ْهُلَها، َوَت فَِذَذا َكاَن يف آِخِر الزََّماِن  -ِمنَي قَاَل اْبُن حَيْىَي: قَاَل أَبُو َمْعَمٍر: َوَت
: ِفْرَقٌة يَأْ  َجاَء بَ ُنو قَ ْنُطورَاَء ِعرَاُض اْلُوُجوِه، ِصَغاُر اْأَْعنُيِ، َحَّتَّ يَ ْنزُِلوا َُ أَْهُلَها َثاَلَث ِفَرٍَ َُوا، َوِفْرَقٌة َعَلى َشطِّ الن َّْهِر، فَ َيتَ َفرَّ ُخُذوَن أَْذنَاَب اْلبَ َقِر َواْلبَ رِّيَِّة َوَهَل

( ، وأبو داود الطيالسي يف املسند 1206ْم َوُهُم الشمَهَداُء( ، رواه أبو داود )يَْأُخُذوَن ِأَنْ ُفِسِهْم وََكَفُروا، َوِفْرَقٌة ََيَْعُلوَن َذرَارِي َُّهْم َخْلَف ُظُهورِِهْم، َويُ َقاتُِلونَ هُ 
من حديث سعيد بن َجهان، عن  118/ 15، وابن حبان يف الصِيح 118/ 6، والبزار يف املسند 125/ 2( ، وابن أيب شيبة يف املصنف 611)

 8/2111قال العلماء يف شرح هذا احلديث كما نقله مال علي القاري يف مرقاة املفاتيح مسلم بن أيب بَرة، قال: ْسعٍ أيب ، فذكره ، وإسناده حسن ، و 
، وإَّنا ة، فقال ما ملخصه : )أراد صلى اهلل عليه وسلم ِبذه املدينة مدينة السالم بغداد، فذن دجلة هي الشط، وجسرها يف وسطها َل يف وسط البصر 

م بغداد يف بغداد موضعا خارجيا منه قريبا من بابه يدعى باب البصرة، فسمى النيب صلى اهلل عليه وسلعرفها النيب صلى اهلل عليه وسلم ببصرة ، أن 
ئة وَل  يباسم بعضها، أو على حذف املضاف، كقوله تعاَل: }واسأل القرية{ ، وبغداد ما كانٍ مبنية يف عهد النيب صلى اهلل عليه وسلم على هذه اْل

َُوُن ِمْن أَْمَصاِر اْلُمْسِلِمنَي( بلفظ اَلستقبال ... هذا وإن كان مصرا من اأمصار يف عهده صل ى اهلل عليه وسلم ، ولذا قال صلى اهلل عليه وسلم: )َوَت
نون مثة ويصري  ،أحدا َل يسمع يف زماننا بدخول الرتك بصرة قط على سبيل القتال واحلرب، ومعَن احلديث أن بعضا من أميت ينزلون عند دجلة، ويتَو

 وضع مصرا من أمصار املسلمني وهو بغداد ...( .ذلك امل
 .256، وذكر حنوه صاحب احلوادث ص 121( قاله ابن الَازروين يف خمتصر التاريخ ص 30)
قلوا الدار إَل مراء نا( كانٍ دار اخلالفة العباسية يف بغداد يف أول بناءها باجلهة الغربية منها ، وهي اليت تعرف ببغداد املدورة ، وملا عاد اخللفاء من س31)

فقال ما ملخصه : )ويَون ِبقدار ثلث بغداد، وهو يف وسطها ، ودور  151/ 1اجلانب الشرقي على ضفة هنر دجلة ، وحدده ياقوت يف معجم البلدان 
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فَ ُيْذَهُب بِه إَل َمْقَبِة اخَلالَِّل َُتَاَه اْلَمْنَظرَةِ 
 (32)

 وَجَوارِيه ، ُثَّ قُِتَل ْن خَيَْتاُروَن ِمْن بَ َناتهِ ، فَ ُيْذَبُح َكَما تُْذَبُح الشَّاُة، ويُ ْؤَسُر مَ 
َرتْ ُهم ال َمَصاِدُر بَِثالثِة آَلٍف اخلَِليَفُة ، وقُِتَل َمَعُه ََجَاَعٌة ِمْن َأْوََلدِه وَأْعَمامِه وَعِشريتِه، َفْضاًل َعمَّْن َخرََج َمَعُه ، والَِّذيَن َقدَّ 

ِة والُقضَ  يَع َمْن َقِدُروا َعلَ ِمَن السَّاَداِت واأَئمَّ ْيِه ِمَن الرَِّجاِل ، اِة وأَْعَياِن ال َمِديَنِة ، ُثَّ َماُلوا َعَلى أَْهِل بَ ْغَداَد ، فَ َقتَ ُلوا َجَِ
َُُهوِل ، والشمبَّاِن، واْسَتَمرَّ الَقْتُل ِفيِهم حَنْو أَْربَِعنَي يَ ْوماً، أو التجأ إَل ب نصراين ، وَل يعلم  ٍيوالنَِّساِء ، والُوْلَداِن ، وال

َلى َأْكثَ ُر ِمْن أَْلِف أَْلِف َنَسمًة ، وَلَْ َيْسَلْم إَلَّ ِمن اْختَ َفى يف بِْئٍر أَو قَ َناٍة ، وقَ  اَل َصاِحُب احَلَواِدِث َعن بأمره ، فَ بَ َلَغ الَقت ْ
ا زَاُلوا يف قَ ْتٍل ، ونَ ْهٍب ، وَأْسٍر ثْ نَ نْيِ َخاِمَس َصَفَر ، ومَ اْسِتَباحِة البَ َلِد وَمْن ِفيِه : )وُوِضَع السَّْيُف يف أَْهِل بَ ْغَداَد يَ ْوُم اَل

َة أَْربَِعنَي يَ ْوماً، ُهم بأَلِيم الِعَقاِب، ُمدَّ َقتَ ُلوا الرَِّجاَل والنَِّساَء ف َ  ، وتَ ْعِذيِب النَّاِس بأَنْ َواِع الَعَذاِب، واْسِتْخرَاِج اَأْمَواِل ِمن ْ

ََْفالَ  َياَن واَأ اَرى، فَ َلْم يَ ْب ٍَّ ِمْن َأْهِل البَ َلِد وَمِن اْلَتَجأ إليِهم ِمْن أَْهِل السََّواِد إَلَّ الَقِليُل، َما َعَدا النَّصَ والصِّب ْ
(33)

 ، فذن َُّهم  

                                                           

ب باب الَغَربة، ث باب جهة الَغرْ  العامة ُميطة به، وله سور يتِيز به، ابتداؤه من دجلة ، وانتهاؤه إَل دجلة كهيئة نصف دائرة، وله عدة أبواب، وأوْلا من
ر َتتها الضِايا، ث ِسَو التمر، ث باب البدريّة ، ث باب النويب، ، ث باب العاّمة، ث ُّيتد قرابة ميل ليس فيه باب إَل باب بستان قرب املنظرة اليت تن

...( ، وَل يب ٍّ له اليوم أثر ، ولَن ُحدِّد مَانه من ع ،  ند شارع املستنصر احلايل غربا إَل مسجد السيد سلطان علي شرقاباب املراتب من جهة الشَر
قيِّم لِيث تشَل أرضها ما يشبه نصف دائرة ، وقد حدَّده بدقة العالمة اخِلططي الدكتور مصطفى جواد يف أكثر من ِث وكتاب له ، ومنها ِثه ا

م( ، بعنوان : )دار اخلالفة العباسية ، تعيني موضعها وأشهر مبانيها( ، وهناك 1665ة )املنشور يف جملة اجملمع العلمي العراقي ، يف اجمللد الثاين عشر سن
 م. 1622ِث آخر بعنوان : )دار اخلالفة العباسية يف بغداد( كتبه اأستاذ شريف يوسف ، ونشر يف جملة آفاَ عربية ، يف العدد اخلامس ، سنة 

(، من كبار علماء احلنابلة ، 262ها اإلمام الفقيه عبد العزيز بن جعفر بن أَمد ، املعروف بغالم اخلالل )ت( مقبة اخلالل هي املقبة املنسوبة إَل دفين32)
ا تزل تعرف ِبذا اَلسم .  وقد َترف اسم املقبة يف العصور املتأخرة إَل )اخُلالَّين( ، ول مَّ

 ة ومقبة اخلالل ، يف ساحة اخلالين اليوم .واملنظرة هي اليت كان ينِر عندها الضِايا، وكان تقع بني دار اخلالف   
خلالفة العباسية من ا( تؤكد الدراسات التارخيية املعمقة بأن هناك َتالفا وثيقا بني املغول التتار وبني الصليبني الفرنج تستند على مهاَجة بغداد وإسقاط 33)

َت اَلجهاز  م لتخفيف الضغط على املغول لإلجهاز على قوة املسلمني ، فما إنقبل اجليوش املغولية ، على أن يقوم الفرنج ِملة صليبية على بالد الشا
ثية ابن أيب اليسر ر على اخلالفة العباسية يف بغداد حَّت ابتهج الفرَنة وهللوا ْلوَلكو الذي كان سببا يف اَلنتقام من أعداد الصليب ، ويؤكد هذا املعَن م

 لبغداد اليت سنذكرها َلحقا ، وفيها :
 الصَِّليُب َعَلى أَْعَلى َمَناِبرَِها        وَقاَم باأَْمِر َمْن حَيِْويه زِنَّارُ  َعالَ 

بعض بيوهتم  ٍفذن هذا يدل على أن َملة املغول على بغداد اَتذت ْسات احلرب الصليبية املغولية ، ولذلك َل يتعرضوا للنصارى من أهلها بسوء ، بل كان   
 ، فنجوا من اْلالك ، ويقال أن زوجة هوَلكو كانٍ نصرانية ، وأنه بسببها وبسبب احللف الذي أشرنا إليه عاملوا النصارى مأمنا التجأ إليها بعض املسلمني

َبقات  من أهل بغداد معاملة حسنة ، وبعد كتابة ما تقدم رأيٍ تاج الدين السبَي أشار إَل ما صار إليه نصارى الشام من فرح بعد الوقعة فقال يف
: )وِشخٍ النصارى بدمش ٍّ ، وصاروا يرفعون الصليب ، وُّيرون به يف اأسواَ واخلمر معهم يرشونه على املساجد واملصلني  126/ 8لَبى الشافعية ا

 َ والشَرا، ومن رأى الصليب وَل يقوم له عاقبوه( ، وقد وجدت ِثا مهما يؤكد هذا املعَن بعنوان : )أضواء على التِالف الصلييب املغويل ضد العر 
 م .1682العريب( للدكتور سوادي عبد ُممد ، نشر يف جملة املورد يف اجمللد السادس عشر سنة 
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اٌن َحَرُسوا بُِيوهَتم َِ َ َْلم ِش ُعنيِّ
(34)

بَ ْغداَد ََجَاعٌة ِمَن َكاَن بِ ، واْلَتَجأ إليِهم َخْل ٌٍّ َكِثرٌي ِمَن ال ُمْسِلِمنَي َفَسِلُموا ِعْنَدُهم، و 
ٍْ ْلَُ التمَجاِر الَِّذيَن ُيَساِفُروَن إَل ُخَراَساَن وَغرْيِها، َقْد تَ َعلَُّقوا ِمْن قَ ْبِل َعَلى أَُمراِء ال َمُغوِل ، وُكِتَب  َِ  م فَ رَاِمنُي، فَ َلمَّا فُِت

رَاهِنم وَغرْيِِهم َفَسِلُموا، ، واْلَتَجأ إليِهم أَْيضًا ََجَاَعٌة ِمْن ِجي ْ حَيُْرُس بُ ُيوتَ ُهمَعُهم َمْن بَ ْغَداُد َخَرُجوا إَل اأَُمراِء، وَعاُدوا َومَ 

يوانِ  ، فذنَُّه َسِلَم ِِبا َخْل ٌٍّ َكِثرٌي، وَداُر َصاِحِب الدِّ يِن ابِن الَعْلَقِميِّ اَمَغاينِّ  وَكَذِلَك َداُر الَوزِيِر ُمَؤيَِّد الدِّ ابِن الدَّ
(35)

، وَداُر 

اِجِب الَباِب ابِن الدَّواميِّ حَ 
(36)

 ََ ، وما َعدا َهِذه اَأَماِكُن فذنَُّه ََلْ َيْسَلم ِفيه َأَحٌد إَلَّ َمْن َكاَن يف اآلبَاِر والَقَنواِت ، وُأحِر
 ٍِ َِ  الُمْعَظُم البَ َلِد ، وَجاِمُع اخلَِليَفِة ، وَما َُيَاِورُُه، واْستَ ْوََل اخلَرَاُب َعَلى البَ َلِد، وَكاَن َلى يف الدمُروِب واَأْسَوا َقت ْ

كالتملوِل...(
(37)

ٍْ بَ ْغَدا ٍِ اْأَْربَ ُعوَن يَ ْوًما بَِقَي  َخاِويًَة َعَلى دُ ، وقَاَل ابُن َكِثرٍي : )َوَلمَّا انْ َقَضى أََمُد اْأَْمِر اْلَمْقُدوِر، َوانْ َقَض
َعَلْيِهُم اْلَمَطُر، فَ تَ َغي ََّرْت  اِس، َواْلَقت َْلى يف الطمرُقَاِت َكأَن ََّها الت مُلوُل، َوَقْد َسَقطَ ُعُروِشَها، لَْيَس ِِبَا َأَحٌد ِإَلَّ الشَّاذم ِمَن النَّ 

َصَل ِبَسَبِبِه اْلَوبَاُء الشَِّديُد، َحَّتَّ  َِ ٍِ اْلبَ َلُد ِمْن ِجَيِفِهْم، َوتَ َغي ََّر اْْلََواُء، َف اْْلََواِء ِإََل ِباَلِد َعدَّى َوَسَرى يف ت َ  ُصَورُُهْم، َوأَنْ تَ َن
اءُ ، َواْلِفَناءُ ، َوالطَّْعُن ، َوالطَّاُعوُن، الشَّاِم، َفَماَت َخْل ٌٍّ َكِثريٌ ِمْن تَ َغريمِ اجلَْوِّ َوَفَساِد الرِّيِح، فَاْجَتَمَع َعَلى النَّاِس اْلَغاَلءُ ، َواْلَوبَ 

فَِذنَّا لِلَِّه َوِإنَّا ِإلَْيِه رَاِجُعوَن( 
(38)

َة ُشُهوٍر بِبَ ْغَداَد ، وَحَّتَّ قُ ُبوُر ال َمْوتَ ، وت َ   ٍِ ال َمَساِجُد واجَلَماَعاِت واجُلُمَعاِت ُمدَّ ى ََل َعطََّل

ٍْ أََماِكنُ ُهم ، وأُْبرَِزِت الِعظَاُم والرمُؤوسُ  ٍْ قُ ُبوُر اخلَُلَفاِء ، وُأْحرَِق َتْسَلْم ِمْن َشرِِّهم ، فَ ُنِبَش
(39)

ُهو يَ َتَأسَُّف ، قَاَل الذََّهيبم وَ  

ِْلَِذه ال ُمِصيَبِة : )اللَُّهمَّ آِجْرنَا يف ُمِصْيَبَتنا الَّيت ََلْ ُيَصِب اإلْسالُم وأهُلُه ِبِْثِلها( 
(40)

 . 

                                                           

سالم إل( قوله : )شِان( كذا جاءت يف كتاب احلوادث وَل أجد ْلا تفسريا يف كتب اللغة ، ولعلها ُمرفة إَل : )شجعان( ، ووجدت النِ يف تاريخ ا34)
 هَذا : )شِاين(.

: )كان من  615/ 11( ، قال الذهيب يف تاريخ اإلسالم 660أَمد بن احلسني بن ُممد ابن الّداَمَغايّن، صاحب ديوان اخلليفة )ت( هو : فخر الدين 35)
ي يف جممع اآلداب   : )ملا قتل اإلمام املستعصم استبقاه هوَلكو ...(. 1/516ُعظماء الّدولة ببغداد كأجداده الُقضاة( ، قال ابن الفَو

 . 265( ، ينظر : كتاب احلوادث ص656الدين أبو الفتوح علي بن هبة اهلل بن الدوامي، حاجب الباب ، تويف سنة )( هو تاج 36)
 وعزاه َلبن الَازروين .  11/620، ونقله الذهيب يف تاريخ اإلسالم  256( كتاب احلوادث 37)
 . 261/ 12( البداية والنهاية 38)
 . 261( قاله صاحب كتاب احلوادث ص 39)
 . 620/ 11تاريخ اإلسالم ( 40)
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يعاً، وَكاَن التَّْأِثرُي ظَاِهراً يف َجَِ  َلَقْد َكاَن ْلَذا احَلَدِث اجلََلِل الَِّذي َأَلَّ ِبَعاِصمِة اخِلالَفِة تَْأِثريُُه الَعِمي ٍُّ يف نُ ُفوِس ال ُمْسِلِمنيَ 

 ُب ِكَتاِب احَلَواِدِث : حِ نُ ُفوِس الشمَعراِء ، فَ َنَظُموا ال َمرَاِثَي الَّيت َتِشيُع احلُْزَن يف الن َّْفِس ، وتُِثرُي الشمُجوَن واَأَسى ، قَاَل َصا

َكِثريًَة()َوَقْد قَاَل الشمَعراُء يف َواِقَعِة بَ ْغَداَد َأْشَعاراً  
 (41)

َنِة ِبقَ   ِْ ٍْ يف رِثَاِء بَ ْغَداَد َعِقَب امِل رَاِثي الَّيت نُِظَم
َ
ِليٍل ، وِمْن َأْشَهِر امل

َمْشِقيِّ )ت يِن إْْسَاِعيَل بِن إبْ رَاِهيَم بِن َأيب الَيَسِر الت َُّنوِخيِّ الدِّ َر َحَواِدَث ( ، وُهو ممَّْن َعاصَ 621َمْرثِيَّةُ ُمْسِنِد الشَّاِم تَِقيِّ الدِّ
َنِة ِمْن ِبَدايَِتها َحَّتَّ هِنَايَِتها، وَيِصُف َما َحلَّ ِِبا ِمَن الَقْتِل والتَّْدِمرِي والن َّْهِب واَأْسِر واَل ِْ ِتَصاِب، وَعَدُد أَبْ َياهِتا ِستٌَّة غْ ال ِم

ا نَ قَ  َها بَ ْعُض الُعَلَماِء، وِفيها تَ وُستموَن بَ ْيتًا ، وَلَْ َتِصْل إليَنا َكاِمَلًة ِفيما نَ ْعَلُم، وإَّنَّ َِنمُه نَ ْفُسُه ِمَن اللَّْوَعِة َل ِمن ْ ْصويٌر ِلَما ُت
 : ٌٍ َها بَ ْي اُد خَيُْلو ِمن ْ ََ  اجلَارِحِة ، واحُلْزِن ال ُمَضاَعِف ، وَهذا ظَاِهٌر َلَ َي

 :  قَاَل َرَِمَُه اهللُ 

ْمِع َعْن بغَداَد إْخَباُر           َفَما ُوُقوُفَك واَأْحَباُب َقْد َساُرواَلَسائِل الدَّ
اِر ديَّارُ      يَا زَائِريَن ِإَل الزَّوراِء ََل َتِفُدوا      َفَما ِبَذاَك احِلَمى والدَّ

ٍْ   تَاُج اخلالفِة والرَّْبُع  َعاَِلُ َقْد عفَّاُه إقْ َفارُ     الَِّذي َشرَُف
َ
 بِِه امل

َِى ِلَعْصِف الِبَلى يف َرْبعِ   ِه أثٌر       ولْلُدُموِع َعَلى اآلثَاِر آثَارُ َأْض
ٍْ َعَلْيِه َوَواىَف الرَّْبُع إعصارُ   يَا ناَر قَ ْليَب ِمْن نَاٍر حَلرِّ وًغى           شبَّ

 َعالَ الصَِّليُب َعَلى َأْعَلى َمَناِبرَِها        وقَاَم باَأْمِر َمْن حَيِْويه زِنَّارُ 
ُك َغاِصبًة             وََكاَن ِمْن ُدْوِن َذاَك السِّرْتِ َأْسَتارُ وََكْم َحرمٍِي َسَبْتُه ا  لرتم

ٍْ          وَل يَ ُعْد لُِبُدوٍر ِمُنُه إْبَدارُ   وََكْم بُُدوٍر َعَلى الَبْدرِيَِّة اْْنََسَف
ٍْ َوِهَي َشائِعٌة         ِمَن الن َِّهاِب َوَقْد َحاَزْتُه   َِ  ُكفَّارُ وََكْم َذَخائَِر َأْض

 

                                                           

ْم ِإَلًّ َوَل ِذمًَّة{ ما  –2/1608قال اأستاذ سيد قطب رَمه اهلل تعاَل يف ظالل القرآن  َُ ْم َل يَ ْرقُ ُبوا ِفي َُ وهو يفسر قوله تعاَل : }َكْيَف َوِإْن َيْظَهُروا َعَلْي
لمني ، وهذا هو دأِبم من املسلمني على مدار التاريخ ، إهنم َل يرقبوا فيهم ملخَّصه : )لقد كان هذا هو املوقف الدائم للمشركني وأهل الَتاب من املس

 .تها الروايات التارخيية...( سجلِإَلًّ وَل ذمة مَّت ظهروا عليهم وِتَنوا منهم... عندما ظهر الوثنيون التتار على املسلمني يف بغداد وقعٍ املأساة الدامية اليت
اأستاذ َجال الدين اآللوسي جمموعة من القصائد اليت قيلٍ يف هذه الوقعة يف كتابه : بغداد يف الشعر العريب  ، وقد َجع 262( كتاب احلوادث ص 41)

بع هذا الَتاب يف اجملمع العلمي العراقي. 116-128من تارخيها وأخبارها احلضارية من ص   ، َو



Journal of manuscripts & libraries Specialized Research (JMLSR) Vol: 1, No: 1, 2016 

 
 211 

Journal of manuscripts & libraries Specialized Research   

 

 
ٍْ ِفيِه أَوزَارُ  ٍْ ِمْن ُسُيوفِهُم          َعَلى الرِّقاِب ، وُحطَّ  وََكْم ُحُدوٍد أُِقيَم

ٍُ َوالسَّيْبُ َمْهُتوٌك ََيُرمُهُم             ِإََل السِّفاِح ِمَن اَأْعَداِء ُدعَّارُ   نَاَدْي
 اُر يَا َربِّ ِمْن َهَذا وَلَ الَعارُ َوُهْم ُيَساُقوَن لِْلَمْوِت الَِّذي َشِهُدوا       النَّ 

 واهللُ يَ ْعَلُم َأنَّ الَقْوَم أَْغَفَلُهْم              َما َكاَن ِمْن نَِعٍم ِفْيِهنَّ إْكثَارُ 
ْفِر َجبَّارُ  َُ  فََأُْهَُلوا َجاِنَب اجلَبَّاِر إْذ َغَفُلوا            َفَجاَءُهم ِمْن ُجُنوِد ال

ثُ َنا               ِبَا َغَدا ِفيِه إْعَذاٌر وإْنَذارُ يَا لَْلرَِجاِل ِأحْ   َداٍث َُتَدِّ
 ِمْن بَ ْعِد َأْسِر َبِِن اْلَعبَّاِس ُكلِِّهْم           َفاَل أَنَاَر ِلَوْجِه الصمبِح إْسَفارُ 

ََ يل َقطم َشيٌء بَ ْعَد بَ ْيِنِهم         إَلَّ َأَحاِديُث أَْرِويَها وآثارُ   َما رَا
ٌَ ِلَمْجٍد َوَقْد بَانُوا َوَقْد بَاُرواَلَْ  نْيا َوَقْد َذَهُبوا         َشْو يِن َوالدم   يَ ْب ٍَّ لِلدِّ

 إنَّ الِقَيامَة يف بَ ْغَداَد َقْد ُوِجدْت        َوْحُدَها ِحنَي لإلقْ َباِل إْدبَارُ 
 بَ ْعَدُهم ََتِْويِه أَْمَصارُ آُل النَّيبِّ َوأَْهُل الِعْلِم َقْد ُسِبُيوا          َفَمْن تَ َرى 

ٍْ ُدْوَن َما َأْخَتاُر أَْقَدارُ  َِْن أََت ٍُ آَمُل َأْن أَبْ َقى َوَقْد َذَهُبوا       َل  َما ُكْن

يِن والَباُغوَن ُفجَّارُ  ٍَ تَ َرى      َما َحلَّ بالدِّ َوى فَأْن َْ إليَك يَا ربَّنا الشَّ
(42)

 

ُِ : َوفَاة  :الَخِليَفِة الُمْعَتِصِم باهلل الَمْبَحُث الثَّاِم
َلُه ، 656َكاَن قَ ْتُل اخلَِليَفِة يَ ْوَم اَأْرِبَعاِء َراِبَع َعَشَر َصَفَر ، ِمْن َسَنِة ) ( ، وَكاَن ُهوَلَُكو َقْد َأَخَذُه ، وَكاَن أَوًَّل يَ َهاُب قَ ت ْ

َلُه ، فَ ُقِتَل َرْفسًا ، وِقيَل : َخْنقًا ، وقِ  ُثَّ َهوََّن َعَلْيِه ابُن الَعْلَقِميِّ ، والنَِّصرُي الطموسيم  يَل : بْل َغْرقًا ، وقُِتَل َمَعُه َوَلُدُه قَ ت ْ
 َْمَِن ، وَلُه َثاَلٌث وُعْشُرونَ اَأْكبَ ُر أَبو العبَّاِس َأَْمََد، وَلُه ََخٌْس وُعْشُروَن َسَنًة، ُثَّ قُِتَل َوَلُدُه اَأْوَسُط أَبو الَفْضِل َعْبُد الرَّ 
ََِمُة ، وَخِدَيُة ، وَمْرمَيُ، وَكاَن عُ   ُر اخلَِليَفِة يَ ْوِمئٍذ ِستًّا مُ َسَنًة، وأُِسَر َوَلُدُه اَأْصَغُر ُمَباَرُك ، وأُِسَرْت بَ َناتُُه الثَّاَلُث : فَا

 
 

                                                           

 . 51/ 2، والنجوم الزاهرة َلبن تغري بردي  620/ 11( تاريخ اَلسالم للذهيب 42)
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ٍ اخِلالَفةُ العبَّاِسيَِّة بِبَ ْغَداَد، ومَثَانِيةَ َأْشُهٍر، وُعِفَي قَ ب ْ وأَْربَِعنَي َسَنةً وأَْربَ َعةَ َأْشُهٍر، وُمدَّةُ ِخالَفَتِه ََخَْس َعَشرةَ َسَنٍة  رُُه، وبِه انْ تَ َه

ٍْ أَيَّاُمَها وانْ َقَض
(43)

 . 

ِِ  اإلَما ِِ  تَ ْرَجَمُة ُمَخر ِج َهِذه )اأَلَحاِديِث الُمْستَ ْعِصميَّاِت الثََّمانيَّاِت( :الَفْصُل الثَّاِني ِِ ب ي الَجْوِِ ِّ  ُمْحِيي الد 
(44)

. 

  : اْسُمُه وَنَسبُه وَمْوِلُدُه:الَمْبَحُث اأَلوَّلُ 

اِسِن يُوُسُف بُن اإلَماِم الَعالَّمِة َأيب الَفرَجِ ُهوَ  َِ يِن أَبُو ُُمَمٍَّد، وأَبو ال َم ْبِد الرََّْمَِن بِن َعِليِّ عَ  : الصَّاِحُب اْلَعالَمُة ُُمِْيُي الدِّ
رِيم الُقَرِشيم اْلبَ ْغَداِديم احْلَْنَبِليم ابِن ُُمَمَِّد بِن َعِليِّ  َْ ، أُْسَتاُذ َداِر اخِلالَفِة يف َفِقيُه اُأُصويلم اْلَواِعظُ لبِن اجلَْْوزِيِّ الت َّْيِميم الَب

َلةِ  َعْهِد أَِمرِي اْلُمؤِمِننَي ال ُمْستَ ْعِصِم باهلل.  ( بِبَ ْغَداَد.580َسَنَة )، َساِبَع َعَشَر ِذي الِقْعَدةِ  ُوِلَد يف لَي ْ

 :َنْشأَتُُه وطََلَبُه للِعْلمِ  :الَمْبَحُث الثَّاِني
ِبرِي َصاحِ  ََ ٍِ ِعْلٍم وَفْضٍل، فَ تَ َلقَّى َعْن َواِلِده اإلَماِم احلَاِفِظ ال يِن بُن اجَلْوزِيِّ يف بَ ْي ِب التََّصانِيِف الشَِّهريِة َأيب َنَشأَ ُُمِْيُي الدِّ

ْوزِيِّ َواِعِظ بَ ْغَداَد وَعاِلِمهاالَفرَِج بُن اجلَ 
(45)

يِع اْلُفُنوِن ،   ََِلِة يف َجَِ ْش
ُ
، والَِّذي َكاَن َمْرِجعًا َأْهِل َعْصرِه يف اْلَمَساِئِل امل

يِن الَقْزِويِنم  َها ِكَتاٌب ِفيه )َقِصيَدٌة يف السمنَِّة( ، قَاَل ِسرَاُج الدِّ ْعُتُه َعَلى الشَّْيِخ َرِشيِد  : وَرَوى َعْن أَبِيه بَ ْعَض ُكُتبِه ، وِمن ْ  )ْسَِ
 
 

                                                           

سي و ( ذكر اأستاذ الدكتور عماد عبد السالم رؤوف يف حاشيته القيمة على كتاب أخبار بغداد وما جاورها من البالد للعالمة ُممود شَري اآلل43)
نصَّة من ُمالت لأمرت بنقل جثمان اخلليفة املستعصم حيث املَان الذي يعرف اليوم يف ُملة ا -وهي كّنة اخلليفة –بأنَّ شاهلبِن ِشس الضِى  126ص

 ليوم.ا اأعظمية ، وبِن عليه قبة ، ث أعيد ترميمها ، وشيد جبنبها مسجد عرف باسم اخلليفة املستعصم باهلل ، وما يزال هذا البناء قائما إَل
التَملة لوفيات النقلة لعز الدين  ، وصلة 5/105( مصادر ترَجته كثرية ، ومن املصادر اليت رجعٍ ْلا كثريا : ذيل تاريخ مدينة السالم َلبن الدبيثي 44)

ي  1/222احلسيِن  ، وسري أعالم النبالء  1/221، ذيل مرآة الزمان لقطب الدين اليونيِن  5/111، وجممع اآلداب يف معجم األقاب َلبن الفَو
، وذيل َبقات  251/ 1شاكر ، وفوات الوفيات حملمد بن  16/101للذهيب، والوايف بالوفيات للصفدي  11/851، وتاريخ اإلسالم  12/221

، وتاريخ العراَ بني اَلحتاللني للمِامي عباس العزاوي  2/122، واملقصد اأرشد يف ذكر أصِاب اإلمام أَمد َلبن مفلح  1/10احلنابلة َلبن رجب 
1/121 . 

