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مة التحقيق مقدِّ
الحمد للَّه ربِّ العالمين، والصالة والسالم على أشرف المرسلين، سيدنا محمٍد 

ين. وعلى آله وصحبه وتابعيهم بإحساٍن إلى يوم الدِّ

ين عبد العظيم بن عبد القوي الُمنِْذريِّ  وبعد: فهذا جزٌء لطيٌف للحافظ زكي الدِّ
نجاني موازنته بين  )ت 	5	هـ( رحمه اللَّه تعالى، أسند فيه عن أبي القاسم سعد الزَّ
اللَّه  عبد  وأبو  منده  بن  اللَّه  عبد  وأبو  الدارقطني  الحسن  أبو  كباٍر، هم:  اٍظ  ُحفَّ أربعة 
ج هذه الرواية من  الحاكم وعبد الغني بن سعيد األزدي، رحمهم اللَّه تعالى. ثم خرَّ
نجاني في رأيه، ثم أشار إلى وَفَيات  كتب األئمة وأشار إلى علو سنده فيها، ثم وافق الزَّ

هؤالء األئمة ومن ُذكر في إسناد هذه الرواية.

، فيه فوائد كثيرة. وهو جزٌء لطيٌف أماله الحافظ المنذريُّ

ر بأموٍر منها: وقبل الشروع فيه ُأذكِّ

العلم  في  بعض  فوق  العلماء  بعض  رفع  فالله  تعالى،  اللَّه  من  هبٌة  الفضل   -	
اظ األربعة قد نفع اللَّه بهم  والحفظ والفهم والجمع والتصنيف والنفع، وهؤالء الُحفَّ

وبمصنَّفاتهم المسلمين أكثر من عشرة قرون.

الفضِل  ألهل  الفضَل  يعرف  فإنما  للعلماء،  يكون  العلم  أهل  بين  التفضيل   -2
ذوو الفضل، وقد أشار الحافظ المنذري في ثنايا الجزء إلى ذلك؛ فقال: »وَمْن َنَظَر 
اِظ األربعة ورواياتهم تحقَّق صحة ما قاله  من أهل هذا الشأِن في تصانيف هؤالء الُحفَّ

نجاني، رضي اللَّه عنه«. أبو القاسم الزَّ

، قد تختلف فيه وجهات النظر. 3- التفضيل أمٌر نسبيٌّ
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دون  وبكتبهم،  العلم  بأهل  واالنتفاع  باإلنصاف  التحلي  العلم  طلبة  على   -4
االنشغال بالتفضيل بينهم، فلكل إماٍم فضٌل، ولكل فاضٍل تحرير، وقد يفوق المفضوُل 
الفاضَل في بعض العلوم أو في بعض األبحاث، فليحرص المؤمن على ما ينفعه؛ كما 

قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »اْحِرْص َعَلى َما َينَْفُعَك، َواْسَتِعْن بِاللِه َواَل َتْعَجْز«))).

عنوان الجزء:

لم ُيذكر في المخطوط لهذا الجزء عنواٌن، ورأيت من المناسب أن يكون عنوانه 
»جزء فيه أربعة تعاصروا«))).

: توثيق نسبة الجزء إلى اإلمام المنذريِّ

، فقد وجدناه بخط اإلمام محمد بن  هذا الجزء ثابت النسبة إلى اإلمام المنذريِّ
أبي الفتح البعلي)))، وقد رواه عن شيخه اإلمام أبي الحسين اليونيني))) عن المنذري، 
اليونيني جماعة مذكورون في  اليونيني، وسمعه على  المنذري غير  بينه وبين  فليس 

السماعات آخر الجزء، سيأتي ذكرهم.

وصف المخطوط:

الجزء ضمن مجموع محفوظ في مكتبة مدينة بمتحف طوب قابي سراي باستانبول، 
برقم )	49(، وهو الرسالة الثالثة من رسائل المجموع، بعد »مختصر كتاب الضعفاء 

والمتروكين البن الجوزي« و»مختصر أسماء المجروحين البن حبَّان«.

)	) رواه مسلم يف »صحيحه« )4		2( عن أبي هريرة رضي اهَّلل عنه.

)2) وهو عنوان جزٍء للحافظ الذهبي، نسبه له ابن فضل اهَّلل العمري يف »مسالك األبصار« )254/5( وغيره، 
ولم أقف عليه.

ين أبو عبد اهَّلل محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعلبكي  ث النَّحوي اللُّغوي شمس الدِّ )3) الفقيه المحدِّ
)ت 09	هـ(. ترجمته يف: »المعجم المختص« )ص 2	2( و»معجم شيوخ الذهبي« )324/2( و»ذيل 

طبقات الحنابلة« البن رجب )2/4	4-3	3(.

أحمد  بن  محمد  بن  علي  الحسين  أبو  ين  الدِّ شرف  المتقن  ث  المحدِّ العارف  الصالح  العالَّمة  اإلمام   (4(
بن عبد اهَّلل اليونيني البعلبكي )ت 	0	 هـ(. ترجمته يف: »معجم شيوخ الذهبي« )40/2( و»المعجم 

المختص« )ص 			(.
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عدد أوراقه: 3 ورقات، من 50	ب إلى 52	ب، ومسطرته: 9	سطًرا.

