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ABSTRACT 

 

This research aims to study the book “al-Muhaddith al-fasil bayn al-rawi wa al-

wa’i” authored by Imam al-Hafiz, "Abi Muhammad al-Hasan bin Abd al-Rahman 

ibn al Khallad -Ramharmazi al-Farsi",  and its manuscript copies in libraries all 

around the world, as numerous researchers are unaware of the biography and high 

status of the author, and the manuscript copies of this valuable book, in addition 

to their lack of knowledge about the advantages and disadvantages of these copies, 

and knowledge of the value of each copy. In this study, we will implement the 

historical approach to investigate the social and scientific life of the author as an 

introduction to this study, and apply inductive and descriptive approach to gather, 

scrutinize, and describe exclusively and thoroughly the manuscripts found in 

worldwide libraries, and identify each manuscript’s scientific aspects, advantages 

and disadvantages, as well as their strength and weakness, as a basis in researching 

this book scientifically using all the manuscript copies of the book we have 

gathered. By these scientific approaches used in this study, we have presented a 

proper biography for this respected scholar. We have revealed all we have reached 

from the manuscripts copies of his book “al-Muhaddith al-fasil bayn al-rawi wa 

al-wa’i” presenting it to contemporary scientific Islamic community, and 

enriching the scientific Islamic libraries by this suitable, distinctive and adequate 

research and study in this field, where this book has not received enough attention 

and emphasize 
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 الملخص

 

اصل بني الراوي "املـَُحدِّث الف :كتابل اخلطية املوجودة يف مكتبات العامل نسخالالتعرف على إىل هتدف هذه الدراسة 
د الرااَمُهْرُمزِي الَفارِِسيلإلمام احلافظ "؛ "والواعي وف الباحثني على لعدم وق ،"أيب حممد احلسن بن عبد الرمحن بن َخَّلا

ذ على والنسخ اخلطية هلذا الكتاب اْلَقيِِّم، فضَّلا عن معرفتهم للمحاسن واملآخحياة املؤلِّف، ومكانته العلمية، تفاصيل 
ياة املؤلف حل موجزة : لدراسة"املنهج التارخيي"على  هذه الدراسةعتمد يف هذه النسخ، ومعرفة قيمة كل نسخة. وسن

ع النسخ اخلطية : بتتب"والوصفي ،املنهج االستقرائي"عتمد على سنكمدخل هلذه الدراسة. كما   ،لعلميةوا ،االجتماعية
وبيان  والكشف على اجلوانب الفنية والعلمية، املوجودة يف مكتبات العامل، ووصف هذه النسخ وصفاا شامَّلا وافياا،

ا على تفعيل مجيع قائما  اا علميا ا لتحقيق الكتاب حتقيقا احملاسن واملؤاخذ، وذكر نقاط القوة والضعف يف كل نسخة. متهيدا 
 املِِ عَ هلذا الْ  امناسبا  اقدمنا تعريفا وهبذه املناهج العلمية هلذه الدراسة  هذه النسخ اخلطية اليت توصلنا إليها من الكتاب.

للمجتمع العلمي  دمهنق "كتابه "احملدث الفاصل بني الراوي والواعي  نسخ مجيع ما توصلنا إليه من عن وكشفنااجلليل، 
ذا اجملال، حيث مل ودراسة وافية يف ه ا،ا ومميزا الئقا  ا؛ ليكون حبثا املكتبة العلمية اإلسَّلمية نثري بهاإلسَّلمي املعاصر، 

 سابقاا. الكتاب مثل هذه العناية يلق
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 مقدمة

 .أمجعني وأصحابه آله وعلى حممد سيدنا على التسليم وأمت الصَّلة وأفضل العاملني، ربِّ  هلل احلمد

 :بعد أما

إن علم ُمصطلح احلديث؛ علم يعتين بقواعد وأصول، يعرف هبا أحوال السند واملنت. وال َشكا أن علم اإلسناد هو من 
مفاخر هذه األمة وخصائصها؛ مييزها عن سائر األمم، ليحفظ للناس دينهم. وهو من أهم وسائل حفظ املصدر الثاين 

جل والتبديل. وإن من فضل اهلل عز و  ،والتحريف ،واالختَّلق ،التشريع يف الدين اإلسَّلمي من الكذبمن مصدَري 
هلم علم مصطلح احلديث؛ حىت ال يلتبس عليهم احلديث الصحيح بالضعيف، والثابت  أَ يا سَّلمية، أنه هَ إلمة األعلى ا

 أول إنا و  الشرعية، لثبات أصوله ورسوخ قواعده.ومقدمة جلميع العلوم  ،من املكذوب، واحلق بالباطل، لذلك فهو متهيد
 حممد أبو افظاحل اإلمام" هو الكتب، بطون يف املوزعة مادته نثار ومجع احلديث، مصطلح علم يف التصنيف أفرد من

د بن الرمحن عبد بن احلسن ". والواعي الراوي بني لفاصلا الـُمَحدِّث" كتابه  يف اهلجري، الرابع القرن يف ،"الرااَمُهْرُمزِي َخَّلا
 إذ العلم، هذا يف ملهمةا بالفوائد حافل وهو العلم، هذا يف املؤلفة للكتب بالنسبة األُم   الكتاب هو الكتاب، هذا ويعترب

 .املتقدمني احملدثني من الشأن عظيم عامل ألافه

 أو أيديهم، خبط هنايكتبو  كانوا  عصرهم معطيات وبسبب مستقلة، تأليفات يف احلديث مصطلح علم العلماء َدوان وقد
. واسع بشكل األوىل رالعصو  منذ املسلمني بني ونشره العلمي، الرتاث هذا بنسخ النُّس اخ قام مث. الُكت اب على يعتمدون

 كتبوها  اليت ديث،احل علماء من أسَّلفنا لنا خلفها اليت املؤلفات هذه. نفسه للكتاب متعددة خطية ُنَسخ ُوِجدت لذلك
 تلك أمهية َمَدى لعلما هذا يف بَاع   له َمنْ  على خيفى وال احلديث، علم مبخطوطات احلاضر عصرنا يف تـُْعَرف بأيديهم

 التارخيية باراهتاالعت إضافة وتوثيقها، املختلفة العلوم إثبات ألجل إليها، املاساة اإلسَّلمية األمة وحاجة املخطوطات،
 روايتهاو  ونسخها بسماعها فقاموا املخطوطات؛ بتلك العلماء اهتم ولقد .احلديث مصطلح علم ومنها والرتاثية،

 األمة معلو  تدوين على اشتملت حيث األمة، علوم بقية مع احلال جرى وهكذا. بالغة أمهية من هلا ملا وحفظها،
  فروض من يـَُعدُّ  اهب واالهتمام عليها، احلفاظ فإن وأصالتها، األمة هوية إثبات يف إليها املاساة للحاجة ونظراا. اإلسَّلمية
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 وآداهبا؛ قواعدهاو  املخطوطات حتقيق فنون يف الراسخني والباحثني والدارسني املتخصصني على وجب لذا الكفاية،
 .الواسع والعاملي العلمي اجملال هذا يف اجلاد العمل

.  الدراسة هلذه لكمدخ  والعلمية االجتماعية املؤلف حياة لدراسة: التارخيي املنهج على دراسته يف الباحث اعتمد وقد
 النسخ هذه وصفو  العامل، مكتبات يف املوجودة اخلطية النسخ بتتبع: والوصفي االستقرائي املنهج على اعتمد كما

 كثر  قوفو  وافياا، والكشف على اجلوانب الفنية والعلمية، وبيان احملاسن واملؤاخذ على كل نسخة. ولعدم شامَّلا  وصفاا
 هذا تيارالخ الباحث دعا للكتاب، وقيمة كل نسخة؛ اخلطية والنسخ املؤلف، حياة على والدارسني الباحثني من

 العلمية بةاملكت وإثراء العلمي، البحث هلذا موضوعاا مؤلفه، ودراسة موجزة حلياة ودراسته دراسة مفصلة، املخطوط
 والتوفيق. السداد منه البااوط وجل، عز باهلل مستعيناا بالعناية، جدير ببحث اإلسَّلمية

د الرَّاَمُهْرُمِزي الَفاِرِسي"ب التعريف  اإلمام "أبي محمد الحسن بن عبد الرحمن بن َخالَّ

 التمهيد

كذا مل ترد ترمجتهم يف املصادر املعتربة إال موجزة خمتصرة، و السابقني الذين األعَّلم التعرف على ترمجة العلماء إن 
عنهم قليلة شحيحة، يقول الباحث: إن العناية بأصحاب هذه الرتاجم وكشف سريهتم  الدراسات العلمية املعاصرة

 تراثهماصيل تف سريهم العطرة، وتسجيلإحياء  العلمية بشكل يناسب جَّللتهم ومكانتهم هلو أمر مهم للغاية ألجل
، وتراثه ؛ على رغم علمه الغزير"يأبو حممد احلسن بن عبد الرمحن الرااَمُهْرُمزِ " ؛. ومن هؤالء العلماءوعطائهم العلمي

 يف العصور املتأخرة. لطلبة العلمحىت لناس، بل و دى االعلمي الكبري، مل يكن معروفاا ل

. وله 1قلمستَدوان علم مصطلح احلديث يف كتاب من كان من كبار العلماء يف عصره، وهو أول   الَفذ   هذا الَعَلم
ادر بالدراسة واخلدمة كما يليق به، وعندما نراجع املص ِظيتْ كن ما حَ رحَّلت كثرية يف طلب العلم وكسب املعرفة، ل

 شهرته، ترمجته وتراثه أصَّلا على الرغم من تقدم هذا العامل و مل تتناول  هانرى أن كثرياا من الرتاجم واألعَّلم وأمهات كتب

                                                           
. لبنان: دار املشاريع للطباعة والنشر شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل األثرم. 2001ه، 1421انظر: ابن حجر العسقَّلين. أمحد بن علي بن حممد.  1

 .13والتوزيع. ص



Journal of manuscripts & libraries Specialized Research (JMLSR) Vol: 2, No: 1, 2018 

 
 6 

Journal of manuscripts & libraries Specialized Research   

 

 

ا خمتصرةا  فهيترمجته  تذكر اليت الكتب أما و   بذكر بعض األمور فقد اكتفت ال تشفي الغليل وال تداوي العليل، ،جدا
 .القليلة من حياته وسكتت عن أشياء مهمة كثرية ينبغي االعتناء هبا

رمجة هذا حىت يكون قد أَداى شيئاا يسرياا من واجب بيان ت ،اجلليل ذا العاملهل خمتصرة حياول الباحث مجع ترمجة ولذلك
م تراثنا اإلسَّلمي، وسيعرض الباحث يف هذه العجالة خمتصراا يعتصره من الرتمجة الطويلة اليت اجلهبذ النحرير من أعَّل

 مجعها هلذا العلم اجلهبذ الكبري.

