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 الرحالت العلمية في كتاب المنتظم
 هـ ( 795ألبـن الجوزي ) ت 

 
 أ . د . الـدكتورة فاطمة زبار عنيزان الصكري

 مركز احياء التراث العلمي العربي
 
 

 المـقدمة 
الحمػػد ر را اللػػنلماف الالوػػسال الالىػػسـ  اػػب اءػػرؼ ارسلاػػن  الالمػػػرىااف 

اب ار  ااه ال اب اله الوحله حلاا اله اللنلماف الي القنىـ محمد الموطفب و
 اجملاف .

امػػن للػػد أػػرف اءػػفر مػػف  ػػرأفـ ال ػػرراي اللرلػػي انىػػسمي  اػػب   ػػرال مػػف 
هػ( ال  نله ))المس ػظـ أي  رراي الماالؾ الارمػـ ((  597الؼ أاه الف الجالزي ) ت 

 اءفر من وسؼ أي ال رراي اللرلي انىسمي  اب   رال من   ا المؤرخالف أاه .
  ػػنا  سناػػر  لػػرم الا  مػػد  ااػػه اللػػنح الف لنلػػدرس الال حااػػؿ ال سػػي لفػػذا ال

الالءػرح اذ سجػػد ارامػه مل ال ػػر أػي   ػػا ال ػػنراي ال ػي جػػن ت للػدئ مى ءػػفداف ل رامػػه 
لالسالهن أي مىػرلر من اال ل لضاد مالقففـ أي مىنلر اخػرم ضػمف اارا  ال ػي القفػالا 

اللاماػر ال ػي قػنـ  اافن . لذا أنف طلالر اللحث  قػالـ  اػب اىػنس دراىػر الػرحست 
لفػػػن م رجماػػػه أػػػي   نلػػػه هػػػذا ممػػػن نءػػػؾ اف اهماػػػر هػػػذا المالضػػػالع  لػػػدال الاضػػػحر 
نىامن أي ال لرؼ  اب ارامه أي هذا المحالر ، هذا اللسالاف الاف  نف الدال لاسنظر 
 اسػػػػػػػػػػػه ناػػػػػػػػػػػر ملقػػػػػػػػػػػد ل ػػػػػػػػػػػف اللحػػػػػػػػػػػث  ػػػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػػػرحست اللاماػػػػػػػػػػػر أػػػػػػػػػػػي   ػػػػػػػػػػػنا 

الػػرحست أاػػػه ءػػي  مػػػف  )) المسػػ ظـ أػػي اخلػػػنر الماػػالؾ الارمػػػـ (( ال وػػساؼ هػػػذئ
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الولاللر نف هذئ الرحست ن  قع أي مالضػالع الاحػد الاسمػن لفػن  ءػللن فن الوػالرهن 
 المخ افر اللـ   ف لطراقر الاحدال . 

 الخالصة 
ممػػن  قػػػدـ سىػػػ خاا لػػرف   ػػػنا المسػػػ ظـ نلػػػف الجػػالزي الػػػد خاػػػر موػػػدر 
ز لملرأػػر مػػػف قوػػػد لحػػػداد مػػػف حماػػػر اللاػػػـ أػػػي القػػػرف الىػػػندس الفجػػػري الػػػذي  ماػػػ

لنس قنؿ ىانىي  لار مف  ور الىاطرال الىاجالقار إلب  وػر انىػ قسؿ الال حػرر 
اللرلي، القد  ءؼ الف الجالزي مف خػسؿ هػذئ الػرحست جنسػا مفمػنا مػف المسمػ  
الف راػر ال ال قنأاػػر ال ػي  ػػنف  اافػن هػػذا اللوػػر ، الهػي اهماػػر الرحاػر أػػي  حوػػاؿ 

  اال اإلىسند ، 
انىػػػ فندال مػػػسفـ أقػػػد االرد المػػػرات ال ػػػي   ػػػرر أافػػػن القػػػدـ الىػػػمنع ، اللقػػػن  الحفػػػنظ ال 

ءنر ه إلب  الرحست اللامار لللض م رجماه ح ب  نست اسلت للضفـ لنلرحنؿ ، الا 
 دـ إ منؿ للضفـ لرحا ه لىلا من ، الاللاد الذي رحؿ الاه الم رجـ له السػالع اللاػـ 

ر مػػف الػػذي  اقػػنئ أػػي رحا ػػه ، أضػػسا  ػػف ذلػػؾ اظفػػر م نسػػر لحػػداد أػػي ذلػػؾ اللوػػ
 السفػػن مر ػػزاا نىػػ قطنا  ػػدد  لاػػر مػػف طػػسا الػػرحست اللامػػي الػػذاف سفاػػالا مػػف 
 االمفن ال امنمفن الاءنر إلػب اىػ اطنف للظمفػـ أػي لحػداد مػف اجػؿ الحوػالؿ  اػب 
اللاػػاـل الم سال ػػر ، ال ػػذلؾ  لػػرض إلػػب انحػػالاؿ المنداػػر لارحػػنلاف ، لػػذا الػػد ال  ػػنا 

حجاػه خنوػر  اػػب ناػرئ ممػف وػػسؼ جاػداا لملرأػػر ام ػنؿ هػؤن  الا ىػػله ار  موػدر
 أي هذا ان جنئ . 
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Conclusion 

Draw from the foregoing that the book of Ibn al-muntazam, is a 

good source of knowledge of the intent of the Baghdad 

campaign of science in the sixth century AH which was marked 

by a major political transition from the era of control to the 

Seljuk era of Arab liberation and independence, has revealed 

Jawzi through these travels by the important features of the 

intellectual Cultural and that it was in this era, is the importance 

of flight in the collection of high attribution, The hearing, and to 

meet conservation and use of them he has made of times of 

repeated trips to some of the scientific staff interpreter were so 

mean some Balrahal, and its reference to non-completion of 

each trip for some reason, and the country, who left him his 

interpreter and the type of science, which was received on the 

trip, as well as this shows the status of Baghdad at the age of 

being a center to attract a large number of students who 

energized the scientific flights of the sciences, scientists and 

referred to the settlement Bazmanm in Baghdad in order to 

obtain various sciences, as well as exposure to the material 

conditions of Rahalin, so the book is a source of 

Good to see people like those and earn Arhadjih especially 

others who have class in this direction 
 

 

Prof.dr.fatima zabar enizan 

Arab scientific heritage revi. 

Baghdad university 
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 المبحث األول: ابن الجوزي السيرة والمكانة العممية
 أسمه  -1

الػػال الفػػرج  لػػد الػػرحمف لػػف الػػي الحىػػف  اػػي لػػف محمػػد لػػف  اػػي الجػػالزي 
، القػد اخ اػؼ المؤلفػالف أػي ىػسر (7)ري اللحػدادي الفقػه الحسلاػيالقرءي ال مامي الل ػ

 .(4)، أي مداسر لحداد(3)هػ 572، ان اسه  اب اررج  اللد أي ىسر (0)ماللدئ
  ألـقابه -2

، الالف الجػالزي (6)، الااقػا جمنؿ الداف (5)الفرج لرلي ا سب الجالزي الف  نف
ؾ القػنا ذات طػنلع  امػي ، ان اسػه  نسػت هسػن(7)ال ي  رجع لسىله الػب احػد اجػدادئ

اىلحت  ااه أي للض انحانف   ءؼ لسن للض مف جالاسا حان ه اللامار ، الهي 
، (70)، المػػػؤرخ(77)، الػػػالا ظ(72)، المفىػػػر(9)، الفقاػػػه(8) اػػػب السحػػػال ان ػػػي  المحػػػدث

