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 ملخص البحث بالعربي
رتعاً لإلمام أيب اضتجاج اظتزي  ،سؤاالت اضتافظ أيب عبداهلل الذىيبالبحث :  موضوع
 .ودراسة

اضتجاج يب الذىيب ألما تفرق من سؤاالت اضتافظ أيب عبداهلل البحث : رتع أىداف 
 . يف مكان واحد، وإبراز ما فيها من العلم والفوائد ، والرجال،يف اضتديثاظتزي 

 وفصل، وخادتة، وفهارس. ودتهيد مقدمة، يقع البحث يف : منهج البحث 
 اظتقدمة : تسمية اظتوضوع، وسبب اختياره، وأقتيتو . 

 . أيب عبداهلل الذىيبللحافظ و لإلمام أيب اضتجاج اظتزي، والتميهد : تررتة ؼتتصرة 
 مع دراستها، والتعليق عليها. سؤاالت اضتافظ الذىيب لإلمام اظتزي نص 

 فيها أبرز النتائج، والتوصيات .  واطتادتة : 
 .الفهرس : وفيو فهرس اظتصادر واظتراجع، وفهرس اظتوضوعات

عبداهلل وحسن اسئلة اضتافظ أيب ، اإلمام أيب اضتجاج اظتزيدقة علم أىم النتائج : 
 الذىيب.

ما تفرق من كالم اظتزي وغَته من اضتفاظ على األحاديث : رتع أىم التوصيات 
 يف مكان واحد ودراستها.ؽتا مل كتمع ، والرجال

 الكلمات المفتاحية :
 حديث –رجال  –تعديل  –جرح  -سؤاالت  –الذىيب  –اظتزي 
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Summary of the Thesis in Arabic 

Thesis Title: A Compilation and Study of Questions from al-

Dhahabi to al-Mizzee 

The Thesis Aims to: Compile and Analyze the questions 

of al-Haafidh Abi 'Abdillah al-Dhahabi to the Imam Abi al-

Hajjaaj al-Mizzee in Hadeeth Sciences and Narrators. 

The Thesis Consists of: An introduction, a foreword, a body, 

a conclusion, and table of contents. 

The Introduction: Mentions the naming of the thesis, reasons 

for choosing it, and its importance. 

The Foreword: Contains a brief biography of Al-Mizzee and 

a brief biography of al-Dhahabi 

The Body: The text of the questions and answers, as well as 

their analysis and commentary. 

The Conclusion: Contains the most distinct findings of the 

study, as well as some advices. 

The Table of Contents: Contains the sources and references 

and a Table of Contents of the Topics. 

The importance of the thesis is made evident due to: Its 

relation to the knowledge of disparagement and praise and 

that which it contains of benefits as it pertains to the science 

of hadith, and in addition to that, an extensive precision 

regarding the conditions of the narrators.  

In the conclusion, the researcher ended with: The precise 

knowledge Al-Mizzee and the excellency in the questioning 

of al-Dhahabi. 

And he [i.e. the researcher] advises with: The compilation of 

that which is spread out in different places from the speech of 

al-Mizzee and other than him from the Huffadh regarding 

hadeeth and narrators, that has yet to be compiled in one 

place and has not yet been analyzed. 

Key Words: 

Al-Mizzee  -al-Dhahabi - Amendment - Attestation – 

Narrators – Hdaeeth  
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 بسم اهلل الرزتن الرحيم

إنَّ اضتمد هلل ؿتمده ونستعينو ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا، ومن 
سيئات أعمالنا، من يهده اهلل فال مضل لو، ومن يضلل فال ىادي لو، وأشهد أن ال إلو 

 رسولو.إال اهلل، وحده ال شريك لو، وأشهد أن ػتمداً عبده و 
 أما بعد : 

فهذا ْتث رتعت فيو ما وقفت عليو من اسئلة للحافظ أيب عبد اهلل الذىيب 
 يف اضتديث والرجال.–رزتهما اهلل  -وجهها لإلمام أيب اضتجاج اظتزي 

 تسمية البحث : 
 .رتعاً ودراسة: سؤاالت اضتافظ أيب عبداهلل الذىيب لإلمام أيب اضتجاج اظتزي شتيتو

 مشكلة البحث : 
وتظهر مشكلة البحث أن ىذه السؤاالت ليست غتموعة يف مكان واحد، وال 

 يف كتاب واحد، بل ىي متفرقة. 
 حدود البحث : 

وقد استخرجت السؤاالت باالستقراء والتتبع ابتداء من كتب اضتافظ الذىيب 
 اظتطبوعة، وكتب من جاء بعده ؽتن نقل عنو.

 أىداف البحث : 
 : يلي يهدف البحث إىل حتقيق ما و 

 دراسة أقوال اإلمام أيب اضتجاج اظتزي يف اضتديث والرجال. -
 رتع ما تفرق من اسئلة اضتافظ أيب عبداهلل الذىيب يف موضع واحد.  -
 رتع ما تفرق من أجوبة اإلمام أيب اضتجاج اظتزي يف موضع واحد، مع دراستها. -
 من النكات والفوائد الدقيقة. وما فيو؛ إفادة الباحثُت بكالم أىل اضتديث -

 : منهج البحث، واإلجراءات العملية لتحقيقو 
 ّتمع كل األسئلة .  ؛سلكت يف كتابة البحث، اظتنهج االستقرائي، التحليلي -
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كل أجوبة اإلمام اظتزي على االسئلة اظتوجهة إليو سواء بصيغة سألتو،  رتعت  -
  أو فقلت لو أو عرضت عليو، أو أفىت.

 .عن اإلمام اظتزي من غَت طريق السؤال و اضتافظ الذىيبنقل مل أرتع ما -
 استفدت من الربامج اضتاسوبية يف حتقيق االستقراء والتتبع .  -
 إن وقفت على من نقل السؤال واصتواب أشرت إىل ذلك يف اضتاشية. -
 . إىل تعليق من كالم اإلمام اظتزي علقت على ما لتتاج -

 البحث :  خطة
 ودتهيد، وفصل، وفهارس. وقد جعلتو يف مقدمة،

 : تسمية البحث، وأسباب اختياره، وخطتو، ومنهج الكتابة. اظتقدمة : فيها
 فيو تررتة ؼتتصرة لإلمام اظتزي، واضتافظ الذىيب.والتمهيد : 

 سؤاالت اضتافظ أيب عبداهلل الذىيب لإلمام أيب اضتجاج اظتزي.نص 
 اطتادتة : فيها أىم النتائج والتوصيات . 

 : فهرس اظتصادر واظتراجع وفهرس اظتوضوعات. الفهرس
 الدراسات السابقة : 

على ْتث متخصص، رتع ىذه السؤاالت، مع  -حسب ْتثي  -مل أقف 
 دراستها دراسة علمية متخصصة. 

 
قد بذلت جهدي يف حترير البحث، فما كان فيو من صواب؛ فمن اهلل، ىذا : و 

والشيطان. واهلل اسأل أن يتقبل مٍت عملي، وما كان فيو من قصور أو خطأ فمن نفسي 
 .وأن كتعلو خالصاً لوجهو الكرمي

 كتبو
 أحمد بن عمر بن سالم بازمولد : أ

 األستاذ بجامعة أم القرى 
 قسم الكتاب والسنة –كلية الدعوة وأصول الدين 
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 تمهيد : ال
 ترجمة مختصرة ألبي الحجاج المزي 

 اسمو ونسبو : 
عبدالرزتن بن العامل اظتقرئ بن الزكي ارتال الدين أبو اضتجاج يوسف ىو : 

 .(2)الشافعي (1)اظتزييوسف القضاعي مث الكليب الدمشقي 
 مولده : 

سنة أربع وستسُت يف عاشر شهر ربيع اآلخر بظاىر حلب باظتعقلية ولد 
 .(3)وستمائة

 شيوخو : 
، بن األفتاطيابكر  وأبم : تلقى العلم عن شيوخ كثَتين قاربوا األلف شيخ، منه

وابن دقيق ، واليونيٍت ،البخاري والدمياطين وابن الصابوين والفخر ب ,النووي، و ابن الليتو 
 .(4)وغَتىم وابن تيمة ،العيد

 تالميذه : 
، وتوىل اظتشيخة بأماكن ؿتو ستسُت سنة فسمع منو الكبار واضتفاظاظتزي حدث 
الربزايل والعالئي وابن كثَت وابن العطار وابن الفخر : ابن كثَت و خترج بو متعددة، وؽتن 

 .(5)وابن اصتعربي وغَتىم
                                                           

( :"اظتِزِّي: بكسر اظتيم والزاى ويف آخرىا ياء النسبة، ىذه النسبة إىل 12/234السمعاين يف األنساب )( قال 1)
ناصر ابن  ،وقال بعضهم بضم اظتيم؛ انظر : توضيح اظتشتبو اظتزة، وىي ضيعة حسنة على باب دمشق".

 .(8/131)الدين 
 .(29/106صفدي )، ال(، الوايف بالوفيات 4/193ذىيب )، ال( انظر : تذكرة اضتفاظ 2)
، ابن (، الدرر الكامنة 29/107صفدي )، ال(، الوايف بالوفيات 4/193ذىيب )، ال( تذكرة اضتفاظ 3)

 (.6/229حجر)
 ، ابن(، الدرر الكامنة 29/106صفدي )، ال(، الوايف بالوفيات 4/193ذىيب )، ال( تذكرة اضتفاظ 4)

 (.6/229حجر)
، ابن (، طبقات الشافعية 29/109صفدي )، ال(، الوايف بالوفيات 4/194ذىيب )، التذكرة اضتفاظ  (5)

 (. 3/75قاضى شهبة )
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 ثناء العلماء عليو : 
اتفقت كلمة العلماء على الثناء عليو يف علمو، ودينو، وخلقو، قال ابن سيد 

اإلمام اظتقدم واضتافظ الذي فاق من تأخر من أقرانو ومن ىـ :"734الناس اليعمري ت
 .(1) ..."تقدم 

 .(2)"العالمة اضتافظ البارع أستاذ اصتماعةىـ :"748وقال الذىيب ت
إلمام العالمة اضتافظ الكبَت شيخ احملدثُت ىـ :"ا851وقال ابن أيب شهبة ت

 .(3)"عمدة اضتفاظ
 مصنفاتو ومؤلفاتو : 

 اشتهر اإلمام اظتزي بكتابيو الكبَتين : هتذيب الكمال، وحتفة األشراف. 
 . (4)ؽتن روى عن أبيو عن جده ولو أيضاً : مصنف يف

 وفاتو : 
 .(5)ىـ742صفر سنة الثاين عشر من يوم السبت مات رزتو اهلل تعاىل يف 

 
 
 
 

                                                           

 (.2/220( أجوبة ابن سيد الناس على اسئلة ابن أيبك )1)
 (.2/389( معجم الشيوخ الكبَت )2)
 (.3/74( طبقات الشافعية )3)
فيمن روى عن أبيو، عن جده،  قد صنف ابن أيب خيثمة جزءاً  :" (4/193فتح اظتغيث )قال السخاوي يف ( 4)

وىو فيما أعلم أول مصنف فيو، وكذا اظتزي، وأرسل بو إىل الدمياطي شيخو ; لكونو كان أرسل إليو من 
 ."مصر يسألو عن رتل من ذلك، والعالئي وىو أرتع

صفدي ، ال(، الوايف بالوفيات 4/194ذىيب )، ال(. انظر : تذكرة اضتفاظ 6/233( الدرر الكامنة )5)
(29/106.) 
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 ترجمة مختصرة ألبي عبداهلل الذىبي :
 اسمو ونسبو : 

ي الًتكماين الفارقي مث الدمشقأبو عبداهلل ػتمد بن أزتد بن عثمان  ىو :
 .(1)يالشافع

 مولده : 
 .(2)ثالث ربيع اآلخر سنة ثالث وسبعُت وستمائةولد يف 

 شيوخو : 
تلقى العلم عن شيوخ كثَتين، منهم : شيخ اإلسالم ابن تيمية، والدمياطي، 

 .(3)وغَتىم كثَت جداً  األبرقوىيو التاج ابن علوان واظتزي، وابن دقيق العيد، و 
 تالميذه : 

ة فحول، فمنهم : أخذ عنو العلم عدد كثَت من طالب العلم، وخترج بو أئم
اضتافظ ابن كثَت، وأبواحملاسن ػتمد اضتسيٍت ، وأبو سعيد العالئي وابن اظتلقن، تقي الدين 

 .(4)السبكي، والصفدي وغَته كثَت
 ثناء العلماء عليو : 

اتفقت كلمة العلماء على الثناء عليو يف علمو، ودينو، وخلقو، فقال عنو ابن  
وقد ختم بو شيوخ ...  اإلسالم، وشيخ احملدثُت الشيخ اضتافظ الكبَت، مؤرخكثَت :"

 .(5)"اضتديث وحفاظو، رزتو اهلل
حافظ ال كتاري والفظ ...  مام العالمة اضتافظالشيخ اإلوقال عنو الصفدي :"

تقن اضتديث ورجالو ونظر عللو وأحوالو وعرف تراجم الناس وأزال األهبام يف أال يباري 
                                                           

 ،(97)ذىيب ، الاظتعجم اظتختص باحملدثُت انظر :  (1)
، الدرر الكامنة ، (2/116)صفدي ، الالوايف بالوفيات ، (97)ذىيب ، الاظتعجم اظتختص باحملدثُت انظر :  (2)

 .(5/66)افظ اضت
 .(5/66)افظ ، اضتالدرر الكامنة ، (97) ذىيب، الاظتعجم اظتختص باحملدثُت انظر :  (3)
 .(2/117)صفدي ، الالوايف بالوفيات ، (9/103سبكي )، الطبقات الشافعية الكربى انظر : ( 4)
 (500/ 18البداية والنهاية ) (5)
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ذكاؤه ويصح إىل الذىب نسبتو وانتماؤه رتع الكثَت واأللباس من ذىن يتوقد  توارمتهم
 .(1)"ونفع اصتم الغفَت

قرأت ٓتط البدر ... مهر يف فن اضتديث ... اضتافظ وقال اضتافظ ابن حجر :"
كان عالمة زمانو يف الرجال وأحواعتم حديد الفهم ثاقب الذىن : النابلسي يف مشيختو 

 .(2)"وشهرتو تغٍت عن اإلطناب فيو
 ومؤلفاتو : مصنفاتو 

يفو لرغب الناس يف توالو مصنفات كثَتة مشهورة، تداوعتا العلماء، قال اضتافظ :"
 .(3)"وشتاعاً  ورحلوا إليو بسببها وتداولوىا قراءة ونسخاً 

منها : سَت أعالم النبالء، تذكرة اضتفاظ، تاريخ اإلسالم، الكبائر، ميزان 
  يف خرب من غَت، وغَتىا كثَت.االعتدال، الكاشف، وتذىيب هتذيب الكمال، والعرب

 وفاتو : 
 .(4)ةئالقعدة سنة ذتان وأربعُت وسبعما ثنُت ثالث ذيليلة االمات رزتو اهلل تعاىل 