بخطِّه  البعلي  الفضل  أبي  بن  الفتح  أبي  بن  محمد  اإلمام  كتبها  نفيسٌة  والنُّسخة 
ح باسمه في نهاية الكتاب السابق،  الحسن المتقن، وضبط كثيًرا من كلماته، وقد صرَّ
ذلك  على  يدل  منه؛  المنسوخ  أصلها  على  مقابلة  وهي  للجزء،  الثاني  السماع  وفي 
ارات المنقوطة  وجود اللُّحوقات المصححة على حواشي بعض أوراقها، ووجود الدَّ
ح اإلمام ابن أبي الفتح بتمام المقابلة آخره فكتب: »ُقوبل فصحَّ  آخر فقراتها، وقد صرَّ

إن شاء اللَّه تعالى«. وال يعيب النسخة غير سوء مصورتنا منها.

سماعات الجزء:

ُأثبت آخر النسخة سماع الجزء أربع مراٍت:

االثنين سابع عشري شهر رمضان  يوم  نفسه  الُيونيني  قرأه اإلمام  المرة األولى: 
سنة ستٍّ وسبعين وست مئة فسمعه:

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

ين هبة اللَّه بن محمود بن هبة اللَّه بن عرباض الحموي. 2- أمين الدِّ

ين عبد الرحمن بن الحسن بن عبد اللَّه بن محبوب البعلي. 3- فخر الدِّ

4- وكاتب السماع يعقوب بن أحمد بن يعقوب بن عبد اللَّه الحلبي.

المرة الثانية: قرأه محمد بن عبد الرحمن بن يوسف بن محمد البعلي على اإلمام 
الُيونيني عشية الجمعة تاسع جمادى األولى من سنة تسٍع وسبعين وست مئة، فسمعه 

جماعٌة، منهم:

ين علي بن إبراهيم بن مظفر بن جابر الدمشقي. 	- عالء الدِّ

ين محمد بن بشارة بن دينار الكالبي. 2- شمس الدِّ

3- محمد بن إبراهيم بن أحمد بن حاتم.
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4- وكاتب السماع محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعلي.

اإلمام  على  الشافعي  الشريشي  أحمد  بن  محمد  بن  أحمد  قرأه  الثالثة:  المرة 
اليونيني، في يوم الثالثاء حادي عشري جمادى األولى سنة ثماٍن وتسعين وست مئة 

بالمدرسة الحنبلية بدمشق المحروسة فسمعه:

	- ابنه أبو بكر محمد بن أحمد الشريشي حضر في الرابعة.

2- فتاه عبد الله.

3- موسى بن أبي الكرم بن خليل المقدسي.

ين محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعلبكي. 4-  شمس الدِّ

ين محمد بن الشيخ اليونيني المسمع. 5- تقي الدِّ

ين يوسف بن عيسى بن يوسف الدمياطي. 	-  فخر الدِّ

ين علي بن محمد بن محمد بن محمد الدمشقي. 	- عالء الدِّ

ين علي بن المظفر بن إبراهيم الحنبلي. 	- عالء الدِّ

ين جعفر بن البعلبكي. 9-  شمس الدِّ

0	- محمد بن القاسم بن الشيخ عبد اللَّه اليونيني.

		- الشريف محمد بن محمد بن سليمان الحسيني.

2	- كاتب السماع عثمان بن بلبان بن عبد اللَّه المقاتلي.

المرة الرابعة: لم يظهر من السماع في مصورتنا غير أوله وُبتر باقيه.

وسيأتي نص هذه السماعات آخر الجزء بإذن اللَّه تعالى.

لطيًفا  ذياًل  إليه  تعليقات يسيرة، وأضفت  الجزء وعلَّقُت عليه  وقد حققُت نصَّ 
رأيت أنه يناسب مادته، وأسأل اللَّه تعالى أن ينفع به.
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نماذج من صور المخطوط

أول الجزء
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\

آخر الجزء
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¢
ين أبو الُحَسين علي بن  مُة الحافظ شرُف الدِّ ثنا شيخنا اإلماُم العالَّ حدَّ
بَّاني أبي عبد اللَّه محمد بن أبي الحسين بن عبد اللَّه  مة الرَّ شيخنا اإلمام العالَّ
بكرَة سابع عشري رمضاَن من سنة  االثنين  يوم  به في  اللَّه  نفع  الُيونيني - 
اإلماُم  شيخنا  أخبرنا  قال:   - علينا  قدم  بدمشق  مئة  وست  وسبِعين  ستٍّ 
، أخبرنا  الحافظ أبو محمد عبُد العظيم بن عبد القوي بن عبد اللَّه المنذريُّ
ِل بن علي المقدسي))) - بقراءتي عليه -  الحافظ أبو الَحَسِن علي بن الُمفضَّ
َلفيَّ يقول))): سمعت أبا الفضل محمد بن طاهر  قال: سمعُت أبا طاهٍر السِّ

المقدسيَّ الحافظ بهمذان يقول))): 

