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 ةــــدمقامل

 
          ونذير ا،         مبشر ا        حممد ا  ه، وأرسل إليهم نبي ا         ا وتصري                                     احلمد هلل الذي دعا اخللق لعبادته تلوي  

 .               هداية وتبشري ا وآاته القرآن ومثله معه ،                                وداعي ا إىل هللا إبذنه وسراج ا منري ا
ورسوله؛ صلى هللا عليه  ه                                                      وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له، وأشهد أن حممد ا عبد

                                            وعلى آله وصحبه وسلم تسليم ا كثري ا؛ أما بعد: 
من رسالة الدكتوراه اليت كانت يف                                       يف ترمجة اإلمام احلافظ م غلطاي بن ق ليج،  فهذه مباحث يسرية

)التلويح إىل شرح   ؛ املسمى:املفيد على صحيح اإلمام البخاري        وشرحه   ،لنفيسا           من كتابه             حتقيق جزء  
 ألمور:ا           ؛ أفردت  (1)(ع الصحيحاجلام

يف  كتب احملققةكثري من مشاريع الود الباحثني يف  جهغريها من  اندثرأن تندثر كما        خشية   -1
  .اجلامعات 

بشيء من  ، وما قيل فيهيتناول سريته ، عدم وجود كتاب مفرد يف ترمجة هذا اإلمام احلافظل -2
 التوسع.
ا               ت، ولعل  أخ  ، قبل الفوت وهجوم املو جر والثواب          وطلب ا لل  واإلفادة، االستفادة يف        رغبة   -3

َبَاّلَلََ﴿ ،    ل                نقص ا فيسد خل            ر ا، أو جيد                جيد خري ا فيدعو س َإَََّل َتَوَفَيَِق َ  َوَمَا  َ ََ
 َ  ََ  َ َ  َ  َ  ََ َ  َ نَيبََََ 

َ
ََأ َِإَوََلَه ََتَوَََّكََت َعَلَيَه  َ َ  َ
 
ََ  َ   َ َ َ  َ   َ  َ  ََ  َ  َ  َ  َ٨٨ ﴾ََ

 .[88]هود:
  ،                                            ي بارك يف هذه املباحث، وينفع هبا الكاتب والباحث                                    أسأل هللا  أبمسائه احلسىن وصفاته العليا أن و 

والعمل، وصلى هللا وسلم وابرك على نبينا حممد وعلى آله وصحبه                              ويرزقنا مجيع ا اإلخلص يف القول 
  أمجعني.

 ر    م  ـ      د الع    م  ـ ح  م   ايم نب   س                             
ail.com234@gmaaa1amos  

 
يح  وعنواهنا:  (1)                          من أو ل  شرح  "ابب إ ذا  ، هـ( 762                                                   للح افظ  ع لء  الد  ين م غ ل ط اي بن ق ل يج املتوىف )،                                      الت لويح  إىل ش رح  اجل امع  الص ح 

راء  امل مل وك  م ن احل رب    و ه ب ت ه و ع تق ه "  "                                                                                    اش َت ى م ت اع ا أ و د اب ة ، فـ و ض عه ع ند  الب ائع  أ و م ات  ق بل  أ ن ي قب ض                                                                              إ ىل هن  اية  ش رح  "اب ب ش 
كلية الَتبية، قسم الدراسات  من جامعة امللك سعود،  ، ، إبشراف أ. د. علي الصياح                )دراسة  وحتقيق ا(               تاب  الب يوع .       م ن ك  

 . ختصص: تفسري وحديث  اإلسلمية 

mailto:samoaaa1234@gmail.com
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 مباحث الكتاب

 

 ونشأته. ،ومولده ،ونسبه ،املبحث األول: امسه          

 وتالميذه. ،املبحث الثاني: شيوخه          

 رحالته. املبحث الثالث:          

 ع: مصنفاته.املبحث الراب          

 . عقيدته ومذهبه اخلامس:املبحث           

 علماء عليه.ثناء ال السادس:املبحث           

 . وفاتهاملبحث السابع:           



 جـي                م غ لطاي بن ق ل مباحث يف ترمجة احلافظ  4 

 املبحث األول

 ونشأته ،ومولده ،ونسبه ،امسه
 

                 أوال : امسه ونسبه:
 

                                                                                      هو اإلمام احلافظ، علء الدين، م غ ل طاي بن ق ل يج: داود بن عبد هللا الب ك ج ري ، احل كر ي ،  
                                    احلنفي ، الَتكي  األصل، املصري  النشأة.

 .(1) هللا وكنيته عند عامة من ترجم له: أبو عبد 
 

 غلطاي(؛ ففيه مسألتان:             وأما امسه )م  
 -                                          لعجمي يف حاشيته على تدريب الراوي: ")م غ ل( فقد قال ابن ا معناه يف لغة األتراك: -1

 . (2)                                                                     : جيل  من الناس، و)طاي(: مبعىن الف ر خ، يف اللغة الَتكية القدمية؛ كذا قيل"-بضمتني 
                                 ىن )طاي( بلغة الَتك: امل ه ر"؛ قال  ي: "ومع                                          وبعد أن نقل شيخنا د. حسن عبجي قول  الكوثر 

                                                             فامل هر: ولد اخليل، والف ر خ: ولد الطري، ويكون املعىن: ولد جيل من لت: ومها متقارابن، حفظه هللا: "ق
 . (3) الناس"

وهو معجم عرب  -                                                                ويتمل أن يكون معناه: )م ه ر  مغويل = تَتي(؛ ففي املعجم العرب احلديث 

 
 ([. 1/69                                                                   وكن اه سبط ابن العجمي بـ: أب سعيد. ]هناية السول يف رواة الستة األصول ) (1) 

]أي: وسبعمئة[،   (19)ولد سنة  ، أبو بكر بن العلمة علء الدين ، مجال الدينطاي فقال: " وترجم ابن حجر لعبد هللا بن مغل 
مسع   ،وأمسعه على الدبوسي والواين والصنهاجي وغريهم ،ر به أبوه فأمسعه صحيح البخاري على احلجار وهو يف اخلامسة     وبك  

 (".  791)ومات يف اثين عشر ربيع األول سنة  ، منه مجاعة من أقراننا 
  [.(91/ 3الدرر الكامنة )]

 (. 11الدر املنظوم؛ مقدمة احملقق )ص  (2) 

 املصدر السابق.  (3) 
  ؛ وله آتليف ، واحلديث والرجال  له اشتغال ابألدب والسري  ،فقيه حنفي ، حممد زاهد بن احلسن بن علي الكوثريوثري هو: والك

                                          وفيه ويف غريه طعن  لكثري من أئمة السلف، تويف   (، األكاذيب)أتنيب اخلطيب على ما ساقه يف ترمجة أب حنيفة من  :منها 
 [.  (4/ 10معجم املؤلفني ) ، (6/129األعلم للزركلي )ه(. ]1371سنة )
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 : (1) لكلمتانوردت هااتن ا -تركي 
- (Moğol( مبعىن: مغويل تتاري، و )tay .مبعىن: م هر )             

                                                                      فس ر الدكتور عبد هللا عطية اسم )مغلطاي( يف كتابه: معجم أمساء سلطني وأمراء وهبذا املعىن
 . (2)املماليك يف مصر والشام

 ولعل الرأي األخري هو األقرب؛ ألمور:
 ذا قيل". وله: "كعدم جزم ابن العجمي مبا ذكر؛ حيث ذيله بق -أ

الزمان خاصة، ويف الناس                                                       أن التسمية أبوصاف امل هر كانت منتشرة يف أمراء وقواد ذاك -ب 
                                                        ( = م هر أبيض؛ ولعل للسللة املغولية من اخليول مكانة  عند  aktayعامة؛ ومن ذلك: أقطاي )

 الناس فكانوا يسمون أبناءهم هبا. 
 
 وفيه أربعة أقوال: غلطاي(:            ضبط اسم )م   -2
                                   وسكون الغني، وفتح اللم )م غ ل طاي(: امليم، بضم  -أ

 .  (3)ته، والزرقاين يف شرح املواهب؛ عن احلافظ ابن حجرنقله ابن العجمي يف حاشي
                                               بضم امليم، وفتح الغني، وسكون اللم )م غ ل طاي(:   -ب 

اشيته                                                                            كذا ضبطه ابن انصر الدين يف منظومته )بديعة البيان(؛ ونقله عنه ابن  العجمي يف ح
أبنه جاء هكذا لضرورة النظم،                                                         الز رقاين يف شرح املواهب، وحاوال اجلمع بينه وبني ضبط ابن حجر؛ و 

 . (4)                                                                        إال أن ابن العجمي استدرك فقال: "مث رأيته يف غري املنظومة  ض ب طه كذلك ابلفتح"
حجر  ن                                                                          واعتمده الزركلي يف أعلمه، واستدل عليه بوجوده مضبوط ا أكثر من مرة يف نسخة اب

 
 ابطه:                                                   (، وهو كذلك يف قاموس  عرب تركي ضمن موقع: املعاين، ور 852و 841املعجم العرب احلديث )ص  (1) 

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-tr/mogoltay 
يس قسم اآلاثر اإلسلمية  (، واملؤلف هو: د. عبد هللا عطية عبد احلافظ، أستاذ اآلاثر والدراسات الَتكية، ورئ 121)ص يف  (2) 

 وأنقرة. بكلية اآلداب يف جامعة املنصورة، وحاصل على دبلوم اللغة الَتكية من جامعيت إستانبول 
 (. 1/238(، وشرح املواهب اللدنية )10ينظر: مقدمة الدر املنظوم )ص  (3) 

  له ، املالكي األصويل الفقيه  -قرية مبنوفية مصر                 نسبة إىل ز رقان؛  -حممد بن عبد الباقي الزرقاين  ،أبو عبد هللا               والز رقاين هو: 
  ([. 6/184ه(. ]األعلم )1122ويف سنة )، ت خمتصر املقاصد احلسنةو منها: شرح املواهب اللدنية،    ؛مصنفات 

 (. 10(، ومقدمة د. حسن عبجي على الدر املنظوم )ص1/238شرح املواهب اللدنية ) (4) 
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 .  (1) ومة ابن انصر الدين وشرحهان منظم
                               والغني، وسكون اللم )م غ ل طاي(: بضم امليم،  -ج

ذكره ابن العجمي يف حاشيته دون عزو، ونقله الزركلي عن املستشرق جان سوفاجيه، وضبطه  
طاي بن                                                                                بذلك الشيخ محد اجلاسر يف مقالة  له مبجلة الفيصل عنواهنا: )االتصال يف خمتلف النسبة ملغل 

 . (2)قليج(
 األتراك ال يتأتى إال بضمتني كما سبق.                                        وهذا هو األقرب تقعيد ا؛ ألن ن طق ه  بلغة

                                             بفتح امليم، وضم الغني، وسكون اللم )م غ ل طاي(: -د
                                                                         كذا وجده شيخنا د. حسن عبجي مضبوط ا ابحلرف عن الكوثري يف آخر النسخة اخلطية من 

 )الدر املنظوم(. 
 ضابط فيها  ال                        فال عب هبا كيف شئت؛ إذ                           فيها ويف مثلها: "أعجمية  ن يقول مث نقل عنه أنه كا

 . (3)              إال ن طق أهلها"
                                                                   وهذا هو األقرب واقع ا وتطبيق ا؛ حيث مل جيزم املَتمجون بضبط  واحد  معتمد. 

                                                                                 وذكر احلافظ م غلطاي يف كتابه: )اإليصال( أنه رأى إجازة  كتبها له جده ألمه ومساه فيها:  
 . (4))مغلطيه(

 
 (. 7/275األعلم ) (1) 

، كاتب وأديب ومؤرخ، ويل                                                                               الدين بن حممود بن حممد بن علي بن فارس، الز  ر كلي )بكسر الزاي والراء( الدمشقي  خري والزركلي هو: 
تاب األعلم وغريمها، وتويف سنة  عدة مناصب يف احلكومة السعودية، وله مصنفات؛ منها: ما رأيت وما مسعت، وك 

  [. (8/267األعلم )]ترمجته لنفسه يف . ه( 1396)

 (. 36، ص219(، وجملة الفيصل )العدد: 7/276، واألعلم )(10مقدمة الدر املنظوم )ص   ينظر: (2) 
اثر التارخيية والتاريخ يف                                                                                 مستشرق فرنسي حباثة، أتقن العربية وسافر للعديد البلدان العربية، وألف كتب ا حول االوجان سوفاجيه: 

 ([. 2/108ه(. ]األعلم ) 1369بلد الشام، ومات سنة )
طاع التعليم،  عمل يف ق سر هو: محد بن حممد اجلاسر، علمة اجلزيرة؛ ومن أكرب الباحثني واحملققني يف السعودية، ومحد اجلا

                                  ائز، وكان عضو ا يف الكثري من اجملامع  ، وأنشأ عدة صحف وجملت، وانل العديد من اجلو والقضاء، والصحافة والنشر 
 ه(.  1421، تويف سنة )اململكة العربية السعوديةمعجم قبائل العلمية، وله مؤلفات وحتقيقات؛ ومنها:  

 ه وجهوده العلمية والعملية[. ]ينظر: رسالة املاجستري: الشيخ محد اجلاسر، حيات
   (. 11مقدمة د. حسن عبجي على الدر املنظوم )ص (3) 

 (. 1/37سم" )بواسطة الرسالة العلمية للباحث مخيس الغامدي يف حتقيق "الزهر البا  ؛( 169صطوطة اإليصال )خم (4) 
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 يج( ففيه مسائل:   ل           وأما )ق  

                                                         ود بن عبد هللا، حيث قال م غ لطاي يف كتاب )اإليصال( عن والده:                       أن هذا لقب  ألبيه: دا  -1
 .   (1)"امسه: داود بن عبد هللا البكجري"

 .  (2) أن معناه يف لغة األتراك: السيف -2
                      أن  يف ضبط حروفه رأيني: -3
)الدر                                        لكوثري؛ املوجود  يف آخر النسخة اخلطية منو ضبط ا                             كسر  القاف واللم )ق ل يج(: وه  -أ

 ( ابللغة الَتكية.  çilik، وهو املوافق لنطق الكلمة )(3)املنظوم(
هبذا   -                                                                     فتح  القاف، وكسر اللم )ق ل يج(: وضبطه هكذا ابحلرف ابن انصر الدين، ووجده  -ب 
 . (4)                                                الزركلي  يف نسخة ابن حجر من بديعة البيان وشرحها  -الضبط 
 أمور:  ففيهري(    ج     ك       الب  ا )وأم

                                                     كان يكتبها )البشكري(؛ فرد  عليهم بقوله: "أما البشكري -                زمان م غ لطاي يف -أن بعضهم  -أ
فهو نسبة لوالدي يقوهلا من ال   -بتقدمي الباء املفتوحة املوحدة على الشني املعجمة وبعدها الكاف  -

                                     ثلث، وهو: ق ل يج؛ وامسه: داود بن عبد  منقوطة علم له، والصواب: بباء موحدة، وبعد الكاف جيم 
 . (5)  البكجري"هللا

 .( 6) أن هذه النسبة مكونة من )بك( وتعين: الصلب، و)جري( وتعين: اجلندي -ب 
                                الب ك ج ري: بفتح املوحدة، وسكون  : "باب        ب الل         ذيل ل  وأما ضبط حروفها: فقد جاء يف  -ج

 . (7)"عن مغلطاي ؟!؛ملاذا أدري الكاف، وفتح اجليم، مث راء، مث ايء نسبة، ال

 
 (؛ املصدر السابق. 365خمطوطة اإليصال )ص (1) 
   (.  424املعجم العرب احلديث = معجم عرب تركي )ص  (2) 

 (. 11مقدمة د. حسن عبجي على الدر املنظوم )ص (3) 

 . (7/275األعلم )، ( 7/118توضيح املشتبه ) (4) 

 (. 1/38س الغامدي يف حتقيق "الزهر الباسم" )(؛ بواسطة الرسالة العلمية للباحث مخي 365ص)خمطوطة اإليصال  (5) 
 (. 75ومعجم أمساء سلطني وأمراء املماليك يف مصر والشام )ص، (12حسن عبجي على الدر املنظوم )صمقدمة د.  (6) 
 (. 89)ص  األنسابذيل لب اللباب يف حترير  (7) 
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                     ي( ففيه مسائل أيض ا:    ر     ك            وأما )احل  
." ومل  كري: ابلكسر والسكون إىل..    احل                                               أن  السيوطي يف ل ب اللباب قد ضبط حروفه فقال: " -أ

 .(1)يزد على ذلك 
،  ر فلن أرض فلن   ك                   فقول أهل مصر: ح                                              أابن امل ق ر يزي: أن احل كر مبعىن: املنع؛ مث قال: " -ب 

 دة أحكار أبمسائها.  ، مث ذكر ع(2) "منع غريه من البناء عليها :يعنون
                                                                              ذكر احلافظ م غلطاي يف كتاب اإليصال أنه قد سكن ح كر ا، وكان له فيه منزل تد م سنة   -ج

 .(3)ه(736)
كر              هذا اجلامع حب  (:     ري      كج            جامع الب                                                       ويف أثناء ذ كر املقريزي جلوامع القاهرة وما حوهلا؛ قال: ")

 . (4)"منذ خربت تلك اجلهات ا من الدكة، تعطلت الصلة فيه       قريب         كجري     ب  ال
                                                 فيحتمل أن لعائلة احلافظ م غلطاي صلة  به، وهللا أعلم.

 .(5)                                                                   عزا الز بيدي هذه النسبة )احل كري( احتماال  إىل: م نية ح كر؛ من قرى مصر -د

 
 (. 82األنساب )ص  لب اللباب يف حترير (1) 

  -سيوط من حمافظات مصر نسبة إىل أ -محن بن أب بكر بن حممد السيوطي أو األسيوطي والسيوطي هو: جلل الدين عبد الر 
 [. (4/65(، الضوء اللمع )1/335ه(. ]حسن احملاضرة )911صاحب املؤلفات الكثرية يف كل فن، املتوىف سنة )

 . ( 205/ 3املواعظ واالعتبار بذكر اخلطط واآلاثر ) (2) 
، مؤرخ  -                          نسبة حلارة املقار زة ببعلبك  -املقريزي  احلسيين،  ،القادر، تقي الدين أبو العباس  أمحد بن علي بن عبدواملقريزي هو: 

ه(.  845تويف سنة ) ل امللوك، الداير املصرية، له كتاب: املواعظ واالعتبار، ويعرف خبطط املقريزي، والسلوك يف معرفة دو 
 ([. 2/21(، الضوء اللمع )1/415]املنهل الصايف )

 (. 1/38لباحث مخيس الغامدي يف حتقيق "الزهر الباسم" )(؛ بواسطة الرسالة العلمية ل 169إليصال )صخمطوطة ا (3) 
 (. 134/ 4)املواعظ واالعتبار بذكر اخلطط واآلاثر   (4) 

 (. 11/73ينظر: اتج العروس ) (5) 
حلديث والرجال واألنساب، من كبار  علمة ابللغة وا ،، أبو الفيض، امللقب مبرتضى يالزبيد حممد بن حممد احلسيين             الز بيدي هو: و 

ه(.  1205، وإحتاف السادة املتقني يف شرح إحياء علوم الدين، تويف سنة )اتج العروس يف شرح القاموس ، له: املصنفني 
 ([. 70/ 7األعلم )]
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                      ثاني ا: مولده ونشأته:
 

 واختلفوا يف اتريخ ذلك على أقوال: ،(1)مصر                              ولد احلافظ م غلطاي ابحلكر من داير 
                                                             ه(: وهذا هو األصح؛ ألنه من كلم م غلطاي عن نفسه؛ نقله أبو زرعة  689أنه ولد سنة ) -1
سأله شيخنا احلافظ زين الدين العراقي ؛ ولعله قد استفاده من والده، فقد قال ابن فهد: "(2)العراقي

 . -أي: وستمئة  - (3) "عن مولده فقال له: إنه يف سنة تسع ومثانني
أن مولده يف أواخر سنة   -            أي: م غلطاي  -                        تلك السنة فقال: "ذ ك ر                      وعني  بعضهم موضعه من 

 . (4)تسع ومثانني"

 
 (.  142قى من معجم شيوخ أمحد بن رجب احلنبلي )صينظر: املنت (1) 

 ا.ه.   ( أن مولده: "... جبامع قلعة اجلبل؛ قاله الصفدي" 11/256نهل الصايف )وذكر ابن تغري بردي يف امل 
ملَتمجني                                                                                                             وهذا النقل حباجة ملزيد أتمل؛ فلم أقف يف كتاب   الصفدي )الوايف ابلوفيات، وأعيان العصر( على ذلك، ومل أجد أحد ا من ا

ع مكان والدة!، مث إن جامع قلعة  ور أن يكون اجلام                      قبل هذا النقل، وال ي تص -ال عن الصفدي وال عن غريه  -نقل ذلك 
[؛ أي: بعد مولد احلافظ  (4/136املواعظ واالعتبار )ه(، ]718اجلبل قد أنشأه امللك الناصر حممد بن قلوون سنة )

               ( سنة تقريب ا! 29            م غلطاي بـ )
وب لوزيره قراقوش يف سنة  صلح الدين األي                                                      أراد قلعة اجلبل نفس ها؛ فإن ابتداء بنائها كان أبمر  من  بن تغري بردي         ولعل  ا

ه(، ولكنه تويف قبل أن يتم البناء؛ فأمهلت إىل أن جاء امللك الكامل حممد بن أب بكر بن أيوب فأمتها يف سنة  572)
 ([.  355/ 3ه(. ]املواعظ واالعتبار )604)

 (. 1/71الذيل على العرب يف خرب من غرب ) (2) 
ويل الدين ابن العراقي، اإلمام احلافظ الفقيه، قاضي مصر، من مؤلفاته: حتفة  وأبو زرعة هو: أمحد بن عبد الرحيم بن احلسني، 

 ه(.  826التحصيل يف ذكر رواة املراسيل، واملستفاد من مبهمات املنت واإلسناد، تويف سنة )
 ([. 184(، حلظ األحلاظ )ص4/80البن قاضي شهبة ) ]طبقات الشافعية

 . ( 91حلظ األحلاظ بذيل طبقات احلفاظ )ص (3) 
      ذي ل   من علماء الشافعية، مؤرخ  ؛                                      تقي الدين ابن فهد اهلامشي العلوي  املكي   ،حممد بن حممد بن حممد، أبو الفضل  وابن فهد هو:

 ه(.  871وغريمها، تويف سنة )  على تذكرة احلفاظ للذهيب، وله: الباهر الساطع يف السرية
 ([. 7/48(، األعلم )9/281]الضوء اللمع )

ذو   ، حمدث الداير املصرية، احلافظ أبو الفضلزين الدين  ،الرحيم بن احلسني بن عبد الرمحن املصري، الشافعيعبد  والعراقي هو: 
 ه(.  806)، ومنها: ألفية احلديث، وختريج أحاديث اإلحياء، تويف سنة فيدة التصانيف امل

 ([. 143(، حلظ األحلاظ )ص4/29]طبقات الشافعية البن قاضي شهبة )

   (.315/ 2(، التبيان لبديعة البيان )142يوخ أمحد بن رجب احلنبلي )صاملنتقى من ش (4) 
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مي690أنه ولد سنة ) -2  . (1)                             ه(: وهو قول ابن رافع الس ل 

 .(2)ه(: وهو قول صلح الدين الصفدي690أنه ولد بعد سنة ) -3
 

 
 

  ( 3)                           كان قائد ا من قادة املماليك ه الذي  يت حزم وقوة ونظام، فأبو اي يف ب                نشأ احلافظ م غلط
                                                                                           آنذاك؛ كان حريص ا على أن يغرس يف ابنه روح اجلد   والقوة، وي شعل يف فؤاده فتيل البطولة واهلمة،  

أن   فبادر إىل إدراج ابنه يف سلك املتدربني على فنون الفروسية والقتال، وأساليب املواجهة والنزال؛ إال
                                  إمام ا ال قائد ا، وعامل ا ال مقاتل . يار هللا هلذا الصغري: أن يكون اخت

ق أهل    ل                      فيخالفه ويذهب إىل ح   ؛(4)اب    ش                                 ان أبوه يف صباه يرسله لريمي ابلن  ك  يقول ابن فهد: "
                                                                            ، ويف هذا عناية إهلية هبذا اإلمام؛ حيث ح بب إليه جمالس العلم يف السن الذي يرص فيه (5)"العلم

 ه إىل الفروسية والبطولة.  على اللهو واللعب، ويتطلع أقرانأمثاله 
 

 . ( 91حلظ األحلاظ )ص،  (2/244الوفيات البن رافع ) (1) 
                                  املصري نزيل دمشق، ح بب إليه العلم   ،مي    ل           جرس الس                بن رافع بن ه   حممد ،أبو املعايل ،تقي الدين وابن رافع هو: اإلمام احملدث، 

 ه(.  774صر والشام، وله معجم يف شيوخه، وكتاب الوفيات، وغريمها، وتويف سنة )             د ا عن شيوخ مفأكثر ج
  ([.142، حلظ األحلاظ )ص(5/180الدرر الكامنة )(، 3/123]طبقات الشافعية البن قاضي شهبة )

 (. 6/114، الدرر الكامنة )(434/ 5صر وأعوان النصر )أعيان الع  (2) 
وأنه أجاز   ،فقال له: إنه يف سنة تسع ومثانني  ؛عن مولده ملغلطاي  ؤيده قصة سؤال العراقيورمبا ي                              ومل يذكر الصفدي مستند ا لذلك؛  

                   قال: إنه عرض علي   و  ؛ : فذكرت ذلك لشيخنا العلمة تقي الدين السبكي فاستبعدهالعراقيقال  ، بن البخارياله الفخر 
 [. (91ص)  حلظ األحلاظ]ينظر: أمرد بغري حلية.  كفاية املتحفظ سنة مخس عشرة وهو

فإن كان عدم خروج اللحية هو املستند لذلك فقط؛ فاألمر يتاج ملزيد أتمل، الحتمال أتخر خروجها لإلمام مغلطاي كما يشاهد  
                                       يف كثري من الناس قدمي ا وحديث ا، وهللا أعلم. 

