
 م2021يوليو  (  16العدد )  - اخلامساجمللد  اجمللة العربية للدراسات االسالمية والشرعية

 

 

71 

 
 
 
 

لويح 
َّ
لِيج صاحب كتاب الت

َ
طاي بن ق

ْ
ل
ُ
غ

ُ
ين م

ِّ
التعريف بـعالء الد

حيح
َّ
 إىل شرح اجلامع الص

Introducing Ala al-Din Mughaltai bin Qilij, author of the book 

al-Talweeh, to the explanation of al-Jami al-Sahih 

 

 
 عدادإ

 نورا بنت مريخان بن وليد المطيري ِّ

Nora Murikhan Walid Al-Mutairi 

 كلية التربية –باحثة دكتوراه جامعة امللك سعود 

 

 

Doi: 10.33850/jasis.2021.183133 

 

 2021/ 5/  30القبول  :                                                                    2021/ 5/ 15االستالم :   

  

ين ُمغُْلطاي بن (. 2021)نورا بنت مريخان بن وليد ،  المطيري    التعريف بـعالء الد  

المجلة العربية للدراسات . قَل يج صاحب كتاب التَّلويح إلى شرح الجامع الصَّحيح
، ع 5، المؤسسة العربية للتربية والعلوم واآلداب، مصر ، مج االسالمية والشرعية

 .92 -71، ص ص 16

 



ين ُمغُْلطاي بن   ن وليد املطريينورا مرخيا ....التعريف بـعالء الد ِّ
 

 

72 

ين ُمغُْلطاي بن َقلِّيج صاحب كتاب التَّلويح إلى شرح الجامع الصَّحيح  التعريف بـعالء الد ِّ

 

 :المستخلص

ةَ، ومن  ةُ اإلسالميَّة بها العنايةَ التَّامَّ نَّة النَّبويَّة هذه المكانة، اعتنت األُمَّ ا كان للسُّ ولمَّ

د بن إسماعيَل  العلماء الجهابذة الَّذين كان لهم السَّبُق في جمع الصَّحيح: اإلمام محمَّ

؛ فقد كان كتابُه الجامع الصَّحيح أصحَّ كتاب ُجمع في الوحي  بعد القرآن . وقد البخاريُّ

ين ُمغُْلطاي بن قَل يج، في  مة عالء الد   ةٌ أعالم؛ منهم العالَّ ُعني بشرحه والكالم عليه أئمَّ

كتابه التَّلويح إلى شرح الجامع الصَّحيح، وهو شرح نفيس؛ لفوائده، ونقوالته، وبديع 

: اسمه ، َونََسبه ،  استنباطاته. ل ذلك ستَُحاول الطالبةُ فى هذا البحث  التعريف بُمغُْلطاي

ومولده ، ونشأته ، وشيوخه ، وتالميذه ، ورحالته ، وُمصنَّفاته ، مذهبُه الفقهي  والعقدي  

 ، وثناء العلماء عليه .

 الجامع الصَّحيح . -التَّلويح  –ُمغُْلطاي  -: السُّنَّة النَّبويَّة  الكلمات المفتاحية

 

Abstract: 

And since the Prophet’s Sunnah had this status, the Islamic 

Ummah took full care of it, and among the talented scholars who 

had the lead in compiling al-Sahih: Imam Muhammad bin Ismail 

al-Bukhari. His book, Al-Jami Al-Sahih, was the most correct book 

compiled in revelation after the Qur’an. It was intended to explain 

it and to speak about it by prominent imams. Among them is the 

scholar Alaa al-Din Mughaltai ibn Qilij, in his book Al-Talwah to 

Sharh Al-Sahih Al-Jami`, which is a valuable explanation. For its 

benefits, and its quotes, and wonderful deductions. Therefore, in 

this research, the student will try to introduce Mogulatai: his name, 

lineage, birth, upbringing, elders, students, travels, collections, his 

doctrine of jurisprudence and belief, and the praise of scholars for 

him. 

Key words: The Sunnah of the Prophet - Moghaltai - Al-Tuwallih 

- Al-Jami Al-Sahih. 
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 المقدمــة

ٍد أشرف  الحمد هلل رب   العالمين، والصَّالة والسَّالم على خير خلق هللا أجمعين؛ نبي  نا محمَّ

ين.األنبياء والمرَسلين، وعلى آل ه، وَصْحب ه، وَمن سار على دَْرب هم بإحس  ان إلى يوم الد  

ةَ، ومن  ةُ اإلسالميَّة بها العنايةَ التَّامَّ نَّة النَّبويَّة هذه المكانة، اعتنت األُمَّ ا كان للسُّ ولمَّ

د بن إسماعيَل  العلماء الجهابذة الَّذين كان لهم السَّبُق في جمع الصَّحيح: اإلمام محمَّ

؛ فقد كان كتابُه الجامع الصَّحيح أصحَّ  كتاب ُجمع في الوحي بعد القرآن . وقد  البخاريُّ

ين ُمغُْلطاي بن قَل يج، في  مة عالء الد   ةٌ أعالم؛ منهم العالَّ ُعني بشرحه والكالم عليه أئمَّ

كتابه التَّلويح إلى شرح الجامع الصَّحيح، وهو شرح نفيس؛ لفوائده، ونقوالته، وبديع 

 استنباطاته.

 مشكلة البحث : 

نه َمن  يُعَد شرُح ُمغُْلطاي ة على صحيح اإلمام البخاري  ، حيث ا ستفاد م  ن الشُّروح المهمَّ م 

َجاء بعده من شراح  صحيح البخاري   ، ونقلوا عنه ، وأَثْنوا عليه ؛ ل ذلك ستَُحاول الطالبةُ 

فى هذا البحث  التعريف بُمغُْلطاي : اسمه ، َونََسبه ، ومولده ، ونشأته ، وشيوخه ، 

 ته ، وُمصنَّفاته ، مذهبُه الفقهي  والعقدي  ، وثناء العلماء عليه ، ووفاته .وتالميذه ، ورحال

 أهمية الموضوع :

تَعلُّق كتاب التلويح  ل ُمغُْلطاي      بأصح   كتاب ، كتاب هللا َعزَّ َوَجلَّ وهو صحيح  نظرا  ل 

 اإلمام البخاريُّ ، ل ذلك أخذت الطالبةُ على عات قها إ عداد هذا البحث للتعريف بُمغُْلطاي .

 يهدف البحث إلي :

ن علماء الحديث ـ       ن أثر  كبير  علي من جاء من بعده م  لما لكتاب التلويح ل ُمغُْلطاي م 

البةُ التعريف  بُمغُْلطاي ليقف غيرها من الباحثين والدارسين فى لذلك أرادَت الط

 تخصص الحديث وعلومه علي السيرة الذاتية ل ُمغُْلطاي .

 منهج البحث :

 المنهج التاريخي والمنهج االستقرائي . 

 خطة البحث :

 يشتمل البحُث على مقدمة  ، وسبعةُ مباحث على النحو اآلتي :

 البحث  ، وأَهميتَه ، وَهدفَه ، وَمنهَجه ، وَخطت ه . المقدمة تتضمن : ُمشكلة -

ل : اسمه، وَنَسبه، ومولده، ونشأته . -  المبحث األوَّ

 المبحث الثَّاني : شيوخه، وتالميذه . -

 المبحث الثَّالث : رحالته . -

ابع : ُمصنَّفاته . -  المبحث الرَّ

 المبحث الخامس : مذهبه العقدي والفقهي . -

 ء العلماء عليه .المبحث السَّادس : ثنا -
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 المبحث السَّابع : وفاته . -

ل : اسمه، وَنَسبه، ومولده، ونشأته   :المبحث األوَّ

: اسمه ونََسبه: الا  أوَّ

ين ُمغُْلطالالاي عالالالء الالالد  
(1)

الاليج  بالالن ق ل 
(2)

هللا البَْكَجالالريُّ  عبالالد ابالالن -واسالالمه داود- 
(3)

، التُّركالاليُّ 

، المصريُّ النَّشأة.  األصل 

ة  َمن ترجم له: أبووُكْنيَتُه عند  هللا عبد عامَّ
(4)

. 

