205

ِ
اها
قال ﷺ  « :ن ََّض َر اهللُ امرأ َسم َع مقالتي َف َو َع َ
ِ
فأ َّداها كما َسم َعها » رواه أبو داود ()3660

ُ ُ ٌ
نصوص

باب ُيعنى بنشر نصوص ُم َح َّققة
بالسنَّة والحديث
تتعلق ُّ
مرة
تُنشر َّ
ألول َّ
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ٌ
جزء فيه  
َ
ٌ
َ
َ
أ ْربعة تع َ ُ
اصوا
ِّ
للحافظ زيك ِّ
املنذري
ادلين
(ت 656ـه)

وذيل عليه
ح َّققه َّ

أبو عبد اهَّلل حسين بن عكاشة
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مقدِّ مة التحقيق

ٍ
محمد
رب العالمين ،والصالة والسالم على أشرف المرسلين ،سيدنا
الحمد ل َّله ِّ
ٍ
بإحسان إلى يوم الدِّ ين.
وعلى آله وصحبه وتابعيهم
ِ
ري
وبعد :فهذا جز ٌء
ٌ
المنْذ ِّ
لطيف للحافظ زكي الدِّ ين عبد العظيم بن عبد القوي ُ

الزنجاني موازنته بين
(ت 656هـ) رحمه ال َّله تعالى ،أسند فيه عن أبي القاسم سعد َّ
أربعة ح َّف ٍ
اظ ٍ
كبار ،هم :أبو الحسن الدارقطني وأبو عبد ال َّله بن منده وأبو عبد ال َّله
ُ

خرج هذه الرواية من
الحاكم وعبد الغني بن سعيد األزدي ،رحمهم ال َّله تعالى .ثم َّ
الزنجاني في رأيه ،ثم أشار إلى و َف َيات
كتب األئمة وأشار إلى علو سنده فيها ،ثم وافق َّ

هؤالء األئمة ومن ُذكر في إسناد هذه الرواية.

وهو جز ٌء
المنذري ،فيه فوائد كثيرة.
لطيف أماله الحافظ
ٌ
ُّ

ٍ
بأمور منها:
وقبل الشروع فيه ُأذكِّر

 -1الفضل هب ٌة من ال َّله تعالى ،فالله رفع بعض العلماء فوق بعض في العلم

الح َّفاظ األربعة قد نفع ال َّله بهم
والحفظ والفهم والجمع والتصنيف والنفع ،وهؤالء ُ
وبمصنَّفاتهم المسلمين أكثر من عشرة قرون.

َ
الفضل ألهل الفض ِل
 -2التفضيل بين أهل العلم يكون للعلماء ،فإنما يعرف

ذوو الفضل ،وقد أشار الحافظ المنذري في ثنايا الجزء إلى ذلك؛ فقال« :و َم ْن َن َظ َر
الشأن في تصانيف هؤالء الح َّف ِ
ِ
اظ األربعة ورواياتهم تح َّقق صحة ما قاله
من أهل هذا
ُ
الزنجاني ،رضي ال َّله عنه».
أبو القاسم َّ

نسبي ،قد تختلف فيه وجهات النظر.
 -3التفضيل ٌ
أمر ٌّ
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 -4على طلبة العلم التحلي باإلنصاف واالنتفاع بأهل العلم وبكتبهم ،دون
ُ
االنشغال بالتفضيل بينهم ،فلكل إما ٍم ٌ
المفضول
فضل ،ولكل فاض ٍل تحرير ،وقد يفوق

َ
الفاضل في بعض العلوم أو في بعض األبحاث ،فليحرص المؤمن على ما ينفعه؛ كما
قال النبي ﷺ« :اح ِرص َع َلى ما ينْ َفع َك ،واست َِعن بِ ِ
الله َو َل َت ْع َج ْز»(((.
َ ْ ْ
َ َ ُ
ْ ْ

عنوان الجزء:

ٌ
عنوان ،ورأيت من المناسب أن يكون عنوانه
لم ُيذكر في المخطوط لهذا الجزء

«جزء فيه أربعة تعاصروا»(((.

المنذري:
توثيق نسبة الجزء إلى اإلمام
ِّ

المنذري ،فقد وجدناه بخط اإلمام محمد بن
هذا الجزء ثابت النسبة إلى اإلمام
ِّ

أبي الفتح البعلي((( ،وقد رواه عن شيخه اإلمام أبي الحسين اليونيني((( عن المنذري،
فليس بينه وبين المنذري غير اليونيني ،وسمعه على اليونيني جماعة مذكورون في

السماعات آخر الجزء ،سيأتي ذكرهم.

وصف المخطوط:

الجزء ضمن مجموع محفوظ في مكتبة مدينة بمتحف طوب قابي سراي باستانبول،

برقم ( ،)496وهو الرسالة الثالثة من رسائل المجموع ،بعد «مختصر كتاب الضعفاء
والمتروكين البن الجوزي» و«مختصر أسماء المجروحين البن ح َّبان».

((( رواه مسلم يف «صحيحه» ( )2664عن أبي هريرة رضي اهَّلل عنه.
((( وهو عنوان ٍ
جزء للحافظ الذهبي ،نسبه له ابن فضل اهَّلل العمري يف «مسالك األبصار» ( )254/5وغيره،
ولم أقف عليه.