، الموسؼ اذ وسؼ أي أسالف  ػدال  مػن اقػالؿ الػف   اػر  سػه )) (73)انداا الاحالي
الوػػحنر سحػػالاا مػػف  ا منمػػر موػػسؼ ال  ػػا لاػػدئ سحػػالاا ... جمػػع الموػػسفنت ال لػػنر ال 

 . (74)مف منم ي مجادال((
 نشأته  -3

قػػػد  اقػػػب الػػػف الجػػػالزي  رلاػػػر داساػػػر قنممػػػر  اػػػب اىػػػنس الػػػ لاـ الان  ىػػػنا 
لمخ اؼ اللاالـ الالملنرؼ ، اذ الجه مسذ سلالمر اظفنرئ  الجافنا  امانا أقد اسقطػع الػب 

داد  نسػػت اسػػذاؾ مر ػػزاايا  اماػػنا ، نىػػامن الاف لحػػ(75)الػػدرس الحضػػالر مجػػنلس اللاػػـ
لالامن  اللطػنللي اللاػـ انمػر الػذي ىػن د الػف الجػالزي أػي  اقػي  االمػه أػي مرحاػر 

،  اػػب اػػد  لػػنر (77)، لػػذا أقػػد اخػػذ الػػف الجػػالزي  االمػػه المخ افػػر(76)مل ػػرال مػػف  مػػرئ
 .(79)، ح ب اول  امنـ الق ه ال سمر  ورئ(78) امن  لحداد الءاالخفن



 
 
 

 
 

 
 

027 

 هـ ( 795الرحالت العلمية في كتاب المنتظم ألبـن الجوزي ) ت 
 الصكريأ . د . الـدكتورة فاطمة زبار عنيزان 

 مصنفاته  -4
مػػف المؤلفػػنت ، جلػػػات مسػػه مؤلفػػنا اءػػنر وػػػسؼ الػػف ا لجػػػالزي  ػػدداا  ػػػلارا ا

الاه لنللسنف ، القد الوفػت مؤلفن ه لنسفن ذات طػلالر خنور حمات لومنت  قػنأار 
أفي  نلجت  مالضال ػنت م لػددال الم سال ػر المسفن أي ال نراي   المس ظـ أي  ػنراي 

، الزاد (07)المسػػ ظـ، المخ وػػر (02)الماػػػالؾ الانمػػـ أػػي ا  ػػر مػػف ا س ػػي  ءػػر مجاػػد
،المػػف   لػػه انخػػرم اخلػػنر اهػػؿ (03)، أػػي  اػػـ ال فىػػار أػػي ارللػػر اجػػزا (00)المىػػار

. ال ػػػ نا )) انذ ػػػان  (( أاػػه اخػػػلنر الا ػػنر (04)الرىػػالخ))لمقدار السنىػػي الالمسىػػػالخ((
، ال  سلاػػه (06)، ال اقػػا  مففػػاـل اهػػؿ ان ػػنر أػػي مخ وػػر الىػػار الانخلػػنر(05)موػػر

، رؤالس القالارار أػي (08)، رالح انرالاح(07)" مالاىـ اللمرالسنمـ اللمر  اب " حفظ 
، (32)، ال ىػػػػارال  مػػػػراف  لػػػػد اللزاػػػػػز(09)الخطػػػػا الالمحنضػػػػرات الالػػػػال ظ الال ػػػػذ ار

الالالأػػن أػػي  (33)، الماللػػد السلػػي(30)، ال ماػػ قط الح ناػنت(37)المسنقػا  مػػر  لػػد اللزاػػز
 .(35)، الالانقال ر أي الال ظ(34)أضناؿ الموطفب

 رحالته العممية  -5
ـ مف  حوااه اللنلي لالااـل ال االمه الم سال ر ان اسػه لػـ   ػف لػه  اب الرن

اار رحار  امار ىالا  داخػؿ اللػراؽ اـ خنرجػه لطاػا اللاػـ  ػدا ىػفرئ ندا  أراضػر 
هػ ال ي ال قب مف خسلفمن للدد مف اللامػن  553هػ ال 547الحج مر اف أي  نمي 

 .(36)الذاف اخد  سفـ
 وفاته  -6

،  اب (37)هػ597ي  ءر مف ءفر رمضنف ىسر  الأي أي لاار الجملر  نس
 .(38)ا ر مرض لـ امفاه طالاسا 

 المبحث الثاني : الرحالت العممية في كتاب المنتظم 
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  توطئة
 نسػػػت الرحاػػػر أػػػي طاػػػا اللاػػػـ مػػػف لػػػالاـز طراػػػؽ اللػػػػامن  . المػػػسفجفـ أػػػي 
ال حوػاؿ اللامػي ، أ ػػنف طنلػا اللاػـ ارخػػذ  ػػف ءػػاالخ لاػدئ  ػـ ارحػػؿ الػب اللاػػداف 

خرم لمقنلار الءاالخ مف اللامن  نجؿ الىػمنع مػسفـ الانخػذ  ػسفـ قػدر انم ػنف ار
 مػػػػن اقػػػػالؿ الػػػػف الوػػػػسح لفػػػػذا الخوػػػػالا  )) ... الاذا أػػػػرغ مػػػػف ىػػػػمنع اللػػػػالالي 

، اذ هجػػر ال  اػػر مػػسفـ االطػػنسفـ (39)الالمفمػػنت ال ػػي للاػػدئ أاارحػػؿ الػػب ناػػرئ ... ((
الاس قاػالا مػف لاػد الػب اخػر طالػنا  القطلالا المىنأنت الطالاار الءنقر ال حماالا الوػلنا

لالاـ ال مال قاف اللػرم لػاف  امنمفػن ال  سمػذ فن جػن ااف اللػنلـ اإلىػسمي اءػله مػن 
، لذا اولحت الرحار أػي اللوػػالر اإلىػسمار ملاػنراا لاح ػـ (42)ا الف لمداسر الاحػدال

 .  (47) اب مى الم اللامن  الالفقفن 
 أهـمية الرحمة في كتاب المنتظم  -1

ماػػر الرحاػػر أػػي  حوػػاؿ  اػػال اإلىػػػسند ، القػػدـ الىػػمنع ، اللقػػن  ال سظػػراا ره
، أػػػقد  ػػنف نلػػف الجػػالزي اءػػنرال أػػي   نلػػه لقىػػـ ممػػف (40)الحفػػنظ ، الانىػػ فندال مػػسفـ

رحػػػاالا أػػي طاػػا اللاػػـ لنلفػػنظ ال لػػنرات دقاقػػر  ل ػػػس لسػػن اه مػػنمفـ  لفػػذئ السنحاػػر 
لساىػػنلالري )) رحػؿ أػي اللػامار سحال قالله أي  رجمػر الػراهاـ لػف هػنسي الػال اىػحؽ ا

 ، الأػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  رجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر لقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف مخاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد (43)طاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا اللاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ ... ((
، الأػػػي  رجمػػػر محمػػػد لػػػف سوػػػر (44)))  نسػػػت لػػػه رحاػػػر مءػػػفالرال الطاػػػا مءػػػفالر ((

، الأػي  رجمػر محمػد لػف (45)المرالزي ))... الرحؿ الب ارموػنر أػي طاػا اللاػـ ((
الأي  (46)..((ىاامنف الالاىطي ))...الرحؿ أي طاا الحداث الب انمونر الللادال.

، الأػػي  رجمػػر (47) رجمػػر  لػػد الماػػؾ  لػػف محمػػد الجرجػػنسي ))... ىػػنأر الػػلسد ..((
، الأػي  رجمػر محمػد  (48)م ي لف احمد ))... احد الرحنلر أي طاا الحػداث ...((
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، الأي  رجمػر  لػد ار لػف الػراهاـ )) ... (49)لف جلفر )) ... رحؿ الب اللسد...((
، الأي  رجمػر  لػد الػرحمف لػف محمػد )) ... (52)..((احد الرحنلاف أي طاا اللاـ..