 ثانياا: مولده:

ُولد الحافُظ ُمغُْلطاي رحمه هللا بالحكر من ديار مصر
(5)

، وقد اختُلف في سنة والدته علالى 

اجح منها أنَّه ُولد سنة ) فهالد: سسالأله شاليُخنا  هـ(، فقد قالال ابالن689أقوال متقاربة، ولعلَّ الرَّ

ين العراقالاليُّ  عالالن مولالالده، فقالالال لالاله: إنَّالاله فالالي سالالنة تسالالع وثمالالانينس الحالالافظ نيالالن الالالد  
(6)

؛ أي: 

ت  مئة.  وس 

 ثالثاا: نشأته:

اختار هللا گ للحافظ ُمغُْلطاي أن يكون عالًما منذ صغره، وحبَّب إليه العلم والعلماء. يقالول 

                                           
(1)

 جاء في ضبط اسمه أربعةُ أقوال: 

 ُمْغلَطاي(:بضم   الميم، وسكون الغين، وفتح الالم ) -1

اوي ) كذا ضبطه الحافظ ابن ْرقانيُّ في 11حجر، ونقله عنه العجميُّ في حاشيته على تدريب الرَّ /أ(، والزُّ

 (.1/238شرح المواهب )

م )ُمغَْلطاي(: -2  بضم   الميم، وفتح الغين، وسكون الالَّ

ين في منظومته )بديعة البيان(، ونقله عنه ابنُ  كذا ضبطه ابنُ  ْرقانيُّ الع ناصر الد   جمي   في حاشيته، والزُّ

ْكليُّ في األعالم )1/238في شرح المواهب ) ر   (.7/275(، واعتمده الز  

م )َمغُْلطاي(: -3  بفتح الميم، وضم   الغين، وسكون الالَّ

يَّة للدُّر   المنظوم )ص ر النُّسخة الخط    ( عن الكوثري  .11كذا وجده الدُّكتور حسن عبجي مضبوًطا في آخ 

م )ُمغُْلطاي(: -4  بضم   الميم، والغين، وسكون الالَّ

ْكليُّ في األعالم ) ذكره ابنُ  ر  (، وهو األقرب لنطقه بلغة 7/267العجمي   في حاشيته دون عزٍو، ونقله الز  

: جيل من النَّاس، و)طاي(  األتراك. قال ابنُ  تين  اوي: )ُمغُل( بضمَّ العجمي   في حاشيته على تدريب الرَّ

 (.11الفرخ، في اللُّغة التُّركيَّة القديمة. انظر: الدُّرَّ المنظوم )صبمعنى: 
(2)

 :  في ضبطه رأيان 

يَّة من الدُّر    -1 ر النُّسخة الخط   ، في آخ  بط الَّذي ذكره الكوثريُّ م )ق ل يج(: وهو الضَّ كسر القاف، والالَّ

اوي )11المنظوم )ص  /أ(: أنَّ الياء تُرَسم وال يُنَطق بها.11(، وأفاد العجميُّ في حواشيه على تدريب الرَّ

م )قَل يج(: وضبطه هكذا بالحرف ابنُ  -2 ين، ووجده  فتح القاف، وكسر الالَّ  -بهذا الضَّبط-ناصر الد  

ْكليُّ في نسخة ابن ر   (.7/275(، واألعالم )7/118حجر من بديعة البيان وشرحها. توضيح المشتبه ) الز  
(3)

مة تحقيق الدُّر   المنظوم )صقيل: كان لقبًا لوالده س  ه. ُمقد    (.12ق لجس، أو اسًما لجد  
(4)

بُط ابن    تَّة األصول ) وكنَّاه س   سعيد. (: بأبي1/69العجمي   في نهاية السُّول في رواة الس  
(5)

 (.142بن رجب الحنبلي   )ص يُنَظر: المنتقى من معجم شيوخ أحمدَ  
(6)

 (.91لحظ األلحاظ بذيل طبقات الحفَّاظ )ص 
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الله ليرمالي بالنُّشَّالاب ابن فهد: سكان أبوه فالي صالباه يُرس 
(7)

لَالق أهالل  ، فيُخال فاله ويالذهب إلالى ح 

العلم
(8)

 س.

الالًرا، فبالالدأ  وقالالد سالالاهم إقبالاُلاله علالالى طلالالب العلالالم بنفسالاله وحرصالاله عليالاله فالالي ظهالالور نبوغالاله ُمبك  

نُّه دون العاشرة، فقال عن نفساله: سولقالد عهالدتني   -دون عشالر سالنين وأنالا ابالن-بالقراءة وس 

ير لالي، فحصالل لالي مناله بكالاٌء عظاليم أنعالج  قرأُت مقتلَه ]أي: الحسين[  من كتاب اسالتُع 

أعضائي كلَّها، لم أَب ْت إالَّ محموًما، واستمرَّ ذلك بالي نحالًوا مالن شالهرين، حتَّالى آلالى والالدي 

رحمه هللا أن ال أقرأه ما عاشس
(9)

. 

وم واتَّجالاله إلالالى حفالالظ القالالرآن الكالالريم ابتالالداًء، وحفالالظ مجموعالالة مالالن المتالالون، ثاُلالمَّ بالالدأ تَعلُّالالَم العلالال

ينيالالة عموًمالالا، والعلالالوم  األخالالر ، ومالالن خالالالل ُمؤلَّفاتالاله رحمالاله هللا تَبيَّنالالت عنايتالاله بالالالعلوم الد  

العر، وقالد بالرع رحماله هللا فالي علالم الحالديث،  المساعدة لها؛ كالالنَّحو، واللُّغالة، واألدب، والش  

 واألنساب، واللُّغة خصوًصا.

ا الحديث وعلومه؛ فقد ذكر ابن يث انتهالت إلياله فالي نماناله، فأخالذ حجالر: أنَّ رئاسالة الحالد أمَّ

ةُ َمن لَق يَهم من المشايخ عنه عامَّ
(10)

ُنْرعةَ بأنَّه: سشيخ الحديثس . وُوصف من أبي
(11)

. 

مالالالالةً باألنسالالالالابس. ووصالالالالفه بعُضالالالالهم  مالالالالوه: سكالالالالان عالَّ الالالالا األنسالالالالاب؛ فقالالالالد قالالالالال ُمترج  وأمَّ

بـسالنَّسَّابةس
(12)

صالروا: أيُّهالم أحفالُظ: الفضالل العراقاليُّ عالن أربعالة تعا . وقد ُسئل الحالافظ أبالو

الًعالالا وأعلمهالالم  كثيالالر، وابالالن ُمغُْلطالالاي، وابالالن ج فأجالالاب: إنَّ أوسالالعهم اط   رافالالع، والحسالالينيُّ

باألنساب ُمغُْلطاي؛ على أغالالط تقالع مناله فالي تصالانيفه، ولعلَّاله مالن سالوء الفهالم، وأحفظهالم 

الالال للمتالالون والتَّالالالواريخ ابالالن ف كثيالالالر، وأقعالالدهم لطلالالالب الحالالديث وأعلمهالالالم بالالالمؤتل ف والمختل 

؛ وهالالالو أدونُهالالالم فالالالي  ابالالالن الالاليوخ المعاصالالالرين والتَّخالالالريج الحسالالالينيُّ رافالالالع، وأعالالالرفهم بالشُّ

الحفظس
(13)

. 

الالا اللُّغالالة؛ فقالالد حفالالظ كفايالالة المالالتحف  ظ وأمَّ
(14)

، والفصالاليح
(15)

حجالالر: سكالالان كثيالالَر  . وقالالال ابالالن

                                           
(7)

هام. لسان العرب )   (.1/757النُّشَّاب: النَّبل والس  
(8)

 (.91لحظ األلحاظ )ص 
(9)

م السَّاقطة من كتاب إكمال تهذيب الكمال لمغلطاَي )ص   (.158التَّراج 
(10)

 (.8/125(، ولسان الميزان )5/433يُنَظر: أعيان العصر ) 
(11)

بَر )الذَّيل ع   (.1/70لى الع 
(12)

(، ولسان الميزان 2/199قاضي ُشْهبةَ ) (، وتاريخ ابن2/315يُنَظر: الت  بيان لبديعة البيان ) 

 (، وغيرها.1/359(، وحسن المحاضرة )8/127)
(13)

اوي )241يُنَظر: ذيل طبقات الحفَّاظ للسُّيوطي   )ص  ( وفيه أنَّ السَّائل هو 2/942(، وتدريب الرَّ

 حجر. بنالحافظ ا
(14)

األجدابي  ، تُُوف  َي سنة أربعمئة وسبعين، سصنَّف في اللُّغة  بن إسماعيَل؛ المعروف بابن إلبراهيمَ  

واة ) اها كفاية المتحف  ط يشتغل بها النَّاُس فى الغرب ومصَرس. إنباه الرُّ مةً لطيفة، سمَّ  (.1/193ُمقد  
(15)

ة مئتين وواحد وتسعين، وهو كتاب صغير الحجم، كثير بن يحيى؛ المعروف بثعلب، تُُوف  َي سن ألحمدَ  

ةُ. كشف الظُّنون )  (.2/1273الفائدة، اعتنى به األئمَّ
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َع المعرفة فيهاس. وقال ابن فهد: سوله ات  ساع في نقل اللُّغةس االستحضار لها، ُمتَّس 
(16)

. 

 : شيوخه، وتالميذه : المبحث الثَّاني

جه لنفسه عن هؤالء  تلقَّى الحافظ ُمغُْلطاي رحمه هللا العلَم عن كثيرين، وقد ألَّف جزًءا خرَّ

الاليوخ. قالالال ابالالن الالماع، وكتالالب  الشُّ حجالالر رحمالاله هللا: سوأكثالالر جالالدقا مالالن القالالراءة بنفسالاله، والسَّ

باقس الط  
(17)

هللا أجمعالين، مالع ذكالر مصالدر  . وسالأذكر مالا وقفالُت علياله مالن شاليوخه رحمهالم

 المشيخة في الحاشية.

: شيوخ الحافظ ُمغلطاَي: الا  أوَّ

، أبو عليُّ  -1 )ت:  بن أحمدَ السَّعديُّ هـ(690الحسن الحنبليُّ
(18)

. 

د، أبو أحمدُ  -2 )ت: بن محمَّ هـ(696العبَّاس الحلبيُّ
(19)

. 

د -3 )ت: بن وهب، أبو بن علي    محمَّ هـ(702الفتح القَُشيريُّ
(20)

. 

د -4 )ت: بن إسماعيلَ  محمَّ هـ(704بن أسعدَ اآلمديُّ
(21)

. 

)ت: بن َخلَف، أبو المؤمن عبد -5 مياطيُّ التُّونيُّ د الد   هـ(705محمَّ
(22)

. 