 
 
 
 
 

  
                                                           

 (115-114/ 2الوايف بالوفيات ) (1)
 .(97)ذىيب ، الاظتعجم اظتختص باحملدثُت ، وانظر : (68-66/ 5)افظ ، اضتالدرر الكامنة  (2)
 .(97)ذىيب ، الاظتعجم اظتختص باحملدثُت انظر :  .(68-5/66)افظ ، اضتالدرر الكامنة  (3)
 (.2/116)صفدي ، ال( الوايف بالوفيات 4)
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 سؤاالت الحافظ أبي عبداهلل الذىبي لإلمام أبي الحجاج المزي. نص
 السؤال األول

ىذا : صحح  قال اظتنبجيىـ :" 900قال أبو إسحاق إبراىيم الناجي ت
  .اضتافظ اظتزي: مع الزيادة  (1)اضتديث

  ؟ (2): وذكر عنو الذىيب أنو سألو عن اضتديث من غَت الزيادة قال
 . (4)"(3)صحيح اإلسناد على شرط البخاري": فقال

                                                           

(، 7532رقم8/114اظتعجم الكبَت )(، والطرباين يف 9848رقم9/44السنن الكربى )أخرجو النسائي يف  (1)
 اضتسُت بن بشر ( عن 824رقم2/9مسند الشاميُت )ويف 

عمل اليوم والليلة نتائج األفكار( وابن السٍت يف -2/280وأخرجو ابن حبان يف كتاب الصالة )
 نتان بن سعيد ( من طرق عن 188رقم137)موجبات اصتنة (، وابن فاخر يف 124رقم110)

اظتعجم ويف  (،8068رقم8/92)اظتعجم األوسط (، ويف 675رقم2/214)الدعاء وأخرجو الطرباين يف 
 حدثنا موسى بن ىارون، ثنا ىارون بن داود الطرسوسي( قال : 7532رقم8/114الكبَت )

اظتوضوعات نتائج األفكار(، ومن طريقو ابن اصتوزي يف -2/279وأخرجو الدارقطٍت يف األفراد )
عبداهلل بن سليمان بن حدثنا  (اطتامس-34رقم232األفراد )، وأخرجو ابن شاىُت يف (1/244)

 حدثنا ىارون بن داود  ،األشعث
حدثنا  (824رقم2/9مسند الشاميُت )(، ويف 7532رقم8/114اظتعجم الكبَت )وأخرجو الطرباين يف 

 عمرو بن إسحاق بن العالء بن زبريق اضتمصي، ثنا عمي ػتمد بن إبراىيم 
اين، قال: شتعت أبا أمامة، يقول: قال رسول اهلل عتْ ثنا ػتمد بن زتَت، حدثٍت ػتمد بن زياد األَ قالوا : 

    ".من قرأ آية الكرسي دبر كل صالة مكتوبة مل نتنعو من دخول اصتنة، إال اظتوت"صلى اهلل عليو وسلم:
 ".ُقْل ُىَو اللَُّو َأَحدٌ و": زاد ػتمد بن إبراىيم يف حديثوقال الطرباين يف الكبَت، ويف مسند الشاميُت :"

مل يرو ىذا اضتديث عن ػتمد بن زياد إال ػتمد بن زتَت، وال يروى عن أيب الطرباين يف األوسط :"وقال 
 .أمامة إال هبذا اإلسناد"

 ."تفرد بو ػتمد بن زتَت عنو ،غريب من حديث األعتاين عن أيب أمامةوقال الدارقطٍت :"
 ."عن ػتمد بن زياد غَته لم حدث بوىذا حديث غريب تفرد بو ابن زتَت ال أعوقال ابن شاىُت :"

 ( :"حسن غريب"، وقال مرة :"صحيح أو حسن". 281، 2/279وقال اضتافظ يف نتائج األفكار )
 . [1]اإلخالص: چٱ  ٻ  ٻ  ٻچ اظتراد بالزيادة قراءة  (2)
 (.18/42)تيمية ابن ، غتموع الفتاوىأي أن ىؤالء الرواة أخرج عتم البخاري انظر :  (3)
 .(2/299نذري )، اظتالًتغيب والًتىيبانظر :  ".ىو على شرط البخاري:" قال علي بن اظتفضل اظتقدسي (4)

 ".إسناد على شرط البخاري:" (1/677)وقال ابن كثَت يف التفسَت 
 ومدار إسناده على ػتمد بن زتَت عن ػتمد بن زياد األعتاين عن أيب أمامةرضي اهلل عنو . 
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  .(2)نقل عن اظتزي أيضاً، أنو صححو هبا ،أن غَت الذىيب (1)وذكر
ابن زِْبريق، ضعيف، َوىَّاه ابن مث ذكر عن الذىيب أنو َضعَّف الزيادة، وقال: إن 

  ، فال تقبل زيادتو. (3)عدي وغَته
: ىو من غرائب الصحاح ... (5)وقال .بدون الزيادة : وصحح اضتديث (4)قال

... إىل أن قال: وقد تكلم الدارقطٍت يف ىذا اضتديث من  إىل أن قال اظتنبجي بعد ىذا
 . انتهى.(6)أصلو

: أن  السبكي يف جزئو اظتلخص يف األورادوكذا ذكر القاضي تاج الدين ابن 
: أنو  ، ونقل عن الضياء أنو صحيح، وعن شيخو اضتافظ اظتزي(7)اضتديث يف النسائي

 .(1)على شرط البخاري، وعن شيخو الذىيب أنو من غرائب الصحاح"
                                                                                                                                                               

، روى لو البخاري، وأبو داود يف اظتراسيل، والنسائي، وابن ماجو، وقال عنو فمحمد بن زتَت اضتمصي
 ". صدوق:" (5837رقم475)اضتافظ يف تقريب التهذيب 
تقريب اضتمصي، روى لو اصتماعة إال مسلماً، وقال عنو اضتافظ يف  اينعتْ األَ وػتمد بن زياد أبو سفيان 

 ."ثقة( :"5889رقم479التهذيب )
ابن قيم كذا قواه و ، (4/546ناجي )، الالدمياطي كما يف عجالة اإلمالءوقواه اتو؛ فإسناده حسن لذ

 .(1/294زاد اظتعاد )اصتوزية يف 
 .أي اظتنبجي (1)
  .لتتمل أن يكون الناقل توىم أن تصحيح اإلمام اظتزي للحديث بزيادتو (2)
كان يسرق اضتديث، فأما أبوه فغَت   ": (3/447)ذىيب ال، ميزان االعتدالكما يف   ػتمد بن عوفقال  (3)

  ."متهم
أكثر ما يأيت يف :" (9/14هتذيب التهذيب )تنبيو : ابن عدي مل يتكلم يف ابن زبريق؛ قال اضتافظ يف  

وظن  ،بن عدي وابن حبان يف الضعفاءاوبذلك تررتو  ،الروايات ػتمد بن إبراىيم الشامي من غَت مزيد
بن اتكلم فيو : فقال  ،م جده العالء أنو حفيد العالء بن زبريق اضتمصيالذىيب ظتا رأى يف التهذيب أن اس

 ".جده ومل يسمِ  ،بن عدي إفتا ذكر الشامي فقطافإن ؛ فوىم يف ذلك : عدي
 .(6/472)افظ اضت، لسان اظتيزان(، 7/524)عدي ابن ، ضعفاءالالكامل يف انظر : 

 .أي : اظتنبجي (4)
 . (3/532االعتدال )ميزان أي الذىيب، انظر :  (5)
 ."تفرد بو ػتمد بن زتَت عنو ،غريب من حديث األعتاين عن أيب أمامةحيث قال الدارقطٍت يف األفراد :" (6)

 ( بقولو :"ىو من رجال البخاري، وكذا شيخو".2/279وتعقبو اضتافظ ابن حجر يف نتائج األفكار )
 .(9848رقم9/44)ى أخرجو النسائي يف عمل اليوم والليلة من السنن الكرب  (7)
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 (.550-4/549( عجالة اإلمالء )1)
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 السؤال الثاني
إسحاق ابن  أيبتقي الدين إبراىيم بن علي بن أزتد قال اضتافظ الذىيب يف تررتة 

 : ىـ692ت الواسطي، الصاضتي، اضتنبلي
 ؟سألت أبا اضتجاج اضتافظ عنو 

ومن انتهى إليو يف  ،(1)أحد اظتشايخ اظتشهورين بالعلم والعمل واالجتهاد": قال
، وشتع الكثَت بالشام (2)آخر عمره علو اإلسناد، ورحل إليو من أقطار البالد

 .(1)"(3)والعراق
                                                           

كان كبَت القدر، لو وقع يف   :" (1/144)ذىيب ال، معجم الشيوخ الكبَتقال ابن الزملكاين كما يف  (1)
، قائم ٔتا يعجز عنو غَته، يبالغ يف إنكار اظتنكر، بايع نفسو يف وهناراً  القلوب وجاللة، مالزم للتعبد ليالً 

 على من أنكر، يعود اظترضى ويشيع اصتنائز، ويعظم اضترمات والشعائر، وعنده علم جيد، ذلك ال يبايل
 ."وفقو حسن

( :"الشيخ اإلمام القدوة الزاىد العابد شيخ اإلسالم ... كان 326-2/325وقال الربزايل يف اظتقتفي ) 
 قد تفرد بعلو اإلسناد وكثرة الروايات والعبادة، مل متلف مثلو".

أحد ...  مسند الشام... اإلمام، القدوة، الزاىد، :" (746-15/745تاريخ اإلسالم )يب يف وقال الذى
 باظتعروف، قواالً  ، أماراً ، خاشعاً ، قانتاً ، عابداً وكان صاضتاً  ... كان فقيها، عارفا باظتذىب...  األعالم

 ."من اهلل، كثَت التالوة واألوراد، خشن العيش يف ذات اهلل، خائفاً  باضتق، مهيباً 
وكان فقيًها ...  العالمة الزاىد القدوة مسند الوقت:" (3/378العرب يف خرب من غرب )وقال الذىيب يف 

 ".زاىًداعابًدا ؼتلًصا قانًتا صاحب جد وصدق وقول باضتق ولو ىيبة يف النفوس
شتع ...  نتهت الرحلة يف علو اإلسناد إليو، وحدث بالكثَتا( :"746/ 15تاريخ اإلسالم )قال الذىيب يف  (2)

منو: الربزايل، وابن سيد الناس، وقطب الدين اضتليب، واظتزي، وابنو والشهاب ابن النابلسي، وابن اظتهندس، 
وشيخنا ابن تيمية، وإخوتو والفخر عبدالرزتن بن ػتمد البعلبكي، وأخوه عبداهلل، وبدر الدين بن غاًل، 

 ."ويل منو إجازة َت.وخلق كث
رحل، وطلب اضتديث فلحق أبا الفتح بن عبدالسالم :" (59اظتعجم اظتختص باحملدثُت )وقال الذىيب يف 

 ."وكان قد انتهى إليو علو اإلسناد ..., وعلي بن نورنداذ، وأكثر من السماع وقرأ ببغداد وتفقو 
أيب القاسم ابن اضترستاين، وأيب عبداهلل ابن شتع من :" (746-15/745تاريخ اإلسالم )قال الذىيب يف  (3)

البناء وأيب الربكات بن مالعب، وأيب الفتوح ابن اصتالجلي وموسى بن عبدالقادر وابن راجح والشيخ 
اظتوفق وابن أيب لقمة وابن النب، وطائفة سواىم بدمشق، وأيب ػتمد ابن األستاذ ْتلب والفتح ابن 

نصور ػتمد بن عفيجة وأيب ىريرة ابن الوسطاين وأيب احملاسن ابن عبدالسالم وعلي بن بورنداز وأيب م
البيع، وأيب علي ابن اصتواليقي واظتهذب ابن قنيدة وػتاسن اطتزائٍت، وأيب منصور أزتد ابن الرباج وأيب 
حفص السهروردي وعمر بن كرم، وػتمد بن أيب الفتح ابن عصية وياشتُت بنت البيطار وشرف النساء 
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وطائفة، وأجاز لو زاىر الثقفي وأبو الفخر أسعد بن روح ورتاعة من إصبهان وأبو أزتد  بنت اآلبنوسي
 ."ابن سكينة وابن طربزد وابن األخضر، وطائفة من بغداد، وعبد الرزتن بن اظتعزم من قتذان

رحل إىل بغداد فسمع من الفتح بن عبدالسالم :" (3/378العرب يف خرب من غرب )وقال الذىيب يف 
ذيل طبقات اضتنابلة "، وقال ابن رجب يف وأجاز لو ابن طربزد وأبو الفخر أسعد وخلق وطبقتو

من الكتب الكبار واألجزاء. وعٍت باضتديث. وقرأ بنفسو َوَلُو إجازة من رَتَاَعة من  شتع كثَتاً :" (4/256)
 ". األصبهانيُت والبغداديُت

 .(1/433)فاسي ال، اة السننذيل التقييد يف رو (، 2/326ربزايل )، الانظر : اظتقتفي
 (.1/125)تغري بردي ابن ، اظتنهل الصايف، (15/745تاريخ اإلسالم ) (1)
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 السؤال الثالث
ضتافظ الذىيب يف تررتة أزتد بن أيب اطتَت سالمة زين الدين أيب العباس قال ا

 ىـ :678الدمشقي اضتداد اضتنبلي اظتقرئ اطتياط الدالل ت
  .حلية األولياء، ورثاه بأبيات بعد موتو ، وشتع منوكثَتاً   قرأ عليو اظتزي شيخنا شيئاً  

 ؟وسألتو عنو 
، (4)وتفرد بالرواية عن كثَت من مشامتو (3)رمّ ، عُ (2)متيقظ (1)شيخ جليل": فقال

: وتويف يوم  . قال(2)يف الرواية ، وكان سهالً (1)، وشتعنا منو الكثَت(5)وحدث سنُت كثَتة
 .(4)"(3)وقد قارب التسعُت ،عاشوراء

                                                           

( 15/358( :"كان رجاًل مباركاً"، وقال الذىيب يف تاريخ اإلسالم )1/448قال الربزايل يف اظتقتفي ) (1)
، أجاز يل رتيع متعففاً  فقَتاً  ، من أىل الرباط الناصري، أضر بأخرة، وكانمتواضعاً  خَتاً  كان إنساناً :"

 ."مروياتو
اسم فاعل من اليقظة، من باب التفعيل، أي من  : متيقظ:" (734نخبة )الشرح قال مال قاري يف ( 2)

انظر : صحيح ابن حبان  ."مستحضر ذي يقظة حتملو على التحري، والضبط فيما يصدر عنو
 .(2/4)سخاوي ال، فتح اظتغيث، (1/152)

ذىيب ال، معجم الشيوخ الكبَت". وانظر : اظتسند اظتعمر:" (15/357تاريخ اإلسالم )قال الذىيب يف  (3)
(1/44.) 

