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Abstract 

The research aims to study and edit of the manuscript titled "tell 
the news of the beneficiary Khalid Bin Waleed" of rathy al din 
Muhammad ibn Ibrahim ibn Yusuf al-Hanbali al-Hanafi (d. 971 AH/ 
1563A.D), to take its place among the Arab and Islamic history books 
published. 

in the fact the Importance lies the manuscript was based on scarce 
resources, including missing a date Alahmassien to Abu Bakr Ahmad al-
Baghdadi, and anti-Semitic of the hostel including the Koran to the son of 
the blind, and beauty in the names of men of the island...  And others. 

The study is in three sections: The first section dealt with the study 
author's life, while the second section included a study of the manuscript, 
that the third section was the investigation of the text of the manuscript. 

 
 ممخص البحث

إخبار المستفيد بأخبار خالد بف "مخطكط المكسكـ كتحقيؽ اؿييدؼ البحث إلى دراسة 
ليأخذ  (ـُّٔٓ/ىػُٕٗت)لرضي الديف محمد بف إبراىيـ بف يكسؼ الحنبمي الحنفي  "الكليد

 .مكانو بيف كتب التأريخ العربي اإلسالمي المنشكرة
اعتمدت عمى مصادر نادرة كمنيا مفقكدة كتاريخ في ككف المخطكطة  تكمف أىميتيا

م بكر احمد البغدادم، كاسامي مف نزؿ فييـ القراف البف الضرير، كالجماؿ في الحمصييف ألب
 .  كغيرىا... أسماء الرجاؿ لمجزرم
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تناكؿ المبحث األكؿ دراسة حياة المؤلؼ، في حيف تضمف : الدراسة تقع في ثالثة مباحث
. الثالث كاف في تحقيؽ نص المخطكط ثالمبحث الثاني دراسة المخطكط، عمى أف المبح

 
 :المقدمػػة

: الحمد هلل رب العالميف كالصالة كالسالـ عمى اشرؼ المرسميف كبعد
إف ما خمفتو لنا األمة اإلسالمية مف حضارة كتراث يفكؽ أم تراث حضارم آخر في 
الكجكد، فتراثنا العربي اإلسالمي غني جدان بما خمفو لنا في مختمؼ العمكـ، كترجـ العديد مف 

ف معظمو حبيس المكتبات الخاصة كالعامة المحمية كاألجنبية، كىذا اإلرث العمماء المرمكقيف، لؾ
قد تعرض لمضياع كاإلىماؿ إما لجيؿو أك لضعؼ النفكس أماـ المغريات المالية التي يبذليا 

كبالتالي فالحصكؿ عمييا ليس باألمر . بعض الطامعيف في نيب المخطكطات العربية اإلسالمية
كلذلؾ البد لنا مف تكحيد الجيكد لمحفاظ عمى ىذا المكركث . كبيرً  السيؿ فيك يحتاج إلى جيدً 

التاريخي، كالشعكر بقيمتو، ألنو أحد الكسائؿ التي تعرفنا بماضينا حتى نستطيع التعامؿ مع 
الحاضر كاالستعداد لممستقبؿ، كالحفاظ عميو يككف بدراستو كتحقيقو بطرؽ عممية كنشره، ليككف 

 .بتكعية الناس بأىميتو لككنًو يمثؿ جذكر الحضارة العريقة في متناكؿ الجميع، ككذا
كمف ىذا المنطمؽ فقد كقع اختيار الباحث عمى دراسة كتحقيؽ إحدل المخطكطات  

" إخبار المستفيد بأخبار خالد بف الكليد" التاريخية المحفكظة في تركيا بعد رحمة بحث طكيمة، كىك
كيرجع  .دراسة كتحقيؽ( ـُّٔٓ/ىػُٕٗت)نبميلرضي الديف محمد بف إبراىيـ بف يكسؼ الح

خراجو إلى  سبب اختيار ىذا المكضكع في االىتماـ بالتراث العربي اإلسالمي كالمحافظة عميو كا 
. حيز الكجكد لتتـ االستفادة منو ؛ فضال عف قمة المصادر التي تناكلت حياة المؤلؼ

المؤلؼ رضي الديف محمد كأىمية المكضكع تكمف في انو يقدـ دراسة شاممة عف حياة   
بف إبراىيـ بف يكسؼ الحنبمي الحنفي، صاحب المؤلفات الكثيرة كالمتنكعة، كىي دراسة تتناكؿ 
جميع جكانب حياة المؤلؼ، ىي األشمؿ كاألحدث حتى اآلف؛ كذلؾ يقدـ المخطكط معمكمات 

ببعض  أخذىا المؤلؼ مف مصادر ال كجكد ليا اآلف مما يعني بأف ىذا الكتاب قد احتفظ
المعمكمات لتمؾ الكتب التي ال نعرؼ ليا كجكد اآلف كتاريخ الحمصييف ألبي بكر أحمد بف محمد 

كأسامي مىف نزؿ فييـ القرآف البف الضرير الحيرم  ،(ـُٕٖ/ىػِٕٓت)البغدادم 
كغيرىا، ( ـَُّْ/ىػّّٖت)، كالجماؿ في أسماء الرجاؿ لمجزرم الشافعي (ـَُّٗ/ىػُّْت)

الكتاب يعد مصدران ميمان مف مصادر التاريخ اإلسالمي يضاؼ إلى المكتبة فضال عف ذلؾ فاف 
. اإلسالمية العربية

 :حثامبثالثة الدراسة تقع في 
 .شمؿ مكلده كنشأتو، كأسرتو، كمشايخو، كتالميذهمك ،دراسة حياة المؤلؼيتناكؿ  :األكؿ لمبحثا

 .كمؤلفاتو ثـ مماتو
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شمؿ نسخ المخطكط كأىمية المخطكط كمنيج صؼ المخطكط كميتناكؿ ك :الثاني بحثالـ
 .المؤلؼ في المخطكط كمصادر المخطكط كالمنيج المتبع في تحقيؽ المخطكط

 .المخطكط تحقيؽ نص :لثالثا مبحثاؿ
 

دراسة غير شاممة مف خالؿ البحث كالتقصي كجدنا حكؿ ىذا المكضكع ؼ أما الدراسات السابقة
: يمكف إجماليا بالنقاط اآلتية ،عكيضةجميؿ عبد اهلل  لمدكتكرعف ىذا المكضكع 

 .لممخطكط كافية كشاممة دراسة تقديـ بدكف ،اكتفى بتحقيؽ نص المخطكط فقط (ُ

 ةلكتركنيكجدنا أف تحقيؽ المخطكط اعتمد عمى مصادر غير دقيقة متمثمة باألقراص اال (ِ
في  كىك يشير إلييا ،غير مكافقة لممطبكع...المكسكعة الشعرية المكتبة الشاممة،: مثؿ

خالال في إىذا  دتحقيقو تصريحا، دكف الرجكع إلى مصادر الكتب المكافقة لممطبكع، كيع
 . منيج البحث العممي، كيدخؿ تحقيقو ضمف التحقيؽ التجارم

أك يقابميا مف  ،المقابمة شرط مف شركط التحقيؽ فمـ يقابميا مع نسخ أخرل مف المخطكط (ّ
كلـ ينجح في  ،لمحقؽ في كثير مف األخطاءمصادره التي ذكرىا المؤلؼ، كبالتالي كقع ا

 .إثبات النص الذم أراده المؤلؼ

كقع في  نقؿ، كعند اؿالنصلـ يكف دقيقا في نقؿ الكممات، كاالستعجاؿ كاف كاضحا في ثنايا  (ْ
الحمي :)كثير مف التصحيؼ كالتحريؼ، ففي الكرقة األكلى مثال اخطأ في نقؿ الكممات كىي

الكشي كالصكاب )، (دٌرىا كالصكاب دررىا) ،(كالصكاب الباذفي الشاذلي)، (كالصكاب الحمبي
 ...(الحارث كالصكاب الحرث) ،(تيبجٌموتجمو كالصكاب (... )البكشي

لشيخ ؿكقدـ معمكمات غير صحيحة فقد ترجـ  ،لـ يكف دقيقان في تعريؼ بعض الشخصيات (ٓ
مف بالد . ممحمد بف أحمد أبك زيد الكش)احمد بف محمد البكشي في متف المخطكط بػ

كذكره  كركل بيا شيئان مف شعره، ،كخمس ماية بعد الخمسيف، طالب الحج د،الترؾ، قدـ بغدا
؛ .(المكسكعة الشعرية/ََُٓالكافي بالكفيات، ص .كأثنى عميو،الخطيرم في زينة الدىر

 مكالنا ابف الفتح أبي بف محمد بف أحمد بف محمد كالصكاب أف الترجمة الصحيحة ىي
 .، ككما ترجمنا لو في ىامش التحقيؽالبكشي الخالدم الديف جالؿ

بعد قرية كبيرة مف نكاحي حمب ): تيًزيفي إذ عرؼ  ،كما لـ يكف دقيقان في تعريؼ بعض المدف (ٔ
 (.كانت تيعىدي مف أعماؿ قنسريف ثـ صارت في أياـ الرشيد مف العكاصـ مع مىنبج كغيرىا

 .م المقابمة مع تاريخ ابف الشحنةككما أثبتناه ؼ.كىي مف قرل حمص( بيريف)كالصكاب 

التحقيؽ المتفؽ عمييا مف قبؿ أك عبارات لـ يستخدـ مفردات  األخطاءعند تصحيح  (ٕ
( نزؿ)في المتف يكتبيا ( نازؿ) يصحح كممة :مثالققيف بؿ استخدـ عبارات غير دقيقة، لمحا

ب ما جاءت كلقد اخطأ المحقؽ في ىذه الكممة إذ الصكا (!!نازؿ: كتب)كفي اليامش يذكر 
 . مف خالؿ المقابمة مع تاريخ ابف الشحنة كما أثبتناه فييا( نازؿ) في المتف
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خبرة في مقابمة النصكص إذ كرد نص في كتاب التيذيب لمنككم في متف  لمحقؽليس ؿ (ٖ
كلو اآلثار : عبارة) :النص كمو في المتف بقكلو كتبعميو كممة  تشكؿفمما أالمخطكط 

الركـ بالشاـ، كالفرس بالعراؽ، كافتتح دمشؽ، مكجكدة في تيذيب  قتاؿ فيالعظيمة المشيكرة 
( سبقا بساحيا)الكممة بؿ أف . .(سبقا بساحيا: األسماء، كلكني لـ أجد قكؿ المصنؼ

 .لـ يستطع نقميا بصكرة صحيحة مصحفة أيضا

 

قؼ مف الصعكبات كالمعكقات، التي كانت ت االحقيقة لقد كاجو الباحث عددففي  أما الصعكبات
حجر عثرة في طريؽ الباحث أثناء سيره في مراحؿ البحث المختمفة، كىذه الصعكبات متنكعة 

كبعضيا استمرت مالزمة لمباحث طكاؿ فترة البحث، كيمكف  ،بعضيا كانت صعكبات آنية مؤقتة
 :إيجاز أىـ ىذه الصعكبات في النقاط التالية

مصادر المؤلؼ يعتمد عمى  الحصكؿ عمى نسخ أخرل لممخطكط مما جعؿ التحقيؽ صعكبة .ُ
 .التي ذكرىا في المخطكط

غير معركفة كال كجكد ليا اآلف مما بعض المصادر مف الكتب المفقكدة أعتمد المؤلؼ عمى  .ِ
 .شكؿ صعكبة في التأكد مف صحة تمؾ المعمكمات لعدـ كجكد مصادرىا

 

عدد مف المصادر لقد اعتمد المؤلؼ عمى ، ؼالتحقيؽ الباحث فيالتي ساعدت  أما أىـ المصادر
التاريخية كالمتنكعة، كقد أتيح لنا الحصكؿ عمى عدد ال بأس بو مف تمؾ المصادر التي أفادتنا 

. تيذيب األسماء كالمغات: النككم :كيمكف ذكر أبرز تمؾ المصادر كىي، كثيران أثناء التحقيؽ
صرح بو أـ لـ  ككاف المصدر الرئيس لنا في نقؿ أغمب نصكصو كركاياتو مف ىذا الكتاب، سكاء

مختصر الحصف الحصيف في كالـ سيد يصرح في تصنيفو لمكتاب، كتاريخ ابف الشحنة؛ ك
لمحافظ ميغيٍمطىاٍم بف ًقًميٍج : اإلشارة إلى سيرة المصطفى كآثار مىف بعده مف الخمفاء؛ المرسميف

.  لثعمبيؿالعرائس ؛ لكرمانيؿشرح صحيح البخارم ؛ البكجرم الحنفي
 

لقد اتبعنا المنيج التاريخي المتبع في الدراسات التاريخية كىك تبع في الدراسة ؼالـأما المنيج 
المنيج القائـ عمى االستقراء كاالستدالؿ كالتحميؿ العممي التاريخي، كتبسيط المادة العممية حتى 

كقد حاكلنا قدر االستطاعة االعتماد عمى المصادر التي ، يسيؿ عمى القارئ فيميا بسيكلة كيسر
كتحميؿ معمكمات المتف اعتمادان  ،مدىا المؤلؼ أك المعاصرة لو أك القريبة منو كاالستدالؿ بيااعت

عمى تمؾ المصادر، كحاكلنا قدر االستطاعة تقديـ صكرة كاضحة كشاممة عف حياة المؤلؼ 
اسية كجمع معمكمات كافية عف حياتو مف المصادر المعاصرة لو أك االجتماعية كالعممية كالسي

أما القسـ الثاني مف الدراسة كىك التحقيؽ فقد  .آمميف تغطية معظـ جكانب حياتو ،ة منوالقريب
. كضحناه في نياية المبحث األكؿ
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كفي الختاـ اسأؿ اهلل أف أككف قد كفقت في تقديـ ىذه الدراسة كاف يتقبؿ مني انو ىك 
. كهلل األمر مف قبؿ كمف بعد.. .السميع العميـ

 
لمؤلؼ حياة ا :المبحث األكؿ

: اسمو كنسبو ككنيتو: أكالن 
القادرم التاذفي  محمد بف إبراىيـ بف يكسؼ بف عبد الرحمف المعركؼ بابف الحنبمي

 .(ِ)يتصؿ نسبو بابف الشحنة ،(ُ)أبك عبد اهلل الحنفي الحمبي اإلماـ العالمة المؤرخالربعي نسبان، 
كذكر نسبو في عدد مف  .كما تمقب أيضا بشمس الديف ،الديف مرضىك بو المشيكر  قكلقب