د الرَّاَمُهْرُمِزي الَفاِرِسي"المبحث األول: عصر اإلمام   "أبي محمد الحسن بن عبد الرحمن بن َخالَّ

 العلميةو  الحالة السياسية

الرااَمُهْرُمزِي يف العصر العباسي الثاين، وميتاز هذا العصر بضعف اخلَّلفة العباسية، تزامنا مع هجوم املغول  اإلمام ُوِلد
بقيادة هوالكو خان على البَّلد اإلسَّلمية. ومن دالئل ضعف احلكومة العباسية قيام املعتصم بتعيني األتراك لتقوية 

والسيطرة  أخذوا يف النفوذ إىل اخلَّلفة،لكن هؤالء األتراك  ملتمردة.ودحر احلركات ا ،اجليش، حىت يساعدوه يف اجلهاد
آلة بيد األتراك وا انكو على احلكومة، وبسطوا سيطرهتم على اجليش، وإدارة احلكومة، حىت أصبح اخلليفة باالسم فقط، 

عف احلكومة املركزية، دى إىل ضينفذوا ما يريدون. وكان العصر العباسي الثاين؛ عصر جتزئة وفرقة للخَّلفة العباسية، مما أ
 .2وحصرها يف بغداد، وانعكس ذلك يف تقوية وتنشئة السلطات الَّلمركزية، والدويَّلت

على الرغم من الضعف السياسي يف اخلَّلفة العباسية، إال أن العصر العباسي الثاين كان عصر االزدهار العلمي لكن 
 املادية.العلوم و  ،غويةاللالعلوم و  ،ليف، والتصنيف، يف العلوم الشرعية، حيث بدأ العلماء بالتدوين، والتأ3مبختلف أنواعه

املدارس، واملكتبات، واحللقات العلمية، وتنافس اخللفاء، واألمراء، والوزراء، والتجار يف  تْ سَ سِّ ويف ذلك العصر أيضاا أُ 
تأسيسها، وبذل املال واإلنفاق عليها. وانتشرت يف البَّلد اإلسَّلمية، فَّل تكاد ختلو مدينة أو قرية، إال وكان يدارس 

 .4فيها علوم شىت، خصوصاا العلوم الشرعية

                                                           
 .122-12/121م، 2010 -ه 1431، 2، حتقيق: إبراهيم الزيبق، دار ابن كثري، طالبداية والنهايةانظر: ابن كثري، إمساعيل بن كثري.  2
 .266، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، د.ط، د.ت، صظهر اإلسالمانظر: أمحد أمني،  3
 .644-643، د.ت، ص12ط، دار املعارف، العصر العباسي الثانيانظر: ضيف، شوقي.  4
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د الرَّاَمُهْرُمِزي الَفاِرِسي"إلمام ة االمبحث الثاني: حيا  ومكانته العلمية ،"أبي محمد الحسن بن عبد الرحمن بن َخالَّ

 ، ووفاتهنسبته، مولده، اسمه

مل يذكر املؤرخون سنة والدة الرااَمُهْرُمزِي، لكن . 5هو: أبو حممد احلسن بن عبد الرمحن بن خَّلد الفارسي الرااَمُهْرُمزِي
: "وأرجح "حممد عجاج اخلطيب"ه، يقول الدكتور 265رجح بأن والدته يف حنو سنة  "اج اخلطيبحممد عج"الدكتور 

ه، وذلك ألن السمعاين ذكر أنه رحل قبل التسعني ومائتني، ومن النادر أن يرحل 265أن مولده كان يف حنو سنة 
نسبته إىل وكان  .6حلة بعد البلوغ"طالب احلديث قبل أن يشتد عوده، وقبل أن يسمع شيوخ بلده، وغالباا ما تكون الر 

راد واملقصود، ومعىن رام بالفارسي ة امل" عن مدينة "رامهرمز": معجم البلدانيف كتابه " ياقوت احلموييقول مدينة رامهرمز. 
وهرمز أحد األكاسرة، فكأن  هذه اللفظة مركبة معناها: مقصود هرمز أو مراد هرمز، وقال محزة: رامهرمز اسم خمتصر 

رامهرمز أردشري، وهي مدينة مشهورة بنواحي خوزستان، والعام ة يسموهنا رامز كسَّل منهم عن تتمة اللفظة بكماهلا من 
ْنَدة يف الوفيات: قال أبو القاسم عبد الرمحن بن مَ و سنة ستني وثَّلمثائة.  -، رمحه اهللالرااَمُهْرُمزِياإلمام - تويف. و 7واختصاراا

 .8ائة برامهرمز. وجزم ابن بـَْرِدس أنه تويف سنة ستنيعاش إىل قريب الستني وثَّلمث

 

 

                                                           
. والصيداوي، حممد بن أمحد بن عبد 3/490م، 1983 -ه 1403، 1، دار الكتب العلمية، طيتيمة الدهرانظر: الثعاليب، أبو منصور عبد امللك،  5

قوت بن عبد اهلل الرومي. ه. وياقوت احلموي، يا1405، 1. حتقيق: عمر عبد السَّلم تدمري، مؤسسة الرسالة، بريوت، طمعجم الشيوخالرمحن الغساين. 
. والذهيب، 2/923م، 1993 -هـ 1414، 1. حتقيق: إحسان عباس، دار الغرب اإلسَّلمي، بريوت، طمعجم األدباء إرشاد األريب إلى معرفة األديب

 .12/170م، 1984 -ه 1404، 2، مؤسسة الرسالة، طسير أعالم النبالءحممد بن أمحد بن عثمان، 

 -ه 1404، 2، حتقيق: حممد عجاج اخلطيب، دار الفكر، طالمحدث الفاصل بين الراوي والواعيسن بن عبد الرمحن بن خَّلد، الرااَمُهْرُمزِي، ح 6
 .11م، ص1984

 .3/17م، 1977 -ه 1397، دار صادر، د.ط، معجم البلدانياقوت احلموي، ياقوت بن عبد اهلل الرومي،  7
، حتقيق: حممود األرناؤوط، خرج أحاديثه: عبد القادر األرناؤوط، شذرات الذهب في أخبار من ذهبمد. ابن العماد الَعكري، عبد احلي بن أمحد بن حم 8

 .321-4/320م. 1986 -هـ 1406، 1دار ابن كثري، ط
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 ثناء العلماء عليهو  ،صفته

، وعاصر كثريا من العلماء واحملدثني، ولقي معهم، ومسع منهم، وأخذ عصر االزدهار العلميعاش اإلمام الرااَمُهْرُمزِي يف 
، 9البارع ،احلافظ ،اإلماموالتقوى، ووصفوه بعنهم، واعرتف له العلماء واملؤرخون وأهل السري بالعلم والصَّلح 

: "كان عن هذا العامل اجلليل السمعايناإلمام قال  .13صاحب رحلة ،متقن، 12حمدث العجم، 11ديب، األ10القاضي
قال اإلمام الذهيب: "اإلمام احلافظ، البارع، حمدِّث العجم، ... وكان أحد األثبات، و  .14مكثراا من احلديث" ،فاضَّلا 

الثعاليب يف يتيمة اإلمام  ووصفه .16: "احلافظ، القاضي، متقن، واسع الرحلة"يف موضع آخر ، وقال15شاعراا"أخبارياا، 
الدهر: "احلسن بن عبد الرمحن بن خَّلد؛ من أنياب الكَّلم، وفرسان األدب، وأعيان الفضل، وأفراد الدهر، ومجلة 

ينهما بن العميد، جتمعهما كلمة األدب، وحلمة العلم، وجتري بالقضاة املوسومني مبداخلة الوزراء والرؤساء، وكان خمتصاا با
 قال ابن ندمي: "أبو حممد احلسن بن عبد الرمحن و  .17مكاتبات بالنثر والنظم، ... وهكذا كانت حاله مع املهليب الوزير"

 

                                                           
 . 12/170م، 1984 -ه 1404، 2، مؤسسة الرسالة، طسير أعالم النبالءالذهيب، حممد بن أمحد بن عثمان،  9

 -هـ 1420. حتقيق: أمحد األرناؤوط، وتركي مصطفى. دار إحياء الرتاث، بريوت، الوافي بالوفياتل بن أيبك بن عبد اهلل. الصفدي، صَّلح الدين خلي 10
يق وتعليق: أمحد . حتقالدر الثمين في أسماء المصنفين. وابن السااعي، تاج الدين علي بن أجنب بن عثمان بن عبد اهلل أبو طالب. 12/42م. 2000

 .338م. ص2009 -هـ 1430، 1مد سعيد حنشي. دار الغرب االسَّلمي، تونس، طشوقي بنبني، وحم

 -هـ 1415، حتقيق: عمرو بن غرامة العمروي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، تاريخ دمشقابن عساكر، أبو القاسم علي بن احلسن بن هبة اهلل.  11
، 3. مكتبة املثىن، بريوت، دار إحياء الرتاث العريب، جمعجم المؤلفينعبد الغين. . وكحالة، عمر بن رضا بن حممد راغب بن 232، ص52م. ج1995

 .235ص
 .12/170م، 1984 -ه 1404، 2، مؤسسة الرسالة، طسير أعالم النبالءالذهيب، حممد بن أمحد بن عثمان،  12
 -هـ 1420األرناؤوط، وتركي مصطفى. دار إحياء الرتاث، بريوت، . حتقيق: أمحد الوافي بالوفياتالصفدي، صَّلح الدين خليل بن أيبك بن عبد اهلل.  13

 .12/42م. 2000

 .3/30م، 1988 -ه 1408، 1، دار اجلنان، طاألنسابالسمعاين، عبد الكرمي بن حممد التميمي،  14
 .74-16/73م، 1984 -ه 1404، 2، مؤسسة الرسالة، طسير أعالم النبالءالذهيب، حممد بن أمحد بن عثمان،  15
، 1، دار الكتاب العريب، طه(380-351تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واألعالم )حوادث ووفيات سنة الذهيب، حممد بن أمحد بن عثمان،  16

 .229م، ص1991 -ه 1412
 .3/490م، 1983-ه1403، 1، دار الكتب العلمية، طيتيمة الدهرالثعاليب، أبو منصور عبد امللك،  17
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شاعر، وقد   هبن خَّلد؛ قاضي، حسن التأليف، مليح التصنيف، يسلك طريقة اجلاحظ. قال يل ابن سوار الكاتب: إن
 .18كان مسع احلديث ورواه"

 كتبه

لقد كان اإلمام الرااَمُهْرُمزِي غزير اإلنتاج، وافر العطاء يف احلديث النبوي الشريف، وعلم مصطلح احلديث، َوأَثـاَر املكتبة 
  ذكرها:يتالعلمية اإلسَّلمية مبؤلفات قيمة بأسلوب علمي أديب رصني، وقد تعددت مؤلفاته، وتنوعت مضامينها، وستأ