يف التاريخ واألدب، ومنها:   ، صنف الكثري لمة األديب البليغ البارعالعأبو الصفاء،  ، خليل بن أيبك بن عبد هللا دي هو: والصف
 ه(. 764الوايف ابلوفيات، مث أفرد منه أهل عصره يف: أعيان العصر، تويف سنة ) 

 ([. 207/ 2رر الكامنة )، الد(3/89شهبة ) ي طبقات الشافعية البن قاض(، 10/5]طبقات الشافعية الكربى )

 (. 1/39غامدي يف حتقيق "الزهر الباسم" )(؛ بواسطة الرسالة العلمية للباحث مخيس ال365صخمطوطة اإليصال ) (3) 
 ( مادة: نشب[. 1/757                                      الن ش اب: النبل والسهام. ]لسان العرب ) (4) 

 . ( 91حلظ األحلاظ بذيل طبقات احلفاظ )ص (5) 
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وأان ابن دون عشر  -ين            ولقد عهدت  وكان له شغف يف القراءة من صغره؛ كما قال عن نفسه: "
أزعج   ،عري يل، فحصل يل منه بكاء عظيم     است            من كتاب   ]أي: احلسني[ قرأت مقتله  -سنني

أقرأه ما      أال   حىت آىل والدي ؛ من شهرين ا      ب حنو  مر ذلك ا، واست               مل أبت إال حمموم   ،أعضائي كلها
 .(1) "عاش

                                                                                 وكأن  أابه حني رأى منه هذا االنصراف عن التدرب والرمي، وذاك اإلقبال على العلم والفهم؛ 
                                                                                        قد م رغبة ابنه على رغبته، وجعل يطوف به يف حلقات العلم ويشاركه ابجللوس فيها، كما قال احلافظ  

يق العيد: "كانت الرحلة إليه يف زمنه لعلمه ودينه، رأيته وأان شاب  عن شيخه ابن دق        متحداث          م غلطاي 
                                                                                       غري مرة، وحضرت مع والدي عنده، وحضرت ميعاده يف الكاملية مرار ا مع والدي، وكان جيلس قريب ا  

 . (2) منه، فسمعت من كلمه أشياء..."
مسعت الشيخ  " لنفسه أنه قال:        م غلطاي                                            ونقل احلافظ ابن حجر من اجلزء الذي خر جه احلافظ 

ال  )):  قال رسول هللا  : -                   سنة اثنتني وسبعم ئ ة -تقي الدين بن دقيق العيد يقول بدرس الكاملية 
   .(4) "( 3) ((جتتمع أميت على ضللة

ه( واألخرى يف سنة  700                                                      وحتصلت للحافظ م غلطاي رحلتان إىل الشام؛ إحدامها قبل سنة )

 
 . (158كمال تذيب الكمال ملغلطاي )صالَتاجم الساقطة من كتاب إ (1) 

، ورسالة:  ( 1/52لباحث مخيس الغامدي يف حتقيق "الزهر الباسم" )(؛ بواسطة الرسالة العلمية ل298صخمطوطة اإليصال ) (2) 
   (.29احلافظ مغلطاي بن قليج وجهوده يف علم احلديث؛ للباحث: أمحد حاج عبد الرمحن )ص

ووقفها على  اهرة، وتعرف بدار احلديث الكاملية، ه( ابلق622مد بن أب بكر بن أيوب سنة )أنشأها امللك الكامل حم  والكاملية: 
   [. (4/219املواعظ واالعتبار ). ]                                                    شتغلني ابحلديث النبوي ، مث من بعدهم على الفقهاء الشافعيةامل

،  حديث أب مالك األشعري( كتاب: الفنت وامللحم، ابب: ذكر الفنت ودالئلها، من 4253()4/98أخرجه أبو داود ) (3) 
، مث قال: "هذا  عة، من حديث ابن عمر ( كتاب: الفنت، ابب: ما جاء يف لزوم اجلما2167()4/446والَتمذي )

( كتاب: الفنت، ابب: السواد األعظم، من حديث أنس  3950()2/1303حديث غريب من هذا الوجه"، وابن ماجه )
( وفيه راو  مل يس27224()45/200، وأمحد )                 .م 

العراقي يف ختريج أحاديث   ل: "وقد جاء احلديث بطرق يف كلها نظر؛ قاله شيخناوضعف البوصريي إسناد ابن ماجه، مث قا
البيضاوي"، وقال ابن حجر: "هذا حديث مشهور، له طرق كثرية ال خيلو واحد منها من مقال"، وملا ذكر بعضها؛ ذكر  

                          له ال يقال من ق بل الرأي". وصححه مث قال: "ومث   اخلرب من قول أب مسعود  
 ([. 5/2226(، التلخيص احلبري ) 4/169الزجاجة )]مصباح 

 (. 8/126امليزان ) لسان  (4) 
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واهبه، ووسعتا مداركه، وأطلعتاه على مهم العلماء صقلتا م -هللا  إن شاء أييت خربمها -ه( 709)
                                                                                       ودأهبم يف تلك البلد؛ فعاد إىل مصر ليطلب العلم جبد وعزمية؛ كما قال ابن فهد: "وكان ج ل  طلبه  

 . (1) يف العشر الثاين بعد السبعمئة"
حبفظ كتاب هللا  قد بدأ  -كغريه من طلبة العلم يف كل زمان   -                       وال شك أن احلافظ م غلطاي 

، مث حفظ املتون املشهورة آنذاك؛ ومنها:  (2) "وأوالها ابلسبق والتقدمي ،العلوم             إذ كان أجل  تعاىل "
، وعرض األخري على شيخه تقي الدين السبكي (3)                                 لثعلب، وكفاية املتحفظ البن األج د اب الفصيح
للبغوي على شيخه أب ح السنة ا من شر                     ، وأخرب أنه قرأ جزء  (4) ه(، وهو أمرد بغري حلية715سنة )

 .(5) ه(711احلسن احلجازي يف شهور سنة )
قال ابن تغري بردي: "وطلب احلديث بعد العاشرة وسبعمئة، فأكثر عن شيوخ ذلك 

 .(6)العصر"

 
 (. 91حلظ األحلاظ )ص (1) 

  . (1/106اجلامع ألخلق الراوي وآداب السامع ) (2) 

 (. 11/256(، واملنهل الصايف )6/115(، والدرر الكامنة )433/ 5ينظر: أعيان العصر ) (3) 
لتنبيه على ما تلحن فيه العامة.  ؛ الشهري بـ"ثعلب"؛ وضعه يف فصيح الكلم وا منت ألب العباس أمحد بن يىي الشيباين لفصيح:وا

 ([.  4]ينظر: منت موطأة الفصيح )ص
تاج إليه من غريب الكلم.                                                                 وكفاية املتحفظ: كتاب خمتصر يف اللغة وما ي 

ه(، واألجداب: نسبة إىل )أجدابية(؛ بلد  470الطرابلسي، عامل لغوي، تويف حنو ) أمحدبن إبراهيم بن إمساعيل هو:               ابن األ ج د اب و 
 برقة وطرابلس )يف ليبيا(.   بني

   ([.1/32(، األعلم )1/408(، بغية الوعاة )1/193(، إنباه الرواة ) 1/100]معجم البلدان )

 (. 91حلظ األحلاظ )ص (4) 
األشعري، ويل قضاء دمشق يف   الشافعي  ، السبكي  علي بن عبد الكايف بن علي  سن، ، أبو احلتقي الدين  والسبكي هو: القاضي 
                                                                                              أل ف كتب ا كثرية؛ منها: تكملة شرح املهذب، وشرح املنهاج، وتعرض يف بعض كتبه البن تيمية رد ا وخمالفة،                زمانه، ودر س و 

  [.(74/ 4الكامنة )الدرر ، (21/166الوايف ابلوفيات )ه(. ]756                          غفر هللا هلم مجيع ا، وتويف سنة )

 (. 262/ 1اإلعلم بسنته عليه السلم ) (5) 

   (. 11/256املنهل الصايف ) (6) 
: املنهل الصايف وخمتصره: الشايف، وكتاب: النجوم      أل فاحلنفي املؤرخ،  ، مجال الدين يوسف وابن تغري بردي هو: أبو احملاسن 

  . ([9/472شذرات الذهب ) (، 10/305ه(. ]الضوء اللمع )874الزاهرة وغريها؛ تويف سنة )
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                                                          وهذا يدل على أن احلافظ م غلطاي قد اشتغل على نفسه من جانبني: 
 كثرة السماع والقراءة على الشيوخ.  -1
 ة والتحصيل الذايت.والقراء ظة احلفكثر   -2

                                                                                     ويف ذلك يقول احلافظ ابن حجر: "أكثر جد ا من القراءة بنفسه، والسماع"، وقال ابن فهد: "قرأ 
 . (1)                                                                  بنفسه وأكثر جد ا"، وكذا قال ابن تغري بردي وزاد: "ودأب وحص ل وتفقه"

 وقد أعانه هللا على ذلك أبمور منها:  
الكتب واألصول،   هم العلمي الكبري، مع كثرة ما مجع من؛ بنشاطتوافر جهابذة األئمة يف بلده

 وحتبيب املطالعة والبحث له؛ مع الصرب واجللد على ذلك كله. 
 ما يدل على األول.  -إن شاء هللا  -وسيأيت يف ذكر شيوخه 

                   ه كتب  كثرية، وأصول                                                          وأما كثرة الكتب يف مكتبته وتنوع ها فيقول عنها الصفدي: "عند
 .(3)                                كثري: "وكانت عنده كتب كثرية جد ا" ل ابن  ، ويقو (2) صحيحة"

وأما صربه وجلده يف العلم؛ فيدل عليه ما جاء يف ترمجته: أبنه كان كثري السكون، وامليل إىل  
لدأب                                                                                       املوادعة والركون، جامد احلركة، دائم االشتغال، م نجمع ا عن الناس، يلزم املطالعة والكتاب وا

 .  (4)يف ذلك 
ومؤلفاته، وأن يضرب من كل  عارفه، وتكثر منسوخاته عد هذا؛ أن تتوسع مستغرب بومن غري امل

                                                                              فن بسهم، قال الصفدي: "مجع جماميع حسنة، وأل ف تواليف أتعب فيها أانمله، وكد  فيها  
 . (5) أجفانه"

 . (6)                                                وقال ابن انصر الدين: "كان معدود ا يف احلفاظ املصنفني"
 .(1)                          م، وصن ف، وكتب خبطه الكثري"عدة علو وقال صاحب املنهل الصايف: "برع يف 

 
 (. 11/256(، املنهل الصايف )91حلظ االحلاظ )ص (،6/114الدرر الكامنة ) (1) 
 (. 5/435أعيان العصر ) (2) 

 (. 18/633البداية والنهاية ) (3) 

 (. 94(، وحلظ األحلاظ )ص1/73(، والذيل على العرب )433/ 5ينظر: أعيان العصر ) (4) 

 (. 5/433)أعيان العصر  (5) 

 (. 315/ 2لتبيان لبديعة البيان )ا (6) 
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نه يف العديد من العلوم، إال أن براعته ظهرت جلية يف:                          نيفه تلك؛ ظهر للناس متك  ومن تصا
 احلديث واللغة واألنساب.

، يعرف القدمي واحلديث، ويطول يف                                                                      أما احلديث وعلومه: فقد وصفه مَتمجوه أبنه: شيخ  حديث 
أنه كان ذا اطلع كبري،  ، و ، وينتقي مبعرفته الطيب من اخلبيث(2)ثفرع أثيىل السماء بإمعرفة األمساء 

                                                                                  واب ع واسع يف احلديث وطرقه وعلومه، بل ذكر ابن حجر: أن رائسة احلديث انتهت إليه يف زمانه  
 .(4) ، واستحق أن يلقبه أبو زرعة العراقي بشيخ احملدثني(3)                                 فأخذ عنه عامة م ن لقيهم من املشايخ

واجلهبذ الذي ال نظري له، فشهد  لبحر الذي ال ساحل له، نساب: فكان فيها افة ابألوأما املعر 
 له هبا معادوه قبل أحبابه، وأذعن له هبا أقرانه وطلبه. 

                       ، ووصفه غريه ابلن سابة،  (5)                                                          يقول تلميذه أبو بكر املراغي: "وكان عارف ا ابألنساب معرفة اتمة"
، املتسع  الباع يف األ  . (6)نساب                                   العلمة  العارف 

مغلطاي وابن كثري وابن  :العراقي عن أربعة تعاصروا: أيهم أحفظسئل احلافظ أبو الفضل وقد 
على أغلط تقع منه يف  ؛مغلطاي :ا وأعلمهم ابألنساب              أوسعهم اطلع                           رافع واحلسيين؟ فأجاب: أن  

يث لب احلدوأقعدهم لط ،ابن كثري :وأحفظهم للمتون والتواريخ ،تصانيفه ولعله من سوء الفهم
وهو أدوهنم  ؛احلسيين :وأعرفهم ابلشيوخ املعاصرين وابلتخريج ،ابن رافع :ف واملختلفوأعلمهم ابملؤتل 

 . (7)"يف احلفظ

 
 (. 11/256املنهل الصايف ) (1) 

  ، مادة: أثث[. (110/ 2)أي: طويل. ]لسان العرب   (2) 

(، واملنهل  11/9(، والنجوم الزاهرة )94(، وحلظ األحلاظ )ص8/125(، ولسان امليزان )5/433ينظر: أعيان العصر )  (3) 
 (. 1/359احملاضرة ) (، وحسن 11/256الصايف ) 

 (. 1/70الذيل على العرب ) (4) 
 (. 324مشيخة اإلمام املراغي )ص (5) 

(، وحسن احملاضرة  8/127(، ولسان امليزان )2/199(، واتريخ ابن قاضي شهبة )2/315يان ) ينظر: التبيان لبديعة الب  (6) 
 (، وغريها.  1/359)

 السائل هو احلافظ ابن حجر. ( وفيه أن 2/942وتدريب الراوي )، (241ذيل طبقات احلفاظ للسيوطي )صينظر:   (7) 
تصانيف منها: الذيل على عرب الذهيب، والتذكرة يف رجال   واحلسيين هو: أبو احملاسن، حممد بن علي بن احلسن الدمشقي، له  

 . ([100(، حلظ األحلاظ )ص5/314]الدرر الكامنة ) ه(.765العشرة وغريها، تويف سنة )
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وأما تبحره يف اللغة وعلومها: فيكفي فيه شهادة احلافظ ابن حجر حني قال: "كان كثري  
ملتحفظ، والفصيح لثعلب، كفاية ااالستحضار هلا، متسع املعرفة فيها"، وقال ابن فهد: "كان يفظ  

 . (1) تساع يف نقل اللغة"وله ا
كما أنه كان جييد النظم، ويسن األسلوب األدب يف الكتابة واملراسلة، كما كشف عن ذلك 

 .  (2)                                     الصفدي يف بعض مراسلته مع احلافظ م غلطاي
شهبة:   وله فيما سوى ذلك من الفنون املتعددة مشاركة واطلع وإجادة، قال ابن قاضي 

 .  (3) ة، املؤرخ، الفقيه"                         "احلافظ، امل ط لع، الن ساب
؛ مما يدل على الشغف يف (4)                                                      ومن تلك الفنون أيض ا: أنه قرأ على مجاعة من فضلء األطباء 

                       الطلب، والن هم العلمي.
: كالظاهرية،  (5)                                                            كل  ذلك أه له ألن يتوىل التدريس يف أشهر املدارس العامرة يف زمانه 

ي            والص ر غ    وغريها.  (6) ة، والناصرية          ت م ش 

 
 (. 94حلظ األحلاظ )ص (، 8/127يزان )لسان امل (1) 

  . ( 435/ 5أعيان العصر وأعوان النصر ) (2) 

 (. 11/9لنجوم الزاهرة ) ا(، وينظر: 198/ 2اتريخ ابن قاضي شهبة ) (3) 
                                                                                                             وابن قاضي شهبة هو: أبو بكر بن أمحد بن حممد؛ فقيه الشام ومؤرخها؛ اشتهر بذلك لكون جده أقام قاضي ا بشهبة السوداء  

 ه(. 851طبقات الشافعية، وكفاية احملتاج، تويف سنة ) سنة، له العديد من املصنفات؛ ومنها: ( 40)
 . ([1/73)(، شذرات الذهب 11/21]الضوء اللمع )

مسعت بعض مشايخ   /أ[ حيث قال: "301، والسفر الثاين عشر من خمطوطة التلويح ](11/13عمدة القاري )ينظر:  (4) 
 ...". األطباء يقول 

(، وينظر للتوسع: مقدمة د.  94                                   ر هذه املدارس ابن  فهد يف حلظ األحلاظ )ص                                   ذكر ذلك غري واحد من املَتمجني؛ وعد  أكث  (5) 
    (. 43ص)  ورسالة: احلافظ مغلطاي بن قليج وجهوده يف علم احلديث(، 34املنظوم )ص حسن عبجي على الدر

ة كتب تشتمل على  وجعل هبا خزانه( ابلقاهرة، وأمتها يف سنتني، 660الظاهرية: بدأ بناءها امللك الظاهر بيربس سنة ) (6) 
يف                        من أجل  مدارس القاهرةتعاىل، وهي  كتاب هللاأمهات الكتب يف سائر العلوم، وبين جبانبها مكتبا لتعليم أيتام املسلمني  

 [. (226/ 4)  واالعتباراملواعظ  زماهنا. ]
ي ةو  ة، جبوار جامع أمحد بن طولون،  ه(، خارج القاهر 756بناءها األمري سيف الدين صرغتمش الناصري سنة )بدأ  :                  الص ر غ ت م ش 

 ([. 4/264عتبار )                                                    وجعلها وقف ا على الفقهاء احلنفية اآلفاقية. ]املواعظ واال
ي ة أول ما فتحتاب                    ]أي: احلافظ م غلطاي[ ودرس قال ابن حجر: " ا بعده     ه         ومل يل   ،                             مث صرفه عنها ص ر غ ت م ش نفسه ،                             لص ر غ ت م ش 
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  ، (1)يلزم قاضي القضاة جلل الدين القزويين                    ]أي: احلافظ م غلطاي[ كان: "قال الصفدي 
يف سنة أربع   -تعاىل   -د الناس         بن سي   االدين حممد                                           وانتفع بصحبته كثريا ، فلما مات الشيخ فتح  

ه، وقام الناس           ية مكان  ديث ابلظاهر يس احله تدر                                                وثلثني وسبعمئة، تكلم القاضي له مع السلطان، فوال  
 .(2) "وقعدوا ألجل ذلك، ومل يبال هبم

؛ فطلب من بعض خواصه أن  (3)                                                  وعرضت مسألة  لسلطان بلده امللك الناصر حممد بن قلوون
 . (4)                                      رو شيء  فيها، وأجاب عنها احلافظ م غلطاي                                            يسألوا مجاعة العلماء عنها، فأجابوا: أبنه مل ي  

                                                        طان؛ وما اختطه احلافظ م غلطاي لنفسه من تتبع كتب العلماء  السل ه احلظوة عند ذكانت هورمبا  
ونقدها، وبيان ما فيها من املآخذ، مع بعض العبارات القاسية على مؤلفيها؛ قد سببت له منافسة  

                                                           وحسد ا من بعض أقرانه؛ نتج عنها بلء وحمنة أييت ذكرها إن شاء هللا. 
                                       السلطان، صابر ا على أذى األقران، مشتغل                  عازف ا عن مناصب  ة حياته                      وظل احلافظ م غلطاي بقي

 ابلتأليف والتصنيف والتدريس حىت توفاه هللا تعاىل.  

