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  ةـاملقدم
 باإلسالم فكانت   -اىلتعتبارك و -احلمد هللا محدا كثريا طيبا دوما مكَررا، أكرمنا         

 شريك لـه، شـهادة       اهللا وحده ال   د أن ال إله إال    را، وأشه قيقته األنقى جوه  ح
رسوله خـري مـن     دا عبد اهللا و   التوحيد يف األعماق تجذَّرا، وأشهد أن نبينا حمم       

عليه وعلى آلـه    ارك  حمل احلق بالغا وعمالً فكانا األنضرا، اللهم صلِّ وسلِّم وب         
ا ومظْهـرا،   ني مخبـر  را، وصحبه امليام  الً ال ينضب أبه   جلَّى سلْس ىل داموا ِللْ  اُأل

  . إىل يوم الدين ممن يروم ِجنانا وكَوثَراوالتابعني ومن تبعهم بإحسان
   :أما بعد

وحتـت وطـأة مناِسـِم       الدهياء ،     الدامهة ففي زمان الفنت الصحماء، والدواهي    
 كواشف الضياء ، الـيت متيـز         إىل الطُّلىتشرِئب  ،  ومدلَِهمات الدروب  اللُّغوب،

 لتستبني الدروب، وتكشف أصواء احلـق       ،احلابل من النابل، والعاِلم  من اخلاتل      
  ..!! وهذه كواشف لكنها ليست كالكواشف من مهاوي اخلطوب،

 فصح عن ألقاب ِجلَّة العلماء الفقهاء ،      ضالء الفضالء،وت فهي تكشف عن أمساء فُ    
 وعيون األفاضـل    ،افةفَّ ه اافة ، ورياح اآلمال حوهل    فَّ ز اام القلوب إليه  عل ن ا تز فال

إن من إحكام العلم إتقان معرفـة أمسـاء         ، و  نواطق ا روامق ، وألسنتهم     احنوه
 األوفياء، أو تـشبه     احملدثنيومن تبعهم من    العلماء، والتمييز بني السابقني القدماء،    

  .م ولو يف صريح األمساء
 وألقـاب    حترير املتشابه واملشكل من أمسـاء       على  هذه الكواشف  اقتصرتولقد  
مـشكلة  إال أن    على حروف املعجـم      اعلى ترتيبه كان العزم   و  املشاهري ،  وكُنى
) العسقالين(  ؛ فمثال     كانت من املقادير    األمساء أو األلقاب مع عدم تتابعها      تشابه

  . فاألول يدخل يف العني والثاين يف القاف)القسطالين ( اشتبه مع 
، فدخل ـذا يف  )ابن حجر اهليتمي ( العسقالين نفسه هو ابن حجر اشتبه مع     و
فكانـت مهمـة الكواشـف بعـد     ..!!  واهليتمي اشتبه مع اهليثمي   ،)األلف  ( 
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 أو ذكـر    ، بترتيب املعجم  تأِت التقريب والترتيب قدر املستطاع ، فلم        ؛الكشف
ون القارئ حاضر القلب    االسم يف أول موضع واإلحالة عليه درًءا للنمطية ، وليك         

  .نشيط الذهن والدماغ
 كَّ ولقد رزوهلذا   كثريا من املتشابه من غري املشاهري      على أمساء املشاهري تاركة    ت ،

  :مثالني
   ر العامل لتفرده بالشهرة  كْ عدم ِذ:األول
    )١ (:قد تسمى باخلليل بن أمحد من العلماء مخس :فمثال 
روى عنـه   ،روى عن أيوب السختياين      ،   عربيةالرمحن صاحب ال    أبو عبد  :األول

  األصمعي والنضر بن مشيل 
  بن حممد بن عرعرة إبرهيم روى عنه ، بصري:والثاين

  روى عن عكرمة ، بصري أيضا:والثالث
  يروي عن روح بن عبادة وغريه، األصبهاين:والرابع

  .يروي عن السراج والباغندي:واخلامس
 ضـربنا الـذكر     ومن مث فهو ال يشكل علينا     لكننا ال نعرف منهم غري األول لذا        

  . هم مجيعا، ألنه إذا قيل اخلليل بن أمحد ال يشكل على أحدصفحا عن
  الليث بن سعد أربعة : وقيل أيضا 

يروي عن نافع   ،اإلمام املقدم أبو احلارث الليث بن سعد الفهمي املصري        : األول  
   .من اهلجرةة مات سنة مخس وسبعني ومائ،روى عنه قتيبة بن سعيد وي

 أبو احلارث الليث بن سعد بن احلكم بن حممد بن أيب مرمي ابـن أخـي                 : الثاين
  .سعيد بن احلكم بن أيب مرمي

اهللا بن   يروي عن عبد  ، الليث بن سعد بن جنيح بن أخي خالد بن جنيح            : والثالث
  وهب وغريه 

                                                
   هـ ٤٠٥ للهروي املتوىف سنة املعجم يف مشتبه أسامي احملدثني: ينظر) ١(
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دث عـن  حي،كنيته أبو عمرو تنيسي األصـل   إبرهيم   الليث بن سعد بن      : والرابع
  بكر بن سهل الدمياطي وذويه

لكننا ال نعرف منهم غري األول لذا فهو ال يشكل علينا ومن مث ضـربنا الـذكر                 
  . صفحا عنهم مجيعا

  ذكر املشاهري من املتشاني وإغفال غري املشاهري: املثال الثاين
ق مث فر " األخفش أحد عشر حنويا   ) :" ٣٨٦ /٢(قال السيوطي يف املزهر     :فمثال  

األكرب واألوسط واألصغر(  باملشاهري منهم وهم ثالثة بينهم ، وقد اكتفيت(.  
، وهكذا  اكتفيت بذكر املشاهري منهم فقط      ) وهم كثري جدا    ( اهلروي  وكذلك  

وآل يف أصحاب البيوتات العلمية كـآل املقدسـي وآل قدامـة وآل مفلـح               
  .إخل...تيمية

اهللا   خالد بـن عبـد     : خالد فهو    إذا جاء يف احلديث خالد عن     : وقد قيل أيضا    
وقد روى خالد احلذاء عن خالد      ،  بصري  العن خالد احلذاء أيب املنازل       الواسطي

  .بن أيب الصلتا
خالد الواسطي عن خالد احلذاء     ) ( خالد عن خالد عن خالد      ( فأصبحت الرواية   

 هـذا  ، ومثل هذا ال يدخل يف املتشابه املَعِني بـه      )..!!عن خالد بن أيب الصلت      
  :البحث، بل له مواضع ومعاجم خاصة به مثل

املعجم يف مـشتبه     هـ ، و   ٣٩٧ سنة   ىفاملتو للربعي   تاريخ مولد العلماء ووفيام   
 نزهة األلبـاب  :وكتابهـ،٤٠٥ سنة ىفاملتو أسامي احملدثني أليب الفضل اهلروي   

لـب  تع ميأل الق  وهذا حبث رائق رائع ما    يف األلقاب للحافظ ابن حجر العسقالين،     
  .نورا والنفس سرورا

وكان الداعي   فهذه نواة حتتاج من يرعاها ويحوطها حىت تثِْمر رطَبا جِنيا،          :وبعد
  :أمور ثالثةلغرسها 
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مام مالك بن أنـس إمـام دار         بعض الباحثني وطالب العلم ظنوا أن اإل       :األول
لـيس  ، وهـذا   ..!!أنس بن مالك رضي اهللا عنه      : اهلجرة، ابن الصحايب اجلليل   

  )ومثل هذا اخللط كثري ومتكرر(اء فقط بل رمبا لقرب الزمان أيضا ، لتشابه األمس
فخلطـوا بـني تـرامجهم يف     بعض الباحثني تشات عليهم أمساء العلماء      :الثاين

 ٦٠٦ سنة   ىفاملتوأحباثهم العلمية ، فوضعوا ترمجة الفخر الرازي صاحب التفسري          
احلـاوي يف  " طبيب وصـاحب كتـاب    لاعامل و الالرازي  هـ ، مكان أبو بكر      

  )الرازي ، والعراقي ( ، ومثله أبو زرعة  هـ٣١١ سنة ىفواملتو "الطب
ي يف أوراق كنت أسطرها ألميـز       د لَ نصف املادة العلمية تقريبا جتمعت    : الثالث

الزيلعي، مث اكتشفت أنه أكثر من      : ا بني العلماء بعد أن أشكَلَ علي اسم اإلمام        
   ..!!شخص 

األوهـام  : حبث وخطورته مل أجد من كتب فيه حديثا إال          وعلى أمهية املوضوع  
 وهـو  ، بن قحطان احلبيبفيمصط: لباحث، ل  أمساء العلماء و األعالم    یالواقعة ف 

 خـرة سـنة    اآل ى مجـاد  السابع املنشور يف  العدد  حبث منشور يف جملة احلكمة      
  .هـ ١٤١٦

فيكشف اهللا به ما التبس أو تـشابه         يبولعل اهللا جيعل هلذا البحث من امسه نص        
   . فيكون مفتاحا للخريعلى بعض إخواننا من أمساء شيوخنا وعلمائنا

  كتبت وقد أيقنت يوم كتابيت      بأن يدي تفىن ويبقى كتاا
فإن عملتا خريا ستجزى مبثله      وإن عملتحسا ا عليشر   

  خالصا لوجهـه الكـرمي،     هجيعل و ، العمل ذاينفع  أسأل املوىل اجلليل العظيم أن      
وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا وسلم على النيب حممـد وآلـه                

  .وصحبه أمجعني
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  فصل
  )هـ ٤٠٦ت (اإلسفراييين  -١

 هـ ،كـان    ٣٤٤لد سنة   ، الفقيه الشافعي، و    أمحد بن حممد بن أمحد     أبو حامد، 
 العراق يف   إمامكثري التالميذ واألصحاب، قوي احلجة والربهان واملناظرة، وكان         

يف حنو  " تعليقته"يف  " خمتصر املزين "، شرح   الشافعي يف القرن الرابع اهلجري    الفقه  
مخسني جملدا، وذكر فيها خالف العلماء وأقواهلم ومآخذهم ومنـاظرام، ولـه           

  .هـ ببغداد٤٠٦، تويف سنة "فقهأصول ال"كتاب يف 
 ٤(،طبقات الـشافعية الكـربى      )١٩٣ /١٧(سري أعالم النبالء    : ترمجته يف  ينظر

  ،)٣٦٨ /٤(، تاريخ بغداد )٦١/
  )هـ ٤١٨ت (اإلسفراييين

 وكـان   ، كان فقيها متكلما أصوليا،     بن حممد بن إبراهيم    )١( أبو إسحق، إبرهيم  
ثقة ثبتا يف احلديث، أقر له أهل بغداد ونيسابور بالتقدم والفضل، درس مبدرسـة              
نيسابور، وكان يلقب بركن الدين، وهو أول من لُقِّب من العلماء، له تـصانيف      

يف أصول الدين والرد على امللحدين، تويف بنيسابور سـنة          " اجلامع: "كثرية أمهها 
  . هـ٤١٧هـ وقيل ٤١٨
، )٤/٢٥٦(، وطبقات الشافعية الكربى     ١٢٦ ص طبقات الفقهاء : يف ترمجته ينظر

، وشـذرات الـذهب     )١/٨(، وفيات األعيـان     )٣٥٣ ١٧(سري أعالم النبالء    
)٣/٢٠٩.(  
  
  

                                                
إسحق ، إبرهيم، إمسعيل، سليمن، هرون،      :  حتذف األلف من األمساء األعجمية حنو       الصواب أن  ) ١(

فال حتذف األلف؛ وذلك حلذف حرف واو منها فلو حذفنا األلف الختل            ) داود(ويستثىن منها   
   )       ٢٢٨أدب الكاتب البن قتيبة باب حذف األلف من األمساء وإثباا ص: ينظر ( املعىن 
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  أبو بردة األشعري -٢
 ،  اهللا بن قيس األشـعري      أيب موسى عبد    الصحايب املعروف   أخو ،عامر بن قيس  

    غري مشهور لكنهوهذا أيضا صحايب
   )١١٤٣/ ١(أسد الغابة : مجته يفينظر تر

  أبو بردة األشعري
الـصحايب  ابن أيب موسى األشـعري        وهو ،اهللا بن قيس األشعري    عامر بن عبد  

تابعي فقيه من أهل الكوفـة وويل  ، وعمه أبو بردة السابق ترمجته، وهو    املعروف  
   .القضاء ا

   )٤٣ / ٢٦(تاريخ دمشق : ينظر ترمجته يف
    )هـ١٥٠ت  (أبو حنيفة -٣

، الفقيه احملـدث صـاحب   )بضم الزاي وفتحها(هو النعمان بن ثابت بن زوطي     
   املعروف، ترمجته أفردت هلا الكتب والدات، ومن أمتع ترامجه ما ذكره  املذهب

،وـذيب  )٢٦ / ١ (املضيةاجلواهر  ،و  )٣٩٠ /٦(الذهيب يف سري أعالم النبالء      
  درايـة   مجت له لتوهم بعضهم أن له     وغريها كثري ، وتر   ) ..٤١٧ / ٢٩(الكمال  

  . الدينوريأبو حنيفة :  هو الصواب أن عامل النباتالنبات ، وبعلم  
   )هـ٢٨٢ت (  أبو حنيفة

 أول املـؤلفني    ، ويعد ..!!وهو حنفي املذهب    أمحد بن داود، ويكىن بأيب حنيفة،       
 إصالح" كتابو،  "النبات والشجر "وهو صاحب كتاب     ،العرب يف علم النبات   

، وله   كتاب الفصاحة  : وله فيها   اللغة يفأحد العلماء املشهورين    ، كما أنه    "ملنطقا
  .وغريها يف علوم شىت..األنواء: يف علم النجوم كتاب

، )٢٠٥ /١( ،املقتىن يف سرد الكـىن       )٦٧ /١ ( اجلواهر املضية  :ترمجته يف  ينظر
  )٣٠٦ /١(بغية الوعاة 
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  ) هـ٤٠٠ ت(أبو حيان  -٤ 
 نـسبة إىل    :"قال اإلمام السيوطي  بن حممد بن العباس التوحيدي،     علي   ،حيان أبو

حيتمل أن يكـون إىل     :  ابن حجر    احلافظوقال  . نوع من التمر يسمى التوحيد      
 ،  "الدين ؛ فإن املعتزلة يسمون أنفسهم أهل العدل والتوحيـد          التوحيد الذي هو  

ـ : وقـال ابـن اجلـوزي      األدباء،نعته ياقوت بشيخ الصوفية وفيلسوف       ان ك
وانتقل إىل الري، فـصحب     ،وأقام مدة ببغداد  ) أو نيسابور (ولد يف شرياز    ،زنديقا

ووشي به إىل الوزير املهلـيب      ،ابن العميد والصاحب ابن عباد، فلم حيمد والءمها       
  .فطلبه، فاستتر منه ومات يف استتاره، عن نيف ومثانني عاما

والتوحيـدي، واملعـري،   ابن الراوندي، :  ثالثة اإلسالمزنادقة  : قال ابن اجلوزي  
  " الضال امللحد:"وقال الذهيب . صرحا ومل يصرحألماوشرهم التوحيدي 

 املتـاع    و ،و البصائر والـذخائر   ،   و الصداقة والصديق     ، املقابسات   :من كتبه 
  .واملؤانسة 

 بغيـة الوعـاة يف طبقـات        ،)٢٠٦ /١(  املقتىن يف سرد الكىن    :ترمجته يف  ينظر
 ٥(األعيان   وفيات   ،)١١٩ ١٧(،سري أعالم النبالء    )١٩٠ /٢ (اللغويني والنحاة 

 /١١٢(  
  )هـ٧٤٥ت (أبو حيان 

أبو حيان، حممد بن يوسف بن علي الغرناطي األندلسي، اإلمام املفسر النحـوي             
ومـن   ، كان ظاهرياً مث انتمى إىل الـشافعية       ، هـ٦٥٤ سنة ولد ، أثري الدين 

  .مالك  البنلتسهيل وشرح االبحر احمليط،: تصانيفه
، ) ٥٨ /٦(، الدرر الكامنـة     )٢٠٦ /١( املقتىن يف سرد الكىن   : ترمجته يف  ينظر 

  )٢٧٩ /٢(البدر الطالع 
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  )هـ٢٠٤ت (أبو داود  -٥
 من احلفاظ املتقنني، فارسي األصل سكن البـصرة،         ،سليمان بن داود الطيالسي   

 روى عنـه  . كتبت عن ألف شـيخ    : روي عنه أنه قال    ، ورحل إىل بلدان كثرية   
 من شيوخ أبـو داود اآلخـر صـاحب          ومها أمحد بن حنبل، وعلي بن املديين،     

 عت أحاديـث ِمجالسنن، فهما يرويان عن الطيالسي ويروي عنهما السجستاين،  
  .هـ٢٠٤ سنة  تويف بالبصرة، يف مسند عرف باسم مسند الطيالسيالطيالسي 

،تاريخ بغـداد  ) ١٣٤٢٣(رقم  ) ٢٧٥ / ٨(الثقات البن حبان   : ترمجته يف  ينظر
   )٢٥٧ /١(، تذكرة احلفاظ )٢٤ /٩(

  )هـ٢٧٥ت ( أبو داود
أحد أصـحاب    ،   سليمان بن األشعث بن شداد بن عمرو، األزدي السجستاين        

  .)سنن أيب داود (ة املشهورةكتب احلديث الست
الترمذي، : بن املديين، وكثريين غريهم، وروى عنه     علي  أمحد، و اإلمام  روى عن   

ِلني أليب داود احلديث، كما      أُ ":قال إبرهيم احلريب عنه   وغريهم ،    ..بكر وابنه أبو 
 ،واملراسـيل  :غـري الـسنن منـها      له مصنفات عديـدة      ، "ألني لداود احلديد  

  .وغريها..البعث ،والزهد
وطبقـات  ) ٩/٥٥(وتاريخ بغداد   ) ٨/٢٨٢( الثقات البن حبان     :ترمجته يف  ينظر

  )٥١ /١(، طبقات احلفاظ )١/١٥٩(احلنابلة 
   )هـ٢٠٩ت (ة أبو عبيد -٦ 

هـ،كان ١١٠ مولده بالبصرة سنة  . من أئمة العلم باألدب واللغة    معمر بن املثىن،    
تويف سـنة   . كان يبغض العرب، وصنف يف مثالبهم كتابا      : قال ابن قتيبة  إباضيا،  

  "جماز القرآن ": مؤلفاتهأشهر، هـ٢٠٩
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 اجم أئمة النحـو واللغـة   تريف البلغة  ،١٠أخبار النحويني صـ: ترمجته يف  ينظر
، وذكره اإلمام الذهيب يف تذكرة احلفـاظ        ) ٤٢٣ / ٥٩(،تاريخ دمشق   ٧٦صـ
  ". وليس هو بصاحب حديث بل سبق قلمي بكتابته:" مث قال٢٧٢صـ

  )هـ٢٢٤ت ( أبو عبيد
 : هـ، من أهم مؤلفاتـه     ١٥٧ولد سنة   أبو عبيد، القاسم بن سالم بن عبد اللَّه،       

  ) هـ٢٢٤(رآن، واألموال، تويف سنة فضائل القو، غريب احلديث
  ).٢٤١/ ٢(؛ النجوم الزاهرة )٤٩٠/ ١٠(سري أعالم النبالء :ترمجته يف ينظر

  ) هـ ١٧٧ت  (األخفش -٧
 ، ويعرف باألخفش الكبري، وهو شـيخ         عبد احلميد بن عبد ايد     ،أبو اخلطاب 

  سيبويه وأبو عبيدة معمر بن املثىن وغريهم من أئمة اللغة
ـ  تراجم أئمة النحو واللغة    يف البلغة   :ته يف ترمج ينظر  / ٢( الـرواة    إنباه،  ١١٩ ص

  ٤٠ صـ طبقات النحويني للزبيدي،)٣٢٣ / ٧(،سري أعالم النبالء )١٥٧
  ) هـ٢١٥ ت( األخفش

أبو احلسن، سعيد بن مسعدة ااشعي بالوالء، البلخي مث البـصري، املعـروف             
سيبويه،قال السيوطي    وهو تلميذ  ،واألدبحنوي، عامل باللغة    : وسطخفش األ باأل

وحيث أطلق يف كتب النحو األخفش فهو األوسط فإن          ) :"٣٨٨ /٢(يف املزهر   
  "أريد األكرب أو األصغر قَيدوه

وزاد ،   واالشتقاق  ، شرح أبيات املعاين  ،وتفسري معاين القرآن    :ا أمهه وصنف كتبا 
عل البحـور مخـسة    وكان اخلليل قد ج،)  أو املتدارك    اخلبب(  يف العروض حبر  

  .عشر فأصبحت ستة عشر
ـ لزبيديل  النحويني  طبقات :ترمجته يف  ينظر  ،)٣٦ / ٢ ( الـرواة  إنبـاه ،  ٧٢ ص

  )٥٩٠ / ١ ( ، بغية الوعاة٨٦ صـالبلغة يف تاريخ أئمة اللغة
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  ) هـ ٣١٥ت  (األخفش
 من تالمذة   ، ويعرف باألخفش الصغري،    علي بن سليمان بن الفضل       ،أبو احملاسن  

واألخفش الصغري هذا هو الذي هجاه الشاعر ابـن الرومـي يف              د وثعلب املرب ، 
  .بعض أشعاره

ـ لزبيديل  النحويني  طبقات :ترمجته يف  ينظر  ،)٢٧٦ / ٢ ( الرواة إنباه  ، ١١٥ ص
  ١٥٨  صـ اللغةأئمةالبلغة يف تاريخ ، )٣٠١ / ٣(األعيان وفيات 

  ) هـ٣٨٠ بعد ت(هاين فاألص -٨
: من أشهرها    عبد الرمحن األصفهاين، أديب، له تصانيف،       عبد اهللا بن   ،أبو القاسم 