، الأػػػي  رجمػػػر محمػػػد لػػػف احمػػػد (57)ال ػػػنف احػػػد ممػػػف رحػػػؿ أػػػي طاػػػا اللاػػػـ ...((
، الأػي  رجمػر محمػد لػف (50)الرامىسي ))...الىنأر ال  ار الىمع ال  ار الرحؿ... ((

ملاػػػسا هسػػػن ىػػػفرئ مػػػف اجػػػؿ  (53)طػػػنهر المقدىػػػي )) ... ىػػػنأر ال  ػػػا ال  اػػػر ...((
أضػػػسا  ػػػف اللاػػػـ ، الأػػػي  رجمػػػر الحىػػػػف لػػػف احمػػػد الفمػػػذاسي ))... ىػػػنأر  ال  نلػػػر

 . (54)ال  ار أي طاا اللاـ ((
 تكرار الرحمة  -2

ال نف االرد المرات ال ي    رر أافن الرحست للض م رجماه سحال قالله أي 
 رجمر محمد لف احاب لػف  لػد ار لػف خنلػد الساىػنلالري ))... الرحػؿ الػب الػامف 

 .(55)رال  منسي  ءرال مرال ... ((مر اف الالب اللو
 الرحال لقب لبعض مترجميه  -3

الاسلػػت للضػػفـ لنلرحػػنؿ ل  ػػرال رحس ػػه ، سحػػال قاللػػه أػػي  رجمػػر أاوػػؿ لػػف 
، الأػػػػػي  رجمػػػػػر  لػػػػػدار لػػػػػف الػػػػػراهاـ (56)محمػػػػػد لػػػػػف المىػػػػػاا ))... الرحػػػػػنؿ ...((

، الأػػػػي  رجمػػػػر احمػػػػد لػػػػف محمػػػػد المػػػػنلاسي )) ... احػػػػد (57)))...احػػػػد الرحػػػػنلاف..((
 .(58)لر ... ((الرحن

 عدم أكمال الرحمة  -4
الاحانسػػنا اؤ ػػد  ػػػدـ ا مػػنؿ المػػػ رجـ لػػه رحا ػػه اللػػػامار لىػػػلا مػػن اال حػػندث 
طنرم ، سحال قالله أي  رجمر زاند لف الخااؿ )) قدـ لحػداد الحػدث لفن  ػف الػراهاـ 
لػػػف الػػػػػمسذر الحزامػػػػي المىػػػػػدد الالراهػػػػػاـ لػػػف لءػػػػنر الرمػػػػندي ، رالم  ػػػػػسه الػػػػال ل ػػػػر 

ـ وػػنر الػػب اللوػػرال ال ػػالأي للىػػػفنف أػػي طراػػؽ المداسػػر قلػػؿ اف اػػدخؿ الءػػنألي  ػػ
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، الأػػي  رجمػر الػػػقالا لػػف اىػػحنؽ لػػف  ػػػ لر الالاىػػطي ))...سػػزؿ لحػػػداد (59)م ػر..((
لنلجػػػنسا الءػػػرقي أػػي ىػػػالؽ ال س ػػن  الحػػػدث لررللػػر احػػػنداث الال ػػػدهـ احػػػد فـ مػػف 

سلػػنري ))... رحػػؿ الػػب موػػر الحػػػد أػػػمنت...((، الأػػي  ػػػرجمر  ػػػلد ار لػػف محمػػد ان
أ ػػػالأي لفػػػن ((، الأػػػي  رجمػػػر ىػػػلاد لػػػف احمػػػد )) قػػػدـ لحػػػداد الحػػػدث لفػػػن  ػػػف الػػػي 
الللػػنس انوػػـ الناػػرئ أػػرالم  سػػه الػػال اللػػس  الالاىػػطي ال ػػالأي  سػػد اسوػػراأه مػػف 
الحج أي جمندم اناللب ...((، الأي  رجمر الزلار لف  لد الالاحد اللحدادي )) ... 

الالف ون د الىػمع لنللوػرال الخالرىػ نف الاوػلفنف اللػسد  سزاؿ ساىنلالر ىمع اللفالي
اذرلاجنف  ـ دخؿ لسد خراىنف أىمع أافن ال  ار  ـ اسورؼ الب اللورال ، ال ػالأي 

 .(62)أي المالوؿ ... ((
 اسم البمد الذي رحل اليه  -5

ال  اػػراا مػػن اءػػار الػػب اىػػـ اللاػػد الػػذي رحػػؿ الاػػه الم ػػرجـ لػػه الاللاػػـ الػػذي درىػػه 
 ػػسفـ، سحػػال قاللػػه أػػي  رجمػػر ىػػاامنف لػػف مللػػد)).. الرحػػؿ أػػي  الاللامػػن  الػػذاف اخػػذ

،  (67)اللاػػـ الػػب اللػػراؽ الالحجػػنز الموػػر الالػػامف القػػدـ لحػػداد أػػذا ر الحفػػنظ لفػػن ((
ال رجمػػر محمػػد لػػف جلفػػر ))... رحػػؿ الػػب الػػلسد ... أىػػمع لاسىػػنلالر إلػػراهاـ لػػف 

فػػر الفراػػنلي  اػػي السظرامػػه . اللػػنلراي محمػػد لػػف ااػػالا اللجاػػي الاقراسػػه. الللحػػداد جل
الام نلػػػه .اللنل الأػػػر  لػػػػد ار لػػػف محمػػػد لػػػػف ىػػػالار الطلق ػػػه ، اللنللوػػػػرال الػػػن خاافػػػػر 

،  (60)القنضػػي،ال لػػنرهالاز  لػػداف لػػف احمػػد،اللنلحجنز احمػػد لػػف ازاػػد الاقراسػػه...((
ال رجمػػر محمػػد لػػف احمػػد ))ىػػمع لساىػػنلالر الػػن ل ػػر لػػف خزامػػر الالػػن الللػػنس ال قفػػي 

الػػري اللحػػداد الال الأػػر الالحجػػنز الالجزاػػرال الالءػػنـ الاقراسفمػػن الخػػرج الػػب طلػػر اىػػ نف ال 
، ال رجمػػػر محمػػػد لػػػػف  مػػػػر ))... مػػػػف اهػػػؿ لخػػػنرا ىػػػػنأر الػػػلسد أىػػػػمع  (63)...((

لساىنلالر اللخنرا الىمرقسد الهمذاف اللحداد الاقنـ لفػن مػدال  ػـ  ػند الػب مػن الرا  السفػر 
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.. الأي  رجمر محمد لف الحىاف )) . (64)الى ف ىمرقسد  ـ  ند الب الحجنز .. ((
ىنأر ال  ار الب اللوػرال الم ػر الموػر الالءػنـ الالجزاػرال اللػسد ال حػالر اللػسد أػنرس 

)) ..(65). 
 