محمد بف إبراىيـ بف يكسؼ الحنبمي، الحمبي مسكنا كمكلدا، " :مؤلفاتو في مقدمة كتبو قاؿ عف نفسو
. (ّ)"الىربىعي قبيمة كمحتدا، التاذفي شيرة كنسبا، الحنفي شرعة كمذىبا

 
  :حياتػػو: ثانيان 

ة حمب، كنشأ في مديف (َُِٓ/َٖٗ)لـ تذكر المصادر عف حياتو سكل انو كلد سنة 
شغمكا مناصب عديدة في مقدمتيا  ،كأخذ عف العديد مف عممائيا، كتربى في أسرة مف العمماء ،بيا

 يكسؼ بف (ٓ)يحيىكعمو  ،(ـُِٓٓ/ػقٗٓٗت) (ْ)في مقدمتيـ كالده الشيخ إبراىيـ ،مينة القضاء
بف يكسؼ بف عبد الرحمف  (ٔ)محمدك ،(ـُِٓٓ/ىػٗٓٗت) القضاة قاضي الرحمف عبد بف

بف يحيى بف يكسؼ قاضي  (ٕ)؛ كابف عمو محمد(ـُْٗٓ/ىػٔٓٗت)أبك المطؼ  قاضي القضاة
 . .(ـُٔٓٓ/ىػّٔٗت)القضاة أبك البركات 

كانتفع بو جماعة مف ، دخؿ دمشؽحج بيت اهلل، ثـ   سنة أربع كخمسيف كتسعمائةكفي  
ع األمكم كتكلى القاضي المذككر، كظائؼ متعددة كنظر النظار، كنظر الجاـ ،األفاضؿ

الحرب بينو كبيف السيد تاج الديف، ككلده محمكد قائمة، ككاف ىك  تكالحرميف الشريفيف، ككاف
مف رؤساء دمشؽ كأعيانيا المعدكديف، ككاف ذا ميابة، كحشمة، ككجاىة ال  إذ انوالمؤيد عمييما، 

يف إلى دمشؽ يكـر القادـ مف صفاتو انوالناس بجاىو، ك انتفعترد شفاعتو في قميؿ كال كثير، ك
ككاف باب ، مف أعياف أىؿ البالد، كيقربيـ كيحتفؿ لضيافتيـ، كيتردد إليو الفضالء، كاألعياف

 الخضر الذم يمر منو إلى الطكاقية أضيؽ منو اآلف، فكسعو مف مالو، كباب الخضرة،
كالحياكيف، يقفالف مف آذاف المغرب، فال يفتحاف إلى طمكع الشمس مف اليكـ الثاني، ككاف 

تضرر بذلؾ أىؿ تمؾ المحالت إذا أرادكا الصالة في الجامع ذىبكا في طريؽ بعيد، فاستأذف م
القاضي كماؿ الديف قاضي قضاة البمد في عمؿ قكس حجر، كباب يقفؿ عمى سكؽ الذراع مف 

آخر سكؽ الحياكيف، كأف يفتح باب الخضراء، كالحياكيف مف كقت آذاف الصبح، فال يقفالف حتى 
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عراء ة الثانية مف صالة العشاء، فأذف لو ففعؿ، كصرؼ عمى ذلؾ مف مالو، كلمشيفرغ مف الصال
. (ٖ)ق مدائح كابف صدقة، كغيرهفي

 
  .شيكخو :ثالثان 

: في مقدمتيـ ، كقد استكفي مشايخو في تاريخو،عدد مف مشايخ عصره أخذ عف
اضي القضاة يكسؼ بف عبد الرحمف الشيخ برىاف الديف أبك المقرم بف ؽ بفإبراىيـ  :قكأب .ُ

كشيخ اإلسالـ جماؿ الديف أبك المحاسف ابف قاضي القضاة زيف الديف ابف البشرم الحمبي 
عالـ في  :(ـُِٓٓ/ػقٗٓٗت) الحنبمي الحنفي سبط قاضي القضاة أثير الديف بف الشحنة

ثمرات البستاف، آداب السياسة، السمسؿ الرائؽ المنتخب  مف مصنفاتو، كلد بحمب، السياسة
  .الكياسة أبكابالرياسة كمفاتيح  أربابؽ، مصابيح مف الفائ

بف عبد الرحمف بف محمد ابف الشيخ زيف الديف العمادم الحمبي الشافعي  (ٗ)إبراىيـ .ِ
سنة  قرأ عميو عدة فنكف إلى أف أجاز لو جميع ما يجكز لو عنو :(ـُْٕٓ/ىػْٓٗت)
 .(ـُُْٓ/ىػْٖٗ)

ىػ ْٖٗت)الديف الكردم الباكٌزم بف الحسيف بف محمد بف أبي الكفا شياب  (َُ)أحمد .ّ
. أخذ عنو عمكـ القرآف.(ـُُْٓ/

نزيؿ حمب قرأ  :(ـُّّٓ/ىػّٗٗ)اليندم البنارسٌي الدِّلكلي  (ُُ)أحمد العباس أبك الشياب .ْ
 .عميو المطكؿ في البالغة كحكاشيو لمجرجاني

م قاؿ ابف الحنبؿ :(ـُُِٓ/ىػُٖٗت) بف عمي القرصمي الحمبي (ُِ)برىاف الديف إبراىيـ .ٓ
ف كاف في النقميات أمير كفضمو  كأكب عمى دركسو جماعة في العقميات لميارتو فييا كا 

  .فييا أظير
اخذ عنو كتاب التحفة : (ـُٖٕٓ/ػقٖٔٗت)محمد بف عبد العزيز بف فيد المكي (ُّ)جار اهلل .ٔ

. كأجاز لو ركايتو المطيفة في أنباء المسجد الحراـ كالكعبة الشريفة
ىػ ْٗٗت)الدمياطي  (ُٓ)أبي بكر بف خمؼ بف مكسى الديركطيابف شعباف ابف  (ُْ)محمد .ٕ

قرأ عميو شرح النخبة البف حجر العسقالني في ، أزىرم مصرم كاعظ: (ـُِْٓ/
كأف يركم عنو صحيحي البخارم كمسمـ  ،قراءمصطمح الحديث كحصؿ بيا عمى إجازة لال

  .كسائر مركياتو

ديف بف الشحاـ العمرم الحمبي، أحد بف عبد القادر بف أبي بكر، الشيخ شمس اؿ (ُٔ)محمد .ٖ
 .قرأ عميو في الميقات :(ـُّٕٓ/ىػْْٗت )الرؤساء بجامع حمب، 

زيف الديف ابك الفرج بف الشمس بف الجماؿ  بف محمد بف يكسؼ بف عبد اهلل (ُٕ)عبد الرحمف .ٗ
 .قرأ عميو الفقو كالصرؼ :(ـُِْٓ/ىػَّٗت)الكمسي المعركؼ بابف فخر النساء
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أخذ عنو : (ـُٔٓٓ/ىػّٔٗت) االكيسي الجامي األحمدمعبد المؤمف  بف (ُٖ)المطيؼ عبد .َُ
ككتب لو دستكر العمؿ بالفارسية الشتغالو  ،كالذكر كأجازه في أف يمقف كيصافح التصكؼ

 .ىبة السفرأعف التعريب ب

بف عبد الرحيـ بف محمد بف عمي بف إبراىيـ بف مسعكد بف بف محمد  (ُٗ)عميأبك الحسف  .ُُ
العالمة المفنف المتقف  نزيؿ حمب،: (ـُُٗٓ/ىػِٓٗت) صمي الشافعيمحمد الحصكفي المك

اخذ عنو القكاعد الصرفية كالنحكية كالعركضية كالمنطقية، كما رثاه ابف  ،قطف دمشؽ
 .الحنبمي بقصيدة نكنية ذكرىا في تاريخو

 المعركؼ بالسيد عيسى بف محمد بف عبيد اهلل بف محمد الشافعي الصكفي (َِ)عيسى .ُِ
فىكً  شرح الكافية : لو مؤلفات منيا :(ـُْٔٓ/ىػّٓٗت)أبك الخير الحسني االيجي . مالصَّص

 .إلى آخر القراف( جزء عـٌ )قرأ عميو تفسيره مف  .كشرح الغرة، كتفسير جزء عـ

بف أحمد محمد بف أحمد بف محمد بف أبي الفتح ابف مكالنا جالؿ الديف الخالدم  (ُِ)محمد .ُّ
، قاؿ ابف (ـُّٖٓ/ىػْٓٗت) بمنال محمد شاهالبكشي السمرقندم الحنفي، المشيكر 

 (ِِ)"اجتمعت بو مراران، كاستفدت منو" :الحنبمي
 كاف لو يد طكلى في الفقو، :(ـُّّٓ/ىػَْٗت)بف محمد شمس الديف الخناجرم (ِّ)محمد .ُْ

، قرأ في النزىة عمى العالمة جماؿ لمع المشاركة في فنكف أخر كالفرائض، كالحساب،
سي الشافعي الكفائي، صاحب المنظكمة المسماة، بغية الرامض في الديف ابف النجار المقد

عمـ الفرائض، بحؽ قراءتو ليا عمى مؤلفيا ابف اليايـ، كقرأىا عمى ابف الحنبمي عمى ابف 
كذكر ابف الحنبمي أنو كاف يسمع اآلالت كيقكؿ أنا ظاىرم، أعمؿ بقكؿ ابف  ،الخناجرم

ائد الفرائد، كالمناىج المباىج، كلو بالعمـ عناية حـز الظاىرم، لو المناقب الثكاقب، كالفك
تشكؽ، كمناقبو  قتكشؼ العماية، كنباىة تكسب النزاىة، كدراية تقصد الركاية، كمباحث

. (ِْ)كقرأ كتب الحديث كالفقو كالعربيةتركؽ، مع طالقة كجو، كتماـ بشر، ككماؿ خمؽ، 
باقي، الشيخ األصيؿ المعمر بف أحمد بف محمد بف أبي بكر بف حسف بف عبد اؿ (ِٓ)محمكد .ُٓ

خطيب المقاـ  :(ـُِٖٓ/ىػّْٗت)الجميؿ نكر الديف القرشي، البكرم، الحمبي، الشافعي 
أخذ عنو ابف الحنبمي، ككالده الحديث المسمسؿ باألكلية، كاستجازاه، فأجاز  ،بقمعة حمب

  .ليما
 الشافعي الألآلني المعركؼ بالمنال مكسى األكؿ الكردم الشيخ العالـ، بف الحسف، (ِٔ)مكسى .ُٔ

كتكفي مطعكنان  نزيؿ حمب أخذ ابف الحنبمي عنو عمـ البالغة، :(ـُِْٓ/ىػَّٗت)
. بحمب

 بف الحسيف الممقب بعكض بف مسافر بف الحسف بف محمكد (ِٕ)مكسى السرسكلي محمد .ُٕ
 .قرأ عميو البالغة ،الكردم نزيؿ حمب
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قرأ عميو متف  ،بنزيؿ حؿ (ـُْٗٓ/ىػٔٓٗت) الديف بف الحسيف الشركاني (ِٖ)كلي .ُٖ
. كىك أكؿ عمـ انتفع بو ،الجغميني في عمـ الييئة

 

 
: أشير تالمذتو :رابعان 

 :(ـُٓٗٓ/ىػ ََُّت) الحصكفي الحمبي بف محمد بف عمي المال (ِٗ)أحمد الشياب العالمة .ُ
كاخذ عنو  الـز ابف الحنبمي أكثر مف عشريف سنة،ك ،أكؿ مف ترجـ لو شيخو الرضي

كحؿ العيكف : كقرأ مف مؤلفاتو منيا... كالقراءات ،كالحديث ،منطؽكاؿ ،كالبالغة النحك،
النجؿ في حؿ مسئمة الكحؿ؛ كالكنز المظير في استخراج المضمر؛ ككنز مف حاجى 

كأجازه ابف الحنبمي  ،كعمى في األحاجي كالمعمى كغير ذلؾ عف دراية ال محض ركاية
شرح ) :لو كتب كرسائؿ منياك، لو شعر حسفأف يركم عنو، كاخذ الكثير مف أشعاره، ك

اختصار تاريخ )ك، (مف الكالـ عمى مغني المبيب األريبمنتيى أمؿ )، ك(المبيب مغني
  .قتمو بعض الفالحيف بالقرب مف معرة نسريف، (الذىبي

: (ـُٖٗٓ/ػ قََُٕت)الشافعي  الحمبي بف محمد بف محمد بف الحسف البيمكني (َّ)محمكد .ِ
كاخذ عنو الصرؼ،  ،ككاف يجمو مالزمة ابف الحنبميف الكريـ، كأكثر مف آحفظ القر

رفع  :منيا كأصكؿ الفقو، كالمنطؽ، كاخذ مف مؤلفاتو كالنحك، كالبالغة، كعمـ القراءات،
عدة الحاسب ك ،الفكائد السرية في شرح مقدمة الجزريةك، الحجاب عف قكاعد الحساب

مؤلفات ابف الحنبمي،  كغيرىا مف...تذكرة مف نسي بالكسط اليندسيك ،كعمدة المحاسب
كأجاز لو أف يركم عنو كؿ ركاياتو في الحديث كالتي اخذ منو ركاية كدراية ككذلؾ أجاز 

 .(ُّ)لو أف يركم عف غيره كتأليفاتو كأشعاره

قرأ عمى ابف  .(ـُِّٓ/ىػِٗٗت) بف حسف الشيخ عالء الديف السرميني الحمبي (ِّ)عمي .ّ
 .(ّّ)(ـُُِٓ/ىػِٕٗ) الحنبمي القراف العظيـ سنة

بف حسيف بف عمي بف أبي بكر بف عمي شمس الديف االسدم الحمبي المشيكر  (ّْ)محمد .ْ
الـز ابف الحنبمي أكثر مف عشريف سنة في  (ـَُّٓ/ىػّٔٗ) كلد سنة .بابف درىـ كنصؼ

عدة فنكف كالعربية كالمنطؽ كآداب البحث كالحكمة كالكالـ كاألصكؿ كالفرائض كالحديث 
، كمدحو شيخو ابف ةافمة بخطو في سنة سبع كستيف كتسعمائكالتفسير كأجازه إجازة ح