((( الفقيه المحدِّ ث النَّحوي ال ُّلغوي شمس الدِّ ين أبو عبد اهَّلل محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعلبكي
(ت 709هـ) .ترجمته يف« :المعجم المختص» (ص  )272و«معجم شيوخ الذهبي» ( )324/2و«ذيل
طبقات الحنابلة» البن رجب (.)374-372/4

((( اإلمام العلَّمة الصالح العارف المحدِّ ث المتقن شرف الدِّ ين أبو الحسين علي بن محمد بن أحمد

بن عبد اهَّلل اليونيني البعلبكي (ت  701هـ) .ترجمته يف« :معجم شيوخ الذهبي» ( )40/2و«المعجم

المختص» (ص .)168

المنذري
نصوص (« )2جز ٌء فيه أربع ٌة تعاصروا» للحافظ زكي الدِّ ين
ِّ
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19سطرا.
عدد أوراقه 3 :ورقات ،من 150ب إلى 152ب ،ومسطرته:
ً

والنُّسخة نفيس ٌة كتبها اإلمام محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعلي بخ ِّطه

صرح باسمه في نهاية الكتاب السابق،
الحسن المتقن ،وضبط ً
كثيرا من كلماته ،وقد َّ

وفي السماع الثاني للجزء ،وهي مقابلة على أصلها المنسوخ منه؛ يدل على ذلك
وجود ال ُّلحوقات المصححة على حواشي بعض أوراقها ،ووجود الدَّ ارات المنقوطة

فصح
صرح اإلمام ابن أبي الفتح بتمام المقابلة آخره فكتبُ « :قوبل
َّ
آخر فقراتها ،وقد َّ
إن شاء ال َّله تعالى» .وال يعيب النسخة غير سوء مصورتنا منها.

سماعات الجزء:

ٍ
مرات:
ُأثبت آخر النسخة سماع الجزء أربع
المرة األولى :قرأه اإلمام ال ُيونيني نفسه يوم االثنين سابع عشري شهر رمضان

ست وسبعين وست مئة فسمعه:
سنة ٍّ

 -1شمس الدِّ ين محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعلي الحنبلي.

 -2أمين الدِّ ين هبة ال َّله بن محمود بن هبة ال َّله بن عرباض الحموي.

 -3فخر الدِّ ين عبد الرحمن بن الحسن بن عبد ال َّله بن محبوب البعلي.
 -4وكاتب السماع يعقوب بن أحمد بن يعقوب بن عبد ال َّله الحلبي.

المرة الثانية :قرأه محمد بن عبد الرحمن بن يوسف بن محمد البعلي على اإلمام

ال ُيونيني عشية الجمعة تاسع جمادى األولى من سنة تس ٍع وسبعين وست مئة ،فسمعه

جماعةٌ ،منهم:

 -1عالء الدِّ ين علي بن إبراهيم بن مظفر بن جابر الدمشقي.
 -2شمس الدِّ ين محمد بن بشارة بن دينار الكالبي.
 -3محمد بن إبراهيم بن أحمد بن حاتم.
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 -4وكاتب السماع محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعلي.

المرة الثالثة :قرأه أحمد بن محمد بن أحمد الشريشي الشافعي على اإلمام
ٍ
ثمان وتسعين وست مئة
اليونيني ،في يوم الثالثاء حادي عشري جمادى األولى سنة
بالمدرسة الحنبلية بدمشق المحروسة فسمعه:

 -1ابنه أبو بكر محمد بن أحمد الشريشي حضر في الرابعة.
 -2فتاه عبد الله.
 -3موسى بن أبي الكرم بن خليل المقدسي.
 -4شمس الدِّ ين محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعلبكي.
 -5تقي الدِّ ين محمد بن الشيخ اليونيني المسمع.
 -6فخر الدِّ ين يوسف بن عيسى بن يوسف الدمياطي.
 -7عالء الدِّ ين علي بن محمد بن محمد بن محمد الدمشقي.
 -8عالء الدِّ ين علي بن المظفر بن إبراهيم الحنبلي.
 -9شمس الدِّ ين جعفر بن البعلبكي.

 -10محمد بن القاسم بن الشيخ عبد ال َّله اليونيني.
 -11الشريف محمد بن محمد بن سليمان الحسيني.

 -12كاتب السماع عثمان بن بلبان بن عبد ال َّله المقاتلي.
المرة الرابعة :لم يظهر من السماع في مصورتنا غير أوله و ُبتر باقيه.
وسيأتي نص هذه السماعات آخر الجزء بإذن ال َّله تعالى.

قت عليه تعليقات يسيرة ،وأضفت إليه ً
ذيل لطي ًفا
وقد
نص الجزء وع َّل ُ
ُ
حققت َّ

رأيت أنه يناسب مادته ،وأسأل ال َّله تعالى أن ينفع به.

المنذري
نصوص (« )2جز ٌء فيه أربع ٌة تعاصروا» للحافظ زكي الدِّ ين
ِّ

نماذج من صور المخطوط

أول الجزء
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\

آخر الجزء
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¢

حدَّ ثنا شيخنا اإلما ُم َّ
الح َسين علي بن
العلم ُة الحافظ
ُ
شرف الدِّ ين أبو ُ
شيخنا اإلمام َّ
الر َّباني أبي عبد ال َّله محمد بن أبي الحسين بن عبد ال َّله
العلمة َّ

َ
رمضان من سنة
ال ُيونيني  -نفع ال َّله به في يوم االثنين بكر َة سابع عشري
ِ
وسبعين وست مئة بدمشق قدم علينا  -قال :أخبرنا شيخنا اإلما ُم
ست
ٍّ
المنذري ،أخبرنا
الحافظ أبو محمد عبدُ العظيم بن عبد القوي بن عبد ال َّله
ُّ
فض ِل بن علي المقدسي(((  -بقراءتي عليه -
الم َّ
الحافظ أبو َ
الح َس ِن علي بن ُ
ٍ
طاهر ِّ َ
في يقول((( :سمعت أبا الفضل محمد بن طاهر
سمعت أبا
قال:
ُ
السل َّ
المقدسي الحافظ بهمذان يقول(((:
َّ