  ( ذكرت ترَجته يف مقدمة كتابه مناقب أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه .45)
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يِن يُوُسَف ابِن ال ُمَؤلِّ  اِر ُُمِْيي الدِّ يِن ُُمَمَِّد بِن َأيب الَقاِسِم ال ُمْقرِئ، ِبرَِوايتِه َعْن أُْسَتاِذ الدَّ ِف، وَغرْيِِه، َعْن أَبِيه ال ُمَؤلِِّف( الدِّ

(46)
. 

ٍِ ال ُمَباَرِك ، وباإلَضافِة إَل َما َخصَُّه اهلُل تَ َعاََل ب  يِن يف َكَنِف َهِذا البَ ْي  ِمن اَلْسِتْعَداِد الِفْطرِيِّ هِ فَ َنَشَأ ُمتَ ْرَِجَُنا ُُمِْيُي الدِّ
اَن َحرِيصاً َعَلى َََلِب الِعْلِم، والن َّْهِل ِمْنُه ِمْن َشَّتَّ ف ُ  ََ  ال َمْعرِفِة ، َجاّداً يف ََتِْصيلِه، فَ َتتَ لََّمَذ ُروِع الِعْلِم و والذََّكاِء ال ُمْفَرِط، َف

 ِبَواِسَط ، ولَِبَس ِخْرَقَة َأْشَهِر ُعَلَماِء َعْصرِِه َوُهو يف الَعْشِر ِمْن ُعُمرِه، وَقرَأ اْلُقْرآَن بالرِّواياِت الَعْشِر َعَلى اْبِن الَباِقالَّينِّ 

ْينةَ التََّصومِف ِمن الشَّْيِخ ضِ  ََ يِن َعْبِد اْلَوهَّاِب بِن ُس ياِء الدِّ
(47)

. 

َر ِفيِه ِمْن أَبِيهِ أَْمهَ -َكَما قَاَل ابُن َرَجٍب –، بْل َكاَن واُأُصوِل، وبَ رََع يف َذِلكَ  واْشتَ َغَل بالِفْقِه واخِلاَلفِ 
 (48)

 . 

  : ُشُيوخُه:الَمْبَحُث الثَّاِلثُ 
ِثرَي ِمَن الشمُيوِخ، وَكاَن َأّوًَل  ََ يِن بُن اجَلْوزِيِّ ال ، وَقْد ذََكَر َلُه ُثَّ ِِبِمَّتِه الَعالِيةِ  ،اِلدهِ باْعِتَناِء وَتْشِجيِع وَ ْسََِع اإلَماُم ُُمِْيي الدِّ

ٍُ َعَلْيِهم ُمَرتَِّبنَي َعَلى ُهم، وإليَك ذِْكَر َمْن َوقَ ْف  ُحُروِف ال ُمْعَجِم : الُعَلَماُء َعَدداً ِمن ْ
ْمُتُه أَنَُّه  -1 َْالِة يف تَ ْعرِيفِه ، وَقدَّ وَُّل َشْيٍخ َأَخَذ أَ َواِلُدُه اإلَماُم أَبو الَفرَِج ابُن اجَلْوزِيِّ ، وُشْهَرتُُه تُ ْغِِن َعِن اإل

 َعْنُه.
، ال ُمْسِنُد، َذاِكُر بُن َكاِمِل بِن َأيب َغاِلِب ُُمَمَِّد بِن ُحَسنْيٍ ، أَبو الَقاِسِم البَ ْغَداِديم اخلفَّاُف، الشَّْيُخ، ال ُمَعمَّرُ  -1

( 561تُويفِّ َسَنَة )
(49)

. 
 
 

                                                           

 بتِقيقنا . 211-210سراج الدين القزويِن ص  ( مشيخة46)
يه وسلم ، ل( خرقة التصوف : هو عقد ارتباط بني التلميذ وشيخه ، يَون عالمة للتفويض والتسليم حلَم اهلل تعاَل وما جاء يف سنة رسوله صلى اهلل ع47)

: )وأما لباس اخلرقة اليت يلبسها   510/ 11تيمية يف جمموع الفتاوى  فيَون لباسه التقوى ظاهرا وباَنا ، وقد يلبسه خرقة لتأكيد هذا املعَن ، قال ابن
تأخرين يلبسوهنا...( بعض املشايخ املريدين، فهذه ليس ْلا أصل يدل عليها الدَللة املعتبة من جهة الَتاب والسنة ، وَل كان املشايخ املتقدمون ، وأكثر امل

ي رسالة بعنوان : )  . 1/111إَتاف الِفرقة برفمو اخلِْرقة( ، وهي إحدى رسائل كتاب احلاوي للفتاوي ، وقد ألف جالل الدين السيَو
 . 1/11( ذيل َبقات احلنابلة َلبن رجب 48)
 . 11/151( سري أعالم النبالء للذهيب 49)
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ِد ْبِن َعِليِّ ْبِن ِهبِة اللَِّه ْبِن َعْبِد السَّاَلِم   -2 ِه ْبِن حَيْىَي ، أَبُو َمْنُصوِر بُن َأيب الَفْتِح ْبِن َعْبِد اللَّ َعْبُد اللَِّه ْبُن ُُمَمَّ

ُث الث َِّقُة ، تُويفِّ َسَنَة ) دِّ َِ اِتُب ، ال ُم ََ ( ، َوُهو َشْيُخ يُوُسَف بِن َخِليٍل وَغرْيِه586البَ ْغَداِديم ال
(50)

. 
، ال َمْعرُ َعْبُد اللَِّه ْبُن َمْنُصوِر ْبِن ِعْمَراَن ْبِن َربِيَعَة، أَبو  -1 ٍر الرَّبَِعيم الَواِسطيم َْ ينِّ ، اإلَماُم َب وُف بِابِن الَباِقالَّ

، تُويفِّ َسَنَة ) َِ  ( ، َتاَل َعَلْيِه ابُن اجَلْوزِيِّ ِكَتاَب اإلْرَشاِد يف الِقرَاَءاِت الَعْشِر َأيب 562ال ُمْقرُِئ َشْيُخ الِعرَا

َضْ  رَِة أَبِيهالِعزِّ الَقالَِنسيِّ ِبَواِسَط ، ِِ
 (51)

 . 
ْتِح احَلرَّاينم َعْبُد ال ِمْنِعِم ْبُن َعْبِد الَوهَّاِب ْبِن َسْعِد بِن َصَدقَة بِن اخَلِضِر ْبِن ُكَلْيٍب ، أَبو الَفرَِج ْبُن َأيب الفَ   -5

َِ ، وُهو َشيْ  ، التَّاِجُر، اآلُجّريم، ُمْسِنُد الِعرَا ِن َخِليٍل وَغرْيِِه ، ُتويفِّ َسَنَة ُخ اباَأْصِل، اْلبَ ْغَداِديم، احلَْنَبِليم

(566 )
(52)

. 
، أَبو َأَْمََد البَ ْغدَ  -6 َنَة الصمويفم الشَّاِفعيم ي ْ ََ اِديم ، الشَّْيُخ َعْبُد الَوهَّاِب بُن َعِليِّ بِن َعِليِّ بِن ُعبَ ْيِد اهلِل بِن ُس

ُث الث َِّقُة ال ُمعَ  َِدِّ ِبرُي، َشْيُخ اإلْساَلِم، ُتويفِّ سَ اإلَماُم الَعاَِلُ الَفِقيُه ال ُم ََ ( ، وُهو َشْيُخ 602َنَة )مَُّر الُقْدَوُة ال

ابِن َخِليٍل وَغرْيِه، وأَْلَبَسُه ِخْرَقَة التََّصومفِ 
 (53)

. 
( ، وُهو 568ويفِّ َسَنَة )تُ َعِليم ْبُن ُُمَمَِّد ْبِن َعِليِّ ْبِن يَِعيَش، أَبو احلََْسِن اأَنْ َبارِيم ُثَّ البَ ْغَداِديم الَقاِضي ،  -2

َشْيُخ ابِن َخِليٍل وَغرْيِه 
(54)

. 
تُويفِّ َسَنَة  ،ال ُمَباَرُك ْبُن ال ُمَباَرِك بِن ِهبِة اهلِل ، أَبو ََاِهِر بُن ال َمْعطُوِش البَ ْغَداِديم ، اإلَماُم الَعاَِلُ الث َِّقُة   -8

( ، وُهو َشْيُخ ابِن َخِليٍل وَغرْيِه566)
 (55)

. 

                                                           

 . 11/826، وتاريخ اإلسالم للذهيب  211( معجم شيوخ يوسف بن خليل ص50)
 .1/212التقييد للفاسي  ، وذيل 11/668( تاريخ اإلسالم للذهيب 51)

( إرشادان ، أحدُها اإلرشاد الَبري وهو مفقود ، والثاين اإلرشاد الصغري ، وهو مطبوع ، 511وأيب العز القالنسي ُممد بن احلسني بن بندار الواسطي )ت
 ، وهو خطأ قطعا . أنه كتاب اإلرشاد للخليلي 118/ 11وزعم الدكتور بشار عوام معروف يف حاشية كتاب سري أعالم النبالء 

 .11/1080، وتاريخ اإلسالم للذهيب  266( معجم شيوخ يوسف بن خليل ص52)
 . 501/ 11، وسري أعالم النبالء للذهيب   222معجم شيوخ يوسف بن خليل ص (53)
 . 11/1151، وتاريخ اإلسالم للذهيب   128(معجم شيوخ يوسف بن خليل ص54)
 . 100/ 11وسري أعالم النبالء للذهيب ،   512(معجم شيوخ يوسف بن خليل ص55)
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ُث ىَي ْبُن َأْسَعَد ْبِن حَيْىَي ْبِن ُُمَمَِّد ْبِن بَ ْوٍش، أَبو الَقاِسِم اَأَزجيم البَ ْغَداِديم احلَْنَبِليم اخلبَّ حيَْ   -6 دِّ َِ اُز ، ال ُم

( ، وُهو َشْيُخ ابِن َخِليٍل وَغرْيِه562ال ُمْسِنُد الث َِّقُة ، تُويفِّ َسَنَة )
 (56)

. 
َع ِمْنهُ ََجَاعٌة ِر اهلِل بِن النَّاِصِر ِلِديِن اهلِل ، أَِمرُي ال ُمْؤِمِننَي أَبو َنْصٍر ، قَاَل ابُن نُ ْقطَ ُُمَمَُّد بُن الظَّاِهِر بَأمْ  -10 َة : )ْسَِ

ُهم ... َوأَبُو ُُمَمٍَّد بُن يُوُسَف بِن َأيب اْلَفرَِج بِن اجلَْْوزِيِّ( ، َويلَ اخِلالَفَة يف َشْهِر َرَمَضاَن َسنَ   (، 611 )ةَ ، ِمن ْ
ٍْ ِخاَلفَ ُتُه ِتْسَع َأْشُهٍر َوَثاَلثََة َعَشَر يَ ْوًما ، قَاَل ابُن نُ ْقَطَة : )وََكاَن اهللُ َعزَّ وَ 612وتُويفِّ يف َرَجَب سنة ) َجلَّ َقْد ( ، وََكاَن

 م ...(َحبَّبُه ِإََل النَّاِس ، وََكاَن ِفيِه الشََّفَقَة َعَلى َرِعيَّتِه والرَّأْفِة ِِبم َوالرََّْمَِة ْلَُ 
(57)

. 

  : َتاَلِميُذُه:الَمْبَحُث الرَّاِبعُ 
يِن بِن اجَلْوزِيِّ َخْل ٌٍّ ِمَن الُعَلَماِء واَأْعَياِن بِبَ ْغَداَد، وِدَمْش ٍَّ، وِمْصَر ، وقالَ  ابُن َرَجٍب : )وَرَوى َعْنُه  تَ تَ ْلَمَذ َعَلى ُُمِْيي الدِّ

باإلَجازَِة َخْل ٍٍّ(
 (58)

ٍُ َعَلْيِهم ، ُمَرتَِّبنَي َعَلى ُحُروِف ال ُمْعَجِم:   ، َوُدوَنَك َمْن َوقَ ْف
ُث الفَ  -1 َِدِّ ، ال ُم َعِم بِن نِْعَمَة بِن ُسْلطَاِن بِن ُسُروٍر احلَْنَبِليم ِقيُه ، َكاَن إليِه َأَْمَُد بُن َعْبِد الرََّْمَِن بِن َعْبِد ال ِمن ْ

( 662ْحاَلِم ، ُتويفِّ َسَنَة )ال ُمْنتَ َهى يف تَ ْعِبرِي اأَ 
(59)

 . 
َُْرِديم اْلَ  -1 يِن أَبُو اْلَعبَّاِس ال ََّارِيم اجلََْزرِيم ، َأَْمَُد ْبُن َعِليِّ ْبِن احلََْسِن بِن َداُوَد اجلََْزرِيم احَلَمِويم ، ِشَهاُب الدِّ

(212 َسَنَة )قَاَل الَفاِسيم : )وَأَجاَز َلُه يُوُسُف بُن اجَلْوزِيِّ( ، تُويفِّ 
 (60)

. 
يِن أَبُو َعْبِد اهللِ ،  -2 ََسَّاِر الَواِسطيم ُثَّ البَ ْغَداِديم ، َصْدُر الدِّ ُث اَأَْمَُد بُن ُُمَمَِّد بِن اَأَْنَِب بِن ال َِدِّ حْلَاِفُظ ال ُم

 ا ، وََكاَن َحاِفظاً، َذا َمْعرِفٍة ، أَْو ُمِعيداً ِبَِ الث َِّقُة ، قَاَل ابُن َرَجٍب : )َكاَن قَارِئاً ِبَداِر احلَِْديِث ال ُمْستَ ْنَصرِيَّةِ 
 
 

                                                           

 . 112/ 11، وسري أعالم النبالء للذهيب   586(معجم شيوخ يوسف بن خليل ص56)
 . 1/11( إكمال اإلكمال َلبن نقطة 57)
 . 1/16( ذيل َبقات احلنابلة َلبن رجب 58)
 .  1/158، وأعيان العصر وأعوان النصر للصفدي  15/850( تاريخ اإلسالم للذهيب 59)
 . 1/215، وذيل التقييد يف رواة السنن واأسانيد لتقي الدين الفاسي 21( اأربعون من عوايل اجمليزين أيب بَر املراغي ص 60)
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ُهم :  َع ِمْنُه َجَاَعٌة ، ِمن ْ ْبُد الصََّمِد بُن َأى عَ باحَلِديث وِفْقِهه وَمَعانِيه( ، وقَاَل ابُن ُمْفِلٍح يف تَ ْرََجَِة ابِن اجَلْوزِيِّ : )َوْسَِ

ََسَّاِر(، ُتويفِّ َسنَ  ( 668َة )اجْلَْيِش ، َواْبُن ال
(61)

. 
1-  َِ ٍر البَ ْغَداِديم ، اْلَفِقيُه اْلُم ََ َة بِن ِسَناٍن ، أَبُو َب َِ َة بِن احلََْسِن بِن ََْل َِ ُث ، قَاَل دِّ َأَْمَُد بُن ُُمَمَِّد بِن ََْل

َِّ بِِه( ، ُتويفِّ َسَنَة ) يِن اْبَن اجَلْوزِيِّ واْخَت َب ُُمْيي الدِّ ِِ (628ابُن ُمْفِلٍح : )َص
 (62)

 . 
ِد بِن َعْبِد اجْلَبَّاِر اْلَمْقِدِسيم ُثَّ الصَّاحلِِيم الْ  -5 ِر بُن ُُمَمَِّد بِن َعْبِد الرََّْمَِن بِن ُُمَمَّ َْ طَّاُن ، َأَجاَز َلُه ابُن قَ أَبُو َب

( 228اجَلْوزِيِّ ، وتُويفِّ َسَنَة )
(63)

. 
يِن بِن اجَلْوزِيِّ كِ َداُوُد بُن َأيب َنْصِر بِن َأيب احَلَسِن اَأَزِجيم ، َروَ  -6 َتاَب )اَأْربَِعنَي( ى َعن اإلَماِم ُُمِْيي الدِّ

يِن الَقْزِويِنم يف اللَخِليَفِة النَّاِصِر ِلِديِن اهلِل أَِمرِي ال ُمْؤِمِننَي َأَْمََد بِن ال ُمْسَتِضيِء بَأْمِر اهلِل ، َرَوى َعْنُه ِسرَاُج  لدِّ

َمْشَيَختهِ 
(64)

 
يِن بُن الَعْبُد اهلِل بُن ُمَُ  -2 ٍٍ الَواِسِطيم البَ ْغَداِديم ، ََجَاُل الدِّ ، اُقويلِّ ، اإلَماُم الَفِقيهُ عَ مَِّد بِن َعِليِّ بِن ََمَّاِد بِن ثَاِب

(218ُمَدرُِّس ال ُمْستَ ْنِصريَِّة ، ُتويفِّ َسَنَة )
 (65)

 . 
ُبٍ اَعْبِد اجلبَّاِر بِن َعْبِد اخلَاِل ٍِّ بِن ُُمَمَِّد بِن َأيب َنصْ  -8 َْ حلَْنَبِليِّ ، اإِلَمامُ الَواِعُظ البَ ْغَداِديم، ِر بِن َعْبِد الَباِقي بِن ُع

(681ال ُمَتوىفَّ َسَنَة )
 (66)

. 
َب، اإِلَمام  -6 َْ جالل الدين أبو ُممد عبد اجلبار بن عبد اخلال ٍّ بن ُممد بن أيب نصر بن عبد الباقي ابن ُع

، وذيل َبقات احلنابلة  15/150: تاريخ اإلسالم نظر(، ي681اعظ البغدادي، املتوىف سنة )الو 
1/161. 

                                                           

 .2/128، واملقصد اأرشد َلبن مفلح  1/228، وذيل التقييد للفاسي  1/201( ذيل َبقات احلنابلة 61)
 .  1/121مفلح املقصد اأرشد يف ذكر أصِاب اإلمام أَمد َلبن  (62)
 .  1/516( الدرر الَامنة يف أعيان املائة الثامنة َلبن حجر 63)
 بتِقيقنا. 151( مشيخة سراج الدين القزويِن ص64)
 . 2/81، والدرر الَامنة  1/211( أعيان العصر وأعوان النصر للصفدي 65)
على عنوان اأحاديث  ه على ابن اجلوزي يف السماع اأول املَتوب ، وجاء ذكر تلمذت 1/161، وذيل َبقات احلنابلة  15/150تاريخ اإلسالم  (66)  

 .املستعصميات
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يِن البَ ْغَداِديم ، قَاَل ابُن ا -10 ُفَوَيِّ َما لَعْبُد الرََّْمَِن بُن َعْبِد اهلِل بِن احَلَسِن بِن َعِليِّ بِن َعْبِد اهلِل ، جَمُْد الدِّ

َع  ٍِ الُوَلَيِة والرِّياسِة ، وْسَِ يِن َأيب ُمَُ ُمَلخَُّصُه : )ِمْن بَ ْي مٍَّد يُوُسَف بِن اجَلْوزِيِّ َمَعَنا ِمَن الصَّاِحِب ُُمِْيي الدِّ

اِر ، تُويفِّ َسَنَة  (682أُْسَتاِذ الدَّ
 (67)

. 
يِن الشَّْيَباينم اْلبَ ْغَدادِ  -11 ِد ْبِن َأَْمََد بِن الصَّابُوينِّ، َكَماُل الدِّ َِ ْبُن َأَْمََد ْبِن ُُمَمَّ بو الَفْضِل اْبُن ، أَ يم َعْبُد الرَّزَّا

َِيِّ  ُث ال ُمَؤرُِّخ اإلْخَبارِيم النَّسَّابُة اَأِديُب، ال ُمَتوىفَّ َسَنَة )اْلُفَو دِّ َِ (، َوَصَفُه الذََّهيبم 212، الشَّْيُخ اإلَماُم ال ُم
ن ْ  ُث اْلَبارُِع اْلَعاَِلُ اْلُمْتِقُن ُمَؤرُِّخ الدم دِّ َِ ُن الُفَوَيِّ يف ِكَتابِه جَمَْمِع اآلَداِب َيا( ، وذََكَر ابيف ُمْعَجمِه بَ َقْولِه: )اْلُم

َع ِمْنُه َهِذه اَأَحاِديَث الثَّالَثَة َعَشَر ِمْن َأَحاِديِث اخلَِليَفِة ال ُمْستَ ْعِصِم ِمن ابِن اجَلْوزِيِّ  أَنَُّه ْسَِ
 (68)

 . 
يِن احلَْنَبِليِّ ، أَبو َأَْمََد اْلبَ غْ  -11 َداِديم ، اإِلَماُم َعْبُد الصََّمِد ْبُن َأَْمََد ْبِن َعْبِد الَقاِدِر ْبِن َأيب اجلَْيِش، جَمُْد الدِّ

َع ِة ابِن اجَلْوزِيِّ: )وَ ( ، قَاَل ابُن ُمْفِلٍح يف تَ ْرَجَ 626اْلُمْقرُِئ، ال ُمَجوُِّد، الزَّاِهُد، الُقْدَوُة ، ال ُمَتوىفِّ َسَنَة ) ْسَِ

ُهم : َعْبُد الصََّمِد بُن َأى اجْلَْيِش(  ِمْنُه َجَاَعٌة ، ِمن ْ
(69)

 . 
َع َعلَ  -12 يِن أَبو َعِلي  ، الَفِقيهُ ، قَاَل ابُن الُفَوَيِّ : )ْسَِ ى َشْيِخنا َعْبُد اللَِّطيِف بُن َحَسِن بِن َمْسُعوٍد ، ِعَماُد الدِّ

يِن بِن َأيب الفَ الصَّاِحِب السَّعِ  ٍد يُوُسَف بِن احلَاِفِظ ََجَاِل الدِّ يِن َأيب ُُمَمَّ رَِج َعْبِد الرََّْمَِن يِد الشَِّهيِد ُُمِْيي الدِّ

ِسِن بِن َمْزُروٍع الَبْصرِيِّ َسَنَة ) ِْ يِن َعْبِد ال ُم (652بِن اجَلْوزِيِّ ، بِِقرَاَءِة َشْيِخنا َرِضيِّ الدِّ
 (70)

 . 
َِيِّ َما ُمَلخَُّصُه : )َعْبُد ال مَ  -11 يِن أَبو َعِلي  ، قَاَل ابُن الُفَو اِتُب ، جَمُْد الدِّ ََ َكاَن ِمَن ِجيِد بُن ُعَمَر بِن َرَجٍب ال

يِن َأيب ُُمَمٍَّد يُوُسفَ  َع احَلِديَث ِمْن َشْيِخنا الصَّاِحِب الشَِّهيِد ُُمِْيي الدِّ ْوزِيِّ بِن اجلَ  الرمَؤَساِء الَعارِفنَي ، وَقْد ْسَِ

وَغرْيِه(
 (71)

 . 
 

                                                           

ي 67)  . 1/112( جممع اآلداب يف معجم األقاب َلبن الفَو
ي 68)   2/62العصر وأعوان النصر للصفدي ، وأعيان  111، واملعجم املختِ باحملدثني للذهيب ص  5/111( جممع اآلداب يف معجم األقاب َلبن الفَو
 . 1/111، وذيل التقييد للفاسي  15/211( تاريخ اإلسالم للذهيب 69)
ي 70)  . 1/101( جممع اآلداب يف معجم األقاب َلبن الفَو
ي 71)  . 152-1/156( جممع اآلداب يف معجم األقاب َلبن الفَو
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َِيِّ يف أَثْ َناِء تَ ْرََجَِة َعْبِد اللَّ  -15 يِن ، ذََكرُه ابُن الُفَو ِسِن بُن َمْزُروٍع الَبْصرِيم ، َرِضيم الدِّ ِْ ِطيِف بِن َحَسِن َعْبُد ال ُم

ِم ذِْكرُُه، وأَنَُّه َكاَن يَ ْقرأُ َعَلى ابِن اجَلْوزِيِّ  بِن َمْسُعوٍد ال ُمتَ َقدِّ
(72)

 . 
ِغيِث بِن ُزَهرْيٍ ، أبو العز البغدادي، احمل -16

ُ
ِث َعْبِد امل َِدِّ ُ

ِعيِد ابِن امل
ُ
ِغيِث ْبِن ُُمَمَِّد ْبِن َعْبِد امل

ُ
دث الثقة َعْبُد امل

( 685العدل ، تويف سنة )
(73)

. 
يِن أَبو ُُمَمَّ  -12 ْميَ َعْبُد ال ُمْؤِمِن بُن َخَلِف بِن َأيب احَلَسِن التموينم ، َشَرُف الدِّ َِيم الشَّاِفعيم ، اإلَماُم الَعالَّمُة ٍد الدِّ ا

ثنَي ، وَصاِحُب التََّصانِيِف، تُويفِّ َسَنَة ) َِدِّ (، قَاَل الذََّهيبم يف 205احلَاِفُظ احُلجَُّة الَفِقيُه النَّسَّابُة َشْيُخ ال ُم
ِثرَي( ، وقَاَل أَْيضتَ ْرََجِة ابِن اجَلْوزِيِّ : )قَ رََأ َعَلْيِه َشْيُخَنا أَبُو ُمَُ  ََ َِيم ال ْمَيا ًا : )َقرَأ َعَلى ابِن اجَلْوزِيِّ  مٍَّد الدِّ

ِكَتاَب )الَوفَا يف َفَضاِئِل ال ُمَصطََفى( أَبِيه
 (74)

 . 
18-  َِ يِن أَبو احَلَسِن البَ ْغَداِديم الَفِقيُه ، قَاَل ابُن الُفَو ََ بِن َسْهاَلِن ، َكَماُل الدِّ ا َِ ِثرَي يِّ َعِليم بُن إْس ََ َع ال  : )ْسَِ

يِن َأيب الَفرَِج بِن اجَلْوزِيِّ َسَنةَ  يِن َأيب ُُمَمٍَّد يُوُسَف بِن احلَاِفِظ ََجَاِل الدِّ ( 652 َعَلى َشْيِخَنا ُُمِْيي الدِّ
(75)

. 
يِن أَبو ََاِلِب ابُن  -16 يِّ البَ ْغَداِديم ، َخازُِن ُكُتِب السَّاعِ َعِليم بُن َأَْنََب بِن ُعْثَماَن بِن ُعبَ ْيِد اهلِل ، تَاُج الدِّ

(621ال َمْدَرسِة ال ُمْستَ ْنِصريَِّة ، اإلَماُم احلَاِفُظ ال ُمَؤرُِّخ ، وَصاِحُب التََّصانِيِف ، تُويفِّ َسَنَة )
 (76)

  . 
يَعِليم بُن َعْبِد اهلِل بِن ُعَمَر ، أَبو احَلَسِن البَ ْغَداِديم ، َرَوى َعن اإلَماِم ُمُْ  -10 ًة ِمْن ُمَؤلََّفاتِه  ِيي الدِّ ِن بِن الَفرَِج ِعدَّ

َكَما قَاَل ابُن َحَجرٍ 
(77)

َعِة( الَّيت َخرََّجَها الَوزِيُر الصَّاِلُح الَعالَّمةُ َعْوُن ال َها ِكَتاَب: )اَأَحاِديِث السَّب ْ يِن ، وِمن ْ  دِّ
 

                                                           

ي 72)  . 2/251، و 1/101( جممع اآلداب يف معجم األقاب َلبن الفَو
 ، وجاء ذكر تلمذته على ابن اجلوزي يف السماع اأول املَتوب على عنوان اأحاديث  املستعصميات . 15/516( تاريخ اإلسالم 73)
 . 221، و املختصر احملتاج إليه من تاريخ ابن الدبيثي، للذهيب ص  126/ 1( تذكرة احلفاظ 74)

 احد . وكتاب )الوفا يف حقَو املصطفى( أيب الفرج ابن اجلوزي مطبوع بتِقي ٍّ مصطفى عبد الو 
ي 75)  . 1/162( جممع اآلداب يف معجم األقاب َلبن الفَو
، ومقدمات كتابه )نساء اخللفاء( َتقي ٍّ الدكتور مصطفى جواد ، وجاء ذكر تلمذته  10/156( مصادر ترَجته كثرية ، ومنها الوايف بالوفيات للصفدي 76)

 ستعصميات .على ابن اجلوزي يف السماع اأول املَتوب على عنوان اأحاديث  امل
 . 1/88( الدرر الَامنة يف أعيان املائة الثامنة 77)
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يِن الَقزْ  حَيْىَي بُن ُهبَ رْيَة َأِمرِي ال ُمْؤِمِننَي ال ُمْقَتِفي ِويِنم يف َمْشَيَختهِ َأْمِر اهلِل ، َرَوى َعْنُه ِسرَاُج الدِّ
(78)

، تُويفِّ  
 (  .211َسَنَة )

يِن أَبُو اْلَقاسِ  -11 ِم اْلِمْصرِيم ، قاَل ُعَمُر ْبُن َعْبِد اْلَعزِيِز ْبِن ُحَسنْيِ ْبِن َعِتي ٍِّ ْبِن َرِشي ٍٍّ اْلَفِقيُه اْلُمَعمَُّر ُقْطُب الدِّ
َنا ِبَْرِويَّ الذَّ  يِن ْبِن اجلَْْوزِيِّ ، َكَتَب إِلَي ْ َع ُجْزَء اْبِن َعَرَفَة ِمْن ُُمِْيي الدِّ اتِِه( ، تُويفِّ َسَنَة َهيبم َما ُمَلخَُّصُه: )ْسَِ

(212)
 (79)

 . 
ٍِ وأَبو الَفْتِح ابِن احلَاِجِب ا -11 يِن أَبو َحْف َمْشِقيم احلَاِفُظ ال ُمِفيُد أَ ُعَمُر بُن ُُمَمَِّد بِن َمْنُصوٍر، ِعزم الدِّ ِمْيِنم الدِّ