نجانيَّ الحافَظ بمكَة - وما  »سألُت اإلماَم أبا القاسم َسْعَد بن علي الزَّ
اظ تعاصروا أيُّهم َأْحَفُظ؟ قال: َمن؟  رأيت مِثَلُه - قلُت له: أربعٌة من الُحفَّ
َمنَْدَة)))  بن  اللَّه  عبد  وأبو  بمصر،  الغنيِّ  وَعْبُد  ببغداد،  اَرُقْطنِيُّ  الدَّ قلُت: 
بأصبهان، وأبو عبد اللَّه الحاكم بنيسابور. فسكَت، فألححُت َعَلْيِه، فقاَل: 

)	) ذكرها المقدسي يف كتابه »األربعين المرتبة على طبقات األربعين« )ص 		9-4	4(.

)2) كتب اإلمام محمد بن أبي الفتح البعلي على الحاشية: »أخربنا بالحكاية الشيخ أبو محمد عبد الواسع بن 
المفضل  الَحسن علي بن  أبو  الحافظ  له: أخربكم  الواسع األهبريُّ قراءًة عليه، قيل  الكايف بن عبد  عبد 
المقدسي إجازًة ثم ذكرها إلى آخرها بلفظها. وأخربين اإلمام أبو الحسن علي بن هبة اهَّلل بن سالمة إجازًة 

َلفي«. عامًة، قال: أبنا السِّ

)3) ذكرها ابن طاهر يف كتابه »أطراف الغرائب واألفراد« )	/	3(.

)4) كذا كتبه اإلمام ابن أبي الفتح البعلي يف كل مواطن وروده يف المخطوط بالتاء المفتوحة، والمعروف أن 
آخره هاء ساكنة، كما قيَّده ابن خلكان يف »وفيات األعيان« )9/4	2(.
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ا  ا َعْبُد الغنيِّ فَأْعَلُمهم باألنساِب، وأمَّ ا الدارقطنيُّ فأعلُمهم بالعلل، وأمَّ أمَّ
ا الحاكم َفَأْحَسنُهم  ٍة، وأمَّ أبو عبد اللَّه بن َمنَْدَة فأكثُرهم حديًثا َمَع َمْعرفٍة تامَّ

تصنيًفا«))).

أبو  الحافظ  الحكاية  بهذه  ث  حــدَّ  :$ العظيم  عبد  الحافظ  قــال 
مشقيُّ في »تاريخ دمشق«))) عن أخيه الحافظ  الدِّ القاسم علي بن الحسن 
َلفي؛ فكأنني  السِّ الحافظ أبي طاهر  َعِن  الَحَسن،  اللَّه بن  الُحَسْين هبِة  أبي 

سمعتها َمَعه من َأِخيِه.

ْمعانيُّ في كتاب  ث بها الحافظ أبو َسْعد َعْبد الكريم بن محمد السَّ وحدَّ
 ، »الذيل«))) عن الحافظ أبي العالء أحمد بن محمد بن الفضل األصبهانيِّ
قال: قال أبو ]ق 	5	أ[ الفضل محمد بن طاهر؛ فكأنني سمعتها من ابن 

. معانيِّ السَّ

األربعة  اِظ  الُحفَّ هؤالء  تصانيف  في  الشأِن  هذا  أهل  من  َنَظَر  وَمــْن 
نجاني، رضي اللَّه عنه. ورواياتهم تحقَّق صحة ما قاله أبو القاسم الزَّ

اٍظ، ورغب سامُعها في  وقد اْشَتَمَلْت هذه الحكايُة وإسناُدها على ُحفَّ
ْمُت األقدَم  الوقوف على وفياتهم، فاستخرُت اللَّه سبحانه في ذكرها، وَقدَّ

فاألقدم منهم وفاًة؛ تغمدهم اللَّه بَرْحَمتِِه، وأسَكنهم ُغَرَف َجنَّتِه.

)	) رواها الذهبي يف »تاريخ اإلسالم« )9/	9( و»تذكرة الحفاظ« )045/3	( عن 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« )7/)))( عن الحافظ ابن المظفر، عن اليونيني.

)2) لم أقف عليه يف المطبوع من الكتاب.

)3) يعني »الذيل على تاريخ بغداد«، وال أعلم له نسخة موجودة.
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((( اَرُقْطنِيُّ 1- الدَّ
أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن َمْسُعود بن النُّعمان بن 
َمْولده سنَة ستٍّ - ويقال  اللَّه البغداديُّ الدارقطنيُّ الحافُظ،  دينار بن عبد 
سنَة خمٍس - وثالث مئٍة، وُتوفِّي رضي اللَّه عنه في ذي الَقعدِة َسنََة خمٍس 
اللَّه  الكرخي، رضي  َمْعُروف  قريًبا من  ببغداد، وُدفن  مئة  وثمانِيَن وثالث 

عنهما.
2- ابن َمنَْدَة)))