  .إيضاح املشكل لشعر املتنيب 
 الشيخ حممـد    اإلماممحدية بتونس، حققها    منه نسخة يف املكتبة األ    : ال الزركلي ق

  الطاهر بن عاشور، وطبعت يف الدار التونسية للنشر
   ) ٩٦ /٤(األعالم : ترمجته يف ينظر

  )هـ٥٠٢ت (األصفهاين

القاسم ، احلسني بن حممد بن املفضل األصفهاين أو األصـبهاين املعـروف             أبو  
من احلكماء العلماء، من أهل أصبهان سكن بغداد واشتهر حىت كـان            : بالراغب

، حماضرات األدبـاء و املفردات يف غريب القرآن، : يقرن باإلمام الغزايل، من كتبه 
  . هـ٥٠٢، وغريها، تويف سنة الذريعة إىل حماسن الشريعةو

ـ  تراجم أئمة النحو واللغة    يفالبلغة  : ترمجته يف  ينظر  ٤( ،ومعجم املؤلفني    ١٩ ص
   )٢/٢٥٥(، األعالم  ) ٥٩/ 

  )هـ  ٥٩٧ت ( األصفهاين

أبو عبد اهللا، حممد بن حممد بن حامد، املعروف بالعماد، الكاتـب األصـبهاين،                    
ـ ٥١٩  ولد بأصبهان سنة تسع عشرة ومخـسمائة     شـافعي  كـان فقيهـا   . هـ

 :"قال اإلمام الذهيب رمحه اهللا    " خريدة القصر وجريدة العصر   :" من تصانيفه املذهب،
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 للحظـريي،   زينة الـدهر : ذيال على ،صنف كتاب خريدة القصر وجريدة العصر  
: دمية القصر وعصرة أهل العصر للباخرزي اليت ذيل ـا علـى             :وهي ذيل على    

 بن علي املـنجم، فاخلريـدة       رون هل بارعال: للثعاليب اليت هي ذيل على       يتيمة الدهر 
 تويف سـنة  ،". ، وهو عشر جملداتمائة  مشتمل على شعراء زمانه من بعد اخلمس 

   هـ٥٩٧
 ،)٥/٤١٩(معجم األدبـاء      ،و )٣٤٥ /٢١( سري أعالم النبالء    : ترمجته يف  ينظر

  ).  ١٤٧/ ٥(وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان  
  )هـ  ١٢٧٠ت ( األلوسي -٩
ولـد    . األلوسـي  الثناء، حممود بن عبد اهللا ، شهاب الـدين ، احلـسيين              أبو

من . مفسر، حمدث، فقيه ، أديب، لغوي، مشارك يف بعض العلوم          :  هـ١٢١٧
     هــ   ١٢٤٨ا، تقلد اإلفتاء ببلده سـنة       أهل بغداد، كان سلفي االعتقاد جمتهد 

ـ ١٢٧٠تويف سنة   .وعزل فانقطع للعلم   ين يف تفسري   روح املعا : من تصانيفه .   ه
القرآن، واألجوبة العراقية واألسئلة اإليرانية، و اخلريدة الغيبية وكشف الطرة عن           

  وغريها ...العزة
  ).١٧٦ / ٧(؛األعالم للزركلي )١٢/١٧٥(معجم املؤلفني :ترمجته يف ينظر

  )هـ  ١٣١٧ت (األلوسي 
ظ فقيـه،   واع: األلوسي نعمان بن حممود بن عبد اهللا، خري الدين،          ،أبو الربكات 

وويل القـضاء يف    ،ولد ونشأ ببغداد  .لوسية يف العراق  باحث، من أعالم األسرة األ    
وزار مصر يف طريقه إىل احلـج سـنة         ،وترك املناصب . بالد متعددة، منها احللّة   

ـ ١٢٩٥ وعاد حيمل لقـب    .  هـ فمكث سنتني   ١٣٠٠ستانة سنة   وقصد األ ، ه
  . أن تويف ببغدادفعكف على التدريس والتصنيف إىل" رئيس املدرسني "
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 و ابن تيميـة وابـن حجـر،       ، و  جالء العينني يف حماكمة األمحدين     :مؤلفاتهمن  
 يف علي ومعاويـة، و      ، و  وصادق الفجرين  ،اجلواب الفسيح ملا لفقه عبد املسيح       

  . يف الرد على بعض معاصريه ،شقائق النعمان
   )٤٢ / ٨(،و األعالم للزركلي )١٠٧ /١٣( معجم املؤلفني :ترمجته يف ينظر

  )هـ١٣٤٢ت (األلوسي 
 سـنة ولد  ، حممود شكري بن عبد اهللا بن حممد بن أيب الثناء األلوسي           ،أبو املعايل 

  كان عاملا ، وكذلك جـده        هـ١٢٩١أبوه عبد اهللا ت     ، هـ يف بغداد     ١٢٧٣
عمه و ، ، وإن كان عنده شيء من البدع       "روح املعاين "أبو الثناء حممود صاحب     

 بلـوغ   و، فتح املنان  : من أهم مؤلفاته   ،"جالء العينني "حب  نعمان خري الدين  صا    
شرح منظومة عمـود    و، شرح مسائل اجلاهلية   و ،األرب يف معرفة أحوال العرب    

   هـ ١٣٤٢ يف اليوم الرابع من شهر شوال عام توىف ،النسب
  )١٧٢ / ٧( ، واألعالم )١٦٩/ ١٢(معجم املؤلفني :ترمجته يف  ينظر
  أنس بن مالك -١٠

   الصحايب املعروف  أنس بن مالك األنصاري النجاري،زةأبو مح
/ ١( ، االستيعاب يف معرفة األصـحاب        )٧٩/ ١(أسد الغابة   : ينظر ترمجته يف  

   )١٢٦/ ١(، اإلصابة يف متييز الصحابة  )٣٥
  أنس بن مالك

املدين، والد اإلمام مالك صاحب املذهب املعروف ، وهو         بن أيب عامر األصبحي     ا
ه اإلمام الزهري، ويروي عنه أيضا اإلمام مالك ، ونسبه يف كـل             الذي يروي عن  

 / ٨(سري أعالم النـبالء     :الكتب اليت ترمجة لإلمام مالك رمحهم اهللا مجيعا، مثل          
  . )١٢ / ٢ (شذرات الذهب، )١٣٥ / ٤(األعيان  وفيات ،)٤٨

وذكر اخلطيب البغدادي رمحه اهللا نسبه مطوال إىل يعرب بن قحطان يف املتفـق              
    )١٤٢ /١(واملفترق 
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  )هـ٦٠٦ت ( ابن األثري -١١

أبو السعادات، املبارك بن حممد بن حممد بن حممد بن عبـد الكـرمي الـشيباين                
احملدث اللغوي األصويل، ولد ونشأ يف جزيرة ابـن عمـر،           : اجلزري، جمد الدين  

 تويف بإحدى قرى املوصـل،       والزمه املرض حىت   ومرض ا وانتقل إىل املوصل،    
النهايـة يف   : ن مرضه، إمالء على طلبته، منها     ها ألفها يف زم   إن تصانيفه كل  : قيل

اإلنصاف يف اجلمع بـني  وجامع األصول يف أحاديث الرسول، وغريب احلديث،  
منال الطالب يف شـرح  وجتريد أمساء الصحابة،  والكشف والكشاف يف التفسري،     

  .هـ٦٠٦ ، تويف سنة والشايف يف شرح مسند الشافعيطوال الغرائب، 
 ،)١ / ١٨ (اإلسالم  وتاريخ   ، )٤٨٨ / ٢١(سري أعالم النبالء    :ترمجته يف  ينظر 
  )١٤١ / ٤(: األعيانوفيات ، ) ٢٥٧ / ٣(:  الرواةإنباهو

  )هـ٦٣٠ت ( ابن األثري
ـ  الواحـد  عبـد  بن الكرمي عبد بن حممد بن مد حم بن علي ،احلسن أبو  زرياجل

ـ الكب املعروف الكبري التاريخ مصنف ،الكرم أيب األثري الشيخ ابن ،الشيباين . لام
 مـن هــ ،    ٥٥٠ سنة، ولد   النسابة ،األديب ،احملدث ،العالمة ،اإلمام ،الشيخ

 الدولـة  تـاريخ ، و اللبـاب  و ،الصحابة معرفة يف الغابة وأسد ،الكامل: مؤلفاته
  . البالغة يف الكبري واجلامع ،تابكيةاأل

، وشذرات الـذهب    )٨/٢٩٩(طبقات الشافعية الكربى    :ترمجته يف  ينظر  
)٥/١٣٧.(  

  )هـ ٦٣٧ت ( )الكاتب(ابن األثري 
 نصر اهللا بن حممد بن حممد بن عبد الكرمي الشيباين اجلـزري ضـياء               ،أبو الفتح 

ـ ٥٥٨ولد يف جزيرة ابن عمر سـنة        . الدين، املعروف بابن األثري الكاتب     ، هـ
 ن قـوي   كـا  .وتعلم باملوصل حيث نشأ أخواه املؤرخ علي، واحملدث املبـارك         
 املثـل   :مؤلفاتـه احلافظة، من حمفوظاته شعر أيب متام، واملتنيب، والبحتري، ومن          

 



 ١٥

نظوم، واجلامع الكبري   السائر يف أدب الكاتب والشاعر، والوشي املرقوم يف حل امل         
  .يف صناعة املنظوم واملنثور

 / ١٣(،معجـم املـؤلفني      )١٨٦/ ٥(شـذرات الـذهب     : ترمجتـه يف   ينظر
  )٣١ / ٨(ركلي ،واألعالم للز)٩٨
  )هـ ٢٣٥ت ( ابن أيب شيبة -١٢

 ولد  صاحب املصنف املعروف،  أبو بكر، عبد اهللا بن حممد بن أيب شيبة العبسي،           
هـ،وهو من أقران اإلمام أمحد بن حنبل وعلي بن املديين وإسحق بن            ١٥٩سنة  

   .املصنف يف األحاديث واآلثار و، املسند:راهويه، من مؤلفاته
، )٦٦ /١٠(، وتـاريخ بغـداد      ) ١٢٢ /١١( أعالم النبالء    سري:ترمجته يف  ينظر

  )٨٥ /٢(وشذرات الذهب 
  )هـ ٢٣٩ت (ابن أيب شيبة

. أبو احلسن، عثمان بن حممد بن أيب شيبة الكويف العبسي، من حفاظ احلـديث             
 رحل من الكوفـة إىل     ،"ولد بعيد الستني ومائة   :"وقال الذهيب ،هـ١٥٦ولد سنة   

 ا   التفسري، و  املسند:فوصن،، وبغداد مكة، والريوكان ثقة مأمون ، .ِكوحت عنه  ي
 صـاحب   هو أخو عبـد اهللا    . لبعض اآليات كأا على سبيل الدعابة     حيفات  تص

  . املصنف
، )١٥١ /١١(سري أعالم النبالء     ،)٤٥٤ /٨(الثقات البن حبان    :ترمجته يف  ينظر

  )٢٨٣ /١١(تاريخ بغداد 
  )هـ ٢٦٢ت (ابن شيبة

 شيبة بن الصلت بن عصفور، نزيل بغداد، مـن كبـار            أبو يوسف، يعقوب بن   
ـ ١٨٢ولد سنة   . كان يتفقه على مذهب اإلمام مالك     . علماء احلديث  ، لـه   هـ

 معلالً إال أنـه مل      ا صنف مسند  :"قال ابن فرحون  إال أنه مل يتمه،   " املسند الكبري "
   ".مسعت الشيوخ يقولون إنه مل يتم مسند معلل قط: قال األزهري. يتمه

 



 ١٦

طبقات ،  )١١٨ /٢(،تذكرة احلفاظ   ) ١٤/٢٨١  ( تاريخ بغداد  :ترمجته يف  ينظر
  ) ٢/١٤٦ ( شذرات الذهب،٢٥٤ صـاحلفاظ

  )هـ ٢٩٧ت (ابن أيب شيبة
 حممد بن عثمان بن حممد بن أيب شيبة العبسي، من عـبس غطفـان،               ،أبو جعفر 

قال الـذهيب لـه     . من احلفاظ خمتلف يف توثيقه    . الكويف، مؤرخ لرجال احلديث   
ـ ٢٩٧مات ببغداد سنة    .  التاريخ الكبري  :صانيف مفيدة منها  ت  عـن نيـف     هـ

  ومثانني عاما 
  )٤٢ /٣( وتاريخ بغداد ،)١٠١ / ٣ ( ميزان االعتدال:ترمجته يف ينظر
  )هـ ٦٢٢ت  (تيمية ابن -١٣

حممد بن اخلضر بن حممد بن اخلضر بن علي بـن تيميـة احلـراين               ،  أبو عبد اهللا  
 هـ٥٤٢واعظ، كان شيخ حران وخطيبها، ولد سنة        احلنبلي، مفسر، خطيب،    

يف الفقه، وابـن  " ترغيب القاصد"يف عدة جملدات، و" التفسري الكبري "من مؤلفاته   
ـ   تيمية يتصل نسبه مع والـد هـذا العـامل          )١( )شيخ اإلسالم ( اإلمام املعروف ب

  هـ٦٢٢تويف سنة . فيكون هذا اإلمام من أعمامه. اخلضر بن حممد

                                                
، نور اإلسالم  ، مثل شيخ اإلسالم ، حجة اإلسالم      سوبة للدين أو اإلسالم   الصفات املن األمساء أو    )١(

 فيمـا  مجال الدين ، اء الدين ، نور الدين، مشس الدين  ا شيء من الكراهـة          فخر الدين ،    
وذلك ألن اإلسالم دين مساوي ، فال شيخ له، ولكن الشيخ يكون ألتباعـه، فاألفـضل    أرى؛  

 ،أو حجة املسلمني ، واإلمام املطلق هو النيب صلى اهللا عليه وسـلم فـإن   يكون شيخ املسلمني 
صحت لفظة شيخ اإلسالم أو حجة اإلسالم فال تطلق إال على النيب صلى اهللا عليه وسـلم ،                   

. ومهما بلغ علم العامل  فال يبلغ أن يكون شيخا لإلسالم، ولكن يكون شـيخا للمـسلمني                  
فخره و  فالدين  ،  سلمني ال بد هلم من شيخ أو شيوخ       يخ، وامل فاإلسالم أكرب من أن يكون له ش      

، فهذا من الغلـو يف      حصرها يف شخص مهما كان هذا الشخص      نوره ومجاله واؤه ال ميكن      
 .واهللا أعلم.. املدح واإلطراء املنهي عنه
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،  )٤٠٧/ ٢ ( املقصد األرشد يف ذكر أصحاب اإلمـام أمحـد         :يفترمجته   ينظر
   )٢٤٤/ ١(وذيل طبقات احلنابلة 

  )هـ٦٥٢ت  (ابن تيمية
أبو الربكات، عبد السالم بن عبد اهللا بن أيب القاسم اخلضر بن حممد بن علي بن                

الفقيه، اإلمام، املقرئ، احملدث، املفسر، األصويل،      .  الدين، احلراين  تيمية، جمد 
بن تيمية ، ولـد حبـران      ا اإلمامد  نحوي، وفقيه الوقت، و أحد األعالم، ج      ال

أرجوزة يف علم القراءات، و األحكام الكـربى،        : هـ، من مؤلفاته  ٥٩٠سنة  
 تـويف  كما أنه وضع أصل كتاب املسودة يف أصول الفقـه، .و احملرر يف الفقه  

  .هـ٦٥٢سنة 
، )١٨/٢٦٠(ايف بالوفيات   ، والو )٤٨/١٢٧(تاريخ اإلسالم    :ترمجته يف  ينظر

  ).١/٣٩٥(، والدر املنضد )٤/٢٠١(والذيل على طبقات احلنابلة 
  )هـ ٦٨٢ت  (ابن تيمية

، ولد يف حـران     أبو احملاسن ، شهاب الدين عبد احلليم بن عبد السالم بن تيمية           
ه على والده يف صـغره، ورحـل إىل          تفق ،ابن تيمية والد اإلمام    هـ،٦٢٧سنة  

حلب فسمع من علمائها، كان متقنا للفقه واألصـول والفـرائض واحلـساب             
 علـى مـسودة     زوائده: ومن أعيان احلنابلة، وله تصانيف وفوائد، منها      . واهليئة

  .والده يف أصول الفقه
 البـن   ، ذيل طبقات احلنابلة   )١٨٦-٤/١٨٥ (انذيل مرآة الزم  : ترمجته يف   ينظر

  ).١٣/٣٠٣ (، و البداية والنهاية )٢/٣١٠(جب ر
  )هـ٧٢٨ت  (تيمية ابن

 بن تيمية، تقي الـدين، احلـراين  أبو العباس، أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم          
هـ، من  ٦٦١ولد يف عاشر ربيع األول سنة        املعروف،   اإلمام. الدمشقي احلنبلي 

قل، ورفع املالم عن أئمـة      النمنهاج السنة النبوية، ودرء تعارض العقل و      : مؤلفاته
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األعالم، كما أنه أضاف كثريا للمسودة اليت بدأها جـده وزاد عليهـا والـده،        
   . ومجعت فتاواه يف جمموع ضخم عرفت مبجموع فتاوى ابن تيمية

، والـذيل علـى طبقـات احلنابلـة         )٤٩/٤٢(تاريخ اإلسالم    :ترمجته يف  ينظر
، والبـدر   )٦/٨٠(ت الـذهب    ، وشذرا )١/١٦٨(، والدرر الكامنة    )٢/٣٢٠(

  ). ١/٦٣(الطالع 
  :وميكن مجع تواريخ آل تيمية للتمييز بينهم كالتايل

   هـ٦٥٢ – هـ ٥٩٠ )اجلد  ( أبو الربكات جمد الدين
   هـ٦٨٢ - هـ ٦٢٧  )الوالد  ( أبو احملاسن شهاب الدين

   هـ٧٢٨ –  هـ٦٦١  )اإلمام  ( أبو العباس تقي الدين
  )هـ٨٥٢ت ( العسقالينابن حجر -١٤

 هـ  ٧٧٣ولد سنة   أمحد بن علي بن حممد العسقالين، شهاب الدين،       أبو الفضل،   
 احلـافظ الكـبري، اإلمـام    ، ولد ونشأ ومات مبصر وكان شافعي املذهب، وهو 

فتح الباري  : فات القيمة، أشهر كتبه   احلديث وعلله ورجاله، صاحب املصن    مبعرفة  
  . وغريهايزانشرح البخاري، وذيب التهذيب، ولسان املب

  للـشوكاين  "البدر الطالع " و ،)٢٧٠/٧ص" (شذرات الذهب : "ترمجته يف  ينظر
  )١٨٧/١ص(

  )هـ  ٩٧٤ت : (ابن حجر اهليتمي
،   املـصري  الشافعي أمحد بن حممد بن حممد بن علي بن حجر اهليتمي أبو العباس   

 هــ   ٩٠٩ من إقليم الغربية مبصر سـنة     ،)  اهليامت حاليا    (م  تولد يف حملة أىب اهلي    
وكان صوفيا متشددا يتوسـل      ، تلقي العلم باألزهر   ،شافعيالونشأ وتعلم ا فقه     

الصواعق احملرقة على أهل الرفض والضالل      ( بالنيب واألولياء ومع ذلك له كتاب       
يف عـام   ودفن باملعالة   وانتقل إىل مكة وصنف ا كتبه،  وا تويف          ،  )والزندقة  

تاج شرح املنهاج، وااليعاب شـرح العبـاب        حتفة احمل :  هـ، من تصانيفه     ٩٧٤
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احمليط مبعظم نصوص الشافعية واألصحاب،  والصواعق احملرقة يف الرد علي أهـل    
، وخيلـط بعـض     البدع والزندقة،  وإحتاف أهل اإلسالم خبصوصيات الـصيام        

، واهليثمي أبو احلسن صـاحب      ) بالثاء( واهليثمي  ) بالتاء( الباحثني بني اهليتمي    
  التاليةالترمجة 

  )١٥٢ / ٢ (-معجم املؤلفني ) ١٠٩ / ١(البدر الطالع  :ترمجته يف ينظر
  )هـ٨٠٧ ت(اهليثمي  -١٥

    يثمي، نور الدين املصري ، ولد سـنة        أبو احلسن،علي بن أيب بكر بن سليمان اهل       
جممع الزوائـد ومنبـع الفوائـد،       : صاحب تصانيف نافعة من أمهها     هـ،٧٣٥

  .  ابن حبان، وغريهاوموارد الظمآن إىل زوائد
ـ  :ترمجته يف  ينظر ، ذيل طبقات   )٢٠٠ / ٥( ،الضوء الالمع    ٤٢٠البدر الطالع ص

   ٢٤٦احلفاظ صـ
  )هـ٩٢٣ت  (القسطالين -١٦

ي بكر بن عبد امللك بن أمحد بن حممـد بـن              أمحد بن حممد بن أب     ،  أبو العباس 
القعـدة  ي شهاب الدين، ولد مبـصر يف ذي           حممد بن حسني بن علي القسطالن     

 إرشاد الساري على صحيح البخاري    :  ومن تصانيفه  ، هـ ونشأ وتويف ا   ٨٥٠
 يف القـراءات  ي، ي يف شرح حرز األمان فتح الدانواملواهب اللدنية باملنح احملمدية و 

  . هـ٩٢٣ بالقاهرة يف احملرم سنة تويف ، وغريها
و  )القسطالين صـاحب إرشـاد الـساري      (  ترمجته خللط بعضهم بني      ذكرت 

و العسقالين املقصود هـو ابـن حجـر         ) العسقالين صاحب هدي الساري     (
  . العسقالين وهدي الساري ؛ مقدمة فتح الباري

  )١٠٣  /٢ ( والضوء الالمع،)١٠٢  /١ ( البدر الطالع:ترمجته يف ينظر
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  )هـ٦٨٥ت  (ابن دقيق العيد -١٧
ـ ٦٤١ ولد سنة. موسى بن علي بن وهب بن مطيع القشريي، سراج الدين    ، هـ