 
 ([. 8/126]لسان امليزان ) ." احلديث بل تداوهلا من ال خربة له بفن  ؛حمدث

س!".                                                          شيخنا؛ فكيف لو أدرك وقتنا والك ذ بة من الصغار شيوخ الدرو                                                 قال السخاوي معلق ا على كلم شيخه ابن حجر: "رحم هللا
 ([. 1/88]وجيز الكلم يف الذيل على دول اإلسلم )

                  ه(، وهي من أ جل   703                                    أمت ها امللك الناصر حممد بن قلوون سنة )                                            ئها السلطان زين الدين ك تـ بـ غ ا املنصوري، و ا والناصرية: أمر ببن
 ( وسقط اسم املدرسة من املطبوع[. 4/229واالعتبار ) مباين القاهرة. ]املواعظ  

طلب احلديث  ، قاضي الداير املصرية، حممد بن عبد الرمحن بن عمر القزويين الشافعي  إلمام جلل الدين أبو عبد هللااهو:  (1) 
   ([.199/ 3، الوايف ابلوفيات )(4/492أعيان العصر ) ه(. ]739، وتويف سنة )فىت ودرس وانظر أو   ،وقرأ 

 . (434/ 5أعيان العصر وأعوان النصر ) (2) 

ا دانت له          ا عظيم           كان ملك  هو: السلطان امللك الناصر أبو الفتح حممد بن قلوون الصاحلي، من سلطني املماليك مبصر،   (3) 
   [. (4/251الوايف ابلوفيات ) ه(. ]741، تويف سنة )لطاعة العباد وملوك األطراف اب

مل أيكل   -بعد األكل من الشاة املسمومة  - ة املسألة: هل جاء يف األخبار أن النيب (، وخلص 2/1280الزهر الباسم ) (4) 
 وابن عساكر.                                                                                     من هدية تدى له؛ حىت أيمر صاحبها أن أيكل منها؟ وأجاب احلافظ م غلطاي بورود ذلك عند الطرباين 
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 الثانياملبحث 

 ه          ه، وتالميذ      شيوخ 
 

 :             احلافظ م غلطاي           أوال : شيوخ 
 

علم         بلد  ال                                                                      لقد من  هللا على احلافظ م غلطاي أن يكون يف زمن  هنضة العلوم ونضوج  املعارف، و 
والعلماء؛ حيث الدروس واملدارس، واجلد والتنافس، ووفرة الكتب وأدوات الطلب، واجتماع كبار  
                                                                                 األئمة، وسادة األمة، وبذ هل م أوقات م حلملة العلم من أقطار اإلسلم، مع احلرص على السماع 

 واإلمساع، وبذل اإلجازات للكتب واملصنفات.
مبا وهبه من ذكاء وحفظ واهتمام؛ أن تكون له  مث  ل هللا؛                            وقد استطاع احلافظ م غلطاي بفض

                                                                                          حظوة ومكانة عند العلماء؛ يقرأ على هذا، ويس م ع من هذا، ويستجيز الرواية عن آخرين، وأن يتوىل 
                                                                                         أبمر  منهم كتابة  ط باق الطلبة احلاضرين للدروس، وتدوين  أمسائهم، وتلك مهمة ت سند ملن كان حمل  

 الثقة واألمانة. 
              ، وقال أيض ا: (1) "ب الطباق   ت      وك   ،والسماع ،ا من القراءة بنفسه    جد          وأكثر  : "حجر ل ابن اق

وعبد الرحيم   ،                              بن دقيق العيد، و أب احملاسن اخلتينامن اتج الدين  :ا           الدين حمقق        علء              ومسع الشيخ  "
ما  سموعات ل من امل     وحص   ،ومن أهل عصره فبالغ ؛ا                    بوسي فأكثر عنه جد                           املنشاوي، و أب النون الد  

 . (2)"ه         يطول عد  
                                                                                       ونظر ا لكثرة شيوخ احلافظ م غلطاي فقد أل ف جزء ا خر جه لنفسه عن هؤالء الشيوخ؛ اط ل ع عليه 

 .(3) بعض أقرانه وانزعوه فيه 
                                                                          وفيما أييت: ذكر  من أمكن الوقوف عليه من شيوخ احلافظ م غلطاي، مع ذكر مصدر  أو 

                نص  على املشيخة                                   الشيخ، وسنة  وفاته، واملصدر  الذي ت لذلك صدرين من املصادر اليت ترمجم
 بنوعيها: السماع واإلجازة. 

 
 . (6/114الدرر الكامنة )  (1) 

 . ( 8/124لسان امليزان ) (2) 

 (. 55بذلك عداوات وحمن أييت تفصيلها )صلطاي يف مساعه من بعض الشيوخ، وحصلت له                نوزع احلافظ م غ (3) 
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 مصدر إثبات املشيخة الوفاة اسم الشيخ ومصادر ترمجته رقم

1 
علي بن أمحد السعدي، أبو احلسن احلنبلي = الفخر 

 ابن البخاري.
 ([20/121ابلوفيات )(، الوايف  3/373]العرب )

 ه690
اإليصال   (،1/218اإلعلم )

 [54]ص
 أجاز له إجازة

2 
 أمحد بن حممد، أبو العباس احلليب = ابن الظاهري

(، تذكرة احلفاظ 2/263]طبقات علماء احلديث )
(4/180]) 

 ه696
 [169اإليصال ]ص

 أجاز له إجازة

3 

حممد بن علي بن وهب، أبو الفتح القشريي = ابن 
 دقيق العيد

احلفاظ تذكرة    (،4/265]طبقات علماء احلديث )
(4/181]) 

 ه702
[، التلويح 298اإليصال ]ص

،  (1) [1/71[ و ]1/58]
 (1/71الذيل على العرب )

4 
 ( 2)حممد بن إمساعيل بن أسعد، اآلمدي = ابن التييت

(، الدرر الكامنة 2/162]الوايف ابلوفيات )
(5/121]) 

 (67/  2املشتبه )توضيح   ه704
 

 ( 3)طي التويناي      د  م  لا  عبد املؤمن بن خلف، أبو حممد 5
 ([6/116(، الدرر الكامنة )4/179]تذكرة احلفاظ )

 ه705

(، 2/967الزهر الباسم )
إصلح كتاب ابن الصلح 

(، التلويح 2/374)
[، الذيل على العرب 2/77]

(1/71) 

6 

ابن علي بن نصر هللا، أبو احلسن املصري =  
 الصواف

(، الدرر الكامنة 22/170]الوايف ابلوفيات )
(4/160]) 

 ه712

(، 175الواضح املبني )ص
[، الذيل على 1/86التلويح ]

 (1/71العرب )
 أجاز له إجازة

 
 اجعة. مت االعتماد على ترقيم موقع: موسوعة اإلمام البخاري ملخطوطات التلويح؛ ليكون أسهل يف العزو واملر  (1) 

  ، مادة: تيت[. (148القاموس احمليط )صلعل هذه النسبة لتيت: جبل قرب املدينة. ] (2) 

  [. (56األنساب )ص لب اللباب يف حترير ]  قرية قرب دمياط. ؛ تونةنسبة إىل:   (3) 
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7 
عيسى بن عبد الرمحن بن معايل، أبو حممد شرف 

 الدين املقدسي الصاحلي احلنبلي
 ([4/239الكامنة )(، الدرر  3/712]أعيان العصر )

 (1/267اإلعلم ) ه717

 طباخ الصوفيةاهري =  حممد بن حممد بن عيسى الق 8
 ([5/473(، الدرر الكامنة )4/49]العرب )

 ه718
(، 1/71الذيل على العرب )
 (6/114الدرر الكامنة )

 ( 1)                                         نصر بن سليمان بن عمر، أبو الفتح امل ن ب جي 9
 ([2/194املضيئة )(، اجلواهر  4/55]العرب )

(، التلويح 2/499اإلعلم ) ه719
[1/400]  

10 
أبو حممد وأبو علي عيسى،   احلسن بن عمر بن 

 ديالكر 
 ([12/122(، الوايف ابلوفيات )4/57]العرب )

 ه720
(، التلويح 1/222اإلعلم )

[، اتريخ ابن قاضي 1/29]
 (2/198شهبة )

11 
كمال الدين عبد الرحيم بن عبد احملسن بن حسن،  

 املنشاوي
 ([3/151(، الدرر الكامنة )4/58]العرب )

 ه720
مشيخة (،  1/181اإلعلم )

(، لسان 323ملراغي )صا
 (8/124زان )املي

12 
أمحد بن حممد بن علي بن شجاع، أبو العباس 

 القرشي
 ([1/334(، الدرر الكامنة )4/61]العرب )

 ه721
(، التلويح 1/247اإلعلم )

الكامنة   [، الدرر4/163]
(6/114) 

 حممد بن عبد احلميد، أبو عبد هللا اهلمذاين املهليب 13
 ([5/241لدرر الكامنة )(، ا4/62]العرب )

 ه721
(، التحفة 2/649اإلعلم )

 (77اجلسيمة )ص

14 

أمحد بن علي بن وهب، أبو العباس، اتج الدين = 
 أخو ابن دقيق العيد القشريي

(، الدرر الكامنة 7/159)]الوايف ابلوفيات 
(1/262]) 

 ه723
(، مشيخة 1/218اإلعلم )

(، الذيل 323املراغي )ص
 (1/71)على العرب  

15 
عبد هللا بن علي بن عمر بن شبل، أبو بكر 

 الصنهاجي
 ([3/55(، الدرر الكامنة )2/41]ذيل التقييد )

 ه724
[، اإلعلم 153اإليصال ]ص

(، التحفة اجلسيمة 2/649)
 (73)ص

 
  [. (12/440األنساب للسمعاين )] .إحدى بلد الشام                 نسبة إىل م ن ب ج:  (1) 
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16 
 حممود بن سليمان بن فهد، أبو الثناء احلنبلي احلليب

ة (، الدرر الكامن4/459]ذيل طبقات احلنابلة )
(6/82]) 

 (179الواضح املبني )ص ه725

17 

= ابن   ، تقي الدينحممد بن أمحد بن عبد اخلالق
 الصائغ 

(، طبقات الشافعية البن قاضي شهبة 4/73]العرب )
 ([5/48الكامنة )(، الدرر  2/282)

 (1/448الزهر الباسم ) ه725

 علي بن جابر، أبو احلسن، نور الدين اهلامشي 18
 ([20/171لوفيات )وايف اب(، ال4/73]العرب )

 (102التحفة اجلسيمة )ص ه725

19 
= ابن   (1)علي بن عمر، أبو احلسن، نور الدين الواين

 الصالح الصويف
 ([21/244ابلوفيات )(، الوايف  4/80]العرب )

 ه727
(، الواضح 1/201اإلعلم )

(، التلويح 27املبني )ص
[4/40] 

 ن تيميةأمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم اب 20
 ([7/11(، الوايف ابلوفيات )4/192]تذكرة احلفاظ )

 ه728

إكمال تذيب الكمال 
(، الواضح املبني 5/83)

(، مشيخة املراغي 92)ص
 (323)ص

21 

يونس بن إبراهيم بن عبد القوي، أبو النون الكناين 
 (2)بوسي                الداببيسي = الد  

(، الدرر الكامنة 29/173]الوايف ابلوفيات )
(6/259]) 

 ه729

(، الواضح 1/233لم )عاإل
(، التلويح 119املبني )ص

مشيخة املراغي [،  3/31]
 (323)ص

22 
أمحد بن أيب طالب، أبو العباس احلنفي = ابن 

                 نة احلج ار الصاحلي      الش  ح
 ([8/142(، الوايف ابلوفيات )4/88]العرب )

 ه730

(، إصلح  2/715اإلعلم )
كتاب ابن الصلح 

اغي (، مشيخة املر 2/374)
 (323)ص

 
  [.(65خمتصر فتح رب األرابب )ص] . سط             تعمل هبا الب    -بلدة أبذربيجان  -من نواحي تفليس    قلعة قريبة ؛وان نسبة إىل:   (1) 

 [.  (5/305األنساب للسمعاين )نسبة إىل الدبوسية: بلدة بني خبارى ومسرقند. ] (2) 
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23 
موسى بن علي بن يوسف القطيب، أبو عمران 

 اخلطيب
 ([6/143(، الدرر الكامنة )2/282]ذيل التقييد )

 (3/1011)اإلعلم   ه730

24 
، أبو احملاسن (1)                           يوسف بن عمر بن حسني اخل ت ن  

 احلنفي
 ([29/119(، الوايف ابلوفيات )4/89]العرب )

 ه731

(، الواضح 1/177اإلعلم )
(، التحفة 44بني )صامل

(، مشيخة 69اجلسيمة )ص
 (323املراغي )ص

 أمحد بن عبد احملسن بن عيسى = ابن الرفعة العدوي 25
 ([1/223(، الدرر الكامنة )7/95فيات )]الوايف ابلو 

 (2/649اإلعلم ) ه731

26 

بن مصطفى، فخر الدين املاردين   عثمان بن إبراهيم
 = ابن الرتكماين

الوايف ابلوفيات   (،3/212]أعيان العصر )
(19/306]) 

 [1/336التلويح ] ه731

27 
علي بن إمساعيل بن إبراهيم بن قريش، أبو احلسن 

 املخزومي املصري
 ([20/152(، الوايف ابلوفيات )4/93]العرب )

(، الذيل 2/617اإلعلم ) ه732
 (1/71على العرب )

28 
 حممد بن إبراهيم، أبو عبد هللا الكناين احلموي =

 بدر الدين ابن مجاعة  القاضي
 ([2/15(، الوايف ابلوفيات )4/96]العرب )

 ه733
(، الزهر 1/233اإلعلم )
(، التلويح 1/401الباسم )
[2/107] 

 حممد بن حممد، أبو الفتح = ابن سيد الناس 29
 ([5/476(، الدرر الكامنة )4/197]تذكرة احلفاظ )

 (93حلظ األحلاظ )ص ه734

30 
 لدين احلليب  لنور، أبو علي قطب ان عبد اعبد الكرمي ب
 ه735 ([19/55(، الوايف ابلوفيات )4/101]العرب )

تذيب الكمال إكمال  
(6/114) 

31 
عبد احملسن بن أمحد بن حممد، أبو الفضل املصري 

 = ابن الصابوين
 ه736

(، التلويح 1/321اإلعلم )
[1/79] 

 
، مدينة يف بلد الَتك. ] (1)    [.(210/ 2توضيح املشتبه )                                  نسبة إىل: خ نت 
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(، الدرر الكامنة 19/100]الوايف ابلوفيات )
(3/215]) 

32 
حيىي بن يوسف بن أيب حممد، أبو زكراي شرف الدين 

 ابن أيب الفتوح = ابن املصري
 ([6/200(، الدرر الكامنة )2/310لتقييد )]ذيل ا

 ه737
(، الواضح 1/58اإلعلم )

(، 112و17املبني )ص
 [1/93التلويح ]

33 
عبد القادر بن عبد العزيز بن امللك املعظم عيسى، 

 الدينأبو حممد، أسد  
 ([19/26(، الوايف ابلوفيات )4/109العرب )]

 ه737
(، الواضح 4/1227اإلعلم )

 (173)صاملبني  

34 
أمحد بن منصور، أبو العباس بن أيب الفتح اجلوهري 

 احلليب
 ([1/377(، الدرر الكامنة )1/404]ذيل التقييد )

 (2/618اإلعلم ) ه738

35 
دين جمد ال  إبراهيم بن علي بن أيب طالب، أبو الفتح

 ( 1)ي   م     ي            = ابن اخل  
 ([1/53(، الدرر الكامنة )6/39]الوايف ابلوفيات )

 ه738
(، الزهر 1/231علم )اإل

 (1/581الباسم )

36 
صاحل بن خمتار بن صاحل بن أيب الفوارس، أبو التقى 

 ( 2)        األ شن هي
 ([2/361(، الدرر الكامنة )2/19]ذيل التقييد )

 ه738
ح (، التلوي1/58اإلعلم )
[1/40] 

37 
حممد بن عبد الرمحن بن عمر، أبو املعايل جالل 

 الدين القزوين
 ([5/249(، الدرر الكامنة )4/113)]العرب  

 ه739
(، أعيان 41اإلشارة )ص
 (5/434العصر )

38 

أمحد بن أيب بكر بن طيء، أبو العباس الزبريي 
 املصري

(، الدرر الكامنة 6/168]الوايف ابلوفيات )
(1/126]) 

 ه740
اب ابن الصلح ح كتإصل

(2/372) 

 
  [. (3/495توضيح املشتبه )] . د مهرة أبقصى اليمنذات اخليم من بل  :نسبة إىل  (1) 

  [.(1/276األنساب للسمعاين )] أبذربيجان.                        نسبة إىل: أ ش ن ه، بلدة  (2) 
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39 
 احلجاج املزييوسف بن عبد الرمحن بن يوسف، أبو  

(، الوايف ابلوفيات 4/193]تذكرة احلفاظ )
(29/106]) 

 ه742

إكمال تذيب الكمال 
(، 1/274(، اإلعلم )1/3)

(، 1/379الزهر الباسم )
 [2/77التلويح ]

40 
  الدينحممد بن يوسف الغرانطي، أبو حيان، أثري

 األندلسي
 ([5/175(، الوايف ابلوفيات )4/134]العرب )

 ه745
(، الزهر 1/238م )اإلعل

(، التلويح 1/551الباسم )
[5/37] 

41 
 علي بن عبد الكايف، أبو احلسن تقي الدين السبكي

(، الدرر الكامنة 21/166]الوايف ابلوفيات )
(4/74]) 

 ه756
(، حلظ 8/125لسان امليزان )

 (91صاألحلاظ )

42 
حممد بن حممد بن عبد الكرمي، أبو الربكات، مشس 

 اجلذامي اإلسكندري الصويفالدين  
 ([5/454]الدرر الكامنة )

(، التلويح 1/428اإلعلم ) ه758
[1/414] 

 من النساء

43 
ست الوزراء بنت عمر بن أسعد بن املنجا، أم 

 هللا التنوخية عبد
 ([15/73(، الوايف ابلوفيات )4/44]العرب )

 ه716
التبيان لبديعة البيان 

(، اتريخ ابن قاضي 2/315)
 (2/198شهبة )

44 
 رقية بنت تقي الدين ابن دقيق العيد، أم عبد الرمحن

(، الدرر الكامنة 14/95]الوايف ابلوفيات )
(2/240]) 

 (2/652اإلعلم ) ه741

 ترامجهم وفاتهم أو مل أقف علىشيوخ 

 ؟ ازيعلي بن موسى، أبو احلسن احلج 
(، التحفة 1/262علم )إلا

 (80اجلسيمة )ص

 
احلسني بن علي بن حممد بن عبد القوي علي بن  

 األنصاري
 (3/1057اإلعلم ) ؟

 علي بن حممد بن حممد بن عبد القوي، أبو احلسن 
 جلده(  نسب)ولعله الذي قبله  

 [5/62التلويح ] ؟
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الطليطلي =   ، أبو عبد هللاحممد بن أمحد بن فرحون

 بس بن الياا
 (9/201توضيح املتشبه ) ؟

 

  (1)حممد بن عامر بن حسني أبو الربكات األجدايب
 اجلودي

 )جد مغلطاي ألمه(
 [(1/375تبصري املنتبه بتحرير املشتبه )]

 ؟
[، التلويح 169اإليصال ]ص

[1/72] 

 
حممد بن حممد بن حممد بن زيد النفاحي الصويف 

 الرحالة
 (2/54توضيح املشتبه ) ؟

 

  

 
 سبق أهنا نسبة إىل: أجدابية، بلدة بني برقة وطرابلس )ليبيا(.  (1) 
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 :       م غلطاياحلافظ يذ : تالم      ثاني ا

 
                                                                                        شيخ  كاحلافظ م غلطاي يف سعة اطلعه وكثرة مؤلفاته، وبذل ه أوقات ه للنفع والتدريس؛ ال ي ستغرب 

                                                         أن يكون حمط  أنظار الطلبة ومقصد هم، تعلم ا ومساع ا وإجازة. 
اه من  فأخذ عنه عامة من لقين ؛ انتهت إليه رائسة احلديث يف زمانه: "قال ابن حجر 

 . (1)"                     وإمساعيل احلنفي، و غريهم ، وي   ج        والد   ،والبلقيين ،ملشايخ كالعراقيا
                                                                          ويف اجلدول التايل ذكر  لتلميذ احلافظ م غلطاي الذين دل ت املصادر على مساعهم منه، 

 واستفادتم من علومه: 
 
 مصدر إثبات التتلمذ سنة الوفاة ، ومصادر ترمجتهاسم التلميذ الرقم

1 

هللا مشس يبك، أبو عبد  لي بن أحممد بن ع
 احلنفي  (2)ي    وج     ر             الدين الس  
(، الدرر الكامنة 4/158]الوايف ابلوفيات )
(5/310]) 

 (8/125لسان امليزان ) ه744
 

2 

أمحد بن رجب بن احلسن، أبو العباس 
 والد احلافظ ابن رجب،  (3)       الس المي

(، شذرات الذهب 1/151]الدرر الكامنة )
(8/396]) 

أو  744
 ه745

معجم شيوخ أمحد ى من نتقامل
(، التبيان 141بن رجب )ص

 (2/315لبديعة البيان )

3 
سعيد بن عبد هللا، أبو اخلري جنم الدين، 

 احلنبلي  (4)الدهلي
 ه749

التبيان لبديعة البيان 
(2/315) 

 
   (. 8/125لسان امليزان ) (1) 

  [. (7/127عاين )األنساب للسم] . بنواحي حران بلدةسروج، نسبة إىل:  (2) 

   [. (7/323األنساب )نسبة إىل: مدينة السلم )بغداد(. ] (3) 
 [. (130ذيل لب اللباب يف حترير األنساب )ص] .وهي أكرب مدن اهلند دهلي،   نسبة إىل: (4) 
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(، الدرر الكامنة 5/145]الوايف ابلوفيات )
(2/269]) 

4 

بن حممد بن علي بن أمحد، مشس الدين = ا
 صرياب امل   ز  أيب  
(، ذيل التقييد 1/361]إنباء الغمر )
(1/174]) 

 ه790
 (1/174ذيل التقييد )

 

5 

عبد هللا بن مغلطاي بن قليج، أبو بكر، مجال 
 (             احلافظ م غلطايالدين البكجري احلنفي )ابن 

(، الدرر الكامنة 2/67]ذيل التقييد )
(3/91]) 

 (1/386إنباء الغمر ) ه791

6 

مد، أبو عبد هللا مشس حمسى بن حممد بن مو 
 الدين = ابن سند اللخمي املصري

(، طبقات الشافعية البن 1/268ذيل التقييد )]
 [(3/178قاضي شهبة )

 ه792
التبيان لبديعة البيان 

(2/315) 

7 

                                        حممد بن ب  ه ادر بن عبد هللا، أبو عبد هللا بدر 
 الدين، الزركشي الشافعي

ة  ]طبقات الشافعية البن قاضي شهب
 ([1/446(، إنباء الغمر )3/167)

 ه794
طبقات الشافعية البن قاضي 

(، إنباء الغمر 3/167شهبة )
(1/446) 

8 

إبراهيم بن موسى بن أيوب، أبو حممد برهان 
 الشافعي  (1)                  الدين، األ ب  ن اسي

(، الضوء اللمع 1/456]ذيل التقييد )
(1/172]) 

 ه802
 يطبقات الشافعية البن قاض

 (4/5شهبة )
 

9 
إبراهيم بن حممد، أبو الفداء جمد   يل بن إمساع 

 الدين، الكناين احلنفي
(، الضوء اللمع 2/117]إنباء الغمر )

(، 8/124لسان امليزان ) ه802
 (2/286الضوء اللمع )

 
 ([. 4/5طبقات الشافعية البن قاضى شهبة )]  يف مصر. قرية صغرية ابلوجه البحري                  نسبة إىل: أ ب ناس،  (1) 
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(2/286]) 

10 

موسى بن حممد بن حممد بن أيب بكر، أبو  
 الربكات شرف الدين األنصاري الشافعي

اللمع الضوء    ،(2/195الغمر )إنباء  ]
(10/189]) 

 ه803
، (10/189الضوء اللمع )

 (9/64شذرات الذهب )

11 

يوسف بن موسى بن حممد، أبو احملاسن مجال 
 احلليب احلنفي  (1)              الدين، امل ل طي
(، إنباء الغمر 13/24]النجوم الزاهرة )

(2/196]) 

 ه803
(، الضوء 2/197إنباء الغمر )
 (10/335)اللمع  

12 

ين ، أبو علي سراج الدبن أمحدعمر بن علي  
 = ابن امللقن الشافعي

 (،4/44]طبقات الشافعية البن قاضي شهبة )
 ([2/216)  إنباء الغمر

(، 129حلظ األحلاظ )ص ه804
 (6/100الضوء اللمع )

13 

                                    عمر بن ر سالن بن نصري، أبو حفص = سراج 
 الشافعي  (2)               الدين الب لق ين

مع (، الضوء الل2/245الغمر )]إنباء  
(6/85]) 

 (8/124لسان امليزان ) ه805

14 

عبد الرحيم بن احلسني، أبو الفضل = زين 
 الدين العراقي الشافعي

(، الضوء اللمع 2/275]إنباء الغمر )
(4/171]) 