تويف والده الشيخ أبو اطتَت إمام حلقة اضتنابلة ولو ستس سنُت، :" (15/357تاريخ اإلسالم )قال الذىيب يف  (4)
 اليمن الكندي، وشتع ْتمص من سمس ، بل استجاز لو. مث شتع سنة ستمائة من أيبومل يسمعو شيئاً 

الدين أزتد بن عبدالواحد البخاري والد الفخر. وأجاز لو من إصبهان خليل بن أيب الرجاء الراراين، وػتمد 
وتفرد يف  -بن إشتاعيل الطرسوسي، ومسعود بن أيب منصور اصتمال، وعبد الرحيم بن ػتمد الكاغدي 

مد اللبان، وػتمد بن أيب زيد الكراين، وأبو جعفر الصيدالين؛ وأبو اظتكارم أزتد بن ػت -الدنيا عنهم 
وسبعتهم من أصحاب أيب علي اضتداد. وأجاز لو طائفة من إصبهان من أصحاب فاطمة اصتوزدانية، وأيب 
عبد هلل اطتالل. وأجاز لو من مصر أبو القاسم البوصَتي، وفاطمة بنت سعد اطتَت، وابن ؾتا الواعظ، 

ضتافظ عبدالغٍت، وأبو عبداهلل األرتاحي، وغَتىم. وأجاز لو من بغداد أبو الفرج بن  وعلي بن زتزة، وا
كليب، وأبو القاسم بن بوش، وأبو الفرج ابن اصتوزي، وأبو طاىر ابن اظتعطوش، وعبد اطتالق ابن البندار، 

بدمشق أبو وعبد اهلل بن ػتمد بن عليان، وطائفة من أصحاب ابن اضتصُت، وقاضي اظترستان. وأجاز لو 
 ."طاىر اطتشوعي، وأبو جعفر القرطيب، وأبو ػتمد ابن عساكر، وغَتىم

 .."وكان لتفظ القرآن.. . عمر وروى الكثَت:" (3/338العرب يف خرب من غرب )قال الذىيب يف ( 5)
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من ( :"حدث بكتاب اضتلية، واظتستخرج، ومعجم الطرباين، ورتلة كثَتة 1/448قال الربزايل يف اظتقتفي ) (1)
 األجزاء ... شتعت منو عدة أجزاء بقراءة ابن جعوان، واظتزي، وبقراءيت".

شتع منو عمر بن اضتاجب بعرفات سنة عشرين وستمائة. :" (15/357تاريخ اإلسالم )وقال الذىيب يف 
أيب وروى عنو الدمياطي، وأبو العباس ابن اضتلوانية، وابن اطتباز، وابن العطار، وابن جعوان، واظتزي، وابن 

الفتح، وابن الشريشي، وابن تيمية، وأخوه أبو ػتمد، واجملد ابن الصَتيف، وأبو ػتمد الربزايل، وأبو بكر بن 
 ."شرف، وطائفة سواىم

سهل القياد، حدث  خَتاً  روى الكثَت، وكان صدوقاً :" (1/44معجم الشيوخ الكبَت )قال الذىيب يف ( 2)
 ."بالكثَت

ولد يف رابع عشر ربيع :" (15/357تاريخ اإلسالم )انون سنة، قال الذىيب يف أي أنو تويف وعمره تسع وذت (3)
 ". األول سنة تسع وذتانُت وستسمائة

تغري بردي ابن ، اظتنهل الصايف، (6/245)صفدي ال، الوايف بالوفيات. انظر : (15/358( تاريخ اإلسالم )4)
(1/305). 
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 السؤال الرابع
قال اضتافظ الذىيب يف تررتة أزتد بن عبد اهلل بن ػتمد أمُت الدين أيب العباس 

 ىـ :681اضتليب الشافعي ت (1)ابن األشًتي
 ؟ سألت أبا اضتجاج القضاعي عنو 

 .(3)"(2)كان ؽتن يظن بو أنو ال لتسن أن يعصي اهلل": فقال
 
 

                                                           

وفتح  ،وسكون الشُت اظتعجمة ،ولوأبفتح :" (1/235و )توضيح اظتشتبقال ابن ناصر الدين الدمشقي يف  (1)
وبينها وبُت هناوند عشرة  ،بُت هناوند وقتذان، اشًت: نسبة إىل ناحية يقال عتا  ،وكسر الراء ،اظتثناة فوق

 ."فراسخ
االمام العالمة ذو الفنون. كان إمامًا عاظتًا فاضالً :" (4/165ذيل مرآة الزمان )قال أبو الفتح اليونيٍت يف  (2)

بارعًا ورعاً زاىداً ناسكاً. كثَت التالوة، ظاىر اطتشوع، كبَت القدر، ؽتن رتع بُت العلم والعمل، وأقرأ الفقو 
، وانتفع بو، وسلك مسلكو يف العلم والعبادة والتدقيق النوويمدة، وكان أحد أصحاب الشيخ ػتي الدين 

... م والعمل، ووقف كتبو اليت كتبها من تصانيف الشيخ ػتي الدين وغَته بدار اضتديث األشرفية يف العل
 ."وحدث بالكثَت، وكان لو مع الفقو وغَته اعتناء كثَت باضتديث

( :"الشيخ اإلمام العامل الزاىد احملدث اظتقرئ الفقيو اظتدرس باطتانقاه 8-2/7وقال الربزايل يف اظتقتفي ) 
 ة ... كان رجالً صاضتاً فقيهاً، كثَت التالوة، واسع الصدر، شتع الكثَت".األندلسي

 عارفاً  كان إماماً .كان ؽتن رتع بُت العلم والعمل:" (15/443تاريخ اإلسالم )وقال الذىيب يف 
تناء وكان يقرئ الفقو، ولو اع...  على شأنو ، كثَت التالوة، بارز العدالة، كبَت القدر، مقبالً ورعاً  ،باظتذىب
إذا جاءه صيب يقرأ  -رزتو اهلل  - وكان يصوم الدىر ويتصدق بفاضل قوتو، وكان النواوي...  باضتديث

 ."عليو بعث بو إىل أمُت الدين لعلمو بدينو وعفتو
 ."كان بصَتًا باظتذىب ورًعا صاضتًا كبَت القدر:" (3/347العرب يف خرب من غرب )وقال الذىيب يف 
وكان ... اإلمام القدوة الفقيو احملدث بركة العلماء:" (24-23اظتختص باحملدثُت )اظتعجم وقال الذىيب يف 

وكان يقرئ التنبيو ويقيد ويشرح ويدري اظتواريث، سرد الصوم ...  كثَت التالوة  خَتاً  ورعاً  شيخنا إماماً 
 ."أربعُت سنة، وكان ذا جود وفتوة وختلق من أىل اطتانقاه، ومل متلف شيئاً 

 ."عاظتاً  فقيهاً  نزيهاً  متعبداً  كان ورعاً :"(1/54عجم الشيوخ الكبَت )يف موقال الذىيب 
 ".اإلمام الزاىد:" (1/235توضيح اظتشتبو )وقال ابن ناصر الدمشقي يف 

 .(9/278)روى عنو اظتزي كما يف هتذيب الكمال 
 .(2/828)كثَت ابن  ، طبقات الشافعيةانظر :  (.15/443تاريخ اإلسالم ) (3)
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 السؤال الخامس
أيب الفداء إشتاعيل بن أيب عبد اهلل بن زتاد، قال اضتافظ الذىيب يف تررتة 

 : ىـ682ت العسقالين، مث الصاضتي
 ؟ زي سألت عنو أبا اضتجاج اظت

عامة ما قرئ عليو  (2)، وشتع من ابن طربزد(1)شتع اظتسند من حنبل": فقال
 .(6)"(5)، وكان أمياً (4)وشتعنا منو أشياء كثَتة ،(3)باصتبل، وأجاز لو أبو جعفر الصيدالين

                                                           

سَت أعالم النبالء ىـ، قال عنو الذىيب يف 604حنبل بن عبداهلل أبو علي الواسطي الرصايف ت ىو : (1)
راوي اظتسند كلو عن ىبة اهلل بن اضتصُت، وشتاعو لو بقراءة ابن ...  بقية اظتسندين:" (21/431)

عن أيب راوي اظتسند :" (13/92تاريخ اإلسالم )"، وقال يف اطتشاب يف سنة ثالث وعشرين وستس مائة
التقييد ظتعرفة ". انظر : شتع من حنبل خلق كثَت...  عاش تسعُت سنة أو ؿتوىا...  القاسم ابن اضتصُت
 .(259)نقطة ابن ، رواة السنن واظتسانيد

ىـ، قال عنو الذىيب يف 607أبو حفص البغدادي اظتعروف بابن طربزد تعمر بن ػتمد بن معمر ىو :  (2)
عنو ... روى  والطربزد: ىو السكر ... اظتسند الكبَت رحلة اآلفاق:" (168-13/167تاريخ اإلسالم )

 ".خلق ال نتكن حصرىم
سَت أعالم النبالء ، قال الذىيب يف ىـ 603ت الصيدالين األصبهاينأبو جعفر ػتمد بن أزتد بن نصر ىو :  (3)

 .(13/82)يب ذىال، تاريخ اإلسالم". انظر : الشيخ، الصدوق، اظتعمر، مسند الوقت:" (21/430)
أحد الشيوخ اظتتدينُت والرواة اظتكثرين، كان شيخاً :" (4/183ذيل مرآة الزمان )قال أبو الفتح اليونيٍت يف  (4)

، ومن ابن طربزد، والكندي، وابن اضترستاين، وحدث، بكمالو وشتع من حنبل اظتسند صاضتًا زاىدًا ورعاً،
 ."وأجاز لو أبو جعفر الصيدالين وغَته من أصبهان

( :"الشيخ ... كان من رواة مسند اإلمام أزتد بكمالو عن حنبل 37-2/36وقال الربزايل يف اظتقتفي )
 الرصايف، وشتع الكثَت من ابن طربزد، والكندي، ولو إجازة الصيدالين، ورتاعة وحدث".

حنبل وابن شتع من ، ولو ست وذتانون سنة... تويف :" (3/349العرب يف خرب من غرب )وقال الذىيب يف  
 ".أحد رواة اظتسند:" (4/189تذكرة اضتفاظ )وقال الذىيب يف  ."طربزد والكبار وكان أمًيا ال يكتب

شتع من حنبل، وابن طربزد، والكندي، وابن اضترستاين، :" (15/465تاريخ اإلسالم )وقال الذىيب يف 
 ".ايل، وآخرونواظتزي، والربز  روى عنو ابن اطتباز، وابن العطار،. وغَتىم، وكان من الشيوخ اظتسندين

، ال، ابن (، شرح الع210(، مقدمة ابن الصالح )227طيب )، اطتانظر يف السماع من األمي : الكفاية (5)
 .(3/133سخاوي )، ال(، فتح اظتغيث1/510رجب )

 .(1/265)مفلح ابن ، اظتقصد االرشدانظر :  (.15/465تاريخ اإلسالم ) (6)
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 السؤال السادس
إشتاعيل بن إسحاق بن أيب القاسم اضتسُت بن ىبة قال اضتافظ الذىيب يف تررتة 

 ىـ 685تالفداء، ابن صصرى، التغليب، الدمشقي.  ػتمد وأيب ػتفوظ، أيباهلل بن 
 ؟سألت اظتزي عنو قال الذىيب : 

كان   ،(3)، وىو شيخ جليل(2)وقي، عن اإل(1)شتعنا منو مشيخة الفسوي": فقال
 .(6)"(5). تويف يف رمضان(4)يسكن بداخل باب توما

  
 
 
 

                                                           

 (13/180سَت أعالم النبالء )ىـ، قال عنو الذىيب يف 277أبو يوسف الفسوي ت ىو : يعقوب بن سفيان (1)
لو تاريخ كبَت جم الفوائد، ومشيختو يف غتلد، ...  اإلمام، اضتافظ، اضتجة، الرحال، ػتدث إقليم فارس:"

 ."رويناىا
 الرياض.  –ه، حتقيق : ػتمد السريع، دار العاصمة 1431ومشيختو مطبوعة عام 

سَت أعالم النبالء ىـ، قال عنو الذىيب يف 630ىو : اضتسن بن أزتد أبو علي العجمي اإلوقي ت (2)
: من أىل إوه -وىو بكسر اعتمزة  -واإلوقي ...  الشيخ، العامل، الزاىد، العابد، القدوة:"  (22/349)

 ."من اعتاء بليدة من أعمال العجم بقرب مراغة، وأدخلت القاف يف النسب بدالً 
 ( :"الشيخ العدل ...".2/94قال الربزايل يف اظتقتفى ) (3)

 ."كان قد عمي، مث أبصر:" (15/538تاريخ اإلسالم )وقال الذىيب يف       
 (.2/447)لياقوت اضتموي معجم البلدان باب توما من أبو اب دمشق . انظر :  (4)
 (. 2/94تويف يف ليلة االثنُت التاسع والعشرين من رمضان. كما قالو الربزايل يف اظتقتفي ) (5)
 (.15/538تاريخ اإلسالم ) (6)
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 السؤال السابع
سعد اطتَت بن أيب القاسم عبد الرزتن بن نصر بن قال اضتافظ الذىيب يف تررتة 

 :  ىـ 687تػتمد النابلسي، الشافعي، الشاىد.  علي، العدل، سعد الدين، أيب
 ؟سألت اظتزي عنو قال الذىيب : 

 .(2)"، شتعنا منو كثَتاً (1)شيخ جليل كثَت السماع": فقال
 

                                                           

( :"الشيخ األمُت العدل ... شتع من ابن النب، اضتسُت بن صصري، وزين 2/140قال الربزايل يف اظتقتفي ) (1)
وابن الليت ... ورتاعة كثَتة. وخرج لو ابن اطتبار  األمناء ابن عساكر، وابن صباح، وابن الزبيدي،

 مشيخة".
شتع الكثَت من أيب ػتمد ابن النب وزين األمناء وابن :" (15/592تاريخ اإلسالم )وقال الذىيب يف 

صصرى وابن الزبيدي وابن الليت وابن صباح وخلق سواىم، روى عنو ابن اطتباز وابن العطار واظتزي وطائفة 
 ."اتووأجاز يل مروي

من أعيان شهود دمشق شتع الكثَت من ابن النب، :" (1/263معجم الشيوخ الكبَت )وقال الذىيب يف 
 ."وزين األمناء، وابن صباح، وابن الزبيدي، وطائفة

 (.15/593تاريخ اإلسالم ) (2)
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 السؤال الثامن
عبد الرزتن بن عبد اضتليم بن عمران، صدر الدين، قال اضتافظ الذىيب يف تررتة 

 :  ىـ 695ت اظتالكي، اظتلقب بسحنوناظتغريب القاسم األوسي، الدكايل،  أيب
 ؟سألت شيخنا اظتزي عنو قال الذىيب : 

أربع سنة  , لقيتو باإلسكندرية(1)شيخ جليل فاضل، صاحب سنة": فقال
 .(2)"وذتانُت

 
                                                           