َ
نجاني
الز
الحافظ بمك َة  -وما
ُ
«سألت اإلما َم أبا القاسم َس ْعدَ بن علي َّ
َّ
الح َّفاظ تعاصروا أ ُّيهم َأ ْح َف ُظ؟ قالَ :من؟
رأيت مِث َل ُه ُ -
قلت له :أربع ٌة من ُ
قلت :الدَّ ار ُق ْطن ِ
(((
الغني بمصر ،وأبو عبد ال َّله بن َمنْدَ َة
ب
ع
و
ببغداد،
ي
دُ
ُ
َ
ْ
ِّ
َ ُّ
فألححت َع َل ْي ِهَ ،
فسكت،
بأصبهان ،وأبو عبد ال َّله الحاكم بنيسابور.
فقال:
ُ
َ
((( ذكرها المقدسي يف كتابه «األربعين المرتبة على طبقات األربعين» (ص .)419-418

((( كتب اإلمام محمد بن أبي الفتح البعلي على الحاشية« :أخربنا بالحكاية الشيخ أبو محمد عبد الواسع بن
الحسن علي بن المفضل
عبد الكايف بن عبد الواسع
األهبري قراء ًة عليه ،قيل له :أخربكم الحافظ أبو َ
ُّ

المقدسي إجاز ًة ثم ذكرها إلى آخرها بلفظها .وأخربين اإلمام أبو الحسن علي بن هبة اهَّلل بن سالمة إجاز ًة
الس َلفي».
عامةً ،قال :أبنا ِّ

((( ذكرها ابن طاهر يف كتابه «أطراف الغرائب واألفراد» (.)36/1

((( كذا كتبه اإلمام ابن أبي الفتح البعلي يف كل مواطن وروده يف المخطوط بالتاء المفتوحة ،والمعروف أن
آخره هاء ساكنة ،كما ق َّيده ابن خلكان يف «وفيات األعيان» (.)289/4
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ِ
باألنساب ،وأ َّما
الغني َفأ ْع َل ُمهم
الدارقطني
أ َّما
فأعلمهم بالعلل ،وأ َّما َع ْبدُ
ُ
ِّ
ُّ
أبو عبد ال َّله بن منْدَ َة فأكثرهم حدي ًثا مع مع ٍ
رفة تا َّم ٍة ،وأ َّما الحاكم َف َأ ْح َسنُهم
َ َ َْ
ُ
َ
تصني ًفا»(((.

قــال الحافظ عبد العظيم  :$حــدَّ ث بهذه الحكاية الحافظ أبو

مشقي في «تاريخ دمشق»((( عن أخيه الحافظ
القاسم علي بن الحسن الدِّ
ُّ
ِ
الس َلفي؛ فكأنني
الح َس ْين هبة ال َّله بن َ
أبي ُ
الح َسنَ ،ع ِن الحافظ أبي طاهر ِّ
سمعتها معه من َأ ِخ ِ
يه.
ََ
عاني في كتاب
وحدَّ ث بها الحافظ أبو َس ْعد َع ْبد الكريم بن محمد َّ
الس ْم ُّ

(((
األصبهاني،
الفضل
بن
محمد
بن
أحمد
العالء
أبي
الحافظ
عن
«الذيل»
ِّ

قال :قال أبو [ق 151أ] الفضل محمد بن طاهر؛ فكأنني سمعتها من ابن
معاني.
الس
َّ
ِّ

الشأن في تصانيف هؤالء الح َّف ِ
ِ
و َمـ ْن َن َظ َر من أهل هذا
اظ األربعة
ُ
الزنجاني ،رضي ال َّله عنه.
ورواياتهم تح َّقق صحة ما قاله أبو القاسم َّ

وقد ْاشتَم َل ْت هذه الحكاي ُة وإسنادها على ح َّف ٍ
اظ ،ورغب سام ُعها في
ُ
ُ
َ

فاستخرت ال َّله سبحانه في ذكرها ،و َقدَّ ْم ُت األقد َم
الوقوف على وفياتهم،
ُ
ف َجنَّتِه.
فاألقدم منهم وفاةً؛ تغمدهم ال َّله َبر ْح َمتِ ِه ،وأس َكنهم ُغ َر َ

((( رواها الذهبي يف «تاريخ اإلسالم» ( )97/9و«تذكرة الحفاظ» ( )1045/3عن أبي الحسين اليونيني.
وقال يف «تاريخ اإلسالم»« :رواها أبو موسى المديني يف ترجمة الحاكم باإلجازة عن ابن طاهر».

ورواها التاج السبكي يف «طبقات الشافعية الكربى» ( )221/7عن الحافظ ابن المظفر ،عن اليونيني.

((( لم أقف عليه يف المطبوع من الكتاب.

((( يعني «الذيل على تاريخ بغداد» ،وال أعلم له نسخة موجودة.