. هـ٦٨٥ الفتوى بقوص يف صعيد مصر، وتويف فيها سنة          ئاسةانتهت إليه ر  
   املغين يف فقه الشافعية، وهو أخو تقي الدين :من مؤلفاته
 / ٢(،طبقـات الـشافعية    )٣٧٦ / ٨(طبقات الشافعية الكربى    :ينظر ترمجته يف  

٢٠٢(    
  )هـ ٧٠٢ت  (ابن دقيق العيد

 مـن   هب بن مطيع تقي الدين القشريي، أصـل       أبو الفتح، حممد بن علي بن وه      
إحكـام  " : منـها  عديدةلقضاء يف مصر، له تصانيف   امنفلوط مبصر ، وويل     

  . "اإلملام بأحاديث األحكام"، و"األحكام
، طبقات  )٤ / ٦(،شذرات الذهب    )١٨٢/ ٤(تذكرة احلفاظ    :ينظر ترمجته يف  

   ) ٢٠٧ / ٩( الشافعية الكربى 
  )هـ  ٥٢٠ت ( ابن رشد -١٨

 مـن  ، حممد بن أمحد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن عبد اهللا بن رشد          ، الوليد وأب 
هـ، و اشتهر بابن رشد اجلـد       ٤٥٠ولد سنة   .  بقرطبة همقاضيو  أعيان املالكية   

 و بـابن    ، و بابن رشد األكرب متييزا له عن ابن رشد األصغر          ،متييزا له عن احلفيد   
و أطلق عليه الفقهاء يف مـذهب       . سوفرشد الفقيه متييزا له عن ابن رشد الفيل       

ـ           " ابن رشد "مالك   وه فهـم   فإذا نقلوا عنه أو رجحوا قوله أو ذكروا رأيه و أثبت
املقدمات املمهدات ملدونة مالك، والبيان     : من تآليفه ،  يعنونه و ال يقصدون غريه    

   .والتحصيل، وخمتصر شرح معاين اآلثار للطحاوي، واختصار املبسوطة
/ ١٩(؛ سـري أعـالم النـبالء     )٩٨/ ١(تاريخ قضاة األندلس      :ترمجته يف  ينظر

٥٠١.(  
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  )هـ  ٥٩٥ت ( ابن رشد
 حممد بن أمحد بن حممد بن رشد، ويلقب باحلفيد متيزاً له عن جـده          ،أبو الوليد   

 فقيه مـالكي،  )السابق ترمجته( أيب الوليد حممد بن أمحد بن رشد الذي مييز باجلد      
ـ ٥٢٠ولد سة .  قرطبة وحتديدا من . فيلسوف، طبيب من أهل األندلس      سـنة    ه

ات كـثرية   ده إيل العربية وزاد عليه زيا     ت عين بكالم أرسطو وترمج    ..!!وفاة جده 
ام بالزندقة واإلحلاد فنفي إيل مراكش وأحرقت بعض كتبه، ومـات مبـراكش          

فصل املقال يف مـا بـني احلكمـة         :من تصانيفه .  هـ ودفن بقرطبة   ٥٩٥سنة  
لرد على كتاب أيب حامد الغـزايل      يف ا ،  ال، وافت التهافت    والشريعة من االتص  

  . املقتصد ، وبداية اتهد واية)افت الفالسفة(
  ).  ٢٨٤/ ١(؛ الديباج املذهب  )١١١/ ١(تاريخ قضاة األندلس :ترمجته يف ينظر
   ) هـ٤٥٨ ت(ه يدابن ِس -١٩

ولـد  ،يف اللغـة وآداا ه، إمـام  يد علي بن إمسعيل، املعروف بابن سِ ،أبو احلسن 
) وكذلك أبوه (كان ضريرا   ،وانتقل إىل دانية فتويف ا    ) األندلسيف شرق   (مبرسية  

 أيب اجليش جماهد العامري ونبغ يف آداب        لألمريواشتغل بنظم الشعر مدة، وانقطع      
 املخصص ، وهو من أمثن كنوز العربيـة، و احملكـم             :اللغة ومفرداا، فصنف  

  )١( .هاغري ، و األعظمواحمليط 
ـ  تراجم أئمة النحو واللغة    يف البلغة   :ترمجته يف  ينظر الـديباج املـذهب     ،٤١ ص

   )١٤٤ /١٨( ،سري أعالم النبالء ١١٤البن فرحون صـ
  )هـ ٦٥٩ ت(ابن سيد الناس

أمحد بن عبد اهللا بن حممد بن حيىي ابن سيد النـاس اليعمـري   حممد بن  أبو بكر، 
ـ ٥٩٧ ولد سنة    ، عامل املغرب  ،األشبيلياألندلسي    كان أحد حفاظ احلديث     ، ه

                                                
 . ) ابن سيد الناس(لظن بعضهم أنه هو ه يدذكرت ترمجة ابن ِس)  ١(
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 احلافظ أبو بكـر     :" باملغرب، قال اإلمام الذهيب    املشهورين وفضالئهم املذكورين  
كتـاب بيـع    "هو جد صاحبنا احلافظ فتح الدين حمدث مصر، رأيت أليب بكر            

  "يف جملد يدل على سيالن ذهنه وسعة حفظه وسعة إمامته" أمهات األوالد
ـ  تذ:ترمجته يف  ينظر ، طبقات  )٢٩٧ /٥( ،شذرات الذهب    ١٦١كرة احلفاظ ص

   ١٠٥احلفاظ صـ
  )هـ  ٧٣٤ت (ابن سيد الناس

ابن سيد الناس، اليعمري    فتح الدين   أبو الفتح، حممد بن حممد بن حممد بن أمحد،          
من حفاظ احلديث، له شعر     باألدب،عامل  ومؤرخ  هـ ،    ٦٧١الربعي، ولد سنة    

  .مصراته يف ، مولده ووفأشبيليةأصله من ،رقيق
 والشمائل والسريو بشرى اللبيـب يف       ، يف فنون املغازي   األثرعيون  :من تصانيفه   

   .قصيدة ،ذكرى احلبيب
، األعـالم  ١٩٧، تذكرة احلفاظ صـ) ٤٧٦ /٥(الدرر الكامنة : ترمجته يف  ينظر

)٣٤ /٧ (  
  ) هـ١٧٩ت ( ابن الطحان  -٢٠

  ، قـال   الثبت اإلمام احلافظ   ،يزيد خالد بن عبد اهللا بن عبد الرمحن بن          ،أبو اهليثم 
  .ئةاولد سنة عشر وم:علي بن عبد اهللا بن مبشر الواسطي

ئـة، وكـان ال   امات يف رجب سنة تسع وسبعني وم     : احلميد بن بيان   وقال عبد 
مات سنة اثنتني   : وقال خليفة، وابن سعد   ،خيضب، وفيها أرخه يعقوب الفسوي      

  .ئةاومثانني وم
،سـري أعـالم النـبالء      )٢٢٦/ ١(ح البخـاري    رجال صحي  :ينظر ترمجته يف  

،حبر الـدم    )٩٩ /٨(، ذيب الكمال    )١٩٠ / ١(، تذكرة احلفاظ    )٨/٢٧٧(
، طبقات   )١٨٩ / ١(، تقريب التهذيب    )٢٩٤ /٨(،تاريخ بغداد    ) ٢٥١(رقم  

   ٢٠احلفاظ ص
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  ) هـ٣٨٤ت ( ابن الطحان 
املـالكي، صـاحب     أبو القاسم، إمسعيل بن إسحق بن إبرهيم القيسي القرطيب،          

تويف يف صـفر    .وغلب عليه احلديث  .أخبار معروفة " املدونة  " وله يف   . التصانيف
  .ئةاسنة أربع ومثانني وثالث م

، )٥٠ / ١ (الديباج املذهب يف معرفة أعيان علمـاء املـذهب        : ترمجته يف  ينظر
، )٥٠٢ / ١٦(سري أعـالم النـبالء       ،٤٦٨ ص ترتيب املدارك وتقريب املسالك   

  .)٦٧/ ١ (:األندلسماء تاريخ عل
  ) هـ٤١٦ت ( ابن الطحان  

وهـو  ، املـصري   املؤرخحيىي بن علي بن حممد بن إبرهيم احلضرمي ،أبو القاسم   
  .  تاريخ علماء مصر:صاحب كتاب
 ،األعـالم للزركلـي     ٤٩٣ ص ترتيب املدارك وتقريب املسالك    :ينظر ترمجته يف  

  )٢١٣/ ١٣(، معجم املؤلفني ) ٨/١٥٧(
  ) هـ ٤١٧ت (ابن الطحان 

ولـد يف  ، األديـب أبو احلسني، أمحد بن حممد بن سالمة بن عبد اهللا، الدمشقي         
 األديب، متييزا له عن ابن الطحـان        ويعرف بابن الطحان    هـ، ٣٢٨شوال سنة   

  ).أبو القاسم السابق ترمجته ( املؤرخ 
، )٤٧ / ٥ (تـاريخ بغـداد   ،  )٣٥٨ / ١٧( سري أعالم النبالء     :ترمجته يف  ينظر

، ٣٣ ص قـضاة دمـشق   و،  )٢٦٤/ ٤ ( النجوم الزاهرة  ، و )٢٥ / ٨ (املنتظمو
  .)٢٠٦/ ٣ (شذرات الذهبو

  )هـ  ٥٧١ت (ابن عساكر -٢١
 ،أبو القاسم، علي بن احلسن بن هبة اهللا، ثقة الدين ابـن عـساكر بالدمـشقي               

صـاحب  ( حمدث الديار الشامية، ورفيـق الـسمعاين         ،املؤرخ احلافظ الرحالة  
، من أشـهر  مولده ووفاته يف دمشق هـ، ٤٩٩، و لد سنة التهيف رح ) األنساب

 



 ٢٤

 علـى   اإلشراف و بتاريخ ابن عساكر،     املعروف ، تاريخ دمشق الكبري     :تصانيفه
 ، األشـعري  تبيني كذب املفتري يف ما نسب إىل أيب احلسن      ، و  األطرافمعرفة  

 ،نسو ذيب امللتمس من عوايل مالك بن أ       ، ومعجم النسوان  ،و معجم الصحابة  
   .شيوخ والنبالء المعجم  و،واألمصارمعجم أمساء القرى و

ـ )٢١٦ / ٧(الكربى طبقات الشافعية  :ترمجته يف  ينظر ، ٨٢،تذكرة احلفاظ صـ
  )١٣ /٢(وطبقات الشافعية 

  )هـ ٦٠٠ت (ابن عساكر
ة اهللا ابن عساكر، وهو ابـن صـاحب          القاسم بن علي احلسن بن هب      ،أبو حممد 

 زار مصر،   هـ٥٢٧حمدث من أهل دمشق، ولد سنة        ، وهو تاريخ دمشق الكبري  
 اجلهـاد  اجلامع املستقصى يف فضائل األقصى، و      :له كتب منها  . وأخذ عنه أهلها  

  وغريها 
 ٨(،طبقات الـشافعية الكـربى      )٤٠٥ /٢١(سري أعالم النبالء    : ترمجته يف  ينظر

   )٣٤٧ /٤(، وشذرات الذهب ) ٣٥٢/
  )هـ ٦٢٠ت (ابن عساكر

لرمحن بن حممد بن احلسن بن منصور بن عساكر الدمـشقي،           عبد ا أبو منصور،   
ـ ٥٥٠ ولد سنة  ، وهو أحد شيوخ العـز بـن   كان شيخ الشافعية يف وقتهو ،    ه

 :منـها .  له تصانيف يف الفقـه واحلـديث  ، عبد السالم امللقب بسلطان العلماء  
وهو ابـن   . كتاب األربعني يف مناقب أمهات املؤمنني، وهو خمطوط يف الظاهرية         

  ي املؤرخ علي بن عساكر أخ
 ٢(،وطبقـات الـشافعية     )١٧٥ /٨(طبقات الشافعية الكـربى     :ترمجته يف  ينظر

  )٩١ /٥(، وشذرات الذهب )٥٤/
  
  

 



 ٢٥

  )هـ ٦٨٦ت (ابن عساكر 
عبد الصمد بن عبد الوهاب بن احلسن بن حممد، ابن عساكر الدمشقي مث املكي،              

 سنة، ومات باملدينة    ، انقطع مبكة حنو أربعني    هـ٦١٤حافظ للحديث، ولد سنة     
كـان قـوي    .  وهو حفيد ابن أخي احلافظ املؤرخ ابن عساكر        هـ،٦٨٦سنة  

، وأحاديث  فضائل أم املؤمنني خدجية   :له نظم وتصانيف منها   . املشاركة يف العلوم  
  .فضل رمضانعيد الفطر، و

  )٢٧٥ /١ ( فوات الوفيات،)٣٩٥ / ٥( الذهب  شذرات:ترمجته يف ينظر
  )هـ  ٧٢٣ت ( ابن عساكر

بـهاء  ، ويعـرف ب القاسم بن أيب غالب املظفر بن حممود بن عساكر الدمـشقي          
عـامل  وهو   ، يعاجل املرضى جمانا   ا طبيب كان هـ،٦٢٩الدين، ولد يف دمشق سنة      

: قال الـذهيب  .  لزم بيته يف أعوامه األخرية منقطعا إىل تدريس احلديث         ،باحلديث
   . يف دمشقهـ٧٢٣ سنة  تويف".كان كثري احملاسن صبورا على الطلبة"

  )١٨٥ /٥(،األعالم  )٢٧٩ /٤(الدرر الكامنة :ترمجته يف ينظر
  )هـ  ٥٤٣ت  (ابن العريب -٢٢

أبو بكر، حممد بن عبد اهللا بن العريب األندلسي، اإلمام القاضي املالكي، ولد سنة              
شرح اجلامع الصحيح للترمذي، وأحكـام      :  هـ، له تصانيف كثرية منها     ٤٦٨

عواصم من القواصم، وغريها كثري، ويل قضاء أشبيلية وعزل وأقبـل           القرآن، وال 
. على نشر العلم وتدوينه، أخذ عليه اعتناقه لبدعة األشاعرة، وعنايته بعلم الكالم           

   هـ٥٤٣تويف سنة 
؛  طبقات املفسرين للـسيوطي    )١/١٠٥( تاريخ قضاة األندلس       :ترمجته يف  ينظر

  )٢٣٠/ ٦( ، األعالم )١٠٥/ ١(
  
  

 



 ٢٦

   )هـ٦٣٨ت (عريب ابن 
 ، املعروف بابن عريب ،     حممد بن علي بن حممد احلامتي الطائي األندلسي        ،أبو بكر 

ـ ٥٦٠ولد باألندلس سنة      ، رد عليـه أهـل العلـم يف          وله مؤلفات كثرية  ،   ه
   .اعتقاداته الكفرية

   )١٨٩/ ٥(، وشذرات الذهب  )٦٥٩ / ٣(ميزان االعتدال  :ترمجته يف ينظر
  )هـ٢٣١ ت( ابن األعرايب

لغـة،  أبو عبد اهللا، حممد بن زياد املعروف بابن األعرايب، راوية، نسابة وعالّمة بال      
 األعرايب وكان حيضره زهـاء      هدت جملس ابن  ش: من أهل الكوفة، قال ثعلب    

أمسـاء  :  من مؤلفاته  أل ويقرأ عليه فيجيب من غري كتاب،      إنسان، كان يس  مائة  
ل، معاين الشعر، الفاضـل،  در، تفسري األمثااخليل وفرساا، تاريخ القبائل، النوا   

  .وغريها
 والوايف  ،)٢٨٢: ٥(وتاريخ بغداد   ،  ) ٤٩٢: ١( وفيات األعيان    :ترمجته يف  ينظر

  )٧٩: ٣(بالوفيات 
  ) هـ ٣٤٠ ت (األعرايبابن 

  .من علماء احلديث و أمحد بن حممد بن زياد بن بشر بن درهم، مؤرخ،أبو سعيد
اجلنيد، وانتقل إىل احلجاز فكان شيخ احلـرم        تصوف وصحب   ،من أهل البصرة  

 ،تاريخ البـصرة  يف أمساء شيوخه، و    ،املعجم : من مؤلفاته  .املكي وتويف مبكة  
 يف ذكر الفقر والغىن، معاين الزهد وأقوال الناس فيه وصـفة            ،االختصاصو  

  .الزاهدين 
شذرات ، و  )٤٧/ ٣(، تذكرة احلفاظ     )٥/٣٥٣(تاريخ دمشق   : ترمجته يف  ينظر

  ). ٣٥٤/ ٢(: الذهب
  
  

 



 ٢٧

  ) هـ ٥١٣ت  (ابن عقيل  -٢٣ 
 ٤٣١ ولـد سـنة   ، شيخ احلنابلـة ، علي بن عقيل بن حممد بن عقيل      ،أبو الوفاء 

 :قال الـذهيب  ؛"الفنون" ،وهو صاحب أكرب كتاب يف التاريخ ، وهو كتاب      هـ
، فيه فوائد كثرية جليلة، يف الوعظ، والتفـسري،         "ئة جملد ا وهو أزيد من أربع م     "
، والنحو، واللغة، والشعر، والتاريخ، واحلكايات، وفيه مناظراته        واألصلنيالفقه،  و

  .ه اليت وقعت له، وخواطره، ونتائج فكره قيدها فيهاتوجمالس
إذا قيل ابن عقيل احلنبلي فهذا هو املقصود، أما إذا قيل ابـن عقيـل اللغـوي                 

  .فاملقصود عبد اهللا بن عبد الرمحن صاحب الترمجة التالية
 ،)٤٤٣/ ١٩( وسري أعالم النبالء     ،)٢٥٩ / ٢ (طبقات احلنابلة : ترمجته يف  ينظر

  )٣٥/ ٤( ، شذرات الذهب )٢١٩ / ٥ (:النجوم الزاهرة
  )هـ  ٧٦٩ت (ابن عقيل

ي، اء الـدين ابـن      مشعبد اهللا بن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن حممد القرشي اهلا           
مولـده ووفاتـه يف   ،يب طالبمن نسل عقيل بـن أ  عامل النحو املعروف،     ،عقيل

ما حتت أدمي السماء    ":ابن حيان  هـ،وهو الذي قال عنه      ٦٩٨ ،ولد سنة    القاهرة
  ".أحنى من ابن عقيل

 يف  ،ألفيـه ابـن مالـك      :، من أهم مؤلفاته   ويل قضاء الديار املصرية مدة قصرية     
لتعليق الوجيز على الكتاب العزيـز ، مل يكملـه، و           ،و ا  معروف النحو، متداول 

  ها، وغري أيضا  يف فقه الشافعية، مل يكمله،مع النفيساجلا
 وحسن  ،)٣٨٦ / ١( والبدر الطالع    ،)٢٦٦ / ٢( الدرر الكامنة    :ترمجته يف  ينظر

بغية الوعاة يف طبقـات     ،  )٢١٤ / ٦( وشذرات الذهب    ،)٣١٠ / ١(احملاضرة  
  )٤٧ /٢ (اللغويني والنحاة

  
  

 



 ٢٨

  )هـ ١٢٠ت ( ابن كثري -٢٤
 ولد مبكـة سـنة      ، بن كثري الداري املكي، أحد القراء السبعة       أبو معبد، عبد اهللا   

   هـ١٢٠سنة أيضا  تويف مبكة وهو إمام أهل مكة يف القراءة، هـ،٤٥
  . )٣/٤١ (وفيات األعيان ، )١/٤٤٣ (طبقات القراء:ترمجته يف ينظر

  )هـ ٧٧٤ت (  ابن كثري
بـصري مث   إمسعيل بن عمر بن كثري بن ضـو بـن درع القرشـي ال          ،أبو الفداء 

فقيه، ولد يف قرية من أعمـال بـصرى        الؤرخ  املافظ  احلالدمشقي، عماد الدين،    
ـ ٧٠٦، وانتقل مع أخ له إىل دمشق سنة هـ٧٠١الشام، سنة   ، ورحـل يف  هـ
مـن  . تناقل الناس تصانيفه يف حياته    . هـ٧٧٤وتويف بدمشق سنة    . طلب العلم 

تفـسري القـرآن    ، و هـ٧٦٧ انتهى فيه إىل حوادث سنة       ،البداية والنهاية  :كتبه
   وغريها، وجامع املسانيد، ، وهو التفسري املعروف بتفسري ابن كثريالعظيم

ـ  :ترمجته يف  ينظر  البـدر   ،)٤٤٥/ ١( الدرر الكامنـة     ،١١٢طبقات احلفاظ ص
  )١٥٣ /١(الطالع 

  )١ ()هـ ٧٦٣ت ( ابن مفلح -٢٥
يين مث الصاحلي،   أبو عبد اهللا، حممد بن مفلح بن مفرج، مشس الدين املقدسي الرام           

ولـد يف بيـت املقـدس سـنة     . أعلم أهل عصره مبذهب اإلمام أمحد بن حنبل  
 ، والنكت والفوائـد     اآلداب الشرعية : وهو صاحب  ،، وتويف بدمشق    هـ٧٠٨

                                                
 على عدد كثري جدا من العلماء، ومعظمهم من بيت واحد، فآل مفلح من       لقب أطلق : ابن مفلح ) ١(

وغريهم، واكتفيت باملشاهري وما تركت أكثر ...بيوتات العلم كآل تيمية وآل قدامة وآل اهلروي
 ٧٢١ ت حيىي بن حممد بن سعد     ،وهـ  ٦٥٠ت  حممد بن سعد بن عبد اهللا       : مما ذكرت فمنهم    

 ٨٠١ ت أمحد بن حممد بن مفلح بـن مفـرج   هـ، و ٧٥٩ ت بن حممد احممد بن حيىي     هـ، و 
  .  هـ، وغريهم خلق كثري وملعظمهم تراجم يف نفس املواضع املذكورة

 