( :"الشيخ اإلمام احملدث الفقيو اظتقرئ ... كان شيخًا فاضاًل يف القراءات 2/462قال الربزايل يف اظتقتفي ) (1)
 والفقو والعربية".
اظتالكي، ... الشيخ اإلمام، احملدث، اظتقرئ، الفقيو :" (816-15/815تاريخ اإلسالم )وقال الذىيب يف 

. قدم اإلسكندرية يف .. ، كثَت الفضائل، قوي العربيةمتفنناً  ،، مفتياً ، فقيهاً اظتلقب بسحنون. كان إماماً 
عنفوان شبابو، وقرأ هبا على أيب القاسم الصفراوي، وشتع منو. ومن: علي بن ؼتتار العامري، وعبد الوىاب 

وقرأت عليو ختمة لورش وحفص. وشتعت منو أنا وابن  ... بن رواج، ورتاعة. وقرأ اضتديث على الشيوخا
 ...." اظتزي، وابن سيد الناس، والربزايل، وطائفةالظاىري، و 

، أدركتو وىو منقطع قد أضر، وضعف، فقرأت عليو جزءاً :" (372معرفة القراء الكبار )وقال الذىيب يف 
وسألتو، فحدثٍت أنو قرأ بالروايات على أيب القاسم، فشرعت عليو يف ختمة لورش وحفص، فعرضتها يف 

 ."أحد عشر يوماً 
  ".اإلمام العامل ذو الفنون:" (103اظتعجم اظتختص باحملدثُت )يف  وقال الذىيب

 ".جم الفضائل ؿتوياً  مقرئاً  ػتدثاً  كان مفتياً :" (362/ 1معجم الشيوخ الكبَت )وقال الذىيب يف 
 .(18/93)صفدي ال، الوايف بالوفياتانظر : 

غاية ونقلو ابن اصتزري عن الذىيب يف  (.15/815)ذىيب ال، تاريخ اإلسالم، (372معرفة القراء الكبار ) (2)
 .(1/371النهاية )
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 السؤال التاسع
 عبدالرزتن بن يوسف بن ػتمد، فخر الدين، أيبقال اضتافظ الذىيب يف تررتة 

 ىـ : 688ت ػتمد البعلبكي، اضتنبلي
 عنو ؟ سألت أبا اضتجاج الكليب

، وأحد من كان يظن بو أنو ال لتسن (1)ىو أحد عباد اهلل الصاضتُت": فقال
 .(3)"(2)من مسموعاتو صاضتاً  يعصي اهلل، شتعنا منو طرفاً 

 
 

                                                           

( :"الشيخ اإلمام الزاىد العابد بقية السلف ... كان شيخًا صاضتًا فقيهاً 2/168قال الربزايل يف اظتقتفي )  (1)
 عاظتاً متواضعاً مباركاً وكان يدرس ويفيت ويسمع اضتديث".

، ، عابداً ، زاىداً قال قطب الدين: كان صاضتاً ": (609-15/608تاريخ اإلسالم )وقال الذىيب يف 
، وىو من أصحاب والدي، رزتو اهلل، اشتغل عليو وقدمو يصلي بو يف اظتسجد. رافقتو يف طريق فاضالً 

 مكة، فرأيتو قليل اظتثل يف ديانتو وتعبده وحسن أوصافو.
يام الليل من الثلث األخَت وقال ولده اظتفيت سمس الدين: كان دائم البشر لتب اطتمول ويؤثره ويالزم ق

ويتلو القرآن بُت العشاءين، ويصوم األيام البيض وستة من شوال وعشر ذي اضتجة واحملرم، ال متل 
 ."بذلك

 ".اظتفيت، القدوة:" (15/608تاريخ اإلسالم )وقال الذىيب يف 
 ."كان من أولياء اهلل العاظتُت:" (3/367العرب يف خرب من غرب )وقال الذىيب يف 
 ".اإلمام الربكة اظتخلص القانت احملدث:" (142اظتعجم اظتختص باحملدثُت )وقال الذىيب يف 
 أحد العلماء العاملُت ...اظتفيت الزاىد العابد :" (386-1/385معجم الشيوخ الكبَت )وقال الذىيب يف 

 ".وة، ويكثر الصوميؤثر اطتمول، ويالزم التهجد، وكثرة التال خَتاً  خترج عليو أئمة، وكان متواضعاً ... 
 ".كان قليل اظتثل وفيو ديانة وتعبد:"( 18/188الوايف بالوفيات )وقال الصفدي يف 

شتع من أيب اجملد القزويٍت والبهاء عبدالرزتن وابن :" (609-15/608تاريخ اإلسالم )قال الذىيب يف  (2)
روى الكثَت وأفىت ...  الصقر ورتاعة الزبيدي وابن الليت والفخر اإلربلي والناصح ابن اضتنبلي ومكرم بن أيب

وقد أجاز يل مروياتو، وروى عنو ...  وكان عدمي اظتثل، كبَت القدر غل وخترج بو رتاعة من الفضالء.توأش
 ."ابن اطتباز وابن العطار وشيخنا ابن تيمية واظتزي والربزايل وخلق سواىم

 .(2/104)فاسي ال، ذيل التقييد يف رواة السننوانظر :  
 .(15/608تاريخ اإلسالم ) (3)
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 السؤال العاشر
عبدالرحيم بن يوسف بن لتِت بن يوسف بن أزتد قال اضتافظ الذىيب يف تررتة 

أيب اضتجاج، اظتوصلي، مث  (1)بن سليم، شهاب الدين، أبو الفضل، ابن خطيب اظتزة
 : ىـ 687تالدمشقي، اظتعروف بابن العلم. 

 ؟ عنو سألت أبا اضتجاج الكليب قال الذىيب : 
، فاضل، كثَت (2)ىو أبو الفضل الدمشقي، نزيل القاىرة. شيخ جليل": فقال

والشيخ أيب  ،(5)طربزد من ابن (4)، وشتعمن حنبل حضوراً  (3)السماع. شتع اظتسند رتيعو
 .(8)"(7)وحدث بعامة مسموعاتو يف آخرين. (6)عمر

 
 
 
 

                                                           

 ."باظتزة خطيباً  هكان جد:" (15/594تاريخ اإلسالم )قال الذىيب يف  (1)
فضيلة ونباىة فيو ، األخالق حسن كان شيخاً   ": ال أبو ػتمد الربزايل:"ق (2/141قال الربزايل يف اظتقتفي ) (2)

 ة".ناوديوعنده صالح 
 ".ن فاضاًل ديًنا ثقةكا:" (3/364رب يف خرب من غرب )عالوقال يف 

 . (2/114)فاسي ال، ذيل التقييد يف رواة السننانظر :  (3)
ذيل ، وقال الفاسي يف شتع يف اطتامسة من حنبل وابن طربزد:" (15/594تاريخ اإلسالم )قال الذىيب يف  (4)

على عمر بن ػتمد بن طربزد سنن أيب داود والغيالنيات  شتع حاضراً :" (2/114التقييد يف رواة السنن )
 ".ومن أول القطيعيات إىل آخر اصتزء الرابع منها

 سبقت تررتتو يف السؤال اطتامس .  (5)
سَت أعالم النبالء ىـ، قال عنو الذىيب يف 607ىو : ػتمد بن أزتد بن ػتمد أبو عمر ابن قدامة اظتقدسي ت (6)

 ."ام، العامل، الفقيو، اظتقرئ، احملدث، الربكة، شيخ اإلسالماإلم... الشيخ :" (22/5)
 .(13/174)ذىيب ، التاريخ اإلسالمانظر : 

روى عنو اضتافظ زكي الدين عبدالعظيم يف معجمو بيتُت :" (15/594تاريخ اإلسالم )قال الذىيب يف  (7)
وتفرد ىناك، وشتاعاتو من ابن أنشدقتا إياه ٔتنبج، وشتع منو خلق من أىل مصر والرحالة. وعلت روايتو 

 .(3/369)وروى عنو اظتزي كما يف هتذيب الكمال ". طربزد يف اطتامسة
 (.15/594تاريخ اإلسالم ) (8)
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 السؤال الحادي عشر
أزتد بن عبد الواحد بن أزتد، فخر الدين، علي بن قال اضتافظ الذىيب يف تررتة 

اظتعروف  اضتسن ابن العالمة سمس الدين أيب العباس اظتقدسي، الصاضتي، اضتنبلي أيب
 :  ىـ 690توالده بالبخاري 

 ؟ سألت أبا اضتجاج اضتافظ عنو قال الذىيب :  
تفرد . (1)أحد اظتشايخ األكابر واألعيان األماثل، من بيت العلم واضتديث": فقال

. وال نعلم أن (3). شتعنا منو أشياء كثَتة جداً (2)وإجازة بالرواية عن عامة مشامتو شتاعاً 
 .(5)"(4)حصل لو من اضتظوة يف الرواية يف ىذه األزمان ما حصل لو أحداً 

                                                           

( :"الشيخ اإلمام الزاىد اظتسند الكبَت بقية اظتشايخ والسلف 227-2/225قال الربزايل يف اظتقتفى ) (1)
 ...كان شيخاً جليالً صاضتاً فاضالً ... وكان من أجل شيوخنا".

الشيخ اإلمام، الصاحل، الورع، اظتعمر، العامل، :" (667-15/665تاريخ اإلسالم )وقال الذىيب يف 
، فيو كرم ومروءة وعقل وعليو ورعاً  ، خَتاً ، ثقة، صاضتاً ، ذكياً ، أديباً ، إماماً وكان فقيهاً  ... مسند العامل

وقال شيخنا ابن تيمية:  .... ىيبة وسكون. وكان قد قرأ اظتقنع كلو على الشيخ اظتوفق وأذن لو يف إقرائو
 ."حديث ينشرح صدري إذا أدخلت ابن البخاري بيٍت وبُت النيب صلى اهلل عليو وسلم يف

ال يدري ما قرأ عليو الشيخ علي اظتوصلي واظتزي من الكتب :" (15/667تاريخ اإلسالم )قال الذىيب يف  (2)
، وأكثر من ستسمائة وأما الربزايل فقال: شتعت منو بقراءيت وقراءة غَتي ثالثة وعشرين غتلداً ، واألجزاء

 (.2/227)، الربايلوانظر : اظتقتفى ."جزء
وقرأ عليو سمس الدين ابن ...  روى اضتديث سبعُت سنة:" (15/666تاريخ اإلسالم )يف قال الذىيب  (3)

من األجزاء بعد اطتمسُت وستمائة وشرع اضتفاظ واحملدثون يف اإلكثار عنو من بعد  الكمال ابن عمو كثَتاً 
يف التسميع، فلما كرب وتفرد أحب الرواية وسهل للطلبة وازدزتوا عليو  الستُت ومل يكن إذ ذاك سهالً 

ورحلوا إليو وبعد صيتو يف اآلفاق وقصد من مصر والعراق وكثرت عليو اإلجازات من البالد وأضتق األحفاد 
  ."اهلل عليو وسلم ذتانية رجال ثقاتوىو آخر من كان يف الدنيا بينو وبُت رسول اهلل صلى ...  باألجداد

 بقولو :"أراد بذلك السماع اظتتصل". (2/212اظتقصد االرشد )وعلق عليو ابن مفلح يف 
تاريخ اإلسالم وذلك أنو حصلت لو الرواية واإلجازة العالية يف صغره من كبار اضتفاظ، قال الذىيب يف  (4)

اء أبو واستجاز لو عمو اضتافظ الضي ولد يف آخر سنة ستس وتسعُت وستسمائة.:" (15/665-666)
عبداهلل أبا طاىر اطتشوعي وأبا اظتكارم اللبان وأبا عبداهلل الكراين وأبا جعفر الصيدالين وأبا الفرج ابن 
اصتوزي واظتبارك ابن اظتعطوش وىبة اهلل بن اضتسن السبط وأبا سعد الصفار وػتمد بن اطتصيب القرشي 

 .(2/178)للفاسي يد يف رواة السنن ذيل التقي، (20/121) الصفدي، الوايف بالوفياتانظر :  ...."
 (.15/666تاريخ اإلسالم ) (5)
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 السؤال الثاني عشر
القاسم بن أيب بكر بن القاسم بن غنيمة، العدل قال اضتافظ الذىيب يف تررتة 

 : ىـ680ت ػتمد اإلربلي، اظتقرئ ن، أيبأمُت الدي
 ؟سألت أبا اضتجاج اضتافظ عنو 

، كان يذكر أن أباه سفره إىل نيسابور مع (2)، قدمي اظتولد(1)شيخ جليل": فقال
 .(6)على قولو وشتعناه منو اعتماداً  ،(5)من اظتؤيد (4)، وأنو شتع صحيح مسلم(3)إخوتو لذلك

فأثنوا عليو  ؟ (2)وغَته (1)بعد أن سألنا عنو القاضي سمس الدين ابن خلكان .(6)قولو
 .(3)"خَتاً 

                                                           

..."، وقال الربزايل يف اظتقتفي  اظتعروف باظتقرئ:" (4/121ذيل مرآة الزمان )قال أبو الفتح اليونيٍت يف  (1)
كان يعرف باظتقرئ، :" (15/396تاريخ اإلسالم )( :"الشيخ العدل ... "، وقال الذىيب يف 1/510)

 ".يلأجاز 
 ."ولد سنة ستس وتسعُت، أو قبلها، بإربل:" (15/397تاريخ اإلسالم )قال الذىيب يف  (2)

 (.1/511)، الربايل، اظتقتفي(4/121)لليونيٍت ذيل مرآة الزمان وانظر : 
أتى  ن والد ىذا الشيخ وكان تاجراً :"إ (15/397)الذىيب، تاريخ اإلسالمقال الفخر ابن البخاري كما يف  (3)

والده سمس الدين وقال لو: ما ختلي ولدك عليا يرحل معنا ويسمع من اظتؤيد، فلم يفعل أيب، مث إنو إىل 
 ."سافر بابنو

 ".شتع صحيح مسلم يف سنة ثالثُت من الفراوي:" (22/105سَت أعالم النبالء )قال الذىيب يف  (4)
ناداً، لقي رتاعة من األعيان كان أعلى اظتتأخرين إس  :" (5/345وفيات األعيان )وقال ابن خلكان يف 

وىو آخر من بقي ... وأخذ عنهم، وشتع صحيح مسلم من الفقيو أيب عبداهلل ػتمد بن الفضل الفراوي 
 ".من أصحابو

سَت أعالم النبالء ه، قال عنو الذىيب يف 617ىو : اظتؤيد بن ػتمد أبو اضتسن الطوسي النيسابوري ت (5)
 ."، جليالً ، مقرئاً وكان ثقة، خَتاً ...   اظتقرئ، اظتعمر، مسند خراسانالشيخ، اإلمام، :" (22/104)

روى صحيح مسلم عن اظتؤيد الطوسي بدمشق من غَت أصل، :" (15/397تاريخ اإلسالم )قال الذىيب يف  (6)
 : ابن تيمية وابن أيب الفتح وابن الوكيل واظتزي، والربزايل، والفقيو عبادة، وطائفة سواىم أصل، فسمع منو