 ،ربيع املتيم يف أخبار العشاق -3، 20احلديثأمثال  -2، 19احملدث الفاصل بني الراوي والواعي -1
إمام التنزيل يف علم  -6، الرحيانتني احلسن واحلسني -5 ،الفلك يف خمتار األخبار واألشعار -4

 -11، السفر رسالة -10، الرثاء والتعازي -9، أدب الناطق -8، النوادر والشوارد -7، القرآن
 .21الش يب والشباب -13، املناهل واألعطان واحلنني إىل األوطان -12 ،مباسطة الوزراء

 

                                                           
 .189م. ص1997-ه1417، 2. حتقيق: إبراهيم رمضان، دار املعرفة، بريوت، طالفهرستحاق بن حممد. ابن الندمي، حممد بن إس 18
ة، من كلية دار يحقاقه: الدكتور "حممد عجاج اخلطيب"، وهي رسالته العلمية نال هبا الباحث درجة الدكتوراه يف العلوم اإلسَّلمية، قسم الشريعة اإلسَّلم 19

حقاقه أيضاا: و  م.1971-ه1391م. وقام "دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع" بطبع هذا الكتاب يف عام 1963-ه1383 العلوم جبامعة القاهرة، عام
ا الكتاب يف ذ"حممد حمب الدين أبو زيد"، وعليه تقريظ من الشيخني: "عادل بن حممد أيب تراب" و"طارق بن عوض اهلل"، وقام "دار الذخائر" مبصر بطبع ه

 م.2016-ه1437عام 
م. وقد ذُِكَرت عنوان هذا الكتاب 1983-ه1404حقاقه وعلق عليه الدكتور "عبد العلي عبد احلميد األعظمي"، وقام "الدار السلفية" بطبعه يف عام  20

ة عن النيب صلى اهلل عليه روييف بعض املصادر: "أمثال النيب صلى اهلل عليه وسلم". وحققه أيضاا: "أمحد عبد الفتاح متام" بعنوان: "كتاب أمثال احلديث امل
ه. وَحقاَقه أيضاا: الدكتورة "أمة الكرمي القرشية"، وكانت رسالتها لنيل درجة الدكتوراه يف 1409وسلم"، وقام بطبعه "مؤسسة الكتب الثقافية" ببريوت، سنة 

من خَّلل   انظر: "بعض الدالالت الرتبوية يف األمثال النبويةم، وطُِبَع يف مطابع احليدري، حبيدر آباد الدكن بباكستان. 1959-ه1379جامعة "بون"، عام 
د الرااَمُهْرُمزِي"، حصلت هبا الباحثة "هبية بنت حممد بن عمر بن  مد القرشي"، على حمكتاب: )أمثال احلديث(؛ أليب حممد احلسن بن عبد الرمحن بن َخَّلا

 .28م، ص1996-ه1417بية اإلسَّلمية واملقارنة، عام درجة املاجستري، يف جامعة أم القرى، كلية الرتبية، قسم الرت 
. والصفدي، صَّلح الدين خليل 16/74م، 1984 -ه 1404، 2، مؤسسة الرسالة، طسير أعالم النبالءانظر: الذهيب، حممد بن أمحد بن عثمان،  21

. وابن السااعي، 12/42م. 2000-ه1420لرتاث، بريوت، . حتقيق: أمحد األرناؤوط، وتركي مصطفى. دار إحياء االوافي بالوفياتبن أيبك بن عبد اهلل. 
س، . حتقيق: أمحد شوقي بنبني، وحممد سعيد حنشي. دار الغرب اإلسَّلمي، تونالدر الثمين في أسماء المصنفينعلي بن أجنب بن عثمان بن عبد اهلل. 

 م.2009-ه1430، 1ط
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 الرَّاَمُهْرُمِزيلإلمام  المـَُحدُِّث الفاصل بين الراوي والواعيتفاصيل النسخ الخطية لكتاب 

ا كبرياا يف تتبع مجيع النسخ اخلطية لكتاب "املـَُحدِّثُ  الواعي"، لإلمام "أيب الفاصل بني الراوي و  لقد بذل الباحث جهدا
د الرااَمُهْرُمزِي الَفارِِسي"، وهي متثل النسخ املوجودة فعلياا للكتاب يف مكتبات العامل  حممد احلسن بن عبد الرمحن بن َخَّلا

ثه الواسع اخلاصة والعامة، وكان عدد النسخ اخلطية الباقية للكتاب أربع عشرة نسخة وفق ما أوصل الباحث إليه حب
 احلثيث.

 وهذا وصف تفصيلي هلا:
وهي نسخة . 2303ة، ميكروفيلم أرشيف رقم: ورق 81ها أوراقعدد  ،397رقم:  كوبريلي:نسخة  -1

بد اإلمام الفقيه أبو حممد عبد اهلل بن حممد بن عاإلمام السلفي املؤلف وأصله، مسعها عليه مجاعة؛ منهم 
  هـ.525اهلل الزنايت سنة 

ُث الفاصل بني الراوي والواعيالْ موع؛ يأيت بعد كتاب: والنسخة يف جم "حملمد ث"، ، كتاب: "معرفة أصول احلديمـَُحدِّ
 .بن عبد اهلل احلاكم النيسابوري"

فُِقَد اجلزء األول من هذه النسخة، وُعوِّض جبزء آخر نسخ عن نسخة أخرى قدمية، من مساع عامر بن حسان بن عمر 
وستمائة، عن القاضي الفقيه أيب طالب أمحد بن حديد، عن اإلمام احلافظ أمحد بن حممد  بن فتيان، يف سنة سبع عشرة

سبع عشرة  ةرابع عشر من رمضان سنبن أمحد السِّلفي األصبهاين، وهذا اجلزء كتبه خبطه "أمحد بن القسطَّلين" يف 
و العباس، ين القتييب املصري، أبأمحد بن حممد بن أىب بكر بن عبد امللك القسطَّل"وتسعمائة. وهو اإلمام احملدث: 

 ".إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري"، صاحب كتاب: "(ه923شهاب الدين )املتوىف: 
واألجزاء الستة الباقية بسماع الفقيه أيب حممد عبد اهلل بن حممد بن عبد اهلل الزانَايت، عن اإلمام احلافظ أمحد بن حممد 

سنة مخس وعشرين ومخسمائة، كما ذكر مساعه وتارخيه يف أول كل جزء إال يف  بن أمحد السِّلفي األصبهاين يف شهور
اجلزءين الثاين والثالث، وذكر يف أول جزء السادس أن مساعه كان يف شهر ربيع اآلخر من سنة مخس وعشرين ومخسمائة، 

اجلزء  ، وذكر يف مساعوذكر يف أول جزء السابع أن مساعه كان يف شهر مجادي األول من سنة مخس وعشرين ومخسمائة
 اخلامس أن مساعه كان باإلسكندرية.
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 واجلزء األول؛ فيه نظام التعقيبة، وعليه بعض احلواشي والتعليقات، وقيدت بعض الكلمات فيه بالشكل، وُكِتَبت العناوين

 شكل.البالون األمحر. ويف باقي األجزاء الستة؛ ُكِتَبت العناوين خبط غامق، َوقـُيَِّدْت بعض كلماته ب
 هذا ما وقفه الوزير أبو العباس أحمد بن الوزير أبي عبد اهلل محمد عرفوعلى النسخة ختم مستدير مكتوب فيه: "

-أول اجلزء الثاين  ، ويف-ورقة األوىل، والثاين-". وقد يوجد هذا اخلتم يف أول اجلزء األول بكوبريلي أقال اهلل عثارهما
ورقة تسع -، ويف أول اجلزء السابع -ورقة مخس وأربعون-أول اجلزء اخلامس ، ويف -ورقة ثَّلث عشرة، وأربع عشرة

 .-ورقة إحدى ومثانون-، ويف الورقة األخرية -وستون
ورقة ثَّلث -وعلى النسخة ختم آخر مكتوب فيه: "وإمنا لكل امرئ ما نوى". وقد يوجد هذا اخلتم يف أول اجلزء الثاين 

، ويف -ورقة مخس وأربعون-، ويف أول اجلزء اخلامس -ثَّلث وعشرون-لثالث ، ويف أول اجلزء ا-عشرة، وأربع عشرة
ا ألنه ال يوجد يف اجلزء األول من هذه النسخة، -ورقة إحدى ومثانون-الورقة األخرية  . ويبدو أن هذا اخلتم قدمي جدا

قودة، ول من هذه النسخة مف، ويف الورقة األخرية. واجلزء األ-الورقة األوىل-ألن اخلتم عادتاا يوجد يف أول النسخ 
 وُعوِّض جبزء آخر ُنِسَخ عن نسخة أخرى قدمية.

 يف اول اجلزء األول:
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

أخربين القاضي الفقيه مجال الدين أبو طالب أمحد بن القاضي املكىن أيب الفضل عبد اهلل بن احلسني بن حديد بقراءيت 
أخربنا اإلمام احلافظ أبو طاهر أمحد بن حممد بن أمحد األصبهاين قراءة عليه، عليه، يف سنة سبع عشرة وست مائة، 

وأنا أمسع، يف يوم األحد سابع شهر رمضان من سنة مثان وستني ومخسمائة، أخربنا الشيخ أبو احلسني املبارك بن عبد 
م أبو احلسن علي بن قيل أخربك اجلبار بن أمحد الصرييف ببغداد يف شهر رمضان يف سنة أربع وتسعني وأربعمائة قراءة

أمحد بن علي الفايل بقراءتك عليه فأقرا به، أخربنا القاضي أبو عبد اهلل أمحد بن إسحاق بن َخْربَان النـاَهاَوْنديُّ، أخربنا 
ِد الرااَمُهْرُمزيا، قال:  ... القاضي أبو حممد احلسن بن عبد الرمحن بن َخَّلا

 ويف آخره:
كتاب "املـَُحدِّث الفاصل بني الراوي والواعي"، تأليف القاضي أيب حممد احلسن بن عبد الرمحن آخر اجلزء األول من  

ا، مصلياا، مسلماا  .الرااَمُهْرُمزِي. كتبه أمحد بن القسطَّلين يف رابع عشر من رمضان سنة سبع عشرة وتسع مائة، حامدا
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 ويف اول اجلزء الثاين:

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 لى حممد وعلى آلهوصلى اهلل ع

أخربنا الشيخ اإلمام احلافظ أبو طاهر أمحد بن حممد بن أمحد الِسَلِفيُّ األصبهاين، قال: أخربنا الشيخ أبو احلسني املبارك 
بن عبد اجلبار بن أمحد الصرييف ببغداد، قال: أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن علي الفايل بقراءيت عليه، قال أخربنا 

عبد اهلل أمحد بن إسحاق بن َخْربَان النـاَهاَوْنديُّ، قال: أخربنا القاضي أبو حممد احلسن بن عبد الرمحن بن القاضي أبو 
ِد الرااَمُهْرُمزيا، قال:  ... َخَّلا

 ويف آخره:
ن بآخر اجلزء الثاين من األصل يتلوه يف الثالث: "إذا قال عارم: حدثنا مَحااُد، فهو محاد بن زيد، وكذلك سليمان 

 .حرب". واحلمد هلل حق محده، وصلواته على حممد املصطفى، وعلى آله وذريته وسلم
 ويف اول اجلزء الثالث:
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 وصلى اهلل على حممد وآله وسلم
خربنا أأخربنا الشيخ اإلمام الزاهد احلافظ أبو طاهر أمحد بن حممد بن أمحد الِسَلِفيُّ األصبهاين رضي اهلل عنه، قال: 

الشيخ أبو احلسني املبارك بن عبد اجلبار بن أمحد قراءة، أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن علي الفايل بقراءيت عليه، 
قال أخربنا القاضي أبو عبد اهلل أمحد بن إسحاق بن َخْربَان النـاَهاَوْنديُّ، أخربنا القاضي أبو حممد احلسن بن عبد الرمحن 

ِد الراامَ   ... ُهْرُمزيا، قال:بن َخَّلا
 ويف آخره:

 ."باب الكتابآخر اجلزء الثالث يتلوه يف الذي يليه "
 ويف اول اجلزء الرابع:

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 وصلى اهلل على حممد وعلى آله وسلم
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 باب الكتاب

هور سنة مخس اهلل عنه، يف شأخربنا الشيخ اإلمام احلافظ أبو طاهر أمحد بن حممد بن أمحد الِسَلِفيُّ األصبهاين رضي 
 وعشرين ومخسمائة.