وأَثْ ََن  ( ، قاَل الذََّهيبم يف تَ ْرََجَِة ابِن اجَلْوزِيِّ : )وَكَتَب َعْنُه َقِدُّيًا ُعَمُر ْبُن احلَاِجبِ 620، تُويفِّ َشابًّا َسَنَة )

َعَلْيِه(
 (80)

 . 
ي -12 ُد بُن َأَْمََد بِن َجْعَفٍر ، َعِفيُف الدِّ رِييتم ُثَّ ُُمَمَّ َْ  البَ ْغَداِديم ، الَفِقيُه ال ُمَجلُِّد ،  ِن أَبو َعْبِد اهلِل بُن الَبِديِع التِّ

( 656َكاَن ِمْن فُ َقَهاِء ال ُمْستَ ْنِصريَِّة َعَلى َمْذَهِب َأيب َحِنيَفَة ، قُِتَل يف الَوقْ َعِة َسَنَة )
(81)

. 
اَزُروينم ، نَزِيَل بَ غْ  -11 ََ ِر بُن احَلَدنََّك ال َْ يِن أَبو َب ُد بُن َبْدِر بِن َأَْمََد بِن َأيب َنْصٍر ، جَمُْد الدِّ اَد ، َكاَن َشْيخاً  دَ ُُمَمَّ

 َِ َكيِّساً َدِمَث اَأْخاَل
(82)

. 
يِن أَبو َعْبِد اهلِل ا -15 ُث الُُمَمَُّد بُن َعْبِد اهلِل بِن ُعَمَر ، َرِشيُد الدِّ َِدِّ ث َِّقُة ، َويلَ َمْشَيخَة َداِر لبَ ْغَداِديم ، ال ُم

ْستَ ْنِصريَِّة ، تُويفِّ َسَنَة )
ُ
يِن بِن اجَلْوزِيِّ ِكَتاَب )اَأَحاِديثِ 612احَلِديِث امل   ( ، َرَوى َعن اإلَماِم ُُمِْيي الدِّ

 
 
 

                                                           

 105/ 2بتِقيقنا ، وأعيان العصر وأعوان النصر للصفدي  221( مشيخة سراج الدين القزويِن ص78)
 .  1/22( معجم الشيوخ الَبري للذهيب 79)
 . 221للذهيب ص ،  املختصر احملتاج إليه من تاريخ ابن الدبيثي،  12/618( تاريخ اإلسالم 80)
ي 81)  . 1/162( جممع اآلداب يف معجم األقاب َلبن الفَو
ي 82)  . 1/502( جممع اآلداب يف معجم األقاب َلبن الفَو
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َعِة(  السَّب ْ
(83)

ل ُمْسَتِضيء بَأْمِر اهلِل اِصِر ِلِديِن اهلِل أَِمرِي ال ُمْؤِمِننَي َأَْمََد بِن ا، وِكَتاَب )اَأْربَِعنَي( للَخِليَفِة النَّ  

يِن الَقْزِويِنِّ  ، َوُهو َشْيُخ ِسرَاِج الدِّ
(84)

 . 
يِن أَبو الَفْضِل البَ ْغَداِديم النَّجَّا -16 َِيِّ ، قُ َواُم الدِّ ِد بِن الُفَو ُد بُن َعْبِد الَقاِهِر بِن ُُمَمَّ اِتُب ، قَاَل ابُن رُ ُُمَمَّ ََ  ال

َِيِّ َما ُمَلخََّصُه: )َكاَن َرِفيِقي يف َْسَاِع اَأَحاِديِث النََّبويَِّة َعَلى َشْيِخَنا الصَّاِحِب الشَِّهيِد ُمُْ  يِن الُفَو ِيي الدِّ

اِر( ، َماَت َسَنَة ) ( 682َأيب ُُمَمٍَّد يُوُسَف بِن اجَلْوزِيِّ ُأْسَتاِذ الدَّ
(85)

. 
ِسِن ْبِن َأيب احلََْسِن ْبِن َعْبِد اْلَغفَّاِر ، أَبُو َعْبِد اللَِّه اْبُن اخْلَرَّاِط اَأزَ   -12 ِْ ِجيم احْلََنْبِليم ، اْلَواِعُظ ُُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اْلُم

َة اْلُمْستَ ْنِصرِيَِّة ، َوُهو الَِّذي َرَوى َهِذه َمْشَيخَ  اْلَعاَِلُ اْلُمْسِنُد الرَّحَّاَلُة بَِقيَُّة اْلَمْشَيَخِة ، تَ َفرََّد يف َزَمانِِه، َوَويلَ 
( ، وَرَوى 218( ، وتُويفِّ َسَنَة )628اَأَحاِديَث ال ُمْستَ ْعَصميَّاِت الثََّمانِيَّاِت َعن ابِن اجَلْوزِيِّ ، ُوِلَد َسَنَة )

يِن الَقْزويِنم يف َمْشيَختهِ  َعْنُه َكِثرياً ِسرَاُج الدِّ
 (86)

 . 
يِن أَبو الث ََّناِء ، ويُ َقاُل : أَبو َمْنُصوِر بُمَُ  -18 ُد بُن َعِليِّ بِن َعْبِد الصََّمِد بِن َأيب الَقاِسِم ، َعِفيُف الدِّ ُن اْلَِِنِّ مَّ

َع َمَعَنا ِمَن الصَّاِحِب السَِّعي ُث ، قَاَل ابُن الُفَوَيِّ : )ْسَِ دِّ َِ يِن دِ البَ ْغَداِديم اخليَّاُط ، ال ُمْقرُِئ ال ُم  ُُمِْيي الدِّ
يِن بِن َأيب الَفرَِج َعْبِد الرََّْمَِن بِن اجَلْوزِيِّ( ، وتُويفِّ يف الَوقْ َعِة سَ  ٍد يُوُسَف بِن ََجَاِل الدِّ ( 656َنَة )َأيب ُُمَمَّ

(87)
. 

 
 

                                                           

 .  221( مشيخة سراج الدين القزويِن ص83)
 . 151( مشيخة سراج الدين القزويِن ص84)
ي 85)  . 2/516( جممع اآلداب يف معجم األقاب َلبن الفَو
، وترجم  1/165، وذيل التقييد للفاسي  1/181، وذيل َبقات احلنابلة َلبن رجب  1/115ترَجته كثرية ، ومنها : املعجم الَبري للذهيب ( مصادر 86)

عنه  ا مفصالثله السرمري يف مشيخته املسماة )الفوائد السرمرية من املشيخة البدرية( يف الشيخ اخلامس والثالثني ، وكتب الدكتور صاحل مهدي عباس ِ
واحلادي عشر  عبعنوان : )عفيف الدين ابن الدوالييب مسند العراَ وشيخ املستنصرية( ونشره مع أعمال الندوة الفَرية لعلماء العراَ بني القرنني الساب

 م .1668اْلجريني سنة 
ي 87)  . 12/211، وسري أعالم النبالء  1/125( جممع اآلداب يف معجم األقاب َلبن الفَو
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ُموِديم، احلَا -16 ِْ يِن، أَبو َحاِمِد ابُن الصَّابُوينِّ ال َم دُِّث، فِ ُُمَمَُّد ْبُن َعِليِّ ْبِن َُمُْموِد ْبِن َأَْمََد، ََجَاُل الدِّ َِ ُظ ال ُم

( 680َشْيُخ َداِر احَلِديِث النموريِِّة ، ُتويفِّ َسَنَة )
(88)

. 
ُد بُن َُمُْموِد بِن َأيب الَبَكاِت ، عِ  -20 يِن أَبو َعْبِد اهلِل اْلبَ ْنَدنِيِجيم الَفِقيُه ، ْسَِ ُُمَمَّ َع ِمن ابِن اجَلْوزِيِّ َسَنَة زم الدِّ

(652)
 (89)

 . 
يِن أَبو ال ُمظَفَِّر الَقاضِ  -21 ٍَ ، َكاَن َمْنُصوُر بُن ُعْقَبَة بِن َمْنُصوِر بِن ُعْقَبَة بِن ُمْسِلٍم الشَّْيَباينم ، َعِفيُف الدِّ ي ِِبِي

( 685فَاِضاًل َعاِلماً ، ُتويفِّ َسَنَة )َشْيخاً 
(90)

. 
عَ  -21 َِيِّ : )ْسَِ يِن أَبو ال َمَعايل ، قَاَل ابُن الُفَو َمَعَنا  َنْصُر بُن َعْبِد اهلِل بِن َأَْمََد احَلْريبم اَأِديُب ، جَمُْد الدِّ

(652رييِِّة يف َرَجٍب َسَنِة يِّ بال َمْدَرسِة الَبشِ اَأَحاِديَث الُثالَثِيَّاِت َعَلى َشْيِخنا الصَّاِحِب يُوُسَف بِن اجَلْوزِ 
 

(91)
 . 

يِن أَبو الِعزِّ ، يُ ْعَرُف بابِن الَقصَّاِب ، كَ  -22 رمِِي بِن احَلَسِن البَ ْغَداِديم ، َعِفيُف الدِّ ََ اَن ِمْن يُوُسُف بُن َعْبِد ال
ٍْ َلهُ َتَصانِيُف ، قُِتَل يف الَوقْ َعِة  ( 656َنَة )سَ فُ َقهاِء ال َمْدَرسِة ال ُمْستَ ْنِصريِِّة َعَلى َمْذَهِب اإلَماِم َأَْمََد ، وَكاَن

(92)
. 

ِر ْبِن َأَْمََد ْبِن ُعَمَر اْلَمْقِدِسيَّةُ أُمم بَ َناِت السَّْيِف ْبِن الرَِّضيِّ ، قَاَل الذَّ  -21 َْ ٍُ َأيب َب َهيبم َما ُمَلخَُّصُه:)َرَوْت َأْْسَاءُ بِْن

ٍْ َسَنةَ  يِن يُوُسَف ْبِن اجلَْْوزِيِّ( ، تُوفِّي ( 202) بِاإِلَجازَِة َعْنَ ُُمِْيي الدِّ
(93)

. 
 
 

                                                           

 ، وهو صاحب كتاب )تَملة إكمال اإلكمال( ، وهو مطبوع بتِقي ٍّ الدكتور مصطفى جواد . 15/101إلسالم للذهيب ( تاريخ ا88)
ي 89)  . 1/216( جممع اآلداب يف معجم األقاب َلبن الفَو
ي 90)  . 15/561، وتاريخ اإلسالم  1/161( جممع اآلداب يف معجم األقاب َلبن الفَو
ي ( جممع اآلداب يف معجم األق91)  . 1/511اب َلبن الفَو
ي 92)  . 1/166( جممع اآلداب يف معجم األقاب َلبن الفَو
 . 1/186( معجم الشيوخ الَبري للذهيب 93)
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َماِل َأَْمََد بِن َعْبِد الرَِّحيِم بِن َعْبِد الَواِحِد ال َمْقِدسيُِّة الصَّاحِليَُّة أُمم َعْبِد اهللِ  -25 ََ ٍُ ال نيا، َزيْ َنُب بِْن  ، ُمْسَنَدُة الدم

ٍْ َسنَ  ( ِبِدَمْش ٍَّ ، وَْلا أَْرَبٌع 210َة )َرَوْت َعن ابِن اجَلْوزِيِّ ، َوِهَي آِخُر َمْن َرَوى َعْنُه باإلَجازَِة ، تُوفيِّ

وِتْسُعوَن َسَنةً 
(94)

. 

 الَمْبَحُث الَخاِمُس : َمآثُِرُه :
ِة ، َكرمَِي الن َّْفِس ، َكِثرَي اْلُمُروءَ  يِن بُن اجَلْوزِيِّ َرِفيَع الَقْدِر ، َعايلَ اِْلمَّ ْيَبِة،  ، َواِفَر اجَلالَلِة ، َعِظيَم اْلَ ةِ َكاَن اإلَماُم ُُمِْيي الدِّ

اِمُل : )ُكلم َأَحٍد يَ ُعوزُُه َعْقٌل سُ  ََ يِن فذنَُّه َمْشُهوراً بالَعْقِل ، وُحْسَن التَّْدِبرِي ،َحَّتَّ قَاَل السمْلطَاُن ال َمِلُك ال  َوى ُُمِْيي الدِّ

ُِ َعْقٍل!( يَ ُعوزُُه نَ ْق
 (95)

ِم والرََّشاِد، فَ َقرَّبَ   ُه اخلَُلَفاُء ، وَقْد َبَدْت َعَلْيِه ُمْنُذ ِصَغرِه أََمارَاُت النََّجابِة والذََّكاِء ، وخَمَاِيُل الت ََّقدم
ُلْغُه َأَحٌد يف َعْصرِه، بْل إنَّ  انِة َواإْلِْكرَام ِعْنَدهم َما َلَْ يَ ب ْ ََ خلَِليَفَة النَّاِصَر ِلِديِن اللَِّه أَْوَصى ا وَقدَُّموُه ، ورََأى ِمَن اْلِعزِّ وال َم

ِعْنَد َمْوتِه َأْن يُ َغسَِّلهُ 
(96)

  . 
 
 

                                                           

 . 1/266( ذيل التقييد لتقي الدين الفاسي 94)
 . 222/ 12( سري أعالم النبالء 95)

ن العادل ُممد ، صاحب َميَّافارِِقني ، امللقب بامللك الَامل ، كان عاملا، وامللك الَامل هو ناصر الّدين ُممد بن امللك املظّفر شهاب الّدين غازي ب
نصف، وهو و فاضال، شجاعا، عادَل، ُمسنا إَل الرعية. ذا عبادة وورع، صب زمنا على حرب التتار اليت كانٍ بعد تدمري بغداد، وحاصروه أكثر من سنة 

افوا ظاهر عليهم، إَل أن فِن أهل البلد، لفناء زادهم، ود خلها التتار فوجدوه مع من بقي من أصِابه موتى أو مرضى، فقطعوا رأسه وَملوه إَل البالد َو
 . 510/ 2( ، ينظر : شذرات الذهب َلبن العماد 658به يف دمش ٍّ ، وكان ذلك يف سنة )

بني هنري دجلة  وهي أشهر مدينة بديار بَر برتكيا ، تقع -نونبفتح أوله، وتشديد ثانيه ث فاء، وبعد األف راء، وقاف مَسورة، وياء، و -وَميَّافارِِقني     
 ، وموقع ويَيبيديا على شبَة اَلنرتنٍ . 125/ 5والفرات ، واْسها اليوم )سيلوان( ، ينظر : معجم البلدان 

ده ، وكان النَّاصر يتمتع ع باخلالفة ليلة وفاة وال( الناصر لدين اهلل هو أبو العباس أَمد بن اخلليفة املستضيء بأمر اهلل اْلاِشي العباسي البغدادي ، بوي96)
ة مناَ ٍّ َل ُّيتَد إليها نُفُوذ اخللفاء منذ زمن َويل  ََّن من إعادة اْليبة ملنصب اخلالفة، وأعاد السيطرة على عدَّ وأمضى ُمدة حياته  ،بشخصية قوية، فتم

: )وَل 165/ 11واستمر خليفة سبعاً وأربعني سنة ، قال الذهيب سري أعالم النبالء يف عزة وجاللة وقمع لألعداء،  وكان شديد اَلهتمام ِبصاحل امللك ، 
فى عليه  خي يزل الناصر يف عز وقمع اأعداء، وَل خرج عليه خارجي إَل قمعه، وَل خمالف إَل دمغه، وَل عدو إَل خذل، كان شديد اَلهتمام بامللك، َل

( ، وكان قد عهد باخلالفة َلبنه أيب 611د، حَّت كأنه شاهد َجيع البالد دفعة واحدة( ، وتويف سنة )كبري شيء من أمور رعيته، أصِاب أخباره يف البال
 نصر ُممد امللقب بالظاهر بن الناصر لدين اهلل. 
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ِْ َمآثِرِه :  وإليَك َجانِباً ِم

 : الَمْطَلُب اأَلوَُّل : َوْعظُهُ 
اَلِم ، َفِصيَح اللَِّساِن ، َكِثرَي  ََ ُفوِظ ، َذا قَ ُبولٍ َكاَن ابُن اجَلْوزِيِّ َمِليَح الَوْعِظ ، ُحْلَو ال ِْ  ِعْنَد اخلََواصِّ والَعَواِم، وَكاَن ال َم

 -اجْلُُلوِس للَوْعِظ َعَلى َعاَدِة أَبِيه ، بَِبابِ أُِذَن َلُه بِ  -وَكاَن َلُه َسْبَع َعَشرََة َسَنةً  –ُيَضاِهي أَبَاُه يف َوْعِظِه ، فَ َلمَّا ُتويفِّ َواِلُدُه 

تُ ْربَِة اجلَِْهةِ 
(97)

َماِم النَّاِصرأُمِّ اإلِ  
(98)

لََّم ِبَا بَ َهر بِ  ََ ََْرَحٌة ، فَ َت ُِ والِعَماَمُة ، َوُجِعَل َعَلى رَْأسِه   ِه ، وُخِلَع َعَلْيِه اْلَقِمي
َ  ِمْن َحاِلِه، وِعَظٍم ِمْن َشْأنِه، يُ َواِصُل اجلُُلوَس َوْعظاً ، ويَْذُكُر الدمُرو  ِذه الت مْربِة ِفْقهًا ِعْنَد هَ  سَ احلَاِضرِيَن ، وَلَْ يَ َزْل يف تَ َر

َونُوِدَي َلهُ يَ ْوَم اجلُُْمَعِة بِاجْلُُلوِس جبَاِمِع اْلَقْصرِ ال َمْذُكورَِة. 
(99)

َضاُة ،َعَلى َسَنِن أَبِيِه ، وَكاَن حَيَْضُر يف َهِذه احلََلَقِة اْلُفَقَهاءُ والقُ 

                                                           

 ور مصطفى جواد يفله الدكت، قاأة السيدة كأن تَون زوجة اخلليفة، وهي تقابل يف املعَن )خاتون(، ورِبا قالوا: )السرت اأشرف(: كناية عن املر ( اجلهة97)
 .(1616لة سومر سنة )عباسية( يف جم، ومنها يف حاشية ِثه املعنون )عمارات القرن السادس الفخمة يف دار اخلالفة الأكثر من موضع من كتبه وتعليقاته

خلالفة ، إذ الرتك الشرقية، إَل أن استقر ِبا املقام يف دار ا( أم اخلليفة الناصر لدين اهلل اْسها زمرد خاتون ، تركية اأصل ، جلبها اجلالَّبون من بالد 98)
ٍ راغبة يف نأصبٍِ جارية اخلليفة املستضيء بأمر اهلل، ث اعتقها وتزوجها ، وكانٍ أثرية عنده ، وقد عاشٍ يف خالفة ابنها أربعا وعشرين سنة ، وكا

يٍ وغريها شيء كثري ، وتصدقٍ على أهل احلرمني، وأصلٍِ البك واملصانع ، ، وتوفاخلري والصدقة، وأفعال الب ، وْلا من الصدقات والوقوف ببغداد 
ر و ( ، وحزن عليها أهل بغداد حزنًا عظيمًا أهنا كان ُمسنة إَل الناس ، ودفنٍ يف تربتها اجملاورة ملعروف الَرخي ، وقد ترجم ْلا الدكت566سنة )

ث قال : )وأخبار هذه السيدة الفاضلة كثرية عجيبة تدل على نبل وشرف وتقى وصِة ديانة  مصطفى جواد ترَجة حسنة وذكر أخبارها من املصادر
ة تريد أن أوكرامة واستقامة وصيانة ، فهي من شهريات نساء العاَل ، وعظيمات نساء اخللفاء ، وفضليات أمهاهتم ، ويف سريهتا املثل اأعلى لَل امر 

 . (1615من جملة سومر سنة ) 21د( ص لقيم املعنون  : )عمارات القرن السادس يف اجلانب الشرقي من بغداتَون خالدة السرية ...( ، ينظر : ِثه ا
بة برتبة سٍ رت وما زال تربتها قائما إَل اليوم يف بناء لطيف مشيد باآلجر واجلِ ، مثمنة اأضالع من الطراز السلجوقي ، والعامة ببغداد تسمي هذه ال   

 قد ارتبطٍ هذه الرتبة اليوم برتبة معروف ، وما زال الناس يدفنون موتاهم ِبا .زبيدة ، وهو خطأ ، و 
يها اأوقاف لوبنٍ جبانب تربتها مدرسة كانٍ من أعظم مدارس الشافعية بغداد ، وأحلقٍ ِبا دورا خاصة باملدرسني والفقهاء والقيمني عليها ، وأوقفٍ ع    

 . 112ظر : مدارس بغداد يف العصر العباسي للدكتور عماد عبد السالم رؤوف ص، ودرس يف هذه املدرسة كبار العلماء ، ين
قي إَل أن ب( جامع القصر عرف أيضا جبامع اخلليفة ، ث عرف مؤخرا جبامع اخللفاء ، ويقال عليه أيضا جامع سَو الغزل ، أنشأه اخلليفة املَتفي ، و 99)

م ، ث أزيل مَانه ، وبِن جبنبه مسجد حديث ، وهو مطل اليوم ِبنارته القدُّية على شارع ( فأحرقوه ، ث جدد بعده656دخل التتار بغداد سنة )
م( َتدث فيها عن هذا اجلامع وعن منارته ، وكذلك 1618اجلمهورية يف وسط بغداد ، وينظر : مقالة لألستاذ يعقوب سركيس يف جملة لغة العرب سنة )

 م( بعنوان )جامع اخللفاء(.1666ة )مقالة للمِامي عباس العزاوي يف جملة سومر سن
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لََّم فَأجَ وَخالَِئ ٍُّ ِمن النَّاِس واأَ  ََ رَِة كُ  اَد.ْعَياِن، فَ َت َْ ، فَ َبِقَي َعَلى الَثَاءَ لِّ يَ ْوِم ثُ ثَّ ِإنَّه أذن َلُه يف اجْلُُلوس بَِباِب َبْدِر يف ُب

ةً  َذِلَك ُمدَّ
(100)

. 

َِاتُهُ : ُوالَياتُهُ الَمْطَلُب الثَّاِني  :، وَسَفا
ََالَقِة ِلَسانِه، وقُ وَِّة  َتويلِّ َعَدٍد ِمن الُوَلَياِت ، فَ َويلَ  ُحجَّتِه ، وِلنِي َجانِبِه َسبباً يفَكاَن ِلَرَجاَحِة َعْقلِه ، وُحْسِن َتْدِبريِه، و

( جبَاِنيَبْ بَ ْغَدادَ 615َوِظيَفَة احِلْسَبِة َسَنَة )
(101)

، والنََّظِر يف الُوقُوِف الَعامَِّة، وَوُقوِف َجاِمِع السمْلطَانِ 
(102)

 ، والنََّظِر ِِبِزَانِة 

رَاِتبِ الَغالَِّت بَِباِب ال مَ 
(103)

ُس، ُثَّ أُِعيَد َوَلُه ََخٌْس وَثالَثُوَن َسَنًة ، ُثَّ ُعزَِل َعْن َذِلَك فَانْ َقَطَع يف َدارِِه يَِعُظ، ويُ ْفيِت ويَُدرِّ  
َة وَلَيِة النَّاِصِر ِلِديِن اللَِّه ، ُثَّ أَقَ رَُّه ابْ ُنُه الظَّاِهُر بَِأمْ   اللَِّه ، وَكاَن َُمُْموَد الطَّرِيَقِة ، ُُمَبَّباً إَل الرَّعيَِّة رِ ِإََل احِلْسَبِة ، واْسَتَمرَّ ُمدَّ

تَ َعدِّي. 
ُ
 ، َحرِيصاً َعَلى َقَضاِء احَلَواِئِج، وَعَلى الن َّْفِع امل

اِر( ، قَالَ 611ُثَّ َتوَلَّ يف َربِيٍع اَأوَِّل َسَنَة ) ِدِث : )يف تَاِسِع َصاِحُب ِكَتاِب احَلَوا ( اُأْسَتاَذ َدارِيَّة ، ويُ َقاُل َلُه )أُْسَتاُذ الدَّ
يِن يُوُسَف بِن اجَلْوزِيِّ  يِن ُعَمُر بُن َجْلَدِك إَل ُُمِْيي الدِّ  -َوُهو يف َمْنزِلِه بَِباِب اَأزَجِّ  -َربِيٍع اَأوَِّل َمَضى َصاَلُح الدِّ

اِر ال مُ  ََن افَاْسَتْدَعاُه َفرِكَب ،وَقْد َرَفَع الطَّْرَحَة إَل الدَّ َْ ُأْستاِذ َدارِيَِّة ، وَأْجَلَسُه يف ْقِبَلِة لَِباِب الِفْرَدْوِس ، ال َمْوُسومِة ِبُس
 َن الَغِد يف ََجٍْع َعِظيٍم إَل ال َمْنِصِب ِمْن َغرْيِ َأْن خُيَْلُع َعَلْيِه ، وَشافَ َهُه بالُوَلَيِة ، وَدَخَل النَّاُس إليه ُمَهنِِّئنَي َلُه ، ورَِكَب مِ 

 
 
 

                                                           

رع الرشيد ، وبدر ا( باب بدر أحد أبواب دار اخلالفة العباسية ، ويقال له أيضا بباب البدريِّة ، ويقع اليوم عند املدرسة املرجانية عند رأس الشورجة بش100)
، ومقالة للدكتور  5/111اصة ، وينظر : معجم البلدان هذا هو موَل املعتضد ، وكان أحد خواص اخلدم ، وكان هذا الباب يدعى قبل ذلك باب اخل

 م(  .1616مصطفى جواد بعنوان : )عمارات القرن السادس الفخمة( يف جملة سومر سنة )
نَرات مل( احلسبة وظيفة شرعية من باب اأمر باملعروف والنهي عن املنَر ، يعنيَّ لذلك من يراه أهال له، ويتخذ اأعوان على ذلك ، ويبِث عن ا101)

 ويعزز ويؤدب على قدرها وحيمل الناس على املصاحل العامة .
( ، ويقع يف ُملة املخرم ، وهي اليوم العيواضية يف منطقة باب املعظم 185( جامع السلطان منسوب إَل السلطان ملَشاه السلجوقي املتوىف سنة )102)

ببغداد ، ينظر : مدارس بغداد يف العصر العباسي للدكتور عماد عبد السالم رؤوف احلالية ، وكان جبنب هذا اجلامع مدرسة ، وكانٍ من أشهر املدارس 
 . 61ص

/ 1لدان ب( باب املراتب أحد أبواب دار اخلالفة العباسية ، كان يقع جنوب الدار ، وعرفٍ منطقته بعد ذلك ِبِلة املربعة ، قال ياقوت يف معجم ال103)
 حاجبه عظيم القدر ،ونافذ اأمر(.: )كان من أجّل أبواِبا وأشرفها، وكان 211
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يِن نَاِئِب الَوزَارِة َساَعًة ، ُثَّ َعاَد إَل َدارِِه( َداِر الَوزِيِر ، َفَجَلَس ِعْنَد ُمؤيِِّد الدِّ
 (104)

، َوَمْنِصُب اُأْسَتاُذ َدارِيَّة ُهو َكَما قَاَل  

ُل أََواِمرُُه ِفيِه(وَصْرفِه، وَِتَْتثِ الُقْلَقَشْندِّيم : )َلَقٌب َعَلى الَِّذي يَ َتوَلَّ قَ ْبَض َماِل السمْلطَاِن َأو اَأِمرِي 
 (105)

  . 
َجدم اخلَِليَفِة -ْمِر اللَِّه أَ َكَما أُْرِسَل يف َسَفارَاٍت ِمْن َلُدِن َداِر اخِلالَفِة إَل ال ُمُلوِك والرمَؤَساِء، فَأْرَسَلُه اخلَِليَفُة الظَّاِهُر بِ 

،فَ َلمَّا َعاَد َكاَن الظَّاِهُر َقْد  ِمْصَر،إَل  -ال ُمْستَ ْعِصمِ  انُُه َوَلُدُه اْلُمْستَ ْنِصُر باهللِ  ُتويفِّ ََ  ، فَأْرَسَلُه َمرَّاٍت ِإََل الشَّاِم ، َوقَاَم َم
 وِمْصَر ، َوِباَلِد الرموِم ، وِشريَاَز وَغرْيَِها. 

ِِ الَمْطَلُب الثَّاِلُث : َتْدِِ  ِِا  : يُسُه ، وبَِناُؤُه للَمَد
َها بَ ْغَداَد وِمْصَر وِدَمْش ٍَّ وَغرْيَِها ِمن الِباَلِد ، َول َمَّ حَ  يِن بَأَماِكَن َكِثريٍَة ، ِمن ْ ٍِ اْلَمْدَرَسُة دََّث اإلَماُم ُُمِْيُي الدِّ َِ ا افْ ُتِت

َنابِلِة ، وَكاَن اخلَُلَفاءُ حَيُْضُروَن ُدُروَسهُ َووَ  َِ  َكاَن ِإذا َسافَ َر اْستَ َناَب َوَلَدُه يف التَّْدرِيِس ْعظَُه، وَ ال ُمْستَ ْنِصريَّةُ ُجِعَل ِبَا ُمدرِّساً لل

واحِلْسَبِة 
(106)

لَِّة باِب احلََلبِة َمْدَرسًة ََلْ تَِتمَّ  . َِ وأَْنَشأ بِبَ ْغَداَد ِبَ
(107)

لَِّة احَلْربيِِّة َداَر قُ ْرآِن وَمْدفَناً  . َِ وأَْنَشأَ ِبَ
(108)

وأنشأ  .
َها وقوفا متوفرة احلاصل ، قال ابن كثري : )ُثَّ َكاَن َرُسوَل اخْلَُلَفاِء ِإََل اْلُمُلوِك بِأَ   َْرَاِف بدمش ٍّ مدرسة كبرية، ووقف َعَلي ْ

                                                           

 ، وباب اأزج أحد ُمالت بغداد ، ويعرف اليوم بباب الشيخ نسبة إَل الشيخ عبد القادر اجليالين رَمه اهلل . 116( كتاب احلوادث ص 104)
وهو مرّكب من  -بَسر اْلمزة  - ، وذكر أنَّ اَلسم الصِيح هو )اإلستّدار( 5/116( صبح اأعشى يف صناعة اإلنشاء أَمد بن علي القلقشندي 105)

خذ ، والثانية ومعناها اأ -ِبمزة مَسورة ، وسني مهملة ساكنة ، بعدها تاء مثناة من فَو ، ث ذال معجمة ساكنة -لفظتني فارسيتني: إحداُها )إستذ( 
 ّدار( ، وذكر بان هذا هو الصِيح ، وأن لفظ : )أستاذ)دار(، ومعناها املمسك ، فأدغمٍ الذال اأوَل وهي املعجمة يف الثانية وهي املهملة فصار )إست

 الدار( خطأ.
نسخة مَتبة َلله يل باستنبول فذكر الناسخ : )أنه نسخٍ يوم اخلميس  82( ذكر الدكتور ُممود السيد الدغيم يف مقدمة َتقيقه لَتاب اإليضاح ص106)

بأنه َل يستبعد  - ٍّّ وهو ُم–افتتاحها بأقل من سنتني ، واستنتج الدكتور الدغيم ( باملدرسة الشريفة املستنصرية( ، أي بعد 622خامس عشر ُمرم سنة )
 أن يَون هذا الَتاب مقررا للدراسة يف هذه املدرسة .