: وبلغٍت عن قاضي القضاة ابن خلكان أنو قال: رأيت ثبتو بصحيح  قال شيخنا ابن أيب الفتح. ..
مسلم، وقال شيخنا سمس الدين ابن أيب عمر: اشتعوا على ىذا الشيخ صحيح مسلم، فإن شتاعو 

معجم انظر :  .": شتع الكتاب يف أواخر سنة عشر وأوائل سنة إحدى عشرة صحيح، قال ابن أيب الفتح
 .(2/267)للفاسي ذيل التقييد ، (2/114)الذىيب، الشيوخ الكبَت
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تاريخ اإلسالم ىـ، قال عنو الذىيب يف 681ىو : أزتد بن ػتمد أبو العباس ابن خلكان الربمكي اإلربلي ت (1)
 باظتذىب، حسن الفتاوى، جيد القرلتة، بصَتاً  ، عارفاً ، متفنناً ، بارعاً ، فاضالً كان إماماً :" (15/444)

 ".بالعربية، عالمة يف األدب
ذكر أبو اضتسن بن البناء يف كتاب أدب العامل :" (93-1/90ذيل طبقات اضتنابلة )قال ابن رجب يف  (2)

واظتتعلم : أنو حدث يف زمانو مسألة، وىي: ىل كتوز أن يقرأ على احملدث الثقة كتاب، ذكر أنو شتاعو، 
ن فقهاء عصرىم اتفقوا على جواز ذلك وكتبوا بو ؟ وأ وليس ىناك خط يشهد بو من شيخ وال غَته

 . .. ؽتن أفىت بذلك خطوطهم، وذكر خلقاً 
شتعتو من  : قلت: وقد وقع يف اظتائة السابعة مثل ىذه اظتسألة يف صحيح مسلم ظتا قال القاسم اإلربلي

والفقهاء. وأفىت بالسماع اظتؤيد الطوسي، فقبل ذلك منو. وشتع عليو الكتاب غَت مرة، وشتعو منو اضتفاظ 
 ."بن أيب عمر اظتقدسيا: قاضي القضاة سمس الدين  عليو رتاعة، منهم

 (.24/86) الصفدي، الوايف بالوفيات. انظر : (15/397تاريخ اإلسالم ) (3)
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 السؤال الثالث عشر
ػتمد بن أيب بكر بن ػتمد بن سليمان، رشيد  قال اضتافظ الذىيب يف تررتة

 : ىـ682ت عبد اهلل بن ػتمد العامري، الدمشقي الدين، أيب
 ؟ اضتافظ عنوسألت أبا اضتجاج قال الذىيب : 

وانتفع بو، وحدث بكثَت من  ،رمّ ، عُ (1)مستوراً  كان شيخاً ": فقال
 .(3)"(2)مسموعاتو

 
 

                                                           

 ( :"اظتقيم باظتدرسة اجملاىدية".2/37قال الربزايل يف اظتقتفي ) (1)
 ."باجملاىدية كان فراشاً :" (15/485تاريخ اإلسالم )وقال الذىيب يف 

وكتاب دالئل النبوة من أيب القاسم ابن  ،شتع صحيح مسلم:" (15/485تاريخ اإلسالم )قال الذىيب يف  (2)
اضترستاين، وحدث هبما. وروى جزء األنصاري عن الكندي، واألربعُت السباعيات عن أيب الفتوح 

  ."اطتباز، وابن العطار، والربزايل، والناسوابن اظتزي، روى عنو ...  البكري، وأجاز لو رتاعة
 .(1/106)للفاسي ذيل التقييد يف رواة السنن (، 2/37انظر : اظتقتفي للربازيل )

 (.15/485تاريخ اإلسالم ) (3)
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 السؤال الرابع عشر
شهاب الدين بن خليل بن سعادة ػتمد بن أزتد قال اضتافظ الذىيب يف تررتة 

 :ىـ 693تالدمشقي الشافعي  (1)أيب عبداهلل اطتويي
  ؟ عنو سألت شيخنا اظتزي : قال الذىيب

، كثَت (3). وكان حسن اطتلق(2)كان أحد األئمة الفضالء يف عدة علوم": فقال
 .(5)"(4)التواضع، شديد احملبة ألىل العلم والدين

                                                           

ِبَضم اطْتَاء َوفتح اْلَواو َواْلَياء مكررة رتاعة من أىل : اطتويي :" (2/178اإلكمال )قال ابن نقطة يف تكملة  (1)
 ".ي َمِديَنة من آذربيجانخو 

لو مل يقدر اهلل تعاىل لقاضي القضاة ( :"2/98) ، الصفديقال ابن الزملكاين كما يف الوايف بالوفيات (2)
  ".ما طلع منا فاضل شهاب الدين ابن اطتويي أن كتىء إىل دمشق قاضياً 

كان إمامًا فاضاًل يعرف   ( :"الشيخ اإلمام العالمة، قاضي القضاة،2/368وقال الربزايل يف اظتقتفي )
 التفسَت والفقو واألصلُت والنحو واطتالف وعلوم األدب من البيان واظتعاين والعروض ...".

( :"كان عالمة وقتو 772-15/771)الذىيب، يف تاريخ اإلسالمكما الذىيب  غتد الدين الصَتيف قال و 
التفسَت واألصلُت، والفقو، والنحو، وفريد عصره. وأحد األئمة األعالم، وكان جامعا لفنون من العلم ك

 ."ضل كامل، وعقل وافر، وذىن ثاقبواطتالف، واظتعاين، والبيان، واضتساب، والفرائض، واعتندسة، ذا ف
( :"قاضي القضاة ذو الفنون ... وكان أحد أوعية العلم، 93اظتعجم اظتختص باحملدثُت )وقال الذىيب يف 

 علم اضتديث، نظم بو أرجوزة بديعة ...".مليح التصانيف، فقيو النفس، عاظتاً ب
 ."( :"خرج لو أبو اضتجاج اضتافظ أربعُت متباينة اإلسناد15/772يف تاريخ اإلسالم )الذىيب قال و 

قاضي القضاة أصلهم من خوي، اشتغل وحصل :" (670-17/669البداية والنهاية )وقال ابن كثَت يف 
وكان من حسنات ...  لو وألىلو ضتديث الكثَت، وكان ػتباً وقد شتع ا...  علوما كثَتة، وصنف كتبا كثَتة

 ... ". للحديث وعلمو وعلمائو ػتباً  بارعاً  نزىاً  الزمان وأكابر العلماء األعالم، عفيفاً 
 ."وأكثرىم تفنًنا وأحسنهم تصنيًفا كان من أعلم أىل زمانو:" (3/380العرب )قال الذىيب يف  (3)
( :"كان لتب أرباب الفضيلة ويكرمهم، ويالزم االشتغال يف كربه. 15/772اإلسالم )يف تاريخ الذىيب قال  (4)

من األذكياء اظتوصوفُت، ومن النظار اظتنصفُت. يبحث  -على كثرة علومو  -ويصنف التصانيف. وكان 
، بتؤدة وسكينة، ويفرح بالفقيو الذكي ويتألفو، وينوه باشتو. وكان حسن األخالق حلو اجملالسة، ديناً 

وكان لتب اضتديث وأىلو ويقول: أنا ...  ، صحيح االعتقاد، مع كثرة نظره يف اضتكمة والعقلياتمتصوناً 
 (.2/369)، الربايلوانظر :اظتقتفي ."من الطلبة

( كالم اظتزي ومل 947-946نقل اضتافظ ابن كثَت يف طبقاتت الشافعيُت )(. 15/771( تاريخ اإلسالم )5)
ونقل ابن قاضي شهبة يف طبقات الشافعية ، (1/24بغية الوعاة )طي يف ينقل السؤال، وكذا السيو 

 .واصتواب ومل يذكر اسم السائل( السؤال 2/193)
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 السؤال الخامس عشر
رتال الدين ابن ُسجمان ػتمد بن أزتد بن ػتمد، قال اضتافظ الذىيب يف تررتة 

 : ىـ 685ت بكر البكري، الوائلي، األندلسي، اظتالكي أيب
  ؟ سألت أبا اضتجاج اضتافظ عنوقال الذىيب : 

 .(2)"(1)ىو أحد األئمة األعالم اظتتبحرين يف علوم متعددة": فقال
 

 
 
 
 

                                                           

( :"الشيخ اإلمام العالمة شيخ اإلسالم ... كان إمامًا يف علوم شىت كبَت 2/89قال الربزايل يف اظتقتفى ) (1)
 عصره". القدر معظماً مبجالً وافر الديانة من أكابر علماء

تفقو حىت برع يف اظتذىب، وأتقن العربية ... العالمة :" (550-15/549تاريخ اإلسالم )وقال الذىيب 
واألصول والتفسَت، وتفنن يف العلوم ودرس وأفىت. وقرأ اضتديث، وعٍت بو. وقال الشعر، ودرس بالرباط 

.وقد مدحو نفيساً  شرحاً  يمعطكان من أوعية العلم. صنف أللفية ابن  الناصري ْتضور السلطان واقفو.
شيخو علم الدين السخاوي بقصيدة مشهورة، وطلب لقضاء دمشق فامتنع زىدا وورعا، وبقي اظتنصب 

 ... من أجلو إىل أن مات شاغراً 
روى عنو ابنو وابن تيمية واظتزي وابن العطار والربزايل والصَتيف وابن اطتباز، وخلق سواىم. وأجاز يل 

 ".ع وسبعُتمروياتو يف سنة أرب
 ."اظتفسر... العالمة األوحد شيخ العلماء :" (219اظتعجم اظتختص باحملدثُت )وقال الذىيب يف 
...  أحد األعالم... العالمة اإلمام اظتفسر األصويل :" (2/155معجم الشيوخ الكبَت )وقال الذىيب يف 

معط، وتبحر يف العقليات  وبرع يف مذىب مالك، وأحكم العربية، وألف فيها شرحا أللفية شيخو ابن
 ."والكالم واشتغل يف عدة علوم

 .(15/549تاريخ اإلسالم ) (2)
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 السؤال السادس عشر
بكر ابن اضتافظ  ػتمد بن إشتاعيل بن عبد اهلل، أيبقال اضتافظ الذىيب يف تررتة 

 ىـ : 684ت أيب الطاىر ابن األفتاطي، اظتصري، مث الدمشقي
  ؟ سألت اظتزي عنو

عو أبوه الكثَت من أيب اليمن . شَتَّ (1)شيخ حسن من أوالد احملدثُت": فقال
وأيب القاسم ابن  ،(4)وأيب الربكات بن مالعب ،(3)وأيب عبد اهلل ابن البناء ،(2)الكندي

، وخلق (7)، واظتؤيد الطوسي(6)آخرين. وأجاز لو عبدالعزيز ابن األخضر يف ،(5)اضترستاين
 يف الرواية، شتعنا منو كثَتاً  . وكان سهالً (9) وحدث بكثَت من مروياتو .(8) يطول ذكرىم

                                                           

 ( :"الشيخ اظتسند".2/77قال الربزايل يف اظتقتفي ) (1)
سَت أعالم النبالء ه، قال عنو الذىيب يف 613ىو : زيد بن اضتسن بن زيد أبو اليمن الكندي البغدادي ت (2)

 العالمة، اظتفيت، شيخ اضتنفية، وشيخ العربية، وشيخ القراءات، ومسند الشامالشيخ، اإلمام، :" (22/34)
."... 

سَت أعالم النبالء ه، قال عنو الذىيب يف 612ىو : ػتمد بن عبداهلل أبو عبداهلل ابن البناء البغدادي ت (3)
 ".الشيخ، الزاىد، العامل:" (22/58)

سَت أعالم النبالء ىـ، قال عنو الذىيب يف 610لبغدادي تىو : داود بن أزتد أبو الربكات ابن مالعب ا (4)
 ... ، صحيح السماع، متودداً كان متيقظاً ...:  قال ابن النجار...  الشيخ الفاضل، اظتسند:" (22/90)

 ."لتدث من أصولو
 سَت أعالمىـ، قال عنو الذىيب يف 614ىو : عبدالصمد بن ػتمد أبو القاسم ابن اضترستاين األنصاري ت (5)

الشيخ، اإلمام، العامل، اظتفيت، اظتعمر الصاحل، مسند الشام، شيخ اإلسالم، :" (82-22/80النبالء )
  .... " قاضي القضاة

سَت أعالم النبالء ىـ، قال عنو الذىيب يف 611ىو : عبدالعزيز بن ػتمود أبو ػتمد ابن األخضر البغدادي ت (6)
، ، ديناً ، خَتاً كان ثقة، فهماً ...  اظتعمر، مفيد العراقاإلمام، العامل، احملدث، اضتافظ، :" (22/31)

 ."عفيفاً 
 .سبقت تررتتو يف سؤال رقم الثاين عشر  (7)
( :"كان كثَت اظتسموعات واإلجازات ... استجاز لو أبوه بشيوخ الوقت عند 2/77قال الربزايل يف اظتقتفي ) (8)

 عند والدتو".
قد حدث بدمشق سنة ذتان وستُت، وشتع منو بقراءة ابن "( :15/527قال الذىيب يف تاريخ اإلسالم ) (9)

...  نفيس شيخنا ابن تيمية، وأخواه عبدالرزتن وعبداهلل خضر، وشهاب الدين ابن اجملد عبداهلل
 ."وآخرون
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، (3)لو أبوه شتاع رتيع تاريخ ابن عساكر (2). وكان قد لفق(1) بالقاىرة سنة ثالث وذتانُت
 .(4)"وكلمتو يف ذلك ففرح وأجاب، مث تركتو لطولو، وقتمت بقراءتو عليو (3)عساكر

                                                           

شتع منو عامة الطلبة ٔتصر، وانفرد بأشياء كثَتة مل لتدث هبا؛ ( :"15/526قال الذىيب يف تاريخ اإلسالم ) (1)
 ."األصول بدمشقهبا؛ لكون 

 .يظهر أن اظتعٌت؛ أنو حصل لو شتاع كامل تاريخ دمشق عن رتاعة من الشيوخ ال شيخ واحد (2)
سَت أعالم النبالء ىـ، قال عنو الذىيب يف 571ىو : علي بن اضتسن أبو القاسم ابن عساكر الدمشقي تت (3)

 ."صاحب تاريخ دمشق...  إلمام، العالمة، اضتافظ الكبَت، اجملود، ػتدث الشام:"ا (20/554)
بَتوت، يقع ما وجد منو يف ذتانُت  –دار الفكر ىـ، 1415، ط عام عمرو العمرويوقد طبع بتحقيق : 

 .غتلداً منها ستة غتلدات فهارس
 .(15/526تاريخ اإلسالم ) (4)
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 السؤال السابع عشر
 ػتمد بن عبد اطتالق بن طرخان، شرف الدين، أيبقال اضتافظ الذىيب يف تررتة 