)ت: بن نصر هللا، أبو عليُّ  -6 هـ(712الحسن المصريُّ
(23)

. 

الالالحيُّ  بالالن معالالالي، أبالالو الالالرحمن بالالن عبالالد عيسالالى -7 ين المقدسالاليُّ الصَّ الالد، شالالرف الالالد   محمَّ

)ت هـ(717:الحنبليُّ
(24)

. 

د -8 د محمَّ )ت: بن محمَّ هـ(718بن عيسى القاهريُّ
(25)

. 

)ت: بن عمَر، أبو بن سليمان نصر -9 هـ(719الفتح الـَمْنب جيُّ
(26)

. 

د وأبو بن عيسى، أبو بن عمرَ  الحسن -10 )ت: محمَّ ٍ الكرديُّ هـ(720علي 
(27)

. 

حيم عبد -11 )ت: المحسن بن عبد الرَّ ين المنشاويُّ هـ(720بن حسن، كمال الد  
(28)

. 

د أحمدُ  -12 )ت: بن شجاع، أبو بن علي    بن محمَّ هـ(721العبَّاس القرشيُّ
(29)

. 

                                           
(16)

 (.94(، لحظ األلحاظ )ص8/127لسان الميزان ) 
(17)

 (.6/114الدَُّرر الكامنة ) 
(18)

 (.1/218اإلعالم ) 
(19)

 (.169اإليصال )ص 
(20)

بَر )   (.1/71الذَّيل على الع 
(21)

 (.2/67توضيح المشتب ه ) 
(22)

هر الباسم )   (.2/967الزَّ
(23)

 (.175الواضح المبين )ص 
(24)

 (.1/267اإلعالم ) 
(25)

بَر )   (.1/71الذَّيل على الع 
(26)

 (.1/499اإلعالم ) 
(27)

 (.1/222اإلعالم ) 
(28)

 (.1/181اإلعالم ) 
(29)

 (.1/247اإلعالم ) 
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د -13 )ت: عبد الحميد، أبو بن عبد محمَّ هـ(721هللا الهْمذانيُّ المهليُّ
(30)

. 

ين)ت: بن وهب، أبو بن علي    أحمدُ  -14 هـ(723العبَّاس، تاج الد  
(31)

. 

ْنهاجيُّ  بن شبل، أبو بن عمرَ  بن علي    هللا عبد -15 هـ(724)ت:بكر الص  
(32)

. 

)ت: بن فهد، أبو بن سليمانَ  محمود -16 هـ(725الثَّناء الحلبيُّ الحنبليُّ
(33)

. 

د -17 ين)ت: بن عبد بن أحمدَ  محمَّ هـ(725الخالق، تقيُّ الد  
(34)

. 

)ت: بن جابر، أبو عليُّ  -18 ين الهاشميُّ هـ(725الحسن، نور الد  
(35)

. 

ين  بن عمَر، أبو عليُّ  -19 )ت:الحسن، نور الد   هـ(727الوانيُّ
(36)

. 

هـ(728تيميَّةَ)ت: السَّالم ابن بن عبد الحليم بن عبد أحمدُ  -20
(37)

. 

)ت: القوي  ، أبو بن عبد بن إبراهيمَ  يونسُ  -21 نانيُّ الدَّبابيسيُّ هـ(729النُّون الك 
(38)

. 

)ت: طالب، أبو بن أبي أحمدُ  -22 هـ(730العبَّاس الحنفيُّ
(39)

. 

، أ بن علي    موسى -23 مراَن الخطيب)ت: بوبن يوسَف القطبيُّ هـ(730ع 
(40)

. 

، أبو بن عمرَ  يوسفُ  -24 )ت: بن حسين الـُختَنيُّ هـ(731المحاسن الحنفيُّ
(41)

. 

)ت: بن عيسى؛ ابنُ  المحسن بن عبد أحمدُ  -25 ْفعة العدويُّ هـ(731الر  
(42)

. 

)ت: بن إبراهيمَ  عثمانُ  -26 ينيُّ د  ين المار  هـ(731بن مصطفى، فخر الد  
(43)

. 

الحسالالالالالالن المخزومالالالالالاليُّ  بالالالالالالن قاُلالالالالالَري ، أبالالالالالالو بالالالالالالراهيمَ بالالالالالالن إ بالالالالالالن إسالالالالالالماعيلَ  علالالالالالاليُّ  -27

)ت: هـ(732المصريُّ
(44)

. 

د -28 )ت: عبد بن إبراهيَم، أبو محمَّ نانيُّ الحمويُّ هـ(733هللا الك 
(45)

. 

د -29 د، أبو محمَّ هـ(734الفتح)ت: بن محمَّ
(46)

. 

                                           
(30)

 (.2/649اإلعالم ) 
(31)

 (.1/218اإلعالم ) 
(32)

 (.2/649اإلعالم ) 
(33)

 (.179الواضح المبين )ص 
(34)

هر الباسم )   (.1/448الزَّ
(35)

 (.102التُّحفة الجسيمة )ص 
(36)

 (.1/201اإلعالم ) 
(37)

 (.5/83إكمال تهذيب الكمال ) 
(38)

 (.1/233اإلعالم ) 
(39)

 (.2/715اإلعالم ) 
(40)

 (.3/1011اإلعالم ) 
(41)

 (.1/177اإلعالم ) 
(42)

 (.2/649اإلعالم ) 
(43)

[1/336التَّلويح )   ( ]بترقيم موسوعة صحيح البخاري 
(44)

 (.2/617اإلعالم ) 
(45)

 (.1/233اإلعالم ) 
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)ت: النُّور، أبو بن عبد الكريم عبد -30 ين الحلبيُّ ٍ، قطب الد   هـ(735علي 
(47)

. 

الالالالالالالالد، أبالالالالالالالالو بالالالالالالالالن أحمالالالالالالالالدَ  المحسالالالالالالالالن عبالالالالالالالالد -31 ،  بالالالالالالالالن محمَّ الفضالالالالالالالالل المصالالالالالالالالريُّ

ابوني  )ت: بنا هـ(736الصَّ
(48)

. 

الالالالالالالد، أبالالالالالالالو بالالالالالالالن أبالالالالالالالي بالالالالالالالن يوسالالالالالالالفَ  يحيالالالالالالالى -32 ين  محمَّ نكريَّالالالالالالالا، شالالالالالالالرف الالالالالالالالد  

هـ(737الفتوح)ت: أبي ابن
(49)

. 

الالالالم عيسالالالالى، أبالالالالو العزيالالالالز بالالالالن عبالالالالد القالالالالادر عبالالالالد -33 الالالالد، أسالالالالد  بالالالالن الملالالالالك المعظَّ محمَّ

ين)ت: هـ(737الد  
(50)

. 

)ت: بن أبي العبَّاس ن منصور، أبوب أحمدُ  -34 هـ(738الفتح الجوهريُّ الحلبيُّ
(51)

. 

)ت: طالب، أبو بن أبي بن علي    إبراهيمُ  -35 يَميُّ ين الخ  هـ(738الفتح، مجد الد  
(52)

. 

)ت: الفوارس، أبو بن أبي بن صالح بن مختار صالح -36 هـ(738التُّقى األُْشنُهيُّ
(53)

. 

د -37 )ت:ا بن عمَر، أبو الرحمن بن عبد محمَّ ينيُّ ين القَْزو  هـ(739لمعالي، جالل الد  
(54)

. 

ٍ، أبو بكر بن أبي أحمدُ  -38 )ت: بن َطي  بَيريُّ المصريُّ هـ(740العبَّاس الزُّ
(55)

. 

)ت: بن يوسَف، أبو الرحمن بن عبد يوسفُ  -39 يُّ ز   اج الم  هـ(742الحجَّ
(56)

. 

د -40 ، أبو محمَّ ين  بن يوسَف الغَْرناطيُّ )ت:َحيَّاَن، أثير الد   هـ(745األندلسيُّ
(57)

. 

)ت: الكافي، أبو بن عبد عليُّ  -41 ين السُّْبكيُّ هـ(756الحسن، تقيُّ الد  
(58)

. 

الالد -42 الالد محمَّ ين الالالـُجذاميُّ اإلسالالكندريُّ  الكالالريم، أبالالو بالالن عبالالد بالالن محمَّ البركالالات، شالالمس الالالد  

)ت: وفيُّ هـ(758الصُّ
(59)

. 

 من الن ِّساء:

تُّ الونراء بنت عمرَ  -43 ى بن أسعدَ  س  يَّةُ)ت: ، أُمُّ عبدبن المنجَّ هـ(716هللا التَّنُوخ 
(60)

. 

                                                                                                       
(46)

 (.93لحظ األلحاظ )ص 
(47)

 (.6/114إكمال تهذيب الكمال ) 
(48)

 (.1/321اإلعالم ) 
(49)

 (.1/58اإلعالم ) 
(50)

 (.4/127اإلعالم ) 
(51)

 (.2/618اإلعالم ) 
(52)

 (.1/231)اإلعالم  
(53)

 (.1/58اإلعالم ) 
(54)

 (.5/434أعيان العصر ) 
(55)

 (.2/372الصالح ) إصالح كتاب ابن 
(56)

 (.1/3إكمال تهذيب الكمال ) 
(57)

 (.1/238اإلعالم ) 
(58)

 (.8/125لسان الميزان ) 
(59)

 (.1/428اإلعالم ) 
(60)

 (.2/315الت  بيان لبديعة البيان ) 
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ين ابن -44 هـ(741الرحمن)ت: دقيق العيد، أُمُّ عبد ُرقَيَّةُ بنت تقي   الد  
(61)

. 