( م1612( باب احللبة أحد أبواب بغداد الشرقية ، وكان يقال عليه باب الطلسم ، وكان موجودا ، ث نسفه اأتراك عند خروجهم من بغداد يف سنة )107)
جلوزي يف ا ، وكان موقعه ما بني باب الظفرية املسمى بباب الوسطاين وبني باب اأزج اليت تسمى اليوم بباب الشيخ عبد القادر اجليالين ، وذكر ابن

ولة الفاَمية يا للد( خرج كثري من الناس من باب احللبة لقتال البساسريي ، قلٍ : والبساسريي هذا الذي كان موال150، أنه يف سنة ) 21/ 16املنتظم 
وهنب دورهم ،  سِبصر ، واستطاع أن يزيح اخلليفة القائم بأمر اهلل وإقامة اخلطبة للفاَميني ، وانقطعٍ دولة بِن العباس من بغداد ، وشرع يف قتل النا

 ( .151وقتله سنة ) وهنب دار اخلالفة ، ث دخل السلطان َغرل بك السلجوقي بغداد وأزاح البويهيني واستطاع مالحقة البساسريي
اب حرب ، ب ( ُملة احلربية منسوبة إَل ُملة باب حرب ، وكان يشغل بالتقريب اجلانب الغريب من بغداد ِشال مدينة بغداد املدورة ، وينسب ْلا مقبة108)

ار اأعيان ، وقد غدادي وابن اجلوزي وكبوهي من أشهر مقابر بغداد يف العصر العباسي ، وفيها دفن اإلمام أَمد وبشر احلايف وابن ْسعون واخلطيب الب
 زالٍ بسبب نتيجة لتِويل هنر دجلة جمراه ، وكان ذلك بعد القرن العاشر .
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رَاَما ََ ُهْم ِمَن اْأَْمَواِل َواْل ا ابْ تَ ََن بِِه اْلَمْدَرَسَة اجلَْْوزِيََّة الَّيِت ِت مَ اْلِباَلِد، َوََل ِسيََّما ِإََل َبِِن أَيموَب بِالشَّاِم، َوَقْد َحَصَل ِمن ْ

بِالنََّشاِبنَي ِبِدَمْش ٍَّ(
 (109)

 . 

 ُِ ِاتُُه الِفقْ الَمْبَحُث السَّاِد  :ِهيَّةُ : اْخِتَيا
َُْن جُمَرََّد ُمتَِّبٍع للَمْذَهِب ،  ا َكاَكاَن  ابُن اجَلْوزِيِّ َذا َمْعرَِفٍة تَامٍَّة بالِفْقِه ، وََل َي لِيَل ، وَقْد وإَّنَّ َن يُرجُِّح وخَيَْتاُر َما َواَف ٍَّ الدَّ

ِة ال ُمْعَتَبِيَن يف ال َمْذَهِب ، وقَ لَّمَ  ٍْ ُمَواِفَقًة َأَحِد اَأئمَّ ا َكاَن َلُه إَلَّ َوَجْدُت َأنَّ أَْغَلَب اْخِتَياراتِه إَّنَّ ا خَيْرُُج َعْن رْأي َأَحٍد قَ ب ْ
نِه ِمن ال ُمَواَزنِة بَ نْيَ  يف َمَساِئَل قَِليَلةٍ  َم ها اَأقْ َواِل ال ُمْخَتِلَفِة و ، وَهذا َيُدلم َعَلى بَ رَاَعتِه يف الِفْقِه ، وَمْعرِفَتِه َأِدلَّتِه ، وَِتَ ِِ ، تَ ْرِجي

ََِتاِب الُفُروِع َأيب َعْبِد اهلِل بِن ُمْفِلٍح)ت  ٍُ إليها َك ( ، وِكَتاِب ال ُمْبدِِع يف َشرِْح ال ُمْقِنِع 262ويف ُكُتِب احلََنابَِلِة الَّيت َرَجْع
ََ بِن ُمْفِلٍح)ت  ا َِ يِن ال َمْرَداِويِّ )ت881َأيب إْس (  وَغرْيَِها 885(، واإلْنَصاِف يف َمْعرَِفِة الرَّاِجِح ِمَن اخِلاَلِف لَِعاَلِء الدِّ

َها:  َشْيئاً َكِثرياً ِمن اْخِتَيارَاتِه، وإليَك َجانِباً ِمن ْ
أّن بَتاَر َعَدَم نَ ْقِض الُوُضوِء ِلَمْن َأَكَل حلََْم اجَلُزوِر ، َوُهو ِخاَلُف اْخِتَياِر ال َمْذَهِب ، وذََكر ال َمْرَداِويم اخْ  -1

َشْيَخ اإلْساَلِم ابَن تَ ْيميََّة َوافَ َقُه يف اْخِتَيارِه
(110)

 . 

وَء ، ِخالَفاً للَمْذَهِب اْخَتاَر بَأنَّ الرِّدََّة َعِن اإلْساَلِم ََل تَ ن ُْقُض الُوضُ  -1
(111)

. 

ُقُض الُوُضوَء ، ِخالَفاً للَمْذَهِب  -2 ٍِ َلَ يَ ن ْ اْخَتاَر بَأنَّ َغْسَل ال َميِّ
(112)

. 
ْفِع إْن نُِفَي َعْنُه َظنَّ السموِء ، وإَلَّ َفالَ  -1 َباَب إْظَهارِها ِحنَي الدَّ ِْ ، ِخالَفاً اْخَتاَر يف َمْسأَلِة إْخرَاِج الزَكاِة اْسِت

َِبم إْظَهاُر إْخرَاِج الزَكاِة ُمْطَلقاً للمَ  ْذَهِب الَقاِئِل بأَنَُّه ُيْسَت
(113)

. 

 خُيَمَّسُ اْخَتاَر يف الَفيِء بأَنَّهُ خُيَمَُّس ُثَّ ُيْصَرُف يف َمَصاِلِح ال ُمْسِلِمنَي ، ِخالَفاً ِلظَاِهِر ال َمْذَهِب بأَنَّهُ َل -5
(114)

. 
                                                           

 . 16/210( البداية والنهاية َلبن كثري 109)
 . 1/116( اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف أيب احلسن املرداوي 110)
 . 1/111حلسن املرداوي ( اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف أيب ا111)
 . 1/111( اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف أيب احلسن املرداوي 112)
 . 2/100( اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف أيب احلسن املرداوي 113)
 . 1/166( اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف أيب احلسن املرداوي 114)
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الَمْبَحُث السَّاِبُع : ِشْعُرُه 
(115)

: 
ْعِر ، َرِشي ٍَّ الَقْوِل ، َمِليَح ال َمَعاين ، وَلُه َقَصاِئُد َكِثريٌَة يف َمْدِح النَّيبِّ َصلَّ  َها َكاَن َشاِعراً َحَسَن الشِّ ى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم، وِمن ْ

ََِويَلٌة قاَل يف َمْطَلِعَها :  َقِصيَدٌة 
ٍْ أَْرُض اْلََوى زِْلزَاَْلا    َوقَاَل ُسْلطَاُن الَغرَاِم: َما َْلَا؟    َقْد زَْلَزَل

وِمْن ِشْعرِه 
(116)

 : 
 َُ ٌَ              َويف ُحشاَشِتِه ِمْن َوْجِده َحَر  َصبَّ َلُه ِمْن َحَيا آَماِقِه َغَر

 َُ ْيِن يف َحاٍل َقِد اْجَتَمَعا     َغرِْي ٍُّ َدْمِع بَِناِر الَوْجِد حَيْرَتِ  فَاْعِجْب ِلِضدَّ
ٌَ َوْجداً وُمْعَتِن ٍُّ ََلْ   أََنَس َعْيشاً َعَلى َسْلٍع َوَلْعَلِعَها          َوالَباُن َمْفرَتِ

ََن َعِب ٍُّ  َِ َنا ُمَعْنِبًَة               َوَعْرفُ َها ِبََعاين ال ُمْن ُة الشَّْيِخ تَْأتِي ْ َِ  َونَ ْف
ٌة          ِإََل احلَ  َِ َُ َأْجِن ٌر َلُه اَأْشَوا َُ والَقْلُب ََي ْ  ِبيِب رِيَاُح احُلبِّ ََتْرَتِ

َمى بالرمَى َواْعِن احلُُلوَل ِِبَا        َما َضرَُّهْم جِبَرِْيِح الَقْلِب َلو َرفَ ُقوا ِِ  ُقْل لل
 َوَقْد بَِقَي َرْم ٌٍّ ِمْنُه، فَِذْن َهَجُروا        َمَضى َكَما َمرَّ أَْمٌس َذِلَك الرََّم ٍُّ 

َُِب الن َّْفَس الَبَشرِيَّةَ وقَاَل أَْيضاً َوُهو خيَُ  ، وَيْسَتِميُل ُوْجَداهَنا ِبا يَُطْمِئُنها ويُرحِْيَُهاا
 (117)

: 
 يَا نَ ْفُس َوحْيَِك َقْد َدَهاِك               قَ ْهُر الَغرْيِ َهَداِك ِحنَي َدَهاكِ 

َل إْذ  أَنَِّن ِبِك َقْد أَنَاَل                   يَ ْلَقاِك ِمْنُه الذم ََ  يَ ْلَقاكِ َف
ٍِ ِِبَادٍِع أَفَّاكِ  ٍِ إَل ُسُروٍر زَاِئٍل             فَ َلَقْد َرِضي  فَ َلِئْن رََكْن
 ولَِئْن َنَظْرِت َمرًَّة ِلَمسَّرٍة                 فَ َلتَ ْنظُرِنَّ َغداً ِبُْقَلِة بَاكِ 

ٍِ ِمَن  رًَة يف َمْن َمَضى        ممَّْن َعِلْم  الَوَرى أََتراكِ أََتراِك َماِلِك ِعب ْ

                                                           

 . 22اإليضاح عددا من املقطوعات الشعرية َلبن اجلوزي ص( َجع الدكتور يف دراسته لَتاب 115)
 . 1/16( الذيل على َبقات احلنابلة َلبن رجب 116)
 ، مع مالحظة أن هناك بعض اأبيات مَسورة الوزن ، وَل أستطع تقوُّيها . 1/226( ذيل مرآة الزمان لليونيِن 117)
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 إنَّ الَِّذيَن بَ َنوا َمِشيداً وانْ ثَ َنوا           َيْسَعْوَن َسْعَي الَقاِهِر الَفتَّاكِ 

ََ الَفَضاُء جِبَْيشِه     وَْسَْتُه ُِهَُّتُه َعَلى اأَْفاَلكِ   ِمْن ُكلِّ َمْن َضا
ُِوِد وَقْد َغَدوا     يف اَأْسِر لَيْ  اكِ نُِقُلوا إَل ِضي ٍِّ اللم ََ  َس َْلُم َسِبيُل ِف

َلُهم     فَ َعاَلَم ََل تَ َتَأهَِّبنَي َفَما َأْشَقاكِ  َلِك َسب ْ ٍُ بَأنَّ َسب ْ  وَلَقْد َعِلْم
 ُجدِّي فأَيَّاُم احلَياِة َقِصريٌة             وَكأَنَِِّن بال َمْوِت َقْد فَاَجأكِ 

َيٌة                 والقُ  ََذا ُدنْ َياكِ الُعزم ُذلٌّ واحلََياُة ُمن ْ  ْرُب بَ ْعَد َه
ٍْ يََداِك ِسَواكِ   ََل ََتَْسيب ال َمْأُخوَذ يف يَ ْوِم اجَلزَا        َأْخذاً ِبا َكَسب

ٍِ ِمنْ   ، َفَذِلَك ُكلَُّه يَ ْلَقاكِ ُحْسٍن وِمْن    ُسوءٍ  فَ تَ َزوَِّدي َما ِشْئ
 اَأْعَضاِء واَأْماَلكِ َوْيالَُه ِمْن َنْصِب الصِّرَاِط َوَوْضِعِه     وَشَهاَدِة 

ٍِ َعْقِلي ََائِعاً ِلَرَضاكِ  ٍِ رَأَْيِك يف اْلََوى    َوَعَصْي  َقْد ََاَل َما َوافَ ْق
ٍُ َأْعَدا َصاِحٍب يل نَاِصِاً      وَأِخي ال ُمَوافَّ ٍِّ يل َعَلى بَ ْلَواكِ   ورَأَْي

َعاكِ  فَاآلَن ِحنَي َمَضى الشََّباُب ِبَشْرخِه     وأََتى ال َمِشيبُ   ُمَباِدراً يَ ن ْ
رَائِِم اَأْماَلكِ  ََ  وأَبْ َيضَّ ِمْن ُفوِدَي َما َلو يَ ْفَتِدي       َلَفَديْ ُتُه ِب

َرِك قَ ْبَل يَ ْوِم َهاَلكِ  ٍِ َغي ْ ل ُفرِي          َبدَّ  أَْدُعوِك لأَلْمِر الرَِّشيِد فَ تَ ن ْ
 ٍُ  ِمْن َهذا الَبالَ أَنْ َهاكِ  ََل ََتَْعِليِن قَاِئاًل َلِك يف َغٍد          َكْم ُكْن

َاَعِك َجاِهاًل      وَلو اْهَتَدى ِلَرَشاِده َلَعَصاكِ   وأََرى َشِقيًّا َمْن أََ
 فَاْستَ ْغِفري باهلِل الَعِظيِم ِلَما َمَضى     َوَعَلْيِك ِفيما فَاَت باْسِتْدرَاكِ 

ِصُر ِلِديِن اهلِل ، قَ ْولُُه اوَكاَن يُورُِد ِمْن َنْظمِه ُكلَّ أُْسُبوٍع َقِصيَدًة يف َمْدِح اخلَِليَفِة، وِمْن َقِصيَدٍة َُّيَْدُح ِِبا اخلَِليَفُة النَّ 
(118)

 : 
َُ َكَبا            َلَك تَِقلم واهلِل َعثْ َرتُهُ  َشوِّ

ُ
ََْرُف امل  وإَذا 

 ُكُم             وَغَدا الَوْصُل بُ ْغَيُتهُ ومَمَاُت الصَّبِّ َصدَّ 
ُزوِن َسطََّرَها             يف َظاَلِم اللَّْيِل ُغصَُّتهُ  ِْ َ

 ِقصَُّة امل
                                                           

 . 1/225( مرآة الزمان لليونيِن 118)
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يِن َرقْ َعتُ َها            وَدَواُة الصَّبِّ ُمْقَلُتهُ  ُة اخلَدَّ َِ  َصْف

 َِ تُهُ  ويَ رَاُع الَوْجُد يُ ْعرُِِبا              ِمْن ِمَداِد الشَّْو  ُمدَّ
اِر َنْسَمُتهُ  َِ ُبوِب حَيِْمُلها           ِمْن َصَبا اَأْس ِْ َ

 وإَل امل
ِننِي الَعْيِس َحنَّتهُ  َِ  وإَذا َحنَّ احَلزِيُن َأَسًى            َك

 وَساَلُف احُلبِّ ُتْطرِبُه            فَ َتِذيُع السِّرَّ َنْشَرتُهُ 
 إلَماِم الَعْصِر َمْدَحُتهُ        ِمْثُل َما يف النَّْظِم يُْطرُِبِن  

ٍْ           باَأَماينِّ أَرحِْيَُتهُ   ِلُوُفوِد اجلُوِد َقْد َكِفَل
ُة اإلْحَساِن ُعْمَرتُهُ   ِمْن َنَدى َكفَّْيِه تَابُِعُه             ُحجَّ
ٍْ يف اخلَْل ٍِّ َدْعَوتُهُ  ٍْ باحَل ٍِّّ َدْولَُتُه              فَ َعَل  فَ َعَل

ََْفاَء َهاِميًة            ِحنْيَ تَ ْهَمى اجُلوُد ُمْزنَ ُتهُ خُيْجِ   ُل الَو
 وأُُسوُد الَغاِب َخاِسئٌة            َقْد َكَساَها اخلَْوُف َسْطَوتُهُ 

ُر ِقيَس بِه           َأْشَبَه الُغْدرَاَن جلَُّتهُ  ِْ  فَذذا َما الَب
َنُتهُ  وِمَن الطِّنِي الَوَرى ُخِلُقوا          وِمن ي ْ َِ  الَعْلَياِء 

 ولََنا ِمْنُه النََّدى وَلُه               ِمْن إلِه الَعْرِش ُنْصَرتُهُ 
ََّ الَوَرى وَلُه                ِمْن َرُسوِل اهلِل بُ ْرَدتُهُ   وَلُه َر
 َوُمَنانَا َأْن يَُدوَم لََنا               لِتَ َناَل السموَل َدْولَُتهُ 

 ٍَ ْتُه ُحْفَرتُهُ إنَّ َميَّ  اجُلوِد َعاَش بِه         بَ ْعَد َما َضمَّ
ٍْ للُجوِد بُ ْغَيُتهُ   وإذا َما اهللُ َعمَّرَُه                َكُمَل

 فَِلَمْن َعاَداُه نُاُر َلَظى           َوِلَمْن َواََلُه َجنَُّتهُ 
ٍة مَ  قَاَل ابُن َكِثرٍي : )َواْمَتَدَح اخْلَِليَفَة اْلُمْستَ ْعِصمَ  َِ ََِويَلٍة َجِليَلٍة، َفِصي َماِْلَا، ِبَقِصيَدٍة ُمِفيَدٍة،  ََ ٍة، َسَرَدَها اْبُن السَّاِعي ِب َِ ِلي

ْبُل يف اْلَمْخَبِ ِمْثُل اْأََسِد( َوَمْن ُيَشابِْه أَبَاُه َفَما ظََلَم، َوالشِّ
 (119)

. 
                                                           

 . 12/165ن كثري ( البداية والنهاية َلب119)
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ُِ الَمْبَحُث ال  : ُمَؤلََّفاتُُه:ثَّاِم
ُة َتَصِنيَفاٍت يف اخِلاَلِف ، واجَلَدِل ، وال مَ َصنََّف َتَصانِيَف كَ  يِن الُيونِيِنم : )َلُه ِعدَّ ْذَهِب ، َوالَوْعِظ(ِثريًَة ، قَاَل ُقْطُب الدِّ

 

(120)
يِع ُمَؤلََّفاتِه يف  يِن الَقْزِويِنم ِكَتاَب َمَعاِدَن اإلْبرِيِز ، فَ َقاَل : )أَْرِويه َمَع َجَِ ِسرِي ، واحَلِديِث ، لت َّفْ ا، وذََكَر ِسرَاُج الدِّ

يِن َأيب َعْبِد اهلِل ُُمَمَِّد بِن َأيب الَقاِسِم ال ُمْقرِئ، وبَ َهاءِ  ،والِفْقهِ  يِن َداُوَد بِن ا واُأُصوِل وَغرْيَِها َعن الشَّْيَخنْيِ: َرِشيِد الدِّ لدِّ

َأيب َنْصِر بِن َأيب احَلَسِن اَأَزِجيِّ ِمرَاراً، َعْنُه َكَذِلَك(
(121)

. 

َها َسوى ِكتَ  بَ نْيِ اوِفيما يْأيت نَْذُكُر َما َوقَ ْفَنا َعَلى ُمَؤلََّفاتِه، ُمَرت ََّبًة َعَلى ُحُروِف ال ُمْعَجِم ، وَل َيْصْل ِمن ْ
(122)

 : 
ِقي ٍِّ وِدرَاسِة الدمْكُتوِر َُمْمُ  -1 ِْ ُُمَمَِّد السَّيِِّد ِد بِن و اإلْيَضاُح يف قَ َواِننِي اَلْصِطاَلِح يف اجَلَدِل وال ُمَناَظرِة ، َُِبَع بَِت

َتبِة َمْدبُويل ِبِْصَر َسَنَة )الدَِّغيمِ  َْ ( 1115، وَصَدَر َعْن َم
(123)

. 
 .ِديْ َواُن ِشْعرٍ  -1

، نَ َقَل ِمْنُه ابُن ُمْفِلٍح َنصًّا يف ِكَتاِب الُفُروعِ الطَّرِي ٍُّ اأَقْ َربُ  -2
(124)

. 
 . َعَلْيِه َوَسلَّمَ َصلَّى اهللُ ال ُمْخَتاُر يف َأْخَباِر ال ُمْخَتاِر  -1
طََفى القبَّايّن ، َلُه ِعدَُّة ََبَ َعاٍت ، وقَاَم َأُخونَا اُأْسَتاُذ أَبو َجنََّة ُُمَمَُّد ُمصْ َأَْمَُد يف َمْذَهِب َأَْمَدَ ال َمْذَهُب ا -5

ِقيقِه ،وَسَيْصُدُر َقرِيباً . ِْ  بَِت
 
 

                                                           

 . 1/221( ذيل مرآة الزمان 120)
 . 288-282( مشيخة سراج الدين القزويِن ص 121)
 ( أفادين ِبذا اأخ أبو جنة ُممد مصطفى القباين يف مقدمة َتقيقه لَتاب املذهب اأَمد .122)
نشورا على الَتاب إَل بعد اَلنتهاء من ترَجة ابن اجلوزي م( وهي رسالته للماجستري ، وقد أجاد الدكتور الدغيم يف دراسته وَتقيقه ، وَل أقف على 123)

ا من خالل ذشبَة اَلنرتنٍ ، ولو وقفٍ عليه مبَرا َلستغنيٍ عن ترَجيت برتَجته ، فجزاه اهلل خريا ، ولَن ستجد يف ترَجيت بعض الزيادات ، ويعرف ه
 املقارنة .

 . 1/122( الفروع َلبن مفلح احلنبلي 124)
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ََِتاِب  -6 يِن الَقْزِويِنم يف َمْشَيَختَمَعاِدُن اإلْبرِيِز يف تَ ْفِسرِي ال ِه: )وِكَتاُب َمْعَدِن اإلْبرِيِز يف اْلَعزِيِز ، قَاَل ِسرَاُج الدِّ

يِن َأيب ُُمَمَِّد يُوُسَف ابِن احلَافِ  اِر ُُمِْيي الدِّ ََِتاِب الَعزِيِز ، تَْألِيُف الصَّاِحِب أُْسَتاِذ الدَّ يِن تَ ْفِسرِي ال ِظ ََجَاِل الدِّ
ِم(َعْبِد الرََّمَْ   ِن بِن َعِليِّ بِن ُُمَمَِّد بِن اجَلْوزِيِّ... ُثَّ ذََكَر إْسَناَدُه ال ُمتَ َقدِّ

ِِ الَجْوِِ ِّ : ِِ اب ي  الَمْبَحُث التَّاِسُع : ثَ َناُء الُعَلَماِء َعَلى ُمْحِيي الد 
يِن بِن اجَلْوزِيِّ أَنَُّه كَ  َْيُث اَن إَماًما جُمَْمعًا َعَلى إَماَمتِه ، وَعَلمً َأَْجََع ُكلم َمْن تَ ْرَجَم لإلَماِم ُُمِْيي الدِّ يِن، ِِ ا ِمْن َأْعاَلِم الدِّ

 
َ
نِه يف أَنْ َواِع الُعُلوِم وبَ رَاَعتِه، َمَع اَلتْ َقاِن ، واحلِْفِظ ، وامل َم الَورَِع ، رَِفِة ، والضَّْبِط ، و عْ ُيْستَ ْغََن َعْن تَ زِْكيتِه ، جلَِالَلتِه وَِتَ

  .والزمْهدِ 
 بَ ْعَض َهِذه الشََّهاَداِت ِفيهوإليَك 

بَ ْيِثيِّ يف تَارخيِه  ٍة  -فَ َقْد ذََكرُه ابُن الدم َلُه ِبُدَّ  معرفة ِبذهب َأَْمَد وبالوعظ ، وله َوقَاَل: )َكاَن فاضاًل ، َلهُ  -َوَقْد َماَت قَ ب ْ
، وُرَز  يف كل فضيلة ، وكان سريع النظمحلقة للنظر ، وويل احلسبة ببغداد ، ونظر اأوقاف ... حاز قصب السب ٍّ 

القبول التام ، وكان َكِثري التعُصب يف ذات اللَّه ...وهو فقيه حسن الوعظ ، خلف أباه(
 (125)

 . 
ََُباِء اَأَماِثِل، َأَحُد أَْعاَلِم الِعْلِم، وَمَشاِهريُ  الَفْضِل ، َظَهرْت َعَلْيِه  وقَاَل ابُن السَّاِعيِّ :)َوُهَو ِمَن اْلُعَلَماِء اأَفَاِضِل، وال

َِْفاًل ، فَ َعِِنَ بِِه َواِلدُه ، وَأْْسََعُه احلَِْديَث، وَدرَّبَُه ِمْن ِصَغرِه   الَوْعِظ، وبُورَِك َلُه يف َذِلَك ، يف آثَاُر الِعَنايِة اإلْليَِّة ُمْنُذ َكاَن 

ٍْ َعَلْيِه آثَاُر السََّعا َدِة ... َكاَن َكاِمَل الَفَضاِئِل، َمْعُدوَم الرََّذاِئِل(وَصاَر َلُه قَ ُبوُل تَامٌّ، وبَاَن
 (126)

. 
ا آتَاُه اهلُل تَ َعاََل وَرَزَقُه ِمَن ، الَِّذي إْن َأَخْذُت يف تِْعَداِد مَ َصاِحُب الَفَضاِئِل الَواِفرَِة، وال َمزَايا الَباِهرَةِ : )وقَاَل ابُن الُفَوَيِّ 

ٍُ إَل ََتْرِيِر ِكَتاٍب ُمْفَرٍد يف َشْأنِه(الَعْقِل والَفْضِل واَأَدِب ال مَ  َتَسِب َلْحَتْج َْ ْوُروِث وال ُم
 (127)

  . 
 

                                                           

 .5/105( 622نة السالم للِافظ أيب عبد اهلل ُممد بن سعيد بن الدبيثي البغدادي املتوىف سنة )( ذيل تاريخ مدي125)
، وابن الساعي هو اإلمام أبو َالب علي بن أَنب بن عثمان بن عبيد اهلل البغدادي  1/11( نقله ابن رجب عن ابن الساعي يف َبقات احلنابلة 126)

 ( .621سنة )الّسالمي ، خازن كتب املستنصرية ، تويف 
ي 127) ي هو املؤرخ عبد الرزاَ بن أَمد بن ُممد الصابوين املعروف بابن  111-5/111( جممع اآلداب يف معجم األقاب َلبن الفَو ، وابن الفَو

ي، املروزي اأصل، الشيبايّن البغدادي أبو الفضل، كمال الدين ، وهو أحد تالميذ ابن اجلوزي ، تويف سنة )  ( .212الفَو
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يِن الُيونِْيِِنِّ : )َكاَن إَماماً َعاِلماً فَاِضالً َرئِيساً ، َأَحَد ُصُدوِر اإلْساَلِم ، وُفَضالَئِِهم ، ِجالَّئِِهموَأَكاِبرِهم ، وأَ  ، وقَاَل ُقْطُب الدِّ

رايِة( وِمْن بَ يْ  (128)ٍِ الَفِضيَلِة والرَِّوايِة والدِّ
 . 

ٍة، ُروِسَل بِه  َِ ٍٍ َوَهْيَبٍة ، وِعَبارٍَة َفِصْي رَاِتَب، إوقَاَل الذََّهيبم :)َكاَن َصْدراً َكِبرياً، َواِفَر اجَلالَلِة، َذا َْسْ
َ
ُلوِك، وبَ َلَغ َأْعَلى امل

ُ
َل امل

إَل الرَّعيَِّة ...( وَكاَن َُمُْموَد الطَّرِيَقِة، ُُمَبَّباً 
 (129)

، وقاَل أَْيضاً : )َكاَن إَماًما َكِبريًا ، وَصْدراً ُمَعظَّماً، َعارِفًا بال َمْذَهِب،   
ٍٍ وَوقَاٍر ، وَجالَلةٍ  ُفوِظ، َحَسَن ال ُمَشارَكِة يف الُعُلوِم، َمِليَح الَوْعِظ، ُحْلَو الِعَبارِة، َذا َْسْ ِْ ِفرٍة، َدرََّس، ، وُحْرمٍة َوا َكِثرَي ال َم

َْرَاِف، ورَأى ِمَن الِعزِّ واَلْحرتَاِم واإلْكرَاِم َشْيًئا َكِثريًا ِمن ال َملُ  ِك واَأَكاِبِر، وَكاَن َُمُْموَد و وأَفْ ََّت ، وَصنََّف، وُروِسَل بِِه إَل اَأ

السِّريِة، ُُمبَّباً إَل الرَّعيَِّة(
 (130)

. 
ِثرَي ،وََكاَن ِإَماًما َكِبرياً ، وَصْدراً ُمَعظَّماً ، َعارِفًا بِاْلَمْذهبِ  ََ َع اْل ُفوِظ ، َحَسَن  وقاَل الصََّفِديم : )تَ َفقََّه ، َوْسَِ ِْ ، َكِثرَي اْلَم

ٍٍ وَوقَاٍر وَجالَ   ، َدرََّس ، َوأفْ ََّت ، وَصنََّف ، لٍة َوُحْرَمٍة َواِفرةٍ اْلُمَشارَكِة يف اْلُعُلوِم ، َمِليَح اْلَوْعِظ ، ُحْلَو اْلِعَبارَِة ، َذا َْسْ
َْرَاِف َورََأى ِمَن اْلِعزِّ َواإْلِْكرَاِم واَلْحرتَاِم ِمن اْلُمُلوِك َشْيئاً كَثرياً ، وََكانَ   ،، ُُمَبَّباً ِإََل الرَِّعيَّةِ ُموَد السِّريَِة ُمَْ  وُروِسَل بِِه ِإََل اْأَ

اَذ َدارِيََّة ِبْضَع َعَشرَة َسَنًة(َويلَ اْأُْستَ 
 (131)

. 