 رحمة طالب العمم الى عالم معين  -6
الأي للػض ال ػراجـ  ػنف اءػار الػب ار حػنؿ طػسا اللاػـ الػب الم ػرجـ إلاػه 

سحػال  لءفر ه اللامار ال اال إىسندئ النارئ مف الممازات ال ي  ؤهاه لقدالـ هالن  إلاػه،
قاللػه أػػي  رجمػػر  اػي لػػف احمػػد الحمػنمي ))... لػػال رحػػؿ رجػؿ مػػف خراىػػنف لاىػػمع 

، ال رجمػر محمػد لػف  اػي (66)مف الي الحىف الحمنمي لػـ   ػف رحا ػه ضػنملر ..((
ال رجمػػر االىػػؼ لػػف الحىػػف  (67)))...رحػػؿ السػػنس الاػػه مػػف الػػلسد للاػػال اىػػسندئ ..((

 ))... رحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي سلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ انوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلفنسي أقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا 
لػف احمػد ))...  ف، ال رجمر  لد الػرحم (68)ل  ار ... الاس قؿ الب لحداد ...(( ااه ا

 . (69)رحؿ إلاه ارممر الاللامن  ... ((
 دور بغداد في استقطاب الرحالة في طمب العمم  -7

ال نست لحداد أي  ور الػف الجػالزي مػف ا  ػر المػدف اإلىػسمار اىػ قطنلنا 
افن أي هذئ الحقلر لءػ ؿ خػنا أ  ػر لطالر اللاـ ، لذا سرائ السي لذ ر مف الرد إل

، القاللػه (77)،ال))دخؿ الب مداسر الىسـ...(((72)مف اى لمنؿ  لنرال))قدـ لحداد...((
أػػي  رجمػػر إلػػراهاـ لػػف هػػنسي الساىػػنلالري )) رحػػؿ أػػي طاػػا اللاػػـ الػػب لحػػداد ... 

،  من اءار الب اى اطنف المر جـ له للحداد أي ا سن  رحا ه ، سحػال قاللػه أػي (70)((
، ال رجمػت محمػد لػف (73)ر داالالد لف  اي )) ...  ـ قدـ لحداد أى سفن ... (( رجم

الحىػػػف انزدي )) سءػػػر للمػػػنف ال سقػػػؿ أػػػي جزامػػػر اللحػػػر الاللوػػػرال الأػػػنرس... الالرد 
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، ال رجمػر محمػد لػف اػالسس )) (74)لحداد للد اف اىف أرقنـ لفن إلب اخػر  مػرئ...((
رجمػػػػػػػر  اػػػػػػػي لػػػػػػػف ،ال (75)... الرحػػػػػػػؿ أػػػػػػػي طاػػػػػػػا اللاػػػػػػػـ ... الىػػػػػػػ ف لحػػػػػػػداد...((

ال رجمػر  اػي لػف احمػد الفػنلي ))  (76) اىب))...اقنـ للحػداد الػب اخػر  مػرئ ...((
... اقنـ لنللورال مدال الىمع لفن مف الي  مر لف  لد الالاحد الفنءمي القدـ لحػداد 

، اال مػػف  ػػنف اقػػاـ للحػػداد مػػدال ا سػػن  رحا ػػه  ػػـ ارحػػؿ  سفػػن ، (77)أرىػػ الطسفن ... ((
 لػف محمػد انسلػنري ))اقػنـ للحػداد مػدال ... أرحػؿ الػب سحال قاللػه أػي  رجمػر  لػدار

، ال رجمر  لػد ار لػف  اىػب ارسدلىػي ))...اقػنـ للحػداد مػدال ... (78)مور ... ((
،  مػػػن اءػػػنر الػػػب دخػػػالؿ للػػػض م رجماػػػه الػػػب لحػػػداد النارهػػػن مػػػف المػػػدف  ػػػـ (79)((

ي ، ار حنلفـ مسفن ال الد فـ مرال اخػرم مػف اجػؿ الحوػالؿ  اػب اللاػـ اللقػن  المءػنا
ػالا الفػمذاسي ))دخؿ الب لػحداد ال ػنف قػد دخافػن ااسحال قالله أي  رجمر االىؼ لف 

للػػد الىػػ اف الاررللمنمػػر أ ػػػفقه  اػػب الػػي إىػػحنؽ ح ػػب لػػرع أػػي الفقػػه  ػػـ  ػػند الػػب 
، اال  ػػنف اءػػار لػػدخاللفـ الػػب لحػػداد ال ػػالد فـ (82)مػػرال ... ال ػػػند الػػب لػػػحداد ... ((

 رجمػػر الحىػػف لػػف احمػػد الفمػػذاسي )) ... الػػب لسدهػػـ مػػرال اخػػرم، سحػػال قاللػػه أػػي 
ىػػنأر ال  اػػر أػػي طاػػا اللاػػـ ... القػػدـ لحػػػداد أػػر  ر مػػف الىػػػمنع الحػػػوؿ ال ػػػ ا 

 . (87)ال ػ ارال ال ػند الب لاػدئ هػمذاف ... ((
 
 
 
 األحوال المادية لمرحالة من مترجمه  -8

الاػػػالرد أػػػي للػػػض ارحاػػػنف ارحػػػالاؿ المنداػػػر لام ػػػرجـ لػػػه المن الاجففػػػه مػػػف 
الؼ مندار أي ا سن  رحا ه ، سحال قاللػه أػي  رجمػر إلػراهاـ محمػد المز ػي ))... ظر 
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ىملت إلراهاـ المز ي اقػالؿ اسفقػت  اػب الحػداث لػدار مػف الػدسنسار القػدمت لحػداد 
أػػي ىػػسر ىػػت  ءػػرال رىػػمع مػػف الػػف وػػن د الملػػي خمىػػالف الػػؼ درهػػـ لضػػن ر 

ب اوػػحنا أرجلػػت الػػب ساىػػنلالر الملػػي اقػػؿ مػػف  ا فػػن اسفقػػت مػػن ذهػػا مسفػػن  اػػ
، ال رجمر خنلد لف احمد ))... اسفقت أي طاا اللاػـ ا  ػر مػف الػؼ (80)الحداث ((

، الهذا دلاؿ  اب قانـ الم رجـ له لنإلسفنؽ أي ىلاؿ اللاـ ممف (83)الؼ درهـ ...((
 ػػنسالا مػػف الماىػػالراف ، إن إف هسػػنؾ مػػف  ػػنف الػػنسي مػػف القاػػر إن اسفػػـ احروػػالف 

الله أي  رجمر محمد لػف  اػي الػدامحنسي )) ...  اب الرحار أي ىلاؿ اللاـ سحال ق
 فقػػه للاػػدئ  ػػـ دخػػؿ إلػػب لحػػداد اػػاـل الخمػػاس ىػػندس  ءػػر مػػف رمضػػنف ىػػسر  ىػػع 

 . (84) ءرال أ فقه ... ال نسب الفقر أي طاا اللاـ ...((
 الظروف التي كانت ترافقهم أثناء الرحمة  -9

ن أضػػػسا  ػػػف ذلػػػؾ أرسػػػه  ػػػنف اػػػالرد للػػػض الظػػػرالؼ ال ػػػي  ػػػنف الػػػنسي مسفػػػ
م رجمه أي رحس فـ ان اسفـ  نسالا االاواالف رحا فـ مػف اجػؿ انىػ زادال مػف اللاػـ، 
سحال قالله أي  رجمر محمد لف إدراس لف المسذر )) ... خرجت أػي طاػا الحػداث 

، ال رجمػر  لاػد (85)أرحوات اسػي مءػات  اػب قػدمي زاػندال  اػب الػؼ أرىػي... ((
انا راجسا دخؿ الءنـ الاقنـ للات ار لف محمد اللى ي )) ... الحج مف ساىنلالر ونأ

، (86)المقػػدس اءػػفر  ػػـ خػػرج الػػب موػػر اللػػسد المحػػرا  ػػـ حػػج مػػف المحػػرا ...((
، (87)ال رجمػػػر احمػػػد لػػػف ىػػػامنف ))...ال ػػػنف امءػػػي أػػػي طاػػػا الحػػػداث حنأاػػػنا ...((