مهم أو َوفَياتهم:  لم أقف على تراجِّ

ْميَريُّ  بن علي    هللا عبد -45 بن عمَر الح 
(62)

. 

الحسن الحجانيُّ  بن موسى، أبو عليُّ  -46
(63)

. 

د لي   بن ع بن الحسين عليُّ  -47 القوي   األنصاريُّ  بن عبد بن محمَّ
(64)

. 

د عليُّ  -48 د بن محمَّ الحسن القوي  ، أبو بن عبد بن محمَّ
(65)

. 

د -49 ، ابن عبد بن فَْرُحوَن، أبو بن أحمدَ  محمَّ اليابس هللا الطُّلَْيُطليُّ
(66)

. 

د -50 البركات األَْجدابيُّ الـُجوديُّ  بن حسين، أبو بن عامر محمَّ
(67)

. 

د -51 د محمَّ الة بن محمَّ حَّ وفيُّ الرَّ بن نيد التُّفَّاحيُّ الصُّ
(68)

. 

 ثانياا: تالميذه:

ة، فقد كان مقصد الطالالبين، ومالا ذاك  لقد أخذ عن الحافظ ُمغُْلطاي رحمة هللا عددٌ من األئمَّ

الةُ َمالن لقينالاه مالن المشالايخ؛  إالَّ لعلو   مرتبتاله وغزيالر علماله. قالال ابالن حجالر: سأخالذ عناله عامَّ

لعراقي  ، والبُْلقيني  ، والدُّْجوي  ، وإسماعيَل الحنفي  ، وغيرهمسكا
(69)

. 

كٌر لتالميذ ُمغُْلطاي رحمه هللا:  ذ 

د -1 )ت: عبد بن أيبَك، أبو بن علي    محمَّ ين السُّروجيُّ الحنفيُّ هـ(744هللا، شمس الد  
(70)

. 

)ت: بن الحسن، أبو بن رجب أحمدُ  -2 هـ(745أو  744العبَّاس السَّالميُّ
(71)

. 

)ت: هللا، أبو بن عبد سعيد -3 ْهليُّ الحنبليُّ ين، الد   هـ(749الخير، نجم الد  
(72)

. 

د -4 ين؛ ابن بن علي    محمَّ )ت: أبي بن أحمدَ، شمس الد   هـ(790ُنبا المصريُّ
(73)

. 

ين البَْكَجالالالالالريُّ  بالالالالالن قلالالالالاليج، أبالالالالالو بالالالالالن ُمغُْلطالالالالالاي هللا عبالالالالالد -5 بكالالالالالر، جمالالالالالال الالالالالالد  

)ت: هـ(791الحنفيُّ
(74)

. 

                                           
(61)

 (.2/652اإلعالم ) 
(62)

 (.1/5التَّلويح ) 
(63)

 (.1/262اإلعالم ) 
(64)

 (.3/1057اإلعالم ) 
(65)

 (.5/62التَّلويح ) 
(66)

 (.9/201توضيح المشتبه ) 
(67)

 (.1/72التَّلويح ) 
(68)

 (.2/54توضيح المشتبه ) 
(69)

 (.8/124لسان الميزان ) 
(70)

 (.8/125لسان الميزان ) 
(71)

 (.141بن رجب )ص المنتقى من معجم شيوخ أحمدَ  
(72)

 (.2/315الت  بيان لبديعة البيان ) 
(73)

 (.1/174ذيل التَّقييد ) 
(74)

 (.1/386إنباء الغُمر ) 
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الالالد -6 الالالد، أبالالالو موسالالالىبالالالن  محمَّ ين؛ ابالالالن عبالالالد بالالالن محمَّ سالالالند اللَّْخمالالاليُّ  هللا، شالالالمس الالالالد  

)ت: هـ(792المصريُّ
(75)

. 

الالالالالد -7 رَ  محمَّ ْرَكشالالالالاليُّ  عبالالالالالد هللا، أبالالالالالو بالالالالالن عبالالالالالد بالالالالالن بَهالالالالالاد  ين، الزَّ هللا، بالالالالالدر الالالالالالد  

)ت: هـ(794الشَّافعيُّ
(76)

. 

ين األبناسالالالالاليُّ  بالالالالالن أيُّالالالالالوَب، أبالالالالالو بالالالالالن موسالالالالالى إبالالالالالراهيمُ  -8 الالالالالد، برهالالالالالان الالالالالالد   محمَّ

)ت:الشَّاف هـ(802عي 
(77)

. 

الالالالالد، أبالالالالالو بالالالالالن إبالالالالالراهيمَ  إسالالالالالماعيلُ  -9 نالالالالالانيُّ  بالالالالالن محمَّ ين، الك  الفالالالالالداء، مجالالالالالد الالالالالالد  

)ت: هـ(802الحنفيُّ
(78)

. 

د موسى -10 د بن محمَّ ين األنصالاريُّ  بكالر، أبالو بالن أبالي بن محمَّ البركالات، شالرف الالد  

هـ(803الشَّافعيُّ )ت:
(79)

. 

الالالد، أبالالالو بالالالن موسالالالى يوسالالالفُ  -11 ين بالالالن محمَّ الالالالـَملَطيُّ الحلبالالاليُّ  المحاسالالالن، جمالالالال الالالالد  

)ت: ه(803الحنفيُّ
(80)

. 

ين؛ ابالالالالالن بالالالالالن أحمالالالالالدَ، أبالالالالالو بالالالالالن علالالالالالي    عمالالالالالرُ  -12 الالالالالن  علالالالالالي  ، سالالالالالراج الالالالالالد   الملق  

)ت: هـ(804الشَّافعيُّ
(81)

. 

ين البُْلقينالالالالاليُّ  بالالالالالن نَُصالالالالالير، أبالالالالالو بالالالالالن َرْسالالالالالالنَ  عمالالالالالرُ  -13 حفالالالالالص، سالالالالالراج الالالالالالد  

)ت: هـ(805الشَّافعيُّ
(82)

. 

حيم عبالالالالالالالد -14 ين العراقالالالالالالاليُّ  الفضالالالالالالالل، نيالالالالالالالن بالالالالالالالن الحسالالالالالالالين، أبالالالالالالالو الالالالالالالالرَّ الالالالالالالالد  

)ت: هـ(806الشَّافعيُّ
(83)

. 

ين الهيثميُّ  بوبن سليماَن، أ بكر بن أبي عليُّ  -15  الحسن، نور الد  

)ت:ال هـ(807شَّافعيُّ
(84)

. 

الالالالالالد أحمالالالالالالدُ  -16 ْنباُلالالالالالذيُّ  بالالالالالالن عمالالالالالالَر، أبالالالالالالو بالالالالالالن محمَّ ين الطُّ العبَّالالالالالالاس، بالالالالالالدر الالالالالالالد  

)ت: هـ(809الشَّافعيُّ
(85)

. 

                                           
(75)

 (.2/315الت  بيان لبديعة البيان ) 
(76)

 (.3/167قاضي ُشْهبةَ ) طبقات الشَّافعية البن 
(77)

 (.4/5قاضي ُشْهبةَ ) طبقات الشَّافعية البن 
(78)

 (.8/124لسان الميزان ) 
(79)

مع )   (.10/189الضَّوء الالَّ
(80)

 (.2/197إنباء الغُمر ) 
(81)

 (.129لحظ األلحاظ )ص 
(82)

 (.8/124لسان الميزان ) 
(83)

 (.8/124لسان الميزان ) 
(84)

 (.94لحظ األلحاظ )ص 
(85)

س )   (.3/70المجمع المؤس  
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د -17 د محمَّ ين الدُّْجوي)ت: الرحمن، أبو بن عبد بن محمَّ هـ(809بكر، تقيُّ الد  
(86)

. 

ٍ، أبالالالالالالالالو بالالالالالالالالن أحمالالالالالالالالدَ  هللا عبالالالالالالالالد -18 ين؛  بالالالالالالالالن علالالالالالالالالي  المعالالالالالالالالالي، جمالالالالالالالالال الالالالالالالالالد  

هـ(810العرياني  )ت: ابن
(87)

. 

ين؛ ابالالالالالن بالالالالالن حسالالالالالين بكالالالالالر أبالالالالالو -19 الحسالالالالالين المراغالالالالاليُّ  بالالالالالن عمالالالالالَر، نيالالالالالن الالالالالالد  

)ت: هـ(816الشَّافعيُّ
(88)

. 

د -20 )ت: عقوَب، أبوبن ي محمَّ ين الفيروناباديُّ هـ(817الطَّاهر، مجد الد  
(89)

. 

الالالالالاليريُّ  بالالالالالالن سالالالالالالبع، أبالالالالالالو بالالالالالالن علالالالالالالي    حسالالالالالالين -21 ين البُوص  ٍ، شالالالالالالرف الالالالالالالد   علالالالالالالي 

)ت: هـ(838المالكيُّ
(90)

. 

نيالالالالد القَبَّالالالالابيُّ المقدسالالالاليُّ  الالالالالرحمن، أبالالالالو بالالالالن عبالالالالد بالالالالن عمالالالالرَ  الالالالالرحمن عبالالالالد -22

)ت: هـ(838الحنبليُّ
(91)

. 