 :الحنبمي بقصيدة ختميا بقكلو

ىك العالـ البحر اإلماـ المقدـ .. .ىك العالـ الحبر المكمؿ في الكرل
 .(ّٓ)فال عجب أف يمفظ الدر مبسـ.. .غدا مجمع البحريف في الفقو صدره

يرم الشرفي يكنس شمس الديف الحمبي بف قاسـ بف االميرم الناصرم محمد بف االـ (ّٔ)محمد .ٓ
كلد بحمب، كترجـ  :(ـُٔٗٓ/ىػََُٓت)الدمشقي الصالحي الحنفي المشيكر ابف المنقار
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حفظ القراف الكريـ، كالـز ابف الحنبمي سنيف متعددة، كاخذ منو  لو شيخو الرضي الحنبمي،
لميقات، كاألصكؿ، ، كاةكالييئ كاليندسة، منيا النحك، كالبالغة، كالمنطؽ، عديدةن  عمكمان 

عدة  كاألحاجي، المعمى، :،كدرس في كتبو أيضا منيا...كالفقو، كالحديث،كالتصكؼ
ككاف يكثر مف الحديث عف شيخو كالثناء  ، قراءة كدراية،...الحاسب كعمدة المحاسب

. عميو
لو تأليفات منيا  :(ـَُُٔ/ىػََُُت)بف أحمد بف محمد المعركؼ ابف المال  (ّٕ)محمد .ٔ

كصنؼ  يح مسمـ، كتاريخ ابتدأ مف إبراىيـ عميو السالـ إلى إبراىيـ باشا؛مجمد في صح
كديكاف ، ...محمدرسالة في حكـ البنج كالحشيش، كرسالة في اسـ  :أيضا عدة رسائؿ منيا

  .شعر
خطيب الجامع الكبير بأنطاكية، أخذ عف ابف  جمبي ابف رمضاف الباشا ابف (ّٖ)المطيؼ عبد .ٕ

. أخرت كفاتو عف شيخو الحنبمي رحمو اهلل تعالىكت ،الحنبمي أصكؿ الفقو،
كلما دخمت : (ـُٓٓٓ/ىػِٔٗت)، بف عبد الرحمف بف أصفياف الكردم الشافعي (ّٗ)عبد اهلل

. ككاف فاضالن ذكيان : قاؿ ابف الحنبمي. سنة تسع كأربعيف لـز ابف الحنبمي في عمـ البالغة
 . كتب بخطو تفسير منال عبد الرحمف الجامي، كطالعو

 
 

: أثػاره: خامسا
كاف إماما بارعا مفننا لقد خمؼ لنا المؤلؼ العديد مف المصنفات في شتى العمكـ فمقد 

. كلقد حاكلنا أف نحصي مؤلفاتو لنبيف غزارة عممو المتمثمة بيا.. .كشاعرامسندا مصنفا 
 :كقد رتبناىا حسب حركؼ اليجاء كىي لو مؤلفات في عدة فنكف  - أ

 .(َْ)م ربيعةاآلثار الرفيعة في مآثر بف .ُ

 .(ُْ)أخبار المستفيد بأخبار خالد بف الكليد .ِ

  .(ِْ)أحكاـ األشعار .ّ
 .(ّْ)إعانة العارض في تصحيح كاقعات الفرائض .ْ
 .(ْْ)أنمكذج العمكـ لذكم البصائر كالفيكـ .ٓ
 .(ْٓ)أنكار الحمؾ عمى شرح المنار البف مالؾ .ٔ
 .(ْٔ)بحر العكاـ فيما أصاب فيو العكاـ .ٕ
 .(ْٕ)بة في الخطبتأىيؿ مف خطب في ترتيب الصحا .ٖ
 .(ْٖ)تحفة األفاضؿ في صناعة الفاضؿ في االنشاء .ٗ

 . (ْٗ)تذكرة مف نسي بالكسط اليندسي .َُ
 .(َٓ)تركية الظامئ في تبرئة الجامي .ُُ
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 .(ُٓ)التعريؼ عمى تغميط التطريؼ في شرح التصريؼ البف ىالؿ .ُِ
 .(ِٓ)تعميؽ عمى تفسير البيضاكم .ُّ
 .(ّٓ) اميتمميظ الشيد ألىؿ العيد كالعقد في شرح أبيات الج .ُْ
 .(ْٓ)جنيات الحيساب في عمـً الحساب .ُٓ

 . (ٓٓ)تفي الحكارم المنشا شاتالجكارم المف .ُٔ
 (ٔٓ)يؼ العزل لمتفتازانيفحاشية عمى شرح تص .ُٕ
. (ٕٓ)حاشية عمى شرح المب في عمـ األصكؿ لمقاضي زكريا .ُٖ
 . (ٖٓ)حاشية عمى شرح لباب الفقو .ُٗ
لصدر الحنفي، الفقو  كقاية الركاية في مسائؿ اليداية فيحاشية عمى شرح  .َِ

 .(ٗٓ)الشريعة
 .(َٔ) حاشية عمى لباب العقد في فقو الشافعية سماىا شرح المباب .ُِ
 . (ُٔ)حدائؽ إحداؽ األزىار كمصابيح أنكار األنكاء .ِِ
 .(ِٔ)الحدائؽ اإلنسية في كشؼ الحقائؽ األندلسية في العركض .ِّ
 .(ّٔ)حؿ عيكف الفحؿ في حؿ مسألة الكحؿ .ِْ
 .(ْٔ)رؤية خير األناـ في اليقظة كالمناـحكراء الخياـ كعذراء ذكم اليياـ في  .ِٓ
 .(ٓٔ)الحياض المترعة في كفؽ األربعيف في األربعة .ِٔ
 (ٔٔ) .درر الحبب في تاريخ أعياف حمب .ِٕ
. (ٕٔ)القاطعة األدكيةالدرر الساطعة في  .ِٖ
 .(ٖٔ) ديكاف شعره .ِٗ
كىي حاشية عمى فرائض  ،بالة السراج عمى رسالة السراج في الفرائضذ .َّ

 .(ٗٔ)السجاكندم
 . (َٕ)مات في القكؿ بتمقيف مف ماتذخيرة الـ .ُّ
 . (ُٕ)ربط الشكارد في حؿ الشكاىد .ِّ
 .(ِٕ)رسالة تشتمؿ عمى جممة ما ييكاه السامع لقصد تشنيؼ المسامع .ّّ
 .(ّٕ)رسالة في عشريف بحثا في عشريف عمما ألفيا برسـ السمطاف سميماف .ّْ
 .(ْٕ)رسالة في المتصؿ كالمنفصؿ .ّٓ
 . (ٕٓ)رفع الحجاب عف قكاعد الحساب .ّٔ
 . (ٕٔ)سعكديةـالعكدية في المدائح اؿالركائح  .ّٕ
  .(ٕٕ)الركاية في مسائؿ اليداية في فركع الفقو الحنفي .ّٖ
 .(ٖٕ) عمى السراجية األركاحركضة  .ّٗ
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. (ٕٗ)الزبد كالضرب في تاريخ حمب .َْ
 .(َٖ)سرح المقمتيف في حكـ القمتيف في الفقو .ُْ
 .(ُٖ)سياـ األلحاظ في كىـ األلفاظ .ِْ
. (ِٖ)ملمزمخشر" شرح نكابغ "في سكابغ النكابغ  .ّْ
 .(ّٖ)الشراب النيمي في كالية الجيمي .ْْ
 .(ْٖ)شرح ايساغكجي في المنطؽ .ْٓ
 . (ٖٓ)حكـ العطائيةاؿشرح  .ْٔ
 .(ٖٔ)شرح عمى النزىة في الحساب .ْٕ
 .(ٕٖ)شرح المباب .ْٖ
كسماه المنثكر العكدم عمى النظاـ شرح ميمية المكلى أبي السعكد العمادم،  .ْٗ

 .(ٖٖ)المسعكدم
 .(ٖٗ)شرح نكابغ الكمـ لمزمخشرم .َٓ
 .(َٗ)لٌنظار في صناعة الغبارشرح نزىة ا .ُٓ
  .(ُٗ)شقائؽ االكـ بدقائؽ الحكـ .ِٓ
 .(ِٗ) ظؿ العريش في منع حؿ البنج كالحشيش .ّٓ
 .(ّٗ)عدة الحاسب كعمدة المحاسب .ْٓ
 .(ْٗ)عرؼ الكردم في نصرة الشيخ اليندم رد عمى عبد المطيؼ المشيدماؿ .ٓٓ
. (ٓٗ)عقد الخالص في نقد كالـ الخكاص .ٔٓ
 .(ٔٗ)عمي الفتح الجمي عمى شرح المصباح لسيدم .ٕٓ
 .(ٕٗ)فتح العيف عف االسـ غير أك عيف .ٖٓ
 .(ٖٗ)في الحديث يثفرع األثاؿ .ٗٓ
 .(ٗٗ)الفكائد السرية في شرح مقدمة الجزرية .َٔ
 .(ََُ) في حؿ المضمر .ُٔ

 .(َُُ)في شرح شكاىد شرح السعد عمى العزم في الصرؼ .ِٔ
 .(َُِ)قر العيف إلى كنز العيف في المعمي .ّٔ
 .(َُّ)قفك األثر في صفك عمكـ األثر  .ْٔ
 .(َُْ)لمقاضي قاسـ القكؿ القاصـ .ٓٔ
 . (َُٓ)العيكف النجؿ في حٌؿ مسألة الكحؿ كحؿ .ٔٔ
 .(َُٔ)الكنز المظير في استخراج المضمر .ٕٔ
 .(َُٕ)كنز مف حاجي كعمي في األحاجي كالمعمى .ٖٔ
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 .(َُٖ)لب القاصديف .ٗٔ
 .(َُٗ)مخائؿ المالحة في مسائؿ الفالحة .َٕ
 .(َُُ)مرتع الضيا كمربع ذكم الصبا .ُٕ
 . (ُُُ)مستكجبة التشريؼ بتكضيح شرح التصريؼ .ِٕ
 .(ُُِ)لمصابيح في الحسابا .ّٕ
 .(ُُّ)ؼ الرجاحرمصباح الدجا في  .ْٕ
 .(ُُْ)السميماني السفرمطمكب الخاني في اؿ .ٕٓ
 .(ُُٓ) مغنى الحبيب عف مغنى المبيب .ٕٔ
 . (ُُٔ)في الحديث مكارد الصفا كمكائد الشفا لمقاضي عياض في مجمد .ٕٕ
 .(ُُٕ)نجكـ المريد كرجكـ المريد .ٖٕ
 .(ُُٖ)نكر اإلنساف في اشتقاؽ لفظ اإلنساف .ٕٗ
 .(ُُٗ)مظمكـ إلى تحصيؿ العمكـكسيمة اؿ .َٖ

 

: أشعاره - ب
نظـ الشعر، إال أف شعره ليس بجيد ال يخفى ما فيو فضالن عف التأليؼ كالتصنيؼ فقد 

: مف التكميؼ عمى مف لو أدنى ذكؽ فمنو قكلو مضمنان 
 نشأت فكف لمناس أعظـ ناس          باهلل أف نشكات شمطاء اليكل 

   
 بؿ فاتؾ بقكامو المياس           متغزال في ىالؾ بجمالو 

   
 كاس كدع نشكات خمر الطاس          كاشرب مدامة حب حب كجيو 

   
ذا شربت مف المداـ كشربيا  (َُِ)الكأسفاجعؿ حديثؾ كمو في           كا 

 

   
: كلو

ركم رل ػق الـػػديثػح     طـر األكاـ ػيا مف لمض
لرفقة حضركا لدل          لؾ العظاـ ػأركل شمائ

تسدل لدل العقبى إلى        ة ػػاعػػأناؿ شؼعمى 
ذا ش كألنت لـ تنعت بمى         ق ػػػفعت لذنبػكا 

 (ُُِ) أف ترل عكنا عمى       حاشا شمائمؾ المطيفة 
: كلو

ّـِ قىكاًمو  ّـِ كالمَّصثٍـً             يمكميكنىًني في تىٍرًؾ ضى كال إٍذفى لمنُّسَّصاًؾ في الضَّص
فا  نعـ بيننا ًجٍنًسيَّصةي    دِّ كالصَّص  (ُِِ) ّـِ ػا ًعمَّصة الضَّص ػكلكنَّصني لـ أيٍلًفو          الكي

: كقكلو
ًعناقيؾ عٍذراًء الًحمىى غيير جائًز          يقكلكف لي كالشَّصٍيبي عاىثى بمٍحيىتي 
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دَّصٍييا التي ىي ميٍنيىتي  (ُِّ) أىًميؿي كأٍستٍغني ببىٍرًد العجائزً             أعىف ناًر خى
: كلو

ٍصًؿ                  يا بدرى النُّجاة كأنَّصوي  قكاميؾى  ـي السَّصرًك أك ألٍؼ الكى قىنان أك قىكا
ٍيدي مسػفـ            كعينيؾى فاقٍت كؿَّص ٍعيفو بكيٍحًميا   (ُِْ) ألًة الكيٍحؿً ػا أٍنتى إال زى

: كقكلو
ـي برىٍمي ًشباًكيا  ـه ًنٍمت ـي لما قىطعتيـٍ               لكـ ًىمى بيا البىٍيدىا مىرامىكي

ـي كقد  ٍغنىى بما ًنٍمت ٍيدا          كعيدتـي إلى المى ٍيدان فكاف لكـ صى تكلَّصٍيتيـي صى
 (ُِٓ) 

: كقكلو
فسىرَّصنا ما سمًعناه كأٍحيىانىا            كنا سًمعنا بأكصاؼو كميٍمتى بيا 
 (ُِٔ) أٍحيانىا كاألٍذفي تعشىؽي قبؿ الٍعيفً              ًمف قبؿ رؤًيتٍكـ نٍمنىا محبَّصتىكيـ 

 

 
: ما قيؿ عنو :سادسان 

ألىمية ىذا العالـ الجميؿ فقد مدحو العمماء بما لو مف فضائؿ كاىـ األقكاؿ في حقو ما قالو  
ىذا ما ترجمو الغزم كلعمرم انو لـ يكفو ما يستحقو مف الترجمة بالنظر لما تبيف لي : "الطباخ الحمبي

كالسماء كالطارؽ، كما :" كقاؿ الشياب الخفاجي .(ُِٕ) ..."تومف جاللة فضمو كغزارة عممو ككثرة مؤلفا
أدراؾ ما الطارؽ، ىك في ميداف الفضؿ كحمبة الشيباء سابؽ، كأم سابؽ، كعصره كاف مسؾ ختاميا، 