(، حلظ 8/124لسان امليزان ) ه806
 (94األحلاظ )ص

15 
احلسن = علي بن أيب بكر بن سليمان، أبو  

 عينور الدين اهليثمي الشاف
، الضوء اللمع (156حلاظ )صاأل  حلظ]

 (94حلظ األحلاظ )ص ه807

 
   [. (5/192لدان )معجم الب، ( 12/421)األنساب                                                          بة إىل: م ل طية، بلدة للمسلمني من بلد الروم تتاخم الشام. ]نس (1) 
  [. (1/591توضيح املشتبه )] .من قرى مصر ة، لقين    ب    :نسبة إىل  (2) 
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(5/200]) 

16 

أمحد بن حممد بن عمر، أبو العباس بدر 
 الشافعي  (1)                  الدين، الط ن  ب ذي

(، الضوء اللمع 3/70]اجملمع املؤسس )
(2/56]) 

 ه809
(، 3/70اجملمع املؤسس )
 (2/56الضوء اللمع )

17 

بو بكر تقي رمحن، أحممد بن حممد بن عبد ال
 (2)                الدين = الد ج وي

(، الضوء اللمع 2/374]إنباء الغمر )
(9/91]) 

 (8/124لسان امليزان ) ه809

18 
عبد هللا بن أمحد بن علي، أبو املعايل مجال 

                    الدين = ابن الع رايين
 ([2/391(، إنباء الغمر )2/27]ذيل التقييد )

 ه810
(، الضوء 2/27ذيل التقييد )

 (5/8)اللمع  

19 

أبو بكر بن حسني بن عمر، زين الدين = ابن 
 الشافعي  (3)              احلسني امل ر اغ ي

(، 4/7]طبقات الشافعية البن قاضي شهبة )
 ([3/23إنباء الغمر )

 ه816
طبقات الشافعية البن قاضي 

الضوء اللمع   (،4/7شهبة )
(11/28) 

20 

أبو الطاهر جمد الدين =   حممد بن يعقوب،
 الفريوز آابدي

(، 4/63ة البن قاضي شهبة )الشافعي]طبقات  
 ([3/47إنباء الغمر )

 ه817
الرسالة العلمية للباحث مخيس 

الغامدي يف حتقيق "الزهر 
 . (4)(1/67الباسم" )

 
  [. (169األنساب )ص لب اللباب يف حترير                              نسبة إىل: ط نب ذى، قرية مبصر. ] (1) 

  ، ( 103لب اللباب )صرية على شط النيل مبصر، كما قال السيوطي، وضبط الزبيدي داهلا ابلكسر. ]، ق              نسبة إىل: د جوة (2) 
   [.(35/ 38اتج العروس )

  [. (12/172األنساب للسمعاين ) نسبة إىل: املراغة، بلد من بلد أذربيجان, ] (3) 

 املقيد على نسخة املؤلف.  )الزهر الباسم(أفاد الباحث بوجود اسم الفريوز آابدي ضمن مساع بعض أجزاء   (4) 
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21 

حسني بن علي بن سبع، أبو علي شرف 
 املالكي  (1)              الدين الب وصريي

(، الضوء اللمع 3/557]إنباء الغمر )
(3/150]) 

(، الضوء 3/557مر )إنباء الغ ه838
 (3/150ع )اللم

22 

عبد الرمحن بن عمر بن عبد الرمحن، أبو زيد 
 املقدسي احلنبلي  (2)             = الق ب ايب   
(، الضوء اللمع 3/559]إنباء الغمر )
(4/113]) 

(، الضوء 3/559إنباء الغمر ) ه838
 (4/113اللمع )

 النساءومن 

 ملوك بنت علي احلسين 23
 اي(                )زوج احلافظ م غلط

 (8/268ضيح املشتبه )و ت ؟

 

 

 

 

  

 
  [.(2/361)األنساب للسمعاين  ] .وهي بلدة بصعيد مصر  ، وصري   ب    :ىل إنسبة   (1) 

  [. (197ذيل لب اللباب )ص                                                                       نسبة إىل: الق باب؛ مجع قبة، وهي عدة حمال  بنيسابور ومسرقند والعراق ومصر. ] (2) 
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 املبحث الثالث 

 رحالته

 

، والتثبت منها، وضبط  جلمع السنة النبوية       هامة                                        لقد كانت الرحلة يف القرون األوىل وسيلة  
ومعرفة رواتا، ومذاكرة العلماء احلفاظ                                                         ألفاظها، وطلب ا لعلو أسانيدها، ومحايتها من الدخيل عليها، 

 .(1) حوهلا 
                                      "فصارت الرحلة بعد  لطلب اإلجازة، وعلو  ، وانتشار كتبها يف األمصار؛ السنة تدوين      بعد  أما و 

 . (2)اإلسناد، وتلقي العلم ليس إال"
 املقصود يف الرحلة يف احلديث أمران: : "يقول اخلطيب البغدادي 

   .وقدم السماع ،حتصيل علو اإلسناد :أحدمها
 نهم.  عتفادة واالس ،لقاء احلفاظ واملذاكرة هلم :والثاين

فل فائدة يف الرحلة، واالقتصار   ؛ ومعدومني يف غريه ،فإذا كان األمران موجودين يف بلد الطالب
 . (3)"على ما يف البلد أوىل

تدوين ترامجهم، إما لقلتها                                                                 وهذا الكلم ي فسر لنا قل ة التعرض لرحلت أئمة العصور املتأخرة عند 
 م له.                                      ا لكوهنا مفهومة من خلل ذكر شيوخ املَتج  لب، وإمابلفعل بسبب توافر األئمة يف بلد الطا

  إال يف                       هلا؛ ال جند ذكر ا لرحلته     ت                         يف خمتلف الكتب اليت تعرض                احلافظ م غلطايوابلنظر يف ترمجة 
 .(4) "             ل وكتب وصن ف   ح     ر                                          ابن تغري بردي حني قال عن احلافظ م غلطاي: "كلمة 

وسألته عن أول مساعه؟ فقال: رحلت قبل  " : اقي                                        وأيض ا يف هذه اإلشارة اليسرية من قول العر 
 . (5)"ا                 ا؟ قال: مسعت شعر                       فقلت: هل مسعت هبا شيئ   ،                   السبعم ئ ة إىل الشام

 
 (. 23-18حلديث )صكتاب: الرحلة يف طلب اتنظر: مقدمة د. نور الدين عَت على   (1) 

 (. 32ابن قيم اجلوزية؛ حياته وآاثره، للشيخ بكر أبو زيد )ص (2) 

 . (2/223ع ألخلق الراوي وآداب السامع )اجلام (3) 

 . (11/9ملوك مصر والقاهرة ) النجوم الزاهرة يف  (4) 

 )بعد السبعمئة(. ( والذي عنده:  92، وحلظ األحلاظ )ص( 8/125لسان امليزان ) (5) 
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ابن                                                                               ورمبا كانت هذه الرحلة؛ هي الرحلة اليت حتدث عنها احلافظ م غلطاي يف أثناء شرحه لسنن 
يف شوال، نزلنا منزلة  ة مئعوسب                              فلما سافرت إىل الشام سنة تسع  حيث قال: " -يف موضعني  -ماجه 

 ه...".     ع                                       العريش على شاطئ البحر يوم الثلاثء اتس  
أدري                                    أفادين بعض الفضلء جزء ا من احلديث ال ؛وسبعمئة                   دخلت محص سنة تسع   وملاوقال: "

 . (1) "               ر جه وال ما سنده     ن خم         اآلن م  
ع بني: كثرة شيوخ احلافظ م غلطاي واختلف بلداهنم، وما  ن قيامه برحلة احلج  يفَتض م                                                        وإذا مج 

                                                         ، ابإلضافة إىل أتليفه لرسالة  حول الرحلة أمساها: )الن  حلة يف  لبيت هللا احلرام وزايرة مسجد رسوله 
املتبعة، وحقق أهدافها  ؛ فإن النفس تطمئن إىل أن هذا اإلمام قد قام هبذه السنة(2)فوائد الرحلة(

 ومقاصدها، وهللا تعاىل أعلم.
 
 

  

 
 (. 389و  1/240)اإلعلم   (1) 
                                           الوقوف عليه؛ فلرمبا كان كافي ا يف إثراء هذا  ذا الكتاب يف عداد املفقود، ولو أمكن (، وه2/67توضيح املشتبه )ينظر:  (2) 

                            املبحث من سرية احلافظ م غلطاي. 
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 لرابعاملبحث ا

 نفاتهصم
 

                                                                                يف الزمن الذي عاشه احلافظ م غلطاي كان التأليف والتصنيف مسة  ابرزة  يف أوساط العلماء، 
 :(1)نظمها بعضهم فقالوكانوا يتسابقون يف فنونه السبعة اليت 

ــــــــد  الع ق ــــــــل ــــــــبـ ع ة  ح ص ــــــــر وا م ق اص                                         يف س 
 

 

 
 

 

ــــــا تـ ن ــــــل  أ م ــــــل  ف ظ ه  ــــــن  الت ــــــأل يف  ف اح                                             م 
 

 

 

ت ص ـــــــــــار ك  يف           ام  بـ ي ــــــــــا    مت ـ ــــــــــ         د ع       أ بـ ـــــــــ                     ن  الخ 
 

 

 

ـي اخل  ل ـل  ـل ح  اي  أ خ  و  ر ت ـ ب  و  أ ص                                                مج  ع  
 

 

 

شرح فيها واختصر، ومجع ورتب، وأكمل وتعقب،  :ولقد أبدع احلافظ يف أتليف مصنفات كثرية
ون العلم، رية بفنوظهرت فيها قوة حافظته، وسعة اطلعه، وقدرته على النقد واالستدالل، واملعرفة الكب

                                                                                         اليت أه لته إىل مقارعة فحول العلماء، ومنازلة كبار األئمة؛ وإكمال آتليفهم، وشرح كتبهم، وتعقب  
                                                             ع ما أنشأه ابتداء  من كتب وأجزاء أثرت املكتبة اإلسلمية، وفتحت  م أوهامهم، وترتيب مصنفاتم؛

                                                     فيها آفاق ا واسعة لكل من جاء بعده من العلماء املصنفني.
                                                        لفات الذي "كان ساكن ا، جامد احلركة، يلزم املطالعة والكتاب ن تكون مؤ عجب أ وال

،" وكان دائم  (3) وصنف ومجع"                  ؛"و قد كتب الكثري، (2)                                       والدأب، وعنده ك ت ب كثرية، وأصول صحيحة"
،  (5) رجب ؛ ال عجب أن تتجاوز املئة كتاب كما قال الشهاب ابن(4)                           االشتغال، منجمع ا عن الناس"

 .(6) ذكر ابن فهد ل فنون العلم كماوع يف كوأن تتن
                                                                                  يقول عنه ابن قاضي شهبة: "وصن ف التصانيف الكثرية؛ تزيد على مئة م صن ف  غالبها مآخذ   

        وأصحاب   -                                   كابن ماكوال واخلطيب واملزي وأجل  منهم   -                                   على أهل  اللغة، وأصحاب  علوم احلديث 

 
 . (26ص )د. عبد هللا احلكمي على منت ألفية احلافظ العراقي  نا ينظر: مقدمة شيخ (1) 

 (. 5/435أعيان العصر ) (2) 

 (. 18/633البداية والنهاية ) (3) 

 (. 1/73الذيل على العرب ) (4) 

 (. 6/115الدرر الكامنة ) (5) 

 (. 93حلظ األحلاظ )ص (6) 
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 . (1)                  السري وش رح  السنن"
النقول؛ ال يضرها وقوع بعض يف تنوع يف الفنون، وكثرة الفوائد ، مع الوهذه الكثرة يف التصانيف

، فإهنا مغمورة يف حبور منافعه، مطمورة بكثبان مزاايه، وما أحسن ما اعتذر له  (2)األوهام واألغلط
                                                                                    السخاوي حني قال: "واحلق أنه كثري االطلع، واسع الدائرة يف اجلمع، ومن يكون كذلك ال ي نكر ما  

 . (3)وهام"ه من األيتفق ل
                                                                 الوقوف عليه من مؤلفات احلافظ م غلطاي؛ بكل تسمية  ت عر ض للباحثني؛  وهذه مجلة مما أمكن 

، وهللا  (4) ففي عداد املفقود -وهو األكثر  -مع اإلشارة إىل املطبوع منها واملخطوط، وما عدا ذلك 
 املستعان:  

 
، ولعله: منار اإلسلم  (5) اإلكماليف  طاي           احلافظ م غل: ذكره اإلتقان يف الكالم مع ابن القطان (1

 اآليت، وهللا أعلم.   
 = الدر املنظوم. (6)األحكام فيما اتفق عليه الستة -

يف إكمال تذيب                احلافظ م غلطاي: ذكر أخبار وحكاايت إمساعيل بن يعقوب ابن صبيح  (2
 .(7)                                                الكمال أنه سيفرد فيها كتااب ، وهللا أعلم أأجنزه أم ال؟

: ذكره يف إكمال تذيب الكمال بسبب              لف ابن حزم  ما فيه خو  يف ذكر األخذ ابحلزم (3

 
 (. 199/ 2اتريخ ابن قاضي شهبة ) (1) 

 ([. 8/127كثرية الفائدة يف النقل، على أوهام له فيها". ]لسان امليزان ) قال ابن حجر: "كتبه   (2) 

 (. 1/119)وجيز الكلم   (3) 
                                   احلافظ املؤر خ، صاحب: الضوء اللمع يف                                                                        والسخاوي هو: أبو اخلري، حممد بن عبد الرمحن بن حممد الس خاوي الشافعي، اإلمام 

 ه(. 902التأريخ، وغريمها، تويف سنة )                                               أعيان القرن التاسع، واإلعلن ابلتوبيخ ملن ذم  أهل 
 . ([2/184(، البدر الطالع )10/23]شذرات الذهب )

ؤلفاته اليت ذكرها مَتمجوه".                                                                                 قال الشيخ محد اجلاسر: "وال أستبعد أن من آاثر عداء معاصري م غلطاي له؛ ضياع  كثري من م (4) 
 [. 35، ص 220]جملة الفيصل )العدد:  

 (. 268إكمال تذيب الكمال )صالَتاجم الساقطة من  (5) 

 (. 2/199(، اتريخ ابن قاضي شهبة )1/73الذيل على العرب ) (6) 

 . (2/208إكمال تذيب الكمال ) (7) 
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 .(1) تضعيف ابن حزم ألحد الرواة
،  (2): خلصه من كتابه الزهر الباسمواتريخ من بعده من اخللفاء اإلشارة إىل سرية املصطفى  (4

ولت وإمنا ع، ومساه الفاسي: )السرية الصغرى(، وقال: "(3)ووصفه الصفدي أبنه سرية خمتصرة
هذا املعىن على كثرتا: ألن كتابه أكثرها فوائد،  غريه من الكتب املصنفة يف كتابه دون  على

،  (4)"هذا املعىن كثري من الكتب املبسوطة يف وفيه من الفوائد النفيسة ما ال يوجد يف
 . (5) )مطبوع(

  كما نقله العراقي، وفيه نكت               احلافظ م غلطايهكذا مساه : إصالح كتاب ابن الصالح (5
 .  (7) ، )مطبوع((6)ديثت على مقدمة ابن الصلح يف مصطلح احلوتعقبا

، ومساه يف اإلعلم:  (8) إكمال تذيب الكمال : ذكره هبذا االسم يفاإلطراف بتنقيح األطراف  (6
 ةفر عمب ، وفيه تعقبات على شيخه املزي يف كتابه: حتفة األشراف(9)اإلطراف بتهذيب األطراف 

 .فار طألا
 لنبوة. ئل ا= دال (10) أعالم النبوة -

: ذكره هبذا االسم املطول اإلعالم بسنته عليه الصالة والسالم، شرح سنن ابن ماجة اإلمام (7

 
 (. 2/129)إكمال تذيب الكمال  (1) 

 (. 42)ص ة املصطفى ينظر: اإلشارة إىل سري  (2) 
 (. 5/435أعيان العصر ) (3) 
 . (1/366اتريخ البلد األمني ) العقد الثمني يف  (4) 

ملالكية ابحلرم الشريف، صاحب: ذيل  اسي املكي املالكي املؤرخ، قاضي ا                                              والفاسي هو: أبو الطيب، حممد بن أمحد بن علي الف  
 .([7/18(، الضوء اللمع )3/429باء الغمر ) ]إن  ه(. 832التقييد، والعقد الثمني وغريمها، تويف سنة )

 ه. 1416نظام الدين الفتيح، سنة بتحقيق: حممد  (5) 

 (. 8/125(، لسان امليزان )12ينظر: التقييد واإليضاح )ص (6) 

 ه. 1428زيز، وطبعة أخرى بتحقيق: حميي الدين بن مجال البكاري، وكلمها سنة:  بتحقيق: د. انصر عبد الع  (7) 

 . (5/86)يب الكمال إكمال تذ (8) 

 (. 4/1246اإلعلم ) (9) 

 (. 1/142)اإلعلم   (10) 
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 .(3) ، )مطبوع( (2) قال السيوطي: "وقد شرعت يف إمتامه" ،( 1) يف اإلكمال، ولكنه مل يتم
        ذ ب به  يف اإلكمال واإلعلم، وه              احلافظ م غلطاي: ذكره االكتفاء يف تنقيح كتاب الضعفاء (8

ثر منه إال على السفر    ع           ، ومل يـ  (4) أنه يف ثلثة أسفار كبار                              كتاب  الضعفاء البن اجلوزي، وذكر
 .(5) )مطبوع(  ،الثاين

فأطال، مث   (6)                                                 : وهو من أنفع كتبه وأشهرها، ذي ل به على كتاب املزي إكمال هتذيب الكمال (9
ملختصر يف جملد اختصر اعلى االعَتاضات على املزي يف جملدين؛ و                       اختصر إكماله مقتصر ا

 . (8) ، )مطبوع((7)لطيف
خبطه على ما               احلافظ م غلطاي: هكذا مساه اإلانبة إىل معرفة املختلف فيهم من الصحابة (10

   .(10) ، )مطبوع((9) وجد منه، وذكره يف الواضح املبني
الَتاجم فقط من كتاب اخلطيب: من  : انتخب فيهانتخاب كتاب من وافقت كنيته اسم أبيه (11

 . (11) سم أبيه؛ ممن ال يؤمن وقوع اخلطأ فيه، )مطبوع(كنيته اوافقت  
 = اإلطراف بتهذيب األطراف.  (12) أوهام األطراف -
 = لعله خمتصر اإلكمال اآليت ابسم: التنقيب.  (13) أوهام التهذيب  -

 
 (. 94(، وينظر: حلظ األحلاظ )ص3/335إكمال تذيب الكمال ) (1) 

 ( 241ذيل طبقات احلفاظ للسيوطي )ص (2) 

 ه. 1428ه، وبتحقيق حممد علي وعلي إبراهيم، سنة: 1419عويضه، سنة:   بتحقيق: كامل  (3) 

  . ومساه فيه: االكتفاء بفتح كتاب الضعفاء (4/1249) واإلعلم  ، (1/26) إكمال تذيب الكمال  (4) 

 ه. 1430بعناية: مازن السرساوي، سنة:   (5) 

 ( 1/73الذيل على العرب ) (6) 

 (. 2/199(، اتريخ ابن قاضي شهبة )1/73ل على العرب )(، وينظر: الذي6/116الدرر الكامنة ) (7) 

 ه. 1422، سنة: براهيمأسامة بن إ و عادل بن حممد  بتحقيق:  (8) 
 (. 131الواضح املبني )ص (9) 

  ه.1420وآخرين، سنة:  السيد عزت املرسي بتحقيق:  (10) 

 ه. 1408بتحقيق: د. ابسم اجلوابرة، سنة:  (11) 
 ( 241ذيل طبقات احلفاظ للسيوطي )ص (12) 
 املصدر السابق.  (13) 
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سليم وابن نقطة والصابوين وابن اإليصال لكتاب ابن =  (1) اإليصال يف املختلف واملؤتلف  -
  .ماكوال

اإليصال لكتاب ابن سليم وابن نقطة والصابوين وابن =  (2)لف النسبةيف خمت اإليصال -
 .ماكوال

هو يف مقدمته، و  ه: هكذا مسااإليصال لكتاب ابن سليم وابن نقطة والصابوين وابن ماكوال (12
 .(4) )خمطوط(، (3) ذيل على كتب هؤالء يف املؤتلف واملختلف

                          ، وإثبات  إسلمها، ذكره يف  رضعة النيب عدية؛ م: أي: الس التحفة اجلسيمة يف ذكر حليمة (13
 . (6) ، )مطبوع((5)الزهر الباسم

، وقد اختار غري واحد  (7): نسبه إليه ابن حجر والسيوطيعلى أبواب الفقه ترتيب املبهمات (14
، ويف ذلك (8)                                                                    من الباحثني أن الكتاب املرت ب هو: املهمات يف شرح الروضة والرافعي لإلسنوي

   .                 أبواب الفقه أصل  تب على نظر؛ ألنه مر 

 
 الطباعة، وهللا أعلم. ، ولعله خطأ يف (، واسم الكتاب فيه ابلتاء: االتصال3/398إكمال تذيب الكمال ) (1) 

 (، وذكره ابلتاء: االتصال، ولعله تصحيف، وهللا أعلم. 7/275األعلم للزركلي ) (2) 

 (. 73/ 1(، الذيل على العرب )435/ 5ينظر: أعيان العصر ) (3) 
واألنساب( ألب نصر  لكىن دأ سلسلة هذا الكتاب: بكتاب )اإلكمال يف رفع االرتياب عن املؤتلف واملختلف يف األمساء وا وتب

                                                           ه(، مث ذي ل عليه: أبو بكر حممد بن عبد الغين، املعروف اببن نقطة  475علي بن هبة هللا، املعروف اببن ماكوال ) 
ه(، وحممد بن علي، املعروف اببن الصابوين  673بن سليم اهلمداين )                                      ه(، مث ذي ل على ابن نقطة كل  من: منصور 629)
                          احلافظ م غلطاي بكتابه هذا.      يع ا                   ه(، مث ذي ل عليهم مج 680)

 (. 4550(، ومصورة يف اجلامعة اإلسلمية برقم )4183)رقم  ب  يف مكتبة الكتاين بفاسمنه أجزاء  (4) 
 (. 1/403الزهر الباسم ) (5) 

 ه. 1437د علوان، سنة: بتحقيق: حممد بن حمم (6) 

 . (241ذيل طبقات احلفاظ للسيوطي )ص(،  6/116الدرر الكامنة ) (7) 
(، رسالة  58، مقدمة شيخنا د. حسن عبجي على الدر املنظوم )ص(2/1914كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون )  (8) 

 (. 55جهود احلافظ مغلطاي يف علوم احلديث )ص 
  ، اإلمام العلمة مجال الدين أبو حممد الشافعي، له تصانيف انفعة؛ من أشهرها: هناية السول واإلسنوي هو: عبد الرحيم بن احلسن

 ه(.  772يف شرح منهاج األصول، تويف سنة )
 ([.  3/344(، األعلم )3/98]طبقات الشافعية البن قاضي شهبة )



 جـي                م غ لطاي بن ق ل مباحث يف ترمجة احلافظ  37 

  وهو مفقود مل يكمل، وقد، (1)                                                  وذهب آخرون إىل أن املراد: كتاب  مهمات األحكام للنووي
-                                        ؛ مما ي شعر أبنه مرتب فقهي ا كذلك. وابلبحث (2) والبدنوصل فيه إىل أثناء طهارة الثوب 