قال: أخربنا أبو احلسني املبارك بن عبد اجلبار بن أمحد اْلص رييف قراءة، قال أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن علي 
نا القاضي أبو رب الفايل بقراءيت عليه، قال أخربنا أبو عبد اهلل أمحد بن إسحاق بن َخْربَان النـاَهاَوْنديُّ القاضي، قال: أخ

ِد الرااَمُهْرُمزيا، قال:  ... حممد احلسن بن عبد الرمحن بن َخَّلا
 ويف آخره:

آخر اجلزء الرابع، ويتلوه يف اخلامس: "حدثنا عبد اهلل بن أمحد الغزاء، حدثنا حممد بن عبد اهلل بن محيد املكي". واحلمد 
 هلل كما ينبغي، وصلواته على نبيه.

 اخلامس:ويف اول اجلزء 
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 وصلى اهلل على حممد وآله وسلم
أخربنا الشيخ اإلمام احلافظ أبو طاهر أمحد بن حممد بن أمحد الِسَلِفيُّ األصبهاين، يف شهور سنة مخس وعشرين 

أمحد اْلص رييف  ن. قال: أخربنا الشيخ أبو احلسني املبارك بن عبد اجلبار ب-محاها اهلل-ومخسمائة، وذلك باإلسكندرية 
ببغداد، قال أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن علي الفايل بقراءيت عليه، قال أخربنا القاضي أبو عبد اهلل أمحد بن 
ِد الرااَمُهْرُمزيا،  إسحاق بن َخْربَان النـاَهاَوْنديُّ بالبصرة، قال: أخربنا القاضي أبو حممد احلسن بن عبد الرمحن بن َخَّلا

 ... قال:
 ويف آخره:

آخر اجلزء اخلامس، يتلوه يف السادس: "حدثنا احلضرمي، قال قرأت يف كتاب الوليد بن محاد". واحلمد هلل على نعمه، 
 .وإحسانه، وصلواته على نبيه، َوَصِفيِِّه حممٍد، وآله أمجعني

 ويف اول اجلزء السادس:
 بسم اهلل الرمحن الرحيم



Journal of manuscripts & libraries Specialized Research (JMLSR) Vol: 2, No: 1, 2018 

 
 14 

Journal of manuscripts & libraries Specialized Research   

 

 
 وصلى اهلل على حممد وآله وسلم

 ".من قال: قـََرْأُت في كتاِب ُفاَلن  ترمجة: " بقية
، يف شهر -محاها اهلل-أخربنا الشيخ اإلمام أبو طاهر أمحد بن حممد بن أمحد الِسَلِفيُّ األصبهاين يف منزله باإلسكندرية 

ْلص رييف، اربيع اآلخر، سنة مخس وعشرين ومخسمائة. قال: أخربنا الشيخ أبو احلسني املبارك بن عبد اجلبار بن أمحد 
قال أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد الفايل بقراءيت عليه، قال أخربنا القاضي أبو حممد عبد اهلل بن أمحد بن إسحاق بن 

ِد الرااَمُهْرُمزيا:  ... َخْربَان النـاَهاَوْنديُّ بالبصرة، أخربنا القاضي أبو حممد احلسن بن عبد الرمحن بن َخَّلا
 ويف آخره:

 .". واحلمد هلل رب العاملنيَمِن اْخُتصَّ بِاْلَحِديثِ لسادس. يتلوه يف السابع: "آخر اجلزء ا
 ويف اول اجلزء السابع:
 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 .َمِن اْخُتصَّ بِاْلَحِديثِ 

يف شهر ، -اها اهللمح-أخربنا الشيخ اإلمام احلافظ أبو طاهر أمحد بن حممد بن أمحد الِسَلِفيُّ األصبهاين باإلسكندرية 
مجادي األول من شهور سنة مخس وعشرين ومخسمائة. قال: أخربنا الشيخ أبو احلسني املبارك بن عبد اجلبار اْلص رييف، 
ببغداد، قال أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن علي الفايل بقراءيت عليه، قال أخربنا القاضي أبو عبد اهلل أمحد بن 

ِد الرااَمُهْرُمزيا: إسحاق بن َخْربَان النـاَهاَوْنديُّ   ... بالبصرة، أخربنا القاضي أبو حممد احلسن بن عبد الرمحن بن َخَّلا
 ويف آخره:

 .آخر اجلزء السابع. واحلمد هلل رب العاملني، وصلواته على حممد خامت النبيني
 وجاء بعده مساع خبط اإلمام "أمحد بن حممد بن أمحد السِّلفي األصبهاين":

اب الفاصل، وهو سبعة أجزاء، هذا اجلزء آخره الفقيه "أبو حممد عبد اهلل بن حممد بن عبد اهلل الزنايت" "مسََِع مجيع كت
حرسه اهلل من أصلي. وكتب "أمحد بن حممد بن أمحد السَِّلِفيُّ اأْلَْصبَـَهاينُّ" يف مجادي اآلخرة سنة مخس وعشرين 

، واحلمد هلل وحده".ومخسمائة، وكان السماع قبل هذا الشهر باإلسكندرية عَ   َليا
 ويف الصفحة األخرية من املخطوط مناولة خبط اإلمام "أمحد بن حممد بن أمحد السِّلفي األصبهاين":
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، وهو سبعة أجزاء القاضي "أبا احلجاج يوسف بن عبد الغين بن أسعد العدوي"، والفقيه:  "نَاَوْلُت هذا الكتاب كامَّلا

َعا َعَليا اجلزء األول، َوأَِذْنُت هلما يف رواية ا"أبا الوفاء إبراهيم بن حيىي بن  ألجزاء زهري بن الصواف األنصاري" بعد أن مسَِ
الستة الباقية َعينِّ على سبيل اْلُمَناَوَلِة، وكتب "أمحد بن حممد بن أمحد السِّلفي األصبهاين"؛ باإلسكندرية يف مجادي 

 محده".اآلخرة سنة سبع وأربعني ومخسمائة، واحلمد هلل حق 
ورقة، وعدد صفحاهتا  100، عدد أوراقها 1191/حديث، رقمها القدمي 400رقم:  الظاهرية: نسخة -2

نة املقدسي"، كتبها س أبو حممد عبد الغين بن عبد الواحدصفحة. وهي خبط اإلمام احلافظ " 199
 99، عدد أوراقها 220، فيلم رقم: 4678: رقم: الجامعة اإلسالميةهـ. وعنها صورة حمفوظة يف 566

 :مكتبة المخطوطات المنوعات الكبرىصفحة. وعنها صورة حمفوظة يف  197ورقة، وعدد صفحاهتا 
 صفحة. 195ورقة، وعدد صفحاهتا  98، عدد أوراقها 16611 :رقم

بن  اإلمام احلافظ أمحد بن حممد املقدسي" هذه النسخة عن أبو حممد عبد الغين بن عبد الواحدمسع اإلمام احلافظ "
ِتَبت يف كُ أمحد السِّلفي األصبهاين يف شوال سنة ست وستني ومخسمائة. عليها مساعات كثري من العلماء واحلفاظ، و 

أسفل صفحة مساعات هذه النسخة: "نسخ عليه نسخة تامة إىل اهلند، الناسخ "صادق فهمي املاحل" باملكتبة الظاهرية 
 "، وهي نسخة "صادق آباد" اليت تأيت ذكرها فيما بعد.ه1347سنة بدمشق، 

 يف أول اجلزء األول:

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم

أخربنا أبو  :، قالاألصبهاين قراءة عليه سلفةأبو طاهر أمحد بن حممد بن شيخ اإلسَّلم اإلمام احلافظ  نا الشيخأخرب 
احلسني املبارك بن عبد اجلبار بن أمحد الصرييف ببغداذ يف شهر رمضان من سنة أربع وتسعني وأربعمائة قراءة عليه قيل 

أخربكم أبو احلسن علي بن أمحد بن علي الفايل بقراءتك عليه، فأقر به، أخربنا القاضي أبو عبد اهلل أمحد بن  :له
 ... نا القاضي أبو حممد احلسن بن عبد الرمحن بن خَّلد الرامهرمزي، قال:إسحاق بن خربان النهاوندي، أخرب 
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 ويف آخره:

 .، واحلمد هلل رب العاملني، وصلى اهلل على سيدنا حممد النيب وآلهآخر اجلزء األول

 ويف أول اجلزء الثاين:

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم

أخربنا أبو  ، قال:عليه يتقراءباألصبهاين  سلفةأبو طاهر أمحد بن حممد بن شيخ اإلسَّلم إلمام احلافظ ا نا الشيخأخرب 
أبو  ناأخرب  ،احلسني املبارك بن عبد اجلبار بن أمحد الصرييف قراءة عليه ببغداذ يف رمضان سنة أربع وتسعني وأربعمائة

ندي، عليه، أخربنا القاضي أبو عبد اهلل أمحد بن إسحاق بن خربان النهاو  احلسن علي بن أمحد بن علي الفايل بقراءيت
 ... أخربنا القاضي أبو حممد احلسن بن عبد الرمحن بن خَّلد الرامهرمزي، قال:

 ويف آخره:

عم نالثاين، واحلمد هلل وحده، وصلى اهلل على رسوله سيدنا املصطفى حممد وآله وسلم تسليماا، وحسبنا اهلل و آخر اجلزء 
يتلوه إن شاء اهلل: "إذا قال عارم: حدثنا محاد فهو محاد بن زيد، وكذلك سليمان بن حرب. واحلمد هلل رب  .الوكيل

 العاملني، وصلى اهلل على حممد وآله أمجعني.