إبراهيم  بن  يحيى  بن  محمد  بن  إسحاق  بن  محمد  اللَّه  عبد  أبــو 
َسنََة  إبراهيم، مولده  َمنْدَة، وَمنَْدة لقُب  بابن  المعروف  الحافظ  األصبهاني 
َعْشٍر أو إحدى َعْشرَة وثالث مئة، وُتوفِّي رضي اللَّه عنه بأصبهاَن في َسْلخ 

ذي الَقْعدِة َسنََة َخْمٍس وتسعين وثالث مئة، رحمه اللَّه.
	- الحاكُم)))

أبو عبد اللَّه محمد بن عبد اللَّه بن محمد بن َحْمُدويَة بن نعيم بن الحكم 
الضبيُّ الطهمانيُّ النيساُبوِريُّ الحافظ المعروف بابن البيع، مولده في شهر 
ربيع األوِل سنَة إحَدى وِعشرين وثالث مئة، وُتوفِّي بنيسابور في صفر سنَة 

َخْمٍس وأربع مئة.

)	) ترجمته يف: »األربعين المرتبة على طبقات األربعين« ألبي الحسن المقدسي )ص 		3-9	3( و»تذكرة 
ين )35/2	(. الحفاظ« للذهبي )3/	99-995( و»التبيان لبديعة البيان« البن ناصر الدِّ

)2) ترجمته يف: »األربعين المرتبة على طبقات األربعين« )ص 	42-	43( و»تذكرة الحفاظ« )3/	03	) 
و»التبيان« )50/2	(.

)3) ترجمته يف: »األربعين المرتبة على طبقات األربعين« )ص 402-4	4( و»تذكرة الحفاظ« )9/3	0	) 
و»التبيان« )59/2	(.
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4- عبد الغني بن سعيد)))
أبو محمد عبد الغني بن سعيد بن علي بن سعيد بن بشر بن َمْرَوان بن 
ذي  في  َمْولُدُه  ل،  المعدَّ الحافظ  المصريُّ  الَحْجِريُّ  األزديُّ  العزيز  عبد 
اللَّه  رضي  وُتوفِّي  مئة،  وثالث  وثالثين  اثنتين  سنَة  	5	ب[  ]ق  الَقعدة 

عنه بِمْصَر في َصَفٍر سنَة تسٍع وأربع مئة.
نجاني))) 	- الزَّ

حدود  َمْولُده  الحافظ،  ْنجاني  الزَّ محمد  بن  علي  بن  سعد  القاسم  أبو 
فها اللَّه  سنة ثمانين وثالث مئة أو قبلها، وُتوفِّي رضي اللَّه عنه بمكة - شرَّ

تعالى - سنَة َسبِعين أو إحدى وسبِعين وأربع مئة.
6- ابن َطاهر)))

المقدسيُّ  ْيَبانيُّ  الشَّ أحمد  بن  علي  بن  طاهر  بن  محمد  الفضل  أبو 
، مولده ببيت المقدس سنة ثماٍن وأربعين  الحافظ، المعروف بابن الَقْيسرانيِّ

وأربع مئة، وُتوفِّي رضي اللَّه عنه ببغداد  سنَة سبٍع وخمس مئٍة. 
((( 7- أبو العالِء األصَبهانيُّ

أبو العالِء أحمد بن محمد بن الَفْضل بن عمر بن إبراهيم األصبهاني 
عنه  اللَّه  رضي  وُتوفِّي  مئة،  وأربع  تسعين  سنة  حدوِد  في  َمْولُده  الحافظ، 

)	) ترجمته يف: »األربعين المرتبة على طبقات األربعين« )ص 5	4-	42( و»تذكرة الحفاظ« )3/	04	) 
و»التبيان« )2/			(.

)2) ترجمته يف: »تذكرة الحفاظ« )4/3			( و»التبيان« )94/2	(.

)3) ترجمته يف: »تذكرة الحفاظ« )42/4		( و»التبيان« )2/		2-2	2(.

)4) لقبه َبَجنْك، ترجمته يف: »تكملة اإلكمال« البن نقطة )	/245( و»تاريخ اإلسالم« للذهبي )		/22	) 
و»التبيان« )94/2	(.
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بأصبهاَن في شهر ربيٍع اآلخِر سنة ثالٍث وأربعين وخمس مئٍة، وقيل: في 
نَة. صفر من السَّ

((( معانيِّ 8- ابن السَّ

أبو سعد عبُد الكريم بن محمد بن منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد 
الخطيُب،  الواِعُظ  الحافُظ  الفقيُه  الشافعيُّ  المروزيُّ  السمعانيُّ  التميميُّ 
في  اللَّه عنه  وُتوفِّي رضي  مئة،  بمرو في شعباَن سنَة ستٍّ وخمس  َمْولُده 

شهر ربيع األول سنة اثنتين وستين وخمس مئٍة بَمْرو، وُدفن بها.
ائن ابن عساكر))) 	- الصَّ

الُحَسين  بن  اللَّه  بن عبد  اللَّه  هبة  بن  الحسن  بن  اللَّه  هبة  الُحَسْين  أبو 
الشافعيُّ الدمشقيُّ الفقيُه الحافظ المنعوُت بالصائن المعروُف بابن عساكر، 
َمْولُده في رجب سنة ثماٍن وثمانين وأربع مئة، وُتوفِّي رضي اللَّه عنه بدمشق 
في شعباَن سنَة ثالٍث وستين وَخْمس مئٍة، وُدفن بالباِب الصِغير. ]ق 25	أ[ 