ينما نراه يكرر  غريه، ب                            ال جند ذكر ا ملهمات اإلسنوي أو               احلافظ م غلطاييف تصانيف  -         حاسوبي ا
إال أن يكون هناك كتاب                               ؛ وهو كتاب ميكن ترتيبه فقهي ا، (3) دي)املبهمات( للخطيب البغدا

 أعلم.  وهللا                          ابسم )املهمات( غري ما ذ كر، 
 = منار اإلسلم (4) ترتيب بيان الوهم واإليهام البن القطان  -

 .  (5) ملومل يك : رآه ابن حجر خبطهترتيب صحيح ابن حبان على أبواب الفقه (15
، وهو زايدة على معجم : ذكره يف الواضح املبنيترك املراء يف الزايدة على معجم الشعراء (16

   .(6)الشعراء للمرزابين
 = اإلطراف بتهذيب األطراف.   (7) التعقب على األطراف -

، فهو  (8): وهو خمتصر التنقيب عن كتاب التهذيب، كما قال سبط ابن العجميالتقريب (17
                                أن ابن  حجر وغري ه  أشاروا إليه  ( 35)ص كمال تذيب الكمال، وسبقسلسلة إاألخري من 

 دون تسمية.  
كتبه، وينقل عنه ابن امللقن وابن  وهو من أشهر: التلويح إىل شرح اجلامع الصحيح  (18

 
 (. 73مقدمة رسالة د. مخيس الغامدي يف حتقيق الزهر الباسم )ص (1) 

 (. 63السوي يف ترمجة اإلمام النووي )صاملنهاج  (2) 

 (. 11/46و  5/152و  3/5ينظر: إكمال تذيب الكمال )  (3) 

 (. 6/116الدرر الكامنة ) (4) 

 (. 93(، حلظ األحلاظ )ص8/126لسان امليزان ) (5) 

جودة من معجم  ( أن القطعة املو 74(، وأفاد د. مخيس الغامدي يف مقدمة حتقيق الزهر الباسم )ص 179الواضح املبني )ص (6) 
                           مغلطاي، وعليها حواش  له.املرزابين خبط 

ا كثرية يف أخبار                                         كان صاحب أخبار ورواية لآلداب، وصنف كتب  د بن عمران بن موسى الكاتب،  واملرزابين هو: أبو عبيد هللا حمم
 ([. 16/447م النبلء )(، سري أعل4/227ه(. ]اتريخ بغداد )384، تويف سنة )الشعراء املتقدمني واحملدثني على طبقاتم

 ( 8/126ان امليزان )لس (7) 

 (. 1/136ينظر: هناية السول ) (8) 
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   .(2) . )خمطوط(      كثري اوغريمها   (1)حجر
 . (37ص) : خمتصر إكمال تذيب الكمال؛ كما سبق عن ابن العجميالتنقيب (19
: ذكره يف كتابه االكتفاء يف تنقيح كتاب  هتذيب الثقات البن حبان  ذهان يف قيح األنت (20

 . (3)الضعفاء
 .(4): ذكره يف كتاب االكتفاءبشري التيسري ملعرفة حال سعيد بن  (21
  .(6)ذكره يف اإليصال :العايل يف الكالم على األمايل (5)اجلد (22
ه فرد، وله متابع يف نفس  به أبن                                             جزء  تتبع فيه الطرباين يف املعجم األوسط، فيما حكم (23

 .  (7): أشار إليه ابن حجر يف النكتاملعجم
 .  (8) : ذكره ابن حجر                    جزء  يف الشرب قائما   (24

جزء يف الكالم على حديث يعلى بن مرة الثقفي يف أتذين النيب  -
 = القدح املعلى. (9) 

 .  (10)يف اإلكمال              احلافظ م غلطاي: ذكره                              جزء  يف حديث الصالة على الراحلة (25
 .   (11) : أشار إليه ابن حجر وابن فهد وغريمهايه مشيخته ف     جزء   (26
 .  (12) : نقل عنه ابن حجر والسخاويحاشية على أسد الغابة (27
 . (1): ذكر ذلك يف اإلكمالحواشي على كتاب األمساء املفردة (28

 
 وغريمها.  ( 305/ 2)(، 1/396)على سبيل املثال: فتح الباري  ينظر  (1) 
                                                        يقق ما ع ثر منه يف قسم الدراسات اإلسلمية جبامعة امللك سعود.                            مل يعثر عليه كامل  حىت اآلن، و  (2) 

 . ( 190/ 1االكتفاء ) (3) 

                             /أ(، ومل أهتد  إليه يف املطبوع. 126)( إىل خمطوطة االكتفاء 74الغامدي يف رسالته يف حتقيق الزهر الباسم )صعزاه د. مخيس  (4) 

  ، مادة: جدد[. ( 271القاموس احمليط )] . البخت، واحلظ، واحلظوة، والرزق، والعظمةمن معاين اجلد يف اللغة:  (5) 

 . ( 41صلته يف حتقيق الزهر الباسم )مخيس الغامدي يف رساد.            ( نقل  عن 41اإليصال )ص (6) 

 (. 708/ 2النكت على ابن الصلح ) (7) 

 (. 3/70املعجم املؤسس )( 8) 

 (. 2/825الزهر الباسم )( 9) 

 (. 10/118إكمال تذيب الكمال )( 10) 

 (. 92(، حلظ األحلاظ )ص8/125لسان امليزان )( 11) 
 (. 116(، املقاصد احلسنة )ص485و  1/377اإلصابة يف متييز الصحابة )( 12) 
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   .(2) ، )مطبوع(: ويسمى معجزات النيب خصائص املصطفى   (29

 .  ى = خصائص املصطف (3) اخلصائص النبوية -
 .  (4): ذكره يف اإلكمالدر املنظم يف الكالم على معجم ما استعجملا (30
يف أحاديث األحكام؛ فيما اتفق عليه : وهو الدر املنظوم من كالم املصطفى املعصوم (31

 . (5) الستة، )مطبوع(
 .  (6) : ذكره يف الزهر الباسمدالئل النبوة (32

 = نفحات الطيب.  (7)ذيل املتفق واملفرتق، للخطيب -
 = اإليصال. (8)كمال البن نقطة ومن بعده يف املشتبهتكملة اإل ل على يذ -
 إكمال تذيب الكمال. = (9)الذيل على هتذيب الكمال -
 = االكتفاء. (10) ذيل كتاب الضعفاء البن اجلوزي -

رفع ": كذا مساه املؤلف يف اإلعلم، وقال يف اإليصال: رفع االرتياب يف الكالم على اللباب (33
؛ فظهر من ذلك أنه تعقب وزايدة على كتاب ابن األثري علي "دة على اللباب  الزاياالرتياب يف

 
  مساء املفردة من الصحابة والتابعني وأصحاب احلديث طبقات األوكتاب (، 189الَتاجم الساقطة من تذيب الكمال )ص( 1) 

 ه(. 301الربدجيي ) بكر أمحد بن هارون  بأل هو: 

 بعناية: حممد حممود، املكتبة احملمودية مبصر.   (2) 
([، وخمطوطته يف اجلامعة اإلسلمية  61صه من كتاب اإلشارة". ]مقدمة الدر املنظوم )صقال شيخنا د. حسن عبجي: "استخل 

 (. 1/36(، ينظر: مقدمة الزهر الباسم ألحسن عبد الشكور )229برقم )

 (. 7/275األعلم للزركلي ) (3) 

 (. 64الَتاجم الساقطة من إكمال تذيب الكمال )ص (4) 

 ه. 1414بتحقيق د. حسن عبجي، سنة:  (5) 

 (. 1/499الزهر الباسم ) (6) 

 (. 5/192إكمال تذيب الكمال ) (7) 

 ( 93ظ األحلاظ )ص(، حل 6/116الدرر الكامنة ) (8) 
 (. 199/ 2اتريخ ابن قاضي شهبة ) (9) 
 (. 11/256الصايف ) (، املنهل  93حلظ األحلاظ )ص (10) 
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 .  (1)ه(: اللباب يف تذيب األنساب 630بن حممد )
يف العديد من كتبه، وكذا من                احلافظ م غلطاي: ذكره                               الزهر الباسم يف س ري  أيب القاسم  (34

   السهيليرمحن بن عبد هللاعبد ال القاسم ب                                ، وفيه تعقبات على الروض األ ن ف أل(2) ترجم له
 .  (3) ه(، )مطبوع(581)

 .(4) : رآه ابن حجر خبطه ومل يكملزوائد صحيح ابن حبان على الصحيحني (35
 . (5)يف الزهر الباسم              احلافظ م غلطاي هذكر الزايدة على كتاب العشرات:  (36
ن أب  ، وهو شرح لقطعة من سن(6): ذكره يف اإلعلمالسنن يف الكالم على أحاديث السنن (37

 . (7) يكملهاود؛ ومل د
 . = اإلشارة إىل سرية النيب   (8) السرية النبوية -
 = التلويح إىل شرح اجلامع الصحيح. (9)شرح صحيح البخاري -
 .= اإلعلم بسنته عليه السلم (10)شرح قطعة من سنن ابن ماجه -
 . السنن يف الكلم على أحاديث السنن= (11)  سنن أيب داود قطعة من شرح  -

 
  (.127(، خمطوطة اإليصال )ص 1/293اإلعلم ) (1) 

الذيل على العرب   (، 115/ 6ترقيم موسوعة البخاري( وغريمها، وينظر: الدرر الكامنة ) 1/95) (، التلويح 1/341اإلعلم ) (2) 
 (. 2/199(، اتريخ ابن قاضي شهبة )1/73)

 ه. 1433بتحقيق: أحسن عبد الشكور، سنة:  (3) 
 (. 306(، اتج الَتاجم )ص8/126(، لسان امليزان )2/199، اتريخ ابن قاضي شهبة )( 1/73الذيل على العرب ) (4) 

 (، ومل أهتد إليه يف املطبوع. 76عزاه إليه د. مخيس الغامدي يف رسالته )ص (5) 
عمر   ألب (؛العشرات يف غريب اللغة ) :كتاب ف فيه      ل                                                         لعشرات: عشر كلمات تتفق يف املبىن أو يف الوزن وحنو ذلك، وأ  ويراد اب

بن   ه(، وتبعه بنفس االسم: أبو عبد هللا حممد345أو  344                                             حممد بن عبد الواحد املطر  ز، املعروف بغلم ثعلب ) ،الزاهد
 ه(. 412جعفر القزاز )

 . ( 1/399اإلعلم ) (6) 

 (. 11/9، النجوم الزاهرة )(94حلظ األحلاظ )ص (7) 

 (. 199/ 2قاضي شهبة )اتريخ ابن  (8) 

  (. 2/199(، اتريخ ابن قاضي شهبة )1/73الذيل على العرب ) (9) 

 (. 2/199خ ابن قاضي شهبة )(، اتري 1/73الذيل على العرب ) (10) 

 ( 94(، حلظ األحلاظ )ص6/116الدرر الكامنة ) (11) 
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والكامل هو: كتاب ابن عدي  ،(1) : ذكره يف الواضح املبنيوكتاب الكامل احلافلني فاصل بلا (38
  أمحد بن حممد بن مفرج البناين                          ، ذي ل عليه ابن الر ومية:ه( املشهور يف الضعفاء365)
 .  (2)يف تكملة الكامل بكتاب: احلافل ه(637)

، والواضح  زهر الباسمال ذكره يف: القدح املتعايل يف الكالم على الآليل يف شرح األمايل (39
 .(4)                                                                 ، وكتاب األمايل ألب علي  القايل يف األدب، وشرحه: الآللئ؛ ألب عبيد البكري(3) املبني

، ذكره هبذا االسم يف  : أي يف أتذين النيب القدح املعلى يف الكالم على حديث يعلى (40
 .(5) سم لباالزهر ااإلعلم، وذكر سبب أتليفه وزمن ذلك يف اإلانبة، وأشار إليه يف 

 .  (6) ذكره يف شرح البخاري: كتاب يف الرمي (41
 . (7): ذكره يف االكتفاء يف تنقيح كتاب الضعفاء                              كشف الر ين عن حال سفيان بن حسني (42
 .  (8): ذكره يف اإلكمالما أسنده ابن عباس عن سيد الناس   (43
 سابقات بني اخليل.   يف امل                          ، عند الكلم على امل ح ل  ل(9)واإلكمال : ذكره يف االكتفاء         امل ح ل  ل (44

 = اإليصال. (10) املختلف واملؤتلف  -

 
 (. 44ني )صالواضح املب (1) 

 . (2/1382ينظر: كشف الظنون، ) (2) 

 (. 44(، الواضح املبني )ص1/140الباسم )الزهر  (3) 

  األمايل والنوادر وغريمها، تويف سنة صاحب العلمة، اللغوي  البغدادي، أبو علي إمساعيل بن القاسم بن هارون والقايل هو:  (4) 
 [. (16/45سري أعلم النبلء ) . ]ه( 356)

، له شرح  ا يف اللغة وأايم الناس         ان رأس  ، كنزيل قرطبة  البكري، العلمة،بو عبيد عبد هللا بن عبد العزيز بن حممد أوالبكري هو: 
  [.(19/35سري أعلم النبلء )ه(. ]487واألمكنة؛ تويف سنة ) ومعجم ما استعجم من البلداناألمايل، 

ر الباسم  وعلي إبراهيم، وسقط من طبعة عويضة، والزه ( طبعة حممد علي مسك 3/122اإلعلم بسنته عليه السلم )  (5) 
                                   ذكرت ذلك يف ج زء أفردته للكلم عليه  حيث قال: " ( 90/ 1اإلانبة إىل معرفة املختلف فيهم من الصحابة )(، و 2/825)

اعة من األمراء عنه يف سنة عشرين وسبعم  . "                                  ئة ل تكرر سؤال مج 

 بخاري. ( بَتقيم موقع موسوعة صحيح ال 4/164التلويح )  (6) 

 (. 137/ 1االكتفاء ) (7) 

 . (8/12إكمال تذيب الكمال ) (8) 

 (. 7/112(، إكمال تذيب الكمال ) 6/ 2االكتفاء ) (9) 

 (. 307/ 1                                            ذكره احلافظ م غلطاي هبذا االسم يف الزهر الباسم ) (10) 
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 . (1): ذكره صاحبا كشف الظنون، وهدية العارفنيمن عرف ابهلل تعاىل (45

وقال  ، (2) ه    م               م ن ع رف أب  : اإلانبة ومساه يف : كذا مساه يف الزهر الباسم، ه    م                  من ن س ب إىل أ   (46
ا، هو عندي         ا حسن               غلطاي تصنيف       ن م  الديء عل        احلافظ   ؛ صنف فيمن عرف أبمهوقد العراقي: "

 .  (3) "خبطه يف ثلث وستني ورقة 
يف اإلكمال               احلافظ م غلطاي: ذكره منار اإلسالم؛ ترتيب بيان الوهم واإليهام (47

بد                                                                        ، وقد رت ب فيه كتاب بيان الوهم واإليهام البن القطان على وفق ترتيب اإلمام ع(4)واإليصال
 ام.احلق اإلشبيلي لكتابه األحك

احلافظ : ذكره يف الكالم على أوهام األمري والصابوين وابن نقطة وابن سليم ج القومينها امل (48
يف اإليصال، ويرى د. أمحد حاج أنه "مبثابة نقد واستدراكات على أوهام وقعت يف         م غلطاي

هو                                                 قوله: "وقد بي نا ذلك يف كتاب  أفردانه ملا وهم فيه               احلافظ م غلطايهذه الكتب"، ونقل عن 
 . (5)                                      ابن سليم[ أو غريه ممن ذي لنا على كتابه" ]أي:

 = تنقيح األذهان يف تذيب الثقات البن حبان.  (6)املؤاخذات على كتاب الثقات -
وفيه تعقبات على ابن خالويه يف  ، (8) : ذكره يف الزهر الباسم والتلويحإىل كتاب ليس (7) امليس (49

    .  (9)كتابه: ليس يف كلم العرب 

 
 (. 2/468(، هدية العارفني )2/1823كشف الظنون )  (1) 

 . ( 1/54الصحابة )رفة املختلف فيهم من اإلانبة إىل مع(، 1/269الزهر الباسم ) (2) 

 (. 73/ 1الذيل على العرب )، وينظر: ( 2/282العراقي ) (لفية )األ شرح التبصرة والتذكرة  (3) 

 (. 116/ 6الدرر الكامنة ) ( وينظر:297(، اإليصال )7/120إكمال تذيب الكمال ) (4) 
 (. 9و 3يصال )( وعزاه لكتاب اإل101                                   احلافظ م غلطاي وجهوده يف علم احلديث )ص  (5) 

  (.2/6(، االكتفاء )7/112إكمال تذيب الكمال ) (6) 

  ، مادة: ميس[. (576 ص القاموس احمليط ). ]امليس: التبخَت (7) 

بَتقيم موسوعة البخاري(، وينظر: لسان امليزان   347، 299، 186، 143/ 5(، والتلويح )2/953الزهر الباسم )  (8) 
 (. 93(، حلظ األحلاظ )ص8/126)

وله من التصانيف: اجلمل يف   ،النحوي إمام اللغة والعربية ،أبو عبد هللا اهلمذاين ، احلسني بن أمحد بن خالويه ن خالويه هو: اب (9) 
  [. (1/529لوعاة ) بغية اه(. ]370وغريمها، تويف حبلب سنة ) االشتقاق و النحو،  
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 . (1) : ذكره ابن انصر الدين يف توضيح املشتبهالرحلةفوائد            الن  حلة يف  (50

 
 . (2)ذكره يف اإلعلم: صحيح ابن حباننظم املرجان يف الكالم على  (51
يف االكتفاء،               احلافظ م غلطاي: كذا ذكره نفحات الطيب يف تنقيح كتاب املتفق واملفرتق  (52

 .  (3)ومساه يف اإلكمال: ذيل املتفق واملفَتق للخطيب
: ذكره يف اإلكمال هبذا االسم، ونسبه إليه ابن حملبنيذكر من مات من ا بني يف الواضح امل (53

   .(4) حجر وابن فهد بلفظ: )من استشهد(، وتعرض بسببه حملنة وابتلء 
 

                                           يف تسمية بعض مؤلفات احلافظ م غلطاي، ومن ذلك:                   هذا؛ وقد وقع وهم  
 = اإلانبة إىل معرفة املختلف فيهم من الصحابة.  (5)اإلمامة (1
كتاين(،    361ي أن اجمللد األول منه خبطه يف خزانة الرابط ): ذكر الزركل للغةل يف ا اإليصا (2

فتعقبه الشيخ محد اجلاسر أبنه كتاب اإليصال يف املؤتلف واملختلف؛ كما أفاده بذلك 
 .(6) حمافظ خزانة الرابط 

 خلطأ.، وفيه بيان وجه الوهم وا= ترتيب املبهمات  على أبواب الفقه ترتيب املهمات (3
اإلانبة إىل معرفة املختلف فيهم من   :مخيس الغامدي، وعزاه إىل: نسبه إليه د. لطبقاتا (4

  ]أي: طبقات ابن سعد[                                                            الصحابة؛ والذي فيه بنصه: "وكذا أ س ل فناه من كتاب الط بقات 
 ؛ فظهر أهنا ايء التثنية ال املتكلم.(7) وابن حبان" 

 
 (. 2/67توضيح املشتبه ) (1) 

                    (، ومل أهتد  إليه يف  38/ل 2( إىل خمطوطة اإلعلم ) 78الباسم )ص ق الزهر عزاه د. مخيس الغامدي يف رسالته يف حتقي (2) 
 املطبوع. 

  .( 5/192إكمال تذيب الكمال )(،  515/ 1االكتفاء ) (3) 

 (. 94(، حلظ األحلاظ )ص8/125ن )(، لسان امليزا6/165إكمال تذيب الكمال ) (4) 

 (. 5/36: )اإلانبة(، كما يف طبعة دار هجر )والصواب( وهو تصحيف، 3/238اإلصابة يف متييز الصحابة ) (5) 

 ( 35/ ص220(، جملة الفيصل، العدد )7/275ينظر: األعلم ) (6) 

 (. 1/43اإلانبة ) (7) 
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فهرس الَتاجم  اإلتقان للسيوطي، ويف طاي يف                         ر هكذا منسواب  لإلمام مغل    ك       : ذ         امل ي سر (5
، وال شك أنه كتاب: امليس إىل كتاب ليس،  (1) الساقطة من كتاب إكمال تذيب الكمال

                                                                         تصحف فيه: امليس إىل امليسر، ألن السيوطي قد ذكر قبله كلم ا البن خالويه؛ مث ذكر  
 عليه.               احلافظ م غلطايتعقيب 

 
     

 

  

 
 (. 315(، الَتاجم الساقطة )ص2/161اإلتقان ) (1) 
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 املبحث اخلامس

 ه عقيدته، ومذهب

 
                 احلافظ م غلطاي:عقيدة  :     أوال  

                                                                              لقد كانت احلياة العلمية من حول احلافظ م غلطاي تعج بصراعات فكرية كبرية، ت عقد هلا  
                                                                 املناظرات، وحتشد هلا األدلة والبي نات، وتنتهي أحياان  ابلسجن والعقوابت.