ال رجمػر ىػلد الخاػر لػف محمػد ارسدلىػي ))... ىػنأر مػف لػسد ارسػدلس إلػب الػلسد 
نىػػػب الءػػػدامد  ػػػـ دخػػػؿ لحػػػداد ال فقػػػه  اػػػب اػػػد الػػػي حنمػػػد الوػػػاف الر ػػػا اللحػػػر الق

 .  (88)الحزالي ...((
 ممارسة التجارة إلى جانب الرحمة العممية  -11
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ال ػػنف اءػػار إلػػب ممنرىػػر للػػض م رجماػػه ال جػػنرال إلػػب جنسػػا رحاػػ فـ أػػي 
طاػػا اللاػػـ اللقػػن هـ لامءػػناي لاىػػمنع مػػسفـ الارخػػذ  ػػسفـ ، سحػػال قاللػػه أػػي  رجمػػر 

لحػػػدادي )).... خػػػرج مػػػف لحػػػداد لا جػػػنرال الدخػػػؿ مػػػن الرا  السفػػػر احمػػػد لػػػف محمػػػد ال
الر ا اللحر إلب الفسد ال  ر منله الهال حراا  اب الزاندال القد ىمع الن جلفر لف 

 .(89)المىامر الالن سور الزاسلي النارهمن...((
 الرحمة من اجل عمم معين 

الأي للض ارحانف اؤ د اف خرالج م رجماه أي رحس فـ اللامار مف اجؿ 
انىػػ زادال مػػف  اػػـ ملػػاف مػػف اللاػػاـل أػػي الػػلسد ال ػػي ارحاػػالف الافػػن  ػػرف ا ػػالف أػػي 
 اػػاـل القػػرحف سحػػال قاللػػه أػػي  رجمػػر محمػػػد لػػف احمػػد المػػرالري )) ... الىػػنأر ال  اػػر 

له أػي  رجمػر محمػد لػف اال أي طاا الحداث سحال قال  (92)أي طاا  اـ القرحف...((
، الأػي (97)احمد))...الىنأر أػي طاػا الحػداث إلػب الػلسد ال  ػا ال  اػر الجمػع...((

)) ... طاػػا الحػػداث لسفىػػه أػػي ال ػػػلر القػػػدـ   رجمػػر محمػػد لػػف  اػػي لػػف  لػػدا ر
، الأػي (90)لحػداد ىسػر  منف  ءػرال الارللمنمر أىمع مػف الػي الحىػػف لػف مخػػاد .. ((

، سحػػال قاللػػه أػػي  رجمػػر محمػػد لػػف  تاػػاـل ارخػػرم  ػػنلقرا اطاػػا أػػرع مػػف أػػرالع الل
، ال رجمػػػػر (93)احمػػػػد الرامىػػػػسي ))... الرحػػػػؿ أػػػػي طاػػػػا القػػػػرا ات ال الحػػػػداث... ((

محمد لف احمػد اللػردي )).. ىػنأر أػي طاػا القػرا ات الػلسد اللنمسػر ال لػر مػن الرا  
 .(94)السفر..((

جاػػػداا لملرأػػػر  ام ػػػنؿ هػػػؤن  ، المػػػف الجػػػدار لنلػػػذ ر اف ال  ػػػنا الػػػد موػػػدرا ا
 الا ىله ارجحار خنور  اب نارئ ممف وسؼ أي ضال  هذا ان جنئ . 

 الدوافع األخرى لمرحمة العممية :  -11
 الحج  -1
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القد ذ ر الف الجالزي الدالاأع ارخػرم لارحاػر هػي الحػج ، الل ػف هسػنؾ مػف 
اقالـ أي إ سػن  ذلػؾ لنل حػداث اال الىػمنع ، سحػال قاللػه أػي  رجمػر محمػد لػف اػالسس 

، ال رجمػػػر احمػػػد لػػػف (95).. الرحػػػؿ أػػػي طاػػػا اللاػػػـ الحػػػج ارللػػػاف حجػػػر ... (()) .
 اي )) ... ا  ر مف الىمنع مف اللحدادااف الرحؿ إلب اللورال  ـ إلب ساىنلالر  ـ 

لحػداد الخػرج إلػب  إلػبإلب اوػلفنف الدخػؿ أػي طراقػه إلػب همػذاف الالجلػنؿ  ػـ  ػند 
 (96)ىػػسر... ((الءػػنـ الىػػمع لدمءػػؽ الوػػالر الالوػػؿ إلػػب م ػػر القػػد حػػج أػػي  اػػؾ ال

لػػف هػػالازف )) .. خػػرج إلػػب الحػػج أػػي رأقػػر أافػػن الػػال الملػػنلي  ـال رجمػػر  لػػد ال ػػرا
الجػػػػالاسي ال الػػػػال ل ػػػػر اللافقػػػػي أىػػػػمع ملفمػػػػن الحػػػػداث للحػػػػداد الالحجػػػػنز  ػػػػـ اماػػػػب 

 ال رجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه احمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف محمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد الخراىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنسي  (97)الحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداث ..((
اللاػػـ ، الهسػػنؾ مػػف اطاػػا (98)))... الحػػج خمػػس حجػػنت الجػػنالر لم ػػر ىػػساف ...((

لنلمسػػنطؽ ال ػػػي امػػػر  اافػػػن أػػػي إ سػػػن   رحا ػػه لاحػػػج  قاللػػػه أػػػي  رجمػػػر طػػػنهر لػػػف 
 .(99)محمد الساىنلالري ))...قدـ لحداد حنجنا الحدث لفن  ف جمن ر ..((

 مهمات رسمية    -2
جنسػػػا الرحاػػػر اللاماػػػر رحػػػست   ااػػػؼ لمفػػػنت  إلػػػبالاحانسػػػن اخػػػرم   ػػػالف 
ي اءػػحافن حسػػذاؾ ، سحػػال قاللػػه أػػي ح ػػـ الظاف ػػه ال ػػ ايرىػػمار مػػف قلػػؿ حػػن ـ لاػػدئ 

 رجمر القالا لف اىحنؽ ))... اللي قضػن  سوػالاف أخػرج إلافػن الدخػؿ لحػداد أػي 
 .(722)طراقه الحدث لفن ...((

 متابعة رحالت المترجمين من قبل ابن الجوزي  -1
 مػػػن  ػػػنف الػػػف الجػػػالزي أػػػي  ػػػػ نله))المس ظـ أػػػي إخلػػػنر الماػػػالؾ الارمػػػـ (( 

رحس فـ ر  ر مف لاػد الح ب الم نف الذي اسزلالف له  ا  لع اخلنر  راجػمه أي إ سن 
اال اللاػػد الػػذي اقامػػالف لػػه ، المػػن هػػي ار مػػنؿ ال ػػي اقالمػػالف لفػػن ، سحػػال قاللػػه أػػي 



 
 
 

 
 

 
 

072 

 هـ ( 795الرحالت العلمية في كتاب المنتظم ألبـن الجوزي ) ت 
 الصكريأ . د . الـدكتورة فاطمة زبار عنيزان 

 رجمػر اىػملاؿ لػػف محمػد انوػػلفنسي )) ... قػدـ لحػداد محػػدث  ػف الػػي ل ػر لػػف 
لػف ، ال رجمػر محمػد (727)رسدال النارئ الاماػب لجػنمع المسوػالر  س ػاف مجاىػنا ... ((

ساىػػػنلالر أىػػػمع لفػػػن اللػػػنلري الهمػػػذاف اللحػػػداد  إلػػػبمسوػػػالر الىػػػملنسي )) ...رحػػػؿ 
اوػلفنف  إلػبالال الأر الم ر الرالم الحداث  الالرد لحػداد الال ػظ أػي السظنماػر الخػرج 