 .كسحر ليالييا كأصيؿ أياميا، نكرت حدائقيا بغكادم شمائمو، كتحمى معصـ مجدىا بسكار فضائمو
 كترنـ الحسناء كالكرقاء.. .حيث التقى نفس األقاحي كالصبا

 في غدير الماءنشكاف يعثر .. .كجرل النسيـ يجر فضؿ ردائو

 .(ُِٖ)"لحتالماء درس فييا، كأفتى، كطمى بحر فضائمو فترؾ الحساد يضربكف 
 

 
: كفاتو: سابعان 

كدفف بمقابر ، (ـُّٔٓ/ػقُٕٗ) سنة خامس جمادم األكلى في حمبتكفي يكـ األربعاء 
 .(ُِٗ)ف قبر الشيخ الزاىد محمد الخاتكني بيف قبرييما نحك عشرة أذرعالصالحيف بالقرب ـ

 
 
 
دراسة المخطكط  :المبحث الثاني
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  :مخطكطتكثيؽ اؿ: أكالن 
البف الحنبمي " اخبار المستفيد باخبار خالد بف الكليد" اتفؽ المؤرخكف في نسبة الكتاب

 :في مقدمة المخطكط بقكلوؼ المؤؿ؛ كعنكاف المخطكط ذكره (َُّ)كالذم أكدتو كثير مف المصادر
ىذه كريقات قميمة، في ذكر آثار جميمة، سميتيا إخبار المستفيد بأخبار خالد بف الكليد، رضي اهلل "

. (ُُّ)"تعالى عنو
 

 :المخطكط كصؼ: ثانيان 
، تركيا/السميمانية في مكتبة( ْ/ُِٖٕ)المخطكطة نسخة مصكرة عف مخطكطة برقـ 

ظؿ العريش ، الفرع األثيث في أصكؿ الحديث :لممؤلؼ فيو نياية مجمكع يقع في (ُِّ)المخطكطك
، كعدد أكراقيا تأىيؿ مف خطب في ترتيب الصحابة في الخيطب، في منع حؿ البنج كالحشيش
 ،سطرا( ُٗ)منيا عمى كؿ كرقة تحتكم ،(سـُِ×  ُٗ) بحجـ ،ستة كرقات مف حجـ متكسط

 :خ فقد جاء ذكره في نياية الكرقةأما الناس ،الخط نسخ، كممة( ُٔ-ُِ)في كؿ سطر ما بيف 
كقع الفراغ مف كتابة ىذه الرسالة مف خط كالد شيخنا المؤلؼ في يـك السبت مف أكاخر شير جمادم "

بف محمد بف  (ُّّ)اآلخرة، مف شيكر سنة أربع كستيف كتسعمائة ىجرية،عمى يد اضعؼ العباد احمد
. " لو كلممسمميف في الداريف أميفعمي بف احمد الشافعي الحمبي الشيير بابف المال كاف اهلل

 
: محتكاه: ثالثان 

اسمو كحياتو بصكرة  متناكال فيو ،الصحابي الجميؿ خالد بف الكليد بأخبارعني المخطكط 
ككفاءه لو منال محمد المنتسب إلى خالد بف الكليد المؤلؼ بشيخو  اعتزاز إفكال بد مف  ،مكجزة

في تنضيد  ككاف السبب: "فذكر فضائؿ جده بقكلو ،ةكاف سببان كدافعان إلى تأليؼ ىذه الرساؿ
 أف حؿ بأرجائنا، كنزؿ بساحة شيبائنا، كىك بصدد المجاز، كالكشؼ عف سكاطع غيررىا، ديررىا،

 شيخ سمرقند كصدرىا، كشمس آفاؽ العمكـ كبدرىا، ،إلى ناحية أرض الحجاز، سيدنا كشيخنا
 ،محمد بف أحمد الخالدم البكشي ثـ السمرقندم حاسـ أدٌلة الزائغيف بحساـ فكره اليندم، مكالنا

مٌد اهلل عيمره، كجمع لو  ،المنسكب إلى سيؼ اهلل، المشار إليو أعاله ،شاه محمد بمنالالمشيكر 
بيف الحج كالعمرة، كالمرجك منو أف يرل مف قبكليا، كأف تجرَّ سانحتيو عمييا ذيكليا، كعمى اهلل 

آخر بتأكيد أيضا في مكضع  رسالتوكيؤكد سبب تأليؼ . (ُّْ)"االعتماد، في انتياج شاكمة السداد
انتسب إليو رضي اهلل تعالى عنو سيدنا كشيخنا األستاذ محمد بف أحمد بف : "انتساب شيخو بقكلو

محمد بف أبي الفتح ابف مكالنا جالؿ الديف الخالدم، البكٌشي، ثـ السمرقندم، الحنفي، نزيؿ حمب 
مِّيت عنو طكارؽالمحركسة، في سنة خمس كأربعيف  مدت عميو المنف، كخي  كتسعمائة، خي

. كما أرخ لبعض المشايخ كالعمماء ممف ينتسبكف إلى خالد بف الكليد .(ُّٓ)"المحف
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: مصادره: رابعان 
، كقد رتبناىا بحسب كفيات لقد صرح المؤلؼ بعدد مف المصادر التي استقى منيا مادتو

: كىيمؤلفييا 
 (.ـُٕٖ/ىػِٕٓت)مد بف محمد بف عيسى البغدادم ألبي بكر أح: (ُّٔ)تاريخ الحمصييف (ُ
 .(ـّّٗ/ىػُِّت) دريد بف الحسف بف محمد البف دريد، :االشتقاؽ (ِ

احمد بف محمد بف إبراىيـ النيسابكرم  لمثعمبي،: عرائس التيجاف في قصص األنبياء  (ّ
 (.ـَُّٓ/ىػِْٕت)

أسامي مىف نزؿ فييـ القرآف (ْ
الحيرم  لضريرألبي عبد الرحمف إسماعيؿ بف أحمد ا :(ُّٕ)

(. ـَُّٗ /ىػُّْت)
(. ـُِٕٕ/ىػٕٔٔت)لمنككم، أبك زكريا محي الديف بف شرؼ  :تيذيب األسماء كالمغات (ٓ
لمحافظ ميغيٍمطىاٍم بف ًقًميٍج : اإلشارة إلى سيرة المصطفى كآثار مىف بعده مف الخمفاء (ٔ

  .(ـُُّٔ/ىػِٕٔت) البكجرم الحنفي

محمد بف يكسؼ  :نيلمكرما .شرح صحيح البخارم فضائؿ الصحابة (ٕ
 .(ـُّْٖ/ىػٖٕٔت)

شمس الديف أبك الخير محمد بف الجزرم الشافعي  :(ُّٖ)الجماؿ في أسماء الرجاؿ (ٖ
  (.ـَُّْ/ىػّّٖت)

 ىػّّٖ)لمجزرم، محمد بف محمد  .مختصر الحصف الحصيف في كالـ سيد المرسميف (ٗ
  .(ـَُّْ/

ف الحمبي سبط بف لمبرىا: التمقيح لفيـ قارئ الصحيح في شرحو عمى صحيح البخارم (َُ
  .(ـُّْٖ/ػقُْٖ)العجمي

  
: منيجو: خامسا

كفي ضكء منيجية المؤلؼ التي رسـ مالمحيا في مقدمة  ،لممخطكط كمف خالؿ دراستنا
: مأتم نستخمص ما الكتاب

في بداية المخطكط يتناكؿ المؤلؼ أخبار الصحابي خالد بف الكليد مف نسبو ككالدتو كىجرتو  .ُ
 .مقتضب كمتسمسؿ األحداثبشكؿ .. كغزكاتو كصفاتو

 ،ينقؿ المؤلؼ أخباره كركاياتو كما كردت مف مصادره دكف تعصب لمذىب أك تحيز لفرقة .ِ
كيعرض اآلراء السائدة دكف أف يبدم رأيا  ،يؤكد عمى الحقائؽ ،فيك يظير في منيجو حياديان 

 .أك يناقش أك يمحص أك يحمؿ مف ىذه اآلراء شيئا

كما تعددت كتنكعت  ،كاياتو مف مصادره نقال حرفيا كمطابقاينقؿ المؤلؼ أحيانا أخباره كر .ّ
كأحيانا  ،يكتفي المؤلؼ في بعض األحياف بتسمية المؤلؼ كالكتاب مصادره في جمع أخباره؛

الكتاب دكف أف يشير إلى اسـ  ـكأحيانا أيضا يذكر اس ،يشير إلى اسـ مؤلفو دكف كتابو
 ..مثؿ كتاب العركس ،المؤلؼ
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: تحقيؽمنيج اؿ :سادسان 

 لكي يخرج  ،مصادر المخطكطكأجرينا المقابمة مع  ،أصال ا النسخة التي بيف أيديناعددف
 .النص بصكرة صحيحة كمقبكلة مع المحافظة عمى شكؿ النص األصمي جيد اإلمكاف

 عنينا بتحرير النص قبؿ كؿ شيء لنقدـ كالـ المؤلؼ بكؿ أمانة. 

 المؤلؼ في بعض  بيا لتي يستشيدتخريج بعض النصكص التاريخية اك بمقابمة قمنا
مشيريف إلى اسـ الكتاب مع الجزء كالصفحة في نياية كؿ  ،كتأكدنا مف صحتيا ،مصادره

ركاية كذلؾ بسبب المنيج الذم اعتمده المؤلؼ في انتقاء أخباره كتنكع مصادره في كتابة 
 .الخبر الكاحد

 ناقـؼ ،بعض الكممات منو سقطقد المخطكط  الحظنا عند المقارنة ببقية المصادر أف 
مع اإلشارة  ،]     [ معقكفيفبيف قكسيف بإضافتيا إليو مف المصادر التاريخية كحصرىا 

 .الستقامة الكالـ إلى ذلؾ في اليامش

 عرفنا بالتراجـ الكاردة في المخطكط ككذلؾ المدف... 

 تخريج اآليات كاألحاديث عمى مصادرىا. 

 
صكر مف المخطكط 

تحقيؽ النص  :الثالث المبحث

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 نياية المخطكط بداية المخطكط
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بسـ اهلل الرحمف الرحيـ 
نحمدؾ يا مف شيَّد ركف الديف، كحسـ بسيفو ًعٍرؽ المتمٌرديف، كنصمي عمى رسكلؾ 

المنصكر، بكؿ ًمقداـ كجسكر، مف أيسد الغابة، ككيماة حماة الصحابة، عميو كعمييـ مف السالـ 
: كأتـ السالـ، أما بعد ،أكمؿ الصالة

الحمبي مسكنا   الخفي كالجمي، محمد بف إبراىيـ بف يكسؼ الحنبمي،فيقكؿ فقير لطؼ اهلل
كجعؿ  ،كمكلدا، الىربىعي قبيمة كمحتدا، التاذفي شيرة كنسبا، الحنفي شرعة كمذىبا، أحٌمو اهلل الجنة

ٌنة ىذه كريقات قميمة، في ذكر آثار جميمة، سميتيا إخبار المستفيد بأخبار خالد : لو مف عذابو جي
رضي اهلل تعالى عنو، كعف بقٌية الصحابة، كأعاد عمينا مف بركاتيـ، فإنو كلٌي  بف الكليد،

أف حؿ بأرجائنا، كنزؿ  كالكشؼ عف سكاطع غيررىا، اإلجابة، ككاف السبب في تنضيد ديررىا،
شيخ سمرقند  ،إلى ناحية أرض الحجاز، سيدنا كشيخنا بساحة شيبائنا، كىك بصدد المجاز،

 (ُّٗ)حاسـ أدٌلة الزائغيف بحساـ فكره اليندم، مكالنا محمد لكـ كبدرىا،كصدرىا، كشمس آفاؽ الع
المنسكب إلى سيؼ اهلل،  ،شاه (َُْ)محمد بمنالالمشيكر  بف أحمد الخالدم البكشي ثـ السمرقندم

مٌد اهلل عيمره، كجمع لو بيف الحج كالعمرة، كالمرجك منو أف يرل مف قبكليا،  ،المشار إليو أعاله
. تيو عمييا ذيكليا، كعمى اهلل االعتماد، في انتياج شاكمة السدادكأف تجرَّ سانح

 
:  ذكر اسمو كلقبو كقبيمتو كنسبو 

ر بف عـ[ أ -ُ]كقيؿ أبك الكليد، خالد بف الكليد بف المغيرة بف عبد اهلل  ىك أبك سميماف،
بف مخزكـ بف يقظة بف مرة بف لؤم بف غالب بف فير بف مالؾ بف النضر بف كنانة بف خزيمة 

المخزكمي،  القرشي، بف مدركة بف إلياس بف ميضر بف نزار بف معد بف عدناف، الصحابي،
. متالقياف في جد كاحد، ىك مٌرة المذككر  سيؼ اهلل، كبيػذا يظير أنو كالنبي

كأختيا ليبابة  ،ة الصغرل، بنت الحارث، أخت ميمكنة أـ المؤمنيفكأمَّا أمو فيي ليباب
. التي ركل عنيا ابنيا عبد اهلل بف العباس كغيره ، الكبرل، زكجة العباس

بف محمد بف عيسى البغدادم، نزيؿ  (ُُْ)تأليؼ أبي بكر أحمد ،تاريخ الحمصييفكفي 
كبنك مخزكـ  ،رضي اهلل عنياشة حمص أفَّ ألِـّ خالد رضي اهلل عنيا كعنو تحديثا عف عائ

بف عمرك بف عثماف  حيريثي  بف (ُِْ)عمركينتسب إلييا  ،قبيمة شييرة المنسكب إلييـ خالد 
أدعي : فقالت ،حيف كلدتو الذم جاءت بو أمو إلى النبي  ،بف عبد اهلل بف عمر بف مخزكـ

ال، كينتسب إلييا سعيد بف الميسيِّب ، فكاف أكثر أىؿ العراؽ ما(ُّْ)[فدعا لو] ،اهلل أف ييكثِّر مالو
، كميمقِّبو بسيؼ اهلل ىك رسكؿ اهلل .(ُْْ)، كما أفاده ابف دريد في كتاب االشتقاؽالفقيو