ذ  ، وتتلمومنهجه السلفي من جهة ومبا أن احلافظ قد أخذ عن شيخ اإلسلم ابن تيمية 
من جهة أخرى؛ فل   (2)                                   ، وعلى نصر املنب جي وطريقته الصوفية(1) وطريقته األشعرية كي على السب

،  (3)شك أنه كان على علم مبا جرى بينهم من خلف وردود يف مسائل متفرقة من العقيدة والفقه
 اآلخر.ولعل حمبته هلذا وذاك جعلته يف موقف صعب من خمالفة طرف على حساب أتييد الطرف 

، واستفرغ جهده، وقضى وقته مبا رآه  (4)                                          القول: أن احلافظ قد جتنب هذا الصراع بر م تهورمبا يصح 

 
مرت حياته بثلث  ه(، والذي 324عرية: فرقة كلمية تنتسب ألب احلسن علي بن إمساعيل األشعري، املتوىف سنة )األش (1) 

                                                                                                               مراحل: فقد كان معتزلي ا، مث اثر عليهم واتبع طريقة ابن ك لب يف إثبات الصفات السبع ابلعقل وهي: احلياة والعلم واإلرادة  
صفات اخلربية: كالوجه واليدين فتأوهلا مبا يظن موافقتها للعقل، وهذه املرحلة اليت ما  ا الوالقدرة والسمع والبصر والكلم، وأم

األشاعرة عليها إىل اليوم، مث إن األشعري قرر العودة ملذهب السلف يف إثبات مجيع الصفات من غري حتريف وال أتويل   زال
 ابنة.  اإل  وال تعطيل وال متثيل وال تكييف وال تشبيه؛ وأابن ذلك يف كتابه

 ([. 1/83حزاب املعاصرة )(، املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واأل20]ينظر: اإلابنة عن أصول الداينة )ص

                                                                                                           الصوفية: حركة دينية بدأت يف القرن الثالث اهلجري كنزعات فردية تدعو إىل الزهد، مث صارت ط رق ا متعددة جيمعها اسم:   (2) 
يف األصول كاعتقادهم ابحللول ووحدة الوجود، واعتمادهم يف التلقي على الكشف  سلف الصوفية، خالفوا فيها منهج ال

 ([. 249/ 1ام، واختاذ األولياء وسائط بني العباد ورهبم، وغري ذلك. ]ينظر: املوسوعة امليسرة )والرؤى واإلهل
، وكان  اجلاشنكري يتغاىل يف حبهيربس ان بالسلطوكان ، تفقه وانعزل ، جي املقرىء                               أبو الفتح نصر بن سليمان املنب               واملنب جي هو: 

"، تويف سنة  ولعله ما فهم االحتاد  ، ان يغلو يف ابن العرب وحنوههيب: "وك                                               سبب ا يف سجن ابن تيمية ملا انتقد ابن عرب؛ قال الذ
 ([.  6/158(، الدرر الكامنة ) 4/55ه(. ]العرب )719)

  . (18/53البداية والنهاية )ينظر:  (3) 

ار الصحاح  خمت]ا جبملته.                          فقيل ذلك لكل من دفع شيئ   ؛ا حببل يف عنقه                 دفع إىل رجل بعري                أصله أن رجل   و أي: جبملته،  (4) 
  [.(129)ص
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                                                        ، رواية  ودراية ؛ وهو ما يفسر للباحث خلو قائمة مصنفاته  أنفع للمة من خدمة حديث رسول هللا 
أحاديث  جاءت يفمن أي كتاب يف العقائد، وعدم تعرضه ابلشرح لكثري من ألفاظ الصفات اليت 

 صحيح.ال
                                                                            إن الناظر يف حبوث من تعرض لعقيدة احلافظ م غلطاي، جيد أن اجلميع قد اقتصر على هذين و 

 املثالني: 
رجلني يقتل أحدمها اآلخر، يدخلن اجلنة؛ يقاتل  إىل يضحك هللا )يف شرحه حلديث:  قوله -1

 : (1)(شهدست قتل، مث يتوب هللا على القاتل في      في  هللا لهذا يف سبي
                                                                       اخلط اب: الضحك الذي يعَتي البشر عندما يستخفهم الفرح، أو يستفزهم الطرب غري ل قا"

                                                                                جائز على هللا جل  وعز ، وإمنا هذا مثل مضروب هلذا الصنيع الذي يل حمل التعجب عند البشر، 
فإذا رأوه أضحكهم، ومعىن الضحك يف صفة هللا تعاىل: اإلخبار عن الرضى بفعل أحد هذين، 

                        اجلنة  مع تباين مقاصدمها.                              اآلخر، وجمازات ما على صنيعهما منالقبول و 
                                                                                وقال ابن حبان يف كتاب »التقاسيم واألنواع«: يريد: أضحك  هللا  جل  وعز  ملئكت ه صلى هللا  

                                                   وقال الداودي: أراد قبول أعماهلما ورمحتهما، والر  ضا   ...،عليهم، وعجبهم من وجود ما قضى.
 .  (2) " عنهما
                                                       ما توطن رجل  مسلم  املساجد للصلة والذكر، إال تبشبش هللا له  ): شرحه حلديث يفقوله  -2

 :(3) (كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم

 
  كتاب: اجلهاد والسري، ابب: الكافر يقتل املسلم مث يسلم، فيسدد بعد ويقتل، ومسلم (2826()24/ 4) البخاري أخرجه (1) 

 . ني يقتل أحدمها اآلخر يدخلن اجلنةاإلمارة، ابب: بيان الرجلكتاب: (1890()3/1504)

 (. 10/522(، صحيح ابن حبان )1365/ 2نظر: أعلم احلديث )( بَتقيم موسوعة صحيح البخاري، وي4/109التلويح )  (2) 
 مدار هذا احلديث على سعيد بن أب سعيد املقربي؛ واختلف عليه فيه، فرواه عنه مجاعة منهم:  (3) 
 ه: أب ذئب، واختلف عليه في ابن  -1

 ، من طريق شبابة. صلة كتاب: املساجد واجلماعات، ابب: لزوم املساجد وانتظار ال (  800()1/262فأخرجه ابن ماجه )
 (. 2455()96/ 4وأبو داود الطيالسي )

 ( من طريق حجاج. 9840()15/523( من طريق أب النضر، ويف )8350()14/91وأمحد )
 ( من طريق يىي بن بكري. 265()7/334، وابن بطة يف اإلابنة ) وأمحد يف املوضع األول 

 ( من طريق ابن وهب. 1503()2/379وابن خزمية )
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 ( من طريق عثمان بن عمر ابن فارس. 2278()6/55( و)1607()4/484) وابن حبان 

 ( من طريق آدم بن أب إايس. 1/213واحلاكم )
غريهم رووه عن ابن أب ذئب، عن سعيد  ابن وهب، وعثمان، وآدم( و كلهم )الطيالسي، وأبو النضر، وحجاج، وابن بكري، و 

                                                املقربي، عن سعيد بن يسار، عن أب هريرة به مرفوع ا. 
( فأسقطا  2838()415أخرجها أبو القاسم البغوي يف اجلعدايت )ص -يف رواية  -وخالفهم: يعقوب بن الوليد، وابن بكري 

 سعيد بن يسار من السند. 
 م أكثر وأوثق. ماعة عن ابن أب ذئب؛ ألهنوالصواب رواية اجل

 حممد بن عجلن، واختلف عليه:  -2
                                             ندار، عن يىي القطان، عن ابن عجلن، به مرفوع ا. ( من طريق ب359()1/186فأخرجه ابن خزمية )

         موقوف ا. عن يىي القطان، عن ابن عجلن، به   -( 370()3/551كما يف املطالب العالية )   -وأخرجه مسدد 
 ( من رواية أب عاصم النبيل. 11/8ما ذكره الدارقطين يف العلل ) وتوبع يىي يف رواية الوقف: في

( من رواية سليمان بن بلل، وحممد بن الزبرقان وزايدة. قال ابن  11/8ع: فيما ذكره الدارقطين يف العلل )وتوبع يىي على رواية الرف
، وكأنه رأى أن يف رواية بندار  "، ألن القطان وأاب عاصم أثبت من غريمها(: "صحيح موقوف3/551حجر يف املطالب )

                         يذكر رواية بندار أصل .                                                   عن يىي ومه ا، أو قدم رواية مسدد عليه، وألن الدارقطين مل 
                                 الليث بن سعد، واختلف عليه أيض ا:  -3

(  9840()15/523( و)8487() 14/188( من طريق أب النضر هاشم بن القاسم، ويف )8065() 13/427فأخرجه أمحد )
 ويونس. من طريق حجاج  

 ( من طريق شعيب بن الليث. 1491()2/374وابن خزمية )
 ( من طريق يىي بن بكري. 998() 421/ 2والبيهقي يف األمساء والصفات )

عن سعيد   ، عبيدة أب أو ابن  عن  املقربي،  عن سعيد  ، الليث كلهم )أبو النضر، وحجاج ويونس، شعيب، وابن بكري( وغريهم؛ عن 
 . ا       رفوع  م  ، به ب هريرةأعن  ، بن يسار

 ( فاسقط منه أاب عبيدة. 11/9وخالفهم قتيبة: فيما ذكره الدارقطين يف العلل )
                                           ( من طريق أب النضر ؛ إبسقاط أب عبيدة أيض ا. 128()1/252فأخرجه يف مسنده )                             احلارث بن أب أسامة اإلمام  أمحد وخالف

اجلماعة بزايدة أب أو ابن عبيدة، وهو جمهول كما ذكر  "؛ أي: رواية والصحيح عن الليث القول األول(: "11/9قال الدارقطين )
 الدارقطين يف املوضع نفسه. 

 . " ويشبه أن يكون الليث قد حفظه من املقربي عن املقربي: "  لدارقطين يف الَتجيح بني هذه الطرقمث قال ا
علل  ]ينظر:  بن معني وغريمهاألن الليث أثبت الناس يف سعيد املقربي؛ كما قال اإلمام أمحد ويىي  -1وهذا هو األقرب: 

 [. (24/261تذيب الكمال )   ، (10/364الدارقطين )
علل  ] . "وخالفهم الليث بن سعد وهو أحفظ اجلماعة، عن املقربي ي؛ وقال: "                              ين مرة  على رواية مجاعة  عن املقرب               وق دمه الدارقط 

 [. (10/377الدارقطين )
                                                               ؛ جادة  مشهورة، فكان الليث أضبط  يف روايته عندما ذكر ابن أو أاب  ة أن رواية املقربي، عن سعيد بن يسار، عن أب هرير  -2
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الرجل                   وقال الفراء: بش                على الر جل... طف يف املسألة واإلقبال       : الل                      قال ابن سيده: البش  "
   :-مث قال   -... ه ولقيه أبحسن أخلقهب  واستبشر، ا وبشاشة إذا ضحك إليه           بصاحبه بش  

                                                      وقد أحسن اهلروي إذ قال: هذا مثل  ضربه لتلقيه إليه بربه   ،                           وكل هذا متعذر  يف حق الباري 
 . (1) "وإكرامه وتقريبه

 
 ويظهر بتتبع مواضع أحاديث الصفات من شرحه للبخاري أمثلة أخرى، منها: 

 :  (2) (قوله يف شرح لفظة: ))فيأتيهم هللا( -3
لكن مع القطع أبن هذه الظواهر يستحيل  ،قال القرطيب: التسليم الذي كان عليه السلف أسلم"

   .                           ملا يعارضها من ظواهر أ خ ر   ؛محلها على ظواهرها
                                                                                    ومنهم من يتأو ل ذلك على ما يليق هبا على حسب مواقعها، وإمنا يسوغ أتويلها ملن كان عارف ا  

  .لفروعبلسان العرب وقواعد األصول وا

 
 لسند. عبيدة اجملهول يف ا

 احلديث ضعف جلهالة ابن أو أب عبيدة هذا.                  وبناء  عليه: ففي 
ة فيه                                                                                                    تنبيه: جاءت بعض رواايت هذا احلديث بلفظ: ))ال يتوضأ أحد في حسن وضوءه ويسبغه؛ مث أييت املسجد ال يريد إال الصل

 إال تبشبش هللا به... احلديث". 
كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا    ،إىل املسجد                       ا  أن ه يتبشبش للداخل جاء أيض :لفظ البشبشة "وقال شيخ اإلسلم ابن تيمية: 

هذا املعىن؛ وهو                                        في قال ملن نفى ذلك: مل نفيت ه؟ ومل نفيت   ،                                                         قدم، وجاء يف الكتاب والسنة ما ي لئم ذلك وي ناسبه شيء  كثري
ريه، وهللا تعاىل ال  فيه أن يتاج فيه إىل غ                                                                وصف كمال ال نقص فيه؟ ومن يتصف به أكمل مم ن ال يتصف به؟ وإمن ا النقص 

 ([. 449/ 1". ]النبوات )                                       يتاج إىل أحد يف شيء، بل هو فع ال ملا ي ريد

 (. 1/181(، الغريبني للهروي )7/628األعظم )(، وينظر: احملكم واحمليط 1350/ 4اإلعلم بسنته عليه السلم ) (1) 
احب كتاب )احملكم( يف لسان العرب، وأحد من  ي الضرير، إمام اللغة، صوابن سيده هو: أبو احلسن علي بن إمساعيل املرس

 ([. 18/144ه(.]سري أعلم النبلء )458يضرب بذكائه املثل؛ تويف سنة ) 
 ه(. 207ويف سنة )والفراء هو: يىي بن زايد، من أئمة اللغة، ت

 ه(.  401)  حب )الغريبني(، تويف سنةواهلروي هو: أبو عبيد أمحد بن حممد اهلروي، الشافعي، اللغوي، املؤدب، صا
 ([. 17/146]سري أعلم النبلء )

معرفة  : ابب  ،اإلميان  كتاب:  (182)( 1/163)مسلم ، و فضل السجود  : ابب ،األذان  :كتاب  (806)(1/160البخاري ) (2) 
 . رؤيةطريق ال 
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                                                                        أن اإلتيان فعل من أفعال هللا تعاىل مساه إتياان ، وقيل: اإلتيان عبارة عن رؤيتهم   :وزعم عياض
   .                               فـ ع رب  ابإلتيان عن الرؤية جماز ا ؛إايه، ألن العادة أن من غاب عن غريه ال ميكنه رؤيته إال ابإلتيان 

ث، قال: ويكون هذا يه ابحلدقال القاضي: وهذا الوجه عندي أشب ،وقيل: أيتيهم بعض ملئكته
امللك الذي جاءهم يف الصورة اليت أنكروها من مسات احلدث الظاهرة عليه، أو يكون معناه أيتيهم يف  
صورة ال تشبه صفات اإلهلية ليختربهم وهو آخر امتحان املؤمنني، فإذا قال هلم هذا امللك أو هذه  

يعلمون أنه ليس رهبم فيستعيذون ابهلل و نكرونه الصورة أان ربكم رأوا عليه من علمات املخلوق ما ي
 . (1) "تعاىل منه

                                                          ن قل ه كلم ا يف أتويل صفة الضحك أيض ا عن القرطيب؛ حيث قال:   -4
يكن   قاله القرطيب، وأما التغري الذي أوجبه سرور القلب حبصول كمال مل ؛والضحك مبعىن الرضا"

                                     ها الفم فينفتح متبسم ا، فإذا زاد ومل  نويضيق ع                                            حاصل  قبل، فسرور القلب حرارة ينبسط هلا الوجه 
 . (2)"يضبط فهو قهقهة من خواص البشر، وهو حمال على رب العاملني

                                   ون قل ه حول صفة النزول الكلم اآليت:  -5
بضم الياء،   ((     ي نزل )): أن بعض أهل النقل رواه له عن النيب  (3)                       وزعم أبو بكر بن ف ور ك "

                                                         الثقات الضابطني. وقال القرطيب: قي ده بعض الناس بضم الياء،  منه من                        ويذكر أنه ضبطه عم ن مسع 
 .  (1) ....." ،(4)                      نزل هللا عز  وجل  ملك ا   ي   :يعدى إىل مفعول حمذوف، أي

 
 (. 3/19)نووي على مسلم (، وشرح ال419/ 1( بَتقيم موسوعة صحيح البخاري، وينظر: املفهم )11/327التلويح )  (1) 

 (. 424/ 1، وينظر: املفهم )بَتقيم موسوعة صحيح البخاري ( 1/333التلويح )  (2) 

تويف سنة   ا يف فن الكلم،       ، رأس       عراي  كان أش،  احلسن بن فورك األصبهاين اإلمام، شيخ املتكلمني، أبو بكر حممد بن هو: (3) 
  [. (17/214سري أعلم النبلء ) ه(. ]406)

إذا قدر أن النازل بعض امللئكة، وأنه ينادي عن هللا كما حرف بعضهم لفظ احلديث  : " خ اإلسلم ابن تيمية قال شي (4) 
الواجب أن يقول: من يدعو هللا فيستجيب له؟ من                                                    من الفعل الرابعي املتعدي أنه أيمر مناداي  ينادي؛ لكان (( نزل   ي  ))  :فرواه

، وغري ذلك عن أب  ل ومسند أمحد بن حنب الصحيحني وموطأ مالك ت يفله؟ كما ثبيسأله فيعطيه، من يستغفره فيغفر 
                                      جربيل، إين أحب فلان  فأحبه، فيحبه جربيل،  إذا أحب هللا العبد اندى يف السماء: اي)) أنه قال:  عن النيب   هريرة 

، وقال يف البغض مثل  (( رض قبول يف األ فأحبوه، فيحبه أهل السماء، مث يوضع له ال                            مث ينادي جربيل: إن هللا يب فلان  
 ذلك. 

، وقال يف نداء جربيل:  ((                          اي جربيل، إين أحب فلان  فأحبه )) الفرق بني نداء هللا ونداء جربيل، فقال يف نداء هللا:  فقد بني النيب 
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                                                                               فهذه مخسة أمثلة ت ظهر بل شك أتثر احلافظ م غلطاي ابلطريقة األشعرية، وهو يف أغلبها انقل 
                         يل  على الرضا به وقبوله. لذلك دل                               للكلم عن غريه؛ إال أن عدم تعقب ه 

أمجع سلف األمة وأئمتها على أن الرب تعاىل ابئن من خملوقاته، يوصف مبا وصف به  ولقد "
ومن غري تكييف وال متثيل، يوصف   ،من غري حتريف وال تعطيل نفسه، ومبا وصفه به رسوله 

كما قال هللا    ،الكمالعلم أنه ليس كمثله شيء يف صفات     وي  بصفات الكمال دون صفات النقص، 
َ﴿: تعاىل حََد

َ
ََٱّلَلََأ َهَو َقََل  َ  َ
 
ََ   َ ََ  َ  َ َ  َ  َ١ َ َٱّلَلََٱلَصمََد  َ  َ  َ َََ   َ َ٢ ََ ََيَوََل ََيَِلَََوَلَم َلَم   َ َ  ََ  َ  َ  َ َ   َ  ََ  َ  َ٣ ََ حََد

َ
َأ َكَفَوَا َََّلَۥ ََيَكَن َوَلَم   َ  َ
 
َََ  َ  َ  َ َ َ   َ َ َ  َ  ََ  َ  َ -1اإلخلص:]﴾٤َ 

4]"(2).   
 

   :الفقهي              احلافظ م غلطاي مذهب:       اثني ا
ك غالب من ترجم له صرح بذل                                                 ال خلف حول نسبة احلافظ م غلطاي إىل املذهب احلنفي؛ كما 

وكتبه؛ يراه   ، واملتأمل يف حال احلافظ (4)                                       ، أو م ن أدخله ضمن تراجم احلنفية خصوص ا (3)       عموم ا
ه من ذلك إال النسبة، وأهنا رمبا حلقت به من  من غري املتعصبني للمذهب، بل يكاد جيزم أبن ليس ل

 آابئه، أو من كون املذهب احلنفي هو السائد آنذاك. 
 : ر مبا سبق      ي شع  ذي وال
                        من أي كتاب  يتعلق ابملذهب  -اليت أمكن الوقوف على عناوينها  -خلو قائمة كتبه  -أ

                                                احلنفي، ال إنشاء  وال شرح ا وال اختصار ا وال غري ذلك.
                                      ، أو تضعيف  ملذهبه؛ دون رد   أو تعقيب.                     م  فيه نقد  ألب حنيفة نقله لكل -ب 
 ملذهب.انتقاده الشخصي لبعض مسائل ا -ج
                                                    ملذهب أهل احلديث، وترك  األخذ ابلرأي عند صحة األخبار.    انتصاره -د

 
ال يقوله   ري املتكلم، وهذا موجب اللغة اليت هبا خوطبنا، بل وموجب مجيع اللغات، فإن ضم((          ان  فأحبوهإن هللا يب فل)) 

   [. (67شرح حديث النزول )ص ] ..". إال املتكلم. فأما من أخرب عن غريه فإمنا أييت ابمسه الظاهر وضمائر الغيبة. 

  . (2/386املفهم ) (205ل احلديث وبيانه )صمشك، وينظر:  بَتقيم موسوعة صحيح البخاري ( 2/194التلويح )  (1) 

 (. 11/250)جمموع فتاوى ابن تيمية  (2) 

 (، وغريها.  6/114(، الدرر الكامنة )70/ 1(، الذيل على العرب )433/ 5أعيان العصر )  ينظر: (3) 

 (. 304)ص  -وهو كتاب يف تراجم احلنفية  -ينظر: اتج الَتاجم  (4) 
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 وهذه بعض األمثلة الدالة على ذلك: 
يف حديث جابر   بقوله  (1)نفيةوأما ما استدل به بعض فقهاء احلقوله يف شرح البخاري: " -1

              فغري جيد ؛ ألهنم ؛ (2) ((      مش س؟                                          ))ما يل أراكم رافعي أيديكم كأهنا أذانب خ يل  : عند مسلمبن مسرة من 
وهذا هو املناسب   ،فيشريون أبيديهم حني سلمهم ، إمنا كانوا يفعلون ذلك حالة سلمهم من الصلة
 . (3) "                                          لرفع ذ ن ب الفرس، نص  على ذلك البخاري وغريه

بعض أهل العلم إىل  وقال البيهقي يف كتاب السنن الكبري: وذهبقوله يف شرح ابن ماجه: " -2
،  . انتهى كلمه(4) أبال وضوء منه وفاة النيب  بفتواه بعد        معلول   - يعين هذا - ب هريرةحديث أ أن

 . (5)للحنفيني"ا                      ا روى ال مبا رأى، خلف  مب                احملدثني أبن  العربة  ا علم من مذاهبوفيه نظر؛ مل 
 تعني ؛نالطع من شوائب م   ل      وس                         وإذا صح  للحديث طريق                              قوله يف تقدمي احلديث إذا صح : " -3

 . (6) "ري إليه، وال عربة ابختلف الباقنياملص
قال أبو حممد بن   ومل يتعقبه؛ حيث قال: "                                         ن قل ه كلم ا البن حزم وهو يقدح يف أب حنيفة  -4

مجهور   عاف، وهو مما تكثر به البلوى، ومل يعلم ذلك                              رأى أبو حنيفة الوضوء من الر   وقد حزم: .... 
ذلك، وهذا تعظم به البلوى، ومل   ومل يره يف أقل من (7)س   ل         ن الق  الفم م ءالعلماء، ورأى الوضوء من مل

 . (8)"وهللا أعلم ،السلم دم عليه                                نعلم قال ذلك قبله أحد  من ولد آ
وأما قول أب حنيفة: ال جيوز الوضوء  ؛ حيث قال: "انتقاده الشخصي لقول أب حنيفة  -5

ن أب العالية: ))إمنا كان ذلك زبيب  لدارقطين عوى اا ر مل  بشيء من األنبذة إال نبيذ التمر، ففيه نظر؛ 
 . (1) "(9) وماء((

 
 (. 1/231، اللباب )( 1/14املبسوط )لة بعد تكبرية اإلحرام، ينظر: أي: على عدم رفع اليدين يف الص (1) 

   ... .األمر ابلسكون يف الصلة، : ابب ( كتاب: الصلة، 430)( 1/322صحيح مسلم ) (2) 

  . (5/1474)( بَتقيم املوسوعة، وقريب منه يف اإلعلم 1/222التلويح )  (3) 

 (. 1/156الكربى )السنن  (4) 

 . (486/ 1)  طبعة حممد علي مسك وعلي إبراهيمعة: عويضة، وفيها تصحيف فينظر:  طب ( 2/452)اإلعلم   (5) 

 (. 2/438اإلعلم ) (6) 

 [. (4/100النهاية )] ما خرج من اجلوف ملء الفم، أو دونه وليس بقيء، فإن عاد فهو القيء.          الق ل س:  (7) 

  . (1/225احمللى )، ينظر: ( 2/448)  اإلعلم (8) 

 (. 253) (1/133سنن الدارقطين ) (9) 
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 كان عليه بعض مشاخيه من التصوف؟                          وهل أتثر احلافظ م غلطاي مبا  
 

 . (2) "ف فلم يرزق منه ما يعول عليه فيهو وأما التصيقول احلافظ ابن حجر: "
                وأصحاب ه؛ جيد يف   لنيب                                                            وال شك أن من شم  رائحة العلم، وذاق طعم السن ة، وسرب أحوال  ا

ت وغلو وشطحات،                                                                   نفسه نفور ا مما عليه أهل التصوف يف ذاك الزمان وإىل اليوم؛ من بدع وحمداث
                                            خرجت هبم عن السنن املرضي ات واألحوال املرعي ات. 