مرال اماب لفن منمر الارللاف مجاىنا أي جنملفػن القػد رااػت مػف  إلبأىمع لفن ال ند 
 .(720)امسمه  أرسه لـ اقور ... ((

 المترجمين أسباب رحيل  -2

أضػػس  ػػف ذلػػؾ أػػرف الػػف الجػػالزي احانسػػن لػػذ ر ىػػلا رحاػػؿ الم ػػرجـ لػػه مػػف 
لػف محمػد انسلػنري )) اقػنـ للحػداد  اللاػد ااخػر سحػال قاللػه ل رجمػر  لػد ار إلػبلادئ 

مػدال ال ػػنف اقوػػد الػػرد  اػب الءػػلرا  الالمسطقاػػاف الاللرالضػػااف أاػـ اا فػػت الاػػه لءػػدال 
، اال (724)، اال اىػػػػلنا اق وػػػػندار(723)(موػػػػر أ ػػػػالأي لفػػػػن ...( إلػػػػبهالىػػػػه أرحػػػػؿ 

 .(727)، اال ق ؿ(726)، اال  قا أ سر(725)ىانىار
 الخالصة 

ممػػن  قػػػدـ سىػػػ خاا لػػرف   ػػػنا المسػػػ ظـ نلػػػف الجػػالزي الػػػد خاػػػر موػػػدر 
لملرأػػر مػػػف قوػػػد لحػػػداد مػػػف حماػػػر اللاػػػـ أػػػي القػػػرف الىػػػندس الفجػػػري الػػػذي  ماػػػز 

نىػ قسؿ الال حػرر  وػر ا إلبلنس قنؿ ىانىي  لار مف  ور الىاطرال الىاجالقار 
اللرلي، القد  ءؼ الف الجالزي مف خػسؿ هػذئ الػرحست جنسػا مفمػنا مػف المسمػ  
الف راػر ال ال قنأاػػر ال ػي  ػػنف  اافػن هػػذا اللوػػر ، الهػي اهماػػر الرحاػر أػػي  حوػػاؿ 
 اال اإلىسند ، القدـ الىمنع ، اللقػن  الحفػنظ الانىػ فندال مػسفـ أقػد االرد المػرات ال ػي 

لامار لػللض م رجماػه ح ػب  نسػت اسلػت للضػفـ لنلرحػنؿ ،   رر أافن الرحست ال
ءنر ه   دـ إ منؿ للضفـ لرحا ػه لىػلا مػن ، الاللاػد الػذي رحػؿ الاػه الم ػرجـ  إلبالا 
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له السالع اللاـ الذي  اقػنئ أػي رحا ػه ، أضػسا  ػف ذلػؾ اظفػر م نسػر لحػداد أػي ذلػؾ 
مػي الػذاف اللور مف  السفػن مر ػزاا نىػ قطنا  ػدد  لاػر مػف طػسا الػرحست اللا

اىػػػ اطنف للظمفػػػـ أػػػي لحػػػداد مػػػف اجػػػؿ  إلػػػبسفاػػػالا مػػػف  االمفػػػن ال امنمفػػػن الاءػػػنر 
انحالاؿ المندار لارحنلاف ، لذا  إلبالحوالؿ  اب اللاالـ الم سال ر ، ال ذلؾ  لرض 

الػػد ال  ػػنا موػػدر جاػػداا لملرأػػر ام ػػنؿ هػػؤن  الا ىػػله ارحجاػػه خنوػػر  اػػب ناػػرئ 
 ممف وسؼ أي هذا ان جنئ . 

 
 
 
 



 
 
 

 
 

 
 

070 

 هـ ( 795الرحالت العلمية في كتاب المنتظم ألبـن الجوزي ) ت 
 الصكريأ . د . الـدكتورة فاطمة زبار عنيزان 

 هوامش

                                                           
(1)

التكملـ  لويٌـ ت ، هـ(( 656زكً الدٌن ابو محمد عبد العظٌم بن القوي المنذري )ت   
؛ 262 2م(، 1661هـ(  1311النقل  ،تحقٌـ  باـ ر عـواد معـرو) ، )الن ـ) ، ا د  ،
ا عٌـ ن وانبـ   هـ( ( ويٌـ ت 611ابو العب س امس الدٌن أحمد بن محمـد بـن كلكـ ن )ت

ــــــــروت، دار  ــــــــ س )بٌ ــــــــدكتور أح ــــــــ ن عب ــــــــ  ال ــــــــ ن ، تحقٌ ــــــــذا الزم ــــــــ   ه ابن
هـ(  (، مفتـ   661؛ أحمد بن مصطفى ط ش كبـر  زاد))  ت 353 1م(،1661الثق ي ،

ال ع د) ومصب   ال ٌ د) يً موضوع ت العلوم ، تحقٌ  ك مـ  بكـري عبـد الوهـ   ابـو 
؛ محمـد بـ  ر المو ـوي الكوان ـ ري 232 1لق هر)،دار الكت  الحدٌثـ ،دتت ( ،ا) النور
ـــ  ا ـــد   1313) ت ـــً احـــوا  العلمـــ   و ال ـــ دات ، تحقٌ ـــ ت ي هـــ( (روضـــ ت ال ن

ـــراهٌم ح ـــٌن، 422هـــ( (، 1362ا ـــم عٌلٌ ن ، ) طنـــران، منرا ـــتور،  ـــً أب ؛ عل
) القـ هر) ،مكتبـ  الننضـ   3ا تكدام المص در وطر  البحث يً الت رٌخ ا  المً ، ط

 ت113م (ت   1613المصرٌ ،
 
(2)

هـ( (، ال ـ م  624تـ   الـدٌن ابـو ط لـ  علـً بـن ان ـ  الكـ زن ابـن ال ـ عً ) ت  
ــداد، ــون ال ــٌر،) ب  ــوارٌخ وعٌ ــون الت ــً عٌ ــ( 1353المكتصــر ي ؛ 62  6م (، 1634ه

هـــ( (، المكتصـــر يـــً اكبـــ ر الباـــر، 232عمـــ د الـــدٌن بـــن ا ـــم عٌ  ابـــو الفـــدا  ) ت
؛ امس الدٌن ابـو عبـد   محمـد بـن احمـد بـن 131 3)الق هر) ، الح ٌنٌ ، دت ت (،1ط

هــ(( ، العبــر يــً كبــر مــن  بــر، تحقٌــ  الــدكتور صــال  الــدٌن 241)ت عثمــ ن الــذهبً
؛ محمـد  261   4م (،1666-1663المن د ويـااد  ـٌد ، ) الكوٌـت، حكومـ  الكوٌـت ،

  عبـد ه(( ، عٌون التوارٌخ ، تحقٌ  الدكتور يٌص  ال  مر ونبٌل264بن ا كر الكتبً )
؛ ابــو الفــدا  124 12،(م1622هــ(  1362دار الحرٌــ  للطب عــ  ،، المــنعم داود ) ب ــداد

 4هــــ( ( ، البداٌــــ  والنن ٌــــ  يــــً التــــ رٌخ ، ط224ا ــــم عٌ  بــــن كثٌــــر الدماــــقً )ت
؛ زٌن الدٌن ابو الفر  عبد الرحمن بـن اـن   26  13 ،م(1666) بٌروت ، المع ر) 

ه( ( ،الذٌ  على طبق ت الحن بل ، )القـ هر) ، 265الدٌن بن أحمد بن ر   الحنبلً ) ت 
ــ  ،  ــ( 1322ال ــن  المحمدٌ ــر 433 1م(، 1652ه ــً بك ــرحمن اب ــد ال ــدٌن عب ؛  ــال  ال
ــــ ت المف ــــرٌن ، ) طنــــران ،  611ال ــــٌوطً ) ت  و  12م ( ،  1663هــــ((، طبق