ميٍؤتىةكذلؾ أنو شيػد غزكة 
في  (ُْٔ)يكمئذ سيؼ اهلل، كما أفاده النككم كسماه النبي  ،(ُْٓ) 
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ال " :أنو قاؿ ، كعف رسكؿ اهلل (ُْٕ)تتيذيب األسماء، مف كتابو تيذيب األسماء كالمغا
ركاه األستاذ أبك عبد الرحمف إسماعيؿ بف أحمد  ،(ُْٖ)"تىسٌبكا خالدنا فإنَّوي سٍيؼه ًمٍف سييكًؼ اهللً 

. في باب الخاء المعجمة منو ،أسامي مىف نزؿ فييـ القرآفالضرير الحيرم في كتاب 
 

: ذكر زمف إسالمو 
قاضي القضاة، كشيخ اإلسالـ، أبك الكليد ابف الشحنة ألمو، [ ب -ُ]ذكر جد كالدنا 

، الذم ذكر فيو قصتو مع تيمكر أف في سنة ثماف مف اليجرة (ُْٗ)الحنفي في تاريخو المشيكر
أسمـ خالد بف الكليد، كعمرك بف العاص، كعثماف بف طمحة، كأراد بالثالث منيـ عثماف بف طمحة 

كالمحدثيف شمس الديف أبك الخير محمد بف ؛ كذكر شيخ القٌراء أبي طمحة العبدرم، 
في كتاب الجماؿ في أسماء الرجاؿ أنو أسمـ قبؿ غزكة مؤتة بشيريف، أكؿ يكـ  الجزرم الشافعي

أنو أسمـ بعد الحديبية، ككانت  (َُٓ)مف صفر، سنة ثماف؛ كذكر النككم في كتابو المذككر
يؾ أف ال منافاة بيف ىذه النقكؿ سنة ستٍّ مف اليجرة، كال يخفى عؿ ،الحديبية في ذم القعدة

. (ُُٓ)الثالثة
  

 

: ذكر ما يدؿ عمى عمكِّ شأنو في نفسو
لقد اندؽَّ في يدم : مف المشيكريف بالشجاعة، كالشرؼ، كالرئاسة، ككاف يقكؿكاف 

ككاف ىك المقدَّـ عمى خيكؿ قريش  ،يكـ مؤتة تسعة أسياؼ، فما ثبتت في يدم إاٌل صفيحة يمانية
الخيؿ، فيككف في مقدمتيا،  أىًعنَّة ، كلـ يزؿ مف حيف أسمـ يكليو رسكؿ اهلل في الجاىمية

، فال يزاؿ (ُِٓ)، يستنصر بو كببركتوككاف في قمنسكتو شيء مف شىٍعر رسكؿ اهلل 
ممة كيتَّابو (ُّٓ)منصكرا ، كممف عظـ قدره بنزكؿ بعض اآليات القرآنية فيو، ، ككاف مف جي

بعث خالد بف الكليد في سىريَّة  س رضي اهلل عنيما أٌف رسكؿ اهلل عمى ما ركم عف ابف عبا
إلى حيٍّ مف أحياء العرب، ككاف معو عمار بف ياسر، فسار خالد حتى إذا دنا مف القكـ عٌرس 

كي يصبِّحيـ، فأتاىـ النذير، فيربكا غير رجؿ منيـ، كاف قد أسمـ، فأمر أىمو أٍف يتييأكا لممسير، 
ٌف ! يا أبا اليقظاف: حتى أتى عسكر خالد، فدخؿ عمى عمار، فقاؿانطمؽ [ أ–ِ]ثـ  إني ميسمـ، كا 

ػا سًمعكا بكـ ىربكا، كأقمت أنا إلسالمي، أ فنافعي ذلؾ أـ أىرب كما ىرب قكمي؟ فقاؿ : قكمي لمَّ
أقـ، إٌف ذلؾ نافعؾ، كانصرؼ إلى أىمو، كأمرىـ بالمقاـ، كأصبح خالد، كأغار عمى القكـ، كلـ 

ػار، فقاؿيجد غير  خؿِّ سبيؿ الرجؿ، فإنو مسمـ، كقد : ذلؾ الرجؿ، فأخذه، كأخذ مالو، فأتاه عمَّ
، كأنا األمير: كنت آمنتو، كأمرتو بالمقاـ، فقاؿ خالد نعـ، أنا أيجير عميؾ، : فقاؿ! أنت تيجير عميَّ

رجؿ، ، فأخبره خبر اؿفانصرفكا إلى رسكؿ اهلل  ،كأنت األمير، ككاف في ذلؾ بينيما كالـ
، فأنزؿ (ُْٓ)فأجاز أماف عمار، كنياه أٍف ييجير بعد ذلؾ عمى أمير بغير إذنو ،فآمنو النبي 
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ـٍ  اأٍلىٍمرً  كىأيكًلي الرَّسيكؿى  كىأىًطيعيكا المَّوى  أىًطيعيكا آمىنيكا الًَّذيفى  أىيُّيىا يىا: ]اهلل تعالى ، كيركل عف (ُٓٓ) [ًمٍنكي
ذافةابف عباس أيضا أنيا نزلت في عبد اهلل  . بف حي

ػا شكا  أٌف خالدا  (ُٔٓ)كفي مختصر الحصف الحصيف في كالـ سيد المرسميف  لمَّ
ػات التي ال يجاكزىف بىرُّ كال فاجر مف شر : إليو الفزع عٌممو ما عمَّمو جبريؿ أعكذ بكممات اهلل التامَّ

 ا، كمف شرِّ فتفما ينزؿ مف السماء، كما يعرج فييا، كمف شرِّ ما ذرأ في األرض، كما يخرج  منو
ػا شكا . (ُٕٓ)الميؿ، كًفتف النيار، كمف شر طكارؽ الميؿ كالنيار إاٌل طارقا يطرؽ بخير يا رحمف كلمَّ

الميـ ربَّ السمكات السبع كما أظمَّت، كرب اآلرضيف كما أقمَّت، كرب  :عٌممو إليو أيضا األرؽ،
عميَّ أحده منيـ، أك أٍف  الشياطيف كما أضمَّت، كف لي جارا مف شر خمقؾ أجمعيف أٍف يفرط

. (ُٖٓ)يطغى، عزَّ جارؾ، كتبارؾ اسمؾ، فقاليف، فناـ
 

 

: ذكر سيرتو في عيد النبي 
نينا، كخيبر، كقػاؿ ابف الجزرم (ُٗٓ)ذكر النككم اختيًمؼ في شيكده خيبر، : أنو شًيد حي

يف مف بيت كشيد غزكة ميٍؤتة، كىي بضـ الميـ، كسككف اليمزة، يمييا فكقٌية، مكضع عمى مرحمت
مادل األكلى سنة ثماف مف [ ب -ِ]المقدس، كقد تيسيَّؿ ىمزتيا، ككانت  ىذه الغزكة في جي

إٍف قيتؿ : كسمـ ثالثة آالؼ، كأمَّر عمييـ زيد بف حارثة، كقاؿ اليجرة، بعث فييا رسكؿ اهلل 
فقيًتؿ،  ،راية جعفرفقيًتؿ زيد، فأخذ اؿ ،فاألمير جعفر بف أبي طالب، فإٍف قيتؿ فعبد اهلل بف ركاحة

فأخذىا عبد اهلل، فقتؿ، فاٌتفؽ الناس عمى خالد، فأخذ الراية، كرجع بالناس إلى المدينة، كذا في 
، كىك محتمؿ، لما نيقؿ عف ابف سعيد مف انيزاـ (َُٔ)تاريخ القاضي أبي الكليد بف الشحنة

ة، كريفعت األرض المسمميف يكمئذ، كينقؿ عف ابف إسحاؽ أنو انحازت كؿ طائفة مف غير ىزيـ
؛ حتى رأل ميعترؾ القكـ، كأخبر بو، كفي كتاب اإلشارة إلى سيرة المصطفى كآثار لمنبي 

مىف بعده مف الخمفاء
 لمحافظ ميغيٍمطىاٍم بف ًقًميٍج البكجرم الحنفي ركاية أخرل، ىي أنو  (ُُٔ)

مسممكف برجؿ مف بينيـ، إٍف قيتؿ فجعفر، فإف قتؿ فعبد اهلل بف ركاحة، فإف قتؿ فميرتض اؿ: قاؿ
لفتح مكة، ككاف مف شأنو أٍف أمر الزبير بف العكاـ أٍف يدخؿ مكة  ثـ كاف بعد ذلؾ خركجو 
كأمر سعد بف عبادة سيد الخزرج أٍف يدخؿ مف ثنٌية كيدىا، كأمر عميان  ،(ُِٔ)ببعض الجيكش مف كيدا

مكة، فمقيو جماعة مف  أف يأخذ الراية مف سعد، كيدخؿ بيا، كأمر خالد أف يدخؿ مف أسفؿ
قريش، فرمكه بالنبؿ، فقاتميـ، كقتؿ منيـ ثمانية كعشريف رجال، كقيتؿ مف المسمميف رجالف، ثـ 

، كبعد أف فيتحت، (ُّٔ)في قكلو إنيا فتحت قيرا بالسيؼ كاف فتحيا صمحا؛ خالفا لمشافعي 
كقاؿ  ،سا، فيدمياثالثكف فار بعث خالدا إلى العيزَّل، صنـ بنخؿ بيف مكة كالطائؼ، كمعو

ذيفة  كانت العيزَّل بيتا عظيما لمضر تيبجٌمو، ثـ بعثو : (ُْٔ)النككم في سرٌية إلى بني حي
داعيا ال ميقاتال، فادَّعكا أنيـ أسممكا، كفي [ أ –ّ]كمعو ثالثمائة كخمسكف رجال  ،(ُٓٔ)بناحية يمممـ
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إلى أيكىٍيًدر ابف صاحب  أرسمو  أنيـ لـ ييحسنكا أٍف يقكلكا ذلؾ، فقالكا صبأنا، ثـ (ُٔٔ)البخارم
قاؿ . فأسره ،إنؾ ستجده ليال يصيد البقر، فكجده كذلؾ: دكمة الجندؿ، عبد الممؾ النصراني، كقاؿ

، فصالحو عمى الجزية، كردَّه إلى بمده، ثـ أرسمو كأحضره عند رسكؿ اهلل : (ُٕٔ)النككم
 أنو أرسمو سنة عشر إلى بني  (ُٖٔ)إلى بني عبد المداف بنجراف، فأسممكا، كذكر النككم

. فأسممكا، كرجعكا إلى قكميـ ،فقدـ معو رجاؿ منيـ ،الحرث بف كعب بف مذحج
 

: ذكر سيرتو في عيد أبي بكر 
ػا كانت خالفة أبي بكر   ،، شيد خالد كقعة اليرمكؾ، كارتدت في أيامو العربلمَّ

ره، كأرسؿ خالدا إلى العراؽ، كعمرك بف فأرسؿ الجيكش إلييـ، فأبادكا مىف أصرَّ منيـ عمى كؼ
العاص إلى فمسطيف، كيزيد بف أبي سفياف، كأبا عبيدة، كشرحبيؿ بف حسنة إلى الشاـ، كفي أيامو 
ادَّعت سجاح بنت الحارث بف سكيد التميمية النبٌكة، كقصدت ميسيممة الكذاب، كباتت عنده ثالث 

 ،ارتدَّ بمف معو، كاٌدعى النبٌكة باليمامة استقالال ، ثـلياؿو يزني بيا، ككاف قد قدـ عمى النبي 
لييـ أبك بكر ثـ مشاركة معو  كأمَّػر عمييـ خالدا، كجرل بيف  ،جيشا ، كجيز إليو كا 

ػا سجاح فإنيا لـ تزؿ في أخكاليا بني تغمب حتى أتت  الفريقيف قتاؿ شديد، ثـ قيتؿ مسيممة، كأمَّ
. حسيف إسالميامعاكية عاما بكيع فيو، فأسممت، ك

ككاف كبيرىـ مالؾ بف نكيرة الشاعر، فأرسؿ إلييـ  ،كفي أيامو منعت بنك يربكع الزكاة
أما عممت أٌف الصالة كالزكاة معا، ال : فقاؿ خالد ،أنا آتي الصالة دكف الزكاة: خالدا، فقاؿ مالؾ

كممة مرة أخرل، كاف صاحبكـ يقكؿ ذلؾ، ثـ أعاد ىذه اؿ: ييقبؿ أحدىما بدكف اآلخر؟ فقاؿ مالؾ
أك ما تراه لؾ صاحبا؟ كالتفػت إلى ضرار بف األزكر، كأمره بضرب عنقو، : خالد[ ب -ّ]فقػاؿ 

بؿ : فقاؿ خالد ،ىذه التي قتمتني، ككانت في غاية الجماؿ: فالتفت مالؾ إلى زكجتو، كقاؿ لخالد
ق، فضرب عنقو، اضرب عنؽ! يا ضرار: أنا ميسمـ، فقاؿ: قتمؾ رجكعؾ عف اإلسالـ، فقاؿ مالؾ

ػا بمغ ذلؾ أبا بكر كعمر رضي اهلل عنيما، قاؿ عمر ألبي بكر ،كجعؿ رأسو أيٍثًفيَّة إٌف خالدا : فممَّ
ؿ، فأخطأ، قاؿ: قد زنى فارجمو، قاؿ ؿ : فإنو قد قتؿ مسمما فاقتمو، قاؿ: ال، فإنو تأكَّ ال، إنو تأكَّ

. فأخطأ، كما كنت ألغمد سيفا سمَّو رسكؿ اهلل 
: يرتو في عيد عمر ذكر س

ػا كانت خالفة عمر  كعمى  ،ككلَّى أبا عبيدة عمى الجيش ،عزؿ خالدا عف اإلمرة لمَّ
كنازؿ دمشؽ بباب الجابية، كنزؿ خالد بباب تكما، كنزؿ عمرك بف  ،الشاـ، فسار أبك عبيدة

رج أىؿ العاص مف ناحية أخرل، كحاصرىا نحك سبعيف ليمة، ففتح خالد ما يميو بالسيؼ، فخ
اآلخر، فآمنيـ كدخؿ، فالتقى ىك كخالد كسط  (ُٗٔ)دمشؽ، كصالحكا أبا عبيدة مف الجانب

. (َُٕ)البمد
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كلو أم : ة، كذلؾ حيث قاؿاحيا إلى خالد خاٌص افتت سبؽ: (ُُٕ)كفي تيذيب النككم 
. لخالد اآلثار العظيمة المشيكرة في قتاؿ الركـ بالشاـ، كالفيرس بالعراؽ، كافتتح دمشؽ انتيى