 ويف أول اجلزء الثالث:

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم

خربنا أبو أ األصبهاين بثغر اإلسكندرية، سلفةأبو طاهر أمحد بن حممد بن شيخ اإلسَّلم حلافظ اإلمام ا نا الشيخأخرب 
 عليه، أخربنا  أبو احلسن علي بن أمحد بن علي الفايل بقراءيت ناأخرب ، احلسني املبارك بن عبد اجلبار بن أمحد قراءة
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خَّلد  القاضي أبو حممد احلسن بن عبد الرمحن بن القاضي أبو عبد اهلل أمحد بن إسحاق بن خربان النهاوندي، أخربنا
 ... الرامهرمزي، قال:

 ويف آخره:

 الثالث، واحلمد هلل رب العاملني، وصلى اهلل على رسوله سيدنا حممد وآله وسلم تسليماا.آخر اجلزء 

 ويف أول اجلزء الرابع:

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم

 الكتابباب 

ني أخربنا أبو احلس األصبهاين، سلفةأبو طاهر أمحد بن حممد بن  22شيخ اإلسَّلم فخر األمةاإلمام احلافظ  نا الشيخأخرب 
عليه، أخربنا أبو  أبو احلسن علي بن أمحد بن علي الفايل بقراءيت ناأخرب ، قراءة الصرييف املبارك بن عبد اجلبار بن أمحد

، أخربنا القاضي أبو حممد احلسن بن عبد الرمحن بن خَّلد القاضي عبد اهلل أمحد بن إسحاق بن خربان النهاوندي
 ... الرامهرمزي:

 ويف آخره:

 بن محيد ، حدثنا حممد بن عبد اهللالغزاء أمحد: "حدثنا عبد اهلل بن يف اخلامس إن شاء اهلل يتلوهالرابع، آخر اجلزء 
 .ا اهلل ونعم الوكيلوحسبنواحلمد هلل رب العاملني، وصلى اهلل على سيدنا املصطفى حممد النيب وآله أمجعني،  ".ملكيا

 ويف أول اجلزء اخلامس:

 

                                                           

 رمبا: "فخر األئمة".22 
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم

خربنا أبو أ األصبهاين، بثغر اإلسكندرية، سلفةأبو طاهر أمحد بن حممد بن شيخ اإلسَّلم اإلمام احلافظ  نا الشيخأخرب 
عليه،  بقراءيت أبو احلسن علي بن أمحد بن علي الفايل ناأخرب ببغداد،  الصرييف احلسني املبارك بن عبد اجلبار بن أمحد

سن بن عبد لقاضي أبو حممد احل، أخربنا ابالبصرة أبو عبد اهلل أمحد بن إسحاق بن خربان النهاوندي القاضي أخربنا
 ... الرمحن بن خَّلد الرامهرمزي:

 ويف آخره:

لعاملني، وصلى واحلمد هلل رب ا : "حدثنا احلضرمي، قال: قرأت يف كتاب الوليد بن محاد".إن شاء اهلل يتلوه يف السادس
 .وحسبنا اهلل ونعم الوكيلاهلل على رسوله سيدنا املصطفى حممد وآله أمجعني، 

 ل اجلزء السادس:ويف أو 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم

 ".بقية ترجمة من قال: قرأت في كتاب فالن"

و احلسني املبارك أخربنا أب بثغر اإلسكندرية، ؛األصبهاين سلفةاإلمام احلافظ أبو طاهر أمحد بن حممد بن  نا الشيخأخرب 
أبو عبد اهلل أمحد  لقاضيا عليه، أخربنا  علي بن أمحد بن علي الفايل بقراءيتنيأبو احلس ناأخرب ، بن عبد اجلبار بن أمحد

 ... ، أخربنا القاضي أبو حممد احلسن بن عبد الرمحن بن خَّلد الرامهرمزي:بالبصرة بن إسحاق بن خربان النهاوندي

 ويف آخره:

حسبنا اهلل ونعم و أمجعني،  وصحبه صطفى حممد وآلهآخره، واحلمد هلل رب العاملني، وصلواته على رسوله سيدنا امل
 .الوكيل
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 ويف أول اجلزء السابع:

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم

 ".من اْخُتصَّ بالحديث"

بو احلسني املبارك أأخربنا  بثغر اإلسكندرية، ؛األصبهاين سلفةاإلمام احلافظ أبو طاهر أمحد بن حممد بن  نا الشيخأخرب 
 القاضي عليه، أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن علي الفايل بقراءيت ناأخرب الصرييف ببغداذ،  بن عبد اجلبار بن أمحد

خَّلد  ، أخربنا القاضي أبو حممد احلسن بن عبد الرمحن بنبالبصرة أبو عبد اهلل أمحد بن إسحاق بن خربان النهاوندي
 ... الرامهرمزي:

 ره:ويف آخ

حسبنا اهلل و آخر الكتاب، واحلمد هلل رب العاملني، وصلواته على رسوله اجملتىب من خلقه حممد، وآله وصحبه أمجعني، 
 .ونعم الوكيل

 وعليها بعض احلواشي والتعليقات، وقيدت بعض كلماهتا بالشكل، ويف هناية كل كتاب مساعات وبَّلغات.
صفحة. والنسخة   316ورقة، وعدد صفحاهتا  160 ، عدد أوراقها129/86رقم:  سوهاج: نسخة -3

م عبد اهلل حممد بن إبراهيم بن أيب القاس وشرف الدين أب"اإلمام  اوراويه امالكهكاملة يف سبعة أجزاء. 
 مركز جمعة الماجد للثقافة والتراثوعنها صورة حمفوظة يف  هـ.573-568كتبت سنة ".  امليدومي

صفحه. غري كاملة، ففيها  276ورقة، وعدد صفحاهتا  138اقها ، عدد أور 129/86ديب، رقم:  بإمارة
تب دار الكاألصلية انتقلت إىل سوهاج وقد قيل َأنا نسخة  ستة أجزاء، سقط منها اجلزء السابع.

، صفحة 175، وعدد صفحاهتا ورقة 88 هاأوراقعدد ، 483مصطلح ، وحُتفظ حتت رقم: المصرية
 . ا أربعة أجزاء، من أوهلا إىل آخر اجلزء الرابعحالي  منها واملوجود  رية.ناقصة األجزاء الثَّلثة األخ اهلكنو 
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، لمصريةدار الكتب اولكن نسخة سوهاج يف أصلها سبعة أجزاء وليست أربعة أجزاء، كما هي اليوم يف مكتبة 
عن خمطوطات  املسؤلنيوال ندري أين ذهبت األجزاء الثَّلثة املفقودة من النسخة، وبعد التحري والتدقيق ومراجعة 

دار الكتب املصرية تبني أن املوجود من نسخة سوهاج فيها إمنا صورة فوتستات قدمية عنها، وغري واضحة، وأن 
النسخة فُِقَدْت من مكتبتها األصلية يف سوهاج، لذلك ال وجود لألصل يف مكتبة سوهاج، وال يف دار الكتب 

 املصرية.
ورة نسخة مكتبة سوهاج هذه املفقودة، وهي يف سبعة أجزاء وقد مت نسخ نسخة خطية كاملة عن ص -4

 دار الكتب المصريةه، وهذه النسخة حمفوظة يف مكتبة 1353سنة  دار الكتب المصريةلصاحل مكتبة 
وهي خبط الناسخ  صفحة، 331، وعدد صفحاهتا ورقة 165 هاأوراقعدد  ،493بالقاهرة حتت رقم: 

 . كتب الناسخ يف آخر ه، كاملة يف سبعة أجزاء1353 نةس سوهاجنسخة  عن هانسخ"حسن رشيد"، 
هذه النسخة: "قد مت بعون اهلل وقوته نسخ كتاب الفاصل مبعرفة "حسن رشيد" على نفقة دار الكتب املصرية من 

مصطلح احلديث، وكان الفراغ من نسخه يف يوم اخلميس ثالث  483النسخة الفوتغرافية املوجودة هبا حتت رقم: 
ميَّلدية،  1934أغسطس سنة  23األوىل سنة ألف وثَّلمثائة ثَّلثة ومخسني من اهلجرة النبوية، موافق  عشر مجادي

 واحلمد هلل رب العاملني، والصَّلة والسَّلم على أشرف املرسلني سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم".
 أول اجلزء األول:

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

عامل الثقة رشيد الدين أبو حممد عبد الوهاب بن ظافر بن علي بن فتوح ُعِرَف بابن رواج األزديُّ أخربنا الشيخ اإلمام ال
قراءة مين عليه لثَّلث بقني من مجادي األوىل سنة اثنتني وأربعني وستمائة جبزيرة مصر بالقلعة املستجدة هبا، قلُت له 

 شهر يفالسِّلفي األصبهاين قراءة عليه وأنا أمسع  مدبن حم اإلمام احلافظ أبو طاهر أمحد بن حممد بن أمحدأخربكم 
هر أخربنا أبو احلسني املبارك بن عبد اجلبار بن أمحد الصرييف ببغداذ يف ش ،رمضان من سنة أربع وسبعني ومخسمائة

ايل فأخربكم أبو احلسن علي بن أمحد بن علي ال له رمضان سنة أربع وتسعني وأربعمائة قراءة عليه وأنا أمسع، قيل
أخربنا القاضي أبو عبد اهلل أمحد بن إسحاق بن خربان النهاوندي، أخربنا القاضي أبو حممد  عليه، فأقر به، كبقراءت

 ... احلسن بن عبد الرمحن بن خَّلد الرامهرمزي، قال:
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 ويف آخره:

ين إن شاء اهلل يتلوه يف الثاآخر اجلزء األول من كتاب: "الفاصل". واحلمد هلل وحده، وصلواته على حممد وآله وسَّلمه. 
ا يبلغ به َمن رام". وحسبنا اهلل ونعم الوكيل.  تعاىل: "ولو كان التبالغ يف الكَّلم َدرَكا

 وأول اجلزء الثاين:

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

ءيت عليه اعامل رشيد الدين أبو حممد عبد الوهاب بن ظافر بن علي بن فتوح ُعِرَف بابن رواج بقر أخربنا الشيخ اإلمام ال
 حلافظ أبو ا لليلتني بقيتا من مُجادي األوىل سنة اثنتني وأربعني وستمائة جبزيرة مصر بالقلعة املستجدة هبا، أخربنا الشيخ

ار السِّلفي األصبهاين قراءة عليه وأنا أمسع أخربنا أبو احلسني املبارك بن عبد اجلب بن حممد طاهر أمحد بن حممد بن أمحد
 لي الفايل بقراءيتأبو احلسن علي بن أمحد بن ع ناببغداذ يف رمضان سنة أربع وتسعني وأربعمائة أخرب  يهقراءة علبن أمحد 

عليه، أخربنا القاضي أبو عبد اهلل أمحد بن إسحاق بن خربان النهاوندي، أخربنا القاضي أبو حممد احلسن بن عبد 
 ... الرمحن بن خَّلد الرامهرمزي، قال:

 ويف آخره:

لثاين من األصل، يتلوه يف الثالث: "إذا قال عارم: حدثنا، فهو محاد بن زيد، وكذلك سليمان بن حرب". آخر اجلزء ا
 واحلمد هلل حق محده، وصلواته على سيدنا حممد وآله وسَّلمه.