 الَمْبَحُث الَعاِشُر : َوفَاتُُه:
ِد بْ  ٍْ َخاِتَةُ َسَعاَدتِه الشََّهاَدُة ، َرِضَي اللَّه َعْنُه( ، وذُِكَر َعِن الشَّْيِخ ُُمَمَّ رَاَن الزَّاِهِد ال َمْشُهوِر نِ قَاَل ابُن َرَجٍب : )وَكاَن َْ  َس

ٍُ َلُه: َما فَ َعَل اهللُ بَك؟ قَاَل: َكفََّرْت ُذنُوبَنا سُ أَنَُّه قَاَل: )ر  اِر اْبَن اجَلْوزِيِّ يف الن َّْوِم، فَ ُقْل ٍُ أُْسَتاَذ الدَّ ُيوفُ ُهْم ، َرِضَي اللَُّه أَْي

َعْنُه(
 (132)

ٍْ ُعنُ ُقهُ َصْباً ِعْنَد ُهوَلَُكو، يف َصَفٍر، َسَنَة )  ِء ََلٍف ِمْن َأْعَياِن البَ َلِد ِمَن الُعَلَما(، وُذِبَح َمَعهُ آ656، فَ َقْد ُضرِب

                                                           

 ( . 216، واليونيِن هو قطب الدين أبو الفتح موسى بن ُممد، املتوىف سنة ) 1/222ل مرآة الزمان لليونيِن ( ذي128)
 . 12/221( سري أعالم النبالء للذهيب 129)
 ( .218) اُّْياز ، تويف سنة، والذهيب هو احلافظ ِشس الدين أبو عبد اهلل ُممد بن أَمد بن عثمان بن قَ  11/851( تاريخ اإلسالم للذهيب 130)
 .(261ن عبد اهلل ، املتوىف سنة )، والصفدي هو املؤرخ اأديب اللغوي  صالح الدين خليل بن أيبك ب 105-16/101(الوايف بالوفيات للصفدي 131)
رعا أعالم زمانه و ، وُممد بن سَران هو ُممد بن عبد العزيز بن أيب السعادات بن املعمَّر اخلالصي ، كان احد  1/15( َبقات احلنابلة َلبن رجب 132)

: )كان زاهًدا عابًدا، قانًعا باليسري، ممدود السِّماط للواردين، رفيع احملل، كثري التواضع، فارًغا  15/116وزهدا وصالحا ، قال الذهيب يف تاريخ اإلسالم 
ذا ، ّبة عالية( ، قلٍ : هذه القبة قائمة إَل يومنا ه( ، فُدفن برباَه بناحية اخلالِ وُبِن عليه ق ُ 662عن نفسه. وله أتباٌع كثريون وُمبون ، تويف سنة )
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يِن َعْبُد الرََّْمَنِ  َتِسُب ََجَاُل الدِّ ِْ ُهم : َأْوََلَدُه ال ُم يِن َعْبُد اهلِل،  ،، واأَُمراِء ، والَقاَدِة ، والُقَضاِة وَغرْيِِهم ، وِمن ْ وَشَرُف الدِّ

رميِ  ََ يِن َعْبُد ال وتَاُج الدِّ
(133)

 .ََل اهللُ تَ َعا، َرَِمَُهم 

ِِ الَجْوِِ ِّ  لمإَما ِ : الَحاِفِظ ُأسْ َتْخرِيجُ ، ْعَصميَّاِت الثََّمانِيَّاِت(ُجْزُء )اأَلَحاِديِث الُمْست َ : الَفْصُل الثَّاِلثُ  ِِ اب ا َتاِذ الدَّ
َِِضَي اهللُ َعْنهُ الُمْستَ ْعِصِم باهلِل َأِميِر ال  َِ  .، وَسَماعِه َعَلْيهِ ُمْؤِمِني

َِ  : التَّْخرِيُج والُجْزءُ الَمْبَحُث اأَلوَّلُ  ثي  : في اْصِطاَلَحاِت الُمَحد 
تَ يِِّب َأو الُوَريْ َقاِت الَِّذي ََيَْمُع ِفيه ُمؤلَِّفُه َأَحاِديثَ  َُ ثُوَن اجلُْزَء احَلِديثيِّ َعَلى ال دِّ َِ َدًة يف تَ  يُْطِل ٍُّ ال ُم ِِ َُوُن يف الَغاِلِب ُمتَّ

ثنَي يف   َمْوُضوِعَها ، َأو يف بَ ْعِض ِصَفاهِتا ال ُمتَ َعلَِّقِة باملَِت َأو اإلْسَناِد ، وَقْد أُْوِلَع َكِثرٌي ِمْن ُمَتأخِّريرَاِويها ، َأو يف َِدِّ ال ُم

ِمْثِل َهذا الن َّْوِع ِمَن التَّْألِيِف ، ويَ َقُع يف ُحُدوِد ِعْشرِيَن َوَرَقًة َكَما قَاَل احلَاِفُظ الذََّهيبم 
(134)

، وَهذا اجلُْزُء ََجََعُه اإلَماُم ُُمِْيي 
يِن ابُن اجَلْوزِيِّ أُْسَتاُذ َداِر اخِلالَفِة العبَّاسيَِّة ِمْن َأَحاِديِث وَمْرويَّاِت اخلَِليَفِة ال ُمْستَ ْعِصِم ب َنُه االدِّ َُوُن بَ ي ْ هلِل العبَّاِسيِّ الَّيت َي

 النَُّبويَُّة ، َوِهَي َثاَلثََة َعَشَر لََّم مَثَانِيَة رَِجاٍل ، وقاَل يف آِخرِه : )فَ َهِذه اَأَحاِديُث الشَّرِيَفةُ وبَ نْيَ النَّيبِّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوسَ 
ينِ َشيََّد اهلُل بِبَ َقائهِ -َحِديثًا بَ نْيَ َسيِّدنا َوْموَلَنا اإلَماِم ال ُمْستَ ْعِصِم باهلِل أَِمرِي ال ُمْؤِمِننَي  مَثَانِيَة  وبَ نْيَ النَّيبِّ  - َمَعاََل الدِّ

 ِبَرَواياتِه ، َكَما َنَصَر ِديْ َنُه احلَِنيِف ِبَشرِيفِ  رَِجاٍل ، وَهذا ِمْن أَقْ َرِب السََّنِد ، وَأْحَسِن الطمُرَِ ، أَقَ رَّ اهللُ َعنْيَ َرُسوِل اهلِل 
 . آرائِه ، وَمْنُصوِر رَايَاتِه(

 
 
 
 

                                                           

لتعريف ِاله ا وهي مشيدة باآلجر واجلِ ، مثمنة الشَل ، وجبنبه مقبة تعد اليوم أكب مقبة ببغداد ، وقد كتب الدكتور عبد اهلل اجلبوري مقالتني يف
 م( .1628م( ، وسنة )1622وِبقامه يف جملة الرسالة اإلسالمية سنة )

، ويف حاشيته مصادر أخرى لرتَجتهم كتبها ُمققه الدكتور عبد  21-1/61( وقد ذكر ترَجتهم احلافظ ابن رجب يف الذيل على َبقات احلنابلة 133)
 الرَمن بن سليمان العثيمني رَمه اهلل وغفر له .

 ن ورقة( .: )قلٍ: اجلزء عشرو  556-10/558( قال يف ترَجة احلافظ ابن عساكر من سري أعالم النبالء 134)
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َِدِّثنيَ  َلهُ َأْكثَ ُر ِمنْ ، فذنَّ أَمَّا التَّْخرِيجُ  َْ –، فَ ُهو َمْعًَن ِعْنَد ال ُم ِمن ال ُمْشرَتِك -ُر أَبو َزْيٍد َرَِمَهُ اهللُ َكَما قَاَل َشْيُخَنا الَعالَّمةُ َب

اللَّْفِظيِّ 
(135)

 َأَحاِديَث ُشُيوخِه ال ُمْشَتِمَلِة نْ ، ويُ رَاُد به ُهَنا يف ِمْثِل َهذا اجلُْزِء انِْتَقاُء وانِْتَخاُب ُأُصوِل َْسَاَعاِت الشَّْيِخ مِ 
 .َأو اإلْسَناِد وحَنِْو َذِلكَ  ، وِمْن َغرَاِئَب يف ال َمَْتِ ِديثيٍِّة ِمْن ُعلمِو إْسَنادٍ َعَلى فَ َوائَِد حَ 

ََسِب ُحرُ  ُهم ِِ َُوُن َهذا اَلنِْتَقاءُ ُمرتَّباً َعَلى َأْْسَاِء ال شمُيوِخ الَِّذين َرَوى َعن ْ َنِئٍذ ُيَسمَّى )ُمْعَجماً(، وِف اوَقْد َي ل ُمْعَجِم ، وِحي ْ
َُوُن َحَسَب اأَْقَدِم ِمْن ُشُيوخِه، أَو اَأْعَلى إْسَناداً، أَو َعَلى َحَسِب البُ ْلَداِن ، وَهذا ُيَسممونُه )َمْشيَ  َخًة(، َأو يُ َؤلَُّف أَو َي

ِل فَ َواِئَد ُمْنتَ َقاٍة َعْشوائّياً بَِغرْيِ ت َ  َْ ُهم َما يُ ْنتَ َقى ِمَن ْرتِيٍب، وِحْيِنئٍذ ُيَسمَّى )فَ َوائُِد( ، ويُوَرُد يف تَ رْ َعَلى َش ََجٍة ُكلِّ َواِحٍد ِمن ْ

اَأَحاِديِث الَعالِيِة اإلْسَناِد أو الَغرِيبِة أَو حَنْو َذِلكَ 
(136)

 . 
بِه ممَّْن حيُْ وَأحَيانًا يَ ْعُسُر َعَلى ال ُمؤلِِّف َذِلَك )التَّْخرِيُج( فَ َيْسَتِعنُي  َُالَّ َسِن َذِلَك، قَاَل احلَاِفُظ اخَلِطيُب بِبَ ْعِض أَقْ رَانِه َأو 

َُِن الرَّاِوي ِمْن َأْهِل اْلَمْعرَِفِة بِاحلَِْديِث َوِعَلِلِه َواْخِتاَلِف ُوُجوِهِه َوَُرُ  َر َذِلَك ِمْن أَنْ َواِع ُعُلوِمهِ البَ ْغَداِديم : )َوِإْن َلَْ َي  ِقِه َوَغي ْ
ْوِم جَمِْلِسِه فَ َقْد َكاَن ََجَاَعٌة ِمْن ي َ فَ يَ ْنَبِغي َلُه َأْن َيْسَتِعنَي بِبَ ْعِض ُحفَّاِظ َوْقِتِه يف ََتْرِيِج اْأََحاِديِث الَّيِت يُرِيُد ِإْماَلَءَها قَ ْبَل 

ُشُيوِخَنا يَ ْفَعُلوَن َذِلَك ...(
 (137)

ْمِع ، إلَماَم ابَن اجَلْوزِيِّ انْ َتَدَب نَ ْفَسُه ِْلذا اجلَ وَهَذا َما َحَصَل ِْلَذا اجلُْزِء ، فذنَّ ا . 
 .بَ ْعِض ُشُيوخِه  َحاِديثِه َعنْ فَانْ َتَخَب بَ ْعَض َْسَاَعاِت اخلَِليَفِة أَِمرِي ال ُمْؤِمِننَي ال ُمْستَ ْعِصِم باهلِل ِمْن أَ 

ِِ الَجْوِِ ِّ  َعِ الَخِليَفِة الُمسْ : تَ ْوثِيُق ِنْسبِة َهذا الُجْزِء إلى ُمَؤل فه الثَّاِني مبحثال :اإلَما ِ اب  تَ ْعِصم باهلِل العبَّاسي 
ََِتاُب َمْقُطوٌع بِِنْسَبتِه إَل ال ُمؤلِِّف ابِن اجَلْوزِيِّ  ُ َذِلَك بأُُموٍر: ،ال  ويَ َتبَ نيَّ

ََِتاِب َمَع ِنْسبتِه إَل ُمَؤلِّ  -1  فِه.َما ُكِتَب َعَلى ِغاَلِف ال َمْخطُوِط ِمْن اْسِم ال
 َما يُوَجُد ِفيه ِمن السََّماَعاِت والتََّملمَاِت ، اآلتيُة ذِْكرَُها ، َوِهَي ِمْن َأَهمِّ أََدَواِت التَّوثي ٍِّ.  -1

 

                                                           

، وكان العالمة بَر عاملا مدققا زاهدا متواضعا غيورا  55( كتاب التأصيل أصول التخريج وقواعد اجلرح والتعديل لشيخنا العالمة بَر أبو زيد ص 135)
عاَل وجزاه عن َمه اهلل تعلى اإلسالم ، ومن فضل اهلل علي أين جالسته ودرسٍ عليه بعضا من سنن ابن ماجه حينما كان إماما يف املسجد النبوي ، ر 

 اإلسالم واملسلمني خري اجلزاء  .
 . 12( يراجع كتاب حصول التفريج بأصول التخريج، لشيخ بعض مشاخينا العالمة احملدث أَمد بن الصدي ٍّ الُغماري ص 136)
 . 1/88( اجلامع أخالَ الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي 137)
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( َرَواُه 212 )تيِّ وممَّا َُيَْزُم ويُ ْقَطُع بِثُُبوتِه َأنَّ تِْلِميَذ ال ُمَصنِِّف ابِن اجَلْوزِيِّ َوُهو احلَاِفُظ ال ُمَؤرُِّخ ابُن الُفَوَ -2

َعُه ِمن ابِن اجَلْوزِيِّ بال َمدْ  سِة الَبِشرييِِّة رَ يف تَارخيِه ال ُمَسمَّى )جَمَْمِع اآلَداِب يف ُمْعَجِم اأَْلَقاِب( ، وذََكَر أَنَّهُ ْسَِ

(652يف َرَجٍب َسَنَة )
 (138)

َِيِّ لِبَ ْعِض َتاَلِمذتِه ، ذََكَر َذِلَك يف َمَواِضَع ، وإليكَ    ، ُثَّ َأْْسََعُه ابُن الُفَو
 :اذِْكَرهَ 

َع َعَليَّ اَأَحادِ  -أ رمِِي بِن َعِلي  البَ ْغَداِديِّ : )ْسَِ ََ يِن َأيب ََاِلٍب َعْبِد ال يَث الثَّالَثََة قَاَل يف تَ ْرََجَِة ُقْطِب الدِّ
ٍد يُوُسَف بَعَشَر ال مُ  يِن َأيب ُُمَمَّ َ ٍِّّ َْسَاِعي ِمن الصَّاِحِب السَِّعيِد ُُمِْيي الدِّ ِن َعْبِد الرََّْمَِن ْستَ ْعِصميَِّة ، ِِ

َْضرَِة َواِلدِه ، يف يَ ْوِم اَأَحِد ثَا ِمَن َعَشَر بِن اجَلْوزِيِّ ، ِبَسَماعِه ِمن ال ُمْستَ ْعِصم باهلِل ِبَسِنده ، وَذِلَك ِِ

ِة َسَنَة ََخَْس َعَشرَة وَسْبِعَمائَة( ِمنْ  ِذي احِلجَّ
 (139)

 . 
َع بَِقراَءيت  -ب رَازِيِّ الصمويفِّ : )وْسَِ ي ْ يِن إبْ رَاِهيَم بِن َجْعَفٍر الشِّ َعَلى َسيِّدنا اَأِمرِي -وقَاَل يف تَ ْرََجَِة ِقَواِم الدِّ

تَ ْعَصِم باهلِل َأيب َأَْمََد َأيب ال َمَناِقِب ال ُمَباَرِك بِن اإلَماِم ال ُمسْ  ال ُمَعظَِّم َأيب َنْصٍر ُُمَمَِّد بِن اَأِمرِي السَِّعيدِ 
َ ٍِّّ رَِوايتِه َعنْ  -َعْبِد اهللِ  يَع اَأْخَباِر الثَّالَثَة َعَشَر الثََّمانيَّاِت ، ِِ ه ِبَسَنِدهأَ  َجَِ وَأْخبَ ْرتُُه  .بِيه ، َعْن َجدِّ

ْعُتها َعَلى الصَّاِحبِ  يِن َأيب ُُمَمٍَّد يُوُسَف بِن اجلَ  َأينِّ ْسَِ ْوزِيِّ َعن ال ُمْستَ ْعِصِم السَِّعيِد الشَِّهيِد ُُمِْيي الدِّ

ٍ  وَسْبِعَمائَة جِبَرنَداِب تَ ْبِيَز( أَْيضاً ، وَصحَّ َذِلَك يف َشْهِر َربِيٍع اَأوَِّل َسَنَة ِس
 (140)

 . 
يِن َأيب ُُمَمَّ  -ت ِس ٍد احَلَسِن بِن َعِليِّ بِن احَلَسِن الَفارِسيِّ الشِّ وقَاَل يف تَ ْرََجَِة َكَماِل الدِّ َِيِم ال ُمَهْندِّ رَازِيِّ احَل ي ْ

َع اَأَحاِديَث الثََّمانيَّاِت ِمْن رَِوايِة اإلَماِم ال ُمْستَ ْعِصِم باهلِل َأيب َأَْمََد َعْبِد اهلِل أَِمرِي ال مُ  ْؤِمِننَي َعَلى : )وْسَِ
َواِلِده اخلَِليَفِة  مٍَّد ، ِبَسَماعِه ِمْن أَبِيه اَأِمرِي َأيب ال َمَناِقِب ال ُمَباَرِك ، ِبَسَماعِه َعَلىاَأِمرِي َأيب َنْصٍر ُمَُ 

يِن ، يف َشْهِر َربِيٍع اَأوَّ  ، وَذِلَك جِبَرَنداِب تَ ْبِيَز ، يف زَاِويِة َمْوَلَنا ُقْطبِ  ٍ  وَسْبِعَمائَة الدِّ  ِل َسَنَة ِس
 
 

                                                           

 ن املدرسة البشريية كانٍ يف غريب بغداد ، قريبا من قب الزاهد معروف الَرخي .( سب ٍّ أن ذكرنا يف الفصل اأول أ138)
ي 139)  . 101-2/100( جممع اآلداب يف معجم األقاب َلبن الفَو
ي 140)  . 2/120( جممع اآلداب يف معجم األقاب َلبن الفَو
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يِن َأيب ُُمَمٍَّد يُوُسَف بِن احلَاِفِظ َأيب ْعتُ َها َعَلى الصَّاِحِب ُُمِْيي الدِّ  الَفرَِج بِن اجَلْوزِيِّ بِِقرَاَءيت ، وَأَخْبتُهُ َأينِّ ْسَِ

، َعن اخلَِليَفِة أَْيضاً(
 (141)

 . 
يِن َأيب ال َمَعايل َنْصِر بِن َعْبِد اهللِ  -ث َع َمَعَنا بِن َأَْمََد احَلْريبِّ  وقَاَل يف تَ ْرََجَِة جَمِْد الدِّ  اَأِديِب : )ْسَِ

يِن يُوُسَف بِن اجَلْوزِيِّ بال َمْدَرسِة البَ  ِشرييِِّة ، اَأَحاِديَث الثَّالَثََة َعَشَر َعَلى َشْيِخنا الصَّاِحِب ُُمِْيي الدِّ
يِن عَ يف َرَجٍب َسَنَة َثاَلَث َوََخِْسنَي وِستَِّمائََة ، بِِقرَاَءِة الصَّاحِ  َلى اإلَماِم ال ُمْستَ ْعِصِم باهلِل ِب ُُمِْيي الدِّ

أَِمرِي ال ُمْؤِمِننَي( 
(142)

. 
 اإلَماِم وقاَل يف تَ ْرََجِة َشْيِخِه ابِن اجَلْوزِيِّ َجاِمِع َهَذا اجلُْزِء: )وَحَصَل َلهُ الُقْرُب واَلْخِتَصاُص يف َحْضرَةِ  -ج

َع َعَلْيهِ  ْعَناَها َعَلْيِه َسَنةَ  ال ُمْستَ ْعِصِم باهلِل ، وْسَِ َثاَلٍث َوََخِْسنَي(  اَأَحاِديَث الثَّالَثََة َعَشَر ، وْسَِ
(143)

. 

 الثَّالُث : َسَماَعاِت الن ْسَخِة الَخط يِة : مبحثال
ََِتاِب ِإََل ُمَؤلِِّفِه، وتُؤكُِّد أَيضاً  ٍْ اإنَّ السََّماَعاِت ْلا َأَُهيٌَّة َكِبريٌة يف توثي ٍّ ِنْسَبِة اْل ا َكاَن ْلِقيَمَة اْلِعْلِميََّة ِْلَِذِه النمْسَخِة ، وَأهنَّ

ََِباِر الَّذِ  َُوا َح ٍَّّ رَِوايِتها.َُمَطَّ أَْنظَاِر الُعَلَماِء َْلا ، وِلَذِلَك َعَقُدوا ال َمَجاِلَس ِلَسَماِعها وِقرَاَءهتا َعَلى الشمُيوِخ ال  ين َِتَلَّ

َع الت َّْعرِيِف ِبَْن ذُِكُروا ِفيها وإليَك تِْلَك السََّماَعاِت ، مَ 
(144)

: 

 :السََّماُع اأَلوَّلُ 
 .(252السمرََّمرِّيِّ، بتاريخ )ِِبَطِّ رَاِوي اَأَحاِديِث ال ُمْستَ ْعَصميَّاِت الثََّمانِيَِّة احلَاِفِظ 

 
 
 

                                                           

ي 141)  . 126-1/128( جممع اآلداب يف معجم األقاب َلبن الفَو
ي ( جممع اآلداب يف142)  . 512-1/511 معجم األقاب َلبن الفَو
ي 143)  . 5/111( جممع اآلداب يف معجم األقاب َلبن الفَو
 ( ومن أُهلٍ العريف به فمعناه أين َل أقف على ترَجته .144)
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يُع َهذا اجلُْزِء الشَّْيُخ اجلَِليُل الَعاَِلُ النَِّبيُل الطَّاِلُب ا يِن َعْبُد أَ )احَلْمُد هلِل َربِّ الَعاَلِمنَي ، َقرأَ َعَليَّ َجَِ ُث ِقَواُم الدِّ دِّ َِ ثِيُل ال ُم

ِسِن الَفِقيُه الشَّاِفعيم ال َمْعُروُف بابِن َجََ  ِْ  نَ َفَعُه اهلُل بالِعْلِم اِل الث ََّنا ال ِمْصرِيم اهلِل بُن َعِليِّ بِن َعْبِد ال ُم
(145)

، وَأْخبَ ْرتُُه 
ُهم : اإلَماُم الَعاَِلُ العَ  ُهم، ِمن ْ ٍة ِمْن َمَشاخِيي َرِضَي اهلُل َعن ْ مُة ال ُمْسِنُد ال ُمَعمَُّر الَّ ِبَسَنِدي يف أَوَّلِه ، وِبَسَماِعي َلُه َعَلى ِعدَّ

يِن ]بُن  َأيب ُب َنِصرُي الدِّ َْ  َنْصٍر َأَْمَُد بُن َعْبِد السَّاَلِم بِن َِتِيِم بِن ُع
(146)

يِن َأيب ُُمَمٍَّد  ، ِبَسَماعِه َعَلى الَعالَّمِة َجاَلِل الدِّ

ُبٍ احلَْنَبِليِّ  َْ َعْبِد اجلبَّاِر بِن َعْبِد اخلَاِل ٍِّ بِن ُع
(147)

يِن َأيب َعْبِد اهللِ    ُُمَمَِّد بِن اَأَْنَِب َأَْمََد بنِ  ، وِمْن َلْفِظ احلَاِفِظ َصْدِر الدِّ

ََسَّاِر  ال
(148)

ِد بِن َُمُْموٍد   . ِد بِن ُُمَمَّ يِن َأيب ََاِلٍب ُُمَمَّ ْيِخ ال ُمْسِنِد بَِقيَِّة السََّلِف ََجَاِل الدِّ لَعْدلِ اوَْسَاِعي ِمَن الشَّ
(149)

 ،

يِن َأيب احَلَسِن َعِليِّ بِن َعْبِد اهلِل بِن َأيب الَقاِسِم ال ُمْقرِئ  ِبَسَماعِه َعَلى الشَّْيِخ َزْيِن الدِّ
(150)

، وإَجاَزتِه ِمن اإلَماِم الَعالَّمِة 

يِن َعْبِد الصََّمِد بِن َأَْمََد بِن َعْبِد الَقاِدِر بِن َأيب اجَلْيِش ال ُمْقرِئ  جَمِْد الدِّ
(151)

ِد بِن َأيب ،  يِن َأيب َعْبِد اهلِل ُُمَمَّ وَرِشيِد الدِّ

الَقاِسِم َعْبِد اهلِل بِن ُعَمَر ال ُمْقرِئ 
(152)

يِن َأيب ََاِلٍب َعِليِّ بِن َأَْنََب بِن ُعبَ ْيِد اهلِل اخلَازِنِ  ، وتَاِج الدِّ
(153)

يِن   ، وَجاَلِل الدِّ

ُبٍ ، وَعْبِد ال ُمِغيِث بِن ُُمَمَِّد  َْ . . بِن َعْبِد ال ُمِعيِد بِن َعْبِد ال ُمِغيِث بِن ُزَهرْيٍ احَلْريبِّ يف]..ابِن ُع
(154)

 

                                                           

احملسن ، ينظر : الضوء  بن عبد ( هو : الشيباين املصري ، جاء ذكره يف ترَجة أحفاده إبراهيم وعبد اهلل وعلي ابناء عبد الرَمن بن عبد اهلل بن علي145)
 . 126/ 5، و 5/12، و 1/56الالمع 

لبشريية بغريب ا( هو : نصري الّدين أَمد بن عبد السالم بن ِتيم بن أيب نصر بن عبد الباقي بن عَب البغدادي املعّمر احلنبلي ، كان مدرسا باملدرسة 146)
، والدرر الَامنة  5/56، وذيل َبقات احلنابلة َلبن رجب  2/10يف بالوفيات للصفدي ( ، ينظر : الوا225بغداد ، وْسع منه خل ٍّ ، وتويف سنة )

 . 1/100َلبن حجر
َب البغدادي ، تقدمٍ ترَجته يف مبِث تالميذ ابن اجلوزي .147) َْ  ( هو : جالل الدين أبو ُممد ابن ُع
 بِث تالميذ ابن اجلوزي .( هو : صدر الدين أبو عبد اهلل بن الَسار البغدادي ، تقدمٍ ترَجته يف م148)
 ( ِثٍ كثريا عن هذا الشيخ فلم أجد له ذكرا ، ومديح العالمة السمرََّمرِّي له يدل على إمامته .149)
تالميذ  مبِث يف( هو : زين الدين أبو احلسن علّي بن عبد اهلل بن عمر بن أيب اْلَقاِسم احلنبلي البغدادي ،َأخو احلافظ رشيد الّدين ، تقدمٍ ترَجته 150)

 ابن اجلوزي .
 ( هو : جمد الدين أبو أَمد عبد الصمد بن أيب اجليش احلنبلي البغدادي ، تقدمٍ ترَجته يف مبِث تالميذ ابن اجلوزي .151)
 ( هو : رشيد الدين أبو عبد اهلل ُممد بن أيب القاسم احلنبلي البغدادي احلافظ ، تقدمٍ ترَجته يف مبِث تالميذ ابن اجلوزي .152)
 : اإلمام املؤرخ ابن الساعي البغدادي خازن كتب املدرسة املستنصرية ، تقدمٍ ترَجته يف مبِث تالميذ ابن اجلوزي . ( هو153)
 ( هو : أبو العز البغدادي ، احملدث الثقة ، تقدمٍ ترَجته يف مبِث تالميذ ابن اجلوزي .154)
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يِن َأيب احَلَسِن َعِليِّ بِن َأيب الُيْمِن َسْنَجِر بِن َعبْ  ِد اهلِل السبَّاِك احلََنِفيِّ وَْسَاِعي أَْيضًا َعَلى الَعالَّمِة أَْقَضى الُقَضاِة تَاِج الدِّ

(155)
رمِِي ، وَوَلِده ُقطْ  ََ يِن َعْبِد ال ِب الدِّ

(156)
َِ بِن َأَْمََد بِن ُُمَمَّدِ  يِن َعْبِد الرَّزَا  ، ِبَسَماِعِهما َعَلى اإلَماِم ال ُمَؤرِِّخ َكَماِل الدِّ

َِيِّ الشَّْيَباينِّ  بِن الُفَو
(157)

. 
يِن َأيب َعْبِد اهلِل  يِن َأيب احَلَسِن َعِليِّ بِن اَأَعزِّ ُُمَمَِّد ابِن َشيِخنا اإلَماِم ِعزِّ الوِبَسَماِعي أَْيضاً َعَلى اإلَماِم الَعالَّمِة َفْخِر الدِّ دِّ

وِ  ِْ يِن يُوُسَف بِن أَبَاِن بِن َعْبِد اهلِل البَ ْغَداِديِّ النَّ يِّ السمْهَرَوْرِديِّ ، ِبَسَماعِه َعَلى اإلَماِم َجاَلِل الدِّ
(158)

 . 
ِد بِن اإلَما يِن َأيب العبَّاِس َأَْمََد بِن ُُمَمَّ ِث َشَرِف الدِّ دِّ َِ يِن َأيب احَلَسِن مِ وِبَسَماِعي أَْيضاً َعَلى الشَّْيِخ ال ُمْسِنِد ال ُم  َظِهرِي الدِّ

اَزُروينِّ  ََ َعِليِّ بِن ُُمَمَِّد بِن ُُمَمَِّد بِن َُمُْموٍد ال
(159)

يِن َأيب احَلَسِن َعِليِّ بِن احَلسَ ، ِبَسَماعِه َعَلى الَعْدِل حُ  ِة الدِّ ِن بِن جَّ
َِ بِن الُفَوَيِّ ، َْسَاُعُهم ُكلمُهم َعَلى اإلَماِم الَعالَّمِة ُُمْيِ  يِن َعْبِد الرَّزَا يِن َأيب ال ُمظَفَِّر  ي]....  ، والشَّْيِخ ََجَاِل الدِّ الدِّ