 ومن الن ِّساء:

23-  ٍ )نوج الحافظ ُمغُْلطاي( ملوك بنت علي  الحسينيُّ
(92)

. 

 المبحث الثَّالث : رحالته :

ة جليلة، وهي إحد  أسباب اكتساب العلم، فكانت السُّنَّةَ المتَّبَعالة  مَّ حلة في طلب العلم ُمه  الر  

مان، وقد جر  ُمغُْلطاي حلالة فالي  للعلماء من قديم الزَّ رحمه هللا علالى عالادة العلمالاء فالي الر  

حلالة، إالَّ أنَّاله مفقالود، ولالو  طلب العلم، وكان له ُمؤلٌَّف في ذلك، أسماه: النُّحلالة فالي فوائالد الر  

 كان بين أيدينا لََوقَْفنا على رحالته رحمه هللا، فالمتوقَّع أنَّه ذكر رحالت ه فيها.

كالالًرا وبالالالنَّظر فالالي ترجمالالة الحالالافظ ُمغُْلطالالاي  َضالالْت لالاله؛ ال نجالالد ذ  فالالي سالالائر الكتالالب الَّتالالي تَعرَّ

ي حيث قال عنه: سرحل وكتب وصنَّفس لرحالته، إالَّ في كلمة ابن   ي بَْرد  تَْغر 
(93)

. 

ل سالماعه،  وأيًضا في هذه اإلشارة اليساليرة مالن قالول العراقالي   رحماله هللا: سوسالألتُه عالن أوَّ

عًراسفقال: رحلُت قبل السَّبعمئة إلى الشَّام. فقلتُ  : هل سمعَت بها شيئًاج قال: سمعُت ش 
(94)

. 

حلالةَ الَّتالي تَحالدَّه عنهالا الحالافُظ ُمغُْلطالاي فالي أثنالاء شالرحه  حلة هالي الر   وُربَّما كانت هذه الر  

ا سافرُت إلى الشَّام سنة تسع وسالبعمئة فالي  -في موضعين-ماجْه  لسنن ابن حيث قال: سفلمَّ

ال؛ نزلنا منزلةَ العري  على شاطئ  البحر يوم الثالثاء تاسعه...س. شوَّ

                                           
(86)

 (.8/124لسان الميزان ) 
(87)

 (.2/27ذيل التَّقييد ) 
(88)

 (.4/7قاضي ُشْهبةَ ) نطبقات الشَّافعية الب 
(89)

 (.4/63قاضي ُشْهبةَ ) طبقات الشَّافعيَّة البن 
(90)

 (.3/557إنباء الغُمر ) 
(91)

 (.3/559إنباء الغُمر ) 
(92)

 (.8/268توضيح المشتبه ) 
(93)

اهرة في ملوك مصَر والقاهرة )   (.11/9النُّجوم الزَّ
(94)

 (، والَّذي عنده: بعد السَّبعمئة.92(، ولحظ األلحاظ )ص8/125لسان الميزان ) 
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ُُ الفضالالء جالزًءا مالن الحالديث  ْمَص سنة تسع وسبعمئة؛ أفادني بعال ا دخلُت ح  وقال: سولَمَّ

جه وال ما سندهس ال أدري اآلن َمن ُمخر  
(95)

. 

ابع  ُمصنَّفاته :  المبحث الرَّ

ن فالالالي بنالالالاًء علالالالى مالالالا ذكرنالالالا مالالالن ترجمتالالاله رحمالالاله هللا، ال يُسالالالتبعَد أن يكالالالون مالالالن المكث الالالري

قاضي ُشْهبةَ: سوصالنَّف التَّصالانيَف  التَّصنيف؛ فُمؤلَّفاته قد جاونت المئةَ، وقد قال عنه ابنُ 

-الكثيرة، تزيد على مئة  ُمصنَّف، غالبُها مآخذُ على أهالل اللُّغالة، وأصالحاب علالوم الحالديث 

ي  ، وأجلَّ منهم كابن ز   يَر وشرح السُّ -َماُكواَل، والخطيب، والم  نَنس، وأصحاب الس  
(96)

. 

ا أمكن الوقوُف عليه من ُمؤلَّفالات الحالافظ ُمغُْلطالاي، مالع بيالان المطبالوع  وفيما يلي جملة ممَّ

 ففي عداد المفقود. -وهو األكثر-منها والمخطوط، وما عدا ذلك 

القطَّان: ذكره الحافظ ُمغُْلطاي في اإلكمال اإلتقان في الكالم مع ابن (1
(97)

. 

كر ما فيه  (2 حزم: ذكره في إكمال تهذيب الكمال ُخول َف ابنُ األخذ بالحزم في ذ 
(98)

. 

اإلشالالارة إلالالى سالاليرة المصالالطفى صالاللى هللا عليالاله وسالاللم وتالالاريخ َمالالن بعالالده مالالن الخلفالالاء.  (3

)مطبوع(
(99)

. 

الصَّالح. )مطبوع( إصالح كتاب ابن (4
(100)

. 

 األطراف بتنقيح األطراف. (5

ة (6 أعالم النُّبُوَّ
(101)

. 

ماَجه  اإلمام. )مطبوع( م، شرح سنن ابناإلعالم بُسنَّت ه عليه الصَّالة والسَّال (7
(102)

. 

عَفاء. )مطبوع( (8 االكتفاء في تنقيح كتاب الضُّ
(103)

. 

إكمال تهذيب الكمال. )مطبوع( (9
(104)

. 

اإلنابة إلى معرفة المختلَف فيهم من الصَّحابة. )مطبوع( (10
(105)

. 

انتخاب كتاب َمن وافَقَْت ُكْنيَتُه اسَم أبيه. )مطبوع( (11
(106)

. 

                                           
(95)

 (.389و 1/240اإلعالم ) 
(96)

 (.2/199قاضي ُشْهبةَ ) تاريخ ابن 
(97)

م السَّاقطة من إكمال تهذيب الكمال )ص   (.268التَّراج 
(98)

 (.2/192إكمال تهذيب الكمال ) 
(99)

ين الفتيح، سنة   د نظام الد    ه.1416بتحقيق: محمَّ
(100)

ين بتحقيق: د. ناصر عبد  بن جمال البكاري  ، وكالهما سنة  العزيز، وطبعة أخر  بتحقيق: محيي الد  

 ه.1428
(101)

 (.1/142) اإلعالم 
(102)

د علي وعلي إبراهيم، سنة 1419بتحقيق: كمال عويضة، سنة    ه.1428ه، وبتحقيق محمَّ
(103)

رساوي  ، سنة    ه.1430بعناية: مانن الس  
(104)

د وأسامة بتحقيق: عادل   ه.1422بن إبراهيم، سنة  بن محمَّ
(105)

ت المرسي وآخرين، سنة   زَّ  ه.1420بتحقيق: السَّي  د ع 
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أوهام األطراف (12
(107)

. 

وهام التَّهذيبأ (13
(108)

. 

اإليصال في المختل ف والمؤتل ف (14
(109)

. 

اإليصال في ُمختل ف الن  سبة (15
(110)

. 

ابوني   وابن سليم وابن اإليصال لكتاب ابن (16 ماكوال نقطةَ والصَّ
(111)

. )مخطوط(
(112)

. 

كر َحل يمةَ  (17 التُّحفة الجسيمة في ذ 
(113)

. )مطبوع(
(114)

. 

ترتيب المبَهمات على أبواب الفقه (18
(115)

. 

القطَّان بيان الوهم واإليهام البنترتيب  (19
(116)

. 

ه، ولم يكمل ترتيب صحيح ابن حبان على أبواب الفقه: رآه ابنُ  (20 حجر بخط  
(117)

. 

يادة على معجم الشُّعراء (21 راء في الز   ترك الم 
 (118)

. 

التَّعقُّب على األطراف (22
(119)

. 

التَّقريب (23
(120)

. 

التَّلويح إلى شرح الجامع الصَّحيح. )مخطوط( (24
(121)

. 

بَّانَ  األذهان في تهذيب الث  قات البنتنقيح  (25 ح 
(122)

. 

الـَجدُّ العالي في الكالم على األمالي (26
(123)

. 

                                                                                                       
(106)

 ه.1408بتحقيق: د. باسم الجوابرة، سنة  
(107)

 (.241ذيل طبقات الحفَّاظ للسُّيوطي   )ص 
(108)

 المصدر السَّابق. 
(109)

 (.3/398إكمال تهذيب الكمال ) 
(110)

ْكلي )  ر   (.7/275األعالم للز  
(111)

بَر )5/435يُنَظر: أعيان العصر )   (.1/73(، الذَّيل على الع 
(112)

رة في الجامعة اإلسالميَّة برقم )4183منه أجزاء في مكتبة الكتَّاني برقم )   (.4550(، وُمصوَّ
(113)

هر الباسم )   (.1/403الزَّ
(114)

دبتحقيق  د علوان، سنة  : محمَّ  ه.1437بن محمَّ
(115)

 (.241(، ذيل طبقات الحفَّاظ للسُّيوطي )ص6/116الدَُّرر الكامنة ) 
(116)

 (.6/116الدَُّرر الكامنة ) 
(117)

 (.93(، لحظ األلحاظ )ص8/126لسان الميزان ) 
(118)

 (.179الواضح المبين )ص 
(119)

 (.8/126لسان الميزان ) 
(120)

 (.1/136يُنَظر: نهاية السُّول ) 
(121)

راسات اإلسالميَّة بجامعة الملك   لم يُعثَر عليه كاماًل حتَّى اآلن، ويُحقَّق ما ُعثر منه في قسم الد  

 سعود.
(122)

 (.1/189االكتفاء ) 
(123)

هر الباسم )ص   (.41الزَّ
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جزء تَتبَّع فيه الطَّبرانيَّ في المعجم األوسط فيما حكم به بأنه فردٌ، وله ُمتاب ٌع في نفالس  (27

حجر في النَُّكت المعجم: أشار إليه ابنُ 
(124)

. 