ـ نازؿ أبك عبيدة حمب كخالد ًقنٍِّسًريف كرسٌي المممكة الحمبية إذ ذاؾ، ككانت حمب مف ث 
جممة أعماليا، ككاف بيا جمع عظيـ مف الركـ، كجرل بينيـ قتاؿ شديد، انتصرت فيو المسممكف، 

 ،(   )كمنبج ،كصالحكا أىميا بشرط تخريبيا، فخربت إلى اليكـ، ثـ فتح أبك عبيدة حمب، كأنطاكية
 ،، كاستكلى عمى الشاـ مف ىذه الناحية(ُٕٔ)عىزىازك ،(ُٕٓ)، كبيريف(ُْٕ)كسىٍرًميف ،(ُّٕ)[ديلكؿك]

إلى مىٍرعىش كسار خالد
. (ُٖٕ)فأخمى أىميا كخرَّبيا ،(ُٕٕ)

 
: كعنيـ  ،ذكر مف رككا عنو مف الصحابة كغيرىـ

 اهلل عنيما، كجابر،[ أ-ْ]ركل عنو مف الصحابة ابف خالتو عبد اهلل بف العباس رضي 
بف  (ُُٖ)قيس: بف سيؿ بف حنيؼ، كمف التابعيف (َُٖ)بف معدم كرب، كأبك أمامة (ُٕٗ)كالمقداـ
بف الحارث بف عبد يغكث بف مسمـ الككفي الممقَّب باألٍشتر كغيرىما،  (ُِٖ)كمالؾ ،أبي حاـز

مف األحاديث ثمانية عشر حديثا، اتفؽ البخارم كمسمـ عمى كاحد  كجممة ما ركل خالد 
. منيا

 
ليَّصػات ذكر ما :  ،لو مف األكَّص

ذكر قاضي القضاة، كشيخ مشايخ اإلسالـ، محب الديف أبك الفضؿ محمد بف أبي الكليد 
أٌكؿ مىف لقي ىرمز بالككاظـ محمد بف الشحنة الحنفي في تاريخو أٌف خالدان 

كقاتمو  ،(ُّٖ)
كاىر، كأكؿ جزية كىزمو، كغنـ متاعو، ككاف فيما غنـ قمنسكة، قيمتيا مائة ألؼ، منظمة بالج

فيقاؿ  ،يينسب إلييا ،مدينة بقرب الككفة ،أخذىا خالد بالعراؽ مف قبيصة بف إياس ممؾ الحيرة
. حيرم، بكسر الميممة، كالياء المثناة التحتية، كحارٌم أيضا عمى خالؼ القياس

 
: رضي اهلل تعالى عنو ،ذكر مىف انتسب إليو

نا األستاذ محمد بف أحمد بف محمد بف أبي انتسب إليو رضي اهلل تعالى عنو سيدنا كشيخ
الفتح ابف مكالنا جالؿ الديف الخالدم، البكٌشي، ثـ السمرقندم، الحنفي، نزيؿ حمب المحركسة، 

مِّيت عنو طكارؽ المحف مدت عميو المنف، كخي  .في سنة خمس كأربعيف كتسعمائة، خي
كمف الحمبييف مىف قيؿ بانتسابو إليو، كىك محمد

اني الحمبي، أحد الشعراء بف القيسر (ُْٖ)
ىكذا يزعـ أىؿ بيتو،كأنشد لو مف محاسف : (ُٖٓ)المجيديف، كاألدباء المتعينيف، قاؿ ابف خمكاف

: شعره
 كـ ليمة بت مف كاسي كريقتو       نشكاف أمزج سمساال بسمساؿ  
 (ُٖٔ)ال كاليػػػكبات ال تحتمي عني مراشفو       كأنما ثغره ثغر ب  
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بف إبراىيـ بف محمد بف إبراىيـ بف محمد بف محمد بف  (ُٕٖ)فركممف انتسب إليو مسا
حساف بف محمد بف أحمد بف عبد اهلل بف محمد بف خالد بف عبد الرحمف بف خالد بف الكليد، 

 [ْ-ب ] الخالدم المخزكمي الشافعي اإلماـ جماؿ الديف أبك الفضائؿ، ذكره العاٌلمة تقي
كلد سنة ثالث كسبعيف كستمائة تقريبا، : ، كقاؿ(ُٖٖ)يخوالديف بف شيبة األسدم الشافعي في تار

الشيخ : كسمع مف الرشيد ابف أبي القاسـ، كسمع منو ابف رجب، كذكره في مشيختو، كقاؿ فيو
المحتـر الكبير القٍدر المحدَّث، ثـ ذكر العالمة الميشار إليو أنو تكفي ببغداد في  (ُٖٗ) [الجميؿي ]

. شكاؿ، سنة أربع كأربعيف كسبعمائة
كممف ينتسب إليو األمير الكبير العادؿ، نسؿ األمراء األماثؿ، معتًقد الصالحيف، كمحب 
الناصحيف، مكسى بؾ بف إسفنديار، كافؿ حمب المحركسة، كنائبيا، كحامي ذمارىا، كصاحبيا 
في الدكلة السميمانية، كالسمطنة العثمانية، خٌمد اهلل ممكيا، كأجرل بالخيرات فمكيا، كسدد سيمو، 

. كدفع بو كؿ غمة مدليمة، بما لو مف ىمة
 

: رضي اهلل تعالى عنو ،ذكر كفاتو كمدفنو
، رضي اهلل (َُٗ)قاؿ الكرماني في شرح صحيح البخارم في كتاب فضائؿ الصحابة

مات سنة : أنو مات مرابطا بحمص، سنة إحدل كعشريف، كقاؿ أبك عبد الرحمف الًحٍبرم: عنيـ
تكفي في خالفة عمر بف : (ُُٗ)ميؿ مف حمص، كقاؿ النككم إحدل كعشريف، كدفف بالقرية عمى

، سنة إحدل كعشريف، ككانت كفاتو بحمص، كقبره مشيكر، عمى نحك ميؿ مف الخطاب 
، كانت بحمص، كىي تكفي بالمدينة، كالصحيح األكؿ، يعني أٌف كفاتو، : حمص، كقيؿ

لحمصييف، خمسمائة مف أصحاب رسكؿ المدينة المعركفة، التي نزؿ بيا، فيما نقمو مؤلؼ تاريخ ا
بف جابر القرشي، مكلى عبد الرحمف بف خالد بف الكليد، كنزؿ  (ُِٗ)كنزؿ بيا الحسف ،اهلل 

الصحابة، رضي [ أ-ٓ]في فضؿ الشاـ تسعمائة رجؿ مف  (ُّٗ)بيا مما ذكره الثعمبي في العرائس
. اهلل عنيـ

مي في شرحو عمى صحيح سبط بني العج (ُْٗ)قػاؿ حافظ اإلسالـ البرىاف الحمبي
كىي مف المدف الفاضمة، جاء في حديث ضعيؼ  :البخارم، المسمى بالتمقيح لفيـ قارئ الصحيح

. (ُٓٗ)أنيا مف مدف الجنة، ككانت في أكؿ األمر أشير بالفضؿ مف دمشؽ، انتيى كالمو
مف ال  (ُٔٗ)ما لي مف عمؿ أرجى: ، كقد حضرتو الكفاةككاف مف جممة كالـ خالد 

كأنا ميتترس بيا ، اهللإلو إالٌ 
ػا حضرتو الكفاة حبس فرسو كسالحو في : (ُٖٗ)قاؿ النككم .(ُٕٗ) كلمَّ

. سبيؿ اهلل تعالى، كفضائمو كثيرة مشيكرة، رضي اهلل تعالى عنو
كسمـ تسميما كثيرا دائما إلى يكـ  ،كالحمد هلل كحده، كصمَّى اهلل عمى مىف ال نبي بعده

كقع الفراغ مف كتابة ىذه الرسالة مف خط كالد شيخنا المؤلؼ  .الديف، كحسبنا اهلل، كنعـ الككيؿ
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مف شيكر سنة أربع كستيف كتسعمائة ىجرية،  ،في يكـ السبت مف أكاخر شير جمادل اآلخرة
كاف  ،عمى يد أضعؼ العباد لعممو محمد بف عمي بف أحمد الشافعي الحمبي الشيير بابف المالٌ 

[ ب-ٓ] .اهلل لو كلممسمميف، في الداريف أميف
 
 :اليكامػػش

                                     
. د :تحقيؽ ياف المئة العاشرة،السائرة بأع ، الككاكب(ـُٗٔٓ/ىػٕٕٗت) نجـ الديف :الغزم :ينظر ترجمتو  (ُ)

 بف الحي عبد :؛ ابف العمادِْ/ّ، (ـُٕٗٗ/بيركت)دار اآلفاؽ الجديدة،  ،ِجبرائيؿ سميماف جٌبكر، ط
 القادر عبد تحقيؽ ،ذىب مف أخبار في الذىب ذراتش ،(ـُٖٕٔ/ىػَُٖٗت) الحنبمي محمد بف أحمد

محمد راغب بف  :الطباخ الحمبي ؛ُِْ/ٖ ،(ىػَُْٔ/دمشؽ) ،كثير بف دار ،األرناؤكط محمكد األرنؤكط،
، المطبعة العممية، ُ، أعالـ النبالء بتاريخ حمب الشيباء، ط(ـُُٓٗ/ىػ َُّٕت)محمكد بف ىاشـ 

. ٖٔ-ٓٔ/ٔ، (ـُِٔٗ/حمب)
 الرجاؿ كالنساء مف العرب كالمستعربيف كالمستشرقيف، ألشيرقامكس تراجـ خير الديف، األعالـ، : الزركمي (ِ)

.  َِّ/ٓ ،(ـُٕٗٗ/بيركت) لعمـ لممالييف،دار ا ،ْط
. ابف الحنبمي، مخطكطة أخبار المستفاد في أخبار خالد بف الكليد، الكرقة األكلى  (ّ)
؛ الطباخ الحمبي، ِّّ/ٖ ،شذرات الذىب ،ابف العماد؛ ِٖ-ُٖ/ِ الككاكب السائرة،الغزم، : ينظر ترجمتو  (ْ)

. ٗ/ٔأعالـ النبالء، 
. َِٔ/ِ الككاكب السائرة،غزم، اؿ: ينظر ترجمتو  (ٓ)
 .ٕٔ-ّٔ/ِ الككاكب السائرة،الغزم، : ينظر ترجمتو  (ٔ)
 .ُٔ-َٔ/ِ الككاكب السائرة،الغزم، : ينظر ترجمتو  (ٕ)
. ِْ/ّ الككاكب السائرة،الغزم،   (ٖ)
، أعالـ النبالء بتاريخ حمب (ـُُٓٗ/ىػَُّٕت)محمد راغب بف محمكد بف ىاشـ : الطباخ الحمبي  (ٗ)

. ُّٓ/ٓ، (ـُٖٗٗ/حمب)، دار القمـ العربي، ِلشيباء، طا
. ْٖٔ/ٓالطباخ الحمبي، أعالـ النبالء،  (َُ)
. ْٕٓ/ٓالطباخ الحمبي، أعالـ النبالء،  (ُُ)
. ٖٔ/ ٖ ،شذرات الذىبابف العماد،  (ُِ)
. ٗٓ/ٕاألعالـ  ،لزركمي؛ اّٖٗ/ٖ، شذرات الذىبابف العماد، : ينظر ترجمتو (ُّ)
. ّّٔ|ٓ؛ الزركمي، األعالـ ّٕ -ّٓ/ِالغزم، الككاكب السائرة،  :ينظر ترجمتو (ُْ)
(. الضيركطي) ّٓ/ِفي الغزم، الككاكب السارة،   (ُٓ)
. ّْ/ِالغزم، الككاكب السارة، : ينظر ترجمتو  (ُٔ)
الضكء الالمع  ألىؿ  ،(ـُْٕٗ/ىػَِٗت) شمس الديف محمد بف عبد الرحمف: السخاكم: ينظر ترجمتو  (ُٕ)

. ُْْ/ٓ؛ الطباخ الحمبي، أعالـ النبالء، ُّٓ/ْ، (ت.د/بيركت)ع عشر، دار الجيؿ، القرف التاس
 الكتب مصنفي تراجـ المؤلفيف معجـ ،رضا عمر :كحالة؛ ُّٖ-ُُٖ/ِالغزم، الككاكب السائرة،   (ُٖ)

. ُّ/ٔ ،(ت.د/بيركت) ،العربي التراث إحياء دار، العربية
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؛ الطباخ الحمبي، ُّٕ/ٖ ،شذرات الذىب؛ ابف العماد، ِْٔ/ُ، الغزم، الككاكب السائرة: ينظر ترجمتو  (ُٗ)

. ّْٖ/ٓأعالـ النبالء، 
. ِٕٗ/ٖ؛ ابف العماد، شذرات الذىب، ِّٓ -ِّّ/ِالغزم، الككاكب السائرة، : ينظر ترجمتو   (َِ)
. ِٓ/ِالغزم، الككاكب السائرة، : ينظر ترجمتو   (ُِ)
. ِٓ/ِالغزم، الككاكب السائرة،    (ِِ)
الطباخ  ،ّٓٔ/ٖ؛ ابف العماد، شذرات الذىب ُٓ-ُْ/ِالغزم، الككاكب السائرة، : نظر ترجمتوم  (ِّ)