10- الحافظ ابن عساكر)))

الُحَسْين  اللَّه بن  اللَّه بن عبد  أُخوه أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة 
التصانيف  صاحُب  عساكر  بابن  المعروُف  الحافُظ  الشافعيُّ  الدمشقيُّ 
م سنة تسٍع وتسِعين وأربع مئة، وُتوفي رضي اللَّه  الَمْشُهورة، َمْولُده في الُمَحرَّ

عنه بدمشق في رجٍب سنة إحدى وسبعين وَخْمس مئٍة، رحمه اللَّه.

)	) ترجمته يف: »تذكرة الحفاظ« )4/		3	( و»التبيان« )2/	23(.

)2) ترجمته يف: »سير أعالم النبالء« )495/20( و»التبيان« )2/	23(.

)3) ترجمته يف: »تذكرة الحفاظ« )4/	32	( و»التبيان« )240/2(.
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((( َلفيُّ 11- السِّ
َلفيُّ  السِّ إبراهيم  بن  محمد  بن  أحمد  بن  محمد  بن  أحمد  طاهر  أبو 
األصبهانيُّ الَجْرَوأنيُّ الشافعيُّ الفقيه الحافظ الصوفي نزيُل اإلسكندريِة - 
َحماها اللُه تعالى - َمْولُده بأصبهان سنَة اثنتين وسبِعيَن وأربع مئة تخمينًا 
ستٍّ  سنَة   اآلخر  ربيع  شهر  في  اإلسكندرية  بثغر   عنه  اللَّه  رضي  وُتوفِّي 

وسبعين وَخْمس مئٍة.
ل))) 12- علُي بن الُمَفضَّ

ج بن َحاتِم بن الحسن بن  ل بن علي بن مفرِّ أبو الحسِن علي بن الُمَفضَّ
اإلسكندرانيُّ  األصل  المقدسيُّ  اللخميُّ  الحسن  بن  إبراهيم  بن  َجْعفر 
ليلة  ُولِْدُت  َيُقوُل:  سمعته  الَعْدُل،  المالكيُّ  الحافظ  الفقيه  والدار  المولد 
مئٍة.  وخمس  وأربعين  أربع  سنَة  الَقعدِة  ذي  من  والعشِريَن  الرابِع  ْبت  السَّ
وُتوفِّي رضي اللَّه عنه بالقاهرة فِي مْستهلِّ َشْعبان َسنََة إحدى َعْشرَة وست 

مئٍة، وُدفَِن مِن َيْومِه بِِسفح الُمَقطَّم.

ه َعَلْيهم أْجمِعين))). رضواُن اللَّ
۞۞۞

ين أبي محمد  بلغت سماًعا لجميع هذا اإلمالء المنسوب إلى الحافظ زكي الدِّ
عبد العظيم المنذريِّ - رضي اللَّه عنه - من لفظ شيخنا اإلمام العالم العامل الحافظ 

)	) ترجمته يف: »تذكرة الحفاظ« )4/	29	-304	( و»التبيان« )235-234/2(.

)2) ترجمته يف: »تذكرة الحفاظ« )390/4	( و»التبيان« )2/	25(.

ين  الدِّ زكي  الحافظ  »ُتويف  كتب:  ثم  تعالى«.  اهَّلل  شاء  إن  فصح  »ُقوبل  الحاشية:  على  الناسخ  كتب   (3(
الحفاظ«  »تذكرة  يف  ترجمته  والمنذري  مئة«.  وست  وخمسين  ستٍّ  سنة  القعدة  ذي  المصنِّف... 

)4/	34	( و»التبيان« )0/2	2(.
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ين جمال العلماء بقية المشايخ أبي الحسين علي بن  المتقن البارع المحقق شرف الدِّ
بحقِّ   - الجنة  اللَّه  أثابه   - اليونيني  اللَّه  عبد  بن  محمد  اللَّه  عبد  أبي  اإلسالم  شيخ 
ين أبو  الدِّ الُمْملي، وصاحب الجزء الفقيه اإلمام العالم الفاضل شمس  سماعه من 
أمين  اإلمام  والفقيه  الحنبلي،  البعلي  الفضل  أبي  بن  الفتح  أبي  بن  محمد  اللَّه  عبد 
ين أبو القاسم هبة اللَّه بن محمود بن أبي القاسم هبة اللَّه بن عرباض الحموي،  الدِّ
بن  اللَّه  عبد  بن  الحسن  ين  الدِّ بهاء  بن  الرحمن  عبد  ين  الدِّ فخر  الفاضل  والفقيه 
محبوب البعلي، وصحَّ في يوم االثنين سابع عشري شهر رمضان سنة ستٍّ وسبعين 
بن  أحمد  بن  يعقوب  الفقير  العبد  وكتب  بدمشق،  التقوية)))  بالمدرسة  مئة  وست 