 ٢٩

 رمحهـم اهللا   وهو تلميذ اإلمام ابن القـيم        ، سنية على مشكل احملرر البن تيمية     ال
  .مجيعا
، شـذرات   )٥١٨ / ٢(،املقصد األرشد   )١٤ /٦(الدرر الكامنة   :ترمجته يف  ينظر

  )١٩٨ /٦(الذهب 
  )هـ ٨٧٢ت ( ابن املفلح
 عمر بن إبرهيم بن حممد بن مفلح الراميين نظام الدين، قاضي حنبلي             ،أبو حفص 

أخـذ  .  ويل قضاء غزة   ، وكان أول حنبلي   هـ٧٨٢ولد سنة   . من أهل الصاحلية  
  . العلم عن مجع من األئمة، ومنهم السخاوي

، شـذرات  )٢٩٢ /٢(،املقصد األرشد  )٦٦ /٦(الضوء الالمع   : مجته يف تر  ينظر
  )٣١٠ /٧(الذهب 

  )هـ ٨٠٣ت (ابن مفلح
أبو إسحق، إبرهيم بن حممد بن مفلح الراميين األصل الدمشقي شيخ احلنابلـة يف              

  .وهو أحد شيوخ احلافظ ابن حجر العسقالين، هـ٧٤٩ولد سنة  ،عصره
   تلفت أكثر كتبه ،محد، وشرح املقنعطبقات أصحاب اإلمام أ:  من كتبه

، شذرات  )٢٣٦ /١(،املقصد األرشد   )١٦٧ / ١(الضوء الالمع   : ترمجته يف  ينظر
  )٢١ /٧(الذهب 

  )هـ ٨٨٤ت (ابن مفلح
 إبرهيم بن حممد بن عبد اهللا بن مفلح برهان الـدين، مـن قـضاة                ،أبو إسحق 

وكـان   هــ، ٨٥١ بدمشق، وويل قضاءها سـنة       هـ٨١٦ولد سنة   . احلنابلة
وكان ينبذ التعـصب،    . حريصا على إمخاد الفنت اليت كانت بني احلنابلة وغريهم        

املبـدع بـشرح     املقصد األرشد يف ذكر أصحاب اإلمام أمحد ، و         :من مؤلفاته 
   وغريها ..، املقنع
  )٣٣٧/ ٧(،شذرات الذهب )١٥٢ /١(الضوء الالمع :ترمجته يف ينظر

 



 ٣٠

  )هـ ٣٠١ت  (ابن مندة -٢٦
  هــ،  ٢٢٠ولد يف حدود سـنة      ، حممد بن حيىي بن مندة العبدي،      أبو عبد اهللا  

. إسحقمؤرخ من حفاظ احلديث، وهو جد احلافظ الشهري أيب عبد اهللا حممد بن              
  .تاريخ أصبهان :صاحب كتاب

، تذكرة  )٢٨٩ /٤( وفيات األعيان  ،)٣٢٨ /١ (طبقات احلنابلة : ترمجته يف  ينظر
  )١٤٥ /٣(، شذرات الذهب  )٢١٩ / ٢(احلفاظ 

  ) هـ٣٩٥ ت( ابن مندة
، ولد   حممد بن إسحق  بن حممد بن حيىي بن مندة، العبدي األصبهاين            ،أبو عبد اهللا  

ـ ٣١٦ ،وهو احلافظ مـن آل منـدة،      ، من كبار حفاظ احلديث كثري التأليف       ه
الـرد  فتح الباب يف الكىن واأللقاب ، و      : من مؤلفاته  مكث يف رحلته أربعني سنة،    

  غريها و ..، على اجلهيمة
    )٢٩ / ٥٢(، تاريخ دمشق  )٧٠ /٥(لسان امليزان :ترمجته يف ينظر

  ) هـ٤٧٠ت ( ابن مندة
  ابـن   عبد الرمحن بن حممد بن إسحق بن مندة العبدي األصـبهاين،           ،أبو القاسم 

، كان شديدا يف السنة، لكنه أفرط يف تشدده حـىت تـوهم يف               املعروف افظاحل
ـ ٣٨١ سنة كانت والدته يف أصبهان   . التجسيم  :مؤلفاتهأهم   ، وتويف فيها من       ه

له حماسن، وهو يف تواليفه حاطب ليل يروي الغث         " :  قال الذهيب  ،أخبار أصبهان 
املـستخرج  :"وهو مصنف كتاب  ."ئ اخلرز مع الدر الثمني    يوالسمني، وينظم رد  

   "من كتب الناس للتذكرة واملستطرف من أحوال الرجال للمعرفة
 ،)٢٤٢ / ٢( طبقات احلنابلـة     ،)٣٤٩ /١٨(نبالء  سري أعالم ال  : ترمجته يف  ينظر

  )٣٣٧ / ٣ (شذرات الذهب
  
  

 



 ٣١

  )هـ ٥١١ت ( ابن مندة
. حيىي بن عبد الوهاب بن حممد بن إسحق بن حممد بن حيىي العبـدي             أبو زكريا،   

 ، وذكـر مـن     اإلمام أمحد   مناقب : من مؤلفاته   ،  يف أصبهان  هـ٤٣٤ولد سنة   
   .عاش مائة وعشرين سنة من الصحابة

ـ     : ترمجته يف  نظري ، سري أعـالم النـبالء      ٥٦ذيل طبقات احلنابلة البن رجب ص
  )١٦٨ / ٦(األعيان  وفيات ،)٣٩٥ /١٩(

  )هـ  ٦٤٣ت (ابن النجار  -٢٧
أبو عبد اهللا، حممد بن حممود بن احلسن بن هبة اهللا بن حماسن، حمب الدين ابـن                 

  .هامن أهل بغداد، مولده ووفاته في.مؤرخ حافظ للحديث: النجار
  . سنة٢٧رحل إىل الشام ومصر واحلجاز وفارس وغريها، واستمر يف رحلته 

نزهـة  ،وذيل تاريخ بغداد البن اخلطيب      و ،   الكمال يف معرفة الرجال   :من كتبه   
   .البلدان و نسبة احملدثني إىل اآلباء و،الورى يف أخبار أم القرى

شذرات و ،)٩/ ٥ (تالوايف بالوفيا  ، )١٤٧ /٤( تذكرة احلفاظ    :ترمجته يف  ينظر
  .)٢٢٦/ ٥ (الذهب

  )هـ  ٩٧٢ت (ابن النجار 
 ،أبو البقاء، حممد بن أمحد بن عبد العزيز الفتوحي، تقي الدين الشهري بابن النجار             

فقيـه   هـ، وأبو البقاء     ٩٤٩ووالده أمحد بن عبد العزيز كان قاضي القضاة ت          
فما رأيـت عليـه   صحبته أربعني سنة    : قال الشعراين  .من القضاة ،حنبلي مصري 

  .شيئا يشينه، وما رأيت أحدا أحلى منطقا منه وال أكثر أدبا مع جليسه
شـرح   و ، يف مجع املقنع مـع التنقـيح وزيـادات         اإلراداتمنتهى  : من مؤلفاته 

   .وغريها...الكوكب املنري،
  )٦ / ٦( األعالم  ،٨٧خمتصر طبقات احلنابلة للشطي صـ: ترمجته يف ينظر
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  )هـ  ٣٤٨ت (ابن النجاد 
 هــ،   ٢٥٣، ولد سنة     أمحد بن سلمان بن احلسن بن إسرائيل النجاد        ،أبو بكر 

كانـت لـه يف    و. من حفاظ احلديث وكان ببغداد يف عصره، احلنابلة شيخ   وهو
 قبل الصالة، للفتوى علـى مـذهب        األوىل: جامع املنصور يوم اجلمعة حلقتان    

ثر الناس لسماعه حىت يغلق      احلديث، ويك  إلمالء أمحد، والثانية بعد الصالة      اإلمام
  .وكف بصره يف أواخر عمره،  من أبواب اجلامع، مما يلي حلقتهبابان

   .ئيت جزءا حنو م،اخلالف: كبري، وكتاب ،السنن له تصانيف منها كتاب يف
،تـاريخ  )١١٠ /١(املقصد األرشد   ، و )٧ / ٢(طبقات احلنابلة   : ترمجته يف  ينظر

  )٥٧/ ٣(،تذكرة احلفاظ )١٨٩ / ٤(بغداد 
  ) هـ ٢٨٤ت  (البحتري  -٢٨

 املعـروف،    العباسي الشاعر الوليد بن عبيد بن حيىي التنوخي الطائي،         ،أبو عبادة 
  . يف الشعرأليب متام وأخذ عنه طريقته هـ، وتتلمذ ٢٠٥ولد سنة 

،وفيـات  )١٨٨/ ٦٣(،تاريخ دمشق   )٤٧٧  /١٣(تاريخ بغداد   :ترمجته يف  ينظر
   )٢١/ ٦(األعيان 

  )هـ ٣٣٩ت (البختري 
،  حممد بن عمرو بن البختري بن مدرك بن سليمان البغدادي الـرزاز            ،أبو جعفر 
 :، قال عنه اإلمام الذهيب رمحـه اهللا       حمدث بغداد يف عصره    هـ،   ٢٥١ولد سنة   

  ." اإلمام مسند العراق الثقة احملدث "
، )٢٩١ / ٤(: الـوايف بالوفيـات    ، )١٣٢/ ٣(تاريخ بغـداد    : ترمجته يف  ينظر

  ).٣٥٠ / ٢(:  الذهبشذراتو
  )هـ٢٥٦ت ( البخاري -٢٩ 

 اإلمام املعـروف،   ،البخاري ،املغرية إبرهيم بن  إمسعيل بن  بن حممد،  اهللا عبد أبو
ـ  ونشأ ،خبارى يف ولد ،  صلى اهللا عليه وسلم    اهللا رسول حلديث واحلافظ ايتيم، 
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 ومصر والعراق خراسان فزار ؛احلديث طلب يف هـ٢١٠ سنة طويلة برحلة وقام
 يف منـها  اختار حديث ألف ئِةاستم حنو ومجع ،شيخ ألف حنو من ومسع ،والشام

 والضعفاء ، الكبري والتاريخ ،الصحيح جلامعا: ه، من مؤلفات  برواته وثق ما صحيحه
  .املفرد واألدب، العباد أفعال وخلق احلديث، رجال يف

ـ )٢٤/٤٣٠(، وـذيب الكمـال      )٩/١١٣(الثقات  :ترمجته يف  ينظر ة ، والبداي
  ).٩/٤١(، وذيب التهذيب )١١/٢٤(والنهاية 

  )هـ٧٣٠ت ( رياالبخ
 أحد فحول علم أصول الفقه      ،البخاري  الدين العزيز بن أمحد بن حممد، عالء      عبد

كشف األسـرار علـى أصـول       : ه وله ضرب يف الفقه، من مؤلفات      من احلنفية، 
  . نتخب ، وشرح على اهلدايةاملالبزدوي، والتحقيق شرح 

: ، وإذا قيـل     إمسعيـل  بـن  حممدالبخاري يف علم احلديث فاملقصود      : يل  إذا ق 
  .العزيز بن أمحد البخاري يف األصول فاملقصود عبد

، واألعـالم  )٣٥ص(، وتاج التـراجم     )٢/٤٢٨(اجلواهر املضية   :ترمجته يف  ينظر
)٤/١٣.(  

  ) هـ ٤٠٢ت (البيهقي -٣٠
قي، ، فقيه حنفي زاهـد كـان       أبو القاسم ، إمسعيل بن احلسني بن عبد اهللا البيه         

فهو املقصود،  " قال البيهقي : "، وإذا قال األحناف     إمام وقته يف الفروع واألصول    
فاملقصود أبو بكر صاحب الـسنن وشـعب        "  قال البيهقي :" وإذا قال الشافعية  

شرح " خمتصر    وهو ،الكفاية يف الفقه احلنفي ،و    الشامل،: من أهم مؤلفاته   .اإلميان
  .صر أيب احلسن الكرخيملخت" القدوري 

اجلـواهر   ،   ٤٩٢ رقم الترمجة     الطبقات السنية يف تراجم احلنفية     :ترمجته يف  ينظر
  )٣١٢ /١(، األعالم )١٤٦ / ١ (املضية
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  )هـ ٤٥٨ت (البيهقي
ولد يف خسروجرد، مـن     . أبو بكر، أمحد بن احلسني بن علي، من أئمة احلديث         

ـ ٣٨٤سنة   قرى بيهق بنيسابور   ـ ٤٥٨يها إىل أن مات سنة  ، فلم يزل ف  ه ، هـ
ما من شافعي إال وللشافعي فضل عليه       ":قال إمام احلرمني  . ونقل جثمانه إىل بلده   

غري البيهقي، فإن له املنة والفضل على الشافعي؛ لكثرة تصانيفه يف نصرة مذهبه،             
، دالئل النبوة و ، وشعب اإلميان،     السنن الكربى  :، من أشهر مؤلفاته   وتأييد آرائه 

  هاوغري...
 ،)٢١٩ /٣(،وتذكرة احلفـاظ  )٨ /٤(طبقات الشافعية الكربى   : ترمجته يف  ينظر

  )٣٠٤/ ٣ (، شذرات الذهب٤٣٣  صـطبقات احلفاظ
  )هـ ٤٧٠ت (البيهقي 

 له كتاب يف تاريخ ناصر الـدين        ،أبو الفضل، حممد بن احلسني البيهقي، مؤرخ        
 يوما من أوهلا إىل آخر      دولته يوما  ذكر فيه " الناصري"حممود بن سبكتكني، مساه     

  .تاريخ البيهقي:له أيضا كتابأيامه، وهو يف ثالثني جملدا، و
  )١٠٠ /٦(، واألعالم )٢٠ / ٣ ( الوايف بالوفيات:ترمجته يف ينظر
  )هـ  ٢٧٩ت ( الترمذي -٣١

 ، الضرير    بن موسى بن الضحاك الترمذي     حممد بن عيسى بن سورة    ،  أبو عيسى   
 تلميذ البخاري ، وشـاركه   من املصنفات ، وهو  اه وغري السنناحلافظ، صاحب   
  .يف بعض شيوخه

  ).٦٣٣/ ٢(؛ تذكرة احلفاظ )٢٥٠/ ٢٦(ذيب الكمال  :ترمجته يف ينظر
  ) هـ٣٢٠ت (الترمذي 

ـ  حممد بن علي بن احلسن بن بشر، ،     ،أبو عبد اهللا   : احلكيم الترمـذي املعروف ب
  .باحث، صويف، عامل باحلديث وأصول الدين
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ل الواليـة  وقيل فـض  .  الصويف نفي منها بسبب دعوى الكشف    ) ترمذ(من أهل   
 خامت  لألولياء: كان يقول : وقيل. على النبوة، ورد بعض العلماء هذه التهمة عنه       

واضطرب مؤرخوه يف تاريخ وفاته، فمنهم من قال سـنة          .  خامتا لألنبياءكما أن   
يـسابور   أن السبكي يذكر أنه حـدث بن       األول، وينقض   ـ ه ٢٨٥ وسنة   ٢٥٥
 أما  ٣١٨نباري مسع منه سنة     إن األ :  كما ينقض الثاين قول ابن حجر      ٢٨٥سنة  

 يفرق فيه بني املداراة     ، والفروق ، يف أحاديث الرسول   األصولنوادر  :كتبه، فمنها   
واملداهنة، واحملاجة واادلة، واملناظرة واملغالبة، واالنتصار واالنتقـام اخل، وهـو           

  .أخرى عديدةمؤلفات وله .فريد يف بابه
    )٢٧٢ / ٦( ،األعالم ٢٦١ذيل طبقات احلفاظ صـ:ترمجته يف ينظر

  )هـ٣٧١ت ( التميمي -٣٢ 

 التميمي احلنبلي، ومن كبار     أسد بن الليث   ن ب احلسن، عبد العزيز بن احلارث    أبو  
هـ، وكان فقيهـا جميـدا،      ٣١٧نابلة يف األصول والفروع، ولد سنة        احل علماء

ن  ب حلنبلي، منهم أبو القاسم عمر     ا ا من أئمة املذهب    صحب عدد  ،ومصنفا بارعا 
 فنـون خمتلفـة،      يف د العزيز، له مصنفات كـثرية      عب احلسني اخلرقي، وأبو بكر   

 ها، وقد ام بوضع احلديث؛ حيـث ذكـر  ، والفرائض، وغري كاألصول، والفقه 
 ، وشهد على ذلك مجاعـة    " أمحد مسند اإلمام "ديثا أو أكثر يف      ح أنه وضع : نهع

  ) هـ٣٧١ (دثني؛ كالدارقطين ، تويف سنةحملمن ا
، ميـزان   )١٠/٤٦٢(، تاريخ بغداد  ) ١٣٩ /٢(طبقات احلنابلة   : ترمجته يف  ينظر

  ) .٢/٦٢٤(االعتدال للذهيب 
  ) هـ ٤١٠ت (التميمي

 عبد الواحد بن عبد العزيز بن احلارث بن أسد، التميمي احلنبلـي،             ،أبو الفضل   
ـ ٣٤١ولد سنة     وكان يملي احلديث جبامع املنصور، وكانـت  ، عِني بالعلوم، ه

  .رمحهما اهللا–له حلقة للوعظ والفتوى، ودفن جبوار قرب اإلمام أمحد 
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، مناقـب   )٣/٣٢٥(، طبقات احلنابلـة     )١١/١٤(تاريخ بغداد   :ترمجته يف  ينظر
  ).٦٩٠(اإلمام أمحد ص

  )هـ ٣٠٣ت (اجلبائي -٣٣
ي، من أئمة املعتزلـة، ورئـيس       أبو علي ، حممد بن عبد الوهاب بن سالم اجلبائ         

، له مقاالت وآراء انفـرد      "اجلبائية"علماء الكالم يف عصره، وإليه نِسبت الطائفة        
يف البصرة، ودفن جبـىب،  اشتهر ) من قرى البصرة(ا يف املذهب، نسبته إىل جىب       

  . حافل مطول، رد عليه األشعريله تفسري
، )١/٤٨٠(، ووفيـات األعيـان      )١/٢٣٦(مقاالت اإلسالميني   :ترمجته يف  ينظر

  ).١٤/١٨٣ (وسري أعالم النبالء
  )هـ ٣٢١ت (اجلبائي

 املـتكلم، مـن رءوس      أبو هاشم، عبد السالم بن حممد بن عبد الوهاب اجلبائي         
  . األبواب الكبري، و واجلامع الكبريتفسري القرآن،:املعتزلة، ألف كتبا كثرية منها

، )٢/٣٥٥" (وفيات األعيـان  "، و )١/٣٠١" (طبقات املفسرين :"ترمجته يف  ينظر
  ).٢/٢٨٩" (شذرات الذهب"و

  )هـ٤٧١ت ( اجلرجاين -٣٤
 عبد القاهر بن عبد الرمحن بن حممد الفارسي األصل، اجلرجاين الـدار،           ،أبو بكر 

 احلـسني بـن عبـد       تتلمذ على أيب  . وِلد وتويف يف جرجان   الشافعي املذهب ،    
 دالئـل   " وهو صاحب الكتاب املعروف      الوارث، ابن أخت أيب علي الفارسي،     

أن يرد على من كانوا يرجعون إعجاز القـرآن إىل          ، وكان هدفه منه      "اإلعجاز
األلفاظ، ورفض أن يكون اإلعجاز راجعا إىل املفردات أو حـىت معانيهـا؛ أو              

كما رفـض أن يكـون      . على األلسنة جرياا وسهولتها وعذوبتها وعدم ثقلها      
اإلعجاز راجعا إىل االستعارات أو اازات أو الفواصل أو اإلجيـاز، وإمنـا رد              
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وجممل نظريته أنه ال اعتداد مبعـاين الكلمـات         . إعجاز القرآن إىل حسن النظم    
  املفردة إن مل تنتظم يف سياق تركييب، 

كملة؛ التذكرة؛ املفتاح؛ اجلمـل؛     املغين واملقتصد؛ اإلجياز؛ الت    :أيضا مؤلفاته   من
العوامل املائة؛ النحو؛ التخليص؛ العمدة يف التصريف؛ كتاب شـرح الفاحتـة؛            

  .إعجاز القرآن الصغري؛ إعجاز القرآن الكبري؛ الرسالة الشافية، أسرار البالغة
، شـذرات   )١٠٦/ ٢ (بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة      :ترمجته يف  ينظر

، وطبقات الشافعية    )١٤٩ / ٥(، طبقات الشافعية الكربى      )٣٣٩ / ٣(الذهب  
)٢٥٢/ ١(  

  )هـ  ٨١٦ت ( اجلرجاين
 صاحب الكتـاب    احلنفي ، املعروف بالشريف اجلرجاين     علي بن حممد بن علي    
وملـا دخلـها     .ودرس يف شـرياز    هـ ،  ٧٤٠سنة  ولد  ،  املعروف بالتعريفات   

مث عاد إىل شرياز بعد مـوت       ،   فر اجلرجاين إىل مسرقند    ـ ه ٧٨٩ سنة   لنكتيمور
شـرح مواقـف   : له حنو مخسني مصنفا، منـها   . ، فأقام إىل أن تويف  لنكتيمور
 يف الفرائض، ورسالة    ،وشرح السراجية ،و حتقيق الكليات  ، و مقاليد العلوم   ،اإلجيي

  . تقسيم العلوم يف
الـضوء   ،)١٩٦/ ٢ (بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحـاة       :ترمجته يف  ينظر

  )٧ / ٥(، األعالم )٣٢٨  /٥ (الالمع
  )هـ٣٨١ت (اجلوهري  -٣٥ 

الرمحن بن عبد اهللا بن حممد الغافقي اجلـوهري، مـن أعيـان              أبو القاسم، عبد  
بعللـه،  " مسند املوطأ " صنف   :" ، قال اإلمام الذهيب رمحه اهللا        املصريني املالكية 

، "فجوده يخة مالك وتراجم رجاله، وتسمية مش    لغته،   وإيضاحواختالف ألفاظه،   
  . فهو فقيه مالكي مصري، وهو غري اللغوي صاحب الصحاح
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، )٤٥١/ ١ (حسن احملاضـرة  ، و )٤٣٥ /١٦( سري أعالم النبالء     :ترمجته يف  ينظر
  ) ١٠١ / ٣ (شذرات الذهب