 يُوُسَف بِن اجَلْوزِيِّ ، ِبَسِندِه .
َها نَ َقَل ، وَْسَاِعي ٍَ َعْرضاً َمِعي بُِنْسَخِة َْسَاِعي ، وِمن ْ َأَجْزُت و  ِمْن َغرْيِهم ، اقْ َتَصْرُت َعَلى َهذا الَقْدِر ، وَصحَّ َذِلَك وثَ َب

َرِف اَلْساَلِم ابِن احلَْنَبِليِّ شَ َلُه َما حيَِ ٍّم يل وَعِنِّ رَِوايُتُه يف َحاِدي َعَشَر َشْعَباَن َسَنَة َسْبٍع وََخِْسنَي وَسْبِعَمائَة ، ِبَْدَرسِة 
ٍد السمرَّمَ  ُروسِة ، وَكَتَب يُوُسُف بُن ُُمَمَِّد بِن َمْسُعوِد بِن ُُمَمَّ ِْ يم احلَْنَبِليم ، َحاِمداً رِّ َداِخِل بَاِب الَفرَاِديَس ِمْن ِدَمْش ٍَّ ال َم

ِبه أَ  ِْ  َْجَِعنَي ]... (.اهللَ وُمَصلِّياً وُمَسلِّماً َعَلى ُُمَمٍَّد وآلِه وَص

 

                                                           

لوم بغداد ، انتهٍ إليه رئاسة املذهب باملدرسة املستنصرية، وتفرد هناك بالع ( هو : تاج الدين علي بن سنجر بن السباك البغدادي احلنفي ، عاَل155)
 . 162/ 1، وذيل التقييد للفاسي  281/ 2( ، ينظر : أعيان العصر للصفدي 250اأدبية ، تويف سنة )

 ( َل أجده .156)
ي الشيباين ، احملدث املؤرخ اأديب ، تقد157)   مٍ ترَجته يف مبِث تالميذ ابن اجلوزي .( هو : كمال الدين أبو الفضل بن الفَو
 ( ِثٍ عن رجال هذا السماع فلم أجدهم .158) 
، وجده ظهري الدين  1/66( ، ينظر : الوفيات حملمد بن رافع السالمي 216( هو : شرف الدين أبو العباس الَازروين ، احملدث الثقة ، تويف سنة )159) 

 ، ومن كتبه املطبوعة كتاب خمتصر التاريخ وقد حققه الدكتور مصطفى جواد . (662هو اَلمام املصنف املشهور املتوىف سنة )
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 السََّماُع الثَّاني
ٍد اَأْزَهِر َعَلى َعاِئَشةَ   ِد بِن َأَْمََد بِن ُُمَمَّ يِن ُُمَمَّ ْيِخ الَقاِضي َِشِْس الدِّ يِّ ، َسَنَة  ِلَصاِحِب َهِذه النمْسَخِة الشَّ الشَّرَائِِ
(826) 

يَع َهِذه اَأَحاِديَث الثََّمانيَّاتِ )احَلْمُد هلِل والصَّاَلُة والسَّاَلُم َعَلى ِعَبادِه الَّ  َعَلى َشْيَخِتنا ال ُمْسِنَدِة أُمِّ  ِذيَن اْصطََفى ، ْسََِع َجَِ

يِّ البَ ْعَلبَيِِّة ُثَّ الدَِّمشْ  يِن إبْ رَاِهيَم بِن َخِليٍل الشَّرَائِِ ِقيَّةِ َعْبِد اهلِل َعاِئَشَة ابنِة الشَّْيِخ َصارِِم الدِّ
(160)

َلُه إْن َل ، بذَجاَزهِتا  
يِن يُوُسَف بِن َمْسُعوٍد السمرََّمرِّيِّ ، ِبَسَنِده تَ رَاُه ِِبَطِّه ، بِِقرَا َُْن َْسَاعاً ِمَن احلَاِفِظ ََجَاِل الدِّ ِة ]...  اخَلطِّ ال ُمِعيِد ُُمَمَِّد ءَ َي

ُهم  ِد بِن َعْبِد اهلِل اخلَْيِضرِيِّ َعَفا اهلُل َعن ْ بِن ُُمَمَّ
(161)

ٍُ َُّنرَْيِ بِن َجبَّاِر بِن َعِلي  اخلَْيِضرِيِّ ، ]...  َزي ْ ، أُْخُتُه  َنُب َسارَُّة بن
يِن ُُمَمَّدِ  ِد بِن احَلرِيريِّ ، وَصاِحُب َهِذه النمْسَخِة الشَّْيِخ ]....  الدِّ يِن َعِليم بُن ُُمَمَّ ِن َأَْمََد بِن ُُمَمٍَّد اَأْزَهِر ب ابنةُ َعاَلِء الدِّ

ٍِ ثَاين َشْهِر ِذي ِقْعَدِة َسَنَة ِتْسٍع وَثالَِثنَي و ]...  ال ِمصْ  ٍَ يَ ْوَم السَّْب مَثَاَّنَائَة ، ِبَْنِزيل رِيِّ الشَّاِفعيِّ الَعْدِل ، وَصحَّ َذِلَك وثَ َب
ٍِ َْليا ِمْن ِدَمْش ٍَّ ، وَأَجاَزْت لََنا ال ُمْسِمَعَة ، وهلِل احَلْمُد ، َصلَّى اهللُ َعَلى َسيِّدِ  ِبِه وَسلََّم( .نا ُمَُ بِبَ ْي ِْ  مٍَّد وآلِه وَص

 السََّماُع الثَّاِلثُ 
 (601ِقرَاءِة ُُمَمَِّد بِن َأَْمََد ال ُمَظفَّرِيِّ ابِن الَفاُخورِيِّ َعَلى الَقاِضي ابِن اَأَمانِة، َسَنَة )

 
 
 
 

                                                           

، وتوفيٍ  11/22( هي : عائشة بنٍ إبراهيم بن خليل بن عبد اهلل الدمشقية ، احملدثة الثقة ، روت كتبا كثرية ، ذكرها السخاوي يف الضوء الالمع 160)
ين يف نة الشيوخ والصِابة واملَت أم عبد اهلل عائشة بنٍ ابراهيم املعروفة بابنه الشراحيي( ذكره الرودا( ، وْلا مؤلف بعنوان : )اَلربعون املتباي811سنة )

إبراهيم  وأبوها هو صارم الدين البعلي الشراحيي. يضري ، ث رواه بذسناده إليها، َتريج القطب ُممد بن ُممد بن اخل 81صلة اخللف ِبوصول السلف ص 
 .1/16ان املائة الثامنة َلبن حجر ( ، ينظر : الدرر الَامنة يف أعي265تويف سنة ) بن خليل بن عبد اهلل ،

بن سليمان بن داود بن فالح بن َميده، اخليضري الزبيدي الدمشقي  -بَسر الضاد -( هو : قطب الدين ُممد بن ُممد بن عبد اهلل بن خيضر161)
 ، ودرسنفات ، وويل قضاء الشافعية بدمش ٍَّلزم احلافظ ابن حجر وغريه ، وصنف مص( ، و 861( ، وتويف سنة )811الشافعي، احلافظ ، ولد سنة )

ي ص يف عدة مدارس ِبا ، ينظر : نظم العقيان يف  . 161 أعيان اأعيان للسيَو
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ال ُمَظفَّرِيم )احَلْمُد هلِل َوْحَدُه ، َقرأَُه َأَْجَُع َكاتُِبهُ ُُمَمَُّد بُن َأَْمََد 
(162)

، نَزِيُل َجاِمِع الَغْمرِيِّ ، الَفاُخورِيم َواِلُدُه ، َعَلى الشَّْيِخ  

رمِِي بابِن اَأمَ  ََ يِن الشَِّهرِي بَِنَسبِه ال نةِ ااإلَماِم الَعاَلِِ ال ُمْعَتَبِ َشْيِخ اإلْساَلِم َأيب الَفْضِل َجاَلِل الدِّ
(163)

، ِبرَِوايتِه َلُه إْذناً  
يِن إبْ رَاِهيَم بِن َخِليٍل الشَّرَاحييِّ  اتَبًة ِمَن ال ُمْسِنِدة أُمِّ َعْبِد اهلِل َعاِئشَة ابنِة الشَّْيِخ َصارِِم الدِّ ََ َمْشِقيَِّة ، ُم  البَ ْعَلبَيِِّة ُثَّ الدِّ

اتِبه َما قرأَ  ََ ْعَدِة َسَنَة إْحَدى وِتْسِعَمائَة ، ُه وَما ََيُوُز َلُه رَِوايُتُه بَِتارِيِخ َسابَع َعَشَر ِذي القِ ِبَسَنِدها أَوَّلِه ، وَأَجاَز ال ُمْسِمِع ِل
بِه َوَسلََّم ، واحَلْمُد هلِل . ِْ  وَصلَّى اهللُ َعَلى ُُمَمٍَّد ، وَعَلى آلِه وَص

يٌح َذِلَك ، َكَتَبهُ َعْبُد الرََّْمَِن بُن ُُمَمَِّد ْبِن اْأَمَ  ِِ َذِلَك َفْضُل اهلِل ]...  ُُمَمَّد وآلِه انَِة اإلبْ َيارِيم الشَّاِفعيم ]....  نَ َقَلهُ ، و َص
بِه وَسلََّم(.  ِْ  وَص

 الَمْبَحُث الرَّاِبُع: َوْصُف َمْخُطوطَِة الِكَتاِب، وِذْكُر الُخطُواِت الُمتَّبَ َعِة في َتْحِقيِقه:
ٍَ َْلا، َُمُْفوَظًة يف ِخزَانَِة الَعالَّمِة َعْبِد احلَ اْعَتَمْدُت يف ََتِْقي ٍِّ َهذا اجلُْزِء  َِتَّاينِّ َرَِمَهُ اهللُ تَ َعاََل َعَلى ُنْسَخٍة َفرِيَدٍة َل ُأْخ يِّ ال

اِت ، ََتْرِيُج احلَاِفِظ يَّ يف ال َمْغِرِب ، وَقْد َأَشاَر إليَها يف ِكَتابِه ِفْهرِس الَفَهاِرِس ، فَ َقاَل: )اَأَحاِديُث ال ُمْستَ ْعِصميَّاِت الثََّمان

يِن يُوُسَف ]ابِن  أُْسَتاِذ َداِر اخِلالَفِة ُُمِْيي الدِّ
 (164)

ُمْؤِمننَي احلَاِفِظ َأيب الَفرَِج ابِن اجَلْوزِيِّ احلَْنَبِليِّ البَ ْغَداِديِّ لإلَماِم أَِمرِي ال  
، َوِهَي َثالَثَة َعَشَر َحدِ  ْوَلَنا اإلَماِم ال ُمْفتَ َرِض الطَّاَعِة يثاً، قَاَل يف أَوَِّْلا: قَ رَْأُت َعَلى َسيِِّدنا ومَ ال ُمْستَ ْعِصِم باهلِل العبَّاِسيِّ

َلِة ال ُمْسِلِمنَي ابنِ  يِع اأَنَاِم َأيب َأَْمََد َعْبِد اهلِل ال ُمْستَ ْعِصِم باهلِل أَِمرِي ال ُمْؤِمِننَي وِقب ْ ر ، اإلَماِم َأيب َجْعَفٍر ال َمْنُصو  َعَلى َجَِ
ٍُ َلُه  يِن احلَِنيِفيِّ ِبطُوِل َسَطَوات-قُ ْل أَيََّدَك اهللُ -أَنْ َبَأَك  -ِه َرَفَع اهللُ قَ َواِعَد ال َمْجِد الَعبَّاِسيِّ ِبطُوِل َحَياتِه، وَقَمَع ُمَعاِنَد الدِّ

 ِمْن نَ ْيَسابُوَر ... إخل .أَبو ُُمَمٍَّد ال ُمَؤيُِّد الطموِسيم يف ِكَتابِه إليَك  –بالت َّْوِفي ٍِّ اإلل َِهيِّ 
 

                                                           

( ، 826د سنة )الفاخوري ، ول( هو : ُممد بن أَمد بن ُممد بن عبد اهلل الفاخوري أبوه الشافعي ، نزيل جامع الغمري ، ويعرف باملظفري ، وبابن 162)
 ، وذكر له بعض قراءته وْساعته ، ث قال : )له ُهة ورغبة يف اَلشتغال( . 2/26ذكره السخاوي يف الضوء الالمع أهل القرن التاسع 

دين أبو الفضل قضاة، جالل ال( هو : عبد الرَمن بن ُممد بن أَمد بن عبد العزيز بن عثمان بن سند بن خالد اأنصاري اإلبياري الشافعي، أقضى ال163)
ي يف قاابن اإلمام العالمة بدر الدين املعروف بابن اأمانة ، روى عن احلافظ ابن حجر وغريه ، وأجاز له َجاعة ، منهم عائشة ابنة الشرائِي،  ل السيَو

قيه( ، ل هو دينا وخريا وسيادة ... فاهلل حيفظه ويب: )وويل تدريس الشافعية بالشيخونية وغري ذلك ، ونعم الرج 115نظم العقيان يف أعيان اأعيان ص 
 : )له تاريخ يف جملدات، وتذكرة يف جملدات، ومناسك( . 186/ 1وقال ابن الغزي يف  ديوان اإلسالم 

 ( جاء يف الَتاب : )سبط( ، وهو سب ٍّ قلم من احلافظ الَتاين ، والصواب ما أثبته .164)
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جَلْوزِيِّ خُمَرِِّجها ، َعن اأَْرِويها بالسََّنِد إَل ابِن الُفَوَيِّ ال َمْذُكوِر يف َحْرِف الَفاِء ، َوُهو َعن احلَاِفِظ َأيب ال ُمَظفَِّر يُوُسَف ابِن 

َها ُنْسَخٌة َمسْ  ُموَعٌة َقِدُّيٌة ِجّداً(ال ُمْستَ ْعِصِم باهلِل، َرَِمَُهم اهللُ، وِعْنِدي ِمن ْ
 (165)

  . 
وَّنًَة ِمْن )10والنمْسَخُة تَ َقُع يف ) ََ َواِن، ُم ٍة )10( َوَرقَاٍت َمَع الُعن ْ َِ ٍة ، يف ُكلِّ َصْف َِ ( َسْطرًا ، َوِهَي ُنْسَخٌة 11( َصْف

َها السََّماَعاُت الَّيت ذََكْرهُتا، ونَاِسُخَها ِفيما يَ ْبُدو سُ  َقَنٌة ، َوَعَلي ْ رمِِي ْنَبٌل َعِتي ٍُّ ال َمْرُحوِم شَ ُمت ْ ََ يِن ُحَسنْيِ بِن َعْبِد ال َرِف الدِّ
يها اإلَماِم ُثَّ َقرأَُه ابُن ََجَاِل الث ََّنا ال ِمْصرِيم َعَلى رَاوِ  -َكَما َجاَء يف آِخرِها–( ِبِدَمْش ٍَّ 252الَبْصرِيِّ ، وَنَسَخَها بَِتارِيِخ )

ٍْ َمْعُروفًة ِعْنَد الُعَلَماِء فَ ُقرِأْت يف أَْوقَاٍت أُْخَرى ، و  احلَاِفِظ السمرََّمرِّيِّ ، يف اِضٌح وَمْقُروٌء َخطمَها وَ نَ ْفِس َسَنِة َنْسِخَها ، وبَِقي
 .يف اجُلْمَلةِ 

 وَقد ات َّبَ ْعُت في َتْحِقيِق الُجْزِء َهِذه الُخطُواِت اآلتيِة : 
ٍُ اجلُْزَء َعَلى َهِذه النمْسَخِة اخَلطِّ  -1 ََِة .َنَسْخ ْخطُو

َ
ٍُ املْنُسوَخ َعَلى َهِذه امل  يِة، ُثَّ قَابَ ْل

ٍُ بَِعاَلَماِت الَفَواِصِل وَغرْيِها ِبَِ  -1 ِل الَتامِّ ِوْف ٍَّ قَ َواِعِد اإلْماَلِء احَلِديثَِة ، وُعِني َْ ٍُ اجلُْزَء بالشَّ َِّ َضَبْط ا يَزِيُد النَّ
 ُوُضوَحاً .

ٍُ أَْرقَاماً ُمَسْلَسلًة  -2  جلَِِميِع َأَحاِديِث اجلُْزِء .َوَضْع
ثنا ، و)أنا( إَل َأْخبَ َرنا .  -1 ٍُ )ثنا ، ونا( إَل حدَّ ْخَتَصرِة إَل َأْصِلها ، فَأْرَجْع

ُ
ٍُ ِصيَغ اَأَداِء امل  أْرَجْع

ِخلِّ. -5
ُ
وَجز امل

ُ
ِملِّ وََل امل

ُ
ٍُ اأَحاِديَث ََتْرَياً َلِطيَفاً ، لَْيَس بالطَّويِل امل  َخرَّْج

6-  ٍُ ْم ََ ْرُفوَعِة قَ ُبوَلً َأو َردَّا . َح
َ
 َعَلى اَأَحاِديِث امل

ُتِب السِّتَِّة . -2 َُ ٍُ باْخِتَصاٍر لأَلْعاَلِم ِمْن َغرْيِ ُرَواِة ال  تَ ْرََجْ
ََِلِة . -8 ْش

ُ
ِلَماِت امل ََ ٍُ َمَعاين اأَْلَفاِظ الَغرِيبِة وال  بَ ي َّْن

ٍُ اجلُْزَء ِبِدرَاسٍة َعِن اخلَِليَفِة ال ُمسْ  -6 ْم  ْزِء ال ُمَباَرِك .تَ ْعِصِم باهلِل ، وَعْن خُمَرَِّجها ، ُثَّ ِدرَاسٍة َعْن َهذا اجلُ َقدَّ
 

اِر ابنِ  ْستَ ْعَصميَّاِت الثََّمانِيَّاِت( ،  ََتْرِيُج : احلَاِفِظ أُْسَتاِذ الدَّ
ُ
ْستَ ْعِصِم  وبَ ْعُد : فَ َهذا ُهَو جزء )اَأَحاِديِث امل

ُ
اجَلْوزِيِّ لإلَماِم امل

ُمُه بنَي َيَدي أَْهِل الِعْلِم بعَد َأْن َخَدْمتُ باهللِ  ْؤِمِننَي َرِضَي اهللُ َعْنُه ، وَْسَاعِه َعَلْيِه ، أَُقدِّ
ُ
ِقي ٍِّ والدِّرَاسِة هُ  أَِمرِي امل ِْ   بالضَّْبِط والتَّ

                                                           

 . 1/105جم واملشيخات واملسلسالت ، للعالمة ُممد َعْبد احَلّي بن عبد الَبري احلسِن اإلدريسي الَتاين ( فهرس الفهارس واأثبات ومعجم املعا165)
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ُْسِن اجَلزَاِء، ويَدَِّخرَُه يل يف َفُع ِفيه ، واهلَل َأْسَأُل َأْن يَ تَ َقبََّل َعَمِلي َهَذا ِِ َماٌل وََل بَ ُنوَن إَلَّ َمْن أََتى اهلَل بَِقْلٍب  يَ ْوٍم ََل يَ ن ْ

ِنرِي سَ 
ُ
ْوََل ونِْعَم الوَِكيُل ، وَصلَّى اهللُ وَسلََّم على الَبِشرِي النَِّذيِر والسِّرَاِج امل

َ
يِّدنا ونَِبي َِّنا ُُمَمٍَّد ، وَعَلى آلِه َسِليٍم ، إنَُّه نِْعَم امل

ابهِ  َِ َياِمنَي ، وَمْن تَِبَعُهم بذْحَساٍن ، وَساَر َعَلى ن َ  وَأْص
َ
يِن . الُغَرِر امل  ْهِجِهم إَل يَ ْوِم الدِّ
ِِ الَجْوِِ ِّ  لمإَما ِ المُ  َتْخرِيجُ  تَ ْعَصميَّاِت الثََّمانِيَّاتِ اأَلَحاِديُث الُمسْ  ِِ اب ا ْستَ ْعِصِم باهلِل َأِميِر الَحاِفِظ ُأْسَتاِذ الدَّ

َِِضَي اهللُ َعْنهُ ال  َِ  .، وَسَماعِه َعَلْيهِ ُمْؤِمِني

ثنَي ََجَا دِّ َِ ُر الَفهَّامةُ اجلَِليُل النَِّبيُل اْفِتَخاُر ال ُم يِن أَبو ]ال ُمَظفَِّر لُ َأْخبَ َرنا الشَّْيُخ اإلَماُم الَعاَِلُ الَعالَّمةُ احلَب ْ  الدِّ
 (166)

يُوُسُف  

مٍَّد السمرََّمرِّيم بُن ُُمَمَِّد بِن َمْسُعوِد بِن ُمَُ 
(167)

: 
يِن أَبو َعْبدِ  ِِ ٍُّ اَأَصاِغِر باَأَكاِبِر َعِفيُف الدِّ ِسِن ا قَاَل : َأْخبَ َرنَا الشَّْيُخ اجلَِليُل ال ُمْسِنُد النَِّبيُل ُمْل ِْ هلِل ُُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اْلُم

ِده َمرَّتَ نْيِ َرَِمَُه اهللُ الَواِعُظ ، ال َمْعُروُف بابِن اخلَرَّاِط ِكَتابًة ِِبَطِّ يَ 
(168)

ُر   ، قَاَل : أَنْ َبأَنا الشَّْيُخ اإلَماُم الَعاَِلُ الَعالَّمُة احلَب ْ
قِّ ٍُّ ُُمِْيي السمنَِّة قَامِ  َِ يِن أَبو ال ُمَظفَِّر يُوُسُف بُن اإلَماِم الَعاَلِِ احلَاِفِظ ال ُم يِن أَبو الَفرَِج ُع الِبْدَعِة ََجَاُل الالَفهَّاَمُة ُُمِْيي الدِّ دِّ

 :يِّ ، قَالَ َعْبُد الرََّْمَِن بُن َعِلي  اجَلْوزِ 
يِع اأَنَاِم َأيب َأَْمََد َعْبِد اهلِل ال مُ  ْستَ ْعِصِم باهلِل أَِمرِي ال ُمْؤِمِننَي قَ رَْأُت َعَلى َسيِِّدنا وَمْوَلَنا اإلَماِم ال ُمْفتَ َرِض الطَّاَعِة َعَلى َجَِ

َلِة ال ُمْسِلِمنَي ، ابِن اإلَماِم ال ُمْستَ ْنِصِر باهلِل َأيب َجْعَفٍر ال َمْنُصورِ  َأْمِر اهلِل َأيب َنْصٍر ُُمَمَِّد ، ابِن ، ابِن اإلَماِم الظَّاِهِر بوِقب ْ
، ابِن اإلَماِم َأيب ال ُمَظفَِّر  اإلَماِم َأيب العبَّاِس َأَْمََد النَّاِصِر ِلِديِن اهلِل ، ابِن اإلَماِم َأيب ُُمَمٍَّد احَلَسِن ال ُمْسَتِضيِء بَأْمِر اهللِ 

العبَّاِس َأَْمََد ، ابِن  باهلِل ، ابِن اإلَماِم َأيب َعْبِد اهلِل ال ُمْقَتِفي َأْمِر اهلِل ، ابِن اإلَماِم ال ُمْسَتِظِهِر باهلِل َأيبيُوُسَف ال ُمْستَ ْنِجِد 
  الَقائِِم بَأْمِر اهلِل َأيب َجْعَفٍر َعْبِد مِ اإلَماِم ال ُمْقَتِدي بَأْمِر اهلِل َأيب الَقاِسِم َعْبِد اهلِل ، ابِن اإلَماِم َأيب العبَّاِس ُُمَمَِّد ، ابِن اإلَما

                                                           

 .ما بني املعقوفتني بياض يف اأصل، واستدركته من مصادر ترَجته( 166)
تسعني ، ووجدته َبِلّي ، نزيل دمش ٍّ ، وِبا مات ، ولد سنة سٍ و ( جاء يف حاشية اأصل : )ُممد هو ابن َعلّي بن ِإبْ رَاِهيم الُعَباِدّي ، ث اْلعقيِلّي احْلَنْ 167)

البيان َلبن ناصر الدين  ةيعرف من الرمز بالذال والواو والعني ، ذكره يف بديعة البيان ، يف الطبقة الثانية والعشرين ... بعد ابن كثري( ينظر : التبيان لبديع
ظفر، َجال الدين ث العقيلي، أبو امل -بالتخفيف-وسف بن ُممد بن مسعود بن ُممد العبادي ، ويف حاشيته مصادر ترَجته،  وهو ي 1/216الدمشقي 

(، كان حافظا متقنا عاملا ذا فنون ، تزيد مصنفاته على 226(، وتفقه ببغداد، ورحل إَل دمش ٍّ فتويف فيها سنة )666، ولد بسّر من رأى سنة )السمرََّمرِّي
 .(165ة َلبن حجر ، يف الشيخ رقم )ها : الشيخة الباْسة للقبايب وفاَمة بالسماع واإلجاز مائة ، مصادر ترَجته كثرية ، ومن

 ( اإلمام املسند ابن اخلراط الدوالييب البغدادي ، تقدمٍ ترَجة يف مبِث تالمذة ابن اجلوزي .168)
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ََ ، ابِن اإلَماِم ال ُمقْ  ا َِ باهلِل َأيب الَفْضِل  َتِدرِ اهلِل ، ابِن اإلَماِم الَقاِدِر باهلِل َأيب العبَّاِس َأَْمََد ، ابِن اإلَماِم َأيب ُُمَمٍَّد إْس

ُة ال، ابِن اإلَماِم ال ُمْعَتَضِد باهلِل َأيب الَجْعَفرٍ  َِ  ُمَوفِّ ٍُّ ، ابِن اإلَماِم عبَّاِس َأَْمََد ، ابِن اإلَماِم َأيب َأَْمََد ُُمَمٍَّد ، وِقيَل : ََْل
ََ ُُمَمٍَّد ، ابِن اإلَمامِ  ا َِ  َعْبِد  لرَِّشيِد َأيب َجْعَفرٍ ا ال ُمَتوكِِّل َعَلى اهلِل َأيب الَفْضِل َجْعَفٍر ، ابِن اإلَماِم ال ُمْعَتِصِم باهلِل َأيب إْس
ْبِد اهلِل ، ابِن ُُمَمَِّد بِن عَ  اهلِل ، وِقيَل : َهاُروُن ، ابِن اإلَماِم ال َمْهِديِّ َأيب َعْبِد اهلِل ُُمَمٍَّد ، ابِن اإلَماِم ال َمْنُصوِر َأيب َجْعَفرٍ 

عبَّاِس بِن َعْبِد َأيب الَفْضِل ال لنَّيبِّ  العبَّاِس َعْبِد اهلِل ابِن َعمِّ اَعِلي  ، ابِن َحْبِ اأُمَِّة وإَماِم اَأئمَِّة وتُ ْرَُجَاِن الُقْرآِن الَعزِيِز َأيب
 :ال ُمطَِّلبِ 
ٍُ َلُه  يِن احلَِنيِفيِّ ِبطُوِل َسَطَوات-قُ ْل َك اهللُ أَيَّدَ -أَنْ َبَأَك  -ِه َرَفَع اهللُ قَ َواِعَد ال َمْجِد الَعبَّاِسيِّ ِبطُوِل َحَياتِه، وَقَمَع ُمَعاِنَد الدِّ

يُن وال ُمْلُك يْأِوياِن ِمْن َعْدِلَك إَل رُْكٍن َشِديِد  ٍد ال ُمَؤيُِّد بُن ُُمَمَِّد بِن  –بالت َّْوِفي ٍِّ اإلل َِهيِّ والتَّْأيِيِد ، وََل زَاَل الدِّ أَبو ُُمَمَّ

َعِلي  الطموِسيم ال ُمْقرِئُ 
(169)

ْم ِمْن نَ ْيَسابُوَر ، قَاَل : َُ ُد بُن الفَ  ، يف ِكَتابِه إلي ْضِل بِن َأَْمََد الصَّاِعديم أَنْ َبأَنَا أَبو َعْبِد اهلِل ُُمَمَّ

الُفرَاِويم 
(170)

ٍِ ُعَمُر بُن أَ   َد بِن ُعَمَر َمَْ ، ِقرَاَءًة َعَلْيِه يف َشْهِر َرَمَضاَن ِمْن َسَنِة َثالَِثنَي وََخِْسَمائَة ، قَاَل : َأْخبَ َرنَا أَبو َحْف

اِهدُ بِن َمْسُروٍر الزَّ 
(171)

، ِقرَاَءًة َعَلْيِه ، قَاَل : َأْخبَ َرنَا إْْسَاِعُيل بُن َُنَْيِد بِن َأَْمََد بِن يُوُسَف السمَلِميم  
(172)

، ِقرَاَءًة َعَلْيِه يف  

ََجِّيم عَ  َرَجٍب ال ُمَباَرِك َسَنَة أَْرَبٍع وِستِّنَي وَثاَلمثائَة ، قَاَل : َأْخبَ َرنَا أَبُو ُمْسِلٍم ِإبْ رَاِهيُم ْبنُ  ْبِد اللَِّه اْل
(173)

ثَ َنا ُُمَمَُّد   ، قَاَل: َحدَّ
 
 
 

                                                           

عن  خراسان يف زمانه ، وهو صاحب كتاب )اأربعني : رضي الدين أبو احلسن املؤيد بن ُممد بن علي الطوسي ث النيسابوري املقرئ، مسند( هو169)
 م( وذكرت يف مقدمته ترَجة مفصلة عن هذا اإلمام اجلليل.1668املشايخ اأربعني واأربعني صِابيا وصِابية رضي اهلل عنهم( وقد حققته وصدر سنة )

راسان فقيه راوي النيسابوري الشافعي، اإلمام الفقيه املفيت مسند خ: أبو عبد اهلل ُممد بن الفضل بن أَمد بن ُممد بن أيب العباس الصاعدي الف( هو170)
 . 11/511، ينظر : تاريخ اإلسالم ( 520احلرم، تويف سنة )

ينظر  (،118مسند خراسان ، تويف سنة ) : أبو حفِ عمر بن أَمد بن عمر بن ُممد بن مسرور النيسابوري ، اإلمام، الصاحل، القدوة، الزاهد،( هو171)
 . 11/ 18عالم النبالء : سري أ

( 265: أبو عمرو إْساعيل بن َنيد ابن احلافظ أَمد بن يوسف بن خالد السلمي النيسابوري الصويف كبري الطائفة، ومسند خراسان ، تويف سنة )( هو172)
 . 116/ 16، ينظر : سري أعالم النبالء 

 ( .161صر ، تويف سنة ): أبو مسلم الَجي البصري ، اإلمام، احلافظ، املعمر، شيخ الع( هو173)
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َثِِن َُمَْيٌد الطَِّويُل، َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل ال : اْنُصْر َأَخاَك ظَاِلًما  ِه لَّ ْبُن َعْبِد اللَِّه اأَْنَصارِيم، قَاَل: َحدَّ

ْيَف أَْنُصرُُه ظَاِلًما؟ ، قَاَل: َِتْنَ ُعُه ِمَن  ََ : يَا َرُسوَل اللَِّه، أَْنُصرُُه َمْظُلوًما، َف ٍُ لظمْلِم، َفَذاَك َنْصُرَك ِإيَّاهُ اأَْو َمْظُلوًما ، قُ ْل
(174)

. 