المنذري
نصوص (« )2جز ٌء فيه أربع ٌة تعاصروا» للحافظ زكي الدِّ ين
ِّ
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 -1الدَّ َار ُق ْطن ِ ُّي
أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن َم ْس ُعود بن النُّعمان بن
ُ
ست  -ويقال
الدارقطني
البغدادي
دينار بن عبد ال َّله
الحافظَ ،م ْولده سن َة ٍّ
ُّ
ُّ
مئة ،و ُتو ِّفي رضي ال َّله عنه في ذي ال َق ِ
خمس  -وثالث ٍ
ٍ
ٍ
خمس
سن َة
عدة َسنَ َة
وثمانِي َن وثالث مئة ببغداد ،و ُدفن قري ًبا من َم ْع ُروف الكرخي ،رضي ال َّله
عنهما.
(((

 -2ابن َمنْدَ َة

(((

أبــو عبد ال َّله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن إبراهيم

لقب إبراهيم ،مولده َسنَ َة
األصبهاني الحافظ المعروف بابن َمنْدةَ ،و َمنْدَ ة ُ
َ
بأصبهان في َس ْلخ
َع ْش ٍر أو إحدى َع ْشر َة وثالث مئة ،و ُتو ِّفي رضي ال َّله عنه
ذي ال َقع ِ
دة َسنَ َة َخ ْم ٍ
س وتسعين وثالث مئة ،رحمه ال َّله.
ْ
الحاكم
-3
ُ
أبو عبد ال َّله محمد بن عبد ال َّله بن محمد بن َح ْمدُ وي َة بن نعيم بن الحكم
الضبي الطهماني النيسا ُب ِ
ور ُّي الحافظ المعروف بابن البيع ،مولده في شهر
ُّ
ُّ
ِ
ِ
ربيع األول سن َة إحدَ ى وعشرين وثالث مئة ،و ُتو ِّفي بنيسابور في صفر سن َة
(((

َخ ْم ٍ
س وأربع مئة.

((( ترجمته يف« :األربعين المرتبة على طبقات األربعين» ألبي الحسن المقدسي (ص  )379-368و«تذكرة
الحفاظ» للذهبي ( )995-991/3و«التبيان لبديعة البيان» البن ناصر الدِّ ين (.)135/2

((( ترجمته يف« :األربعين المرتبة على طبقات األربعين» (ص  )437-428و«تذكرة الحفاظ» ()1031/3
و«التبيان» (.)150/2

((( ترجمته يف« :األربعين المرتبة على طبقات األربعين» (ص  )414-402و«تذكرة الحفاظ» ()1079/3
و«التبيان» (.)159/2
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 -4عبد الغني بن سعيد

(((

أبو محمد عبد الغني بن سعيد بن علي بن سعيد بن بشر بن َم ْر َوان بن
المصري الحافظ المعدَّ لَ ،م ْولدُ ُه في ذي
الح ْج ِر ُّي
عبد العزيز
ُّ
األزدي َ
ُّ

ال َقعدة [ق 151ب] سن َة اثنتين وثالثين وثالث مئة ،و ُتو ِّفي رضي ال َّله
عنه ِ
بم ْص َر في َص َف ٍر سن َة تس ٍع وأربع مئة.
 -5الزَّنجاني

(((

الزنْجاني الحافظَ ،م ْولدُ ه حدود
أبو القاسم سعد بن علي بن محمد َّ
شرفها ال َّله
سنة ثمانين وثالث مئة أو قبلها ،و ُتو ِّفي رضي ال َّله عنه بمكة َّ -
ِ
تعالى  -سن َة س ِ
وسبعين وأربع مئة.
بعين أو إحدى
َ
 -6ابن َطاهر

(((

أبو الفضل محمد بن طاهر بن علي بن أحمد َّ
المقدسي
اني
ُّ
الش ْي َب ُّ
الحافظ ،المعروف بابن ال َقيسراني ،مولده ببيت المقدس سنة ٍ
ثمان وأربعين
ْ
ِّ
وأربع مئة ،و ُتو ِّفي رضي ال َّله عنه ببغداد سن َة سب ٍع وخمس ٍ
مئة.

ِ
هاني
 -7أبو العالء األص َب ُّ
ِ
أبو
العالء أحمد بن محمد بن ال َف ْضل بن عمر بن إبراهيم األصبهاني
ِ
حدود سنة تسعين وأربع مئة ،و ُتو ِّفي رضي ال َّله عنه
الحافظَ ،م ْولدُ ه في
(((

((( ترجمته يف« :األربعين المرتبة على طبقات األربعين» (ص  )427-415و«تذكرة الحفاظ» ()1047/3
و«التبيان» (.)161/2

((( ترجمته يف« :تذكرة الحفاظ» ( )1174/3و«التبيان» (.)194/2

((( ترجمته يف« :تذكرة الحفاظ» ( )1142/4و«التبيان» (.)212-211/2

((( لقبه َب َجنْك ،ترجمته يف« :تكملة اإلكمال» البن نقطة ( )245/1و«تاريخ اإلسالم» للذهبي ()822/11
و«التبيان» (.)194/2

المنذري
نصوص (« )2جز ٌء فيه أربع ٌة تعاصروا» للحافظ زكي الدِّ ين
ِّ
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ثالث وأربعين وخمس ٍ
ٍ
ِ
َ
مئة ،وقيل :في
اآلخر سنة
بأصبهان في شهر ربي ٍع

السنَة.
صفر من َّ

معاني
الس
 -8ابن َّ
ِّ

(((

أبو سعد عبدُ الكريم بن محمد بن منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد
ِ
ُ
الخطيب،
الحافظ
الشافعي الفقي ُه
المروزي
السمعاني
التميمي
الواع ُظ
ُ
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
َ
ست وخمس مئة ،و ُتو ِّفي رضي ال َّله عنه في
َم ْولدُ ه بمرو في
شعبان سن َة ٍّ
ٍ
بم ْرو ،و ُدفن بها.
شهر ربيع األول سنة اثنتين وستين وخمس مئة َ
الصائن ابن عساكر
َّ -9