حجر جزء في الشُّرب قائًما: ذكره ابنُ  (28
(125)

. 

احلة (29 جزء في حديث الصَّالة على الرَّ
(126)

. 

فهد وغيرهما حجر وابن جزء فيه مشيخته: أشار إليه ابنُ  (30
(127)

. 

حاشية على أسد الغابة (31
(128)

. 

حواٍش على كتاب األسماء المفردة (32
(129)

. 

ى معجزات النَّبي   ملسو هيلع هللا ىلص خصائص المصطفى (33 )مطبوع(ملسو هيلع هللا ىلص.  ، ويُسمَّ
(130)

. 

ا استعجمالدُّرُّ المنظَّم في الكالم على ُمعَجم م (34
(131)

. 

الدُّرُّ المنظوم في كالم المصطفى المعصوم. )مطبوع( (35
(132)

. 

ة (36 دالئل النُّبُوَّ
(133)

. 

ق للخطيب (37 ذيل المتَّف ق والمفتر 
(134)

. 

نقطةَ وَمن بعده في المشتبه ذيٌل على تكملة اإلكمال البن (38
(135)

. 

الذَّيل على تهذيب الكمال (39
(136)

. 

عفاء البن (40 الجوني ذيل كتاب الضُّ
(137)

. 

االرتياب في الكالم على اللُّبابرفع  (41
(138)

. 

يَر أبي (42 هر الباسم في س  )مطبوع(ملسو هيلع هللا ىلص.  القاسم الزَّ
(139)

. 

ه ولم يكمل نوائد صحيح ابن حبان على الصَّحيحين: رآه ابنُ  (43 حجر بخط  
(140)

. 

                                           
(124)

 (.2/708الصَّالح ) النَُّكت على ابن 
(125)

س )   (.3/70المعجم المؤس  
(126)

 (.10/118إكمال تهذيب الكمال ) 
(127)

 (.92(، لحظ األلحاظ )ص8/125لسان الميزان ) 
(128)

 (.116(، المقاصد الحسنة )ص485و 1/377اإلصابة في تمييز الصَّحابة ) 
(129)

م السَّاقطة من إكمال تهذيب الكمال )ص   (.189التَّراج 
(130)

د محمود، نشر: المكتبة المحموديَّة بمصرَ    .بعناية: محمَّ
(131)

م السَّاقطة من إكمال تهذيب الكمال )ص   (.64التَّراج 
(132)

 ه.1414بتحقيق: د. حسن عبجي، سنة  
(133)

هر الباسم )   (.1/499الزَّ
(134)

 (.5/192إكمال تهذيب الكمال ) 
(135)

 (.93(، لحظ األلحاظ )ص6/116الدَُّرر الكامنة ) 
(136)

 (.2/199قاضي ُشْهبةَ ) تاريخ ابن 
(137)

افي )93لحظ األلحاظ )ص   (.11/256(، المنهل الصَّ
(138)

 (.1/293اإلعالم ) 
(139)

 ه.1433الشَّكور، سنة  بتحقيق: أحسن عبد 
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السَّنَن في الكالم على أحاديث السُّنَن (44
(141)

. 

الفاصل بين الحافل وكتاب الكامل (45
(142)

. 

لي في شرح األمالي (46 الق ْدح المتعالي في الكالم على الَّلَّ
(143)

. 

الق ْدح المعلَّى في الكالم على حديث يعلى (47
(144)

. 

مي: ذكره في شرح البخاري    (48 كتاب في الرَّ
(145)

. 

ين عن حال سفيانَ  (49 بن حسين كشف الرَّ
(146)

. 

ملسو هيلع هللا ىلص عبَّاس عن سي  د النَّاس ما أسنده ابنُ  (50
(147)

. 

المحل  ل (51
(148)

. 

تعالى َمن ُعرف باهلل (52
(149)

. 

اه فالالي اإلنابالالة: َمالالن ُعالالرف  (53 هالالر الباسالالم، وسالالمَّ اه فالالي الزَّ الاله: كالالذا سالالمَّ َمالالن نُسالالب إلالالى أُم  

ه بأُم  
(150)

. 

منار اإلسالم ترتيب بيان الوهم واإليهام (54
(151)

. 

المؤَخذات على كتاب الث  قات (55
(152)

. 

الميس إلى كتاب ليس (56
(153)

. 

حلة (57 النُّحلة في فوائد الر  
(154)

. 

يالالب فالالي تنقالاليح ك (58 ق: كالالذا ذكالالره الحالالافظ ُمغُْلطالالاي فالالي نفحالالات الط   الالق والمفتالالر  تالالاب المتَّف 

ق للخطيب اه في اإلكمال: ذيل المتَّف ق والمفتر  االكتفاء، وسمَّ
(155)

. 

                                                                                                       
(140)

بَر )  م )ص8/126(، لسان الميزان )1/73الذَّيل على الع   (.306(، تاج التَّراج 
(141)

 (.1/399اإلعالم ) 
(142)

 (.44الواضح المبين )ص 
(143)

هر الباسم )   (.44(، الواضح المبين )ص1/140الزَّ
(144)

 (.3/122اإلعالم ) 
(145)

 ( ]بترقيم موقع موسوعة صحيح البخاري  [.4/164التَّلويح ) 
(146)

 (.1/137االكتفاء ) 
(147)

 (.7/112إكمال تهذيب الكمال ) 
(148)

 (.7/112(، إكمال تهذيب الكمال )2/6االكتفاء ) 
(149)

 (.2/468(، هدية العارفين )2/1823كشف الظُّنون ) 
(150)

هر الباسم )   (.1/54(، اإلنابة إلى معرفة المختلَف فيهم من الصَّحابة )1/269الزَّ
(151)

 (.7/120إكمال تهذيب الكمال ) 
(152)

 (.7/112إكمال تهذيب الكمال ) 
(153)

هر الباسم )   (.2/953الزَّ
(154)

 (.2/67توضيح المشتبه ) 
(155)

 (.5/192(، إكمال تهذيب الكمال )1/515االكتفاء ) 
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ب  ين (59 كر َمن مات من الـُمح  الواضح المبين في ذ 
(156)

. 

 المبحث الخامس : مذهبه العقدي والفقهي 

: عقيدة الحافظ ُمغُْلطاي: الا  أوَّ

الص للتَّحقيالق، إالَّ أنَّ غالالَب َمالن تالرجم لاله لم تظهر لي  عقيدتُه رحمه هللا في الجالزء المخصَّ

 أشاروا إلى تأثُّره بمذهب األشاعرة، واستَدَلُّوا على ذلك باآلتي:

قوله في شرحه لحديث: ))يضحك هللا إلى رجلين يقتل أحالدُهما اآلَخالر، يالدخالن الجنَّالةَ،  -1

 مَّ يتوب هللا على القاتل فيستشهد((:يُقات ل هذا في سبيل هللا فيُقتَل، ثُ 

هم الطَّالرُب؛  فُّهم الفالرُح، أو يَسالتف زُّ : الضَّحك الَّذي يعتري البشَر عنالدما يَسالتخ  سقال الخطَّابيُّ

النيع الَّالذي يحاللُّ محاللَّ -جلَّ وعالزَّ -غيُر جائز على هللا  ، وإنَّمالا هالذا َمثاَلٌل مضالروب لهالذا الصَّ

ب عند البشر، فإذا رأَوْ  ه أضحكهم، ومعنى الضَّحك في صفة هللا تعالى: اإلخبار عالن التَّعجُّ

ضا بفعل أحد هالذين والقَبالول مالن اآلَخالر، ومجاناتهمالا علالى صالنيعهما الجنَّالةَ مالع تبالاين   الر  

 مقاصدهما.

بَّاَن في كتاب التَّقاسيم واألنواع: يريد: ضحك هللا  وقال ابنُ  صاللَّى -ومالئكتُه  -جلَّ وعزَّ -ح 

: أراد قبالالالوَل أعمالهمالالالا، ، وعَ -هللا علالالاليهم َجالالالبُهم مالالالن وجالالالود  مالالالا قضالالالى... وقالالالال الالالالدَّاوديُّ

ضا عنهماس ورحمتهما، والر  
(157)

. 