 وأول اجلزء الثالث:

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 وصلى اهلل على سيدنا حممد وآله وسلم

دث رشيد الدين أبو حممد عبد الوهاب بن ظافر بن علي بن فتوح ُعِرَف بابن رواج قراءة عامل احملأخربنا الشيخ اإلمام ال
  عليه وأنا أمسع غرة مجادي اآلخرة سنة اثنتني وأربعني وستمائة بالقلعة اجلبلية ظاهر القاهرة املعرية، أخربنا الشيخ اإلمام
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أبو احلسني املبارك  الشيخأخربنا قال:  ،قراءة عليه وأنا أمسع السِّلفي األصبهاين احلافظ أبو طاهر أمحد بن حممد بن أمحد
ه، أخربنا القاضي أبو علي أبو احلسن علي بن أمحد بن علي الفايل بقراءيت ناأخرب قراءة عليه، بن عبد اجلبار بن أمحد 

عبد اهلل أمحد بن إسحاق بن خربان النهاوندي، أخربنا القاضي أبو حممد احلسن بن عبد الرمحن بن خَّلد الرامهرمزي، 
 ... قال:

 وأول اجلزء الرابع ساقطة من األصل. ،آخر اجلزء الثالث

 ويف آخر اجلزء الرابع:

مه. ن حممد الغزاء". واحلمد هلل وحده، وصلواته على حممد وآله وصحبه وسَّلآخر اجلزء الرابع، يتلوه: "حدثنا عبد اهلل ب
 وحسبنا اهلل ونعم الوكيل.

 وأول اجلزء اخلامس:

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 األجل الثقة رشيد الدين أبو حممد عبد الوهاب بن ظافر بن علي بن فتوح الُقَرشي ُعِرَف بابن رواج بقراءيتأخربنا الشيخ 
 َّلث خلون من مجادي اآلخرة سنة اثنتني وأربعني وستمائة بالقلعة اجلبلية ظاهر القاهرة املعرية، أخربنا الشيخعليه لث
شهر  السِّلفي األصبهاين قراءة عليه وأنا أمسع يف بن حممد بن إبراهيم احلافظ أبو طاهر أمحد بن حممد بن أمحداإلمام 

شهر ببغداذ يف رييف الصأبو احلسني املبارك بن عبد اجلبار بن أمحد خ الشيأخربنا ومخسمائة،  وسبعنيرمضان سنة أربع 
ه، أخربنا القاضي أبو علي أبو احلسن علي بن أمحد بن علي الفايل بقراءيت ناأخرب  ،رمضان سنة أربع وتسعني وأربعمائة

الرامهرمزي،  ن بن خَّلدعبد اهلل أمحد بن إسحاق بن خربان النهاوندي، أخربنا القاضي أبو حممد احلسن بن عبد الرمح
 ... قال:

 ويف آخره:

آخر اجلزء اخلامس، يتلوه يف السادس: "حدثنا احلضرمي، قال: قرأت يف كتاب الوليد بن محاد". واحلمد هلل وحده، 
 وصلواته على حممد وآله وصحبه وذريته وسَّلمه.
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 وأول اجلزء السادس:

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 اإلمام العامل رشيد الدين أبو حممد عبد الوهاب بن ظافر بن علي بن فتوح الُقَرشي ُعِرَف بابن رواج بقراءيتأخربنا الشيخ 
مد بن احلافظ أبو طاهر أمحد بن حمعليه لثَّلث خلون من مجادي اآلخرة سنة اثنتني وأربعني وستمائة، قال: أخربنا 

 وسبعنينة أربع س يوم الثَّلثاء ثاين شوال منليه وأنا أمسع يف السِّلفي األصبهاين قراءة ع بن حممد بن إبراهيم أمحد
أبو احلسن علي بن أمحد  انأخرب  الصرييف قراءة عليه،أبو احلسني املبارك بن عبد اجلبار بن أمحد  الشيخ أخربناومخسمائة، 

أخربنا  صرة، قال:بالب يأخربنا أبو عبد اهلل أمحد بن إسحاق بن خربان النهاوندقال: عليه،  بن علي الفايل بقراءيت
 ... القاضي أبو حممد احلسن بن عبد الرمحن بن خَّلد الرامهرمزي، قال:

 ويف آخره:

نا حممد ". واحلمد هلل وحده، وصلواته على سيدمن اختص بالحديثآخر اجلزء السادس من األصل، يتلوه يف السابع: "
 وآله وصحبه وسَّلمه. وحسبنا اهلل ونعم الوكيل.

 السابع:وأول اجلزء 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 وصلى اهلل على حممد وآله وسلم

األجل العامل احملدث أبو حممد عبد الوهاب بن ظافر بن علي بن فتوح الُقَرشي ُعِرَف بابن رواج بقراءيت أخربنا الشيخ 
و طاهر أمحد بن حلافظ أباعليه ألربع خلون من مجادي اآلخرة سنة اثنتني وأربعني وستمائة، قال: أخربنا الشيخ اإلمام 

رك بن عبد اجلبار أبو احلسني املبا أخربناإجازة إن مل يكن مساعاا، السِّلفي األصبهاين  بن حممد بن إبراهيم حممد بن أمحد
 ايل بقراءيتأبو احلسن علي بن أمحد بن علي الف ناأخرب  وأربعمائة ، وتسعنيسنة أربع  ببغداذ يف شهر رمضان منقراءة 

مد احلسن بن أخربنا القاضي أبو حمبالبصرة،  أبو عبد اهلل أمحد بن إسحاق بن خربان النهاونديالقاضي عليه، أخربنا 
 ... عبد الرمحن بن خَّلد الرامهرمزي، قال:
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 ويف آخره:

مليدومي". ا آخر اجلزء السابع من "الفاصل"، وبتمامه مت مجيع الكتاب على يد كاتبه: "حممد بن إبراهيم بن أيب القاسم
 .واحلمد هلل وحده وصلواته على سيدنا حممد وآله وسَّلمه. وحسبنا اهلل ونعم الوكيل

مالك هذه النسخة وكاتبها هو اإلمام العامل الفاضل "شرف الدين أيب عبد اهلل حممد بن إبراهيم بن أيب القاسم بن عباد 
لي ثقة "رشيد الدين أبو حممد عبد الوهاب بن ظافر بن عامليدومي"، قرأ مجيع هذا الكتاب على الشيخ اإلمام العامل ال

 بن فتوح ُعِرَف بابن رواج األزدي"؛ يف مجادي األوىل ومجادي اآلخرة سنة اثنتني وأربعني وستمائة.
 وعليها بعض احلواشي والتعليقات، وقيدت مجيع كلماهتا بالشكل، وُكِتَب العناوين خبط غامق، وفيها نظام التعقيبة. 

 122ورقة، وعدد صفحاهتا  62 هاأوراقعدد ، 3620مبدينة مشهد: رقم:  ستان قدس رضويآنسخة  -5
 620صفحة، بسماع مالك النسخة اإلمام "إبراهيم بن حممد بن إبراهيم الويل املعروف بابن الويل"، سنة 

النسخة ران: مبدينة قم، بإيمكتبة آية اهلل المرعشي النجفي ه. وعنها صورتان حمفوظتان يف  610أو 
صفحة، ويف أوهلا إضافة يف أربع  122ورقة، وعدد صفحاهتا  62 هاأوراقعدد ، 959: رقم: األولى

ا للمؤلاملرعشي النجفيورقات كتبها "شهاب الدين احلسيين  ف، "، وهي حتتوي على: ترمجة موجزة جدا
النسخة تاب. وان الكوبعض عناوين النسخ اخلطية املوجودة يف العامل هلذا الكتاب، وحبث يسري حول عنو 

صفحة. وعنها صورة حمفوظة يف  122ورقة، وعدد صفحاهتا  62 هاأوراقعدد ، 1560: رقم: الثانية
صفحة،  117ورقة، وعدد صفحاهتا  61 هاأوراقعدد مبدينة ديب،  مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث

مكتبة آية اهلل سخة والنسخة ناقصة وحمذوفة منها ورقة واحدة ومخس صفحات، وهي صورة عن ن
 .959عن رقم: المرعشي النجفي 

الورقة األخرية غري -، والنسخة ناقصة قدر ورقة واحدة يف آخرها 610السابع عشر من مجادي اآلخرة من سنة 
 مالكها "حممد ". راويها و ويكىن أبا سفيان، مات سنة سبع وتسعني ومائة، وعبد، وتنتهي هذه النسخة عند: "-موجودة
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مد املقدسي"، مسع عن "علي بن حممد بن خطاب الباجي" يف جمالس آخرها يوم اإلثنني ثالث ذي القعدة سنة بن حم

 مخس وسبعني وسبعمائة بالقاهرة.
 يف أول اجلزء األول:

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 تسليماا صلى اهلل على سيدنا حممد وآله وسلم

قائمة شرف الدين خادم حديث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وسنته الاحلافظ العامل اإلمام  الفقيه األجل أخربنا الشيخ
لشيخ اإلمام احلافظ أخربنا ااحلسن علي بن أيب املكارم املفضل بن علي املقدسي رضي اهلل عنه باإلسكندرية، قال:  أبو

ارك بن عبد اجلبار أبو احلسني املب يخالش قال: أخربناباإلسكندرية،  أبو طاهر أمحد بن حممد بن أمحد السِّلفي األصبهاين
كم أبو احلسن علي بن أخرب له قيل ، يف شهر رمضان من سنة أربع وتسعني وأربعمائة قراءة عليه ببغدادبن أمحد الصرييف 

ا عليه، فأقر به، أخربنا القاضي أبو عبد اهلل أمحد بن إسحاق بن خربان النهاوندي، أخربن كأمحد بن علي الفايل بقراءت
 ... قاضي أبو حممد احلسن بن عبد الرمحن بن خَّلد الرامهرمزي، قال:ال

 ويف آخره:

 آخر اجلزء األول من أجزاء الشيخ.

 ويف آخر اجلزء الثاين:

 آخر اجلزء الثاين، يتلوه: "إذا قال عارم".