(((

الح َسين
الح َس ْين هبة ال َّله بن الحسن بن هبة ال َّله بن عبد ال َّله بن ُ
أبو ُ

المعروف بابن عساكر،
الدمشقي الفقي ُه الحافظ
الشافعي
المنعوت بالصائن
ُ
ُ
ُّ
ُّ
مولدُ ه في رجب سنة ٍ
ثمان وثمانين وأربع مئة ،و ُتو ِّفي رضي ال َّله عنه بدمشق
َْ
ِ
وخمس ٍ
ٍ
ِ
َ
الصغير[ .ق 125أ]
بالباب
مئة ،و ُدفن
في
شعبان سن َة ثالث وستين َ ْ
 -10الحافظ ابن عساكر

(((

ُ
الح َس ْين
أخوه أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة ال َّله بن عبد ال َّله بن ُ

ُ
صاحب التصانيف
المعروف بابن عساكر
الحافظ
الشافعي
الدمشقي
ُ
ُ
ُّ
ُّ
ِ
الم َح َّرم سنة تس ٍع وتسعين وأربع مئة ،و ُتوفي رضي ال َّله
الم ْش ُهورةَ ،م ْولدُ ه في ُ
َ
وخمس ٍ
ٍ
مئة ،رحمه ال َّله.
عنه بدمشق في
رجب سنة إحدى وسبعين َ ْ
((( ترجمته يف« :تذكرة الحفاظ» ( )1316/4و«التبيان» (.)236/2

((( ترجمته يف« :سير أعالم النبالء» ( )495/20و«التبيان» (.)237/2
((( ترجمته يف« :تذكرة الحفاظ» ( )1328/4و«التبيان» (.)240/2
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في
ِّ -11
الس َل ُّ
أبو طاهر أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم ِّ َ
في
السل ُّ
ِ
الج ْر َوأني الشافعي الفقيه الحافظ الصوفي ُ
اإلسكندرية -
نزيل
األصبهاني َ
ُّ
ُّ
ُّ
ِ
َحماها الل ُه تعالى َ -م ْولدُ ه بأصبهان سن َة اثنتين وسبعي َن وأربع مئة تخمينًا
ست
و ُتو ِّفي رضي ال َّله عنه بثغر اإلسكندرية في شهر ربيع اآلخر سن َة
ٍّ
وخمس ٍ
مئة.
وسبعين َ ْ
(((

الم َف َّضل
علي بن ُ
ُ -12

(((

ِ
أبو
مفرج بن َحاتِم بن الحسن بن
الم َف َّضل بن علي بن ِّ
الحسن علي بن ُ

اإلسكندراني
اللخمي
َج ْعفر بن إبراهيم بن الحسن
المقدسي األصل
ُّ
ُّ
ُّ
المولد والدار الفقيه الحافظ المالكي ال َعدْ ُل ،سمعته َي ُق ُ
ولُ :ولِدْ ُت ليلة
ُّ
عدة سن َة أربع وأربعين وخمس مئةٍ.
والعشرين من ذي ال َق ِ
الس ْبت الراب ِع
ِ َ
َّ
ِ
مس ِّ
تهل َش ْعبان َسنَ َة إحدى َع ْشر َة وست
و ُتو ِّفي رضي ال َّله عنه بالقاهرة في ْ
ِ ِ
ِ ِ
ٍ
الم َق َّطم.
مئة ،و ُدف َن من َي ْومه بِسفح ُ
رضوان ال َّله ع َليهم أج ِ
معين(((.
ُ
ْ
َ ْ
۞۞۞

بلغت سما ًعا لجميع هذا اإلمالء المنسوب إلى الحافظ زكي الدِّ ين أبي محمد

المنذري  -رضي ال َّله عنه  -من لفظ شيخنا اإلمام العالم العامل الحافظ
عبد العظيم
ِّ
((( ترجمته يف« :تذكرة الحفاظ» ( )1304-1298/4و«التبيان» (.)235-234/2
((( ترجمته يف« :تذكرة الحفاظ» ( )1390/4و«التبيان» (.)258/2

((( كتب الناسخ على الحاشيةُ « :قوبل فصح إن شاء اهَّلل تعالى» .ثم كتبُ « :تويف الحافظ زكي الدِّ ين
ست وخمسين وست مئة» .والمنذري ترجمته يف «تذكرة الحفاظ»
المصنِّف ...ذي القعدة سنة ٍّ

( )1346/4و«التبيان» (.)280/2

المنذري
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المتقن البارع المحقق شرف الدِّ ين جمال العلماء بقية المشايخ أبي الحسين علي بن

بحق
شيخ اإلسالم أبي عبد ال َّله محمد بن عبد ال َّله اليونيني  -أثابه ال َّله الجنة ِّ -
الم ْملي ،وصاحب الجزء الفقيه اإلمام العالم الفاضل شمس الدِّ ين أبو
سماعه من ُ

عبد ال َّله محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعلي الحنبلي ،والفقيه اإلمام أمين
الدِّ ين أبو القاسم هبة ال َّله بن محمود بن أبي القاسم هبة ال َّله بن عرباض الحموي،
والفقيه الفاضل فخر الدِّ ين عبد الرحمن بن بهاء الدِّ ين الحسن بن عبد ال َّله بن

ست وسبعين
محبوب البعلي،
وصح في يوم االثنين سابع عشري شهر رمضان سنة ٍّ
َّ

وست مئة بالمدرسة التقوية((( بدمشق ،وكتب العبد الفقير يعقوب بن أحمد بن

يعقوب بن عبد ال َّله الحلبي عفا ال َّله عنه حامدً ا لله تعالى و ُم َص ِّل ًيا(((.