كر، إالَّ تبشالب   -2 الالة والالذ   قوله في شرحه لحديث: ))مالا تاَلوطَّن رجالٌل مساللٌم المسالاجدَ للصَّ

 هللاُ له كما يتبشب  أهُل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم((:

الاليدَْه:  سقالالال ابالالنُ  اُء: بالال َّ س  : اللُّطالالف فالالي المسالالألة، واإلقبالالال علالالى الرجالالل... وقالالال الفالالرَّ الالالب ُّ

جُل بصاحبه بشقا وبشاشةً؛ إذا ضحك إليه، واستبشالر باله، ولقياله بأحسالن أخالقاله...س، ثاُلمَّ  الرَّ

، وقالد أحسالن الالـَهَرويُّ إذ قالال: هالذا َمثاَلٌل  ر في حالق   البالاري َعالزَّ َوَجاللَّ قال: سوكلُّ هذا ُمتعذ  

ه وإكرامه وتقريبهس.ضرب  ه لتلق  يه إليه بب ر  

:  ثانياا: مذهبه الفقهيُّ

مون للحافظ ُمغُْلطاي أنَّه كان حنفيَّ المذهب ذكر غالُب المترج 
(158)

، والنَّاظر في 

الا  بين، بل ضابطه الدَّليل، ومثالال ذلالك قولاله: سوأمَّ كتبه رحمه هللا ير  أنَّه من غير المتعص  

الي أيالدي ُكم  حديث جابراستدالل بعُ الحنفيَّة ب بن َسُمرةَ من عند مسلم: ))ما لي أَراكم راف ع 

كأنَّها أذناُب خيالٍل ُشالْمٍس((؛ فلاليس بصالحيح؛ ألنَّهالم إنَّمالا كالان ذلالك حالالةَ السَّالالم فيمالا ذكالره 

البخاريُّ وغيرهس
(159)

. 

 ثناء العلماء عليه :  المبحث السَّادس

                                           
(156)

 (.6/165إكمال تهذيب الكمال ) 
(157)

 ( ]بترقيم موسوعة صحيح البخاري  [.4/109التلويح ) 
(158)

بَر )5/433يُنَظر: أعيان العصر )   (.6/114(، الدَُّرر الكامنة )1/70(، الذَّيل على الع 
(159)

 (.430(، والحديث في صحيح البخاري )1/1474اإلعالم ) 
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رحمالاله هللا بثنالالاء العلمالالاء عليالاله ثنالالاًء بالغًالالا، ومالالا كالالان ذلالالك إالَّ  لقالالد نخالالرت تالالراجُم ُمغُْلطالالاي

ه في الطَّلب، ومن ذلك:  لمكانته العلميَّة، وَجلَد 

فَديُّ )ت هـ(: سالشَّيخ اإلمام الحافظ القدوة... شيُخ حديٍثس746قال عنه الصَّ
(160)

. 

هـ(: الشَّيخ الفاضل المحد  ه774رافع )ت وقال ابن
(161)

. 

مة816هـ(، والمراغيُّ )ت806)ت وقال العراقيُّ  هـ(: العالَّ
(162)

. 

ثينس826العراقي   )ت ُنْرعةَ ابن وقال أبو هـ(: سشيخ المحد  
(163)

. 

هـ(: سالمكث ر852حجر )ت وقال ابن
(164)

، شيخ المشايخس
(165)

. 

ي )ت وقال ابنُ  ي بَْرد  هـ(: سالمصن  فس874تَْغر 
(166)

. 

هـ(: س إمام وقته، وحافظ عصرهس879)ت قُْطلُوبُغا وقال ابن
(167)

. 

مةً في األنسابس911وقال السُّيوطيُّ )ت هـ(: سكان حافًظا، عارفًا بفنون الحديث، عالَّ
(168)

. 

هـ( بأنَّه: سصاحب التَّصانيفس1250هـ(، والشَّوكانيُّ )ت1089العماد )ت وكذا وصفه ابنُ 
(169)

. 

 المبحث السَّابع : وفاته 

ُمغُْلطاي دؤوبًا في العلم والتَّعليم، حتَّى وافتاله الالـَمن يَّةُ رحماله هللا رحمالةً واسالعةً كان الحافظ 

سفالالي المهديَّالالة، خالالارَج بالالاب ُنَوْيلالالةَ مالالن القالالاهرة، بحالالارة حلالالَبس
(170)

ابالالع  ، وذلالالك فالالي الرَّ

هـ(، عند غالالب َمالن تالرجم لاله762والعشرين من شهر شعبان، في سنة )
(171)

، عالن ُعُمالٍر 

 سنةً.( 73يُناه ز )

: إنَّالاله تاُلالُوف  َي سالالنة ) حجالالر فالالي الل  سالالان فقالالط هالالـ(، و وافقالاله ابالالنُ 761وقالالال المراغالاليُّ
(172)

 ،

 واألقرب قول الجمهور.

                                           
(160)

 (.5/433أعيان العصر وأعوان النَّصر ) 
(161)

 (.2/243الَوفَيات ) 
(162)

مة ابن   (.321بكر المراغي   )ص (، مشيخة أبي12الصَّالح )ص التَّقييد واإليضاح شرح ُمقد  
(163)

بَر )   (.1/70الذَّيل على الع 
(164)

 (.6/114(، الدَُّرر الكامنة )8/124لسان الميزان ) 
(165)

 (.1/242تعجيل المنفعة ) 
(166)

اهرة في ملوك مصَر والقاهرة )   .(11/9النُّجوم الزَّ
(167)

م )ص   (.304تاج التَّراج 
(168)

 (.1/359حسن المحاضرة ) 
(169)

 (.2/312(، البدر الطَّالع )8/337شذرات الذَّهب ) 
(170)

 (.94فهد في لحظ األلحاظ )ص كذا قال ابنُ  

فديُّ عن حارة حلب: سهذه الحارة خارج باب ُنوَ  يلة، تُعَرف اليوَم بُزقاق حلَب، وكانت قديًما من قال الصَّ

 (.3/45جملة مساكن األجنادس. يُنَظر: المواعظ واالعتبار )
(171)

بَر )18/633كما في: البداية والن  هاية )  (، ولحظ 6/116(، والدَُّرر الكامنة )1/70(، والذَّيل على الع 

 (، وغيرها.94األلحاظ )ص
(172)

 (.8/127(، ولسان الميزان )324يُنَظر: مشيخة اإلمام المراغي   )ص 
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: سوجالاء الخبالر إلالى دمشالَق بوفاتاله، فالي َسالْلخ  شالهر رمضالان المعظَّالم، سالنة  الفديُّ وقال الصَّ

ت  ين وسبعمئةس اثنتين وس 
(173)

. 

ْيدانيَّة ودُفن رحمه هللا بالرَّ
(174)

ين ابن، و زُّ الد    جماعةَ. تَقدَّم في الصَّالة عليه القاضي ع 

 

 الخاتمة :

ترجح لالي أن الضالبط األقالرب السالم مغلطالاي بضالم الماليم والغالين، ألن هالو نطقاله بلغالة  -1

 األتراك.

هللا تعالالى إلياله العلالم  هـ ، وكان عالمالا منالذ صالغره ، وحبالب689الراجح أنه ولد سنة  – 2

ن كثير من الشيوخ والعلماء ، وأكثر من القراءة والسماع لهؤالء والعلماء ، وتلقي العلم ع

 الشيوخ والعلماء .

أكثر مالن الرحلالة فالى طلالب العلالم ، ووضالع مؤلفالا عالن ذلالك ، وكالان يرحماله هللا كثيالر  – 3

التالالأليف ، فمؤلفاتالاله تزيالالد عالالن مائالالة مؤلالالف ، وكالالان يرحمالاله هللا أشالالعري المعتقالالد ، حنفالالي 

 المذهب الفقهي .

يه كثير من العلماء والشيوخ نظرا لمكانتاله العلميالة المرموقالة ونشالاطه الكبيالر أثني عل – 4

 هـ .762فى طلب العلم ، وتوفي يرحمه هللا فى سنة 

  

                                           
(173)

 (.5/434أعيان العصر وأعوان النَّصر ) 
(174)

ق ل  ي   أحد  ُخدَّام الخليفة خارج القاهرة، ثُمَّ أصبحت وما حولها محالق   ْيدانيَّة: كانت بستانًا لَرْيداَن الص   الرَّ

 : سولم تزل هذه الجهة مقبرةً إلى ما بعد السَّبعمئة بمدَّةس. المواعظ واالعتبار لدفن الموتى، قال المقريزيُّ

 (.248و 3/247)
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 قائمة المصادر والمراجع :

اإلصابة في تمييز الصحابة، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر  - 1

هـ(، ت: عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض، دار 852العسقالني )المتوفى: 

 هـ.1415 -بيروت، ط األولى  –الكتب العلمية 

مشقي، األعالم، خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الد - 2

 م .2002، 15ه(، دار العلم للماليين، ط 1396)

اإلعالم بسنته ، مغلطاي بن قليج بن عبد هللا البكجري المصري الحكري الحنفي،  - 3

 -هـ 1419، 1هـ(، ت: كامل عويضة، ط762أبو عبد هللا، عالء الدين )المتوفى: 

 المملكة العربية السعودية. -م، مكتبة نزار مصطفى البان 1999

ه(، 762االكتفاء في تنقيح كتاب الضعفاء، أبو عبد هللا مغلطاي بن قليج البكجري ) - 4

 ه.1430، 1ت: مانن السرساوي، دار األنهر، مصر، ط

أعيان العصر وأعوان النصر، صالح الدين خليل بن أيبك الصفدي )المتوفى:  - 5

ور محمد موعد، هـ(، ت: الدكتور علي أبو نيد، الدكتور نبيل أبو عشمة، الدكت764

الدكتور محمود سالم محمد، قدم له: مانن عبد القادر المبارك، دار الفكر المعاصر، 

 م.1998 -هـ 1418، 1سوريا، ط –لبنان، دار الفكر، دمشق  -بيروت 

إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال، مغلطاي بن قليج بن عبد هللا البكجري  - 6