ـــً محمـــد عمـــر ، ط ) القـــ هر) ، ا  ـــتقال  الكبـــر  ،  1طبقـــ ت الحفـــ ظ ، تحقٌـــ  عل
؛ ا ــم عٌ  ب اــ  محمــد امــٌن الب بــ نً الب ــدادي ) ت  12م ( ،  1623  هــ( 1363
ــــــــ ريٌن 1336 ــــــــ  الع ــــــــ( ( ، هدٌ ــــــــ ر المصــــــــنفٌن ،  -ه ــــــــالفٌن و اث ــــــــم   الم  أ 

؛ باـ ر عـواد معـرو) ، ألمنـذري  523 1م ( ، 1655وك لـ  المعـ ر) ،  ،) ا تنبو  
 ت262 2م ( ، 1661ه(  1311  ، اوكت به التكمل  لويٌ ت النقل  ، ) الن ) ، األد
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(3)

هـ( ( ، الم ـتف د مـن ذٌـ  تـ رٌخ ب ـداد ، تحقٌـ   246أحمـد بـن اٌبـل الـدمٌ طً ) ت  
 ت 411ر  ل    معٌ  ( ،   -1613ه(  1431، )  ل)محمد مولود ك

 
(4)

ه( ( ، الن ـوم الزاهـ(ر)  124ي ) ت د م   الدٌن ابو المح  ن ٌو ) بن ت ري بر  
ــ هر) ، )القــ  ــتلٌ) والتر مــ  يــً ملــول مصــر والق هر) ، الما  ــ  المصــرٌ  الع مــ  للت

 ت125 6م ( ، 1622والطب ع  والنار ، 
 
 ت421؛ ال ٌوطً : طبق ت الحف ظ ،  125  15ي : الن وم الزاهر) دابن ت ر  بر (5)
 
(6)

؛ ابـن ر ـ  : الـذٌ  علـى طبقـ ت الحن بلـ ،  21   13ابن كثٌر : البداٌ  والنن ٌـ  ،   
 ت 433 1
 
(2)

هــ( ( ، اــذرات الــذه  يــً  1316الفــال  عبــد الحــً بــن العمــ د الحنبلــً ) ت  ابــو  
 ت 333   4اكب ر من ذه  ، )بٌروت ، المكت  الت  ري للطب ع  والنار ، د ت ت ( ، 

 
(1)

هــ( ( ،  562 مــ   الــدٌن : ابــو الفــر  عبــد الــرحمن بــن علــً بــن ال ــوزي ) ت   
 ت   112 2( ،  1663 ،الدار الوطنٌ  ، المنتظم يً ت رٌخ الملول وا مم، ) ب داد 

 
(6)

 ت  221،  266  13، نم ت   
 
(13)

 ت   251 13،  نم ت   
 
(11)

كن ، م لس دائر) المع ر) العثم نٌـ  د د الب) حٌدر ا 3الذهبً : تذكر) الحف ظ ، ط  
 ت  413 1،  ن؛ ابن ر   : م ت  1342 4م (،  1652ه(   1326
 
(12)

 ت  1342 4، نالذهبً : مت   
 
هـ( ( ، رحلـ  ابـن  614ابو الح ٌن محمد بن  بٌر بن احمد الكن نً ا ندل ً ) ت  (13)

 بٌـــر، تحقٌـــ  الـــدكتور ح ـــٌن نصـــ ر ، )القـــ هر) ، دار مصـــر للطب عـــ  ، د ت ت ( ، 
 ت   412  1؛ ابن ر   : متن ،  213 
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(14)

 ت 21   13ابن كثٌر : البداٌ  والنن ٌ  ،  
 
(15)

 ت 26 13ن ٌ  ، ابن كثٌر : البداٌ  والن  
 
(16)

؛ امس الدٌن محمد علـً بـن احمـد الـداودي )  1342 4الذهبً : تذكر) الحف ظ ،   
) القـ هر) ، ا  ـتقال   1ه( ( ، طبق ت المف رٌن، تحقٌ  علً محمد عمر ، ط 645ت 

 ت 223 1م( ،1622ه(   1362الكبر  ، 
 
(12)

 ت 1342 -4،  نالذهبً : مت  
 
(11)

 
 ت25،212،  24،  21، 21،  12 13، 263 6 ، نابن ال وزي : مت  
 
(16)

هـ(( ، مـر )  261ابـو محمـد عبـد   بـن ا ـعد بـن علـً بـن  ـلٌم ن الٌـ يعً ) ت   
) دائـر) المعـ ر)  1ال ن ن وعبر) الٌقظ ن يً معري  م  ٌعتبر من حـوادث الزمـ ن ، ط

 ت 416 3ه( ( ،  1331النظ مٌ  ، 
 
(23)

  ((23))
ٌن مـن الن ـر) الـى كاليـ  الم تضـً  ، تـ رٌخ   على ال نتوهو كت   مر  

ــد    ــ ن ، مصــطفى بــن عب ــول وا عٌ ــ  وتــرا م المل ــد الحدٌثٌ ــذ مــن الفوائ ــه نب ــر يٌ كبٌ
هـ( ( ، كاـ) الظنـون عـن ا ـ مً الكتـ  والفنـون، عنـً  1362الك ت  ح  ً كلٌف  ) 

ٌ بــ ن ك) طنــران ،  3بتصــحٌحه وطبعــه علــى ن ــك  المالــ) محمــد اــر) الــدٌن ، ط 
 ت   1151  2ه( ( ،  1321 – 1642نري ، موذر  ب
 
(21)

  ((21))
اكتصر المنـتظم الاـٌخ عـال  الـدٌن علـً بـن محمـد الـذي  ـ   عنـه المـولى   

  1151   2ويٌه اوه م كثٌر) واكالط صرٌح  ، ح  ً كلٌف  ، مت ن ، 
 
(22)

   ((22))
 ت  1151   2مت ن ،   

 
(23)

عـ ت العربٌـ  والمعربـ  ، ) القـ هر) ، ٌو ) الٌ ن  ركٌس ، مع ـم المطبو ((23))   
 ت   62م(   1622ه(    1346 ركٌس ت 
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(24)

   ((24))
 ت  51322طب  م  كت   مرات  المدل ٌن  بن ح ر   

 
(25)

ـــو  ) مصـــر ،  ((25))    ـــ  ،  162هـــ( (   1334مطب هـــ( ( ،  1336، ) المٌمن
 ت   62،  ركٌس ، مع م المطبوع ت ،    13 
 
(26)

   ((26))
 ، وهـو تـ رٌخ علـى ال ـنٌن  نمـن هـذا الكتـ   ب عتنـ   بروكلمـ  طب   طعـ   

ت  413   1ح  ً كلٌف  : كا) الظنـون ،  ؛26( ت  1162   3دن ،برا  الو ، ٌ) ل
 ت   62؛  ركٌس : م ت ن ،   411
 
(22)

   ((22))
 ت  62 ركٌس : م ت ن ،    

 
(21)

   ((21))
الـخ ت يـً المـواعظ )   ٌم و  ـ ري القلـم تتنمكتصر اوله الحمد هلل ب ري ال  

؛  ـركٌس ؛  615   1، حـ  ً كلٌفـ  ، م ت ن ،  66( ،   1336المطبع  العلمٌـ  ، 
 ت  62م ت ن ،  

 
(26)

،  ـركٌس ؛ م ت ن ت  64( ، يـً    1614 – 1332مطبـو  يـً ) ال م لٌـ  ت    
 ت  62 
 
(33)

) مـط مرٌن ، يٌه زٌ دات علـى كتـ   من  ـ  عمـر بـن عبـد العزٌـز ، عاو  ٌر) ال   
 ت  61 – 62  ، ( ،  ركٌس : م ت ن  1331الماٌد ، 