 :  ىـ687ت عبد اهلل األموي، اإلسكندراين
 ؟سألت اظتزي عنو قال الذىيب : 

اضتافظ أيب اضتسن ، كثَت السماع. شتع الكثَت من (1)شيخ حسن": فقال
وغَتىم، وأجاز لو  ،(4)وػتمد بن عماد ،(3)وعبداهلل بن عبداصتبار العثماين ،(2)اظتقدسي

، قرأت عليو (7)يف الرواية . وكان عسراً (6)ورتاعة كثَتون ،(5)أسعد بن سعيد بن روح
. وكان مولده يف حدود سنة ستس (8)األربعُت يف الطبقات لعلي بن اظتفضل

 .(1)"(9)وستمائة
                                                           

 صاضتاً". ( :"الشيخ الصاحل ... كان شيخاً كباراً ... وكان رجالً 2/136قال الربزايل يف اظتقتفي ) (1)
 (22/66َت أعالم النبالء )ىـ، قال عنو الذىيب يف س611ىو : علي بن اظتفضل أبو اضتسن اظتقدسي ت (2)

وكان ذا دين وورع وتصون وعدالة وأخالق رضية ...  الشيخ، اإلمام، اظتفيت، اضتافظ الكبَت اظتتقن:"
 ."ومشاركة يف الفضل قوية

 (13/408تاريخ اإلسالم )ىـ، قال عنو الذىيب يف 614ىو : عبد اهلل بن عبداصتبار أبو ػتمد العثماين ت (3)
 ."كان لو أنس باضتديث؛ كان اضتافظ علي بن اظتفضل يثٍت عليو ويعظمو:"

 (14/86تاريخ اإلسالم )ىـ، قال عنو الذىيب يف 632ىو : ػتمد بن عماد بن ػتمد أبو عبداهلل اضتراين ت (4)
 ."، صاضتاً ان ثقة، صدوقاً :"ك

سَت أعالم النبالء ىـ، قال عنو الذىيب يف 607ىو : أسعد بن سعيد أبو الفخر ابن روح األصبهاين ت (5)
   ."الشيخ الصاحل، اصتليل، اظتعمر، مسند أصبهان:" (21/491)

ن البناء والشفا لعياض، شتع الًتمذي من أيب اضتسن علي اب:" (15/599تاريخ اإلسالم )قال الذىيب يف  (6)
شتع ... من ابن جبَت الكناين، وتفرد بعلوه وأجاز لو أسعد وعفيفة الفارفانية وعُت الشمس الثقفية ورتاعة 

 ."بالثغر من ابن موقى؛ ؤتكة من اظتبارك ابن الطباخ
 .(1/150)لفاسي ، اذيل التقييد". انظر : اظتسند:" (3/183الوايف بالوفيات )وقال الصفدي يف 

 ( :"يشق عليو التسميع".2/136قال الربزايل يف اظتقتفي ) (7)
لو األربعون يف طبقات اضتفاظ، وظتا رأيتها، حتركت قتيت إىل :" (22/67سَت أعالم النبالء )قال الذىيب يف  (8)

 ."رتع اضتفاظ وأحواعتم
 السعودية. –وىو مطبوع، حتقيق : ػتمد العبادي، ط األوىل، دار أضواء السلف 

 ..": ولد سنة أربع وستمائة قال الربزايل:" (15/599تاريخ اإلسالم )قال الذىيب يف  (9)
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كالم اظتزي ؼتتصراً، ومل يذكر   (3/183الوايف بالوفيات )ونقل الصفدي يف  (.15/599تاريخ اإلسالم ) (1)
 السؤال.
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 السؤال الثامن عشر
أيب ػتمد بن عبدالرحيم بن عبدالواحد بن أزتد، قال اضتافظ الذىيب يف تررتة 

 : ىـ688ت سمس الدين ابن الكمال اظتقدسي، اضتنبليعبداهلل 
 ؟سألت عنو اظتزي قال الذىيب : 

. شتع (1)أحد اظتشايخ اصتلة اظتشهورين بالعبادة والورع والعلم والفضل": فقال
  (3)وغَته، وشتع من أيب القاسم ابن اضترستاين ،(2)بن قدامةاالكثَت من اإلمام أيب ػتمد 

 .(8)"(7)ورتاعة ،(6)وأبو روح ،(5): اظتؤيد الطوسي وأجاز لو ،(4)كتاب مكارم األخالق
                                                           

كان شيخًا صاضتاً    الفقيو احملدث ... ( :"الشيخ اإلمام العامل الزاىد العابد2/164قال الربزايل يف اظتقتفي ) (1)
اإلمام القدوة العابد احملدث بقية السلف :" (2/214معجم الشيوخ )وقال الذىيب يف كثَت العبادة"، 

 ."على استقامة، وصدق وتواضع وخشية ومراقبة، وصار شيخ الضيائية، وحدث بالكثَت...  األخيار
 نبيهاً  فاضالً  كان ػتدثاً ... مام احملدث القدوة الصاحل اإل:" (3/203الوايف بالوفيات )وقال الصفدي يف 

 ".ؼتلصاً  عفيفاً  حسن التحصيل وافر الديانة كثَت العبادة نزىاً 
سَت أعالم ىـ، قال عنو الذىيب يف 620ىو : عبداهلل بن أزتد أبو ػتمد ابن قدامة اظتقدسي الدمشقي ت (2)

 صاحب اظتغٍت...  العالمة، اجملتهد، شيخ اإلسالم الشيخ، اإلمام، القدوة،:" (166-22/165النبالء )
 ."كان من ْتور العلم، وأذكياء العامل... 

 .سبقت تررتتو يف السؤال السادس عشر (3)
للفاسي ذيل التقييد يف رواة السنن ىـ. انظر : 327مكارم األخالق أليب بكر ػتمد بن جعفر اطترائطي ت (4)

(1/99). 
 – ار اآلفاق العربيةىـ، د1419، ط األوىل عام: أنتن البحَتي، بتحقيق كارم األخالقوقد طبع كتاب م

 القاىرة.
 .سبقت تررتتو يف السؤال الثاين عشر (5)
سَت أعالم النبالء ىـ، قال عنو الذىيب يف 118ىو : عبداظتعز بن ػتمد أبو روح الساعدي اطتراساين ت (6)

 ."راسانالشيخ اصتليل، الصدوق، اظتعمر، مسند خ:" (22/114)
شتع من أيب اليمن الكندي وأيب القاسم ابن اضترستاين حضورا، :" (15/617تاريخ اإلسالم )قال الذىيب يف  (7)

ومن داود بن مالعب والبكري وأيب الفتوح وموسى بن عبدالقادر والشمس أزتد العطار والشيخ العماد 
زين األمناء وابن راجح وأزتد بن طاوس  وابن صصرى و إبراىيم والشيخ اظتوفق وابن أيب لقمة وابن النُب 

من أربعُت سنة. وعٍت باضتديث ورتع خرج وكتب الكثَت  وحدث بالكثَت ؿتواً ، وابن الزبيدي وخلق كثَت
ذيل التقييد يف رواة انظر :  .(5/545)روى عنو اظتزي كما يف هتذيب الكمال  ."ٓتطة. وقرأ على الشيوخ

 .(455/ 2االرشد )اظتقصد ، (1/155)للفاسي السنن 
 (.15/617تاريخ اإلسالم ) (8)
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 السؤال التاسع عشر
عبد اهلل  ػتمد بن عبد اهلل بن ػتمد سمس الدين أيبقال اضتافظ الذىيب يف تررتة 

 :  ىـ679ت العنسي البغدادي الشافعي (1)ابن النن
  ؟ سألت اضتافظ أبا اضتجاج عنوقال الذىيب : 

 .(4)"(3)قدم دمشق مراراً  .(2)ىو أحد الشيوخ الثقات اظتتيقظُت اظتسندين": فقال
 
 

 
                                                           

 ".ابن النن بالنونُت اظتشددتُت وفتح األوىل:" (3/289الوايف بالوفيات )قال الصفدي يف  (1)
 (.1/619)ناصر الدين ابن ، توضيح اظتشتبووانظر : 

 ."وكان ثقة متيقظاً  ،الشيخ الفقيو:" (15/377تاريخ اإلسالم )قال الذىيب يف  (2)
 ".الفقيو اإلمام:" (2/200معجم الشيوخ الكبَت )وقال الذىيب يف 
 ."وكان ثقة متيقظًا... الفقيو :" (3/341العرب يف خرب من غرب )وقال الذىيب يف 

شتع من عبدالعزيز بن منينا، وسليمان اظتوصلي، ولتِت بن :" (15/377تاريخ اإلسالم )قال الذىيب يف  (3)
روى لنا عنو أبو اضتسن ابن العطار وغَته، وأجاز يل  ... مشرف، وغَتىمياقوت الفراش، وثابت بن 

 ."مروياتو
 .(233للحافظ )اظتعجم اظتفهرس ، (176-1/175)للحافظ اجملمع اظتؤسس روى عنو اظتزي كما يف  

 (.1/489)، الربايلانظر : اظتقتفى
 (.2/201)، الذىيبمعجم الشيوخ الكبَت (4)
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 السؤال العشرون
ابن اطتيمي، ػتمد بن عبداظتنعم بن ػتمد، الشهاب قال اضتافظ الذىيب يف تررتة 

 : ىـ 685ت األنصاري، اليمٍت األصل، اظتصري، الصويف، الشاعر
  ؟ سألت أبا اضتجاج اظتزي عنوقال الذىيب : 

. شتع من (2)حسن النظم ،(1)لل فاض: ىو أبو عبداهلل الشاعر، شيخ جلي فقال
وغَته. وعلت سنو  ،(4)بن سكينةاوغَت واحد، وأجاز لو عبدالوىاب  ،(3)ابن البناء

          .(6)". لقيتو، وشتعت منو بالقاىرة(5)وحدث بكثَت من مروياتو
 
 

                                                           

باألجوبة اظتسكتة، ومل يعرف  فيو أمانة ومعرفة، وكان معروفاً :" (15/553اإلسالم )تاريخ قال الذىيب يف  (1)
 ."منو غضب

 ( :"الشيخ ... الشاعر ... كان من شيوخ األدب".2/90قال الربزايل يف اظتقتفي ) (2)
كان ىو اظتقدم على شعراء عصره، مع اظتشاركة يف كثَت :" (15/553تاريخ اإلسالم )وقال الذىيب يف 

 ."من العلوم
 ."الشاعر احملسن حامل لواء النظم يف وقتو:" (3/360العرب يف خرب من غرب )وقال يف 

كان ىو اظتقدم على شعراء عصره مع اظتشاركة يف كثَت من :" (3/413فوات الوفيات )وقال الصفدي يف 
 ".العلوم، وشعره يف الذروة

اعر اظتشهور اظتعروف بابن اطتيمّى، كان إمام الش:" (7/369النجوم الزاىرة )وقال ابن تغري بردي يف 
 ."عصره ىف األدب ونظم الشعر مع مشاركة ىف كثَت من العلوم

 .(4/39) الصفدي، الوايف بالوفيات، (559-15/555)الذىيب، تاريخ اإلسالمانظر شيئاً من شعره : 
 .سبقت تررتتو يف السؤال السادس عشر (3)
سَت أعالم النبالء ىـ، قال عنو الذىيب يف 607د ابن سكينة البغدادي تىو : عبدالوىاب بن علي أبو أزت (4)

 ."الشيخ، اإلمام، العامل، الفقيو، احملدث، الثقة، اظتعمر، القدوة الكبَت، شيخ اإلسالم:" (21/502)
حدث بـجامع أيب عيسى الًتمذي، عن علي ابن البناء :" (554-15/553تاريخ اإلسالم )قال الذىيب يف  (5)

وروى عنو الدمياطي يف ...  عن: عتيق بن باقا وأيب عبداهلل بن عبدون البناء وروى أيضاً .. . اظتكي
وطال ...  قطب الدين ابن منَت وفخر الدين ابن الظاىري، وخلق من اظتصريُت  معجمة . وشتع منو

-1/167)اسي فال، ذيل التقييد يف رواة السننانظر :  ".عمره، وعاش اثنتُت وذتانُت سنة أو أكثر
168). 

 (.15/553تاريخ اإلسالم ) (6)
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 السؤال الحادي والعشرون
الغنائم ابن عالن  ، أيببن اظتسلم اظتسلم بن ػتمدقال اضتافظ الذىيب يف تررتة 

 ىـ :680تالقيسي، الدمشقي 
 ؟سألت أبا اضتجاج اضتافظ عنو قال الذىيب : 

، شتعنا منو مسند (2)، من أكرب بيوتات الدمشقيُت(1): شيخ جليل نبيل فقال
وأىل اظتروءات، دائم البشر، حسن ، (1)، وكان من سروات الناس(3)أزتد وغَت ذلك

 .(2)"يف الرواية ألىل اضتديث، سهالً  اطتلق، ػتباً 
                                                           

 (15/404تاريخ اإلسالم )(:"الشيخ الصدر الكبَت"، وقال الذىيب يف 1/546قال الربزايل يف اظتقتفى ) (1)
 ".القاضي اصتليل، اظتسند:"

لبيوت اظتشهورة أحد أعيان دمشق، وكربائها وأرباب ا:" (4/125ذيل مرآة الزمان )قال أبو الفتح اليونيٍت يف  (2)
هبا، كان من كرماء الناس، رئيساً، أصياًل، وجيهًا يف الدول وما أضيف إىل ذلك مدة، ونظر اصتهات 

، وانظر اظتقتفى ."القبلية مدة أخرى، ونظر بعلبك وأعماعتا غَت مرة، وانفصل يف آخر ذلك عنها
 (.1/546)الربايل

أقام بدمشق، ورتب بدار األشرفية شتعاً :" (126-4/125)ذيل مرآة الزمان قال أبو الفتح اليونيٍت يف  (3)
يسمعون عليو يف منزلو، ويف دار اضتديث وغَتىا؛ وكان لو مسموعات كثَتة بسند  للحديث، والزمو الطلبة

عليو، وروى تاريخ بغداد عن الشيخ تاج الدين الكندي، وروى مسند االمام أزتد بن حنبل رزتة اهلل 
 . "كثَتة  عليو، وشتعو منو رتاعة

شتع اظتسند من حنبل، ورواه ببعلبك وبدمشق، :" (405-15/404تاريخ اإلسالم )وقال الذىيب يف 
وشتع تاريخ بغداد من أيب اليمن الكندي، وشتع الغيالنيات، والقطيعيات األربعة، وسنن أيب داود، وجامع 

من أيب حفص بن طربزد، وشتع اظتبارك، واألشربة لإلمام أزتد، ورتاعة أجزاء ، ابن الزىدو الًتمذي، 
وشتع من  صحيح مسلم من أيب القاسم ابن اضترستاين، وشتع صحيح البخاري من ابن مندويو، والعطار.