                                                        ، حيث مل ي شغ ل أوقاته بغري العلم والتعليم، وأنع م هبما من                            وهذا ما حصل للحافظ م غلطاي 
                                                                   الطريق وترفع اجلهل، وتكشف الضلالت وتعري اجلهاالت؛ فانربى ي بني    أخطاء  ، تنري قربة وعبادة

 تدعو احلاجة إىل ذلك يف شروحه؛ ومن الشواهد عليه:    صوفة عندما املت
:  (3)                                               شرى شاة مث شواها، مث حز  منها للحاضر وخب أ للغائب                                  قوله معلق ا على رواية  يف أن النيب  -1
على جهلة املتصوفة حيث يقولون: من غاب فات                   الغائبني، وهو رد  ن وتفقد حلاضرياب وفيه رأفته "

 . (4) "نصيبه
من آمن ابهلل ورسوله، وأقام الصلة، وصام  )): ، قال النيب  أب هريرة شرح حديث قوله يف -2

 ا على هللا أن يدخله اجلنة، جاهد يف سبيل هللا أو جلس يف أرضه اليت ولد        كان حق   ؛رمضان
   احلديث: (5) .((..فيها

اإلميان ابهلل  تعاىل، فإن له منرم اجلهاد يف سبيل هللا                فيه أتنيس ملن ح   :وقوله: )أو جلس يف بيته("
هي غاية الطالبني، ومن أجلها تبذل النفوس يف   اتعاىل والتزام الفرائض ما يوصله إىل اجلنة؛ ألهن 

 . (6) "ا ملا يقوله بعض جهلة الصوفية            اجلهاد؛ خلف  

 
 . (252/ 1)  اهيمطبعة حممد علي مسك وعلي إبر طبعة: عويضة، وفيها تصحيف فينظر:   ( 1/228)اإلعلم   (1) 

 . ( 8/127لسان امليزان ) (2) 

( كتاب: األطعمة، ابب:  5382()7/69)                                             ( كتاب: اهلبة، ابب: قبول اهلدية من املشركني، و يف 2618()3/163البخاري ) (3) 
 . إكرام الضيف وفضل إيثاره : ابب،  األشربة  :كتاب   (2056() 3/1626)، ومسلم                م ن أكل حىت شبع

 بَتقيم موسوعة البخاري. (  3/245والتلويح )  (،322صهذه الرسالة )ينظر: املنت احملقق من  (4) 

 . درجات اجملاهدين يف سبيل هللا : ابب، اجلهاد والسري :كتاب  (2790()4/16البخاري ) (5) 

 عة البخاري. ( بَتقيم موسو 4/83التلويح )  (6) 



 جـي                م غ لطاي بن ق ل مباحث يف ترمجة احلافظ  53 

 السادس املبحث

 ثناء العلماء عليه
 

                                       الَتمجة ما يليق ابملَتج م من ألقاب التبجيل                                             اعتاد املؤلفون يف الَتاجم أن ي قد  موا بني يدي 
                                                                                            وصفات الثناء، قيام ا حبقه، وعرفاان  بشأنه، ولقد انل احلافظ  م غلطاي من ذلك حظ ا وافر ا؛ ملا تقدم 

                                                      ثري  من علماء احلديث على يديه، وانتفاع األمة جبملة الكتب       ر ج ك                                   من بذله للعلم أتليف ا وتدريس ا، وخت  
 املنسوبة إليه. 

                                                                             ذه عبارات العلماء يف الثناء على احلافظ م غلطاي ت ساق أبلفاظ أصحاهبا، مضمومة  إىل  وه
                                    أتراهبا؛ لت ظهر شأنه، وعلو مكانته:  

ف القدمي  ، يعر حديث     خ  شي ، ...الشيخ اإلمام احلافظ القدوةه(: "746قال عنه الصفدي )
 . (1)"واحلديث، ويطول يف معرفة األمساء اىل السماء بفرع أثيث، وينتقي مبعرفته الطيب من اخلبيث

 . (2) "                  الشيخ الفاضل احملد ث ": ه(774) قال ابن رافعو 
 . (3) "الشيخ احلافظ": ه(774) وقال ابن كثري
 .  (4)"مام العلمةإلاالشيخ ه(: "806وقال العراقي )

 .(5) "الشيخ اإلمام العلمة احلافظ"ه(: 816)راغي ملاوقال 
                                                                                   وهؤالء ممن عاصر احلافظ م غلطاي وزامله يف الطلب، أو تتلمذ عليه؛ فوص ف هم أصدق، وثناؤهم  

                               أبلغ، وم ن بعدهم عالة عليهم.
 . (6) "الشيخ اإلمام، شيخ احملدثني" :ه(826)  العراقيأبو زرعة ابن وقال 

 
 

 . (433/ 5أعيان العصر وأعوان النصر ) (1) 
 (. 2/243الوفيات ) (2) 

 (. 18/633)  لنهايةالبداية وا (3) 

 . (12التقييد واإليضاح شرح مقدمة ابن الصلح )ص (4) 

 (. 321بكر بن احلسني؛ الشهري ابملراغي )ص مشيخة اإلمام أب  (5) 

 (. 1/70الذيل على العرب ) (6) 
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 . (1)ا يف احلفاظ املصنفني"          ان معدود  ه(: "ك248وقال ابن انصر الدين )
 . (2)                                           ه(: "احلافظ امل طل  ع الن سابة املؤرخ الفقيه"851وقال ابن قاضي شهبة )

   .(4)"العلمة شيخ الشيوخ، "(3) "احلافظ املكثر ": ه(852) وقال ابن حجر
 . (5) "                               اإلمام العلمة احلافظ احملد ث املشهور": ه(871) وقال ابن فهد

 .  (6) املصنف احملدث املشهور" . املتفنن، .. "احلافظ : ه(874)        بـ ر دي      ت غري  وقال ابن
 .(7) "إمام وقته، وحافظ عصره": ه(879)                    وقال ابن ق طل وبغا

                                                "احلافظ علء الدين... صاحب التصانيف"، وحني عد  جنوم  :ه(902) وقال عنه السخاوي
 يف رجال االسانيد؛  النقاد املتكلمنياألئمة ردى؛ من                                           اهلدى، ومصابيح الظ ل م املستضاء هبم يف دفع ال

 . (8)                      ذكر احلافظ م غلطاي منهم
 . (9)"            مة  يف األنساب                                     كان حافظ ا، عارف ا بفنون احلديث، عل  ": ه(911) وقال السيوطي

ه( أبنه: "احلافظ، صاحب  1250( والشوكاين )هـ1089وكذا وصفه ابن العماد )
 . (10) التصانيف"

 
 (. 315/ 2ة البيان )التبيان لبديع (1) 

 (. 198/ 2اتريخ ابن قاضي شهبة ) (2) 

 (. 6/114)كامنة  (، الدرر ال8/124لسان امليزان ) (3) 

 . (1/242تعجيل املنفعة ) (4) 

 (. 91حلظ األحلاظ )ص  (5) 

 (، وفيه كلمة )املفنت( ولعل الصواب ما أثبته، وهللا أعلم. 11/9الزاهرة يف ملوك مصر والقاهرة )النجوم  (6) 

 (. 304اتج الَتاجم )ص (7) 
فظة والذكاء، وله مصنفات كثرية؛ منها: حاشية على ألفية                       احلنفي، ع رف بقوة احلا وابن قطلوبغا هو: أبو العدل قاسم بن قطلوبغا

 ه(.  879نف من احلنفية، تويف سنة )                            العراقي، واتج الَتاجم فيمن ص  
 . ([ 2/45الطالع ) ر (، البد6/184]الضوء اللمع )

 (. 335و  319(، اإلعلن ابلتوبيخ ملن ذم التاريخ )ص1/119كلم )وجيز ال (8) 

 (. 1/359حسن احملاضرة )  (9) 

 (.  312/ 2(، البدر الطالع )337/ 8شذرات الذهب ) (10) 
احلنبلي، مؤرخ، فقيه، عامل ابألدب، صاحب: شذرات الذهب، تويف سنة   وابن العماد هو: أبو الفلح عبد احلي بن أمحد العكري 

 ([. 290/ 3]األعلم للزركلي )ه(. 1089)
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 ي:      م غلطا االنتقادات املوجهة للحافظ

 
                                                                             ومع كل ما سبق من الثناء العاطر؛ إال أن ترمجة احلافظ م غلطاي مل ختل  من ذ كر دعاوى 

                                                                 ابألمانة، وجترح يف العدالة؛ تز ع م إاثرتا قرين ه احلافظ  العلئي، ومشى   -لو ثبتت  -                وانتقادات  خت  ل 
 .(1)يابلتحقيق فيها تلميذمها احلافظ العراق

                              ني هؤالء األئمة األعلم، وم ن قوله                           أن جيعل م ن نفسه ح ك م ا بالباحث وإنه ملن الصعب على 
                                                            ؛ فلي ك ن الكلم يف توضيح ما جرى؛ وبيان ما حصل، بذكر الدعاوى  (2)                       ف يص ل  يف مثل هذا اخلصام

                                                  والتماس األعذار، تقريب ا وأتليف ا، تقدير ا وتبجيل . 
 

 االنتقادات:من أسباب هذه 
، "دائم االشتغال،  (3) ادعة والركون"ري السكون، وامليل إىل املو طاي "كث                   لقد كان احلافظ م غل 

                                                                ، حىت تويف شيخه ابن سي  د الناس الذي كان يتوىل مشيخة احلديث ابملدرسة  (4)                     م نج م ع ا عن الناس"
ه تدريس                                             ؛ فسعى له شيخ ه جلل الدين القزويين عند السل (5)ه(734سنة ) الظاهرية                   طان؛ فوال 

 
   ([.2/214]البدر الطالع ) . نيل األوطار، وفتح القدير ، العامل اجملتهد، صاحب: ، الصنعاين والشوكاين هو: حممد بن علي 

عبأ                              كلم األقران بعضهم يف بعض ال ي  : "ثري، ومن ذلك قول اإلمام الذهيب وللعلماء الرابنيني حول تنافس األقران كلم ك (1) 
ا من األعصار             مت أن عصر  ، ال سيما إذا الح لك أنه لعداوة أو ملذهب أو حلسد، ما ينجو منه إال من عصم هللا، وما علبه 
للذين      ل                        م فل جتعل يف قلوبنا غ  ه من ذلك، سوى األنبياء والصديقني، ولو شئت لسردت من ذلك كراريس، الله       م أهل      سل  

 [. (1/111تدال )ميزان االع] . "ف رحيمو ربنا إنك رؤ  ، آمنوا
مجاعة من العلماء؛ حيث قال: "كلهم ممن                                                                        ولقد رأى السخاوي أن ما جرى للحافظ م غلطاي هو نوع من احلسد الذي تعرض له

 ([. 128ابلتوبيخ ملن ذم التاريخ )صتعصب العدو عليهم، ونصب حبائل احلسد عليهم". ]اإلعلن 

                                                                 م غلطاي[ العراقي  وأتباعه، وعظ مه البلقيين، وابن امللقن، واألبناسي                                             ذكر السخاوي أطراف اخلصام بقوله: "لي نه ]أي:  (2) 
                                                                                 ه كثري االطلع، واسع الدائرة يف اجلمع، ومن يكون كذلك ال ي نكر ما يتفق له من األوهام".  وآخرون، واحلق أن 

 ([. 119/ 1يز الكلم )]وج

 (. 5/433أعيان العصر ) (3) 

                           ا عن الناس( أي: معتزال  هلم.             (، و)منجمع  1/73الذيل على العرب ) (4) 

ر العلم والتعليم، بكثرتا، وتنظيمها، وختصيص األوقاف عليها، وقد                                                 لقد كان لتلك املدارس يف عهد املماليك دور  كبري يف نش (5) 
سلطان  وظيفة احلضور اليومي للتعليم، وإقامة دروس العلم، وكانت له منزلة كبرية إذ يعني من قبل الكان للشيخ املعني فيها 
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ملصريون به ...، وقام الناس وقعدوا لة شهرته آنذاك، أو ألسباب أخرى؛ "عبث ارمبا لقاحلديث هبا، و 
 .  (2)                         ، "وابلغوا يف ذم  ه وهجوه" (1) ألجل ذلك، ومل يبال هبم" 

                                                                                  وكان احلافظ م غلطاي حينذاك يف فَتة أتليفه لكتبه ونشرها بني الطلبة، ومنها: شرحه على ابن 
            طرق احلافظ    ر مشيخته وغريها؛ وظلت األمور هادئة حىتي يف ذكاجه، والواضح املبني، واجلزء الذم

                                                                                          أبواب الناس، وهاجم بنقده كبار العلماء م ن مشاخيه وم ن قبلهم؛ وظهر ذلك ابرز ا يف كتابه إكمال  
ه( 742        قريب ا )املتوىف  -                               ه( ونقد يف مواضع منه شيخ ه املزي 744                            تذيب الكمال الذي أل فه سنة )

 ء فيه: مما جا                وتلميذ ه، وكان -
ج حديثه فعرب    ر                             وزعم املزي أن ابن ماجة مل خي                                         وصف ه لشيخه ابجلهل بقوله عن أحد الرواة: " -1

 . (3)" الطهارة :عن جهله، ألن حديثه عنده اثبت يف كتاب 
 عذر يف مثل هذه األشياء؛ ألمرين:               على أن املزي ي           وقول ه: " -2

مهته كلها إىل األحاديث اليت يسوقها   النصرافكثرة ركونه إىل التقليد وطلب الراحة، و األول:  
 بسنده. 

الثاين: قلة نظره؛ بل عدمه يف النسب، حىت لقد أخربين غري واحد من تلمذته أنه كان ال ينظر  
 . (4) "لبتة افيه 

أيوهم ابن ماجة "  :-     يض ا                    وم عر  ض ا بطلبه أ -                                        وقول ه يف الرد على املزي حني وه م ابن ماجة  -3
  .... الدليل على ومهه؟                            عمن يتسم بسمة العلم، أيش                     جيوز للسوقة فضل  ذا ما البغري دليل؟! ه

والذي محل املزي على ذلك أنه جيلس مع قوم ال يردون قوله، ويستصوبونه، فمشى على ذلك حىت 
 . (5) "بتلك املعاملة، كل وهللا  اعتقد أن الناظرين يف كتابه يعاملونه

 
                             ومرتب ا إضافي ا يف رمضان وحنو                                                                           مباشرة، وخيصص له مرتب كبري؛ ذ ك ر أنه يصل إىل ألف درهم شهراي  من بعض السلطني، 

  [.(63ذلك. ]ينظر: املدارس يف مصر يف عصر دولة املماليك )ص

 (. 434و5/433أعيان العصر ) (1) 
 (. 6/114الدرر الكامنة ) (2) 

 . (3/72إكمال تذيب الكمال ) (3) 

 ( 4/350)  املصدر السابق  (4) 

 (. 3/95)إكمال تذيب الكمال  (5) 
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، وعزاه لنفسه وتقلده من  األطراف، أغار عليه املزيعساكر يفهذا بعينه كلم ابن          وقول ه: " -4
املتشبع مبا مل يعط كلبس ثوب  )):  غري أن يذكر أاب القاسم، ومثل هذا غري جائز، قال النيب

 .(2) "(1) (( زور
  -وهو من كبار تلميذ املزي  -                                                       فلعل مثل هذا الكلم كان سبب ا رئيس ا يف محلة احلافظ العلئي 

 تبه وتتبع زالته. نتقاد كعليه، وا
  

   حول كتاب )الواضح املبني(: االنتقاد األول:
 
وهو بسوق الكتب على  ... وقف له العلئي ملا رحل إىل القاهرة  ه(745)فلما كان يف سنة "
                     "وقام يف أمره وكفر ه   ، (3) "فأنكر عليه ذلك  ،تعرض فيه لذكر الصديقة عائشة ،مجعه يف العشق       كتاب  

 . (5)        وخل صه" (4) اابفقام يف حقه األمري بدر الدين جنكلي بن الب      ايم ا، )!(، واعتقل أ
                                                                                    وكان من نتائج هذه احملنة: أن م ن ع الكت بيون من بيع ذلك الكتاب، "وأتمل الشيخ علء الدين  

 . (6)                         مش  ت به مجاعة  من أقرانه"                  م غلطاي من ذلك، و 
فيه عدد مصنفاته   احلافظ                                                   كما أخرب تلميذه الشهاب أمحد بن رجب أنه وجد جزء ا خبط  

بني، قال إنه ختمه أببيات؛ مث وصفها الشهاب بقوله:                                          وتسميت ها، وأنه ملا ذكر فيه كتاب الواضح امل
 . (7) "تدل على استهتار وضعف يف الدين"

 
صحيح مسلم  ، املتشبع مبا مل ينل، وما ينهى من افتخار الضرة ، ابب: النكاح : كتاب   (5219) (7/35صحيح البخاري ) (1) 

  .يعط  النهي عن التزوير يف اللباس وغريه والتشبع مبا مل :ابب ، اللباس والزينة  :كتاب   (2129()3/1681)

   . ( 5/60)  املصدر السابق  (2) 

 (. 6/115الدرر الكامنة ) (3) 

ينفع العلماء والصلحاء والفقراء              رجل  صاحل ا، وكان  ،كبري الدولة الناصرية   ،جنكلي بن البااب ، بدر الدين  ، األمري الكبري هو:  (4) 
ومل تزل رتبته عند امللوك تعلو  ، ية ويتعصب لهوكان يفظ ربع العبادات ومييل إىل ابن تيم ، وأهل اخلري وغريهم حباله وجاهه 

  [. (2/89الدرر الكامنة )، (11/154لوفيات )الوايف اب ] ه(. 746سنة ) تويف  أن وتزداد إىل  

 فظ التكفري فيه مستنكر، ويتاج ملزيد أتمل. (، ول5/433أعيان العصر ) (5) 

 (. 8/125لسان امليزان ) (6) 

 (. 142أمحد بن رجب احلنبلي )ص  املنتقى من معجم شيوخ شهاب الدين  (7) 
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 :االنتقادحترير القول يف هذا 
صلح  حدد احلافظ ابن حجر موضع الكلم املنتقد من الكتاب فقال: "فعثر منه الشيخ  -1

             قول ه: "قال                                      ، والذي يف أوله من ذكر أم  نا عائشة (1) دين العلئي على كلم ذكره يف أوائله"ال
هلا وهو                    مث نقل خرب  تقبيله  (2) عائشة" الزهري: أول حب كان يف اإلسلم؛ حب النيب 

 وات.عض الغز                       حني شرد هبا بغ ل ها يف ب (4)                                            ، وقول ه يف حديث آخر: ))واعروساه، واعروساه(((3) صائم
ليس   ؛ ألنه ساقه للتدليل على أن احلبوليس فيه ما يقتضي اإلساءة ألم املؤمنني 

                                                    ، ومل ي ر د به أحوال العشق والعشاق، أو نسبة  شيء من  (5)مبستنكر يف التنزيل، وال مبحظور يف الشرع
 . ، وأمنا عائشة ذلك إىل النيب 

ى أهنا اليت ختم هبا كتابه، واملوجود يف  رجب عل                                         وأما األبيات املنتقدة: فقد نص  الشهاب ابن
                 األبيات  التالية: آخر كتابه 

ــي ا ــربه عشــــــــــــــــ ــن خــــــــــــــــ ــا مــــــــــــــــ                     فرغنــــــــــــــــ
 
 
 
 

                    وكـــــــــــــــــــــــان هللا يل عـــــــــــــــــــــــوان  ولي ـــــــــــــــــــــــا 
 
 
 

                      فأمحــــــــــــــده، وبعــــــــــــــد  علــــــــــــــى النــــــــــــــيب
 

                     أصـــــــــــــــــــلي، يف شـــــــــــــــــــفاعته رجي ـــــــــــــــــــا 
                     ومسيـــــــــــت الكتـــــــــــاب شـــــــــــهيد عتـــــــــــق 

 
                    ومل يــــــــــــــــــذكر لــــــــــــــــــه قبــــــــــــــــــل مسي ــــــــــــــــــا 

                    وفيــــــــــــه طرائــــــــــــف مــــــــــــن كــــــــــــل فــــــــــــن 
 

ــا دواي    ق      ذكـــــــــــــــــــــــره       يـــــــــــــــــــــــداوي              لب ـــــــــــــــــــــ
ــم  ــم جـــــــــــــ ــل العلـــــــــــــ ــاتني ألهـــــــــــــ                    بســـــــــــــ

 
      جني ـــــــــــــــــا                   إذا رتعــــــــــــــــوا هبــــــــــــــــا رطب ــــــــــــــــا  

                    وميـــــــــــــــــــــــدان يـــــــــــــــــــــــذيق العـــــــــــــــــــــــارفني 
 

ا طـــــــــــــــــــــــــراي                           إذا طربـــــــــــــــــــــــــوا شـــــــــــــــــــــــــهد 
                      فــــــــــــــــأعطى ذو اجلــــــــــــــــلل لكاتبيــــــــــــــــه 

 
ـــــــــــــــــــــا علي ـــــــــــــــــــــا                         ومســـــــــــــــــــــتمعيه فردوس 

 

 
 (. 8/125لسان امليزان ) (1) 

 (. 529)ص(، اجلواب الكايف  5/56وينظر قول الزهري يف: اتريخ بغداد )  (،28ينظر: الواضح املبني )ص (2) 

  : كتاب   (1106() 776/ 2مسلم )و  ، القبلة للصائم : ابب، الصوم : كتاب  (1928)( 3/30) البخاري أصل احلديث يف  (3) 
   .بيان أن القبلة يف الصوم ليست حمرمة على من مل حترك شهوته : باب ، الصيام

 . ( من طريق أب شداد، عن جماهد، عن عائشة  26112)( 43/216)ام أمحد  أصل احلديث عند اإلم (4) 
  [. (9/228جممع الزوائد )] ." رواه أمحد، وفيه أبو شداد ومل أعرفه، وبقية رجاله رجال الصحيحقال اهليثمي: "

 (. 28ظر: الواضح املبني )صين  (5) 
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ــَتاه ــا حــــــــــني اقــــــــ ــن دعــــــــ ــر م  مــــــــ                         وأكــــــــ
 

ــا  ه زكي ـــــــــــــــــــ ــري  ــعه، وصـــــــــــــــــــ   (1 )                   لواضـــــــــــــــــــ
  

عض  ب؛ غري تضمني با يستوجب كلم الشهاب ابن رجم -كما هو ظاهر   -وليس فيها 
الشعر، وهو أمر خمتلف فيه بني العلماء، فإن كان الشهاب ابن رجب ال يرى جوازه، فقد اآلايت يف 

 . (2)قال غريه ابجلواز، وهللا أعلم
 هذه الواقعة، ذلك                                                            يظهر من سياق حمنة احلافظ م غلطاي أنه قد تعرض لنوع من الظلم يف -2
يف طوق احلمامة، وابن اجلوزي يف  طرقها قبله العلماء كابن حزم                          يف يف العشق وأحوال ه جادة  أن التأل

يف ذاك   -                                                                             ذم اهلوى وغريمها، وهذا أمر  ال جيهله احلافظ العلئي؛ إال أن شهرة القاضي املوفق احلنبلي 
                                          إليه فكان ما كان، حىت خل صه األمري جنكلي بن   ؛ أغرته أبن يرفع األمر(3) ابلشدة واحلزم -الزمان 
 .   نعه من الوقوف جبانب من يقدح يف أم املؤمنني عائشة لذي كان فيه من الداينة ما مي البااب؛ ا
 

 :االنتقاد الثاين: دعوى السماع من بعض املشايخ 
ذلك بيد                                                                          كعادة العلماء؛ صن ف احلافظ م غلطاي جزء ا يف ذكر مشيخته ومروايته عنهم، ووقع

 وقاموا بتعقبه يف ذلك.                                                                       العلماء وطلبة العلم، فاستنكر مجلة  منهم اد  عاءه السماع من بعض املشايخ؛ 

 
 (. 405الواضح املبني )ص (1) 

، ضمن كتاب احلاوي للفتاوي  االلتباس يف ضرب املثل من القرآن واالقتباسلباس وكشف رفع اينظر تفصيل ذلك يف رسالة:  (2) 
 (، وكتاب االقتباس، أنواعه وأحكامه للدكتور عبد احملسن العسكر. 1/305)

ضاء  اله السلطان حممد بن قلوون ق ، و                                               هللا بن حممد بن عبد امللك، أبو حممد، احلج اوي، املقدسي عبد املوفق احلنبلي هو:  (3) 
                                             غري حماب ألحد ولو جل  قدره ونفذ أمره. يؤاخذ حىت  ،                                              فباشر القضاء بقو ة وصرامة وعف ة زائدة ونزاهةمبصر، القضاة احلنابلة 

 ه(.  769نة )، تويف س                                         ابلكلمة الواحدة، مع قو ة النفس وإمضاء احلكم
 ([. 3/80، الدرر الكامنة )( 4/75املقفى الكبري )(، 320/ 17]الوايف ابلوفيات )

                                                                                       ورفع إليه الشيخ أثري الدين أبو حي ان على الشيخ مجال الدين بن عبد هللا بن هشام أن ه كتب على                             من صور شدته قول  املقريزي: "و 
املقفى الكبري  ه ]."ا امه وكشف رأسه وبعثه إىل السجن فأق ، من جنس ذلك يف كلم  ،                            بعض مصن فاته: كذب أبو حي ان

   ([.4/159: أخطأ. ]النهاية البن األثري )مع أن كلمة: كذب، أتيت مبعىن ([، 4/75)
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وعن   ]أي: مشاخيه املختلف يف مساعه منهم[                   ج لنفسه جزء ا عنهم         وقد خر  قال ابن فهد: "
ر فيه مساعه  أنك ،وقد تكلم احلافظ صلح الدين العلئي على هذا اجلزء يف جزء لطيف ...غريهم

 . (2)"الفضل العراقي، مسعه منه شيخنا احلافظ أبو (1)عى أنه مسعه عليه                على مجاعة ممن اد  
 

 وقبل النظر يف تلك االنتقادات ابلتفصيل؛ يسن الوقوف على املسائل التالية: 
                                                                           أن العلماء بعد أن د ونت الدواوين ومجعت السنن؛ توسعوا يف أمر اإلجازة، وصححوها   -1

     هل  كأهنم رأوا الطفل أ                                                   ذي ال مي ي  ز، وقد ساق ابن الصلح اخللف  يف ذلك مث قال: "للطفل ال
ا على توسيع السبيل                                                                     لتحمل هذا النوع من أنواع حتمل احلديث، ليؤدي به بعد حصول أهليته، حرص  

 . (3)"، وهللا أعلمإىل بقاء اإلسناد الذي اختصت به هذه األمة، وتقريبه من رسول هللا 
املتأخرين، قال السيوطي: التعبري بـ)أنبأان( للداللة على اإلجازة؛ اصطلح معروف عند أن  -2

 . (4) "أخربان  :الناس اآلن، واملعروف عند املتقدمني أهنا مبنزلة وعليه عمل"
                                                                               أن يستصحب املرء عند النظر: ح سن الظن يف العلماء، وأن املثب ت منهم مقدم على النايف،  -3

ه وما ابلشيء ال يعين عدم حدوثه، فالكل صادق إن شاء هللا حبسب علموأن عدم علم أحدهم 
 وصل إليه.  