 
(31)

 161( ،    1633معه مقدم  ب لل   ا لم نٌ  للمو ٌوبٌكر ) بـرلٌن ، لٌب ـل ،    
 ت   61؛  ركٌس : م ت ن ،    1144   2ن، تح  ً كلٌف  : م ؛ 22 –
 
(32)

س : م  ـركٌ ؛ 1336طب  بن مش مكتصر رون  الم  لس للاٌخ عثم ن المٌـري   
 ت  61ت ن ،   

 
(33)

، ومــط  رٌــد) ا  بــ    55  1331 و 26،    1333طبــ  ح ــر مصــر    
 ت 61،  ركٌس ، م ت ن ،    41   1333بٌروت 

 
(34)

 ت  61 ركٌس : م ت ن ،   ؛ 56نار ب عتن   بروكلم ن      
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(35)

نموذ  للـواعظ ٌن ـع علـى منوالنـ  ، طبـ  مـ  وهو يصو  يً الوعظ  علنـ  كـ     
 ت     61ت   رون  الم  لس للاٌخ عثم ن المٌري ،  ركٌس : م ت ن ،   ك
 
(36)

 ت 112، 123 13ابن ال وزي : المنتظم ،   
 
(32)

 ت 26  13ابن كثٌر : البداٌ  والنن ٌ  ،   
 
(31)

 ت 241  1ابن ر   : الذٌ  على طبق ت الحن بل  ،   
 
(36)

( ، علوم الحدٌث ، تحقٌ  ه(643ابو ع(م(ر عثم ن بن الصال  الانرزوري ) ت   
؛ ابو بكر أحمـد بـن  222دت نور الدٌن عتر ، )بٌروت ، المكتب  العلمٌ  ، د تت ( ،  

هـ( ( ، الرحلـ  يـً طلـ  الحـدٌث ، تحقٌـ  دت نـور 463علً بن الكطٌ  الب ـدادي ) ت
 وم  بعده  ت 16الدٌن عتر ، ) بٌروت ، دار الكت  العلمٌ  ، د ت ت ( ت   

 
(43)

هـ(  1326لص لح ، علوم الحدٌث ومصطلحه ) دما  ،   مع  دماـ  ، صبحً ا   
 ت51 – 53م ( ،  1656 
 
(41)

( ، وهــً 1616هــ( 1436ح ــٌن محمــد ينــٌم ، أد  الــرحالت ، ) الكوٌــت ،    
 درا   ا مل  عن الرحالت العلمٌ ت

 
(42)

)القـ هر)،  1با ر عواد معرو) ، الـذهبً ومنن ـه يـً كت بـه تـ رٌخ ا  ـالم ، ط   
 ت 12م( ،  1626عٌ ى الب بً الحلبً وارك ه، 

 
(43)

 ت232 2، 22 6، 21،  45 5ابن ال وزي : المنتظم ،    
 
(44)

 ت133 5 :م ت ن   
 

(45)
 ت64 6تن :  م   

 

(46)
 ت 163 6 مت ن:   

 

(42)
 ت232  2؛  245 6 ن: مت   

 

(41)
 ت 32 2م ت ن:    
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(46)

 ت56،6،53 2م ت ن:    
 

(53)
 ت 23 13، 66 21م ت ن:   

 

(51)
 ت 223 2م ت ن :    

  

(52)
 ت 136،  132 6ن:  م ت    

 

(53)
 ت 132 6م ت ن :    

 

(54)
 ت 241 13م ت ن:    

 

(55)
 ت16  5ن:  م ت   

 

(56)
 ت156  5 مت ن:   

 

(52)
 ت 66 2ن :  مت   

 

(51)
 ت3 1مت ن:    

 

(56)
 ت22  6م ت ن:    

 

(63)
 ت136  13م تن:    

 

(61)
 ت5 5ن :مت    

 

(62)
 ت56  2ن:  م ت   

 

(63)
 ت146  2م تن:    

 

(64)
 ت24  13م ت ن:     

 

(65)
 ت116  1م تن:    

 

 
(66)

 ت21  1م ت ن:   
 

(62)
 ت213  1م ت ن:     

 

(61)
 ت326  1متن:    

 

(66)
 ت126  6م تن:    

 

 ،143، 63،  22 6،  124، 136، 132،  63 ،61،  13،21،  2 5م، ن :   (23)
 ت235،  233، 161،  153،  122،  132،  13،  21 2،  333،  233، 153

 

(21)
 ت22  5م ت ن:    
 
(22)

 ت53  5م تن:    
 
(23)

 ت25  5م تن:    
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(24)

 ت261  6م تن:    
 
(25)

 ت154، 22  6م تن:    
 
(26)

 ت46  1م ت ن:    
 
(22)

 ت124  1م تن:    
 
(21)

 ت52  6م تن:     
 
(26)

 ت154  13م تن:    
 
(13)

 ت121  6مت ن:    
 
(11)

 ت241  13م تن:     
 
(12)

 ت62  2م تن:    
 
(13)

 ت61  5م تن:    
 
(14)

 ت22  6متن:     
 
(15)

 ت131  5ن: مت    
 
(16)

 ت125  2م تن:     
 
(12)

 ت36  6م تن:    
 
(11)

 ت121  13م تن:     
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(16)

 ت134  13م تن:    
 
(63)

 ت 63  6م تن:    
 
(61)

 ت5 6،  5  1ن: مت    
 
(62)

 ت143  1م تن:     
 
(63)

 ت132  6م تن:    
 
(64)

 ت215  6م ت ن:    
 
(65)

 ت22 5م تن:     
 
(66)

 ت265  1م تن:    
 
(62)

 ت213  1م تن:     
 
(61)

 ت253  6م تن:    
 
(66)

 ت135  1، 251، 233،  153  2ن: مت     
 
(133)

 ت13 6م تن:     
 
(131)

  ، وك نـت  بعد اإلمال  من ا  لٌ  التعلٌم يً التربٌ  ا  ـالمٌ – 13   6م تن:     
، واذا املـى مـن كت بـه ٌنب ـً ان ٌكـون  هلاـٌخ مـن حفظـالـً يٌنـ  متعقد لـه الم ـ لس وٌ

ملـل حـ  رواٌتنـ  وٌثـ  تح يظ ً له ، ام  اذا املى من مصنف ت  ٌره يٌ   ان ٌكون  د 
ــ   ــراوي و دا  ال ــ م  تحقٌ ــ  الب ــدادي : ال ــ م  ألكــال  ال ــه الح ضــرون ، الكطٌ ب

؛ عبــدا لكــرٌم  53   2( ،  1613،  الكتــ  العلمٌــ ٌــ ، ، دار محمــود الطحــ ن ، ) الر
 هــــــــــ( (  دا  اإلمــــــــــال  وا  ــــــــــتمال  ،  562بــــــــــن محمــــــــــد ال ــــــــــمع نً ) ت 

ـــ ر) ، د تت ( ،    ـــروت ، دار المع ـــراوي باـــر   12) بٌ ـــدرٌ  ال ؛ال ـــٌوطً : ت
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ــ  ال ــتقرٌ ــ  ، ن ــ   الكت ــروت ، دار احٌ ــ) ، )بٌ ــد اللطٌ ــد الوهــ   عب ــ  عب واوي ، تحقٌ
 يم  بعده  ت  132   2م ( ،  1626
 

 
(132)

 ت111 6 مت ن :  

 
(133)

 ت52  5ن: مت    
 
(134)

 ت21 5م تن:    
 
(135)

 ت44  5م تن:    
 
(136)

 ت21، 62  5م تن:     
 
 ت66  5م تن: (132)
 
 
 