ًيا))). يعقوب بن عبد اللَّه الحلبي عفا اللَّه عنه حامًدا لله تعالى وُمَصلِّ

۞۞۞
مة  العالَّ الحافظ  العالم  اإلمام  شيخنا  على  اإلمالء  جميع  سمع  52	ب[  ]ق 
مة  ين بقية المشايخ أبي الحسين علي ابن سيدنا وشيخنا اإلمام العالَّ البارع شرف الدِّ
اليونيني  اللَّه  الحسين بن عبد  أبي  بن  اللَّه محمد  أبي عبد  ين  الدِّ تقي  شيخ اإلسالم 
ين أبي عبد اللَّه محمد بن  أمتع اللَّه بطول بقائه، بقراءة الفقيه اإلمام العالم شمس الدِّ
ين أبي محمد عبد الرحمن بن يوسف بن محمد البعلي: الفقيه اإلمام  اإلمام فخر الدِّ
ين أبو الحسن علي بن إبراهيم بن مظفر بن جابر الدمشقي، والفقيه شمس  عالء الدِّ
ين أبو عبد اللَّه محمد بن بشارة بن دينار الكالبي، وأبو عبد اللَّه محمد بن الشيخ  الدِّ
بن  الفتح  أبي  بن  محمد  منهم  وآخرون،  حاتم،  بن  أحمد  الشيخ  بن  إبراهيم  شرف 
الجمعة  عشية  وثبت  ذلك  وصحَّ   - خطُّه  وهذا   - عنه  اللَّه  عفا  البعلي  الفضل  أبي 

المظفر  الملك  بناها  الظاهرية،  شرقي  الجامع  شمالي  الفراديس  باب  داخل  دمشق،  مدارس  أجلِّ  من   (	(
ين عمر بن شاهنشاه بن أيوب يف سنة أربع وسبعين وخمس مئة. »الدارس يف تاريخ المدارس«  تقي الدِّ

.)		3-		2/	(

منه غيُر حروٍف  رتنا  لم يظهر يف ُمصوَّ فيما أظن - لكن  اليونيني -  السماع بخط اإلمام  )2) تحته تصحيح 
متفرقة، واهَّلل المستعان.
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بدمشق،  التقوية  بالمدرسة  مئة  وست  وسبعين  تسٍع  سنة  من  األولى  ُجماَدى  تاسع 
والحمد لله وحده أبًدا، وصلَّى اللَّه على سيدنا محمٍد وآله وصحبه وسلَّم.

۞۞۞
مة الحافظ الزاهد الورع األوحد  سمع هذا اإلمالَء جميَعه على الشيخ اإلمام العالَّ
مة  العالَّ اإلمام  بن  الحسين علي  أبي  العلماء  ين جمال  الدِّ السلف شرف  بقية  البارع 
شيخ اإلسالم أبي عبد اللَّه محمد بن أحمد بن عبد اللَّه اليونيني أيَّده اللَّه تعالى بقراءة 
ين مفتي الفرق ذي الفضائل جمال اإلسالم فخر  مة أقضى القضاة كمال الدِّ اإلمام العالَّ
األئمة أبي العباس أحمد بن أبي بكر محمد بن أحمد الشريشي الشافعي أيَّده الله: ابنه 
أبو بكر محمد حضر في الرابعة، وَفتاُه عبد الله، ومعه موسى بن أبي الكرم بن خليل 
ين أبو عبد اللَّه  مة مفتي المسلمين شمس الدِّ المقدسي، والجماعة السادة: اإلمام العالَّ
ين أبو عبد اللَّه  محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعلبكي، والشيخ اإلمام تقي الدِّ
ين أبو المحاسن يوسف  ث الفقيه الفاضل فخر الدِّ محمد ابن الشيخ المسمع، والمحدِّ
محمد  بن  محمد  بن  محمد  بن  علي  ين  الدِّ وعالء  الدمياطي،  يوسف  بن  عيسى  بن 
ين أبو الحسن علي بن المظفر بن إبراهيم الحنبلي،  الدمشقي، والشيخ اإلمام عالء الدِّ
اليونيني،  اللَّه  الشيخ عبد  القاسم بن  البعلبكي، ومحمد بن  ين جعفر بن  الدِّ وشمس 
والشريف محمد بن محمد بن سليمان الحسيني، وكاتب السماع عثمان بن بلبان بن 
عبد اللَّه المقاتلي عفا اللَّه عنه، وصحَّ ذلك وثبت في يوم الثالثاء حادي عشري ُجماَدى 
األولى سنة ثماٍن وتسعين وست مئة بالمدرسة الحنبلية بدمشق المحروسة، والحمد لله 

ربِّ العالمين، وصلَّى اللَّه على سيدنا محمٍد وآله وصحبه وسلَّم.
۞۞۞

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

)	) لم يظهر بقيته يف مصورتنا، واهَّلل المستعان.