  )هـ  ٣٩٣ت (اجلوهري 
من فاراب، ودخل العراق    اللغوي املعروف،    إمسعيل بن محاد اجلوهري،      ،أبو نصر 
 ، أقام يف نيسابور    وسافر إىل احلجاز فطاف البادية، وعاد إىل خراسان، مث         صغريا،
معجـم  :  يف حماولته ، من أشـهر مؤلفاتـه         ومات أول من حاول الطريان   وهو  

  .العروضوله كتاب يف  ،الصحاح
ـ  تراجم أئمة النحو واللغة    يفالبلغة   :ترمجته يف  ينظر بغيـة الوعـاة يف      ،١٠ ص

  )٤٤٦/ ١ (طبقات اللغويني والنحاة
  )هـ ٣٧٨ت  (احلاكم -٣٦

 حممد بن حممد بن أمحد بن إسحق ، النيسابوري الكرابيسي، ويعـرف           ،أبو أمحد 
، وهو شيخ احلاكم اإلمـام املعـروف        حمدث خراسان يف عصره   : باحلاكم الكبري 

تقلد القضاء يف مدن كثرية، منها الشاش، وحكم ا أربـع           صاحب املستدرك،   
ـ  ٣٤٥سنة  (نيسابور  وعاد إىل   ،  سنني، مث طوس   فأقبـل علـى العبـادة      ) ـ ه

  .هـ٣٧٠وكف بصره سنة ، يفوالتأل
 والـشيوخ   ، واملخرج على كتاب املـزين     ،، والعلل   والكىن األمساء: مؤلفاتهمن  

   .واألبواب
   .٧٧، وطبقات احلفاظ صـ)٣٧٠ / ١٦(سري أعالم النبالء :ترمجته يف ينظر

  )هـ ٤٠٥ت  (احلاكم
 عبد اهللا بن حممد بن محدويه بن نعيم الـضيب الطهمـاين             أبو عبد اهللا ، حممد بن     

ولد   ، حلافظ الكبري إمام احملدثني صاحب املستدرك     النيسابوري يعرف بابن البيع ا    
ـ ٣٢١سنة    وطلب احلديث صغريا باعتناء أبيه وخاله ، ورحـل وجـال يف              ه

، خراسان وما وراء النهر فسمع من ألفي شيخ حدث عنه الدارقطين والبيهقـي              

 



 ٣٩

علـوم   ، و  التاريخ: ، له  وكان إمام عصره يف احلديث ومن أحسن الناس تصنيفاً        
  .  ، وغري ذلكمناقب الشافعي واملدخل، واحلديث،

طبقات ، و ) ٤/٢٨٠ (، وفيات األعيان  ) ٥/٤٧٣ (تاريخ بغداد : ترمجته يف  ينظر 
  . )٣/١٧٦( ،وشذرات الذهب) ٣/١٦٤(الشافعية الكربى 

  )هـ ٢٧٠ت (اخلتلي  -٣٧
، ، مسع أبا نعيم وحيىي بن معني       )١( إبرهيم بن عبد اهللا بن اجلنيد اخلتلي       ،أبو إسحق 

  .ئتنيابقي إىل قرب سنة سبعني وم :قال اإلمام الذهيب 
، )١٢٠ / ٦(تـاريخ بغـداد     ،  )٦٣١ /١٢(سري أعالم النبالء     :ترمجته يف  ينظر

  )٥٨٦ / ٢(، تذكرة احلفاظ )٩٦ / ١(طبقات احلنابلة 
  )هـ  ٢٨٣ ت(اخلتلي 

 :من مؤلفاته . من رجال احلديث  ،  إسحق بن إبرهيم بن سنني اخلتلي     ،  أبو القاسم   
   .الديباج يف احلديث 

،  )٣٨١/ ٦(،تـاريخ بغـداد      )٥٤/ ١ (املقتىن يف سرد الكىن   : ترمجته يف  ينظر
  )   ١١٥ /٨(وتاريخ دمشق 

  )هـ٣١١ت  (اخلالل -٣٨
لبغدادي الفقيه، مجع مذهب أمحـد      أمحد بن حممد بن هرون، اخلالل ا       ،بكر أبو

الـسنة،  : وصنفه، وكان واسع العلم، شديد االعتناء باآلثار، من مؤلفاتـه         
 وأخـالق   ، وتفسري الغريب  الطبقات، و ،اجلامع لعلوم اإلمام أمحد    و،العللو

  .أمحد

                                                
هـي إىل   : اختلف مشاخينا يف هذه النسبة، بعضهم كان يقـول        ": األنساب" قال السمعاين يف     )١(

 مـشددة،   باثنتنيقوطة  هي بضم اخلاء والتاء املن    : ختالن، بالد جمتمعة وراء بلخ، وبعضهم يقول      
قرية على طريق خراسان إذا خرجت من بغداد   : حىت رأيت أن اخلتلي، بضم اخلاء والتاء املشددة       

 .بنواحي الدسكرة

 



 ٤٠

) ٢٩٧ /١٤ (سري أعالم النـبالء ، ) ١٢/ ٢(طبقات احلنابلة  :ترمجته يف  ينظر  
 ).٢/٢٦١" (شذرات الذهب"، و)١١٢/ ٥ (تاريخ بغداد، 

  )هـ٣٦٣ت ( اخلالل 
أبو بكر، عبد العزيز بن جعفر بن أمحد بن يزداد بن معروف احلنبلي، املـشهور               
ِبغالَِم الْخالَّل، برع يف األصول والفقه والتفسري، ويعد من كبـار علمـاء             

ـ  : روعاً، له مصنفات كثرية، أمهها    املذهب احلنبلي، أصوالً وف    رآن، تفسري الق
  ، وغريها والشايف، والتنبيه، واخلالف مع الشافعي، واملقنع يف الفقه

 ٣/٤٥ تاريخ بغـداد،     ١٠/٤٥٩ طبقات احلنابلة،    ٢/١١٩: ترمجته يف  ينظر
   )٣/٤٥" (شذرات الذهب"و، )٢/١٢٦(املقصد األرشد 

  )هـ  ٤٣٩ت ( اخلالل
، هل بغداد فاضل، من أ  : اخلالل أبو حممد، احلسن بن حممد بن احلسن بن علي        

خرج املسند على الصحيحني،    " : قال اخلطيب البغدادي   هـ،   ٣٥٢ولد سنة   
 مـن   ، و االس العشر   ،قالءالث أخبار:  ومن كتبه  "ومجع أبوابا وتراجم كثرية   

  .أماليه 
ـ   طبقـات احملـدثني    يفاملعني  : ترمجته يف  ينظر  ٧( ،تـاريخ بغـداد      ٣٤ صـ

   )٣٦٨ /١٨(م النبالء ، وسري أعال )٢٠٥/ ٣( ،تذكرة احلفاظ )٤٢٥/
  )هـ٢٥٣ت (  الدارمي -٣٩

ولد سنة ،أبو جعفر، أمحد بن سعيد بن صخر بن سليمان، الدارمي السرخسي
 ما قدم علينا ":أمحد بن حنبل،وهو الذي قال عنه اإلمام ئةانيف ومثانني وم

وكان عاملا بالرجال والعلل  ،"خراساين أفقه بدنا من أمحد ابن سعيد الدرامي
  .ومنه تعلم أصحابنا راة معرفة احلديث.يخوالتار
 ،)١٦٦ / ٤(تاريخ بغداد  ،)٢٣٤ /١٢( سري أعالم النبالء :ترمجته يف ينظر

  .)١٢٧ / ٢(شذرات الذهب 

 



 ٤١

  )هـ ٢٥٥ت ( الدارمي 
عبد اهللا بن عبد الرمحن بن الفضل بـن ـرام التميمـي الـدارمي                أبو حممد، 

مسع باحلجـاز، والـشام،     هـ  ١٨١ولد سنة   . السمرقندي من حفاظ احلديث   
فقضى قضية  .  على مسرقند  يواستقض. ومصر، والعراق، وخراسان من خلق كثري     

ظهر علم احلديث   وكان عاقلًا، فاضلًا، مفسرا، فقيها، أ     .  فأعفي فيواحدة، واستع 
، ويـسمى   اجلامع الصحيح  يف احلديث، و   ،املسند:  ، من مؤلفاته   واآلثار بسمرقند 

  .ارميسنن الد
،تـاريخ  )٢٩ / ١٠(،تاريخ بغداد   )٣٦٤ /٨(الثقات البن حبان    :مجته يف تر ينظر

  )٣١٠ /٢٩(دمشق 
  )هـ ٢٨٠ت (الدارمي 

ولد سنة  . أبو سعيد، عثمان بن سعيد بن خالد الدارمي السجستاين، حمدث هراة          
، ريـسي النقض على بشر امل   : ، له تصانيف يف الرد على اجلهمية، منها       هـ٢٠٠

 و لـه  ،  لدارمي عثمان بن سعيد علي بشر املريسي العنيد       رد اإلمام ا  : مساه ناشره 
  .الرد على اجلهمية: كبري، وله كذلك" مسند"

،سـري  )٣٦١ /٣٨(،تاريخ دمـشق    )١٩٨ /٢(املقصد األرشد   :ترمجته يف  ينظر
  )٣١٩ /١٣(أعالم النبالء 

  )هـ ٢٧٠ت (داود  -٤٠
، امللقب بالظاهري، أحد األئمـة      أبو سليمان، داود بن علي بن خلف األصبهاين       

هـ بالكوفة، ينـسب إليـه املـذهب        ٢٠١اتهدين يف اإلسالم، ولد سنة      
  الظاهري ، ذكرت ترمجته خللط بعض الباحثني وطالب العلم بينه وبني ابنه 

تاريخ ، و )٢/١٣٦ (تذكرة احلفاظ ، و )١/١٧٥ ( وفيات األعيان  :ترمجته يف  ينظر
  ).٢/٤٢ (طبقات الشافعية الكربى، و)٨/٣٦٩ (دبغدا

  

 



 ٤٢

  )هـ ٢٩٧ت  (ابن داود
، ابن صاحب املذهب، كان     أبو بكر، حممد بن داود بن علي بن خلف الظاهري         

فقيها أديبا مناظرا ظريفا شاعرا، جلس مكان والده بعد وفاته، ولـه تـصانيف              
  .الوصول إىل معرفة األصول:ها أشهركثرية، 

تـاريخ  ، و)٢/٦٦٠(، وتذكرة احلفاظ )٣/٣٩٠(وفيات األعيان  :ينظر ترمجته يف  
  ).٥/٢٥٦(بغداد 

  ذو اخلويصرة -٤١
 حرقوص بن زهري التميمي، وهو رأس اخلوارج وهو الذي قال للنيب صـلى اهللا              

  "اعدل:"عليه وسلم وهو يقسم الغنائم
اإلصابة يف متييز الـصحابة حـرف       ، و  )٣٤١ / ١ (ةأسد الغاب  :ينظر ترمجته يف  

   ) "٤١١/ ٢(،  )٤٩ / ٢(الذال ، حرف احلاء 
  ذو اخلويصرة  

  اليماين هو األعرايب الذي بال يف املسجد مث دعا اللهم أدخلين وحممدا اجلنة 
اإلصابة يف متييز الـصحابة حـرف       ، و  )٣٤٢ / ١(أسد الغابة    :ينظر ترمجته يف  

     ) ٤١١/ ٢(الذال 
  )هـ٦٠٦ت ( يالراز -٤٢

 احلسني بن احلسن، فخر الدين ، التميمي البكري         أبو عبد اهللا، حممد بن عمر بن      
الرازي املعروف بالفخر الرازي اإلمام املفسر، الفقيه الشافعي، ولد يف الري           

 ونسبته إليها، رحل إىل خوارزم وما وراء النهر وخراسـان،           ،هـ٥٤٤سنة  
يب يف التفسري، ولوامع البينات يف شـرح أمسـاء اهللا        مفاتيح الغ : من مؤلفاته 

، تعاىل والصفات، ومعامل أصول الدين، واحملصول يف علـم أصـول الفقـه          
  .تويف يف هراة. ولباب اإلشارات

، وسـري أعـالم النـبالء       )٤/٢٤٨(وفيـات األعيـان     : ترمجته يف  ينظر  

 



 ٤٣

طبقـات  ، و)٤/٧(، ومرآة اجلنان   )٤/١٧٥(، والوايف بالوفيات    )٢١/٥٠٠(
  ). ١٤٩ص(، والعقد املذهب )٢/١٢٣(الشافعية لإلسنوي 

  )هـ٢٧٧ت ( الرازي
أبو حامت، حممد بن إدريس بن املنذر بن ِمهران، الغطفاين احلنظلي، الرازي، أحد             
األعالم، حافظ املشرق، مجع أحاديث الزهري وصـنفها ورتبـها، وكـان      

  . هـ٢٧٥ هـ وقيل٢٧٧املرجع يف معرفة رجال احلديث، تويف سنة 
 ، وشـذرات الـذهب    )٢/٢٠٧(ة الكـربى    طبقات الـشافعي  : ترمجته يف  ينظر

  ).٢٥٥ص(تذكرة احلفاظ ، و)٢/١٧١(
  )هـ٣٧٠ت ( الرازي
 أمحد بن علي الرازي، املعروف باجلصاص، من أهل الري، املولود سنة            ،أبو بكر 

ـ ٣٠٥ يـة  انتهت إليه رئاسة احلنف. سكن بغداد ودرس ا  . من فقهاء احلنفية  .  ه
خوطب يف أن يلـي القـضاء،   . كان إماما، رحل إليه الطلبة من األفاق    . يف وقته 

أحكام القرآن؛ وشـرح    :  هتصانيف: من. فامتنع، وأعيد عليه اخلطاب، فلم يقبل     
  .خمتصر شيخه أيب احلسن الكرخي؛ وشرح اجلامع الصغري 

/ ١(احلنفية  لطبقات السنية يف تراجم     ؛ ا )٨٤/ ١(طبقات احلنفية     :ترمجته يف  ينظر
١٢٢.(  
  ) هـ٣١١ت (الرازي 

 مسلم ولد يف الري سـنة  حممد بن حيىي بن زكريا الرازي عامل وطبيب        ،أبو بكر  
وهو أعظم وأكرب كتـب      ،احلاوي يف الطب   :كتابصاحب  هو  ، و  هـ   ٢٥٠

 اعتمادا كليـا عـدة      )١( الطب، بل هو أول موسوعة طبية ، اعتمدت عليه أوربة         

                                                
كانت العرب قدميا تطلق على البالد الواقعة مشال البحر املتوسط بالد أورفِّي ، وهو االسم الذي                )١(

  .رون كما جاء يف كتاب معجم البلدان أطلقه أبو الرحيان البريوين قبل حنو عشرة ق

 



 ٤٤

 وكان كتاب احلاوي للـرازي      -ن يف الطب البن سينا       مع كتاب القانو   –قرون  
  كل املعارف الطبية منذ أيام اإلغريـق حـىت          هلم ألنه مشل   املرجع الطيب الرئيس  

 ،الرياضـيات  الرازي إىل جانب الطب،  درس، وقد   زمانه، وكتبه يف ثالثني جملدا    
  .هـ٣١١ ،وتويف سنة واألدب،واملنطق، والكيمياء،والفيزياء، والفلك،والفلسفة

أخبار العلمـاء بأخيـار     ،  ) ٢٩٩ / ١(الفهرست البن الندمي     :ينظر ترمجته يف    
  )١٣٠ /٦( ،األعالم ١١٤ للقفطي صـاحلكماء

  وخيلط بعضهم بني آل الرازي فيدخل فيهم أبو زرعة الرازي 
  )هـ٢٦٤ت (  الرازي رعةز أبو -٤٣

، من أصـحاب    لكبري اإلمام احملدث ا    الكرمي الرازي،  أبو زرعة، عبيد اهللا بن عبد     
احلفـظ، عظـيم     كثرية، وكان واسع الرحلة، كثري       أمحد، روى عنه مسائل   

  .  عليهالقدر، أكثر العلماء الثناء
                                                                                                                                      

 فاألفـصح أن نقـول      .أوربـة   : ويف املعجم الوسيط الذي أصدره جممع اللغة العربية بالقاهرة إا           
  .بتشديد الباء والتاء املربوطة. أوربة: ونكتب

ف احمليط األطلسي ال األطلنطي، ألن احمليط كان معروفا قبـل اكتـشا           يتبع هذا أيضا أن نقول      ** 
مث أطلقوا عليه احملـيط   ) حبر الظلمات   ( ، وكانت العرب تطلق عليه      أطلنطا األمريكية بقرون عديدة   

( لكن األمريكيني حرفوا االسم العريب يف خرائطهم وأحباثهم ونسبوا احملـيط لـبالدهم               . األطلسي
  .نسبة إىل سلسلة اجلبال املمتدة من تونس حىت املغرب: و األطلسي  ،)أطلنطا 

مـصطلح  ف الوطن العريب أو الشرق اإلسالمي، ال الشرق األوسط،       : ك أيضا جيب أن نقول      وكذل
الشرق األوسط أطلقه الغرب على الوطن العريب كنوع من أنواع التغريب والبعد عـن أي شـيء                 

وكذلك ليكون مربرا لزرع دولة الصهاينة يف املنطقة فال تكون املنطقـة            أو اإلسالم   ينسب للعرب   
) الشرق األوسـط ( اا األصليني وهم العرب بل ينسبوها ملوقعها اجلغرايف ، لذا قالوا       منسوبة ألصح 

وأشاعوه يف أحباثهم وقنوام حىت استساغه العرب وكرروه وتركوا الكلمة األصلية وهـي الـوطن               
  . العريب أو الشرق اإلسالمي 

  
  
 

 



 ٤٥

، وذيب  )٦/٢٨٠(، والكامل   )٥/٣٢٥(اجلرح والتعديل   : ترمجته يف  ينظر  
، )١/٢٢٣(، واملنهج األمحـد     )٢/١٧٦(، ومرآة اجلنان    )١٩/٨٩(الكمال  

  ).١/٦٠(والدر املنضد 
  لتمييز بينه وبني أبو زرعة الدمشقيمن اوإذا ذُكر أبو زرعة الرازي فال بد 

  )هـ٢٨١ت  (الدمشقي زرعة أبو
 صفوان بن عمـرو، النـصري       زرعة، عبد الرمحن بن عمرو بن عبد اهللا بن         أبو

الشيخ، اإلمام، حمدث الشام، مجع وصنف، و ذاكر احلفـاظ، و           . الدمشقي
التاريخ، والفوائد،  : عرفته، وعلو سنده، من مؤلفاته    متيز وتقدم على أقرانه؛ مل    

  . والطبقات
، )١٧/٣٠١(، وـذيب الكمـال   )٢/٧٣(طبقات احلنابلة :ترمجته يف  ينظر  

، والدر املنضد   )٦/٢١٥(، وذيب التهذيب    )١٣/٣١١(وسري أعالم النبالء    
)١/٦٦.(  

  )  ه٨٢٦ت (العراقي أبو زرعة 
ويل  ،زرعـة  أبو ،الكردي الرازياين مث املصري   أمحد بن عبد الرحيم بن احلسني       

مـن   ، مولده ووفاتـه بالقـاهرة     .قاضي الديار املصرية  : ابن العراق  ،الدين
لصحيح وقد مـس بـضرب مـن        البيان والتوضيح ملن أخرج له يف ا      :كتبه

  .الوفيات  يفذيل،و ، للمزياألطراف بأوهام األطرافو ،التجريح
  .)١/١٤٨ (األعالم ،)١/٣٣٦( الضوء الالمع :ترمجته يف ينظر
  )هـ  ٣١١ت  (الزجاج -٤٤

ولد ومات  . عامل بالنحو واللغة  :  إبرهيم بن السري بن سهل الزجاج      ،أبو إسحق 
وطلب عبيـد  . كان يف فتوته خيرط الزجاج ومال إىل النحو فعلمه املربد       ،يف بغداد 

ملـربد علـى    مؤدبا البنه القاسم، فدله ا    ) وزير املعتضد العباسي  (اهللا بن سليمان    
الزجاج، فطلبه الوزير، فأدب له ابنه إىل أن ويل الوزارة مكـان أبيـه، فجعلـه                

 



 ٤٦

معـاين  :من كتبه . وكانت للزجاج مناقشات مع ثعلب وغريه     . القاسم من كتابه،  
   غريها و... يف األدب واللغة، ،واألمايل ، وخلق اإلنسان،واالشتقاق ،القرآن
ـ  ة النحو واللغة   تراجم أئم  يف البلغة   :ترمجته يف  ينظر  ١(،بغيـة الوعـاة     ٢ صـ

  )٨٩ /٦(، تاريخ بغداد )٤١١/
  )هـ  ٣٣٧ت ( الزجاجي

  . عبد الرمحن بن إسحق  النهاوندي الزجاجي، شيخ العربية يف عصره،أبو القاسم
. ولد يف اوند، ونشأ يف بغداد، وسكن دمشق وتويف يف طربية من بالد الـشام              

ط بينهما عند بعضهم،     ، ووقع اخلل   ب إليه تتلمذ على إبرهيم السري الزجاج فنس     
   .والزاهر ، يف علل النحواإليضاحو،اجلمل الكربى: من مؤلفاته

  تراجم أئمة النحو واللغـة     يفالبلغة  ،  )٤٩ /٣(تذكرة احلفاظ   : ترمجته يف   ينظر
  )٢٠٢ /٣٤( ، تاريخ دمشق ٣٢صـ

  ) هـ٧٤٣ت (الزيلعي  -٤٥ 
 أصله  ، احلنفي  ،فخر الدين الزيلعي   بارعي عثمان بن علي بن حمجن ال      ،أبو عمرو   