.  َِّ/ٓ؛ الزركمي، األعالـ ْْٔ/ٓالحمبي، اعالـ النبالء 
. ُْ/ِالغزم، الككاكب السائرة،   (ِْ)
. ِْٕ/ِالغزم، الككاكب السائرة، : ينظر ترجمتو  (ِٓ)
. َّٗ-َّٖ/ُسائرة، الغزم، الككاكب اؿ: ينظر ترجمتو  (ِٔ)
. َْْ/ٓالطباخ الحمبي، إعالـ النبالء، : ينظر ترجمتو  (ِٕ)
. ِٕٓ/ِالغزم، الككاكب السائرة، : ينظر ترجمتو  (ِٖ)
.  ِّٓ/ُاألعالـ  ،لزركمي؛ اُّٖ/ٔالطباخ الحمبي، أعالـ النبالء، : ينظر ترجمتو  (ِٗ)
. ِّٕ/ ٔ األعالـ، ،لزركمي؛ ا.َّٓ/ٔالطباخ الحمبي، أعالـ النبالء، : ينظر ترجمتو  (َّ)
. ُِٔ/ٔالطباخ الحمبي، أعالـ النبالء،   (ُّ)
. ِٗٔ-ِٖٔ/ُالغزم، الككاكب السائرة، : ينظر ترجمتو  (ِّ)
. ِٗٔ/ُالغزم، الككاكب السائرة،   (ّّ)
. ٕٓ/ّالغزم، الككاكب السائرة، : ينظر ترجمتو  (ّْ)
. ٖٓ/ّالككاكب السائرة،  الغزم،  (ّٓ)
. ُِٓ/ٔالطباخ الحمبي، أعالـ النبالء، : توينظر ترجـ  (ّٔ)
. َُٕ/ٔالطباخ الحمبي، أعالـ النبالء، : ينظر ترجمتو  (ّٕ)
. ُٓٓ/ِالغزم، الككاكب السائرة، : ينظر ترجمتو  (ّٖ)
. ُِٕ/ّالغزم، الككاكب السائرة، : ينظر ترجمتو  (ّٗ)
ؼ الظنكف عف أسامي الكتب ، كش(ـُٕٓٔ/ىػَُٕٔت) مصطفى بف عبد اهلل: مطبكع، حاجي خميفة   (َْ)

.  ٓٔ/ٔ؛ الطباخ الحمبي، تاريخ حمب الشيباء، ٗ/ُ، (ت.د/بيركت)كالفنكف، دار إحياء التراث، 
 عمى الذيؿ في المكنكف ، إيضاح(ـَُِٗ/ىػُّّٗت)البغدادم البابانى أميف محمد بف باشا إسماعيؿ   (ُْ)

 إسماعيؿ ؛ْٔ/ُ،(ت.د/بيركت)، لعربيا التراث إحياء دار، كالفنكف الكتب أسامي عف الظنكف كشؼ
 ،(ت.د/بيركت) دار إحياء التراث العربي، المصنفيف، كأثارالمؤلفيف  أسماءىدية العارفيف  باشا،

ّ/ِٕٖ .
. ٓٔ/ٔالطباخ الحمبي، تاريخ حمب الشيباء،   (ِْ)
. ٕٗ/ُ إيضاح المكنكف،إسماعيؿ باشا،   (ّْ)
. ٓٔ/ٔالحمبي، تاريخ حمب الشيباء، ؛ الطباخ  ِِّ/ٖ معجـ المؤلفيف،كحالة،   (ْْ)
. َِّ/ٓالزركمي، األعالـ،   (ْٓ)
. َّّ/ٓطبكع، الزركمي، األعالـ، ـ  (ْٔ)
. ٕٔ/ٔالطباخ الحمبي، تاريخ حمب الشيباء،   (ْٕ)
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. ٕٔ/ٔالطباخ الحمبي، تاريخ حمب الشيباء، . نسخة في المكتبة الحمكية  (ْٖ)
. َّّ/ٓ؛ الزركمي، األعالـ،  ٓٔ/ٔباء، خطكط، الطباخ الحمبي، تاريخ حمب الشوـ  (ْٗ)
.  َّّ/ٓ؛ الزركمي، األعالـ، ٓٔ/ٔخطكط، االطباخ الحمبي،  تاريخ حمب الشيباء، ـ  (َٓ)
. ٔٔ/ٔالطباخ الحمبي، تاريخ حمب الشيباء،   (ُٓ)
. ٓٔ/ٔالطباخ الحمبي، تاريخ حمب الشيباء،   (ِٓ)
. ٓٔ/ٔالطباخ الحمبي، تاريخ حمب الشيباء،   (ّٓ)
، نكر اإلنساف في (ـُّٔٓ/ىػُٕٗت)رضي الديف محمد بف إبراىيـ بف يكسؼ التاذفي: ابف الحنبمي  (ْٓ)

، ِ، العددُ، المجمد(ـَُٖٗ/بغداد)رشيد العبيدم، مجمة األستاذ، . د:اشتقاؽ لفظ إنساف، تحقيؽ
. ُْْص

. ٕٔ/ٔالطباخ الحمبي، تاريخ حمب الشيباء، . نسخة في السمطانية بمصر  (ٓٓ)
. ِِّ/ٖ معجـ المؤلفيف،؛ كحالة، ِْ/ّالككاكب السائرة، زم،الغ  (ٔٓ)
. ٕٔ/ٔالطباخ الحمبي، تاريخ حمب الشيباء،   (ٕٓ)
. َِّ/ٓالزركمي، األعالـ،   (ٖٓ)
. ِِّ/ٖ معجـ المؤلفيف،؛ كحالة، َِّ/ٓالزركمي، األعالـ،   (ٗٓ)
. ٕٔ/ٔالطباخ الحمبي، تاريخ حمب الشيباء،   (َٔ)
. َّّ/ٓألعالـ، خطكط، الزركمي، اـ  (ُٔ)
. َّّ/ٓخطكط، الزركمي، األعالـ، ـ  (ِٔ)
. ٕٖٔ/ُحاجي خميفة، كشؼ الظنكف،   (ّٔ)
. ٔٔ/ٔالطباخ الحمبي، تاريخ حمب الشيباء،   (ْٔ)
. ِْٓ/ ُإيضاح المكنكف إسماعيؿ باشا،   (ٓٔ)
 ،األعالـ كمي،لزرا ؛ٖٕ/ِ ،ىدية العارفيف إسماعيؿ باشا، ؛ّٓٔ/ٖ ،شذرات الذىب، ابف العمادمطبكع   (ٔٔ)

ٓ/َِّ .
. ِِّ/ٖ معجـ المؤلفيف،؛ كحالة، َّّ/ٓمخطكط، الزركمي، األعالـ،   (ٕٔ)
. َّّ/ٓخطكط، الزركمي، األعالـ، ـ  (ٖٔ)
.  َِّ/ٓ؛ الزركمي، األعالـ، ٔٔ/ٔالطباخ الحمبي، تاريخ حمب الشيباء،   (ٗٔ)
. ٔٔ/ٔالطباخ الحمبي، تاريخ حمب الشيباء،   (َٕ)
. َّّ/ٓكمي، األعالـ، خطكط، الزرـ  (ُٕ)
. ٕٔ/ٔالطباخ الحمبي، تاريخ حمب الشيباء، . نسخة في السمطانية بمصر  (ِٕ)
. ٕٔ/ٔالطباخ الحمبي، تاريخ حمب الشيباء،   (ّٕ)
. ْٖ-ٕٕ، ص(ـُٖٓٗ/بغداد)،ُالعدد  ُْمطبكع، تحقيؽ نياد حسكبي صالح، مجمة المكرد، المجمد   (ْٕ)
. َّّ/ٓخطكط، الزركمي، األعالـ، ـ  (ٕٓ)
. ٕٔ/ٔالطباخ الحمبي، تاريخ حمب الشيباء، . نسخة في مصر  (ٕٔ)
. ِِّ/ٖ معجـ المؤلفيف،كحالة،   (ٕٕ)
. َّّ/ٓخطكط، الزركمي، األعالـ، ـ  (ٖٕ)
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. َِّ/ٓ ،األعالـ لزركمي،؛ آٔ/ٔالطباخ الحمبي، تاريخ حمب الشيباء،   (ٕٗ)
.  ّٓٔ/ٖشذرات الذىب،  ابف العماد،  (َٖ)
. ٔٔ/ٔطباخ الحمبي، تاريخ حمب الشيباء، مطبكع، اؿ  (ُٖ)
. َِّ/ٓ ،األعالـ لزركمي،مخطكط، ا  (ِٖ)
. ٔٔ/ٔالطباخ الحمبي، تاريخ حمب الشيباء،   (ّٖ)
. ٕٔ/ٔالطباخ الحمبي، تاريخ حمب الشيباء،   (ْٖ)
. ٔٔ/ٔالطباخ الحمبي، تاريخ حمب الشيباء،   (ٖٓ)
. ِْ/ّ الككاكب السائرة،الغزم،   (ٖٔ)
. ِْٖ/ِ؛ إسماعيؿ باشا، ىدية العارفيف، ُِْٓ/ِ ليفة، كشؼ الظنكف،حاجي خ  (ٕٖ)
. ٔٔ/ٔالطباخ الحمبي،  تاريخ حمب الشيباء،   (ٖٖ)
. َّّ/ٓالزركمي، األعالـ،   (ٖٗ)
. ّْٔ/ ِ ،إيضاح المكنكفإسماعيؿ باشا،   (َٗ)
. َّّ/ٓ، األعالـ لزركمي،ا  (ُٗ)
. َِّ/ٓالزركمي، األعالـ،   (ِٗ)
. ٔٔ/ٔبي، تاريخ حمب الشيباء، الطباخ الحؿ  (ّٗ)
. ٔٔ/ٔالطباخ الحمبي، تاريخ حمب الشيباء،   (ْٗ)
(. ت.د/دمشؽ)، دار الرسالة العالمية، نياد حسكبي صالح: مطبكع، تحقيؽ  (ٓٗ)
. ِْٖ/ِ؛ إسماعيؿ باشا، ىدية العارفيف،  ٔٔ/ٔالطباخ الحمبي، تاريخ حمب الشيباء،   (ٔٗ)
. ٓٔ/ٔالشيباء، الطباخ الحمبي، تاريخ حمب   (ٕٗ)
. ٔٔ/ٔالطباخ الحمبي، تاريخ حمب الشيباء،   (ٖٗ)
. َّّ/ٓخطكط، الزركمي، األعالـ، ـ  (ٗٗ)
. ِْ/ّ الككاكب السائرة،الغزم،  (ََُ)
. َّّ/ٓالزركمي، األعالـ،  (َُُ)
. ِْٖ/ِإسماعيؿ باشا، ىدية العارفيف،  (َُِ)
. َّّ/ٓمطبكع، الزركمي، األعالـ،  (َُّ)
. ٕٔ/ٔاريخ حمب الشيباء، الطباخ الحمبي، ت (َُْ)
. َِّ/ٓالزركمي، األعالـ،  (َُٓ)
.  ّٓٔ/ٖشذرات الذىب،  ابف العماد، (َُٔ)
.  ّٓٔ/ٖ شذرات الذىب، ابف العماد، (َُٕ)
.  ُْٗابف الحنبمي، نكر اإلنساف، ص (َُٖ)
؛   َّّ/ٓ؛ الزركمي، األعالـ، ّٓٔ/ٖشذرات الذىب،  ابف العماد،مخطكط،  (َُٗ)
. ٕٔ/ٔخ الحمبي، تاريخ حمب الشيباء، الطبا. نسخة في مصر (َُُ)
. ٔٔ/ٔالطباخ الحمبي، تاريخ حمب الشيباء،  (ُُُ)
. َّّ/ٓ،األعالـ، لزركميا (ُُِ)
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. ٕٔ/ٔالطباخ الحمبي، تاريخ حمب الشيباء،  (ُُّ)
. ٕٔ/ٔالطباخ الحمبي، أعالـ النبالء،  (ُُْ)
. َِّ/ٓالزركمي، األعالـ،  (ُُٓ)
. ِِّ/ٖ معجـ المؤلفيف،كحالة،  (ُُٔ)
.  ٕٔ/ٔ؛ الطباخ الحمبي، أعالـ النبالء، ّْ/ّ الغزم، الككاكب السائرة، (ُُٕ)
(. ـ َُٖٗ/بغداد)، ِ، العددُرشيدالعبيدم، مجمة األستاذ، المجمد. مطبكع، حققو د (ُُٖ)
. ََُِ/ّحاجي خميفة، كشؼ الظنكف،  (ُُٗ)
.  ٗٓ/ٔالطباخ الحمبي، اعالـ النبالء،  (َُِ)
. َٔ/ٔ؛ الطباخ الحمبي، أعالـ النبالء،  ّٓٔ/ٖشذرات الذىب،  ابف العماد، (ُُِ)
 الحياة كزىرة األلٌبا ريحانة ،(ـُٗٓٔ/ػقَُٗٔت) المصرم عمر بف محمد بف أحمد ،الخفاجيالشياب  (ُِِ)

. ٕٖ، ص(ىػُِّٕ/مصر) ،بكالؽ مطبعة، الدنيا
. ٕٖ، صالدنيا الحياة كزىرة األلٌبا ريحانة ،الخفاجي (ُِّ)
. ٕٖ، صالدنيا الحياة زىرةك األلٌبا ريحانة ،الخفاجي (ُِْ)
. ٕٖ، صالدنيا الحياة كزىرة األلٌبا ريحانة ،الخفاجي (ُِٓ)
. ٖٖ، صالدنيا الحياة كزىرة األلٌبا ريحانة ،الخفاجي (ُِٔ)
. َٔ/ٔالطباخ الحمبي، أعالـ النبالء،  (ُِٕ)
. ٕٖ، صالدنيا الحياة كزىرة األلٌبا ريحانة ،الخفاجي (ُِٖ)
. ّْ/ّ الككاكب السائرة،الغزم،  (ُِٗ)
. ِٖٕ/ّىدية العارفيف،  باشا، إسماعيؿ ؛ ْٔ/ُ،المكنكف إيضاح ،باشا إسماعيؿ (َُّ)
(. أ-ُ)الكرقة  (ُُّ)
، مكتبة الشيخ عارؼ حكمت بالمدينة المنكرةكجدنا نسخة أخرل لـ نستطع الحصكؿ عمييا في فيرس  (ُِّ)

فة كمذىبة مزخر نسخة جيدة،، سـُِ×َِ س،ُٗ ،(ُِٓ-ُُٗ)ؽ ٕبخط فارسي تنسخ: جاء كصفيا
رقـ ، كتبت بالمداديف األسكد كاألحمر اإلطار فقط، عمييا آثار بقع كأرضة بسيطة لـ تؤثر عمى النص،

. ّـ/ َٖ/ُّٔ :الحفظ
. ىك مف تالمذة ابف الحنبمي، تقدمت ترجمتو في مبحث أشير تالمذتو (ُّّ)
(. أ -ُ)الكرقة  (ُّْ)
(. ب -ْ)الكرقة  (ُّٓ)
. الكتاب مفقكد (ُّٔ)
. كدالكتاب مفؽ (ُّٕ)
. الكتاب مفقكد (ُّٖ)
.  ِّٔ/ٖ ،شذرات الذىب ابف العماد، ؛ِٓ/ِ ،السائرة الغزم، الككاكب: ينظر ترجمتو (ُّٗ)
. ِّٔ/ٖ شذرات الذىب، ،ابف العمادكالتصحيح مف  ( بمكالنا)في األصؿ  (َُْ)
 ،تاريخ مدينة دمشؽ، (ـُُٕٓ/ىػُٕٓت)عمي بف الحسيف بف ىبة اهلل  :ابف عساكر :ينظر ترجمتو (ُُْ)