يل على جزء  الذَّ

»َأربعة َتَعاَصروا«

تذييل

أبي عبد اهَّلل حسين بن عكاشة
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)1(

قال اإلمام أبو الحسين الُيونيني: »سمعُت أبا محمد المنذريَّ الحافَظ 
ل الحافظ عن أربعة تعاصروا  يقول: سألُت شيخنا أبا الحسن علي بن الُمفضَّ

أيُّهم أحفظ؟ فقال: من؟ 

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

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

عساكر.  وابن  َلفي  السِّ الطاهر  أبو  الحافظ  فقلت:  عساكر.  ابن  قال: 
َلفي شيخنا«))). َلفي شيخنا، السِّ فقال: السِّ

اظ«  الحفَّ »تذكرة  ترجمته يف:  المي )ت 550 هـ(.  السَّ بن علي  بن محمد  ناصر  بن  الفضل محمد  أبو   (	(
)9/4	2	-292	( و»التبيان« )2/	232-23(.

اظ«  )2) أبو موسى محمد بن أبي بكر عمر بن أحمد بن عمر المديني )ت 		5 هـ(. ترجمته يف: »تذكرة الحفَّ
)334/4	-	33	( و»التبيان« )2/	24(.

)3) رواه الذهبي عنه يف »تاريخ اإلسالم« )2	/500( و»تذكرة الحفاظ« )333/4	( و»سير أعالم النبالء« 
 .)25/2	(

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

ح بتفضيل ابن عساكر، بل لوح بتفضيل شيخه  وقال يف »تذكرة الحفاظ«: »قلت: يعنى أنه ما أحب أن ُيصرِّ
َلفي من بحور الحديث وعلمائه، وكان شيخنا  َلفي، مع أن السِّ بأنه شيخه، ثم أبو موسى أحفظ من السِّ
ي يميل إلى أن ابن عساكر ما رأى حافًظا مثل نفسه«. وقال يف »السير«: »قلت: فهذا  اج المزِّ أبو الحجَّ
َلفي المبتدأ وبشيخنا الخرب، ولم يقصد الوصف، وإالَّ  الجواب محتمٌل كما ترى، والظاهر أنه أراد بالسِّ

فال يشك عارٌف بالحديث أن أبا القاسم حافظ زمانه، وأنه لم ير مثل نفسه«.
الحفاظ  ين وغيره من  الدِّ الحافظ زكي  »قال  الكربى« )0/7))(:  الشافعية  السبكي يف »طبقات  وقال 
األثبات كشيخنا الذهبي وأبي العباس بن المظفر: هذا دليٌل على أن عنده ابن عساكر أحفظ، إال أنه وقَّر 
ح بأن ابن عساكر أحفظ منه. قال الذهبي: وإالَّ فابن عساكر أحفظ منه. وقال: وما أرى ابن  شيخه أن ُيصرِّ

عساكر رأى مثل نفسه«.
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)2(

هبّيُ))) عن أربعٍة تعاصروا: التقي ابن َدقِيق الِعيد)))،  »ُسئل الحافظ الذَّ
)5)؟  يِّ )))، والتقي ابن َتْيِميَّة)))، والجمال الِمزِّ

ْمياطيِّ والشرف الدِّ

وأعلمهم  الِعيد،  َدقِيق  ابن  واالستنباط  الحديث  بعلل  أعلمهم  فقال: 
بالرجال  وأعلمهم  َتْيِميَّة،  ابن  للمتون  وأحفظهم   ، ْمياطيُّ الدِّ باألَْنَساب 

.(6(» يُّ الِمزِّ
)3(

»ُسئل الحافظ الُحسيني عن أحفظ من لقي؟ 

بتصحيف  وأعلمهم  بالرجال،  أعرفهم  وهو   ، يُّ الِمزِّ أربعة:  فقال: 
وأعلمهم  للمتون  أحفظهم  وهو   ، والذهبيُّ روايــة،  وأوسعهم  األسماء، 
بالعلل،  وأعلمهم  الحديث  في  أفقههم  وهــو   ،(7(

ْبكيُّ والسُّ بالتاريخ، 

هبي )ت 	4	 هـ(. ترجمته يف: »المعجم المختص« )ص  ين محمد بن أحمد بن عثمان الذَّ )	) شمس الدِّ
	9( و»ذيل تذكرة الحفاظ« للحسيني )34 - 	3( و»التبيان « )2/	30(. 

ين محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري ابن دقيق العيد )ت 02	 هـ(. ترجمته يف: »المعجم  )2) تقي الدِّ
اظ« )4/		4	(.  المختص« )ص 250( و»تذكرة الحفَّ

»المعجم  يف:  ترجمته  هـ(.   	05 )ت  مياطي  الدِّ الحسن  أبي  بن  خلف  بن  المؤمن  عبد  ين  الدِّ شرف   (3(
اظ« )4/		4	-9	4	(.  المختص« )ص 95( و»تذكرة الحفَّ

ين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم ابن تيمية )ت 	2	 هـ(. ترجمته يف: »المعجم المختص«  )4) تقي الدِّ
اظ« )4/	49	(.  )ص 25( و»تذكرة الحفَّ

ين يوسف بن عبد الرحمن المزي )ت 42	 هـ(. ترجمته يف: »المعجم المختص« للذهبي  الدِّ )5) جمال 
)ص 299 - 300( و»تذكرة الحفاظ« له )4/ 	49	 - 500	(. 