تبيني احلقائق يف شـرح كـرت       : ، صاحب كتاب  ) حاليا  الصومال يف(من الزيلع   
، وتـويف فيهـا ودفـن    فدرس ا وأفـىت   هـ ٧٠٥قدم القاهرة سنة الدقائق،  
  .بالقرافة

  الدرر الكامنـة   ، )٣٤٥ /١ ( اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية     :ترمجته يف  ينظر
)٢٥٨  /٣(  

  )هـ ٧٦٢ت (الزيلعي
أبو حممد ، عبد اهللا بن يوسف بن حممد بن أيوب بن موسى احلنفي مجال الدين،                

 وأخذ عن الفخـر     :"تلميذ فخر الدين الزيلعي ؛ قال احلافظ ابن حجر رمحه اهللا          
وهو  ،نصب الراية ألحاديث اهلداية   :، وهو صاحب كتاب     "الزيلعى شارح الكرت  

اية يف الفقه احلنفي الذي صنفه برهان الدين علي بـن           اهلدكتاب  ختريج أحاديث   

 



 ٤٧

ومـن  " : رمحه اهللا  قال احلافظ ابن حجر   ). هـ٥٩٣ت(أىب بكر املرغياين احلنفي     
كتاب الزيلعي يف ختريج اهلداية استمد الزركشي يف كثري مما كتبه مـن ختـريج               

ـ    : وقد خلصه احلافظ ابن حجر العسقالين، ومساه      . "الرافعي ب الدرايـة يف منتخ
لكاف الـشاف بتحريـر أحاديـث       ا :وله أيضا كتاب    .ختريج أحاديث اهلداية  

 قـال  ).هـ٥٣٨ت(لزخمشري لالكشاف  كتاب  ختريج أحاديث  هو و ،الكشاف
 يف مطالعـة   العراقـي  كان يترافق هو وزين الـدين        :"اإلمام الشوكاين رمحه اهللا   

ـ   ي والزيلع اإلحياء لتخريج   فالعراقيالكتب احلديثية    ث الكتـابني    لتخريج أحادي
  "املذكورين وكان كل منهما يعني اآلخر

  )٩٥ /٣ (الدرر الكامنة،  )٣٨٢ /١ ( البدر الطالع:ترمجته يف ينظر
  ) هـ٧٧٢ت  ( الزركشي

 مشس الدين الزركشي املصري، فقيـه       ،حممد بن عبد اهللا بن حممد     أبو عبد اهللا ،     
بـد اهللا احلجـاوي    أخذ الفقه عن موفق الدين ع ، كان إماما يف املذهب   ،حنبلي

 ،شـرح اخلرقـي   : وكان عاملاً متفننا يف الفقه واحلديث وغريه، من أهم مصنفاته         
  هـ٧٧٢مات بالقاهرة سنة 

   ، )٢٣٩ / ١٠(، معجم املؤلفني )٢٢٣ / ٦  (شذرات الذهب: ينظر ترمجته يف
   ٤٦٢  صـاألمحداملنهج 

  ) هـ٧٩٤ت ( الزركشي 
ر الدين الزركشي املصري، فقيه شافعي، من أئمة حممد بن ادر بن عبد اهللا ، بد

البحر احمليط يف أصول الفقه ،وسالسل : املذهب، األصويل املعروف، صاحب 
  .وغريها من املصنفات النافعة...الذهب ، وتشنيف املسامع

،النجوم )٣٣٥ /٦(، شذرات الذهب )١٧ /٤(الدرر الكامنة :   ينظر ترمجته يف
  )١٣٤ /١٢(الزاهرة 

  

 



 ٤٨

  )هـ٧٥٦ت  (لسبكيا-٤٦
أبو احلسن، علي بن عبد الكايف بن علي بن متام السبكي األنصاري اخلزرجـي،              

ـ ٦٨٣الشافعي تقي الدين، املولود  سنة         أحد احلفاظ املفسرين، وهو والـد       ، ه
  هـ٧٥١وقيل هـ،٧٥٦التاج السبكي صاحب الطبقات ، تويف سنة 

ت الـشافعية الكـربى      ؛ طبقـا  )٣٩/ ١( ذيل تذكرة احلفاظ       :ترمجته يف  ينظر
)١٠/١٣٩.(  

  )هـ٧٧١ت  (السبكي
فقيه  ، أبو نصر، عبد الوهاب بن علي بن عبد الكايف تاج الدين السبكي الشافعي            

ـ ٧٢٨(ولد يف نفس عام وفاة ابن تيمية سنة          ، أصويل لغوي  ، وهـو   )  ه
وتكملـة شـرح منـهاج       ،مجـع اجلوامـع   : صاحب تصانيف نافعة منها   

  . وغريها ، جب عن خمتصر ابن احلاجبرفع احلاو  ، البيضاوي
   . )٦/٢٢١(شذرات الذهب  ، )٣/٣٩ (الدرر الكامنة: ينظر ترمجته يف

  ) هـ١٣٥٢ت (السبكي 
  سـنة ولـد  حممود بن حممد بن أمحد بن خطاب السبكي فقيه مالكي معاصـر،          

 تعلـم بـاألزهر      مبـصر،  من قرى أمشون باملنوفية   ) األحدسبك  ( يف   هـ١٢٧٤
الدين اخلالص، وله شرح سـنن أيب   :أشهر مؤلفاته من  ،لشرعيةأسس اجلمعية ا  و

  داود مطبوع منه أجزاء
  )١٨٦ /٧(األعالم  ،)١٩٣ / ١٢(معجم املؤلفني :ينظر ترمجته يف

  )هـ ٢٨٦ت  (السرخسي -٤٧ 
  من أهل سرخس يف خراسـان، ، أمحد بن حممد بن مروان بن الطيب       ،أبو العباس 

علم املعتضد باهللا،   وكان م  باخللفاء العباسيني    قرأ على الكندي الفيلسوف، واتصل    
، وهو فيلسوف وأديب وصاحب احلسبة ، وليس        مث توىل احلسبة ببغداد يف أيامه     

  الفقيه احلنفي املعروف 

 



 ٤٩

  )١٥٨ / ١: (معجم األدباء ، و)١٨٩ / ١: (لسان امليزان :ترمجته يف ينظر
  )هـ  ٤٨٣ت  (السرخسي

، أشـهر    وأقطـام     ، من كبار األحناف    أبو بكر، حممد بن أمحد بن أيب سهل       
شرح : أيضاا، أماله وهو يف  السجن، وله        يف الفقه، ثالثون جزءً    املبسوط: كتبه  

  . السري الكبري لإلمام حممد بن احلسن الشيباين
السرخسي نسبة  و؛   )٢٨/ ٢(طبقات احلنفية      اجلواهر املضية يف     :يف ترمجته ينظر

 ختصر  يف مل يقيدها ابن األثري بأكثر من هذا         إىل مدينة سرخس من بالد خراسان     
السمعاين ورأيت خبط الشيخ تاج الدين بن مكتوم واألعرف فيها فـتح الـراء              

 خط ابن مكتـوم  يف الراء وفتح اخلاء املعجمة و  بإسكان اخلاء وقال أيضا     وإسكان
قال ابن الصالح وملا دخلتها مسعت شيخها ومفتيها يذكر أا بفتح الراء فارسية              

 معربة وقال مسعت ذلك من املعتمدين الثقات والسني على كل حـال             وبإسكاا
/ ٢( طبقـات احلنفيـة        اجلواهر املضية يف  : ينظر يف ضبط السرخسي   . مفتوحة

٣١٥  .(  
  )هـ٣٣٦ ت ( الشاشي -٤٨

هـ، انتهت  ٢٩١ الشاشي الشافعي، ولد سنة      لأبو بكر، حممد بن علي بن إمسعيل القفَّا       
 اجلـدل، وشـرح رسـالة        يف وهو أول من صنف   فعية يف زمانه،    إليه إمامة الشا  
  ).هـ٣٣٦( على أنه سنة ختلف يف زمن وفاته، واألكثرالشافعي، ، ا

ـ        يويعرف هذا بالقفـال الـشاش      :" ٨٧٢قال اإلمام النووي يف ذيب األمساء ص
 حـسني، واإلبانـة، والتتمـة،       للقاضي الوسيط، والنهاية، والتعليق     يف  والذي الكبري

 يوالتهذيب، والعدة، والبحر، وحنوها من كتب اخلراسانيني، هـو القفـال املـروز            
 كتب التفسري، واحلـديث، واألصـول، والكـالم،         يف تكرر   ين الشاش إالصغري، مث   

 أن  يف كتب الفقه للمتأخرين من اخلراسانيني، واشترك القفـاالن          يفواجلدل، ويوجد   
 يتميزان باالسم والنـسب، فـالكبري       ، لكن الشافعيكل واحد منهما أبو بكر القفال       

 



 ٥٠

  " .ي والصغري مروزشاشي
القفال املروزي، فهـو القفـال      :  القفال الشاشي، فاملراد هو، وإذا قيل      :إذا ذكر ف

ئة،مث إن الشاشي يتكرر ذكره يف التفسري واحلديث        ا م  األربع الصغري الذي كان بعد   
   .)١(وأما املروزي فيتكرر يف الفقهيات . والكالمواألصول

، وطبقـات الفقهـاء     ) ٣/٢٠٠( طبقات الـشافعية الكـربى    : ترمجته يف  ينظر
شـذرات الـذهب     ، و ) ٣/٣٣٨( ،  و وفيات األعيـان     )١١٢ص(للشريازي  

)٣/٥١(  
  )  هـ ٣٤٤ت  ( الشاشي

سكن بغـداد    أبو علي، أمحد بن حممد بن إسحق ، نظام الدين احلنفي الشاشي،           
  )ل الشاشي أصو( وهو صاحب الكتاب املعروف .ودرس ا

ـ : ترمجته يف  ينظر ، وتـاريخ  )٩٨/ ١(اجلواهر املـضية   ، ٢٤٤الفوائد البهية ص
  )٣٩٢/ ٤(بغداد 

  )  هـ٥٩٠ت  (الشاطيب -٤٩
 ،القاسم بن فريه بن أيب القاسم خلف بن أمحـد الـرعيين األندلـسي   أبو حممد ،  

، كـان شـافعي     املقرئ الـضرير    الشيخ ،ومنهم من جعل كنيته أبا القاسم     
، واملعروفـة مبـنت      حبرز األمـاين   :صاحب القصيدة املوسومة  ب وهو   املذه

   هـ٥٣٨الشاطبية ، ولد 
   )٣٥/ ٢( ، وطبقات الشافعية  )٢٧١ / ٧ ( طبقات الشافعية الكربى:ترمجته 

  

                                                
قيل له القفال ألنـه     و، الصغريقفال  الب ، املعروف أبو بكر عبد اهللا بن أمحد     :  هو املروزيالقفال  ) ١(

 القفال الكبري شـيخ     كانشيخ الشافعية خبراسان كما     ، وهو    يف ابتداء أمره   قفالاألكان يعمل   
 ٥(طبقـات الـشافعية الكـربى    : ، ينظـر ترمجتـه يف     هجريـة  ٤١٧، تويف سنة    العراقيني

 )٢٠٦ / ٣(، شذرات الذهب )٤٩٦ /١( البن الصالح طبقات الفقهاء الشافعية ،و)٥٣/

 



 ٥١

  )هـ ٦٧٢ت  (الشاطيب
 حممد املعافري الشاطيب، ويقال لـه ابـن أيب          بن حممد بن سليمان     ،أبو عبد اهللا  

 تفقه وروي احلـديث     ،هـ٥٨٥مولده بشاطبه سنة    . لقراءاتالربيع، عامل با  
وانقطع للعبـادة يف اإلسـكندرية،      . يف األندلس، والشام، واحلجاز، ومصر    

  . هـ٦٧٢وتويف ا سنة 
 يف ، يف تفسري القـرآن، وشـرف املراتـب واملنـازل          ،اللمعة اجلامعة  :من كتبه 

   .ة ألفاظ اصطلح عليها الصوفيالقراءات، والنبذ اجللية يف
  )١٢٨ /٣(الوايف بالوفيات  و، )٢٤٣ /٧ ( النجوم الزاهرة :ينظر ترمجته يف

  )هـ ٦٨٤ت  (الشاطيب
 حممد بن علي بن يوسف، رضي الدين األنصاري الشاطيب، عـامل            ،أبو عبد اهللا  

ـ ٦٨٤، وتويف بالقاهرة سنة     هـ٦٠١باللغة ولد يف بلنسية سنة       ، مـن    هـ
  . على صحاح اجلوهري،حواش :مؤلفاته

 للذهيب   طبقات احملدثني  يفاملعني   ، )١٧١ / ٣(طبقات الشافعية   : نظر ترمجته يف  ي
   )٣٨٨ / ٥( ، شذرات الذهب ٧١صـ
  )هـ ٧٩٠ت  (الشاطيب

إبرهيم بن موسى بن حممد اللخمي الغرناطي الـشهري بالـشاطيب،           أبو إسحق،   
 هـ٧٩٠تويف سنة   . كان من أئمة املالكية   . من أهل غرناطة  . أصويل حافظ 

   .االعتصامو املوافقات يف أصول الفقه ،  :كتبهمن 
   )٧٥/ ١(األعالم   ، )١١٨/ ١(معجم املؤلفني :ترمجته يف: ينظر
  )هـ٣١٠ت  (الطربي -٥٠

 اإلمام، العلم، اتهد، عـامل . ، الطربيأبو جعفر، حممد بن جرير بن يزيد بن كثري      
هــ،  ٢٢٤ سنة   ولد. العصر، صاحب التصانيف البديعة، من أهل طَبِرستان      

وطلب العلم بعد األربعني ومائتني وأكثر الترحال، ولقي نبالء الرجال، وكان           

 



 ٥٢

تـاريخ الرسـل   :  تصانيف؛ من مؤلفاتهفراد الدهر علما، وذكاًء، وكثرة من أ 
  املعـروف بتفـسري الطـربي،      وامللوك، وجامع البيان يف تأويل آي القرآن،      
  .  وجزء يف االعتقادواختالف الفقهاء، واملسترشد يف علوم الدين،

، وســري أعــالم النــبالء )٢٣/٢٧٩(تــاريخ اإلســالم : ينظــر ترمجتــه يف
  )٢/٧١٠(؛ تذكرة احلفاظ  )١/١٠٢(طبقات الفقهاء  ،).١٤/٢٦٧(

  )هـ ٤٥٠ ت(الطربي 
قاضي من أعيان الشافعية ، ولـد      ،أبو الطيب،طاهر بن عبد اهللا بن طاهر الطربي         

 ،وتويف ببغـداد   ، ويل القضاء بربع الكرخ   واستوطن بغداد ، و    ، يف طربستان 
  . التعليقة الكربى ، وشرح خمتصر املزين: له

  . )٣/٢٢٢( األعالمو ، )٣/١٧٦ (طبقات الشافعية:يف ترمجته ينظر 
 )هـ ٤١٨ت (  الطربي

أبو القاسم، هبة اهللا بن احلسن بن منصور الرازي الطربي الاللكائي،اإلمام احلافظ            
 يف شـرح الـسنة يف        صنف كتابا  ،ث بغداد طربي األصل   الفقيه الشافعي ، حمد   

  . جملدين وكتاب رجال الصحيحني
طبقـات احلفـاظ    ، و ) ٢/٣٦٦(  لإلسـنوي  طبقات الشافعية  :ترمجته يف  ينظر 

  . )٣/٢١١ (ب ، وشذرات الذه٤٣٨ص
  )هـ ٣٥٠ ت( الطربي 
وخ كان أحد شـي   . احلسني بن القاسم الشافعي املكىن بأيب علي الطربي       ،  أبوعلي

درس على أيب علي بن أيب هريرة، وجلس        . ينسب إىل طربستان  . الشافعية ببغداد 
: له مؤلفات كثرية منها   . برع يف الفقه واجلدل واألصول    . جملس شيخه بعد وفاته   

كتاب يف أصول الفقه، وكتاب يف اجلدل، وكتاب احملـرر، وهـو أول كتـاب         
.  ويقع يف عشرة أجـزاء     صنف يف اخلالف، وله كتاب اإليضاح، وكتاب العدة،       

  .هـ٣٥٠ سنة تويف يف بغداد

 



 ٥٣

، )٢٨٠/ ٣(، طبقات الشافعية الكـربى   )٨٧ /٨(تاريخ بغداد   : ترمجته يف  ينظر
   )١٢٧/ ١( طبقات الشافعية 

  )هـ ٤٦٠ت  ( الطوسي -٥١
 تفقه  : وقال  الشيعة وصفه الذهيب بشيخ  حممد بن احلسن بن علي الطوسي، مفسر،        

ورحـل إىل   . وأعرض عنه احلفـاظ لبدعتـه     . هـ٣٨٥ ة  أوال للشافعي، ولد سن   
له تـصانيف   .  أحرقت كتبه عدة مرات    هـ٤٦٠ فاستقر إىل أن تويف سنة       الكوفة

  .اإلمامةاملفصح يف  ،و األخبارخمتلف  ،واإلحكامذيب : كثرية منها
 ،)٢/١٣٥(اإلسـالم    تـاريخ    ، )٣٣٥ ١٨(سري أعالم النبالء     :ينظر ترمجته يف  

/ ٥ (امليـزان  لـسان ،)٤/١٢٦ (الكربى الشافعية ،طبقات)٢/٣٤٩(الوايف
  )  ٨٢/ ٥ (، النجوم الزاهرة)١٣٥
  )هـ ٦٧٢ت  ( الطوسي

جعفر، حممد بن حممد بن احلسن الطوسي، ويعرف باخلواجة، ولـد بطـوس     أبو
ساهم يف إدخـال  ،هـ، كان رأسا يف العلوم العقلية، عالمة باألرصاد ٥٩٧ سنة

مـن  . فكان يطيعه فيما يشري عليه " هوالكو"لته عند   التتار يف بغداد، وعلت مرت    
، وحترير أصول إقليدس، وجتريد     تربيع الدائرة :  يقال له  ،شكل القطاع  :تصانيفه
  .العقائد

   ) ٥/٣٣٩ (، وشذرات الذهب)٢٦٧ / ١٣ ( البداية والنهاية:ينظر ترمجته يف
  )هـ ٧٠٦ت  (الطوسي

سي، ضياء الدين، من فقهاء الـشافعية       أبو حممد، عبد العزيز بن حممد بن علي الطو        
  .  سكن دمشق ودرس،أصله من طوس

 شرح احلاوي الصغري للقـزويين،      ،مصباح احلاوي ومفتاح الفتاوي   : من مؤلفاته 
  . يف شرح خمتصر ابن احلاجب يف األصول،كاشف الرموزو

  )  ١٠/٨٥(طبقات الشافعية للسبكي ،)١٨/ ٦(شذرات الذهب :ينظر ترمجته يف

 



 ٥٤

  ) هـ٣٨٧ ت(  ربيالعك -٥٢
أيضا معروف  وهو   عبيد اهللا بن حممد بن حممد بن محدان العكربي،           ،أبو عبد اهللا  

  .عامل باحلديث، فقيه من كبار احلنابلة: بابن بطة
 رحل إىل مكة والثغور والبصرة وغريها يف طلـب          ،من أهل عكربا مولدا ووفاة    

ـ       احلديث، مث لزم بيته أر       : مائـة ، منـها     نبعني سنة، فصنف كتبه وهي تزيد ع
 على مـن قـضى   اإلنكار ، و والسنن، على أصول السنة والديانة   واإلبانةالشرح  

  .و التفرد والعزلة،األوىلبكتب الصحف 
  :ويف رثائه البيت املشهور من قصيدة لتلميذه ابن شهاب

   إن الزمان مبثله لبخيل- -  -  هيهات أن يأيت الزمان مبثله 
،تـاريخ  )٣٧١ /١٠(، تاريخ بغداد    )١٢٤ / ٢(لة  طبقات احلناب : ترمجته يف  ينظر

   )١٠٥ /٣٨(دمشق 
  ) هـ ٤٢٨ت  (العكربي

أبوعلي،احلسن بن شهاب بن احلسن بن علي العكربي ، ولد سنة مخس وثالثني             
لفـرائض  وثالمثائة، كان من أئمة الفقه والعربية واحلديث وصـنف يف الفقـه وا   

  .الفقهرسالة يف أصول : والنحو، من أشهر مؤلفاته
، سري أعالم   )٧/٣٢٩(، تاريخ بغداد    )٣/٣٤١(طبقات احلنابلة   : ترمجته يف  ينظر

  ).١٧/٥٤٢(النبالء 
  ) هـ ٦١٦( العكربي 
  اإلمـام حمـب الـدين   ، عبد اهللا بن احلسني بن عبد اهللا بن احلـسني  أبو البقاء، 

  . ببغداد هـ٥٣٨ ولد يف أوائل سنة ،البغدادي الضرير النحوي احلنبلي
 شـرح   ،وإعراب الـشواذ  وإعراب احلديث، و ،إعراب القرآن :  مؤلفاته من أهم 

وغريها من الكتب واملـصنفات     .. شرح املقامات وشرح احلماسة ،    والفصيح ،   
  النافعة

 



 ٥٥

ـ     : ترمجته يف  ينظر  بغيـة الوعـاة يف      ،  ٢٢٧ذيل طبقات احلنابلة البن رجب ص
  ،)٣٨ /٢ (طبقات اللغويني والنحاة

  ) هـ٦٨١ت  ( العكربي
مد، عبد اجلبار بن عبد اخلالق بن حممد بن أيب نصر البغدادي العكـربي،              أبو حم 

جالل الدين، الفقيه املفسر األصويل، ولد سنة تسع عـشرة وسـتمائة ببغـداد،      
ه نظم ونثـر    واشتغل بالفقه واألصول، والتفسري والوعظ، وبرع يف ذلك كله ول         

  .املقدمة يف أصول الفقه : وتصانيف كثرية أمهها
،  ٣٠٣، ذيل طبقات احلنابلة صــ     )١٦٥ /٢(املقصد األرشد   : مجته يف تر ينظر