 الَحِديُث الثَّاِني
باهلِل أَِمرِي  مِ صِ ُسُف بُن اجَلْوزِيِّ َرَِمَُه اهلُل : َقرْأُت َعَلى َسيِّدنا َمْوَلَنا اإلَماِم ال ُمْستَ عْ وباإلْسَناِد ، قَاَل أَبو ال ُمظَفَِّر يُو 

السمَنَن ، وَأحلُْبَّ ِة ، و ، َصَلواُت اهلِل َعَلْيِه وَعَلى آبَائِه الطَّاِهرِيَن اخلَُلَفاِء الرَّاِشِديَن ، َأْحَيا اهللُ بِه اَأَحاِديَث النََّبويَّ ال ُمْؤِمِننيَ 

مَِّديَِّة َأْهَدى َلَقمٍ  َِ للِشْرَعِة ال ُم
(175)

ِد بِن َأيب الَفْضِل الصمويفم   ، وأَْوَضِح َسَنٍن ، أَنْبَأُكم أَبو َرْوٍح َعْبُد ال ُمِعزِّ بُن ُُمَمَّ

اْلََرِويم 
(176)

َُم ِمْن َهرَاَة ، قَاَل : َأْخبَ َرنا أَبو الَقاِسمِ  َِّ  ، يف ِكَتابِه إلي اِميم الن َّْيَسابُورِيم زَاِهُر بُن ََاِهِر بِن ُُمَمٍَّد الشَّ
(177)

  ،
اَن َسِعيُد بُن َأَْمََد بِن ُُمَمَِّد َقِدَم َعَلْينا ، ِقرَاَءًة َعَلْيِه يف ِذي الِقْعَدِة َسَنَة َسْبٍع وِعْشرِيَن وََخِْسَمائَة ، قَاَل : َأْخبَ َرنا أَبو ُعْثمَ 

ويفم الن َّْيَسابُورِيم بِن نُ َعْيٍم الصم 
(178)

، ِقرَاَءًة َعَلْيِه ، َأْخبَ َرنَا أَبو ُُمَمٍَّد احَلَسُن بُن َأَْمََد ال َمْخَلِديم الَعْدلُ 
(179)

، قَاَل : َأْخبَ َرنَا  

ََ أَبو الَعبَّاِس السَّرَّاجُ  ا َِ ُُمَمَُّد بُن إْس
(180)

 ، فأَقَ رَّ بِه ، ، ِفيَما َقرْأُت َعَلْيِه يف َشْهِر َربِيٍع اَأوَِّل َسَنَة اثْ َنيَتْ َعَشرَة َوَثاَلمثِائَةٍ  
ثَ َنا أَبُو َهاِشمٍ  ، قَاَل بْ رَاِهيُم بُن  إ وقَاَل : نَ َعْم ، قَاَل : َأْخبَ َرنَا قُ تَ ْيَبُة ْبُن َسِعيٍد ُهَو الث ََّقِفيم البَ ْلِخيم، قَاَل : َحدَّ َكِثرٍي اْأُبُ لِّيم

ُث ُمَعاِويََة ْبَن قُ رََّة قَاَل: َدَخَل َرُسوُل اللَِّه  ٍُ أََنَس ْبَن َماِلٍك حُيَدِّ ْع  اْلَمِديَنَة َوأَنَا اْبُن مَثَاِن ِسِننَي، وََكاَن َأيب تُ ُويفَِّ ، :ْسَِ
ةَ  َِ َة، وََكاَن أَبُو ََْل َِ ٍْ أُمِّي بَِأيب ََْل َلَة وَ  َوتَ َزوََّج َنا اللَّي ْ َا بِت ْ َُْن َلُه َشْيٌء، َوُرِبَّ َلتَ نْيِ ِبَغرْيِ َعَشاٍء، فَ َوَجْدنَا َكفًّا ِإْذ َذاَك ََلْ َي اللَّي ْ

ٍْ َشْيًئا ِمَن اللَََّبِ ِمْن َجارٍَة َْلَا أَنْ  ٍْ ، َوَخبَ َزْت ِمْنهُ قُ ْرَصنْيِ، َوَََلَب ، َوَعَجَن ٍْ َن َِ ٍْ َعَلى اْلُقْرِص، ارِيَّ صَ ِمْن َشِعرٍي َفَط  ٍة، َفَصبَّ

                                                           

( عن أيب 622، ورواه أبو عمرو إْساعيل بن َنيد يف حديثه )عن املؤيد بن ُممد الطوسي به 106، رواه ابن الصالح يف املقدمة ص ( إسناده صِيح174)
( ، وابن َجاعة يف مشيخته 2)، ويف كتابه من حديث أهل حردان  1/100مسلم الَجي به ، ورواه من َري ٍّ ابن َنيد : ابن عساكر يف معجم الشيوخ 

 ( من حديث املعتمر عن َميد الطويل به بنِوه .1111، واحلديث يف صِيح البخاري ) 262/ 1، والعالئي يف إثارة الفوائد اجملموعة  202/ 1
 . 5/122لخليل بن أَمد الطري ٍّ مستقيمه ومنفرجه، تقول: عليك بَلَقم الطري ٍّ فالزمه ، ينظر : العني ل -بالتِريك –( قوله : )َلَقم( 175)
 ( .618( هو : أبو روح عبد املعز بن ُممد الساعدي  اخلراساين اْلروي البزاز الصويف ، احملدث اجلليل املعمر ، ُمسند خراسان ، تويف )176)
امي النَّيسابوري ، اإلمام العاَل مسند خراسان ، تويف سنة )177) َِّ  ( .582( هو : أبو القاسم زاهر بن َاهر الش
 ( .152هو : أبو عثمان العيَّار الصمويف النيسابوري ، اإلمام احلافظ الثقة ، تويف سنة ) (178)
 ( .286( هو : أبو ُممد احلسن بن أَمد بن ُممد ال َمْخَلِدي النيسابوري ، اإلمام الصدَو املسند ، تويف سنة )179)
 ( .212شيخ اإلسالم ، تويف سنة )( هو : أبو العباس السراج النيسابوري املعمَّر ، اإلمام العالمة 180)
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ٍُ َأْشَتدم فَ َرًحا ِلَما أُرِيُد َأْن آُكَل، فَ  يًعا، َفَخَرْج َة تَْأُكاَلِن َجَِ َِ ٍْ يل: اْذَهْب فَادُْع أَبَا ََْل قَاِعًدا  َذا أَنَا ِبَرُسوِل اللَِّه ذِ َوقَاَل

ابُُه، َفَدنَ ْوُت ِمْنُه  َِ : ِإنَّ أُمِّ  َوَأْص ٍُ ابِِه: ُقوُموا , َفَجاَء َحَّتَّ انْ تَ َهى ِإََل  ي َتْدُعوَك ، فَ َقاَم النَّيبم , َوقُ ْل َِ ، َوقَاَل ِأَْص
َة: َوالَّ  َِ َة: َهْل َصنَ ْعُتْم َشْيًئا َدَعْوتُنا ِإَلْيِه؟ قَاَل أَبُو ََْل َِ ا َما َدَخَل َفِمي ي بَ َعَثَك بِاحلَْ ٍِّّ نَِبيًّ ذِ َقرِيٍب ِمْن َمْنزِلَِنا، َوقَاَل ِأَيب ََْل

َة،  َِ َنا أُمم ُسَلْيٍم، اْدُخْل َواْنظُْر، َفَدَخَل أَبُو ََْل  َقاَل: يَا أُمَّ ُسَلْيٍم، ِأَيِّ ف َ ُمْنُذ َغَداِة أَْمِس َشْيٌء ، قَاَل: َفأِلَيِّ َشْيٍء َدَعت ْ
َر َأينِّ اَشْيٍء َدَعْوِت َرُسوَل اللَِّه  ٍُ َغي ْ : َما فَ َعْل ٍْ ٍُ ِمْن َجاَريت اْأَنْ ؟ قَاَل َصارِيَِّة لَبَ ًنا ، َتََّْذُت قُ ْرًصا ِمْن َشِعرٍي، َوَََلْب

ةَ  َِ يًعا ، َفَخرََج أَبُو ََْل َة ، تَْأُكاَلِن َجَِ َِ ٍُ ِأََنٍس: اْذَهْب فَادُْع أَبَا ََْل ٍُ َعَلى اْلُقْرِص، َوقُ ْل الَِّذي  فَ َقاَل لِلنَّيبِّ  َفَصَبْب
ٍْ أُمم  َة َوأَنَا َمَعُهْم ، فَ َقاَل :يَا أُمَّ ُسَلْيٍم، ِإيِتِِن  : اْدُخْل بَِنا يَا أََنُس ، َفَدَخَل النَّيبم ُسَلْيٍم ، فَ َقاَل النَّيبم قَاَل َِ َوأَبُو ََْل

فِِّه َعَلى اْلُقرْ  بُِقْرِصِك، فَأَتَ ْتُه بِِه، فَ ُوِضَع بَ نْيَ يََدْيِه , فَ َبَسَط النَّيبم  ََ ََ بَ نْيَ َأَصابِِعِه، َوقَاَل: يَا أَبَ ِب َة، ِص , َوفَ رَّ َِ ا ََْل
ابَِنا َعَشرًَة، َفَدَعاَ َعَشرًَة ، فَ َقاَل َْلُْم: اقْ ُعُدوا َوَْسموا اللََّه وَُكُلوا ِمْن بَ نْيِ  َِ  َأَصابِِعي، فَ َقَعُدوا ، َوقَاُلوا: اْذَهْب فَادُْع ِمْن َأْص

َة: ادُْع ِبَعَشرٍَة ُأْخَرى , ا ِمْن بَ نْيِ َأَصابِِعِه َحَّتَّ َشِبُعوا ، فَ َقاُلوا: َشِبْعَنا ، قَاَل: اْنَصرُِفوا ، َوقَاَل ِأَيب ََلْ ِبْسِم اللَِّه ، فََأَكُلو  َِ
ُعوَن َرُجاًل، ُثَّ قَ  َة، َويَا أََنُس تَ َعاَلْوا , اَفَما زَاَل يُْذَهُب بَعَشرٍَة ، َوَيَِيُء بَِعَشرٍَة، َحَّتَّ َأَكَل ِمْنُه َثاَلثٌَة َوَسب ْ َِ َل: يَا أَبَا ََْل

َْ  فََأَكَل النَّيبم  َة َوأَنَا َمَعُهْم َحَّتَّ َشِبْعَنا، ُثَّ ِإنَّهُ َرَفَع اْلُقْرَص ، فَ َقاَل: يَا أُمَّ ُسَلْيٍم، ُكِلي َوَأ َِ ا َوأَبُو ََْل ، فَ َلمَّ ٍِ ِعِمي َمْن ِشْئ

َك َأَخَذتْ َها الرِّْعَدةُ أَْبَصَرْت أُمم ُسَلْيٍم َذلِ 
(181)

 . 

ََل زَاَل َغْيثُُه -نَي وبِه قَاَل ابُن اجَلْوزِيِّ : قَ رَْأُت َعَلى َسيِِّدنا وَمْوَلَنا اإلَماِم ال ُمْستَ ْعِصِم باهلِل أَِمرِي ال ُمْؤِمنِ  الَحِديُث الثَّاِلثُ 

السَّاِفُح َعَلى الِعَباِد ُُهُوعاً 
(182)

ُد بُن ُُمَمَِّد بِن بَ  –، وُدَعائُهُ الصَّاِلُح إَل ال َمْعُبوِد َمْرُفوعاً  ٍٍ ]الرَّارَاينم  أَنْ َبَأُكم ُُمَمَّ  ْدِر بِن ثَاِب

 
                                                           

( عن قتيبة بن سعيد البغالين به ، ورواه من َريقه : احلافظ ابن حجر يف كتابه  11( إسناده ضعيف ، رواه ُممد بن إسِاَ السراج يف كتاب البيتوتة )181)
يف اإلسناد الذي أوردناه مقال، من جهة كثري بن ( ، وقال : )هذا حديث غريب من هذا الوجه، وهو مشهور عن أنس، و 6اأحاديث العشرة العشارية )

قه ِبعناه( ، قلٍ يعبد اهلل، فقد تَلَّموا فيه كثريا، ولَنه َل ينفرد به، فقد تابعه إسِاَ بن عبد اهلل بن أيب َلِة، عن أنس، أخرج البخاري بعضه من َر 
أ ) ( ، وعبد بن َميد يف املنتخب 2528َريقه : البخاري يف الصِيح ) ( عنه ، ومن2121: متابعة إسِاَ بن أيب َلِة هذه رواها مالك يف املَو

، وأبو القاسم اللاللَائي  15/102، والطباين يف املعجم الَبري 1/1562، واآلجري يف الشريعة  6/111( ، والنسائي يف السنن الَبى 1128)
 . 1/885يف شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة 

 .226، أي سال ، يقال للعني ُهعٍ العني إذا سالٍ الدمع ، ينظر : القاموس احمليط ص ( ُهوعا : مصدر َُهَع182)
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اَأِديبُ 
(183)

َُم ِمْن َأْصبَ َهاَن ، قَاَل : َأْخبَ َرنَا أَبو الَوفَاِء َغاِِنُ بُن َأَْمََد بِن احَلَسِن اجلُ   ُلوِديم ، يف ِكَتابِه إلي
(184)

، ِقرَاَءًة  
ْبِد اهلِل بِن َعِليِّ بِن َماَشاَذهْ عَ َعَلْيِه يف َسْلِخ ِذي الِقْعَدِة َسَنَة َسْبٍع وَثالَِثنَي وََخِْسَمائَة ، قَاَل : َأْخبَ َرنَا أَبو َمْنُصوٍر ُُمُْموُد بُن 

 

(185)
ثَنا أَبُو اْلَقاِسِم ُعب َ   ََ ْبِن َحَبابَةَ ، ِقرَاءًة َعَلْيِه ، قَاَل : َحدَّ ا َِ ْيُد اللَِّه ْبُن ُُمَمَِّد ْبِن ِإْس

(186)
، بِبَ ْغَداَد ، يف َدارِه يف  

ثَنا أَبُو اْلَقاِسِم َعْبُد اللَِّه ْبُن ُُمَمَّ  ِد ْبِن َعْبِد اْلَعزِيِز اْلبَ َغِويم َشْهِر َربِيٍع اَأوَِّل ِمْن َسَنِة ِتْسِعنَي َوَثاَلمثِائٍَة ، قَاَل: َحدَّ
(187)

  ،

ثَ َنا ََاُلوُت ْبُن َعبَّاٍد أَبُو عُ  رَِّم َسَنَة ََخَْس َعَشرَة َوَثاَلمثِائٍَة ، قَاَل : َحدَّ َِ َماَن الصَّي َْريفم ثْ ِقرَاءًة َعَلْيِه يف ال ُم
(188)

ثَ َنا  ، قَاَل : َحدَّ
ٍُ َرُسولَ  ْع ْم بِاجْلَنَِّة: ِإَذا  اهلِل  َفضَّاُل ْبُن ُجبَ رْيٍ، عن أيب أَُماَمَة اْلَباِهِليِّ يَ ُقوُل :ْسَِ َُ ٍ  ، َأْكُفْل َل يَ ُقوُل : اْكُفُلوا يل ِبِس

ِذْب، َوِإَذا اْؤِتَُِن َفاَل خَيُن، َوِإَذا َوَعد َفاَل خُيِْلْف، ُغضموا أَْبَصارَُكْم، وُكفموا َْ َُْم أَ  حدَّث َأَحدُُكْم َفاَل َي َُْم، َواْحَفظُوا فُ ُروَج ْيِدَي
(189)

. 

                                                           

ن قرية من قرى أصبهان ، وهو ابن أخي املسند املشهور َخِليل ب -براءين مفتوحتني وآخره نون–( جاء يف اأصل : )الراغاين( ، وهو خطأ ، والراراين 183)
، أما أبو عبد اهلل هذا فله ذكر يف كتاب توضيح املشتبه َلبن  122ليل ، روى عنه يف معجم شيوخه ص أيب الرََّجاء بدر، شيخ احلافظ يوسف بن خ

 .1/86ناصر الدين الدمشقي 
 ( .528( هو : أبو الوفاء اأصبهاين اجللودي ، الشيخ املعمَّر الثقة ، تويف سنة )184)
: )إمام فاضل، مفسر، واعظ، حلو الَالم، فصيح 1680خب من معجم شيوخه ص ( هو : أبو منصور اأصبهاين اأديب ، قال السمعاين يف املنت185)

 . 22/ 10( ، وينظر :151العبارة، مليح اإلشارة( ، تويف سنة )
 ( .286( هو : أبو القاسم بن حبابة البغدادي ، اإلمام الثقة املسند ، تويف سنة )186)
 (  .212حلجة املعمر املسند ، صاحب التصانيف ، تويف سنة  )( هو : أبو القاسم البغوي البغدادي ، اإلمام احلافظ ا187)
 ( .128( هو : هو أبو عثمان البصري ، احملدث، املعمر، الثقة ، وله نسخ ، تويف سنة )188)
 
َالوت  ( عن1( إسناده ضعيف ، لضعف فضال بن جبري ، ولَن للِديث شواهد يرتقي ِبا احلديث إَل احلسن ، رواه البغوي يف حديث َالوت )189)

 265/ 8( ، واخلطيب البغدادي يف تاريخ بغداد 16( ، وابن اأبنوسي يف مشيخته )2066به ، ورواه من َريقه : أبو َاهر املخلِ يف املخلصيات )
 126غنية ص ( ، والقاضي عياض يف ال11( ، وأبو القاسم السمرقندي جزء ما قرب سنده )12، وُممد بن َاهر يف مسألة العلو والنزول يف احلديث )

، وابن املقرب يف اأربعني  16( ، وأبو سعد السمعاين يف أدب اَلمالء واَلستمالء ص 18، وأبو الفرج مسعود بن احلسن الثقفي يف عروس اأجزاء )
دمي يف بغية الطلب ، وابن الع 5/16، وابن اأثري يف أسد الغابة  128( ، وابن اجلوزي يف ذم اْلوى ص 606( ، والسِّلفي يف معجم السفر )11)

، وابن عبد الب  2/22، ورواه الطباين يف املعجم اأوسط  165، والسبَي يف معجم شيوخه ص  186/ 1، وابن البخاري يف مشيخته 1/1618
اين به . 81/ 5يف التمهيد   بذسنادهم إَل فضال بن الزبري الُغدَّ
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 الَحِديُث الرَّاِبعُ 
هللُ َكِلَمَتُه الَباِهرَة ِهَي الُعْلَيا ، وََجََع َجَعَل ا-وبِه ، قَاَل : َقرْأُت َعَلى َسيِِّدنا وَمْوَلَنَا اإلَماِم ال ُمْستَ ْعِصِم باهلِل أَِمرِي ال ُمْؤِمِننَي 

ثَنا زَاِهُر بُن ََاهِ  أَنْبَأُكم َعْبُد ال ُمِعزم  –َلُه ِمْن َخرْيِ اآلِخرَِة واُأَوََل  اِميم ، بُن ُُمَمٍَّد البَ زَّاُز ، قَاَل : َحدَّ َِّ ِر بِن ُُمَمٍَّد الشَّ

رمُِي بُن َهَوازِنَ  ََ ِقرَاءًة َعَلْيِه ، قَاَل : َأْخبَ َرنا أَبو الَقاِسِم َعْبُد ال
(190)

ثَ َنا َعْبُد اهلِل بُن يُوُسَف اَأْصبَ َهاينم   ، قَاَل : َحدَّ
(191)

 ، 

ْيَباينم قَا َل : َأْخبَ َرنَا َعِليم بُن ُعْقَبَة الشَّ
(192)

ثَ َنا اخَلِضُر بُن أَبَاَن اْلَاِِشيم  ، قَاَل : َحدَّ
(193)

ثَ َنا أَبو ُهْدبََة إبْ رَاِهيُم   ، قَاَل : َحدَّ

بُن ُهْدبََة الَقْيِسيم 
(194)

ثَ َنا أََنُس بُن َماِلٍك قَاَل : قَاَل َرُسوُل اهلِل   : إنَّ الرَِّحَم لََتَتعلَّ ٍُّ بالَعْرِش يَ ْوَم الِقَيامِة ،  ، قَاَل : َحدَّ

تَ ُقوُل : يا َربِّ اْقَطْع َمْن َقَطَعِِن ، َوِصْل َمْن َوَصَلِِن 
(195)

 . 

 الَحِديُث الَخاِمسُ 
 ُمَقدَِّس َُمَاُه بالسمَوِر واآليَاِت ، َحاَط اهللُ -ال ُمْؤِمِننَي وبِه ، قَاَل : َقرْأُت َعَلى َسيِِّدنا وَمْوَلَنَا اإلَماِم ال ُمْستَ ْعِصِم باهلِل أَِمرِي 

وَأَحلَّ ِبُعَداُه ِمَن السموِء اآليَاتِ 
(196)

 ِن أَنْ َبَأُكم ال ُمَؤيَُّد بُن ُُمَمَِّد بِن َعِلي  ال ُمْقرُِئ ، قَاَل : َأْخبَ َرنَا ُُمَمَُّد بُن الَفْضِل ب -
 
 

                                                           

عي الصويف املفسر ، اإلمام الزاهد القدوة ، صاحب املصنفات ، ومنها )الرسالة القشريية( ، ( هو : أبو القاسم القشريي اخلراساين النيسابوري الشاف190)
 ( .165تويف سنة )

 ( .106( هو : أبو ُممد اأردستاين اأصبهاين ، اإلمام احملدث الصاحل ، تويف سنة )191)
 ( .212احملدث الثقة ، تويف سنة )( هو : علي بن ُممد بن ُممد بن عقبة بن ُهام الشيباين، الَويف ، اإلمام 192)
َُويفم ، ضعفه الدارقطِن وغريه ، تويف ما بني سنة )193) ( ، ينظر : تاريخ 120 – 161( هو : اخَلِضر ْبن أبان، أبو القاسم اأيامّي اْلاِشّي موَلهم ال

 . 216/ 6اإلسالم 
 . 1/1066( هو : أبو هدبة القيسي البصري ، حيدث عن أنس باأباَيل ، واهتم بالَذب ، ينظر : تاريخ اإلسالم 194)
( ، وابن 1555بذسناده إَل ابن عقبة به ، ولَن احلديث صِيح ، فقد رواه مسلم ) 1/11( إسناده ضعيف ، رواه ابن النجار يف ذيل تاريخ بغداد 195)

( ، وأَمد يف املسند 1551( ، ومسلم )5682من حديث عائشة ، ورواه البخاري ) 2/112، وأبو يعلى يف املسند  5/112أيب شيبة يف املصنف 
 من حديث أيب هريرة. 11/102

 ( قوله : )بعداه( يعِن بأعدائه ، وقد أتى بلفظ يواف ٍّ )َماه( .196)
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رَاَءًة َعَلْيِه ، قَاَل : َأْخبَ َرنَا ُعَمُر بُن َأَْمََد الزَّاِهدُ َأَْمََد الُفرَاِويم ، قِ 
(197)

، قَاَل : َأْخبَ َرنَا إْْسَاِعيُل بُن َُنَْيٍد السمَلِميم  
(198)

  ،

قَاَل : َأْخبَ َرنَا أَبو ُمْسِلٍم 
(199)

ثَ َنا أَبو َعاِصٍم ، َعْن أَُّْيَِن بِن نَاِبٍل ، َعْن ُقَداَمَة ب ٍُ النَّيبَّ ِن َعْبِد ا، قَاَل : َحدَّ هلِل ، قَاَل : رَأَْي

  ََْرَد ، َوََل إِلَْيَك إِلَْيَك َعَلى نَاَقٍة َصْهَباَء يَ ْرِمي اجَلْمرََة ، ََل َضْرَب ، َوََل 
(200)

. 

 ُِ  الَحِديُث السَّاِد
ٍْ -وبِه ، قَاَل : قَ رَْأُت َعَلى َسيِِّدنا وَمْوَلَنَا اإلَماِم ال ُمْستَ ْعِصِم باهلِل أَِمرِي ال ُمْؤِمِننَي  َة اأَبْ َواِب ََلزَاَل َِ  َجنَّاُت ِبرِّه ِلَرِعيَِّتِه ُمَفتَّ

ُة رَِعايَتِه يَْدُخُلوَن َعَلْيِهم ِمْن ُكلِّ بَاٍب  ََ  ، قَاَل : َأْخبَ َرنَا زَاِهُر بُن ََاِهِر بِن ال ُمِعزِّ بُن ُُمَمَِّد اْلََرِويم  أَنْبَأُكم َعْبدُ  -، وَمالَِئ
ُل ، ِقرَاَءًة َعَلْيِه يف ِذي احِلجَِّة َسَنَة َسْبٍع َوِعْشرِيَن وََخِْسَمائَة ، قَاَل : َأْخبَ َرنَا أَ  َُ بُن َعْبِد الرََّْمَِن بُُمَمٍَّد ال ُمَعدِّ ا َِ و يَ ْعَلى إْس

ابُوينم الصَّ 
(201)

يم زِ ، ِقرَاَءًة َعَلْيِه ، قَاَل : َأْخبَ َرنَا أَبو َسِعيٍد ]َعْبُد  اهلِل بُن ُُمَمَِّد بِن َعْبِد الَوهَّاِب الُقَرِشيم الرَّا
(202)

، قَاَل :  

ُد بُن أَيموَب بِن حَيْىَي الَبَجِليم  َأْخبَ َرنَا أَبو َعْبِد اهلِل ُُمَمَّ
(203)

نَا أَبو َعْمرو ُمْسِلُم بُن إبْ رَاِهيَم اَأْزِديم ، قَاَل : ، قَاَل : َأْخبَ رَ  
ْعُتُه يَ ُقوُل : خَ  ٍُ َعْنَد أََنِس بِن َماِلٍك ْسَِ ٍُ النَّيبَّ دَ َأْخبَ َرنَا َسِعيُد ْبُن ُزْوٍن الت َّْغِليبم أَبو احَلَسِن، قَاَل : ُكْن ، ِن ِحَججٍ مَثَا ْم

ثُر َحَسَناُتَك، َوِإذَ فَ َقاَل : يا أََنُس ، َأْسِبِغ ا َْ ٍَ ِمْن أُمَّيِت ت ٍَ َعَلى أَْهِلَك ْلُوُضوَء يُ َزْد يف ُعْمرَِك ، وَسلِّْم َعَلى َمْن َلِقي  ا َدَخْل
 
 

                                                           

 ( .118، تويف سنة ) ( هو : هو : أبو حفِ النيسابوري ، اإلمام الصاحل الزاهد ، مسند خراسان197)
 (. 265( هو : أبو عمرو بن َنيد السلمي النيسابوري ، اإلمام القدوة احملدث الرباين ، مسند خراسان ، تويف سنة )198)
 ( هو : إبراهيم بن عبد اهلل الَّجي ، تقدم , وأبو عاصم هو الضِاك بن خملد النبيل .199)
من  122، وأبو علي البَري يف كتاب اأربعني ص  165/ 1، ويف معجم الشيوخ  16/ 10 ( إسناده صِيح ، رواه ابن عساكر يف تاريخ دمش 200ٍّ)

بذسنادهم إَل أُّين  126/ 11( ، وأَمد 2025( ، وابن ماجه )602َري ٍّ أيب حفِ عمر بن أَمد بن عمر بن مسرور الزاهد به ، ورواه الرتمذي )
 بن نابل به .

 (. 225روف بالصابوين ، وهو أخو اأستاذ أيب عثمان احلافظ ، تويف سنة )( هو : أبو يعلى النيسابوري الواعظ املع201)
( ، وينظر 281( جاء يف اأصل : )عبيد( ، وهو خطأ ، وهو : أبو سعيد القرشي الرازي ، نزيل نيسابور ، شيخ الصوفية ، مسند الوقٍ ، تويف سنة )202)

 . 16/112: سري أعالم النبالء 
 ( .162الضريس البجلي الرازي ، اإلمام احملدث احلافظ الثقة املعمر ، تويف سنة )( هو : أبو عبد اهلل بن 203)
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ِبرَي،  ََ َِى فَِذن ََّها َصاَلُة اْأَوَّاِبنَي ، ووقِّر اْل ُر بَ ْيِتَك، َوَصلِّ الضم ثُ ْر َخي ْ َْ اْرَحِم الصَِّغرَي، تُ رَاِفُقِن يَ ْوَم وَ َفَسلِّْم َعَلى بَ ْيِتَك، َي

اْلِقَياَمةِ 
(204)

 . 