۞۞۞

[ق 152ب] سمع جميع اإلمالء على شيخنا اإلمام العالم الحافظ َّ
العلمة

البارع شرف الدِّ ين بقية المشايخ أبي الحسين علي ابن سيدنا وشيخنا اإلمام َّ
العلمة
شيخ اإلسالم تقي الدِّ ين أبي عبد ال َّله محمد بن أبي الحسين بن عبد ال َّله اليونيني

أمتع ال َّله بطول بقائه ،بقراءة الفقيه اإلمام العالم شمس الدِّ ين أبي عبد ال َّله محمد بن

اإلمام فخر الدِّ ين أبي محمد عبد الرحمن بن يوسف بن محمد البعلي :الفقيه اإلمام
عالء الدِّ ين أبو الحسن علي بن إبراهيم بن مظفر بن جابر الدمشقي ،والفقيه شمس

الدِّ ين أبو عبد ال َّله محمد بن بشارة بن دينار الكالبي ،وأبو عبد ال َّله محمد بن الشيخ

شرف إبراهيم بن الشيخ أحمد بن حاتم ،وآخرون ،منهم محمد بن أبي الفتح بن

وصح ذلك وثبت عشية الجمعة
أبي الفضل البعلي عفا ال َّله عنه  -وهذا خ ُّطه -
َّ
((( من ِّ
أجل مدارس دمشق ،داخل باب الفراديس شمالي الجامع شرقي الظاهرية ،بناها الملك المظفر

تقي الدِّ ين عمر بن شاهنشاه بن أيوب يف سنة أربع وسبعين وخمس مئة« .الدارس يف تاريخ المدارس»

(.)163-162/1

ٍ
حروف
غير
((( تحته تصحيح السماع بخط اإلمام اليونيني  -فيما أظن  -لكن لم يظهر يف ُم َّ
صورتنا منه ُ
متفرقة ،واهلل المستعان.
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تاسع ُجما َدى األولى من سنة تس ٍع وسبعين وست مئة بالمدرسة التقوية بدمشق،
ٍ
محمد وآله وصحبه وس َّلم.
والحمد لله وحده أبدً ا ،وص َّلى ال َّله على سيدنا

۞۞۞

سمع هذا اإلمال َء جمي َعه على الشيخ اإلمام َّ
العلمة الحافظ الزاهد الورع األوحد

البارع بقية السلف شرف الدِّ ين جمال العلماء أبي الحسين علي بن اإلمام َّ
العلمة

شيخ اإلسالم أبي عبد ال َّله محمد بن أحمد بن عبد ال َّله اليونيني أ َّيده ال َّله تعالى بقراءة
اإلمام َّ
العلمة أقضى القضاة كمال الدِّ ين مفتي الفرق ذي الفضائل جمال اإلسالم فخر
األئمة أبي العباس أحمد بن أبي بكر محمد بن أحمد الشريشي الشافعي أ َّيده الله :ابنه

أبو بكر محمد حضر في الرابعة ،و َفتا ُه عبد الله ،ومعه موسى بن أبي الكرم بن خليل
المقدسي ،والجماعة السادة :اإلمام َّ
العلمة مفتي المسلمين شمس الدِّ ين أبو عبد ال َّله

محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعلبكي ،والشيخ اإلمام تقي الدِّ ين أبو عبد ال َّله
محمد ابن الشيخ المسمع ،والمحدِّ ث الفقيه الفاضل فخر الدِّ ين أبو المحاسن يوسف

بن عيسى بن يوسف الدمياطي ،وعالء الدِّ ين علي بن محمد بن محمد بن محمد
الدمشقي ،والشيخ اإلمام عالء الدِّ ين أبو الحسن علي بن المظفر بن إبراهيم الحنبلي،

وشمس الدِّ ين جعفر بن البعلبكي ،ومحمد بن القاسم بن الشيخ عبد ال َّله اليونيني،
والشريف محمد بن محمد بن سليمان الحسيني ،وكاتب السماع عثمان بن بلبان بن

وصح ذلك وثبت في يوم الثالثاء حادي عشري ُجما َدى
عبد ال َّله المقاتلي عفا ال َّله عنه،
َّ
األولى سنة ٍ
ثمان وتسعين وست مئة بالمدرسة الحنبلية بدمشق المحروسة ،والحمد لله
ٍ
محمد وآله وصحبه وس َّلم.
رب العالمين ،وص َّلى ال َّله على سيدنا
ِّ

۞۞۞

قرأت هذا الجزء بسنده المذكور أوله على شيخنا اإلمام العالم الفاضل المفتي...
ُ

((( لم يظهر بقيته يف مصورتنا ،واهلل المستعان.

(((

َّ
الذيل على جزء

َ
اصروا»
«أربعة َت َع َ
تذييل
أبي عبد اهَّلل حسين بن عكاشة

المنذري
نصوص (« )2جز ٌء فيه أربع ٌة تعاصروا» للحافظ زكي الدِّ ين
ِّ
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()1

َ
الحافظ
المنذري
«سمعت أبا محمد
قال اإلمام أبو الحسين ال ُيونيني:
ُ
َّ

فضل الحافظ عن أربعة تعاصروا
يقول:
الم َّ
ُ
سألت شيخنا أبا الحسن علي بن ُ
أ ُّيهم أحفظ؟ فقال :من؟

قلت :الحافظ ابن ناصر((( وابن عساكر .فقال :ابن عساكر.