  ٤٨طبقات املفسرين صـ، )٣٧٣ /٥(شذرات الذهب 
  )هـ ١٠٥ت  (عكرمة -٥٣

عـامل   ، ثقـة ثبـت   ،  موىل ابن عبـاس بن إبرهيم األزديأبو عبد اهللا عكرمة     
   . عكرمة: أعلم منك؟ قالهل تعلم أحدا:  قيل لسعيد بن جبري ، بالتفسري

،تـاريخ   )٨٢٦ /٢(الكىن واألمساء   ، )١٢ /٥( سري أعالم النبالء  :ترمجته يف  ينظر
  )٧٦ /٤١(دمشق 
  ) هـ ١٥ت   (عكرمة

بن هشام بن املغرية بن عبد اهللا بـن  )  جهلوأب(أبو عثمان، عكرمة بن أيب عمرو      
عمرو بن خمزوم، القرشي املخزومي، أسلم يوم فتح مكة واسـتعمله رسـول اهللا          

عام حج على صدقات هوازن، وخرج عكرمة إىل الـشام           عليه وسلم    صلى اهللا 
  ، وليس له عقب ديق رمحه اهللا، فقتل يوم أجنادينجماهدا يف خالفة أيب بكر الص

اإلصابة يف   ،   )٥/٤٤٤(الطبقات الكربى     ،  )٤/٧٧( أسد الغابة    :ترمجته يف  ينظر
   )٥٣٨ /٤(متييز الصحابة 

  
  

 



 ٥٦

  )هـ٤٥٨ت  (الفراء -٥٤
 يف شيخ احلنابلة، عـامل   . ، حممد بن احلسني بن حممد بن خلف بن الفراء         أبو يعلى 

هــ، مـن   ٣٨٠األصول والفروع وأنواع الفنون، من أهل بغداد، ولد سنة      
دة، والكفاية، وارد يف الفقه على      اإلميان، واألحكام السلطانية، والع   : مؤلفاته

  . مذهب أمحد
، وتـاريخ   )٣/٢٤٥(، والعـرب    )٣/٣٦١(طبقات احلنابلـة     :ترمجته يف  ينظر  

  ). ٢/١٢٨(، واملنهج األمحد )٣/٨(، والوايف بالوفيات )٣٠/٤٥٣(اإلسالم 
  ) هـ٥٢٦ت  (الفراء

 املـذهب   احلسني بن حممد بن الفراء، ، ابن شيخ        احلسني، حممد بن حممد بن    أبو  
ه و هو صغري؛ فتفقه علـى       تويف والد .  يعلى السابق ترمجته   القاضي الكبري أيب  

ف أيب جعفر، وبرع يف الفقه، وأفىت، وناظر، و كان عارفًا باملـذهب،             الشري
امـوع يف الفـروع، ورءوس املـسائل و         : متشددا يف السنة، من مؤلفاته    

  . ماله، ليلة اجلمعة ليلة عاشوراءقُِتلَ من أجل أخذ.املفردات يف الفقه
، )٢/٢٧٥(، واملنـهج األمحـد      )١٢/٢٠٤(البداية والنهاية   :ترمجته يف  ينظر  

  ). ٤/٨٢(، وشذرات الذهب )١/٢٤٣(والدر املنضد 
  ) هـ ٢٠٧ ت (الفراء

حيىي بن زياد بن عبد اهللا بن منظور الديلمي، إمام الكوفيني، وأعلمهم             زكريا، أبو
ومن كالم  ،الفراء أمري املؤمنني يف النحو    : كان يقال ،  األدببالنحو واللغة وفنون    

ولد بالكوفة، وانتقل إىل بغداد، وعهـد إليـه         .لوال الفراء ما كانت اللغة    : ثعلب
 معـاين  : ويـسمى ، املعاين: من مؤلفاته.، وتويف يف طريق مكةابنيهاملأمون بتربية   

وكان يتفلسف يف   .  وآلة الكتاب  ، وما تلحن فيه العامة      ،واملذكر واملؤنث ،القرآن
ن يفـري    كـا  ألنه: واشتهر بالفراء، ومل يعمل يف صناعة الفراء، فقيل        ،   تصانيفه
  .الكالم

 



 ٥٧

،  )١٠/١١٨(، سري أعالم النـبالء       )١٤٩ / ١٤(تاريخ بغداد   :ترمجته يف  ينظر
   .٢٩طبقات املفسرين صـ

  ) هـ ٥٦٧ت ( القرطيب -٥٥

 إمام يف اللغة والنحو     ،حيىي بن سعدون بن متام بن حممد األزدي القرطيب        أبو بكر،   
ـ       ٤٨٧،ولد سنة   ووجوه القراءات   ويلقـب   :"ه اهللا    هـ ، قال عنه الذهيب رمح

 وكان ثقة متقنا، بارعا يف العربية، بصريا بعلل القـراءات، دينـا   ...بصائن الدين 
  " تويف باملوصل يوم عيد الفطر...خريا ناسكا، وافر احلرمة، خترج به أئمة

ـ  تراجم أئمة النحو واللغة    يف البلغة   :ترمجته يف  ينظر  بغيـة الوعـاة يف       ، ٨٠ ص
، سري أعـالم     )٢٣٠ /٦٤(، تاريخ دمشق     )٣٣٤ /٢  (طبقات اللغويني والنحاة  

  )٥٤٦ /٢٠(النبالء 
  )هـ٦٧١ت ( القرطيب

 املفسر املعروف، لـه      القرطيب أبو عبد اهللا، حممد بن أمحد بن أيب بكر األندلسي         
 اجلامع ألحكام   :تصانيف مفيدة، تدل على كثرة اطالعه، ووفور علمه، أشهرها        

   .املعروف بتفسري القرطيب، القرآن
، )٢/١٢٢(، والـوايف بالوفيـات    )٢/٣٠٨ (الديباج املـذهب  : ترمجته يف  ينظر

  ). ٧/٥٨٤ (وشذرات الذهب

  )هـ٤٦٥ت (القشريي  -٥٦
قاسم،عبد الكرمي بن هوازن بن عبد امللك بن طلحة النيسابوري القشريي،            أبو ال 

 هـ، وكانـت  ٣٤٦من بين قشري بن كعب، شيخ خراسان يف عصره، ولد سنة       
: كتبهمن  لسلطان ألب أرسالن يقدمه ويكرمه،    إقامته بنيسابور وتويف ا، وكان ا     

 .وغريها ،والرسالة القشرييةرات،شالطائف اإلوويقال له التفسري الكبري،التيسري يف التفسري،
 ١(، وطبقـات الـشافعية      )١٥٣ / ٥( طبقات الـشافعية الكـربى      : ترمجته يف  ينظر

   ٦١،وطبقات املفسرين صـ)٢٥٤/

 



 ٥٨

  ) هـ٥١٤ت (القشريي
 ، أصـويل  ،أبو نصر، عبد الرحيم بن عبد الكرمي بن هوازن القشريي الـشافعي             

  . الشافعي  يف فروع الفقهواملوضح ،تفسري القرآن:  من تصانيفه ، مفسر
 ، )١٦/٢٤٩(، البدايـة والنهايـة      )٢٨٥ /١(طبقات الشافعية   : ترمجته يف  ينظر

  .)٥/٢٠٧ (معجم املؤلفني
  )  هـ ٢٨٦ت ( املربد  -٥٧

شيخ أهل النحو   ،   هـ٢١٠ولد سنة    ،    حممد بن يزيد بن عبد األكرب      ،أبو العباس 
  .وحافظ علم العربية 

، سـري    )٢٤٦ / ٥٦(،تاريخ دمشق    )٣٨٠/ ٣(غداد  تاريخ ب : ترمجته يف  ينظر
  )١٣/٥٧٦(أعالم النبالء 

  )هـ ٩٠٩ت (املربد 
يوسف بن حسن بن أمحد بن حسن بن عبد اهلادي الصاحلي، مجال الدين، ابـن             

من أهل الصاحلية،    ،  عالمة متفنن، من فقهاء احلنابلة      هـ، ٨٤٠، ولد سنة     املربد
  .بدمشق

  ) ٣٠٨ /١٠(والضوء الالمع  ، ) ٤٢ / ٨(هب شذرات الذ :ترمجته يف ينظر
 وهو غري ابن عبد اهلادي اجلمـاعيلي        بابن عبد اهلادي   واملربد هذا يعرف أيضا     

  الصاحلي 
  )هـ ٧٤٤ت ( ابن عبد اهلادي -٥٨ 

حممد بن أمحد بن عبد اهلادي بن عبد احلميد بن عبد اهلادي، مشس             ،  أبو عبد اهللا    
شقي الصاحلي، حافظ للحديث، عارف باألدب،      لدماالدين اجلماعيلي األصل مث     

ولـد سـنة    . وتسميته بابن عبد اهلادي نسبه إىل جده األعلى       . من كبار احلنابلة  
ـ  .  ابن تيمية، والذهيب، وغريمها    اإلمامأخذ عن   . هـ٧٠٥  نوصنف ما يزيـد ع

 



 ٥٩

احملـرر  ، ومناقب شيخ اإلسالم أمحد بن تيمية العقود الدرية يف     :هاسبعني كتابا من  
  .لصارم املنكي يف الرد على السبكي، وااحلديثيف 

، شـذرات   )٦١ / ٥(،الدرر الكامنـة     )١٠٢/ ٢(البدر الطالع   :ترمجته يف  ينظر
  )١٤٠/ ٦(الذهب 

  )هـ٢٧٥ت ( روذيامل-٥٩ 
اإلمـام، الفقيـه،    .  عبد اهللا، املـروذي    أبو بكر، أمحد بن حممد بن احلجاج بن       

 ا خبدمة اإلمام أمحـد،    خصيص ا،حلًا صا  كان ورع  احملدث، صاحب اإلمام أمحد،   
 رمحه اهللا  أمحد    اإلمام ويبعثه يف حوائجه، روى عن     وكان يأنس به وينبسط إليه،    

: ه، مـن مؤلفاتـه     لفضله وورع  ؛وهو املقدم من أصحاب اإلمام     مسائل كثرية، 
  . السنن، وشواهد احلديث، واملناسك، والورع

، والعـرب   )٦/٦٥٣(مـل   ، والكا )١/١٣٧(طبقـات احلنابلـة     :ترمجته يف  ينظر
، وشـذرات   )١/٦٣(، والـدر املنـضد      )٧/٢٥٦(، والوايف بالوفيات    )٢/٦٠(

  ).٢/١٦٦(الذهب 
  )هـ ٣٤٠ت ( املروزي

إبرهيم بن أمحد بن إسحق  املروزي الفقيه الشافعي، أخذ الفقه عن              ، إسحق بوأ
 ج،أيب العباس بن سريج وبرع فيه ، وانتهت إليه الرياسة بالعراق بعد ابـن سـري   

 وأقام ببغداد طـويالً     يف الفقه الشافعي فهو املروزي،    " أبو إسحق   "وحيث أُطلق   
يدرس ويفيت ، مث ارحتل إىل مصر يف أواخر عمره، فأدركه األجل ـا ، ودفـن           

ا كثرية وشـرح    وقد صنف كتب  . بالقرب من قرب اإلمام الشافعي، رضي اهللا عنه         
: بفتح امليم وسكون الراء وفتح الـواو      واملَروزي،  : خمتصر املزين،قال ابن خلكان   

 ومل يتـرجم لـه ابـن    ، خراسان مرو الشاهجان، وهي إحدى كراسينسبة إىل 
سهوا، ونقل كثريا من أخباره عرضـا يف ترمجـة   " الطبقات الكربى "السبكي يف   

  . شيوخه وتالمذته

 



 ٦٠

؛ طبقـات   )٢٠٣/ ١(طبقات الفقهاء     ،  )١/٧ (وفيات األعيان :ترمجته يف  ينظر
  ).٢/٣٥٥(وشذرات الذهب   ،)١٠٥/ ١(هبة افعية البن قاض شالش

  )هـ٣٦٢ت (املروذي 
ح ، القاضي، أحد أئمة الشافعية، شـر      أمحد بن بشر بن عامر العامري     أبو حامد،   

 اجلامع،:اإلشراف على األصول، وله كتاب     :وصنف يف األصول  " خمتصر املزين "
 فيه باألصول والفروع، وكان معتمد الشافعية يف املشكالت والعقد، قـال            أحاط

  ." ويعرف بالقاضي أيب حامد: "النووي
، )٣/١٢(، وطبقات الشافعية الكـربى      )١/٥٢ (وفيات األعيان :ترمجته يف  ينظر

  ).٣/٤٠(وشذرات الذهب 
  )هـ  ١٨٥ت ( يفاملعا -٦٠ 

ي، شيخ اجلزيرة يف عصره، وأحـد       زدي املوصل  بن عمران األ   يف املعا ،أبو مسعود 
 والفنت وغـري    واألدبصنف كتبا يف السنن والزهد      ،  الثقات من حفاظ احلديث   

   عاما٦٠مات عن حنو .ذلك
  )١٤٨ /٢٨(،ذيب الكمال )٥٣٧ /١(تقريب التهذيب :ترمجته يف ينظر
  ) هـ٣٩٠ ت( يفاملعا

،ولـد سـنة    بن طرار  بن زكريا بن حيىي اجلريرى النهرواين، ا       يفاملعا ،أبو الفرج  
مولده ووفاته بالنـهروان    ،  ، له شعر حسن    القضاة  الفقهاء األدباء من    هـ، ٣٠٥

 كان على مـذهب ابـن       ألنه اجلريريويل القضاء ببغداد، وقيل له      ) يف العراق (
 وكان من أعلم الناس يف وقته بالفقه والنحو واللغـة وأصـناف             ،جرير الطربي 

  .األدب
، طبقـات   )٢٣٠ /١٣(،تاريخ بغـداد    )٢٩٣ /٢ (بغية الوعاة :ترمجته يف  ينظر

  ٨٠احلفاظ صـ
  

 



 ٦١

  )هـ ٦٠٠ت  (املقدسي -٦١
أبو حممد، عبد الغين بن عبد الواحد بن علي بن سـرور املقدسـي اجلمـاعيلي                

 هــ،   ٥٤١سنة  ) قرب نابلس (ولد يف مجاعيل    ،  الدمشقي احلنبلي، تقي الدين   
، أحـد   وتويف مبصر،بهانمث رحل إىل اإلسكندرية وأص   . وانتقل صغريا إىل دمشق   

  .عمدة األحكام: احلفاظ املعروفني، وهو صاحب 
، )١٣٨ /١(،ذيل طبقـات احلنابلـة      )١٥٢ /٢(املقصد األرشد   :ترمجته يف  ينظر

  )٤٤٣ /٢١(سري أعالم النبالء 
  )هـ ٦٢٠ت (املقدسي

 املقدسي مث   ، موفق الدين  عبد اهللا بن أمحد بن حممد بن قدامة اجلماعيلي        أبو حممد، 
فقيه حمدث ولد جبماعيـل،     ، ويعرف أيضا بابن قدامة املقدسي،       دمشقي احلنبلي ال

 وهو ابن خالة احلافظ عبـد     .املغين، واملقنع : هـ، وهو صاحب كتاب   ٥٤١سنة  
 هـ، ولدا سويا يف نفـس العـام   ٥٦١الغين املقدسي ورحل معه إىل بغداد سنة      

بن  قدامـة املقدسـي      واملكان، وهو أيضا عم أيب حممد مشس الدين عبد الرمحن           
  )١( هـ صاحب كتاب الشايف يف شرح املقنع٦٨٢ املتوىف
، )١٦٦ /٢٢(،سري أعالم النبالء    )٢٣٧ /١(ذيل طبقات احلنابلة    :ترمجته يف  ينظر

  )٨٨ / ٥ (وشذرات الذهب
  )هـ ٧٧٣ت  ( املقدسي

أبو علي ، احلسن بن أمحد بن احلسن بن عبد اهللا بن عبد الغين بن عبد الواحـد،           
مـن  . أم مبحراب احلنابلة جبامع دمشق    ر الدين املقدسي، تفقه وبرع وأفىت، و      بد

  .التذكرة يف أصول الفقه: مؤلفاته
  ).١/٣١٥(، املقصد األرشد )٢/١١١(الدرر الكامنة : ترمجته يف ينظر 

                                                
 هـ بدمشق   ٥٩٧ ، ولد سنة     عبد الرمحن بن حممد بن أمحد بن قدامة املقدسي        أبو الفرج ،    : هو) ١(

   هـ٦٨٢، وتويف ا سنة وهو أول من ويل قضاء احلنابلة ا

 



 ٦٢

  )هـ ٤٠١ت  (اهلروي -٦٢
،كان شـافعي املـذهب وهـو        أمحد بن حممد بن عبد الرمحن اهلروي       ،أبو عبيد 

هو يف اجلمع بني غرييب القرآن واحلديث، رتبه على حروف           و ،الغريبني:ب  صاح
  .غريب القرآن:  ، وله أيضااملعجم

 ١٧(،سري أعـالم النـبالء      )٨٤ /٤(طبقات الشافعية الكربى    : ترمجته يف  ينظر
  )١٦١ / ٣( شذرات الذهب ،)١٤٦/
  ) هـ ٤١٤ت ( اهلروي 

 عـامل   هــ، ٤١٤ولد سنة   ،  رويأبو املظفر، حممد بن آدم اهلروي بن كمال اهل        
 شرح احلماسة، وشرح املتـنيب، وشـرح اإلصـالح،    :،والنحو واملعاين باألدب  

   .هاوشرح أمثال أيب عبيد، وغري
ـ  اجلواهر املضية  :ترمجته يف  ينظر  بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة     ،  ٣٠ ص

)٧ /١(  
  )هـ ٤٣٣ت  (اهلروي

ي،كان رئيس املؤذنني جبامع عمرو بـن        حممد بن علي بن حممد اهلرو      ،أبو سهل 
 و ، التلويح يف شـرح الفـصيح      :من مؤلفاته  هـ،٣٧٢ولد سنة   . العاص مبصر 
   .أمساء السيف، وأمساء األسد

 إنبـاه  و ،)١٩٠ /١ ( بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحـاة       :ترمجته يف  ينظر
  )١٩٥ / ٣(الرواة 

  )هـ ٤٣٤ت (اهلروي 
، وقيل  حممد بن عبد اهللا بن غفري اهلروي عامل باحلديث        أبو ذر، عبد بن أمحد بن       

 هـ، وكان مـالكي     ٣٥٦، ولد سنة    )عبد(والصواب  ) عبيد(امسه على التصغري    
الصحيحني،والـسنة   ،واملـستدرك علـى    تفسري القرآن  :من مؤلفاته  املذهب،

    وغريها..والصفات،

 



 ٦٣

ـ هب الديباج املذهب يف معرفة أعيان علماء املذ       :ترمجته يف  ينظر  ،سري  ١١٩ ص
  )٢٥٣ /٣(، شذرات الذهب )٥٥٤ /١٧(أعالم النبالء 

  )هـ ٤٨١ت ( اهلروي 
أبو إمسعيل، عبد اهللا بن حممد بن علي األنصاري اهلروي شيخ خراسان من كبار              

كان بارعا يف اللغة،    هـ ، ٣٩٦ولد سنة   . من ذرية أيب أيوب األنصاري    . احلنابلة
الفـارق يف   و  ذم الكـالم،  :  مؤلفاتـه  منامتحن وأوذي، كان سلفي العقيدة،      

   .الصفات، ومنازل السائرين، وسرية اإلمام أمحد بن حنبل
ـ  طبقـات احلفـاظ   ،  )٢٤٩ /٣(تذكرة احلفاظ   :ترمجته يف  ينظر  و،  ٤٤١ صـ

  )٣٦٥/ ٣ (شذرات الذهب
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



 ٦٤

 
 

اء معرفة تاريخ الوفاة، فرمبـا       طالب العلم على التمييز بني العلم       يعني من أهم ما  
 أو االسـم    ، أو االسم وتاريخ امليالد،    اشترك أكثر من شخص يف االسم والكنية      

  .إخل وما يفرق بينهما هو تاريخ الوفاة...والبلد 
واجلدول التايل فيه بيان بتواريخ وفاة مشاهري بعض  العلماء بالترتيـب حـسب              

 أن يضيف إليه ما يقف عليه خالل        ، وهو نواه يستطيع كل باحث     )١(تاريخ الوفاة 
حبثه، وكذا يستطيع إضافة ما مييز العامل عن غريه من خالل صـفة أو عمـل أو                 

 .  إخل يف مربع املالحظات...مذهب فكري 

 بالسنة الوفاة  االسم
  مالحظات  اهلجرية 

    ٦٨  ابن عباس

    ٧٣  ابن عمر

    ٩٤  سعيد بن املسيب

    ١٠١  عمر بن عبد العزيز
  موىل ابن عباس     ١٠٥  إبرهيم عكرمة بن 

    ١١٠  احلسن البصري

                                                
هذا اجلدول مل أتكلفه؛ بل تكَون من خالل العمل البحثي، لذا مل يستوعب كثريا مـن أمسـاء                  ) ١(

، لكنها فكرة جديرة بالنشر، وميكن تنفيذها على أوجه عديدة؛  فيمكن عمل             العلماء املشاهري 
على غرار مادة هـذا     (ل تاريخ الوفاة    مع األمساء املتشاة للتمييز بينها من خال      جدول آخر جي  

حسب الطبقة أو القرن    (، وميكن أيضا مجع علماء كل زمن        )البحث ولكن عن طريق جدول      
الفقهاء، احملدثون ،   ( ميكن عمل جدول حسب العلم أو الفن        ، و يف جدول مستقل    ) اهلجري  
   .وهكذا كلٌ حسب ما يتيسر له ...، وميكن عمل جدول حسب املذهب )املفسرون

كما ميكن زيادة مربع لتاريخ امليالد أو ختصيص مربع للكنية وآخر لالسم وثالث للمذهب الفقهـي       
  إخل ...ادس ملصادر ترمجته ورابع ألهم املؤلفات وخامس للشيوخ والتالميذ، وس

 