 ويف آخر اجلزء الثالث:

 ".باب الكتابآخر اجلزء الثالث، يتلوه يف الذي يليه: "

 اخلامس:ويف آخر اجلزء 

 ".من قال: قرأت في كتاب فالنآخر اجلزء اخلامس، بقية ترمجة: "
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 ويف آخر النسخة؛ اخلطوط متداخلة بعضها يف بعض، وغري مقروءة.

جزء يف علم النجوم يف ست ورقات، ُكِتَبت يف بداية الصفحة األوىل: أخر   -بعد هذا الكتاب-ويف آخر هذه النسخة 
بعض قدماء املنجمني، جيدة الفوائد، خبط مؤلفه". وتأيت بعض هذا اجلزء؛ رسالة أليب كتاب يف علم النجوم، تأليف 

 احلسن ثابت بن قرة احلراين يف علم الفلك والنجوم، يف ثَّلث ورقات.
 وعليها بعض احلواشي والتعليقات، وقيدت بعض كلماهتا بالشكل، وُكِتَب العناوين خبط غامق.

، ورقة 74 هاأوراقعدد . 156، كتاب 25رقم: فيلم  ة بصنعاء:مكتبة الجامع الكبير الغربي نسخة -6
 ه.702صفحة، ُكتبت يف مجادي اآلخر، سنة  142وعدد صفحاهتا 

 يف أول اجلزء األول:

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 وصحبه آلهعلى سيدنا حممد النيب األمي و واته وسَّلمه على صلواحلمد هلل وحده و 

يقول الفقري إىل اهلل تعاىل حممد بن عبد الرمحن بن عمر بن حممد بن عبد اهلل بن سلمة احلبشي، أخربين موالي وسندي 
اإلمام العامل والدي عفيف الدين عبد الرمحن بن عمر احلبشي، قال: أخربنا الفقيه تقي الدين عمر بن علي بن أيب اخلري 

م سحاق بن أيب بكر الطربي، قال: أخربنا احلافظ فخر الدين حممد بن إبراهيالشعيب، قال: أخربنا القاضي فخر الدين إ
خربنا الشيخ اإلمام أاخلربي الفارسي، واإلمام الشريف أبو حممد عبد اهلل بن عبد اجلبار بن عبد اهلل العثماين، قاال: 

 املبارك بن قال: أخربنا أبو احلسنيالسِّلفي األصبهاين قراءة عليه،  بن حممد احلافظ أبو طاهر أمحد بن حممد بن أمحد
قيل أخربكم أبو احلسن  ،يف شهر رمضان من سنة أربع وتسعني وأربعمائة قراءة عليه دعبد اجلبار بن أمحد الصرييف ببغدا
النهاوندي،  أخربنا القاضي أبو عبد اهلل أمحد بن إسحاق بن خربان عليه، فأقر به، كعلي بن أمحد بن علي الفايل بقراءت

 ... نا القاضي أبو حممد احلسن بن عبد الرمحن بن خَّلد الرامهرمزي، قال:أخرب 

 ويف آخره:

 يبلغ به َمن رام". الكَّلم َدرَكااآخر اجلزء األول من الكتاب، يتلوه الثاين إن شاء اهلل تعاىل: "ولو كان التبالغ يف الكَّلم 
 وآله وصحبه وسلم.واحلمد هلل وحده، وصلواته على سيدنا حممد 
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 ويف أول اجلزء الثاين:

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

خربنا أبو احلسني أوأنا أمسع،  السِّلفي األصبهاين قراءة عليه، بن حممد أخربنا احلافظ أبو طاهر أمحد بن حممد بن أمحد
أبو احلسن  ناأخرب  ،يف رمضان سنة أربع وتسعني وأربعمائة دببغدا وأنا أمسع، ،قراءة عليه ،املبارك بن عبد اجلبار بن أمحد

نا عليه، أخربنا القاضي أبو عبد اهلل أمحد بن إسحاق بن خربان النهاوندي، أخرب  علي بن أمحد بن علي الفايل بقراءيت
 ... القاضي أبو حممد احلسن بن عبد الرمحن بن خَّلد الرامهرمزي، قال:

 ويف آخره:

م: حدثنا محاد، فهو محاد بن زيد، وكذلك سليمان بن آخر اجلزء الثاين من األصل، يتلوه يف الثالث: "إذا قال عار 
 حرب". واحلمد هلل وحده وصلواته على سيدنا حممد نبيه ورسوله وعلى آله وصحبه وسَّلمه تسليماا كثرياا.

 ويف أول اجلزء الثالث:

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 رب َيسِّر وانفع به برمحتك

عبد الوهاب بن ظافر بن علي بن فتوح ُعِرَف بابن رواج األزدي، قراءة  حممد أبو عامل احملدثأخربنا الشيخ اإلمام ال
حممد بن  أخربنا الشيخ اإلمام احلافظ أبو طاهر أمحد بنعليه، وأنا أمسع يف شهر ربيع األول سنة أربعني وستمائة، قال: 

أبو احلسني  الشيخ ناأخرب سمائة، وأنا أمسع، يف شهر رمضان سنة أربع وتسعني ومخ قراءة عليه، ،السِّلفي األصبهاين أمحد
عليه، أخربنا القاضي  أبو احلسن علي بن أمحد بن علي الفايل بقراءيت ناقراءة عليه، أخرب ، املبارك بن عبد اجلبار بن أمحد

أبو عبد اهلل أمحد بن إسحاق بن خربان النهاوندي، أخربنا القاضي أبو حممد احلسن بن عبد الرمحن بن خَّلد الرامهرمزي، 
 ... قال:
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 ويف آخره:

 آخر اجلزء الثالث، واحلمد هلل وحده وصلواته على سيدنا حممد نبيه وآله وصحبه وسَّلمه تسليماا كثرياا.

 ويف أول اجلزء الرابع:

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 رب َيسِّر وانفع برمحتك

قيه الفأخربنا الشيخ اإلمام الوهاب بن ظافر ُعِرَف بابن رواج، قال:  23حممد عبد أبو عامل رشيد الدينأخربنا الشيخ ال
 املبارك بن عبد أبو احلسني حدثنا الشيخ رضي اهلل عنه، السِّلفي األصبهاين احلافظ أبو طاهر أمحد بن حممد بن أمحد

سن علي بن أمحد أبو احل انأخرب  يف شهر رمضان سنة أربع وتسعني وأربعمائة ببغداد،قراءة حممد الصرييف، اجلبار بن 
حممد احلسن بن  ، أخربنا أبوالقاضي عليه، أخربنا أبو عبد اهلل أمحد بن إسحاق بن خربان النهاوندي الفايل بقراءيت

 ... عبد الرمحن بن خَّلد الرامهرمزي:

 ويف آخره:

امس: "حدثنا عبد ه يف أول اخلآخر اجلزء الرابع، واحلمد هلل وحده، وصلواته على سيدنا حممد وآله وصحبه وسلم. ويتلو 
 اهلل بن أمحد الغزاء".

 ويف أول اجلزء اخلامس:

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 

 

                                                           

 كلمة "عبد" ساقطة من هنا.23 
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خربنا الشيخ أحممد عبد الوهاب بن ظافر بن رواج، قراءة عليه وأنا أمسع، قال:  أبو عامل رشيد الدينأخربنا الشيخ ال
سني املبارك بن أبو احل أخربنا الشيخ ، قال:السِّلفي األصبهاين احلافظ أبو طاهر أمحد بن حممد بن أمحد اإلمام الفقيه

 الفايل  بن علي ن أمحدأبو احلسن علي ب ناأخرب  الصرييف، ببغداد يف شهر رمضان سنة أربع وتسعني وأربعمائة،عبد اجلبار 

أبو حممد لقاضي ا، أخربنا بالبصرة أبو عبد اهلل أمحد بن إسحاق بن خربان النهاوندي القاضي عليه، أخربنا بقراءيت
 ... احلسن بن عبد الرمحن بن خَّلد الرامهرمزي:

 ويف آخره:

 آخر اجلزء اخلامس، واحلمد هلل وحده، وصلواته على سيدنا حممد النيب األمي وعلى آله وصحبه وسلم.

 ويف أول اجلزء السادس:

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 رب َيسِّر وانفع برمحتك

طاهر أمحد  أخربنا الشيخ اإلمام احلافظ أبوحممد عبد الوهاب بن ظافر ُعِرَف بابن رواج، قال:  أبوعامل أخربنا الشيخ ال
أمحد بار بن أبو احلسني املبارك بن عبد اجل قال: أخربنا الشيخ رضي اهلل عنه، السِّلفي األصبهاين بن حممد بن أمحد

 الفايل بقراءيت ن عليب أبو احلسن علي بن أمحد ناأخرب  ائة،الصرييف ببغداد، يف شهر رمضان سنة أربع وتسعني وأربعم
ن بن عبد الرمحن أبو حممد احلسالقاضي ، أخربنا بالبصرة أبو عبد اهلل أمحد بن إسحاق النهاونديالقاضي عليه، أخربنا 

 ... بن خَّلد الرامهرمزي:

 ويف آخره:

دنا ". واحلمد هلل وحده، وصلى اهلل على سيبالحديثمن اختص آخر اجلزء السادس من األصل، يتلوه يف السابع: "
 حممد النيب األمي وعلى آله وسلم.

 ويف أول اجلزء السابع:
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 وصلى اهلل على سيدنا حممد النيب األمي وعلى آله وصحبه وسلم

وي، قراءة عليه، وأنا القرشي العلرواج  ُعِرَف بابنحممد عبد الوهاب بن ظافر بن علي بن فتوح  أبوعامل أخربنا الشيخ ال
السِّلفي راهيم بن حممد بن إب أخربنا الشيخ اإلمام احلافظ أبو طاهر أمحد بن حممد بن أمحدأمسع بثغر اإلسكندرية، قال: 

ة ان من سنقراءة ببغداد، يف شهر رمضأبو احلسني املبارك بن عبد اجلبار إجازة إن مل يكن مساعاا، أخربنا  األصبهاين
أبو عبد اهلل أمحد لقاضي اعليه، أخربنا  الفايل بقراءيت بن علي أبو احلسن علي بن أمحد ناأخرب  أربع وتسعني وأربعمائة،

 ... أبو حممد احلسن بن عبد الرمحن بن خَّلد الرامهرمزي:القاضي ، أخربنا بالبصرة النهاونديبن خربان بن إسحاق 

 ويف آخره:

، وبتمامه مت مجيع الكتاب، واحلمد هلل وحده وصلواته على سيدنا حممد نبيه ورسوله آخر اجلزء السابع من "الفاصل"
ا فيه. وذلك بتاريخ الثالث والعشرين من شهر مجادي  وعلى آله وصحبه وسَّلمه تسليماا كثرياا كثرياا كثرياا، طيباا مباركا

 اآلخرة من سنة اثنني وسبعمائة.
 احلواشي والتعليقات، وقيدت مجيع كلماهتا بالشكل.وفيها نظام التعقيبة، وعليها بعض 

النسخة   صفحة. 296 ، وعدد صفحاهتاورقة 153ها أوراقعدد  ،1608رقم:  اسكوريـال: نسخة -7
، عدد 34: رقم: الجامعة اإلسالمية. وعنها صورة حمفوظة يف هـ731كتبت سنة كاملة يف سبعة أجزاء،  

مركز جمعة الماجد للثقافة وعنها صورة حمفوظة يف  صفحة. 294ورقة، وعدد صفحاهتا  152أوراقها 
صفحة، والنسخة ناقصة أربع عشرة  262ورقة، وعدد صفحاهتا  136 هاأوراقعدد مبدينة ديب،  والتراث

 ورقة من آخرها.
 هذه النسخة نسخت من نسخة كتبت خبط احلافظ "شرف الدين عبد املؤمن بن خلف الدمياطي".