فقلت :الحافظ أبو موسى المديني((( وابن عساكر.

الس َلفي وابن عساكر.
قال :ابن عساكر .فقلت :الحافظ أبو الطاهر ِّ
الس َلفي شيخنا»(((.
الس َلفي شيخناِّ ،
فقالِّ :
السالمي (ت  550هـ) .ترجمته يف« :تذكرة الح َّفاظ»
((( أبو الفضل محمد بن ناصر بن محمد بن علي َّ
( )1292-1289/4و«التبيان» (.)232-231/2

((( أبو موسى محمد بن أبي بكر عمر بن أحمد بن عمر المديني (ت  581هـ) .ترجمته يف« :تذكرة الح َّفاظ»
( )1337-1334/4و«التبيان» (.)241/2

((( رواه الذهبي عنه يف «تاريخ اإلسالم» ( )500/12و«تذكرة الحفاظ» ( )1333/4و«سير أعالم النبالء»
(.)25/21

الس َلفي ،ولوح
صرح بأن ابن عساكر أفضل من ِّ
وقال يف «تاريخ اإلسالم»« :قلت :يعني أنه ما أحب أن ُي ِّ
بأنه شيخه ،ويكفي هذا يف اإلشارة».

صرح بتفضيل ابن عساكر ،بل لوح بتفضيل شيخه
وقال يف «تذكرة الحفاظ»« :قلت :يعنى أنه ما أحب أن ُي ِّ

الس َلفي من بحور الحديث وعلمائه ،وكان شيخنا
الس َلفي ،مع أن ِّ
بأنه شيخه ،ثم أبو موسى أحفظ من ِّ

الحجاج المزِّ ي يميل إلى أن ابن عساكر ما رأى حاف ًظا مثل نفسه» .وقال يف «السير»« :قلت :فهذا
أبو
َّ

ٌ
بالس َلفي المبتدأ وبشيخنا الخرب ،ولم يقصد الوصفَّ ،
وإل
الجواب
محتمل كما ترى ،والظاهر أنه أراد ِّ
عارف بالحديث أن أبا القاسم حافظ زمانه ،وأنه لم ير مثل نفسه».
فال يشك
ٌ

وقال السبكي يف «طبقات الشافعية الكربى» (« :)220/7قال الحافظ زكي الدِّ ين وغيره من الحفاظ
األثبات كشيخنا الذهبي وأبي العباس بن المظفر :هذا ٌ
دليل على أن عنده ابن عساكر أحفظ ،إال أنه و َّقر

صرح بأن ابن عساكر أحفظ منه .قال الذهبيَّ :
وإل فابن عساكر أحفظ منه .وقال :وما أرى ابن
شيخه أن ُي ِّ

عساكر رأى مثل نفسه».
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()2

أربعة تعاصروا :التقي ابن دقِيق ِ
ٍ
«سئل الحافظ َّ
العيد(((،
هبي((( عن
الذ ّ ُ
َ
ُ
والشرف الدِّ مياطي((( ،والتقي ابن َتي ِمية((( ،والجمال ِ
الم ِّز ِّي(((؟
ْ َّ
ْ ِّ
فقال :أعلمهم بعلل الحديث واالستنباط ابن دقِيق ِ
العيد ،وأعلمهم
َ
َ
ياطي ،وأحفظهم للمتون ابن َت ْي ِم َّية ،وأعلمهم بالرجال
باألن َْساب الدِّ ْم ُّ
ِ
الم ِّز ُّي»(((.
()3

الحسيني عن أحفظ من لقي؟
«سئل الحافظ ُ
ُ
فقال :أربعةِ :
الم ِّز ُّي ،وهو أعرفهم بالرجال ،وأعلمهم بتصحيف
والذهبي ،وهو أحفظهم للمتون وأعلمهم
األسماء ،وأوسعهم روايــة،
ُّ
بالتاريخ،
كي((( ،وهــو أفقههم في الحديث وأعلمهم بالعلل،
ُّ
والس ْب ُّ
((( شمس الدِّ ين محمد بن أحمد بن عثمان َّ
الذهبي (ت  748هـ) .ترجمته يف« :المعجم المختص» (ص
 )97و«ذيل تذكرة الحفاظ» للحسيني ( )38 - 34و«التبيان » (.)307/2

((( تقي الدِّ ين محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري ابن دقيق العيد (ت  702هـ) .ترجمته يف« :المعجم
المختص» (ص  )250و«تذكرة الح َّفاظ» (.)1481/4

((( شرف الدِّ ين عبد المؤمن بن خلف بن أبي الحسن الدِّ مياطي (ت  705هـ) .ترجمته يف« :المعجم
المختص» (ص  )95و«تذكرة الح َّفاظ» (.)1479-1477/4
((( تقي الدِّ ين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم ابن تيمية (ت  728هـ) .ترجمته يف« :المعجم المختص»
(ص  )25و«تذكرة الح َّفاظ» (.)1496/4
((( جمال الدِّ ين يوسف بن عبد الرحمن المزي (ت  742هـ) .ترجمته يف« :المعجم المختص» للذهبي
(ص  )300 - 299و«تذكرة الحفاظ» له (.)1500 - 1498 /4

((( ذكره السيوطي يف «تدريب الراوي» ( )943-942/2عن «تذكرة سبط ابن حجر» .وب َّين الفاسي يف
«تعريف ذوي ال ُعال» (ص  )49أن السائل هو الحافظ العالئي.