 
 :حترير القول يف هذا االنتقاد

                                        أوال : دعوى اإلجازة من الفخر ابن البخاري:
عى أنه أجاز له الفخر ابن البخاري ومل يقبل أهل      واد  قال العراقي فيما نقله ابنه أبو زرعة: "

 .(5) "احلديث ذلك منه
وصار يتتبع ما كان   ،البخاري أجاز له عى أن الفخر ابن                 ويف آخر األمر اد  ال ابن حجر: "وق

 
 لعل اجلملة: )ممن ادعى أنه مسع منهم(.  (1) 
 (. 93و  92حلظ األحلاظ )ص (2) 

 (. 1/457الراوي ) (، وتدريب 264/ 2، وينظر: فتح املغيث )( 160مقدمة ابن الصلح )ص (3) 

 . ( 1/477النواوي )تدريب الراوي يف شرح تقريب  (4) 

 (. 1/71ذيل العرب ) (5) 
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دعواه                           قال شيخنا العراقي: ذكرت   ،جه عنه بواسطة فيكشط الواسطة ويكتب فوق الكشط: أنبأان     خر  
يف مولده ويف إجازة الفخر له للشيخ تقي الدين السبكي فأنكر ذلك وقال: إنه عرض عليه كفاية  

 . (1) "تحفظ يف سنة مخس عشرة وهو أمرد بغري حليةامل
اب عن ذلك: أبن لدى احلافظ م غلطاي إثباات  هلذه اإلجازة؛ حيث إنه وجد يف سنة                                                                            وجي 

                                                إجازة  كتبها جده ألمه؛ جاء فيها: "إنين استجزت البن  -                       بعد أن تدم بيتهم ابحل كر  -ه( 736)
نهم: ابن البخاري، واحلافظان الدمياطي، وابن  ابنيت مغلطيه.... " فذكر مجاعة من العلماء، م

 . (2)اهري، وغريمهاالظ
                          ه(، ومولد احلافظ م غلطاي يف 690وإذا كانت وفاة ابن البخاري يف ربيع اآلخر من سنة )

                                                                        ه( فلم غلطاي إذا  بضعة أشهر، وتكون هذه إجازة للطفل الذي مل مييز، كما سبق. 689أواخر سنة )
ه لتلك اإلجازة اليت بني ابن البخاري، وكتابة )أنبأان( فذلك بعد رؤيتوأما كشطه للواسطة بينه و 

                                                                        استجازها له جد ه، وعمل  ابملتعارف عندهم من إطلق لفظ )أنبأان( يف الرواية هبا. 
 .( 3)                                                                  وأما اعَتاض السبكي على مولد احلافظ م غلطاي فسبق توجيهه عند ذكر مولده

 
  اف              ، وابن الصو  ه(705)  ، والدمياطيه( 702)  د                                     اثني ا: دعوى السماع من ابن دقيق العي

 : ه( 712)
                                                                                        قال العراقي: "واد عى السماع من الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد، والدمياطي، وابن الصواف،  

 . (4)                           يف آخرين؛ ومل ي قبل ذلك منه"
فقلت له: فماذا  ؛سألته عن أول مساعه فقال: دخلت بعد السبعمئة إىل الشام             وقال أيض ا: "

يف سنة   :فلقنته ؛مساعك للحديث مىت؟ فسكتفقلت له: فأول ؛                     ذاك؟ قال: مسعت شعر ا     إذ  مسعت 
 .(5)"مخس عشرة؟ فقال: نعم

 
 (. 8/125لسان امليزان ) (1) 

 (. 1/51(؛ بواسطة الرسالة العلمية للباحث مخيس الغامدي يف حتقيق "الزهر الباسم" )169خمطوطة اإليصال )ص (2) 

 (. 10صسبق يف ) (3) 

 (. 2/198(، واتريخ ابن قاضي شهبة )2/315)(، والتبيان لبديعة البيان 1/71 )ينظر: الذيل على العرب  (4) 

 (. 92األحلاظ )ص ينظر: حلظ (5) 
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عى هو       واد   ، له من السماع سنة سبع عشرة خبط من يوثق به                وأقدم ما وجدت               وقال أيض ا: "
 . (1)"م فيه لذلك     ل      ك      فت   ؛السماع قبل ذلك بزمان

 
                     احلافظ م غلطاي يف سنة  تقاده هذا على ما وجده من إثبات مساع لقد بىن احلافظ العراقي ان

                                            ه(؛ وأن  ما كان قبل ذلك فمحل النظر والتهمة.717)
                    وي ضع ف هذا البناء: 

ه( مما يدل على معرفته 715أنه ملا سأله عن أول مساعه؛ لقنه حني سكت؛ أنه يف سنة ) -1
 ه(. 717قبل سنة )                    بسماع احلافظ م غلطاي

ه(، وأنه مسع  700رحلته للشام بعد سنة )                                  ظ م غلطاي قد نص  على مساعه شعر ا يفأن احلاف -2
ه(، وقرأ على 706                                      ه(، ومسع شعر ا من الرحالة النفاحي سنة )702                            درس ا البن دقيق العيد يف سنة )

ه(، وكتب 712                                         ه(، ومسع أربعني حديث ا على ابن الصواف سنة )711أب احلسن احلجازي سنة )
ه(، وعرض  714ابه: القدح املعلى سنة )             ه(، وأل ف كت712د ألهل مكة خبطه سنة )رسالة أب داو 

ه( مما يدل 717؛ فكل هذه األحداث وقعت قبل )(2)ه(715كفاية املتحفظ على السبكي سنة )
                                                                                          على أن احلافظ م غلطاي قد جد  يف الطلب والسماع والتأليف؛ وقد أثبت السماع ونفاه غريه، واملثب ت  

                                              له قبل التاريخ املذكور دليل  على عدم وجوده؛                                     عد عدم اطلع احلافظ العراقي على مساع              مقدم ، وال ي
 فإنه إمنا حكى ما رأى فقط.  

 
                                                                    مث إن احلافظ العراقي فص ل يف بعض هذه االنتقادات خبصوص مشايخ بعينهم فقال: •
لك؟ فقال: فسألته عن ذ - راوي النسائي -اف          بن الصو  اعى أنه مسع على أب احلسن       مث اد  "

ا                     مث أخرج بعد مدة جزء   ،انتقاء نور الدين اهلامشي بقراءته ،ا من النسائي                     مسعت عليه أربعني حديث  
                                                             ليس عليه طبقة ال خبطه و ال خبط غريه، فذكر أنه قرأه بنفسه سنة اثنيت  ، منتقى من النسائي خبطه

 
 (. 8/125ينظر: لسان امليزان )  (1) 

 (. 92                                                               تنظر مصادر هذه التواريخ يف امللخص التارخيي اآليت عن احلافظ م غلطاي )ص (2) 
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 . (1) "عشرة على ابن الصواف، يعين سنة موته
                                            ( سنة؛ فل يستغرب أن يسمع من بلدي  ه وخطيب   23اي آنذاك: )           احلافظ م غلطلقد كان عمر 
                                                                  ولو يف آخر يوم من حياته؛ بل إن احلافظ م غلطاي قد نص  على إجازة ابن   (2) أحد مساجد القاهرة

عليه، وهللا   ؛ فرمبا وقعت تلك اإلجازة بعد قراءته لذلك اجلزء املنتقى(3)الصواف له بسنن النسائي 
 أعلم.
   :السماع من ابن دقيق العيدوأما عن دعوى  •

                                                                                  فيخرب احلافظ العراقي أنه عرض على شيخه السبكي قول  م غلطاي يف اجلزء الذي خر جه لنفسه:  
قال رسول   -                    سنة اثنتني وسبعم ئ ة  -بن دقيق العيد يقول بدرس الكاملية امسعت الشيخ تقي الدين 

الشيخ تقي الدين ضعف يف أواخر  إن، فقال السبكي: (4) ((ال جتتمع أميت على ضللة)): هللا 
                                                                                  سنة إحدى وسبعم ئ ة وحتول إىل بستان خارج ابب اخلرق فأقام به إىل أن مات يف صفر سنة اثنتني  

           وسبعم ئ ة. 
فسألته عنه   ،ا على الشيخ تقي الدين يف جزء حديثي                                    قال: مث ذكر يل مغلطاي أنه وجد له مساع  

فسألته أن   ،قة؟ فقال: الشيخ تقي الدين نفسهب الطب   ت              ت له: من ك  فقل ، فقال: من سنن الكجي
فتعلل مث وقفت يف تركته على سنن   ، خبزانة كتبه ابلظاهرية فطلبته منه             فوجدته بعد   ،أقف عليه فوعد

 . (5)بن دقيق العيداوفيه مساعه لشيء منه على بنت الشيخ تقي الدين  ،أب مسلم الكجي
( أنه قال يف وصف شيخه ابن دقيق 11                     نشأة احلافظ م غلطاي )صقد سبق عند احلديث عن 

كانت الرحلة إليه يف زمنه لعلمه ودينه، رأيته وأان شاب غري مرة، وحضرت مع والدي عنده، العيد: "
                                                                            وحضرت ميعاده يف الكاملية مرار ا مع والدي، وكان جيلس قريب ا منه، فسمعت من كلمه 

 
 (. 8/126ينظر: لسان امليزان )  (1) 

 (. 22/170ايف ابلوفيات )ينظر: الو  (2) 

 (. 175ينظر: الواضح املبني )ص (3) 

 (. 11سبق خترجيه )ص  (4) 

ه(؛ يف عداد  292(، وسنن أب مسلم إبراهيم بن عبد هللا الكجي ) 92(، وحلظ األحلاظ )ص8/126لسان امليزان ) ينظر:  (5) 
 املفقود. 
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 . (1) أشياء..."
                                                 حلافظ وانتباه؛ وقد أكد ه بقول ه: مرار ا، وقول ه:                         هد يدل على معرفة  من اوهذا وصف لذلك املش 

، فإذا أضيف إىل ذلك                                                                                      فسمعت من كلمه أشياء، ومنها احلديث  املذكور، فهو إذ ا م ثبت وغريه انف 
                                                  ( سنة، ومها يف بلد واحد؛ قوي  القول بسماعه منه، إال  13أن عمر احلافظ عند وفاة ابن دقيق العيد )

ة السماع، واليت جيدر إحسان الظن فيه، وذلك ابلقول: إن احلافظ  اإلشكال يف حتديده لسن أن
                                                                                   م غلطاي أخطأ يف سنة السماع، وأنه وهم يف مساعه لشيء من سنن الكجي؛ أهو على الشيخ أم على 

                                                 ابنته؟ وإن كان يف هذا األخري نظر ، وهللا يغفر هلم أمجعني.
 الكوثري:  قال يف معرض ردوده على ورحم هللا العلمة املعلمي حيث 

فبعضها ال تتماسك يف دفعه  ،ا أكثرها                     يف أمور إن مل يكن اثبت   ؛وهو يدافع عن مغلطاي"
 .(2) "حجة

 

  

 
، ورسالة:  ( 1/52"الزهر الباسم" )لغامدي يف حتقيق (؛ بواسطة الرسالة العلمية للباحث مخيس ا298صخمطوطة اإليصال ) (1) 

 (. 29ديث؛ للباحث: أمحد حاج عبد الرمحن )صاحلافظ مغلطاي بن قليج وجهوده يف علم احل
 . ( 1/75التنكيل مبا يف أتنيب الكوثري من األابطيل ) (2) 
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 السابعاملبحث 

 وفاته
 

                                                                             احلافظ م غلطاي ملزم ا للمطالعة والتأليف والتدريس؛ ال يكل وال ميل؛ حىت وافاه األجل  عاش 
، من  (2)، وذلك يف الرابع والعشرين(1) "حبارة حلب ،خارج ابب زويلة من القاهرة ، املهديةيف "احملتوم 

   ( سنة.73، وله من العمر )(3) ه( عند مجاهري من ترجم له762شهر شعبان، يف سنة )
   .، واألقرب قول اجلمهور(4)فقط ه(، ووافقه ابن حجر يف اللسان761وقال املراغي يف سنة )

د  احلافظ م غلطاي يف ال وقد أحسن                    وأل ف تواليف أتعب  تأليف فقال: "                                      الصفدي حني ذكر ج 
ىل أن ابتلعته املقابر، واستوحشت له األقلم إومل يزل على حاله ،                               فيها أانمله، وكد  أجفانه الوسنة

 .  (5) "سنة اثنتني وستني وسبعمئة  ؛يف سلخ شهر رمضان املعظم ،ىل دمشق بوفاتهإواحملابر وجاء اخلرب 
 بن مجاعة. اعليه القاضي عز الدين وتقدم يف الصلة  ،(6) يدانية ر ابل ودفن 

 ءرمحة واسعة، وجزاه عن اإلسلم واملسلمني خري اجلزا 
  

 
 (. 94كذا قال ابن فهد يف حلظ األحلاظ )ص   (1) 

يلة، تعرف اليوم     و                       هذه احلارة خارج ابب ز  "حارة حلب: ، قال الصفدي عن منزل القوم :   ل ة                    حمل ة دنت منازهلا، واحمل             واحلارة: كل  
 [. (3/45)و(3/3املواعظ واالعتبار )]ينظر:  . "ا من مجلة مساكن األجناد                      زقاق حلب، وكانت قدمي  ب

 وقوله: )يف املهدية( مل يظهر يل املراد به بعد البحث. 

 ( من أنه يف اليوم الرابع عشر؛ فخطأ أو تصحيف. 337/ 8جاء يف شذرات الذهب )ما  (2) 

(، والدرر الكامنة  2/199(، واتريخ ابن قاضي شهبة ) 1/70الذيل على العرب )(، و 633/ 18كما يف: البداية والنهاية )   (3) 
 ( وغريها. 94(، وحلظ األحلاظ )ص6/116)

   (. 8/127سان امليزان ) (، ول324ينظر: مشيخة اإلمام املراغي )ص (4) 

 . (434/ 5أعيان العصر وأعوان النصر ) (5) 

                                                              دام اخلليفة خارج القاهرة، مث أصبحت وماحوهلا حمل  لدفن املوتى، قال                       لريدان الصقليب أحد خ               كانت بستاان  الريدانية:   (6) 
 [. (248و 3/247واالعتبار )املواعظ ". ]                                             ومل تزل هذه اجلهة مقربة إىل ما بعد السبعمائة مبد ة املقريزي: "
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                                                        ملخص بالتواريخ اليت مت الوقوف عليها من حياة احلافظ م غلطاي
 

 املصدر احلدث            عمر م غلطاي التاريخ 
 (91حلظ األحلاظ )ص حتديده لسنة والدته إجابة لسؤال العراقي - ه689

قبل أو 
 (1)بعد 

 ه700

قبل أو بعد 
                        رحل إىل الشام ومسع شعر ا سنة  11

(، 8/125لسان امليزان )
 (92األحلاظ )صحلظ  

                                           حضر مع والده درس ا البن دقيق العيد ابلكاملية 13 702
(، 8/126لسان امليزان )

 (92حلظ األحلاظ )ص
 (2/54توضيح املشتبه )                                مسع شعر ا من الرحالة حممد النفاحي 17 706
 (1/389اإلعلم )                             خل محص واستفاد جزء ا من احلديثد 20 709

711 22 
احلجازي من شرح السنة قرأ على أب احلسن  

 للبغوي
 (1/262اإلعلم )

 (8/126لسان امليزان )                    ( حديث ا من النسائي40مسع من ابن الصواف ) 23 712

كتب خبطه رسالة أب داود ألهل مكة يف وصف  23 712
 املراغيسننه؛ كما ذكر تلميذه  

مقدمة سنن أب داود، 
 (1/76ت: عوامة )

 ألف كتاب القدح املعلى يف أتذين النيب   25 714
( ط 3/122اإلعلم )

 حممد مسك وزميله
 (92حلظ األحلاظ )ص التاريخ الذي لقنه العراقي ملغلطاي يف أول مساعه 26 715

(، 8/125لسان امليزان ) عرضه كتاب: كفاية املتحفظ على السبكي 26 715
 (91حلظ األحلاظ )ص

 العراقي من السماع خبط الثقةأقدم ما وجد له   28 717

مشيخة املراغي 
(، لسان 323)ص
(، حلظ 8/125امليزان )

 (92األحلاظ )ص
 (1/330اإلعلم ) قراءته على أب احلسن الواين الصويف 28 717

 
 لسان امليزان: )قبل السبعمئة(، ويف حلظ األحلاظ: )بعد السبعمئة(. يف  (1) 
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719 30 
قرأ أول كتاب االشتقاق على حممد بن عبد احلميد 

 اين ابجلامع األزهراهلمد 

مقدمة عبد السلم 
االشتقاق هارون على  
 (38)ص

 وضع حاشية على كتاب األمساء املفردة 30 719
الَتاجم الساقطة 

 (189)ص
 (1/90اإلانبة ) لسؤال بعض األمراء                         أفرد جزء ا يف أتذين النيب   31 720

728 39 
مسع رسالة أب داود ألهل مكة من ابن الصابوين 

 روجبامع عم
مقدمة سنن أب داود، 

 (1/76ت: عوامة )

732 43 
انتهى من السفر الثاين من كتاب االكتفاء بتنقيح  

 كتاب الضعفاء
مقدمة حمقق االكتفاء 

(1/42) 

                                          توىل التدريس يف الظاهرية بعد ابن سي د الناس 45 734
( 5/434أعيان العصر )
 وغريه

لعرب العراقية  جملة لغة ا نسخ معجم الشعراء للمرزابين 45 734
(7/216) 

 (169اإليصال )ص                             عض العلماء استجازها له جد ه وجد إجازة من ب 47 736

رأى عيسى بن مرمي عليه السلم يف املنام وسأله  49 738
 عن إسلم حليمة السعدية

التحفة اجلسيمة 
 (96)ص

 (1/8اإلكمال ) بدأ أتليف كتاب إكمال تذيب الكمال 55 744

745 56 
لعلئي على كتابه الواضح املبني، وحمنته عثور ا

 بسبب ذلك
( 5/434أعيان العصر )
 وغريه

قراءة العراقي واهليثمي عليه يف منزله جبوار املدرسة  65 754
 الظاهرية

 (94حلظ األحلاظ )ص

 (3/70اجملمع املؤسس )                                       قرأ عليه الطنبذي جزء ا يف الشرب قائم ا 70 759

 روفاته على رأي اجلمهو  73 762
البداية والنهاية  

والذيل (،  18/633)
 (1/70على العرب )
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 اخلامتة

 
                                                                             احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات، محد ا ميل األرض والسماوات، والصلة والسلم على خري 

 أما بعد: واملكرمات،املبعوث ابآلايت املبهرات، وعلى آله وصحبه أويل الفضل                     الربايت، نبي  نا حممد  
 ؛ وهي: حثاملبامن النتائج والفوائد؛ اليت ظهرت أثناء هذه   لةمج فهذه

                                                                   أن )م غلطاي( اسم تركي متداول يف زمن دولة املماليك، ويعين: املهر املغويل. -1
                                                         يد ا السم مغلطاي؛ هو بضمتني مث سكون: )م غ ل طاي( لكون نطقه  أن الضبط األقرب تقع -2

 بلغة األتراك ال يتأتى إال بذلك.
                                                                         جاء يف املنهل الصايف من حتديد مكان مولد احلافظ م غلطاي؛ وأنه جبامع القلعة! فيه أن ما  -3

 نظر؛ ولعله أراد قلعة اجلبل نفسها، وهللا أعلم.
قد خلت من كتاب يف العقيدة، أو يف مذهبه احلنفي؛                             أن قائمة كتب احلافظ م غلطاي  -4

 بية السائدة آنذاك. ولذلك دالئله من جهة هربه من الصراعات العقائدية واملذه
                                                                            أن احلافظ م غلطاي قد ظ لم يف أغلب التهم املوجهة إليه؛ وإن كان بعضها له قوته من  -5
 النظر.
ء ذاك الزمن الذي عاش فيه هؤالمهم خيص اترخيي أمر لبحث يف كما أوصي يف ختامها اب   
أثر املدارس اليت أنشأها سلطني الدولة اململوكية يف مصر والشام على احلركة العلمية   وهو:  األئمة

 والثقافية يف ذاك الزمان؛ وابألخص ما أحدثته من تنافس بني العلماء. 
 
ا لوجهه الكرمي، وأن ينفع به كاتبه                                                أسأل هللا تعاىل أن يتقبل عملي هذا، وأن جيعله خالص  و 

                                                                            مطلع  عليه؛ وأن يغفر يل ولوالدي ، وأهلي، ومشاخيي، ومجيع املسلمني، إنه مسيع قريب،                وقارئه، وكل  
 وصلى هللا وسلم وابرك على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.
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