والده؛ ومن: تاج األمناء، وزين األمناء، وابن مالعب، والشيخ العماد، وابن أيب لقمة، وابن النب، وابن 
 أليب علي الفارسي بفوت، ورتاعة أجزاء. صصرى، ورتاعة، وشتع من الكندي أيضا كتاب اضتجة

الشهاب القوصي يف معجمو من شعره، والدمياطي، وأبو اضتسُت اليونيٍت، وابن تيمية، واظتزي، : روى عنو 
وابن العطار، وابن أيب الفتح، والربزايل، وشرف الدين ابن اظتنجى، وػتمد بن أيب اضتسن اظتقرئ، وؾتم 

دين ابن اليونيٍت، وسعد الدين اضتارثي، وخلق كثَت من كهولنا، وأجاز يل الدين أزتد بن باجوك، وتقي ال
  ."روى اظتسند ثالث مرات، وصحيح مسلم، وجامع الًتمذي...  مروياتو

ربازيل ، ال، اظتقتفى(2/340)، الذىيبمعجم الشيوخ الكبَت، (4/171)الذىيب، تذكرة اضتفاظانظر : 
(1/546.) 
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كان من الرؤساء الكرماء، ويل نظر  : قال قطب الدين:" (405-15/404سالم )تاريخ اإلقال الذىيب يف  (1)
الدواوين بدمشق مدة، وويل نظر اصتهات القبلية مدة، وويل نظر بعلبك، مث انفصل عنها، وترك اطتدمة، 

 ."بدار اضتديث، ولو مكارم مشهورة وأقام بدمشق، ورتب مسمعاً 
تفسَت ، (1/452) زؼتشري، الأساس البالغةوسروات الناس أي أشرافهم، وساداهتم، وكرماؤىم . انظر :  

 (.4/158)ىبَتة ابن ، اإلفصاح عن معاين الصحاح، (193)ميدي اضت، غريب ما يف الصحيحُت
 (.15/404تاريخ اإلسالم ) (2)
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 السؤال الثاني والعشرون
م ىبة اهلل بن علي بن اظتقداد، اظتقداد بن أيب القاسقال اضتافظ الذىيب يف تررتة 

 : ىـ681ت اظترىف القيسي، الشافعي الشيخ ؾتيب الدين، أيب
 ؟ سألت أبا اضتجاج اضتافظ عنوقال الذىيب : 

، الدمشقي (1)ىو أبو اظترىف الصقلي األصل، البغدادي اظتولد": فقال يل
، (5)ابن األخضرشتع ببغداد من عبد العزيز  .(4)، كثَت السماع(3)، شيخ جليل(2)الدار

يف آخرين، ؤتكة من اضتافظ أيب الفتوح نصر ابن  (7)، وأيب البقاء(6)وأزتد ابن الدبيقي
 (11)والقاسم ابن الصفار (10)، وأجاز لو اظتؤيد الطوسي(9)كثَتاً   شيئاً  (8)اضتصري
 .(13)"(12)وآخرون

                                                           

 ."تمائة ببغدادولد سنة س:" (3/349العرب يف خرب من غرب )قال الذىيب يف  (1)
 ."الصقلي األصل، نزيل دمشق:" (282اظتعجم اظتختص باحملدثُت )قال الذىيب يف ا (2)
 ".كان من أىل اطتَت والعدالة واألمانة:" (4/177ذيل مرآة الزمان )قال أبو الفتح اليونيٍت  (3)

 ... ".الشيخ العامل احملدث :" (282اظتعجم اظتختص باحملدثُت )وقال الذىيب يف ا
( :"كان رجاًل جيداً، عاقاًل، كثَت السماع، ومن اظتشهورين بالعدالة واألمانة 2/14قال الربزايل يف اظتقتفى ) (4)

 (.342-2/341)، الذىيبمعجم الشيوخ الكبَتورواية اضتديث". انظر : 
 .سبقت تررتتو يف السؤال السادس عشر (5)
 (1/163يزان )اظتىـ، قال عنو الذىيب يف 612غدادي تىو : أزتد بن لتِت أبو العباس ابن الدبيقي الب (6)

 ."شتع منو رتال الدين بن لتِت بن الصَتيف وغَته من أصول شتاعاتو زور لنفسو أشتعة، وأصر عليها.:"
 (22/91سَت أعالم النبالء )ىـ، قال عنو الذىيب يف 616البقاء الُعْكربي ت ىو : عبداهلل بن اضتسُت أبو (7)

 ".اضتنبلي، الفرضي، صاحب التصانيف...  ، العالمة، النحوي البارعالشيخ، اإلمام:"
سَت أعالم النبالء ىـ، قال عنو الذىيب يف 619ىو : نصر بن ػتمد أبو الفتوح ابن اضتصري البغدادي ت (8)

 .... " الشيخ، اإلمام، العامل، اضتافظ اظتتقن، اظتقرئ، اجملود، شيخ اضترم، وإمام اضتطيم:" (22/163)
 .:"شتع منو الكثَت يف مدة مقامو باضتجاز ومكة" (2/14قال الربزايل يف اظتقتفى ) (9)
 .سبقت تررتتو يف السؤال الثاين عشر (10)
تاريخ اإلسالم ىـ، قال الذىيب يف 618ىو : القاسم بن عبداهلل أبو بكر الصفار النيسابوري ت (11)

  ."يف اضتديث، عايل اإلسناد ، فاضالً إماماً  كان فقيهاً :" (13/552)
شتع الكثَت وتفرد بأشياء، وأشتع وانتفع بالسماع عليو رتاعة :" (4/177ذيل مرآة الزمان )قال اليونيٍت يف  (12)

 .(3/349) ، الذىيبالعرب. انظر : (17/192هتذيب الكمال )روى عنو اظتزي كما يف ". من الطلبة
 (.15/459تاريخ اإلسالم ) (13)
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 السؤال الثالث والعشرون
قال اضتافظ الذىيب يف تررتة مؤمل بن ػتمد بن علي عز الدين أيب اظترجى ابن 

 ىـ : 677البالسي الدمشقي ت
 ؟سألت اظتزي عنو 

  .(4)"(3)، كثَت السماع(2)، قدمي اظتولد(1)حسناً  كان شيخاً ": فقال
 

 
 
 
 
 
 

                                                           

 (:"الشيخ عز الدين".1/436اظتقتفى )قال الربزايل يف ( 1)
 ( :"مولده يوم الثالثاء سابع رتادى األوىل سنة اثنتُت وستمائة".1/436قال الربزايل يف اظتقتتفى )( 2)

  ".وقيل: ولد سنة اثنتُت وستمائة، ولد سنة ستمائة:" (2/348معجم الشيوخ الكبَت )وقال الذىيب يف    
وىبة اهلل بن  شتع الكثَت من الكندي، وابن اضترستاين،:" (2/348الكبَت )معجم الشيوخ قال الذىيب يف ( 3)

طيب ، اطتأجاز يل مروياتو، ومن مسموعاتو تاريخ بغداد ... طاوس، وغنائم الكهفي، واطتضر بن كامل
 ".سوى تررتة اإلمام النعمان

ي، والفقيو زكري الشافعي، روى عنو ابن اطتباز، وابن العطار، واظتز :" (15/355تاريخ اإلسالم )وقال يف 
 ."وواثق التاجر، ورتاعة

 .(7/627)العماد ابن ، شذرات الذىب، (3/337)الذىيب، العرب يف خرب من غربانظر : 
 .(15/355( تاريخ اإلسالم )4)
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 السؤال الرابع والعشرون
، بنت لتِت بن قانتاز، أم اطتَت (1)ربست العَ قال اضتافظ الذىيب يف تررتة 

 : ىـ 684تالدمشقية  الكندية موالهتم
  ؟ سألت عنها اظتزيقال الذىيب :  

 (5)من ابن طربزد (4). شتعت(3)، كثَتة السماع(2)شيخة جليلة": فقال
 .(9)"(8). وحدثت سنُت كثَتة(7)وغَتىا ،(6)الغيالنيات

                                                           

 (.6/221)ناصر الدين ابن ، توضيح اظتشتبوانظر :  (1)
 ."الشيخة الصاضتة( :"161)األربعُت حديثاً شيخ اإلسالم ابن تيمية يف قال عنها  (2)
..  شتعت من موالىم التاج الكندي. وحضرت على ابن طربزد:" (15/519تاريخ اإلسالم )قال الذىيب يف  (3)

 ."وعتا إجازة من اظتؤيد الطوسي ورتاعة
 .(1/288)، الذىيبمعجم الشيوخ الكبَتكما يف  ،يف أثناء سنة أربع وستمائةكان شتاعها   (4)
 .يف السؤال اطتامس سبقت تررتتو (5)
 بن غيالن.االغيالنيات : ىي أحد عشر جزءاً، خرجها لو الدارقطٍت، أليب بكر الشافعي ورواىا عنو ػتمد  (6)

 .السعودية- دار ابن اصتوزي، ىـ1417األوىل ط  ،: حلمي عبداعتادي تحقيقب ، الغيالنياتوقد طبعت 
سَت أعالم النبالء ىـ، قال عنو الذىيب يف 354وأبو بكر الشافعي، ىو : ػتمد بن عبداهلل االبغدادي ت

صاحب األجزاء الغيالنيات  ... اضتجة، الفقيو، مسند العراق اإلمام، احملدث اظتتقن،:" (16/39-42)
أبو القاسم بن اضتصُت عن أبو حفص بن طربزد، بينو وبينو رجالن،  آخر من روى حديثو عالياً ...  العالية

 ."أيب طالب بن غيالن عنو
سَت ىـ، قال عنو الذىيب يف 440أبو طالب ابن غيالن البغدادي تػتمد بن ػتمد وابن غيالن، ىو : 

شتع من أيب بكر ػتمد بن ...  الشيخ، األمُت، اظتعمر، مسند الوقت:" (600-17/598أعالم النبالء )
لقبت  وستسُت، وسنة ثالث وأربع، فعنده عنو أحد عشر جزءاً  عبد اهلل الشافعي يف سنة اثنتُت

، البداية والنهاية ،(318-15/317)اصتوزي ابن ، اظتنتظمانظر :  ."تفرد يف الدنيا بعلوىا بـالغيالنيات.
 .(92كتاين )ال، الرسالة اظتستطرفة ،(15/29)زبيدي ال، تاج العروس، (15/709)كثَت ابن  

 روت باإلجازة عن رتاعة من األصبهانيُت". ... الشيخة اظتسندة  ( :"2/64قال الربزايل يف اظتقتفى ) (7)
 شتعت يف أثناء سنة أربع وستمائة كتاب الغيالنيات.:" (1/288معجم الشيوخ الكبَت )وقال الذىيب يف 

بفوت وجزء  اظتزكي من عمر بن طربزد، وشتعت من موالىا أيب اليمن الكندي، مشيختو وجزأي
 ..(2/375)فاسي ال، ذيل التقييد، (355/ 3)الذىيب، العربانظر :  ."األنصاري، وغَت ذلك

روى عنها ابن ...  شتع منها الكبار، وأجازت لنا مروياهتا:" (15/519تاريخ اإلسالم )قال الذىيب يف  (8)
 ."اطتباز وابن العطار واظتزي والربزايل، ورتاعة

 (.15/519)تاريخ اإلسالم  (9)
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 أىم النتائج والتوصيات : 

منَّ علي باالنتهاء من البحث، بعد أن منَّ عليَّ باالبتداء فيو، اضتمد هلل الذي 
صلي وأسلم على نبينا ػتمد اظتبعوث رزتة للعاظتُت، وعلى آلو وصحبو الطيبُت أو 

 الطاىرين.
 أما بعد : فأسجل يف هناية اظتطاف أبرز النتائج والتوصيات : 

 مكانة اضتافظُت اظتزي والذىيب، يف اضتديث، والرجال.  -1
ية ىذا النوع من الدراسات اضتديثية ظتا فيها من إبراز الفوائد والنكت أقت -2

 العلمية الدقيقة. 
وقفت على أربع وعشرين سؤااًل وجهها اضتافظ أبو عبداهلل الذىيب  -3

 لشيخو اإلمام أيب اضتجاج اظتزي يف اضتديث، والرجال. 
واحد منها عن حديث أيب ىريرة يف فضل قراءة آية الكرسي بعد كل  -4

ٱ  ٻ  ٻ  چ صالة. صححو اظتزي على شرط البخاري من غَت زيادة قراءة 

 [.1]اإلخالص: چٻ
، وال يوجد عتا متابعة وال شاىد، بل تفرد هبا راٍو وىذه الزيادة ال تصح -5

 .ضعيف
 وثالثة وعشرون سؤاالً كان عن الرجال جرحاً وتعديالً.    -6
 منهم اثنان وعشرون رجالً . وامرأة واحدة . -7
 وكلهم من شيوخ اإلمام أيب اضتجاج اظتزي، ولو رواية عنهم.  -8
ويذكر اإلمام اظتزي شيئًا ؽتا يتعلق هبم؛ من حيث اظتولد والوفاة،  -9

 والشيوخ، والسماع، والرواية، واإلجازة، واضتفظ، والديانة. 
قة، ودلت على انتقائو يف امتازت اسئلة اضتافظ الذىيب بالوضوح والد -10

 . االسئلة
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 يف رتيع االسئلة. ػتررة جوبة اظتزي وكانت أ -11
 وأوصي يف ختام البحث بأمور : 

ما تفرق من كالم اإلمام اظتزي على األحاديث، والرجال ؽتا ليس يف رتع  -1
 هتذيب الكمال وال حتفة األشراف. 