((( تقي الدِّ ين أبو الحسن علي بن عبد الكايف بن علي بن تمام السبكي (ت  756هـ) .ترجمته يف« :معجم

شيوخ الذهبي» ( )34/2و«المعجم المختص» (ص .)166

المنذري
نصوص (« )2جز ٌء فيه أربع ٌة تعاصروا» للحافظ زكي الدِّ ين
ِّ

275

والعالئي((( ،وهو أجمعهم للحديث ،وأحسنهم كال ًما عليه»(((.
ُّ
()4

ٍ
أربعة من المحدِّ ثين
العراقي عن
ـن حجرٍ شيخه الحافظ
«ســأل ابـ ُ
َّ
تعاصروا :أ ُّيهم أحفظ وأدرى بف ِّن الحديث خاصةً؟ و َم ْن منهم أولى أن
سمى حاف ًظا الجتماع ما شرط األئمة المتأخرون في حدِّ الحافظ ،ال
ُي َّ
المتقدمون؟ وهم :العماد ابن كثير((( ،والعالء ُم َغ ْل َطاي((( ،والتَّقي ابن
رافع(((َّ ،
الحسيني(((؟
والشمس ُ

فأجاب :بأن أحفظهم للمتون ابن كثير ،وأعلمهم باألنساب ُم َغ ْلطاي،

ً
وتحصيل للشيوخ والمؤتلف
على أغاليط تقع له في ذلك ،وأكثرهم طل ًبا
السبكي يقدمه على ابن كثير،
والمختلف ابن رافع ،وكان شيخنا التقي
ُّ

والرحلة على عادة أهل الحديث ،وأ َّما
ألنه يرى أنه ال بدَّ من تقدُّ م الطلب ِّ

ّ
وخرج لبعض الشيوخ،
الحسيني
ُ
كثيراَّ ،
فمتأخر عن طبقتهم ،وطلب بنفسه ً
ولنفسه معجما ،وذيل على ِ
«الع َبر» وشرح قطعة من «النَّسائي» ،وقد أطلق
َّ
ً
((( صالح الدِّ ين أبو سعيد خليل بن كيكلدي العالئي (ت  761هـ) .ترجمته يف« :تذكرة الح َّفاظ»
( )1507/4و«المعجم المختص» (ص .)92

((( ذكره السخاوي يف «الجواهر والدرر يف ترجمة شيخ اإلسالم ابن حجر» (.)92/1

((( عماد الدِّ ين إسماعيل بن عمر بن كثير القيسي (ت  774هـ) .ترجمته يف« :المعجم المختص» (ص )74
و«تذكرة الح َّفاظ» (.)1500/4

((( عالء الدِّ ين مغلطاي بن قليج البكجري (ت 762هـ) ترجمته يف« :أعيان العصر» للصفدي (-433/5
 )438و«الوفيات» البن رافع ( )244-243/2و«الدرر الكامنة» البن حجر (.)354-352/4

((( تقي الدِّ ين محمد بن رافع بن هجرس السالمي (ت  774هـ) .ترجمته يف« :المعجم المختص» (ص
 )229و«ذيل تذكرة الح َّفاظ» للحسيني (ص .)54-52

((( شمس الدِّ ين محمد بن علي بن الحسن الحسيني الدمشقي (ت  765هـ) .ترجمته يف« :لحظ األلحاظ»
البن فهد (ص  )151-150و«الدرر الكامنة» البن حجر (.)61/4
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على كل من المذكورين وصف الحفظ باعتبار َغ َل َب ِة ف ٍّن مِ ْن فنون الحديث
الحسيني»(((.
عليه ،وأعرفهم بال َّطلب ابن رافع ،ثم ُ
()5

«ح َّفاظ مصر أربعة
قال الحافظ ُبرهان الدِّ ين سبط ابن العجميُ :

أشــخــاص ،وهــم من مشايخي :ال ُبلقيني((( ،وهــو أحفظهم ألحاديث

األحكام .والعراقي((( ،وهو أعلمهم بالصنعة .والهيثمي((( وهو أحفظهم
الم َل ِّقن((( ،وهو أكثرهم فوائد في الكتابة
لألحاديث من حيث هي .وابن ُ
على الحديث»(((.

۞۞۞

رب العالمين.
آخر الذيل ،والحمد لله ِّ

((( ذكره السخاوي يف «الجواهر والدرر يف ترجمة شيخ اإلسالم ابن حجر» (.)91/1

((( سراج الدِّ ين عمر بن رسالن بن نصير البلقيني (ت  805هـ) .ترجمته يف« :المجمع المؤسس» البن حجر

( )311-294/2و«إنباء الغمر» له (.)247-245/2

((( زين الدِّ ين عبد الرحيم بن الحسين العراقي (ت  806هـ) .ترجمته يف« :المجمع المؤسس» (-176/2

 )230و«إنباء الغمر» (.)279-275/2

((( نور الدِّ ين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي (ت  807هـ) .ترجمته يف« :المجمع المؤسس»
( )267-263/2و«إنباء الغمر» (.)310-309/2

المل ِّقن (ت  804هـ) .ترجمته يف« :المجمع
((( سراج الدِّ ين عمر بن علي بن أحمد بن محمد األنصاري ابن ُ
المؤسس» ( )321-311/2و«إنباء الغمر» (.)219-216/2

((( نقله ابن فهد يف «لحظ األلحاظ» (ص  )200والسخاوي يف «الجواهر والدرر» (.)92/1
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