هـ(، ت: أبو عبد 762هللا، عالء الدين )المتوفى: المصري الحكري الحنفي، أبو عبد 

أبو محمد أسامة بن إبراهيم، الفاروق الحديثة للطباعة والنشر،  -الرحمن عادل بن محمد 

 م.2001 -   هـ1422، 1ط

ه(، ت: 852إنباء الغمر بأبناء العمر، أبو الفضل أحد بن علي ابن حجر العسقالني ) - 7

لجنة إحياء التراه، مصر،  -للشئون اإلسالمية د. حسن حبشي، المجلس األعلى 

 ه.1389

إنباه الرواة على أنباه النحاة، جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف القفطي  - 8

القاهرة،  -هـ(، ت: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر العربي 646)المتوفى: 

 م.1982 -هـ 1406بيروت،  -ومؤسسة الكتب الثقافية 

والنهاية، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي  البداية - 9

 -، هـ 1408هـ(، ت: علي شيري، دار إحياء التراه العربي، ط األولى 774)المتوفى: 

 م.1988

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، محمد بن علي بن محمد بن عبد هللا  - 10

 بيروت. -هـ(، دار المعرفة 1250 الشوكاني اليمني )المتوفى:

تاج التراجم، أبو الفداء نين الدين أبو العدل قاسم بن قُطلُوبغا السودوني )نسبة إلى  - 11

هـ(، ت: محمد خير 879معتق أبيه سودون الشيخوني( الجمالي الحنفي )المتوفى: 

 م.1992-هـ 1413، 1دمشق، ط –رمضان يوسف، دار القلم 
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ه(، ت: 851شهبة، أبو بكر بن أحمد بن قاضي شهبة الدمشقي ) تاريخ ابن قاضي - 12

 م.1994عدنان دروي ، المعهد الفرنسي للدراسات العربية، دمشق، 

التبيان لبديعة البيان، محمد بن عبد هللا بن محمد ابن ناصر الدين الدمشقي  - 13

، 1طه(، ت: حسين بن عكاشة، ونارة األوقاف، قطر، ودار النوادر، سوري، 842)

 ه.1429

ه(، 762التحفة الجسيمة في ذكر حليمة، أبو عبد هللا مغلطاي بن قليج البكجري ) - 14

 ه.1437، 1ت: محمد بن محمد علوان، دار التوحيد، الرياض، ط

تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر  - 15

 دار طيبة، الرياض.ه)، ت: نظر محمد الفاريابي، 911السيوطي )

التراجم الساقطة من كتاب إكمال تهذيب الكمال لمغلطاي، مغلطاي بن قليج بن عبد  - 16

هـ(، 762هللا البكجري المصري الحكري الحنفي، أبو عبد هللا، عالء الدين )المتوفى: 

 -( شعبة التفسير والحديث 1425 - 1424ت: طالب وطالبات مرحلة الماجستير )لعام 

، 1لملك سعود، دار المحده للنشر والتونيع، المملكة العربية السعودية، طجامعة ا

 هـ.1426

تعجيل المنفعة بزوائد رجال األئمة األربعة، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن  - 17

هـ(، ت: د. إكرام هللا إمداد الحق، دار البشائر ـ 852أحمد بن حجر العسقالني )المتوفى: 

 م.1996، 1بيروت، ط

التقييد واإليضاح شرح مقدمة ابن الصالح، أبو الفضل نين الدين عبد الرحيم بن  - 18

هـ(، ت: عبد 806الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم العراقي )المتوفى: 

الرحمن محمد عثمان، محمد عبد المحسن الكتبي صاحب المكتبة السلفية بالمدينة 

 م.1969-هـ1389، 1المنورة، ط

توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم، محمد بن عبد  - 19

هللا )أبي بكر( بن محمد ابن أحمد بن مجاهد القيسي الدمشقي الشافعي، شمس الدين، 

هـ(، ت: محمد نعيم العرقسوسي، مؤسسة 842الشهير بابن ناصر الدين )المتوفى: 

 م.1993، 1بيروت، ط –الرسالة 

لدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد ا - 20

هـ(، ت: محمد عبد المعيد ضان، مجلس دائرة 852بن حجر العسقالني )المتوفى: 

 م.1972 -هـ 1392صيدر اباد/ الهند، الثانية،  -المعارف العثمانية 

بن أحمد بن علي، تقي الدين، أبو ذيل التقييد في رواة السنن واألسانيد، محمد  - 21

هـ(، ت: كمال يوسف الحوت، دار الكتب 832الطيب المكي الحسني الفاسي )المتوفى: 

 م.1990هـ/1410، 1العلمية، بيروت، لبنان، ط

ه(، ت: 911ذيل طبقات الحفاظ، جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ) - 22
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 ية.الشيخ نكريا عميرات، دار الكتب العلم

الذيل على العبر في خبر من غبر، أبو نرعة أحمد بن عبد الرحيم العراقي،  - 23

، 1ه(، ت: صالح مهدي عباس، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط826الشهير بابن العراقي )

 ه.1409

حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة، عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين  - 24

 -، ت: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية هـ(911السيوطي )المتوفى: 

 م.1967 -هـ 1387مصر،  -عيسى البابي الحلبي وشركاه 

ه(، ت: د. الحافظ عبد 851طبقات الشافعية، أبو بكر بن أحمد ابن قاضي شهبة ) - 25

 ه.1407، 1العليم خان، عالم الكتب، بير وت، ط

شذرات الذهب في أخبار من ذهب، عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد  - 26

هـ(، ت: محمود األرناؤوط، دار ابن كثير، 1089العَكري الحنبلي، أبو الفالح )المتوفى: 

 م.1986 -هـ 1406، 1بيروت، ط -دمشق 

الدين  لحظ األلحاظ بذيل طبقات الحفاظ، محمد بن محمد بن محمد، أبو الفضل تقي - 27

هـ(، دار الكتب 871ابن فهد الهاشمي العلوي  األصفوني ثم المكي  الشافعي )المتوفى: 

 م.1998 -هـ 1419، 1العلمية، ط

لسان العرب، ابن منظور، ت: عبد هللا علي الكبير + محمد أحمد حسب هللا +  - 28

 هاشم محمد الشاذلي، دار النشر: دار المعارف، البلد: القاهرة.

ه(، ت: عبد 852ن الميزان، أبو الفضل أحمد بن علي ابن حجر العسقالني )لسا - 29

 م.2002، 1الفتاح أبو غدة، دار البشائر اإلسالمية، ط

المجمع المؤسس للمعجم المفهرس، شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن محمد  - 30

كتور هـ(، ت: الد852 - 773« )ابن حجر العسقالني»بن علي بن أحمد الشهير بـ 

 م.1994 -م1992 1بيروت، ط -يوسف عبد الرحمن المرعشلي، دار المعرفة 

مشيخة أبي بكر المراغي، أبو بكر بن الحسين بن عمر، القرشي العبشمي األموي  - 31

العثماني، نين الدين، وكنيته أبو محمد ويقال اسمه )عبد هللا( والمشهور )أبو بكر( 

هـ(، جمال الدين أبي البركات محمد بن 816المصري الشافعي المراغي )المتوفى: 

هـ، ت: محمد صالح بن عبد العزيز 823 - 789موسى بن علي المراكشي المكي 

 م.2001 -هـ 1422، 1المراد، جامعة أم القر ، ط

المقاصد الحسنة في بيان كثير من األحاديث المشتهرة على األلسنة، أبو الخير  - 32

ه(، ت: محمد عثمان الخشت، دار الكتاب 902محمد بن عبد الرحمن السخاوي )

 ه.1405، 1العربي، بيروت، ط

ه(، 774المنتقى من معجم شيوخ شهاب الدين أبي العباس أحمد بن رجب الحنبلي ) - 33

، 1ه(، ت: عبد هللا الكندري، غراس للنشر، الكويت، ط795انتقاها ولده عبد الرحمن )

 ه.1426
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الوافي، يوسف بن تغري بردي بن عبد هللا  المنهل الصافي والمستوفى بعد - 34

هـ(، حققه ووضع حواشيه: 874الظاهري الحنفي، أبو المحاسن، جمال الدين )المتوفى: 

دكتور محمد محمد أمين. تقديم: دكتور سعيد عبد الفتاح عاشور، الهيئة المصرية العامة 

 للكتاب.

ي بن عبد القادر، أبو العباس المواعظ واالعتبار بذكر الخطط واآلثار، أحمد بن عل - 35

هـ(، دار الكتب العلمية، بيروت، 845الحسيني العبيدي، تقي الدين المقريزي )المتوفى: 

 هـ.1418، 1ط

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، يوسف بن تغري بردي بن عبد هللا  - 36

الثقافة واإلرشاد هـ(، ونارة 874الظاهري الحنفي، أبو المحاسن، جمال الدين )المتوفى: 

 القومي، دار الكتب، مصر.

نهاية السول في رواة الستة األصول، إبراهيم بن محمد بن خليل الحلبي،   - 37

ه(، ت: د. عبد القيوم عبد رب النبي، جامعة أم 841المعروف بسبط ابن العجمي )

 ه.1420، 1القر ، مكة، ط

المصنفين،إسماعيل بن محمد أمين بن مير هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار  - 38

هـ(، أعادت طبعه باألوفست: دار إحياء التراه 1399سليم الباباني البغدادي )المتوفى: 

تانبول لبنان، طبع بعناية وكالة المعارف الجليلة في مطبعتها البهية اس –العربي بيروت 

1951. 