. ّّْ/ٓ، (ـُٓٗٗ/بيركت)، دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،تحقيؽ عمي شيرم
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 ،االشتقاؽ ،(ـّّٗ/ىػُِّت) دريد بف الحسف بف محمد :كالتصحيح مف ابف دريد( عمر)في األصؿ  (ُِْ)

  .ٗٗص، (ت.د/ القاىرة)، الخانجي مكتبة، ّ، طىاركف محمد السالـ عبد: تحقيؽ
. ٗٗص االشتقاؽ،، دريد بفإلضافة مف اساقطة في األصؿ كا  (ُّْ)
. ََُص: ينظر  (ُْْ)
معجـ ، (ـُِِٗ/ىػِٔٔت)بف عبد اهلل الحمكم  ياقكت. (قرية مف قرل البمقاء في حدكد الشاـ) :ميٍؤتىة( ُْٓ)

 .َِِ/ٓ، (ت.د/بيركت)البمداف، دار الفكر، 
. كالتصحيح مف مصادر ترجمتو(  النكاكم)في األصؿ  (ُْٔ)
لكتب ا دار، ُ، تيذيب األسماء كالمغات، ط(ـُِٕٕ/ىػٕٔٔت)محي الديف بف شرؼ  :النككم :ينظر (ُْٕ)

. ُّٕ/ُ،(ت.د/بيركت) ،العممية
: تحقيؽ ،يعمى أبي مسند، (ـُٗٗ/ىػَّٕت) لتميميا المثنى بف عمي بف أحمد المكصمي يعمى أبكركاه  (ُْٖ)

 حنبؿ بف أحمدك ؛(ُٖٖٕ) برقـُُُ/ُّ ،(ُْٖٗ/دمشؽ) ،لمتراث المأمكف دار ،ُط ،أسد سميـ حسيف
 مؤسسة ،ُط ،عباس محمد اهلل كصي.د :تحقيؽ، الصحابة فضائؿ، (ـٖٓٓ/ىػُِْت) الشيباني
 :قاؿ. ِّْ/ُٔ، دمشؽ مدينة تاريخكابف عساكر،  ؛(ُْٕٗ)برقـ  ُٖٓ/ِ ،(ـُّٖٗ/بيركت) ،الرسالة
 الفكر، دار، ائدالفك كمنبع الزكائد مجمع، (ـَُْْ/ىػَٕٖت)بف أبي بكر  عمي الديف مي نكرثاليي

. ركاه أبك يعمى كلـ يسـ الصحابي كرجالو رجاؿ الصحيح ُٖٓ/ٗ ،(ـُُٗٗ/بيركت)
، ركض المناظر في عمـ (ـُُِْ/ىػُٖٓت)ابف الشحنة، محب الديف أبك الكليد محمد بف محمد  (ُْٗ)

. ٕٖ، ص(ـُٕٗٗ/بيركت)، دار الكتب العممية، ُاألكائؿ كاألكاخر، تحقيؽ سيد محمد ميني، ط
  .ُّٕ/ُتيذيب األسماء كالمغات، : ينظر (َُٓ)
، (ـِِٗ/ىػَُّت)الطبرم، محمد بف جرير :تشير معظـ المصادر انو اسمـ سنة ثماف لميجرة ينظر (ُُٓ)

؛ البالذرم، أحمد بف ُْٔ/ِ ،(ـُٕٖٗ/بيركت) العممية، الكتب ، دارُط تاريخ األمـ كالرسؿ كالممكؾ،
أنيس الطباع، كعمر أنيس الطباع،  عبد اهلل: ف، تحقيؽالبمدا فتكح( ـِٖٗ/ىػِٕٗت) يحيى بف جابر

. َُٓ، ص(ـُٕٖٗ/بيركت)مؤسسة المعارؼ، 
  (.يتبرؾ بو) ُّٕ/ُفي النككم، تيذيب األسماء كالمغات، (ُِٓ)
  .ُّٕ/ُالنككم، تيذيب األسماء كالمغات،  (ُّٓ)
 .َُْ/ّْ ،تاريخ دمشؽالركاية كردت بألفاظ مختمفة في ابف عساكر،  (ُْٓ)
. ٗٓ:نساءاؿ (ُٓٓ)
عدة الحصف الحصيف في كالـ سيد المرسميف، مخطكط  ،(ـَُّْ/ىػّّٖ)محمد بف محمد  :الجزرم (ُٔٓ)

(. أ-ّٕ)، الكرقة ِّْٓبجامعة الرياض برقـ 
، ط، تحفة الذاكريف بعدة الحصف الحصيف، (ـُّْٖ/ىػَُِٓت) محمد بف عمي بف محمدلشككاني ا (ُٕٓ)

. ُّٕص، (ـُْٖٗ/بيركت)، القمـ دار
. ُّٕص تحفة الذاكريف بعدة الحصف الحصيف، لشككاني،ا (ُٖٓ)
  .ُّٕ/ُتيذيب األسماء كالمغات،  (ُٗٓ)
. ٖٖص (َُٔ)
المصطفى النبي سيرة  ،(ـُُّٔ/ىػِٕٔت) البكجرل المصرل عبد اهللبف قميج بف  ممغمطا :ينظر (ُُٔ)

(. أ-ّْ)ة الكرؽ ،( َُّْْٕ)رقـ النسخة  ،مخطكطات األزىر الشريؼء، مف بعده مف الخمفا كأثار
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. ّْٗ/ْ ،معجـ البمدافياقكت، (. بأسفؿ مكة عند ذم طكل: ) كيدىا  (ُِٔ)
كقاؿ أبك حنيفة قيرا  فتحت مكة صمحا،: قاؿ الشافعي) ٖٗفي ابف الشحنة، ركض المناظر، ص (ُّٔ)

  (.بالسيؼ كىك قكؿ جميكر أىؿ العمـ
  .ُّٕ/ُتيذيب األسماء كالمغات،   (ُْٔ)
ـي   (ُٓٔ) معجـ ياقكت، (. يمتيف مف مكة كىك ميقات أىؿ اليمف كفيو مسجد معاذ بف جبؿمكضع عمى ؿ) :يىمممى

. ُْْ/ٓ ،البمداف
: تحقيؽ، المختصر الصحيح الجامع ،(ـَٕٖ/ىػِٔٓت) الجعفي إسماعيؿ بف محمد: البخارم (ُٔٔ)

. ُٕٕٓ/ ْ ،(ـُٕٖٗ/بيركت) كثير، ابف دار، ّط ،البغا ديب مصطفى.د
  .ُّٕ/ُتيذيب األسماء كالمغات،  (ُٕٔ)
  .ُّٕ/ُتيذيب األسماء كالمغات،  (ُٖٔ)
  (.الباب) َُْفي ابف الشحنة، ص (ُٗٔ)
. َُْابف الشحنة، ص: ينظر (َُٕ)
  .ُّٕ/ُتيذيب األسماء كالمغات،  (ُُٕ)
د اهلل بف عبد معبأبك  :البكرم(. ركميا إال أظنومف جند قنسريف، كذكر ياقكت انو بمد قديـ ما ) :منبج( ُِٕ)

البالد كالمكاضع، تحقيؽ  أسماءمعجـ ما استعجـ مف ، (ـُّٖٔ/ىػَُْٗت) دلسيبف محمد األف العزيز
.   َِٓ/ٓ ،الحمكم، معجـ البمدافياقكت ؛ ُِٓٔ/ْ، (ُْٓٗ/القاىرة) ،ُمصطفى السقا، ط

. َُٓساقطة في األصؿ كاإلضافة مف ابف الشحنة، ص (ُّٕ)
. ُِٓ/ّ ،فمعجـ البمدا ياقكت،(. بمدة مشيكرة مف أعماؿ حمب: )سىٍرًميف (ُْٕ)
. ِٔٓ/ُ ،معجـ البمدافياقكت، (. مف قرل حمص: )بيريف (ُٕٓ)
. ُُٖ/ْ ،معجـ البمدافياقكت، (. بميدة فييا قمعة كليا رستاؽ شمالي حمب: )عىزىاز (ُٕٔ)
 (.مف ثغكر أرمينية، كبينيا كبيف زبطرة تسعة فراسخ، كىي مدينة حصينة عمييا سكر حجارة) :مىٍرعىش (ُٕٕ)

 ،األقطار خبر في المعطار الركض، (ـُْٓٗ/ىػََٗت حكالي ) المنعـ عبد بف محمد: الًحميرم
. ُْٓص، (ـَُٖٗ/بيركت) ،السراج دار، ِ، طعباس إحساف: ؽمحؽت

. َُٓابف الشحنة، ص (ُٖٕ)
، التيذيب قريب، ت(ـُْْٗ/ىػِٖٓت) الشافعي حجر بف عمي بف أحمد :العسقالني: ينظر ترجمتو (ُٕٗ)

. ْٓٓص، (ُٖٔٗ/سكريا)، الرشيد دار، عكامة محمد تحقيؽ
. د: تحقيؽ ،الطبقات ،(ـ ْٖٓ /ىػَِْت) العصفرم الميثي خياط بف خميفة: ابف خياط: ينظر ترجمتو (َُٖ)

 منيع بف سعد بف محمد: ؛ ابف سعدَِٓص، (ُِٖٗ/الرياض)، طيبة دار، ِط ،العمرم ضياء أكـر
. ِٖ/ٓ، (ت.د/بيركت) ،صادر دار، الكبرل لطبقاتا ،(ـْٖٓ/ىػَِّ) الزىرم البصرم

 محمد بف عمي بف أحمد ابف حجر، ؛ٕٔ/ٔ ،الكبرل لطبقاتا ابف سعد، :ينظر ترجمتو (ُُٖ)
 دار، ُط ،البجاكم محمد عمي :تحقيؽ، اإلصابة في تمييز الصحابة، (ـُْْٗ/ ىػِٖٓ)العسقالني

. ُّٓ/ٓ ،(ُُِْ/بيركت) ،الجيؿ
 نصر أبي بف اهلل ىبة بف عمي :مأككال ابف؛ ِٖٔ/ٔ ،اإلصابة ابف حجر، :ينظر ترجمتو (ُِٖ)

 كاألنساب، كالكنى األسماء في كالمختمؼ المؤتمؼ عف االرتياب رفع في اإلكماؿ ،(ـَُِٖ/ىػْٕٓت)
. َٖ/ُ ،(ت.د/القاىرة)، (ـَُٗٗ/بيركت)، العممية الكتب دار، ُط
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. ُُّ/ِ ،كالممكؾ األمـ تاريخ، الطبرمكالتصحيح مف ( المكاطـ)في األصؿ   (ُّٖ)
 كأنباء األعياف كفيات، (ـُِِٖ/ىػُٖٔت) محمد بف أحمد الديف شمس ،خمكاف بفا: رجمتوينظر ت (ُْٖ)

. ُْٔ-ْٖٓ/ْ ،(ُُٕٗ/بيركت) ،صادر دار، ُ، طالزماف أبناء
. ُْٔ/ْ، األعياف كفيات (ُٖٓ)
. ْٗٓ/ْ، األعياف كفيات (ُٖٔ)
 المائة أعياف في ةالكامف لدررا ،(ـُْْٗ/ىػِٖٓ) محمد بف عمي بف أحمد ابف حجر، :ينظر ترجمتو (ُٕٖ)

. ّْٔ/ْ، (ـُّٗٗ/بيركت)دار الجيؿ،  ،الثامنة
، تاريخ ابف قاضي (ـُْٖٖ/ىػُٖٓت)تقي الديف أبي بكر بف احمد بف شيبة األسدم : ابف شيبة (ُٖٖ)

. َّْ/ِ، (ـُْٗٗ/دمشؽ)شيبة، تحقيؽ عدناف دركيش، المعيد العممي الفرنسي لمدراسات العربية، 
. َّْص (ُٖٗ)
 ، دار إحياء التراث العربي،ِشرح صحيح البخارم، ط( ـُّْٖ /ىػٖٕٔت)محمد بف يكسؼ : الكرماني (َُٗ)

. ٕٓ/ٕ، (ـُُٖٗ/بيركت)
. ُْٕ/ُتيذيب األسماء كالمغات،  (ُُٗ)
. د: تحقيؽ، الكماؿ تيذيب ،(ـُُّْ/ىػِْٕت) الرحمف عبد الزكي بف يكسؼ: المزم :ينظر ترجمتو (ُِٗ)

. ُٕ/ٔ، (َُٖٗ/بيركت) ،الرسالة مؤسسة، ُ، طمعركؼ عكاد بشار
عرائس التيجاف في قصص  ،(ـَُّٓ/ىػِْٕت)احمد بف محمد بف إبراىيـ النيسابكرم  :الثعمبي (ُّٗ)

. ِّّ، ص(ىػُِٖٓ/كشمير) مطبعة كمستا،األنبياء، 
عالـ بالحديث  ،إبراىيـ بف محمد بف خميؿ الطرابمسي الحمبي( ـُّْٖ/ػقُْٖ)سبط ابف العجمي  (ُْٗ)

 الحسني المكي عمي بف أحمد بف محمد: الفاسي :ينظر ترجمتو .شافعيةاؿ كرجالو، مف كبار
: ؽمحؽت كاألسانيد السنف ركاة في التقييد ذيؿ ذيؿ التقييد في ركاة السنف كاألسانيد ،(ـُِْٗ/ىػِّٖت)

 ،شذرات الذىب؛ ابف العماد، َْْ/ُ،(ـَُٗٗ/بيركت) العممية، الكتب دار، ُ، طالحكت يكسؼ كماؿ
. ٓٔ/ُ م، األعالـ،؛ الزركؿِّٕ/ٕ

.  ٖٔ/ّالنككم، تيذيب األسماء كالمغات،  (ُٓٗ)
(. عممي أرجا) ُْٕ/ُفي النككم، تيذيب األسماء كالمغات،  (ُٔٗ)
. ُْٕ/ُالنككم، تيذيب األسماء كالمغات،  (ُٕٗ)
. ُْٕ/ُتيذيب األسماء كالمغات،  (ُٖٗ)