 الَحِديُث السَّاِبعُ 
 اهللُ ، َما اْسَتَمدَّ َربم يَ رَاعٍة ِمْن َدَواتِه َعمَّرَهُ -وبِه ، قَاَل : قَ َرْأُت َعَلى َسيِِّدنا وَمْوَلَنا اإلَماِم ال ُمْستَ ْعِصِم باهلِل أَِمرِي ال ُمْؤِمِننَي 

َبدَّ َذو بَ رَاعٍة بَأَدَواتهِ ، واْستَ 
(205)

ٍٍ ال ُمَؤدُِّب اَأْصبَ َهاينم ، قَاَل : َأْخبَ َرنَا -  َغاِِنُ  أَنْ َبَأُكم ُُمَمَُّد بُن ُُمَمَِّد بِن َبْدِر بِن ثَاِب
ثَ َنا ُعبَ ْيُد  اَشاَذهْ مَ بُن َأَْمََد بِن احَلَسِن اجلُُلوِديم ، ِقرَاَءًة َعَلْيِه ، قَاَل : َأْخبَ َرنَا ُُمُْموُد بُن َعْبِد اهلِل بِن َعِليِّ بِن  ، قَاَل : َحدَّ

ثَ َنا َعْبُد اللَِّه ْبُن ُُمَمَِّد اْلبَ َغِويم ، قَاَل :  ََ ْبِن َحَبابََة ، قال : َحدَّ ا َِ ثَ َنا ََاُلوُت ْبُن َعبَّاٍد ، قَاَل : حَ اللَِّه ْبُن ُُمَمَِّد ْبِن ِإْس دَّ
ثَ َنا أُ  ثَ َنا َفضَّاُل ْبُن ُجبَ رْيٍ، قَاَل : َحدَّ ٍُ َرُسوَل اللَِّه َحدَّ ْع يَ ُقوُل : َثاَلٌث َمْن ُكنَّ ِفيِه َوَجَد  بو أَُماَمَة اْلَباِهِليم ، قَاَل : ْسَِ

َُوَن اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َوَرُسولُُه َأَحبَّ ِإلَْيِه ممَّا ِسَواُُهَا ، َوَأْن حيُِبَّ اْلعَ  لِلَِّه َعزَّ َوَجلَّ ، َوَأْن َد َل حيُِبمُه ِإَلَّ بْ َحالَوَة اإِلُّيَاِن: َأْن َي

رَُه َأْن يُ ْلَقى يف النَّارِ  َْ ْفِر بَ ْعَد أْن أَنْ َقَذُه اللَُّه ِمْنُه َكَما َي َُ رََه َأْن يَ ْرِجَع يف اْل َْ َي
(206)

. 

 ُِ  الَحِديُث الثَّاِم
 تَ ْعِمريَُه أَْنِديَة الَفَضاِئِل ، وََل َعمََّر اهللُ -ِمرِي ال ُمْؤِمِننَي وبِه ، قَاَل : قَ رَْأُت َعَلى َسيِِّدنا وَمْوَلَنا اإلَماِم ال ُمْستَ ْعِصِم باهلِل أَ 

ٍْ ََاَعُتُه ِعْنَد اهلِل ِمْن َأْكَمِل الَوَساِئلِ  ث َ  -زَاَل  َنا زَاِهُر بُن ََاِهِر بِن ُُمَمٍَّد أَنْ َبَأُكم َعْبُد ال ُمِعزِّ بُن ُُمَمَِّد الصمْويفم ، قَاَل : َحدَّ
                                                           

لعلل ا( إسناده ضعيف ، فيه سعيد بن زون ، وهو ضعيف احلديث ، وله متابعات كثرية َل يصح منها شيء ،قال أبو زرعة وأبو حاَت الرزيان كما يف 204)
( بذسناده إَل مسلم بن 811يف العمر حديث صِيح( ،  رواه اخلرائطي يف مَارم اأخالَ ) : )ليس يف إسباغ الوضوء يزيد561/ 1َلبن أيب حاَت 

 105/ 1، وابن عدي يف الَامل  106/ 1بذسناده إَل َالوت يه ، ورواه العقيلي يف الضعفاء  1/261إبراهيم به ، ورواه اخلطيب يف تلخيِ املتشابه 
، فقد استعرض متابعات  151/ 1إَل سعيد بن زون به ، وانظر : َتريج أحاديث الَشاف للزيلعي بذسنادهم  11/160، والبيهقي يف شعب اإلُّيان 
 احلديث ، وضعَّف َجيعها .

 . 1/1062)الرياع( القصب ، واحدته يراعة ، كما يف املعجم الوسيط  (205)
( ، 1الوت )إَل احلسن ، رواه البغوي يف حديث َ ( إسناده ضعيف ، فيه فضال بن جبري وهو ضعيف ، ولَن للِديث شواهد يرتقي ِبا احلديث206)

( 16( ، وأبو القاسم السمرقندي يف ما قرب إسناده )10عن َالوت به ، ورواه من َريقه : ابن اأبنوسي يف املعجم ) 281/ 2ويف معجم الصِابة 
/ 1( ، وابن النجار يف ذيل تاريخ بغداد 21اأجزاء ) ، وأبو الفرج مسعود بن احلسن الثقفي اأصبهاين يف عروس126، والقاضي عياض يف الغنية ص 

، واحلديث  120، وسراج الدين القزويِن يف مشيخته ص  218/ 2، والذهيب يف ميزان اَلعتدال  58، وابن َجاعة يف اأحاديث التساعية ص  122
 ( من حديث أنس . 12( ، ومسلم )16أصله يف صِيح البخاري )



Journal of manuscripts & libraries Specialized Research (JMLSR) Vol: 1, No: 1, 2016 

 
 211 

Journal of manuscripts & libraries Specialized Research   

 

 
ثَ َنا أَ  الَعْدلُ  و َسِعيٍد ُُمَمَُّد بُن َعْبِد بالن َّْيَسابُورِيم ، ِقرَاَءًة َعَلْيِه يف ِذي الِقْعَدِة ِمْن َسَنِة ِتْسٍع وِعْشرِيَن وََخِْسَمائَة ، قَاَل : َحدَّ

ْنَجُروِذيم  ََ الرََّْمَِن اْل
(207)

، قَاَل : َأْخبَ َرنَا أَبو َعْمرٍو ْبُن ََمَْدانَ  
(208)

ْخبَ َرنَا احلََْسُن ْبُن ُسْفَيانَ ، قَاَل : أَ  
(209)

، قَاَل :  
َِ ، قَاَل  ثَ َنا يَ ْعَلى ْبُن اَأْشَد ثَ َنا أَبُو َوْهٍب اْلَولِيُد ْبُن َعْبِد اْلَمِلِك احلَْرَّاينم ، قَاَل : َحدَّ ثَ َنا َعْبُد اللَِّه ْبُن َجرَاٍد ،  :َحدَّ َحدَّ

ٍُ : السَّخَ  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اللَِّه  ٍُ يف اجْلَنَِّة، َفال يَِلُج اجْلَنََّة ِإَلَّ َسِخيٌّ، َواْلُبْخُل َشَجرٌَة تَ ْنُب  يف النَّاِر، َفال اُء َشَجرٌَة تَ ْنُب

يَِلُج يف النَّاِر ِإَلَّ الَبِخيلُ 
(210)

. 

 الَحِديُث التَّاِسعُ 
ارِيَب  َشرَّفَ -ْعِصِم باهلِل أَِمرِي ال ُمْؤِمِننَي وبِه ، قَاَل : قَ رَْأُت َعَلى َسيِِّدنا وَمْوَلَنا اإلَماِم ال ُمْست َ  َِ اهلُل ِبِسَماتِه النََّبِويَِّة ال َم

رمِِي بِن ُُمَمَّ أَنْ َبَأُكم أَبو ال ُمَظفَِّر َعبْ  -وال َمَناِبَر ، وَصَرَف ِبَسْطَوتِه العبَّاسيَِّة َعِن اأَقَالِيِم َما َُتَاِذُر  ََ ِد ُد الرَِّحيِم بُن َعْبِد ال

بِن َمْنُصوٍر السَّْمَعاينم 
(211)

َُْم ِمْن َمُرو ، قَاَل : َأْخبَ َرنَا الشَّرِيُف ال ُمَعمَُّر أَبو َِتَّاٍم َأَْمَُد بُن ُُمَمَِّد بنِ    ال ُمْخَتاِر ، يف ِكَتابِه إلي

بِن ُُمَمَِّد بِن َعْبِد الَواِحِد بِن ال ُمَؤيَِّد باهلِل اْلَاِِشيم البَ ْغَداِديم 
(212)

َنا َمُرو ، ِقرَاَءًة َعَلْيِه ، قَاَل : َأْخبَ َرنَا الشَّرِيُف  ، َقِدَم َعَلي ْ

ُد بُن ُُمَمَِّد بِن َعِلي  الزَّيْ َنيبم  أَبو َنْصٍر ُُمَمَّ
(213)

ُد بُن َعْبِد الرََّْمَنِ   ثَ َنا أَبو ََاِهٍر ُُمَمَّ  ، ِقرَاَءًة َعَلْيِه بِبَ ْغَداَد ، قَاَل : َحدَّ

ُِ ال ُمَخلِّ 
(214)

ثَ َنا أَبو عِ    رَاَن ُُمَمَُّد بُن مْ ، قَاَل : َأْخبَ َرنَا أَبو الَقاِسِم َعْبُد اهلِل بُن ُُمَمَِّد بِن َعْبِد الَعزِيِز البَ َغِويم ، قَاَل : َحدَّ

                                                           

 ( .152ري الَنجروذي ، اإلمام الفقيه املسند الثقة املتقن ، تويف سنة )( هو : أبو سعد النيسابو 207)
 ( .226( هو : أبو عمرو ُممد بن أَمد بن َمدان النيسابوري ، اإلمام العالمة النِوي الزاهد مسند خراسان ، تويف سنة )208)
 ( .202( هو : احلسن بن سفيان النسوي احلافظ ، صاحب املصنفات ، تويف سنة )209)
 كتاب يف( إسناده مرتوك،  فيه يعلى بن اأشدَ العقيلي ، وهو متهم بالَذب ، وعبد اهلل بن جراد َل يعرف يف الصِابة  ، رواه اخلطيب البغدادي 210)

 1118/ 1ابة ( ، وأبو نعيم يف معرفة الص166ِ( بذسناده إَل أيب عمرو بن َمدان به ، ورواه ابن شاهني يف الرتغيب يف فضائل اأعمال )18البخالء )
بذسنادهم إَل يعلى بن اأشدَ به ، وهذا احلديث روي من ََر  111/ 12، وابن عساكر يف تاريخ دمش ٍّ  208/ 12، والبيهقي يف شعب اإلُّيان 

 بالوضع . 181/ 1وكلها ضعيفة ، بل حَم عليه ابن اجلوزي يف املوضوعات 
 ( .612رمي السمعاين املروزي، الشافعي ، تويف سنة  )( هو : عبد الرحيم ابن احلافظ الَبري أيب سعد عبد ال211َ)
 ( .512( هو : أبو ِتام أَمد بن ُممد بن املختار العباسي البغدادي التاجر ، احملدث اجلليل ، مسند وقته ، تويف سنة )212)
 ( .126( هو : أبو نصر اْلاِشي الزينيب البغدادي ، احملدث الثقة الزاهد ، تويف سنة )213)
 ( .262بو الطاهر املخلِ البغدادي ، احملدث احلافظ الثقة ، املتوىف سنة )( هو : أ214)
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رِيم ، َعْن أََنِس بِن َمالِ  َْ ثَ َنا َسِعيُد بُن َمْيَسرَة الَب ِبريَةً  َكب ََّر َعَلى  يبَّ ٍك ، َأنَّ النَّ َجْعَفٍر الَورَْكاينم ، قَاَل : َحدَّ َْ    .ََمْزََة َسْبِعنَي َت

(215)
 . 

 الَحِديُث الَعاِشرُ 

لَّ فَتِه ُكلَّ َكِسرٍي ، وَكَسَر ِبَسْطَوتِه كُ َجبَ َر اهللُ برأْ -وبِه ، قَاَل : َقرْأُت َعَلى َسيِِّدنا وَمْوَلَنا ال ُمْستَ ْعِصِم باهلِل أَِمرِي ال ُمْؤِمِننِي 

ِّراَد إهْناِر الن ََّهاِر  ََّرَد اللَّْيُل إ َجبَّاٍر ، َما ا
(216)

أَنْ َبَأُكم َعْبُد ال ُمِعزِّ بُن ُُمَمَِّد اْلروي، قَاَل : َأْخبَ َرنَا زَاِهُر بُن ََاِهِر بِن  -
نْ ُُمَمٍَّد الن َّْيَسابُورِيم ، ِقرَاَءًة َعَلْيِه ، قَاَل : َأْخبَ َرنَا أَبو َسِعيٍد  ََ ٍر ُُمَمَُّد بُن َعْبِد الرََّْمَِن اْل َْ َجُروِذيم ، قَاَل : َأْخبَ َرنَا  أَبو َب

ُُمَمَُّد بُن ُُمَمٍَّد الطِّرَّازِيم 
(217)

ثَ َنا َشْيَباُن ْبُن فَ رموٍخ اأُبُ لِّي ، قَاَل : حَ  ثَ َنا ، قَاَل : َأْخبَ َرنَا أَبو الَقاِسِم البَ َغِويم ، قَاَل : َحدَّ دَّ
ثَنا أََنُس ْبُن َماِلٍك قَاَل: قَاَل َرُسوُل اللَِّه َسعِ  : قَاَل اهلُل َعزَّ َوَجلَّ : َمْن ُأِخَذْت َكرُّيََتُه  يُد ْبُن ُسَلْيٍم الضَّيبِّم ، قَاَل : َحدَّ

ٍُ : يَا َرُسوَل ا نْ َيا ََلْ أَْرَض َلهُ ثَ َوابًا ُدْوَن اجْلَنََّة، قَاَل أََنٌس: فَ ُقْل ٍْ يف الدم ٍْ َواِحَدةً للَِّه: فِذْن َكاَن  َواِحَدًة؟ قَاَل: َوَلْو َكاَن
(218)

 . 

 

 

                                                           

عن ُممد بن جعفر الوركاين به ، ورواه من َريقه :  أبو َاهر املخلِ يف املخلصيات  6/ 1( إسناده مرتوك ، رواه البغوي يف معجم الصِابة 215)
( ، وأبو الفرج مسعود بن احلسن الثقفي اأصبهاين 8سمرقندي يف ما قرب إسناده )، وأبو القاسم ال622/ 1( ، أبو نعيم يف معرفة الصِابة 1661)

، وقال : )سعيد بن  105، وأبو بَر املراغي يف مشيخته ص 62/ 1، وابن اأثري يف أسد الغابة 181/ 2( ، وابن اجلوزي يف 16يف عروس اأجزاء )
ابن حبان: يروي املوضوعات ، وقال احلاكم: روى عن أنس موضوعات، وكذبه القطان،  ميسرة البَري هذا، قال البخاري فيه: منَر احلديث، وقال

 وأورد له ابن عدي أحاديث منَرة، من َجلتها هذا، وقال: هو مظلم اأمر( .
 ملِوظة : كتب الناسخ فَو سعيد بن ميسرة : )قال فيه ابن عدي : مظلم اأمر( .

 . 5/128من َلوع الفجر إَل غروب الشمس ، وهو مرادف لليوم ، ينظر : لسان العرب ( أهنار النهار يعِن دخل النهار ، وهو 216)
 ( .285، تويف سنة )عثمان البغدادي املقرئ، نزيل نيسابور : أبو بَر ُممد بن ُممد بن أَمد بن( هو217)
َر ُممد بن عبد الباقي اأنصاري املعروف بقاضي ، وأبو ب 122/ 2( إسناده ضعيف ، فيه سعيد بن سليم ، وهو ضعيف ، رواه أبو يعلى يف املسند 218)

( ، وأبو الفرج مسعود بن احلسن الثقفي اأصبهاين يف جزء عروس 16( ، وأبو القاسم السمرقندي يف ما قرب سنده )12املارستان يف املشيخة الَبى )
، وابن حجر يف  21/ 2، والذهيب يف ميزان اَلعتدال  102، وابن اجلوزي يف املشيخة ص  121/ 22( ، وابن عساكر يف تاريخ دمش ٍّ 21اأجزاء )

( من َري ٍّ آخر إَل أنس بلفظ : )ِإنَّ اللََّه 5652ولَن احلديث صِيح ، فقد رواه البخاري ) .( بذسنادهم إَل البغوي به2ارية )اأحاديث العشرة العش
َِبيَبتَ ْيِه َفَصبَ َر، عَ  ٍُ َعْبِدي ِِ  .ُه ِمن ُْهَما اجلَنََّة(وَّْضتُ قَاَل: ِإَذا ابْ تَ َلْي
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 الَحِديُث الَحاِد ِّ َعَشرَ 
ارَِم َربِيعاً ََل زَاَل َزَمانُُه ال-وبِه ، قَاَل : َقرْأُت َعَلى َسيِِّدنا وَمْوَلَنا ال ُمْستَ ْعِصِم باهلِل أَِمرِي ال ُمْؤِمِننِي  ََ ،  نَِّضُر خَيِْصُب ال َم

َُلِّ َما يَ ْبَتِغيه َسرِيعاً  ٍٍ اَأِدي -والَقَدُر يُ َواتِيِه ِب ُد بُن ُُمَمَِّد بِن بَْدِر بِن ثَاِب ُب اَأْصبَ َهاينم ، قَاَل : َأْخبَ َرنَا َغاِِنُ ، أَنْ َبَأُكم ُُمَمَّ
ِن َماَشاَذْه ، ِقرَاءًة َعَلْيِه ، قَاَل : ُموُد بُن َعْبِد اهلِل بِن َعِليِّ ببُن َأَْمََد بِن احَلَسِن اجلُُلوِديم ِقرَاَءًة َعَلْيِه ، قَاَل : َأْخبَ َرنَا ُمُْ 

ثَنا َعْبُد اللَِّه ْبُن ُمَُ  ََ ْبِن َحَبابََة بِبَ ْغَداَد ، قَاَل: َحدَّ ا َِ ثَنا ُعبَ ْيُد اللَِّه ْبُن ُُمَمَِّد ْبِن ِإْس َل مَِّد ْبِن َعْبِد اْلَعزِيِز اْلبَ َغِويم ، قَاَحدَّ
ٍُ َرُسوَل اهللِ  ْع ثَ َنا أبو أَُماَمَة قال :ْسَِ ثَ َنا َفضَّاُل ْبُن ُجبَ رْيٍ، قَاَل : َحدَّ ثَ َنا ََاُلوُت ، قَاَل : َحدَّ يَ ُقوُل : إنَّ أَوََّل   : َحدَّ

اآلياِت َُُلوُع الشَّْمِس ِمْن َمْغرِِِبا 
(219)

. 
 الَحِديُث الثَّاِني َعَشرَ 

ْأَماءُ  الَِّذي اْغتَ َرفَ -وبِه ، قَاَل : َقرْأُت َعَلى َسيِِّدنا وَمْوَلَنا ال ُمْستَ ْعِصِم باهلِل أَِمرِي ال ُمْؤِمِننِي  ِمْن َمَواِهبِه الدَّ
(220)

، واْعتَ َرَف 
ِد بِن َمْنُصوٍر السَّْمَعاينم يِم بُن َعْبدِ أَنْ َبَأُكْم َعْبُد الرَّحِ  -ِبََناِقبِه اخلَُلَفا ، َذِلَك َفْضُل اهلِل يُ ْؤتِيِه َمْن َيَشاءُ  رمِِي بِن ُُمَمَّ ََ  ال

ال َمْرَوزِيم ، قَاَل : َأْخبَ َرنَا أَبو َنْصٍر َمْنُصوُر بُن ُُمَمَِّد بِن َأيب َنْصٍر اِْلاَليلم 
(221)

، بِِقرَاَءيت َعَلْيِه يف َُجَاَدى اآلِخرَِة يف أَْرَبٍع  

رَازِيم وأَْربَِعنَي وََخِْسَمائَة  ي ْ ٍر َأَْمَُد بُن َعِليِّ بِن َعْبِد اهلِل بِن َخَلٍف الشِّ َْ ، قَاَل : َأْخبَ َرنَا أَبو َب
(222)

 ، ِقرَاَءًة َعَلْيِه ، قَاَل :  
 

                                                           

 ( إسناده ضعيف ، لضعف فضال بن جبري ، ولَن للِديث شواهد يرتقي ِبا احلديث إَل احلسن ، رواه البغوي 219)
( ، واخلطيب البغدادي يف 11عن َالوت به ، ورواه من َريقه : ابن اأبنوسي يف مشيخته ) 2/285( ، ويف معجم الصِابة 2يف حديث َالوت )

( ، وأبو القاسم السمرقندي جزء 221، وأبو بَر ُممد بن عبد الباقي اأنصاري املعروف بقاضي املارستان يف املشيخة الَبى ) 1/151اد تاريخ بغد
( ، وابن عساكر يف تاريخ 22، وأبو الفرج مسعود بن احلسن الثقفي يف عروس اأجزاء ) 126( ، والقاضي عياض يف الغنية ص 11ما قرب سنده )

، ورواه ابن 122/ 1، والذهيب يف تاريخ اإلسالم  122، وابن َجاعة يف اأحاديث التساعية ص 126، وابن اجلوزي يف ذم اْلوى ص 5/265دمش ٍّ 
 ، بذسنادهم إَل َالوت به .121/ 2، وابن عدي يف الَامل 8/162، والطباين يف املعجم الَبري 1/101حبان يف اجملروحني 

( بلفظ : )ِإنَّ أَوََّل اآْليَاِت 1066( ، وابن ماجه )1210( ، وأبو داود )1611د اهلل بن عمرو بن العاص ، رواه مسلم )واحلديث صِيح من حديث عب   
 ُخُروًجا، َُُلوُع الشَّْمِس ِمْن َمْغرِِِبَا ...احلديث( .

ْأَماُء( : )هو البِر( ، وكذا يف خمتار الصِاح ص220)  . 101 (  جاء يف حاشية اأصل يف تفسري )الدَّ
 . 11/622( ، ينظر : تاريخ اإلسالم 516(  هو : أبو نصر اْلاليل الَباَخْرزِي النيسابوري ، احملدث الفقيه الزاهد ، تويف سنة )221)
 ( .182(  هو : أبو بَر الشريازي ث النيسابوري اأديب ، اإلمام العالمة النِوي ، مسند وقته ، تويف سنة )222)
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ُد بُن َعْبِد اهلِل بِن ُُمَمَِّد بِن ََمُْدْويه بِن نُ َعْيٍم الضَّيبم احلَاِفُظ إ اَلءً مْ َأْخبَ َرنَا أَبو َعْبِد اهلِل ُُمَمَّ
(223)

، يف َسَنِة أَْرَبٍع وأَْربَِعَماَئٍة  

، قَاَل : َأْخبَ َرنَا أَبو الَفْضِل احَلَسُن بُن يَ ْعُقوَب الَعْدلُ 
(224)

ثَ َنا ُُمَمَُّد بُن َعْبِد الَوهَّاِب الَفرَّاءُ  ، قَاَل : َحدَّ
(225)

، قَاَل : 

ٍُ أَبا َخاِلٍد السَّقَّاءُ  ْع ْسَِ
(226)

ٍُ أَنَ   ْع ٍُ َرُسوَل اهلِل ، يَ ُقوُل : ْسَِ ْع ََرْيٍ فَ َقالَ يَ ُقو  َس بَن َماِلٍك يَ ُقوُل : ْسَِ  :ُل ، وَنَظَر إَل 

ُر ، تَ َقُع َعَلى الشََّجِر ، وتَْأُكُل الثََّمرَ  َُوَى َلِك يَا ََي ْ
(227)

 . 
 :الَحِديُث الثَّاِلَث َعَشرَ 

اِمِد قُ ْوتاً ََلزَاَل لل-ال ُمْستَ ْعِصِم باهلِل أَِمرِي ال ُمْؤِمِننِي وبِه ، قَاَل : َقرْأُت َعَلى َسيِِّدنا وَمْوَلَنا اإلمام  َِ َمَماِجِد ُرْوحاً ، ولِْلَم
ٍد اْلََرِويم ا -، َما اْسَتَمرَِّت الصَّاَلُة َعَلى ال ُمْؤِمِننَي ِكَتابًا َمْوُقوتاً  َرنَا أَبو لصمْويفم ، قَاَل : َأْخب َ أَنْ َبَأُكْم َعْبد ال ُمِعزِّ بُن ُُمَمَّ

يَ ْعُقوَب يُوُسُف بُن أَيموَب اْلََمَذاينم 
(228)

اِشِفنْيَ ، وَلُه َكرَاَماٌت َمْشُهورَةٌ  -  ََ  اَل : َأْخبَ َرنَا َأَْمَُد قَ  -وَكاَن ِمْن أَْولَِياِء اهلِل ال ُم

ْبُن ُُمَمَِّد ْبِن َأَْمََد ْبِن الن َّقموِر البَ زَّازُ 
(229)

َِ ، ِقرَاَءًة َعَلْيِه بِبَ غْ  ََ ْبِن َحَبابََة ، َداَد ، قَاَل : َأْخبَ َرنَا ُعبَ ْيُد اللَِّه ْبُن ُُمَمَِّد ْبِن ِإْس ا
ثَ َنا ََاُلوُت ْبُن َعبَّا ِد ْبِن َعْبِد اْلَعزِيِز اْلبَ َغِويم ، قَاَل : َحدَّ ثَ َنا َعْبُد اللَِّه ْبُن ُُمَمَّ ثَ َنا َعاِصُم ْبُن عَ دٍ قَاَل: َحدَّ ْبِد  ، قَاَل : َحدَّ

ٍُ أََنَس ْبَن َماِلٍك خَيِْضُب بِاحلُْْمرَِة ، َفَسأََلُه أَبَاٌن فَ َقاَل : يَا أَبَا َمَْ    َكْسِب احلَْجَّاِم زََة ، َما تَ ُقوُل يف اْلَواِحِد اْلَوزَّاُن قَاَل : رَأَْي
 
 
 

                                                           

 ( .105احلاكم النيسابوري ، املعروف بابن البيع ، اإلمام العالمة صاحب التصانيف الشهرية ، تويف سنة )(  هو : أبو عبد اهلل 223)
 . 280/ 2( ، ينظر : تاريخ اإلسالم 211(  هو : أبو الفضل البخاري ث النيسابوري ، احملدث الصدَو ، تويف سنة )224)
 أبو أَمد الفراء احلافظ النيسابوري ، شيخ النسائي.  (  هو : ُممد بن عبد الوهاب بن حبيب بن مهران العبدي225)
 . 281/ 1(  هو : أبو خالد السقاء البصري ، وزعم أنه يروي عن أنس ، وأنه رأى ابن عمر ، وَل يتابع على ذلك، ينظر : املغِن يف الضعفاء 226)
/ 20، وابن عساكر يف تاريخ دمش ٍّ  11/102 تاريخ بغداد، واخلطيب البغدادي يف 112/ 1(  إسناده مرتوك ، رواه البيهقي يف شعب اإلُّيان 227)

، والزهد ْلناد بن  61/ 2بذسنادهم إَل أيب عبد اهلل احلاكم به ، وروي من قول أيب بَر الصدي ٍّ رضي اهلل عنه ، رواه ابن أيب شيبة يف املصنف   220
 112/ 1يف شعب اإلُّيان  ( ، والبيهقي116،  6، وابن أيب الدنيا يف كتاب املتمنني ) 158/ 1السري 

 ( .525(  هو : أبو يعقوب اْلمذاين ، اإلمام العلم الفقيه التقي ، شيخ مرو ، تويف سنة )228)
 ( .120(  هو : أبو احلسني بن النقمور البغدادي ، احملدث الثقة مسند العراَ ، تويف سنة )229)
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َِْعْمُه ،  : اْحَتَجَم َرُسوُل اللَِّه ؟ فَ َقالَ  ، فَ َلمَّا أَْعطَاُه ِكرَاُه قَاَل َلُه : َأَخْذَت ِكرَاَك، قَاَل : نَ َعْم ، قَاَل : َفال تَْأُكْلُه وَأ

َك ، يَ ْعِِن ََجََلُه الَِّذي َيْسَتِقي َعَليْ  َِ َِْعْمُه نَاِض ََذا َوَقَع يف َهِذه الرِّوايِة ، ويف رَِوايٍة ُأْخَرى : َوَأ  هِ َه
(230)

. 
-ِصِم باهلِل أَِمرِي ال ُمْؤِمِننَي ، َوِهَي َثاَلثََة َعَشَر َحِديثًا بَ نْيَ َسيِّدنا َوْموَلَنا اإلَماِم ال ُمْستَ عْ الشَّرِيَفُة النَُّبويَّةُ  اَأَحاِديثُ  فَ َهِذه

ينِ   َرُسوِل قْ َرِب السََّنِد ، وَأْحَسِن الطمُرَِ ، أَقَ رَّ اهللُ َعنْيَ مَثَانِيَة رَِجاٍل ، وَهذا ِمْن أَ  وبَ نْيَ النَّيبِّ  -َشيََّد اهللُ بِبَ َقائِه َمَعاَلَ الدِّ
 ِبَرَواياتِه ، َكَما َنَصَر ِديْ َنُه احلَِنيِف ِبَشرِيِف آرائِه ، وَمْنُصوِر رَايَاتِه .  اهلِل 

بهِ ، وآلاهللُ َعَلى َسيِّدنا ُُمَمَّدٍ  ، وَصلَّىِء واحَلْمُد هلِل َح ٍَّّ ََمِْدهآِخُر اجلُزْ  ِْ  .وَسلَّمَ  ِه وَص
ُروَسةَمائَة بِ فَ رََغ ِمْنُه يَ ْوَم اَأَحِد تَاِسَع َشْهِر َشْعَباَن ال ُمَباَرِك َسَنَة َسْبٍع وََخِْسنَي وَسْبعِ  ِْ ، َعَلى يَِد الَفِقرِي إَل ِدَمْش ٍَّ ال َم

يِن حُ  رمِِي الَبصْ َسنْيِ بَرَْمَِة َربِِّه وُغْفرَانِه ُسْنَبٍل َعِتي ٍِّ ال َمْرُحوِم َشَرِف الدِّ ََ يِع ال ُمْسِلِمنَي ، َغَفَر اهلُل َلُه وجلَِمِ رِيِّ ِن َعْبِد ال
بِه َوَسلَّمَ دٍ ، وَصلَّى اهللُ َعَلى َسيِّدنا ُُمَمَّ َأَْجَِعنيَ  ِْ  .، وآلِه َوَص

                                                           

، وسٍَ عن حاله ، رواه أبو القاسم  216/ 6ه ابن أيب حاَت يف اجلرح والتعديل (  إسناده ضعيف ، فيه عصام بن عبد الواحد ، وهو جمهول ، ذكر 230)
 1/121( ، والذهيب يف املعجم الَبري 25( ، وأبو الفرج مسعود بن احلسن الثقفي اأصبهاين يف عروس اأجزاء )11السمرقندي يف ما قرب سنده )

 بذسناده إَل َالوت به .121/ 6اأوسط بذسنادهم إَل ابن النقور به ، ورواه الطباين يف املعجم 
أ  165/ 11ولَن احلديث له شواهد صِيِة ، من حديث جابر ، رواه أَمد يف املسند  ، ومن حديث ُميصة بن مسعود ، رواه مالك يف املَو

 ( .1166( ، وابن ماجه )1122( ، والرتمذي )2111، وأبو داود ) 26/66( ، وأَمد يف املسند 2521)