 العناية ّتمع اسئلة وأجوبة اضتفاظ يف الرجال واضتديث ؽتا مل يتم رتعو.  -2
 عمل على إخراج وحتقيق ما مل لتقق من كتب اضتديث والرجال. ال -3
العمل على إعادىة حتقيق بعض الكتب اضتديثية مرة أخرى؛ نظراً لنفادىا من  -4

 . لكثرة األخطاءاظتكتبات وندرهتا، أو 
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 فهرس المصادر والمراجع
 المدينة. –القرآن الكريم : برواية حفص عن عاصم، طباعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف

: ػتمد الراوندي، ط يققحتػتمد اليعمري، ابن سيد الناس أجوبة ابن سيد الناس على اسئلة ابن أيبك،  -1
 . ىـ1410، وزارة األوقاف اظتغربية ، اظتغرب،األوىل

، ط األوىل ،: شعيب األرناؤوطحتقيق الفارسي، علي بن بلبان ، ااإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان -2
 ىـ. 1408 بَتوت،–مؤسسة الرسالة 

، ابن تيمية أبو العباس أزتد اضتراين، حققو: عبدالعزيز السَتوان، ط األوىل، دار القلم، حديثاً  وناألربع -3
 ىـ.1406بَتوت، 

كتاب األربعُت اظترتبة على طبقات األربعُت، اظتقدسي علي بن اظتفضل، حتقيق : ػتمد العبادي، ط  -4
 السعودية، د.ت. –األوىل، أضواء السلف 

، دار اظتعرفة، بَتوت، لبناند.ط، ػتمود بن عمر، حتقيق عبدالرحيم ػتمود،  الزؼتشري أساس البالغة، -5
 .د.ت

 ،خليل بن أيبك، حتقيق : علي أبو زيد، ط األوىل، دار الفكر الصفدي أعيان العصر وأعوان النصر، -6
 ىـ . 1418، بَتوت

بدر البدر، ط األوىل، دار ابن األثَت،  اصتزء اطتامس، ابن شاىُت عمر بن أزتد، حتقيق: – األفراد -7
 ه. 1415الكويت، 

 .، د.تلتي بن ػتمد، اظتؤسسة السعيدية، الرياض ابن ىبَتة اإلفصاح عن معاين الصحاح، -8
، بَتوت، دار الفكر ،ط األوىل ،حتقيق :عبد اهلل البارودي ،سعد عبدالكرميالسمعاين أبو األنساب :  -9

 .ىـ1408
، : عبداهلل الًتكي، ط: األوىل، دار ىجرحتقثقإشتاعيل الدمشقي، ثَت ابن كالبداية والنهاية،  -10

 ىـ.1418، مصر
حتقيق : ػتمد أبو  ،عبدالرزتن بن أيب بكر، السيوطي بغية الوعاة يف طبقات اللغويُت والنحاة -11

 .، د.تبَتوت، اظتكتبة العصريةد.ط،  ،الفضل
 ، د.م، د.ت. دار اعتدايةد.ط،  ػتّمد بن ػتّمد، الزبيدي تاج العروس من جواىر القاموس، -12
: بشار عّواد، ط حتقيق، بن أرتدػتمد  الذىيب تاريخ اإلسالم َوَوفيات اظتشاىَت َواألعالم، -13

 . ، بَتوت، د.تاألوىل، دار الغرب اإلسالمي
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دار الفكر د.ط، ػتمد بن أزتد، تصحيح : عبدالرزتن اظتعلمي، ، الذىيب تذكرة اضتفاظ -14
 .، القاىرة، د.تالعريب

، بَتوت ،طبعة دار اظتعرفةالدمشقي، د.ط، إشتاعيل بن عمر ابن كثَت تفسَت القرآن العظيم،  -15
 . د.ت

زبيدة ، حتقيق : ػتمد بن فتوح، اضتميدي تفسَت غريب ما يف الصحيحُت البخاري ومسلم -16
 . ىـ1415، القاىرة ،مكتبة السنةد، ط األوىل، ػتم

دار  ،يق: صغَت الباكستاين، ط األوىلحتق ،أزتد العسقالين ابن حجر تقريب التهذيب : -17
 ىـ.1416، الرياض ،العاصمة

ػتمد بن عبدالغٍت البغدادي، حتقيق : كمال  ابن نقطة التقييد ٔتعرفة رواة السنن واظتسانيد، -18
 .ىـ1408، بَتوت ،اضتوت، ط األوىل، دار الكتب العلمية

: عبدالقيوم عبد رب النيب، ػتمد بن عبد الغٍت البغدادي، حتقيق ابن نقطة  تكملة اإلكمال ، -19
 . ىـ1418، مكة اظتكرمة ،األوىل، جامعة أم القرى ط

 .ىـ1404، بَتوت ،دار الفكر  ط األوىل، أزتد بن العسقالين، ابن حجر هتذيب التهذيب، -20
 ،الثانية ط حتقيق بشار عواد ، يوسف بن عبدالرزتن ، اظتزيهتذيب الكمال يف أشتاء الرجال -21

 .ىـ1403، بَتوت ،الرسالة
توضيح اظتشتبو: حملمد ابن ناصر الدين الدمشقي. حققو: ػتمد نعيم العرقسوسي. ط األوىل.  -22

 . م1993، مؤسسة الرسالة ،بَتوت
)ابن تيمية، الربزايل، اظتزي( من ذيل تاريخ اإلسالم،  ثالث تراجم نفيسة لألئمة األعالم -23

 ىـ.1415 الكويت –دار ابن األثَت ، انتقاء ػتمد العجمي، ط األوىل  ، ػتمد بن أزتدالذىيب 
دار الكتب العلمية ، د.ط، أزتد العسقالين، ابن حجر الدرر الكامنة يف أعيان اظتائة الثامنة،  -24

 .، د.تبَتوت
األوىل، دار البشائر ،  حتقيق: ػتمد سعيد البخاري، ط ،أزتد بن سليمان ، الطرباينالدعاء -25

 .ىـ1407 ،بَتوت
األوىل ، دار الكتب العلمية،  طن أزتد، حتقيق : كمال اضتوت، ػتمد ب ، الفاسيذيل التقييد -26

 ىـ.1410 ،بَتوت
، ػتمد بن علي الدمشقي، ط األوىل، دار الكتب العلمية ، اضتسيٍتذيل تذكرة اضتفاظ -27

 .ىـ1419
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بن أزتد اضتنبلي، الناشر دار اظتعرفة، اعبدالرزتن  ابن رجب الذيل على طبقات اضتنابلة، -28
 .د.ت بَتوت،

دار الكتاب اإلسالمي، ، ط الثانية ، الفتح موسى بن ػتمد، اليونيٍت أبو مرآة الزمانذيل  -29
 ىـ.1413، القاىرة

دار  ،الرابعةط  ،ػتمد بن جعفر، الكتاين الرسالة اظتستطرفة لبيان مشهور كتب السنة اظتشرفة -30
 ىـ.1406بَتوت  البشائر اإلسالمية،

 ،حتقيق األرناؤط ،بن أيب بكر الدمشقيػتمد  وزية، ابن قيم اصتزاد اظتعاد يف ىدي خَت العباد -31
 ىـ.1406، ، مؤسسة الرسالة، بَتوتالثالثة عشر ط

الكتب  ،ط األوىل، حتقيق : البنداري، وكسروي، أزتد بن شعيب النسائي السنن الكربى، -32
 ىـ.1411، بَتوت العلمية،

 ،الرسالةمؤسسة ، حتقيق شعيب، ط الثانية، ػتمد بن أزتدالذىيب سَت أعالم النبالء،  -33
 ىـ.1402، بَتوت

عبد اضتي بن أزتد اضتنبلي، حتقيق : ػتمود  ابن العماد شذرات الذىب يف أخبار من ذىب، -34
 ىـ1410، األوىل، دار ابن كثَت، سورياط األرناؤوط، 

ط عبد الرزتن بن أزتد اضتنبلي، حتقيق : قتام عبد الرحيم، ابن رجب شرح علل الًتمذي،  -35
 ىـ.1407، اظتنار، األردناألوىل ، مكتبة 

 ىـ.1398 ،بَتوت علي بن ػتمد مال علي، دار الكتب العلمية، ، القاريشرح ـتبة الفكر -36
 ،عبدالوىاب بن تقي الدين، حتقيق : ػتمود الطناحيالسبكي طبقات الشافعية الكربى،  -37

 ىـ1413، د.م، ىجردار عبدالفتاح اضتلو، ط الثانية،  
 ط األوىل، بكر بن أزتد، تعليق عبد العليم خان، وأبهبة ابن قاضي شطبقات الّشافعية،  -38

 ىـ.1407 بَتوت، عامل الكتب،
ة، ابن كثَت إشتاعيل بن عمر الدمشقي، حتقيق : عبداضتفيظ منصور، ط طبقاتت الشافعي -39

 م. 2004األوىل  ، دار اظتدار اإلسالمي،  ليبيا، 
دار الكتب  ،ط األوىل ،د زغلولحتقيق: ػتم د،زتأػتمد بن ، الذىيب العرب يف خرب من غرب -40

 ىـ.1405 ،بَتوت ،العلمية
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الًتغيب والًتىيب،  ما وقع للحافظ اظتنذري من الوىم وغَته يف كتابو  عجالة اإلمالء على -41
 ،اظتعارفاألوىل ، إبراىيم الريس، وػتمد القناص، ط ، حتقيق : الناجي إبراىيم بن ػتمد الدمشقي

 ىـ.1420الرياض، 
دار ، د.ط، حتقيق: عائشة بنت الشاطئ، ابن الصالح عثمان بن عبدالرزتن، علوم اضتديث -42

 ، د.ت.القاىرة ،اظتعارف
، ط األوىل، حتقيق: سامل السلفي ،الدينوريأزتد بن ػتمد  ، ابن السٍتعمل اليوم والليلة -43

 ىـ .1408 ،بَتوت ،مؤسسة الكتب الثقافية
ضمن السنن  ،: البنداري، وكسروي أزتد بن شعيب، حتقيقالنسائي عمل اليوم والليلة،  -44

 ىـ.1411 ،. ط األوىل. الكتب العلمية ،بَتوتالكربى
ط  ، عٍت بو ج. برجس تراسر،ابن اصتزري ػتمد بن ػتمدغاية النهاية يف طبقات القرّاء،  -45

 ىـ.1402، دار الكتب العلمية، بَتوت الثالثة،
 حتقيق : اطتطيب،الين، أزتد العسقفتح الباري بشرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر  -46

 .، د.تبَتوت ،دار اظتعرفة د.ط،
 حققو:علي حسُت، ،بن عبدالرزتن ػتمد السخاوي فتح اظتغيث بشرح الفية اضتديث للعراقي، -47

 ه.1424، مصر، السنةط األوىل، 
 دار صادر، بَتوت،د.ط، إحسان عباس، : ػتمد بن شاكر، حتقيقالكتيب فوات الوفيات،  -48

 م.1973
، حتقيق : سهيل زكار، ط الثالثة، دار ، ابن عدي عبداهلل اصترجاينفاء الرجالالكامل يف ضع -49

 ىـ.1409 ،بَتوت، الفكر
 د.ط، أزتد بن علي، حتقيق : السورقي، واظتدين،اطتطيب البغدادي، الكفاية يف علم الرواية،  -50

 .، د.تاظتكتبة العلمية، اظتدينة النبوية
اظتطبوعات  : عبدالفتاح أبو غدة، ط األوىل،حتقيقأزتد العسقالين،  ابن حجر لسان اظتيزان، -51

 .ىـ1423اإلسالمية، حلب
، األوىل ، طحتقيق: اظترعشلي، أزتد العسقالين،  ابن حجر اجملمع اظتؤسس للمعجم اظتفهرس -52

 .ه1413 بَتوت، دار اظتعرفة
د.ط، النجدي، ابن قاسم عبدالرزتن بن ػتمد  ،غتموع فتاوى شيخ اإلسالم أزتد بن تيمية -53

 . ، د.تكتبة ابن تيمية، مصرم
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مؤسسة  ،ط األوىل ،: زتدي السلفي، حتقيقسليمان بن أزتد ، الطرباينمسند الشاميُت -54
 ىـ.1409 بَتوت الرسالة،

 ،حتقيق : طارق وغَته، ط األوىل ، دار اضترمُتبن أزتد، سليمان  ، الطربايناظتعجم األوسط -55
 ىـ.1416، مصر

دار الكتب العلمية، ط األوىل، فريد اصتندي، :  ، حتقيقاضتموي ياقوتمعجم البلدان،  -56
 ىـ.1410بَتوت، 

عبدالوىاب بن علي، حتقيق : بشار عواد وغَته، ط األوىل، دار السبكي معجم الشيوخ ،  -57
 م.2004، الغرب اإلسالمي، بَتوت

 ،:ػتمد اعتيلة. ط األوىل مكتبة الصديقحتقيق ،ػتمد بن أزتدالذىيب ، الكبَت معجم الشيوخ -58
 ىـ.1408، الطائف

الدار العربية د.ط، سليمان بن أزتد، حتقيق : زتدي السلفي،  الطرباين اظتعجم الكبَت، -59
 .، د.تبغداد ،للطباعة

حتقيق: ػتمد اعتيلة . ط األوىل مكتبة ، الذىيب ػتمد بن أزتد، اظتعجم اظتختص باحملدثُت -60
 ىـ.1408 ،الطائف ،الصديق

األوىل، مؤسسة ط سقالين، حتقيق : ػتمود اظتياديٍت، أزتد العابن حجر اظتعجم اظتفهرس،  -61
 ىـ.1418 ،الرسالة، بَتوت

ػتمد بن أزتد، حتقيق : بشار عواد الذىيب معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار ،  -62
 ىـ.1404 ،األوىل، مؤسسة الرسالة، بَتوتط وشعيب األرناؤوط، 

ن ػتمد، حتقيق : عمر التدمري، ط األوىل ، على كتاب الروضتُت، الربزايل القاسم باظتقتفى  -63
 ىـ. 1427اظتكتبة العصرية، بَتوت، 

: إبراىيم بن ػتمد اضتنبلي، حتقيق  ابن مفلح اظتقصد األرشد يف ذكر أصحاب اإلمام أزتد، -64
 ىـ.1410 مكتبة الرشد، الرياض، ط األوىل، عبد الّرزتن العثيمُت،

، ط األوىل، دائرة اظتعارف بن عليعبدالرزتن  زي، ابن اصتو اظتنتظم يف تاريخ اظتلوك واألمم -65
 ه.1385اعتند –العثمانية 

، د.ط، ػتمد أمُت:  ، حتقيقابن تغري بردي يوسف الظاىري ،واظتستويف الوايف اظتنهل الّصايف -66
 ، د.ت.اعتيئة اظتصرية العامة للكتاب
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دار ابن  ،األوىلط .حتقيق:حلمي عبداعتادي ، أبو بكر الشافعي ػتمد بن عبداهلل، الغيالنيات -67
 .ىـ1417، السعودية، اصتوزي

األوىل، الفاروق ط معمر بن عبدالواحد، حتقيق:ناصر الدمياطي، األصبهاين موجبات اصتنة،  -68
 .ىـ1423 ،اضتديثة، القاىرة

: توفيق زتدان، ط األوىل ، دار الكتب حتقيقعبدالرزتن بن علي، ، ابن اصتوزي اظتوضوعات -69
 .ىـ1415، العلمية ، بَتوت

دار  ،ط األوىل ،: علي البجاوي، الذىيب ػتمد بن أزتد، حتقيقميزان االعتدال يف نقد الرجال -70
 .ىـ1412 ،اظتعرفة، بَتوت

زتدي  حتقيق:، العسقالين، ابن حجر أزتد نتائج األفكار يف ختريج أحاديث األذكار -71
 ىـ.1406 ،القاىرة ،مكتبة ابن تيمية ،األوىلط  ،السلفي

دار الكتب، د.ط، ، الظاىرييوسف ابن تغري بردي  ملوك مصر والقاىرة، الّنجوم الزّاىرة يف -72
 .مصر، د.ت

، دار صادر، بَتوتد.ط، خليل بن ايبك، اعتناء : س . ديدرينغ،  الصفدي الوايف بالوفيات، -73
 .د.ت

 األربلي الّشافعي، حتقيق إحسان عباس،ابن خلكان أزتد وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان،  -74
 .، د.تدار صادر، بَتوت د.ط،

دار اآلفاق ، ط األوىل، أنتن البحَتي، حتقيق : ػتمد بن جعفر، اطترائطي مكارم األخالق -75
 ىـ.1419، القاىرة ،العربية
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