ن الرحيم. وصلى اهلل على حممد وآله وصحبه. أخربنا الشيخ رشيد الدين أبو حممد عبد الوهاب يف أوهلا: "بسم اهلل الرمح
 بن ظافر بن علي بن فتوح بن رواج القرشي أجازه، قال: أخربنا اإلمام احلافظ أبو طاهر أمحد بن حممد بن أمحد السِّلفي 

 



Journal of manuscripts & libraries Specialized Research (JMLSR) Vol: 2, No: 1, 2018 

 
 31 

Journal of manuscripts & libraries Specialized Research   

 

 
سن بن عبد القاضي أبو حممد احلاألصبهاين قراءة عليه وأنا أمسع يف شهر رمضان سنة أربع وسبعني ومخسمائة ... أنا 

د الرااَمُهْرُمزِي، قال: احلمد هلل وال إله إال اهلل، وعلى حممد نيب اهلل وآله صلوات اهلل.   عرتضت طائفة ممناالرمحن بن َخَّلا
 ...". واإلزراء هبم ،لوا بتنقص أصحاب احلديثيشنأ احلديث ويبغض أهله، فقا

ا َورِق ا". آخر  ويف آخرها: "... عن أنس بن مالك، قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: "لَبـاْيَك َحج ا َحق ا، تـََعبُّدا
ُث الفاصل بني الراوي والواعي، وهو آخر الكتاب، وصلى اهلل على دنا حممد وآله سي اجلزء السابع من كتاب املـَُحدِّ

 وصحبه وسلم تسليماا".
 وفيها نظام التعقيبة، وعليها بعض احلواشي والتعليقات، وقيدت بعض كلماهتا بالشكل.

 301 ، وعدد صفحاهتاورقة 161 هاأوراقعدد  .7934 :رقم :جامعة اإلمام محمَّد بن سعود نسخة -8
 .ف-0292امليكروفيلم: : رقم: مؤسسة الملك فيصل بالرياضوعنها صورة حمفوظة يف  ة.صفح

" نسخة كاملة حممد بن عبد اهلل احلموي"هـ(. ونسخ  717بسماع مالكها "عثمان بن بلبان بن عبد اهلل املقاتلي" )ت
 اليت يأيت ذكرها. شهيد علي عن هذه النسخة، وهي نسخة

مام العامل احلافظ ه وسلم. أخربنا الشيخ اإليف أوهلا: "بسم اهلل الرمحن الرحيم. صلى اهلل على سيدنا حممد النيب األمي وآل
أبو طاهر أمحد بن حممد بن أمحد السِّلفي األصبهاين رضي اهلل عنه قراءة عليه وأنا أمسع غري مرة باإلسكندرية ... أنا 

د الرااَمُهْرُمزِي، قال: احلمد هلل وال إله إال اهلل، وعلى مد نيب اهلل وآله حم القاضي أبو حممد احلسن بن عبد الرمحن بن َخَّلا
 ...". زراء هبمواإل ،يشنأ احلديث ويبغض أهله، فقالوا بتنقص أصحاب احلديث اعرتضت طائفة ممنصلوات اهلل. 

ا َورِق ا". مت  ويف آخرها: "... عن أنس بن مالك، قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: "لَبـاْيَك َحج ا َحق ا، تـََعبُّدا
 تمامه مت كتاب الفاصل واحلمد هلل وحده، وصلى اهلل على حممد وآله وسلم، وحسبنا اهلل ونعم الوكيل".اجلزء السابع وب

 وفيها نظام التعقيبة، وعليها بعض احلواشي والتعليقات والتصحيحات.
حممد "نسخ صفحة،  259، وعدد صفحاهتا ورقة 134ها أوراق، عدد 531 :رقم شهيد علي:نسخة  -9

 ه.1121، يف سنة جامعة اإلمام محمَّد بن سعود" هذه النسخة عن نسخة بن عبد اهلل احلموي
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ويف بعض صفحات هذه النسخة ختم مستدير مكتوب فيه: "مما وقفه الوزير الشهيد علي باشا رمحه اهلل تعاىل بشرط 

 أن ال خيرج من خزانته".
ينة حلب الشهباء عبد اهلل احلموي املستوطن مد كتب الناسخ يف آخر هذه النسخة: "كتبه الفقري إىل اهلل تعاىل حممد بن

برسم فخر املواىل الكرام العامل العَّلمة احملقق املدقق موالنا إبراهيم أفندي الشهري نسبته الكرمية بوحدي أفندي، وهو إذ 
 ذاك متويل األحكام الشرعية حبلب احملروسة نفعه اهلل به، وذلك سنة إحدى وعشرين وألف ومائة".

يف أوهلا: "بسم اهلل الرمحن الرحيم. وصلى اهلل على النيب األمي وآله وسلم. أخربنا الشيخ اإلمام العامل احلافظ أبو طاهر 
لقاضي أبو اأمحد بن حممد بن أمحد السِّلفي األصبهاين رضي اهلل عنه قراءة عليه وأنا أمسع غري مرة باإلسكندرية ... أنا 

د الرااَمُهْرُمزِي، قال: احلمد هلل وال إله إال اهلل، وعلى حممد نيب اهلل وآله صلوات اهللحممد احلسن بن عبد الرمحن بن  . َخَّلا
 ...". واإلزراء هبم ،يشنأ احلديث ويبغض أهله، فقالوا بتنقص أصحاب احلديث اعرتضت طائفة ممن

ا َورِق ا". مت بـاْيَك َحج ا َحق ا، تـََعبُّ ويف آخرها: "... عن أنس بن مالك، قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: "لَ  دا
اجلزء السابع، وبتمامه مت كتاب الفاصل، واحلمد هلل وحده، وصلى اهلل على سيدنا حممد وآله وسلم، وحسبنا اهلل ونعم 

 الوكيل".
 محر.أوفيها نظام التعقيبة، وعليها بعض احلواشي والتعليقات والتصحيحات، وُكِتَبت العناوين خبط غامق 

وهذه النسخة كتبت سنة صفحة،  182، وعدد صفحاهتا ورقة 92 هاأوراقعدد )بدون رقم(،  صادق آباد: نسخة
نسخ الناسخ هذه النسخة من نسخة الظاهرية كما ُكِتَبت يف أسفل ه، كتبها الناسخ "حممد بن صادق فهمي". 1347

رية د، الناسخ "صادق فهمي املاحل" باملكتبة الظاهصفحة مساعات النسخة الظاهرية: "نسخ عليه نسخة تامة إىل اهلن
 ه.1347سنة بدمشق، 

-كتب الناسخ يف آخر هذه النسخة: "انتهى بقلم الفقري إىل ربه املاحل حممد بن صادق فهمي بن السيد أمني املاحل 
ألحد الثالث من شهر ذي ا وملن تسبب بإيصال اخلري إليهما وإليه وجلميع عباده، وكان الفراغ يوم -غفر اهلل له ولوالديه

احلجة سنة ألف وثَّلمثائة وسبع وأربعني هجرية. إين نسخت هذا الكتاب ألجل املكتبة العلمية العالية لصاحبها "بري 
 إحسان اهلل شاه" صاحب اللواء اخلامس، واستوفيت مثن نسخه، واهلل املوفق".
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يف أوهلا: "بسم اهلل الرمحن الرحيم. وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم. أخربنا الشيخ اإلمام احلافظ شيخ اإلسَّلم 

د القاضي أبو حممد احلسن بن عبد الرمحأبو طاهر أمحد بن حممد بن ِسلفة األصبهاين بقراءيت عليه ... أنبأنا  ن بن َخَّلا
يشنأ احلديث  ناعرتضت طائفة ممهلل وال إله إال اهلل، وعلى حممد نيب اهلل وآله صلوات اهلل. الرااَمُهْرُمزِي، قال: احلمد 

 ...". واإلزراء هبم ،ويبغض أهله، فقالوا بتنقص أصحاب احلديث
ا َورِ  ا". آخر ق  ويف آخرها: "... عن أنس بن مالك، قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: "لَبـاْيَك َحج ا َحق ا، تـََعبُّدا

الكتاب. واحلمد هلل رب العاملني، وصلواته على رسوله اجملتىب من خلقه حممد وآله وصحبه أمجعني، وحسبنا اهلل ونعم 
 الوكيل".

على هذه النسخ اخلطية العشر، وسيبقى سعيه احلثيث ألجل احلصول على صور من النسخ األخرى،  الباحث حصل
 وهي:

، يف بغداد، وال ندري ماذا حلا هبا بعد األحداث م837 :رقم ،المجمع العلمي العراقينسخة  -10
ع األستاذة وقد راجعت اجملم األليمة الدامية اليت نكبت هبا بغداد مما تسبب يف تعذر احلصول عليها.

 الدكتورة زكية الدليمي فلم جتد هلا أثراا يف اجلمع بعد األحداث.
. وهي نسخة أصلية قدمية 3228/4 مبدينة ديب، رقم: مركز جمعة الماجد للثقافة والتراثنسخة  -11

ناقصة قليَّل من الطرفني، وقد رفض املركز تصويرها للباحث، حيث يتشدد مركز مجعة املاجد يف تصوير 
 أصوله، بل وال حىت اإلفصاح عنها، وقد علمنا تفاصيلها من أحد الباحثني الذين وقفوا عليها هناك.

 ضمن جمموع. 333-259ة، من ورق75ف( يف 309) 280: ، رقمبالرباط الخزانة العامةنسخة  -12
. يقول الدكتور "حممد عجاج اخلطيب" عن هذه النسخة: "فبحثت عنها طويَّلا التكية اإلخالصيةنسخة  -13

ل أن تضم هذه ، قباإلخَّلصيةيف حلب، حىت تبني يل من بعض املسؤولني أهنا فقدت من خزانة التكية 
 .24"اخلزانة إىل مكتبة أوقاف حلب

 

                                                           
د.  24 . حتقيق: الدكتور حممد عجاج اخلطيب، بريوت: . الـُمَحدِّث الفاصل بني الراوي والواعيم1984-ه1404الرااَمُهْرُمزِي، احلسن بن عبد الرمحن بن َخَّلا

 .37دار الفكر. ص
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