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

ين أبو الحسن علي بن عبد الكايف بن علي بن تمام السبكي )ت 	5	 هـ(. ترجمته يف: »معجم  )	) تقي الدِّ
شيوخ الذهبي« )34/2( و»المعجم المختص« )ص 			). 
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)))، وهو أجمعهم للحديث، وأحسنهم كالًما عليه«))). 
والعالئيُّ

)4(

ثين  المحدِّ من  أربعٍة  عن  العراقيَّ  الحافظ  شيخه  حجرٍ  ابــُن  »ســأل 
أن  أولى  منهم  وَمْن  خاصًة؟  الحديث  بفنِّ  وأدرى  أحفظ  أيُّهم  تعاصروا: 
ال  الحافظ،  حدِّ  في  المتأخرون  األئمة  شرط  ما  الجتماع  حافًظا  ى  ُيسمَّ
ابن  والتَّقي  ُمَغْلَطاي)))،  والعالء  كثير)))،  ابن  العماد  وهم:  المتقدمون؟ 

مس الُحسيني)6)؟ رافع)5)، والشَّ

فأجاب: بأن أحفظهم للمتون ابن كثير، وأعلمهم باألنساب ُمَغْلطاي، 
على أغاليط تقع له في ذلك، وأكثرهم طلًبا وتحصياًل للشيوخ والمؤتلف 
كثير،  ابن  على  يقدمه  السبكيُّ  التقي  شيخنا  وكان  رافع،  ابن  والمختلف 
ا  حلة على عادة أهل الحديث، وأمَّ م الطلب والرِّ ألنه يرى أنه ال بدَّ من تقدُّ
ج لبعض الشيوخ،  الُحسيني فمتأّخر عن طبقتهم، وطلب بنفسه كثيًرا، وخرَّ
ولنفسه معجًما، وذيَّل على »الِعَبر« وشرح قطعة من »النَّسائي«، وقد أطلق 

اظ«  الحفَّ »تذكرة  يف:  ترجمته  هـ(.   			 )ت  العالئي  كيكلدي  بن  خليل  سعيد  أبو  ين  الدِّ صالح   (	(
)4/	50	( و»المعجم المختص« )ص 92(.

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

ين إسماعيل بن عمر بن كثير القيسي )ت 4		 هـ(. ترجمته يف: »المعجم المختص« )ص 4	)  )3) عماد الدِّ
اظ« )500/4	(.  و»تذكرة الحفَّ

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

ين محمد بن رافع بن هجرس السالمي )ت 4		 هـ(. ترجمته يف: »المعجم المختص« )ص  )5) تقي الدِّ
اظ« للحسيني )ص 54-52(. 229( و»ذيل تذكرة الحفَّ

ين محمد بن علي بن الحسن الحسيني الدمشقي )ت 5		 هـ(. ترجمته يف: »لحظ األلحاظ«  )	) شمس الدِّ
البن فهد )ص 50	-	5	( و»الدرر الكامنة« البن حجر )4/		(.
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على كل من المذكورين وصف الحفظ باعتبار َغَلَبِة فنٍّ مِْن فنون الحديث 
عليه، وأعرفهم بالطَّلب ابن رافع، ثم الُحسيني«))).

)5(

أربعة  مصر  اظ  »ُحفَّ العجمي:  ابن  سبط  ين  الدِّ ُبرهان  الحافظ  قال 
ألحاديث  أحفظهم  وهــو  الُبلقيني)))،  مشايخي:  من  وهــم  أشــخــاص، 
أحفظهم  وهو  والهيثمي)))  بالصنعة.  أعلمهم  وهو  والعراقي)))،  األحكام. 
الكتابة  في  فوائد  أكثرهم  الُمَلقِّن)5)، وهو  وابن  لألحاديث من حيث هي. 

على الحديث«)6).

۞۞۞
آخر الذيل، والحمد لله ربِّ العالمين.

)	) ذكره السخاوي يف »الجواهر والدرر يف ترجمة شيخ اإلسالم ابن حجر« )	/	9(.

ين عمر بن رسالن بن نصير البلقيني )ت 05	 هـ(. ترجمته يف: »المجمع المؤسس« البن حجر  )2) سراج الدِّ
)294/2-		3( و»إنباء الغمر« له )245/2-	24).

ين عبد الرحيم بن الحسين العراقي )ت 	0	 هـ(. ترجمته يف: »المجمع المؤسس« )2/			- )3) زين الدِّ
230( و»إنباء الغمر« )5/2	9-2	2).

المؤسس«  »المجمع  يف:  ترجمته  هـ(.   	0	 )ت  الهيثمي  سليمان  بن  بكر  أبي  بن  علي  ين  الدِّ نور   (4(
)3/2	2-		2( و»إنباء الغمر« )0-309/2	3(.

ن )ت 04	 هـ(. ترجمته يف: »المجمع  ين عمر بن علي بن أحمد بن محمد األنصاري ابن الُملقِّ )5) سراج الدِّ
المؤسس« )2/		3-	32( و»إنباء الغمر« )2/		9-2	2(.

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