 ٦٥

 بالسنة الوفاة  االسم
  مالحظات  اهلجرية 

    ١١٥  عطاء بن أيب رباح
    ١٣١  أيوب السختياين 
    ١٣١  واصل بن عطاء 

    ١٤٧  األعمش
  صاحب  املذهب  ١٥٠  أبو حنيفة
    ١٥٠  ابن جريج

  صاحب السرية  ١٥١  ابن إسحق 
    ١٥٧  األوزاعي

  من أصحاب أيب حنيفة  ١٥٨  زفر بن اهلذيل
    ١٦٠   بن احلجاجشعبة

    ١٦١  سفيان الثوري 
    ١٦٧  محاد بن سلمه 
  صاحب العني  ١٧٠  اخلليل بن أمحد
  صاحب  املذهب  ١٧٩  مالك بن أنس 

  اإلمام   ١٨١  عبد اهللا بن املبارك
  صاحب أيب حنيفة   ١٨٢  أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم

  صاحب أيب حنيفة   ١٨٩  حممد بن احلسن 
    ١٩٠  الفضيل بن عياض

    ١٩٨  عبد الرمحن بن مهدي
    ١٩٨  حيىي القطان

  املصري  ٢٠٤  أشهب بن عبد العزيز
  صاحب املذهب  ٢٠٤  حممد بن إدريس الشافعي

    ٢٠٦  أبو عمرو الشيباين
    ٢١٢  ابن املاجشون املالكي

    ٢١٥  األصمعي
  صاحب السرية  ٢١٨  ابن هشام

    ٢٢٤  أبو عبيد القاسم بن سالم

 



 ٦٦

 بالسنة الوفاة  االسم
  مالحظات  اهلجرية 

    ٢٢٨  نعيم بن محاد
  صاحب الطبقات  ٢٣٠  د بن سعدحمم

  املعتزيل  ٢٣١  النظام املعتزيل
    ٢٣٣  حيىي بن معني
    ٢٣٤  علي بن املديين

    ٢٣٨  إسحق بن راهويه
  صاحب الشافعي  ٢٤٠  أبو ثور البغدادي

  صاحب املذهب  ٢٤١  اإلمام أمحد بن حنبل
    ٢٤٤  ابن السكِّيت

  صاحب السنن  ٢٥٥  الدارمي أبو حممد عبد اهللا
  صاحب الصحيح  ٢٥٦  خاريالب

  فيلسوف العرب  ٢٦٠  الِكندي
  صاحب الصحيح  ٢٦١  مسلم

  من أصحاب اإلمام أمحد  ٢٦٤  أبو زرعة الرازي
  تلميذ اإلمام الشافعي مصري  ٢٦٤  إمساعيل املزين
    ٢٧٠  داود األصبهاين

  صاحب السنن  ٢٧٥  ابن ماجه
  صاحب السنن  ٢٧٥  أبو داود
    ٢٧٦  ابن قتيبة
    ٢٧٧  أبو حامت
  صاحب السنن  ٢٧٩  الترمذي

  الرد على اجلهميةصاحب   ٢٨٠  الدارمي أبو سعيد عثمان
  شيخ املعتزلة ووالد أبو هاشم  ٣٠٣  أبوعلي اجلبائي

    ٣٠٣  النسائي
    ٣٠٩  ابن املرزبان

  صاحب التفسري  ٣١٠  الطربي

 



 ٦٧

 بالسنة الوفاة  االسم
  مالحظات  اهلجرية 

    ٣١١  ابن خزمية
    ٣١١  أبو بكر اخلالل

  حب كتاب احلاوي يف الطبصا  ٣١١  أبو بكر حممد بن زكريا الرازي
    ٣١١  الزجاج أبو إسحق

    ٣١٩  ابن املنذر النيسابوري
  صاحب اجلمهرة  ٣٢١  أبو بكر بن دريد
    ٣٢١  أبو هاشم اجلبائي

    ٣٢١  الطحاوي
    ٣٣٠  أبو احلسن األشعري

صاحب إعراب القرآن وشرح املعلقات   ٣٣٨  أبو جعفر الفاسي
  واملفضليات

  تزيلمع  ٣٤٠  أبو احلسن الكرخي
    ٣٥٤  ابن حبان

  الشاعر  ٣٥٤  املتنيب
    ٣٥٦  أبوعلي القايل

    ٣٦٠  اآلجري
    ٣٦٠  الطرباين

    ٣٦٣  )غالم اخلالل(أبو بكر 
    ٣٦٥  ابن عدي

    ٣٧٠  أبو بكر اجلصاص 
  صاحب ذيب اللغة  ٣٧٠  األزهري

  الكبري شيخ احلاكم   ٣٧٨  )أبو أمحد(احلاكم 
    ٣٨٥  الدارقطين
  صاحب كتاب الفهرست  ٣٨٥  ابن الندمي

    ٣٨٥  الصاحب بن عباد
    ٣٨٦  ابن أيب زيد القريواين

 



 ٦٨

 بالسنة الوفاة  االسم
  مالحظات  اهلجرية 

    ٣٨٨  اخلطايب
    ٣٩٢  ابن جين
  صاحب الصحاح  ٣٩٣  اجلوهري
    ٣٩٥  ابن فارس

    ٣٩٨  بديع الزمان اهلمذاين
    ٤٠٣  أبو زيد الدبوسي
    ٤٠٣  أبو بكر الباقالين

  صاحب املستدرك  ٤٠٥  )أبو عبد اهللا(احلاكم 
    ٤٠٦  ر بن فوركأبو بك

    ٤٠٦  اإلسفراييين
    ٤٢٢  القاضي عبد الوهاب املالكي

    ٤٢٩  الثعاليب
  صاحب حلية األولياء  ٤٣٠  أبو نعيم األصفهاين

  معتزيل  ٤٣٦  أبو احلسني البصري 
    ٤٤٩  ابن بطَّال
    ٤٤٩  املعري

    ٤٥٠  املاوردي
  الظاهري  ٤٥٦  ابن حزم
    ٤٥٨  ابن سيده

  القاضي احلنبلي  ٤٥٨  أبو يعلى الفراء
  أندلسي مالكي  ٤٦٣  ابن عبد الرب

    ٤٦٣  اخلطيب البغدادي
  هـ٤٢٦رحل إىل املشرق سنة   ٤٧٤  أبو الوليد الباجي

    ٤٧٦  أبو إسحق الشريازي
  إمام احلرمني  ٤٧٨  اجلويين
    ٤٨٢  البزدوي

    ٤٨٣  السرخِسي

 



 ٦٩

 بالسنة الوفاة  االسم
  مالحظات  اهلجرية 

    ٤٨٩  السمعاين
    ٥٠٤  إلكيا اهلراسي

  صاحب اإلحياء  ٥٠٥  أبو حامد الغزايل
    ٥٠٧  الشاشي القفال

    ٥١٠  الكلوذاين
  الفنون: صاحب كتاب   ٥١٣  ابن عقيل احلنبلي

  صاحب املقامات  ٥١٥  احلريري
    ٥١٦  البغوي

    ٥١٨  ابن برهان
    ٥٢٧  ابن الزاغوين
    ٥٣٨  الزخمشري

    ٥٣٩  عالء الدين السمرقندي
    ٥٤٣  ابن العريب

    ٥٤٤  القاضي عياض
    ٥٦٠  ابن هبرية

  صاحب التاريخ  ٥٧١  ابن عساكر
  صاحب بدائع الصنائع  ٥٨٧  عالء الدين الكاساين 
    ٥٨٩  صالح الدين األيويب
    ٥٩٣  برهان الدين املرِغيناين

  أبو الوليد  ٥٩٥  ابن رشد احلفيد
  اإلمام الواعظ  ٥٩٧  ابن اجلوزي

  صاحب جامع األصول   ٦٠٦  ابن األثري أبو السعادات 
  صاحب التفسري وكتب األصول  ٦٠٦  يفخر الدين الراز

    ٦١٨  أبو احلسن األبياري
  صاحب املغين  ٦٢٠  ابن قدامة
    ٦٢٣  القزويين

    ٦٢٦  ياقوت احلموي

 



 ٧٠

 بالسنة الوفاة  االسم
  مالحظات  اهلجرية 

  صاحب الكامل يف التاريخ وأسد الغابة  ٦٣٠  ابن األثري أبو احلسن
    ٦٣١  اآلمدي

    ٦٤٣  ابن الصالح
    ٦٤٦  ابن احلاجب

    ٦٤٦  القفطي
  )اجلد( أبو الربكات   ٦٥٢  يةجمد الدين ابن تيم

    ٦٥٦  املنذري
  سلطان العلماء  ٦٦٠  العز بن عبد السالم

  صاحب التفسري  ٦٧١  القرطيب
  شارح صحيح مسلم  ٦٧٦  النووي

    ٦٨١  ابن خلكان
  )الوالد( أبو احملاسن   ٦٨٢  شهاب الدين ابن تيمية

    ٦٨٤  القرايف
    ٦٨٥  البيضاوي

    ٦٩٤  أمحد الساعايت
  إحكام األحكامصاحب   ٧٠٢  لعيدابن دقيق ا
    ٧١٠  النسفي

  صاحب لسان العرب  ٧١١  ابن منظور
  صفي الدين اهلندي

  حممد بن عبد الرحيم األرموي
  اية الوصول إىل علم األصول  ٧١٥

  الفائق يف أصول الفقه
    ٧١٦  الطويف

  ] محوي[حممد بن إبراهيم   ٧١٨  أبو عبد اهللا ابن مجاعة
  هداية السالك

  مصري  ٧٢٢  اسم ابن مجاعةأبو الق
  اإلمام   ٧٢٧  ابن تيمية أبو العباس
  صاحب كشف األسرار  ٧٣٠  عالء الدين البخاري

  احلافظ   ٧٤٢  املزي

 



 ٧١

 بالسنة الوفاة  االسم
  مالحظات  اهلجرية 

  تبيني احلقائقصاحب   ٧٤٣  الزيلعي احلنفي
  صاحب البحر احمليط  ٧٤٥  أبو حيان األندلسي
  صدر الشريعة  ٧٤٧  عبيد اهللا بن مسعود

  فظ اإلمام احلا  ٧٤٨  الذهيب
    ٧٤٩  ابن بطوطة
  اإلمام   ٧٥١  ابن القيم

  ) الوالد (  ٧٥٦  تقي الدين السبكي
    ٧٥٦  عبد الرمحن اإلجيي
  مصري  ٧٦١  ابن هشام النحوي

  صاحب املصباح املنري  ٧٧٠  الفيومي
    ٧٧١  تاج الدين السبكي

    ٧٧٢  اإلسنوي
   أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا  ٧٧٢  الزركشي احلنبلي

  صاحب التفسري   ٧٧٤   أبو الفداءابن كثري
    ٧٧٥  ابن أيب الوفاء القرشي 

    ٧٨٦  البابريت
   صاحب املوافقاتقأبو إسح  ٧٩٠  الشاطيب الغرناطي

    ٧٩١  البيضاوي
    ٧٩٢  التفتازاين

    ٧٩٤   بدر الدينالزركشي
    ٧٩٥   احلنبليابن رجب

    ٧٩٩  ابن فرحون
    ٨٠٣  ابن اللحام
    ٨٠٤  ابن امللقن

  صاحب األلفيات يف احلديث واألصول  ٨٠٦  قيالعرا
  صاحب العرب   ٨٠٨  ابن خلدون

  صاحب التعريفات   ٨١٦  الشريف اجلرجاين

 



 ٧٢

 بالسنة الوفاة  االسم
  مالحظات  اهلجرية 

    ٨١٧  الفريروزابادي
    ٨٣٣  ابن اجلزري

  صاحب طبقات الشافعية  ٨٥١  ابن قاضي شهبه
  احلافظ املصري  ٨٥٢  ابن حجر العسقالين

    ٨٥٥  العيين
    ٨٦١  الكمال بن اهلمام

    ٨٦٤  ل الدين احملليجال
    ٨٧٤  ابن تغري بردي
  صاحب التقرير والتحبري  ٨٧٩  ابن أمري احلاج

  صاحب املقصد األرشد  ٨٨٤  الربهان ابن مفلح
    ٨٨٥  عالء الدين املرداوي

    ٩٠١  السخاوي
  اإلمام   ٩١١  السيوطي
  املصري  ٩٢٣  القسطالين

    ٩٢٦  زكريا األنصاري
    ٩٤٩  يزابن النجار، أمحد بن عبد العز

  صاحب األشباه والنظائر  ٩٧٠  ابن جنيم احلنفي
  )مصري(صاحب شرح الكوكب املنري   ٩٧٢  ابن النجار، حممد بن أمحد

    ٩٧٣  ابن حجر اهليتمي
  الشافعي الصغري  ١٠٠٤  أمحد بن شهاب الرملي

    ١٠١٤  مال علي القاري
  فقيه حنبلي  ١٠٥١  منصور البهويت
    ١٠٦٧  حاجي خليفة

  صاحب شذرات الذهب  ١٠٨٩   احلنبليابن العماد
  املصري  ١٠٩٩  حممد الزرقاين

  أول من توىل مشيخة األزهر  ١١٠١  اخلراشي
    ١١٨٢  األمري الصنعاين 

 



 ٧٣

 بالسنة الوفاة  االسم
  مالحظات  اهلجرية 

  صاحب تاج العروس  ١٢٠٥  الزبيدي
  مصري  ١٢٢١  البجريمي
  اإلمام   ١٢٥٠  الشوكاين
  صاحب احلاشية   ١٢٥٢  ابن عابدين

  وح املعاينصاحب ر  ١٢٧٠  األلوسي أبو الثناء
  الفوائد البهيئة يف تراجم احلنفية  ١٣٠٤  اللكنوي

  م١٨٨٩يوافق   ١٣٠٧  حسني املرصفي
  م١٩٢٧يوافق   ١٣٤٦  ابن بدران احلنبلي
    ١٣٥٤  حممد رشيد رضا
  م١٩٤٦يوافق   ١٣٦٦  شكيب أرسالن

  مصري] م١٩٥٨-م١٨٩٢[  ١٣٧٧  أمحد شاكر
    ١٣٧٧  حممد اخلضر حسني
  مصري  ١٣٧٨  حممد حامد الفقي

    ١٣٨٥  حممد البشري اإلبراهيمي
    ١٣٨٦  املعلمي اليماين

  املصري  ١٣٩٢  حممد محزة عبد الرزاق
  )٦/١٧٤(األعالم   ١٣٩٣  الطاهر بن عاشور

    ١٣٩٣  حممد األمني الشنقيطي
  ]م١٩٩٥-م١٩٧٧[  ١٤١٥  الزركلي

  املصري  ١٤١٥  عبد الرزاق عفيفي
  الشاعر  ميالدي١٩٠٤  البارودي
  األديب    ميالدي١٩٣٧  عيمصطفى الراف

  املصري   ميالدي١٩٨٨  عبد السالم هرون
  املصري   ميالدي١٩٩٧  حممود شاكر

  اإلمام   ١٤٢٠  األلباين
  

 



 ٧٤

  )١(تتمة 
   يوسف صاحب أيب حنيفةوأب :إذا قال احلنفية القاضي فاملقصود** 

ت (عبـد الوهـاب بـن نـصر         القاضي   :وإذا قال املالكية القاضي فاملقصود    
  )هـ٤٢٢

ت  ( املـروذي   بن حممـد   سنياحلأبو علي    :ذا قال الشافعية القاضي فاملقصود    وإ
  ) هـ٤٦٢

  .أبو يعلى الفراء: القاضي فاملقصود: وإذا قال احلنابلة 
  إمسعيل بن احلسنيأبو القاسم ؛ فاملقصود "قال البيهقي: " قال األحناف إذا** 

  ) هـ ٤٠٢ت (
ت ( أمحد بن احلسني ود أبو بكرفاملقص"  قال البيهقي:"  وإذا قال الشافعية

  .صاحب السنن وشعب اإلميان) هـ ٤٥٨

 )هـ ٣٤٠ت (يف الفقه الشافعي فهو املروزي " أبو إسحق "وحيث أُطلق ** 
  

  أطلق النحاة أبا عمرو فمرادهم ابن العالء إذا ** 
   وحيث أطلق البصريون أبا العباس فاملراد به املربد 

   بن ثَعلَب وحيث أطلقه الكوفيون فاملراد
حيث أطلق يف كتب النحو األخفش فهو األوسط فإن أريد األكرب أو األصـغر              و

  قَيدوه
   زياد بن معاوية؛نابغة بين ذُبيان:  أربعةالنوابغ** 

                                                
هذه التتمة مستفادة من كالم العلماء املتفرق يف التمييز بني العلماء،وهذا كثري يف كتب احلديث               ) ١(

، املؤتلف واملختلف للـدارقطين : خاصة يف علم الرجال، ومن الكتب اليت اهتمت ذا الشكل       
ياب عن املؤتلف واملختلف يف األمساء املتفق واملفترق للخطيب البغدادي،  اإلكمال يف رفع االرت

املؤتلـف    للـهروي ، املعجم يف مشتبه أسـامي احملـدثني   والكىن واألنساب، البن ماكوال، و    
  .وغريها.. بن القيسراين، و املزهر يف علوم اللغة للسيوطيواملختلف ال

 



 ٧٥

   قيس بن عبد اهللا؛ ونابغة بين جعدة
   يزيد بن أبان؛ ونابغة بين احلارث
   مجل بن سعدانة؛ ونابغة بين شيبان

  .األول بالفاء حممد بن سعيد السريايف شارح اللُّباب:  الفايل والقايل** 
عيل بن القاسم البغدادي صاحب األمايل والبارع يف         والثاين بالقاف أبو علي إمس    

  .اللغة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



 ٧٦

   املصادر واملراجع بأهمقائمة
 حممد أبو الفضل  / حتقيق  ، حممد بن احلسن الزبيدي،      الرواة على أنباء النحاة    إنباه

   م١٩٨٤إبرهيم ،دار املعارف القاهرة الثانية 
، علي حممد البجـاوي   :  حتقيق   ،بن حجر العسقالين  اإلصابة يف متييز الصحابة ، ا     

  هـ١٤١٢  سنة الطبعة األوىل ،دار اجليل بريوت
  . دار إحياء التراث العريب بريوت ،بن األثري علي بن حممد ،أسد الغابة
لطبعة اخلامسة عـشر مـايو      ،اار العلم للماليني   د ،خري الدين الزركلي   ،األعالم  
   م٢٠٠٢

 ، يوسف بن عبد اهلـادي بـن         حبر الدم فيمن تكلم فيه اإلمام أمحد مبدح أو ذم         
   هـ١٤٠٩املربد ، حتقيق وصي اهللا بن حممد، دار الراية الرياض، األوىل 

   م١٩٦٦البداية والنهاية،  أبو الفداء ابن كثري، مكتبة املعارف، بريوت، األوىل 
 دار املعرفـة     حممد بن علي الشوكاين    ،مبحاسن من بعد القرن السابع    البدر الطالع   

  بريوت 
، جالل الدين عبد الـرمحن الـسيوطي      ،  يف طبقات اللغويني والنحاة   بغية الوعاة   

  املكتبة العصرية صيدا، حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم
حممد :  حتقيق   ،باديا الفريوز  حممد بن يعقوب   ، تراجم أئمة النحو واللغة    يفالبلغة  

   هـ١٤٠٧ سنة مجعية إحياء التراث اإلسالمي  الكويت الطبعة األوىل،املصري
، حتقيـق حممـد خـري     قاسم بن قطلوبغا احلنفي   ،يف طبقات احلنفية  تاج التراجم   

   هـ١٤١٣يوسف ، دار القلم دمشق ،األوىل 
 أبو احلـسن    ،)ء والفتيا   املرقبة العليا فيمن يستحق القضا    ( تاريخ قضاة األندلس    

جلنة إحيـاء التـراث     :  حتقيق   ،بن عبد اهللا بن احلسن النباهي املالقي األندلسي       ا
 الطبعـة    ، بـريوت    -دار اآلفـاق اجلديـدة      ،  العريب يف دار اآلفاق اجلديـدة     

   م١٩٨٣ - هـ ١٤٠٣،اخلامسة

 



 ٧٧

  ، الدار املصرية القاهرةابن الفرضياألندلس ، أبو الوليد تاريخ علماء 
دار ،  عمر عبد الـسالم تـدمري     .  حتقيق د  ،مشس الدين الذهيب   ،اإلسالمتاريخ  

  .م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧سنة  الطبعة األوىل،الكتاب العريب بريوت 
 - العلمية الكتب دار ، البغدادي اخلطيب بكر أبو علي بن أمحد، تاريخ بغداد 

  بريوت
 دراسة،عساكر بابن املعروف احلسن بن علي القاسم أيب حافظلل ،تاريخ دمشق

   والتوزيع والنشر للطباعة الفكر دار ،  شريي علي وحتقيق
، بشار عواد معـروف   . د:  حتقيق   ،أبو احلجاج املزي  ذيب الكمال  ، احلافظ      

  ١٩٨٠ - ١٤٠٠الطبعة األوىل ،  ، بريوت–مؤسسة الرسالة 
 دار الكتب ،  زكريا عمريات : دراسة وحتقيق  مشس الدين الذهيب،     ،تذكرة احلفاظ 
  م١٩٩٨ -هـ١٤١٩الطبعة األوىل ، العلمية بريوت

 دار الرشـيد    ،حتقيـق حممـد عوامـة     ، حجر العسقالين    تقريب التهذيب، ابن    
  ١٩٨٦ - ١٤٠٦سنة النشر ،سوريا

   هـ١٣٢٥ذيب التهذيب، ابن حجر العسقالين ، دائرة املعارف اهلند ،األوىل 
 الطبعة   بريوت، دار الفكر  ، السيد شرف الدين أمحد    /حتقيق  الثقات البن حبان ،     

  ١٩٧٥ - ١٣٩٥األوىل ، 
سري أعالم النبالء ،مشس الدين الذهيب حتقيق شعيب األرنـاءوط ، دار الرسـالة              

  . هـ١٤٠٢بريوت، األوىل 
فاظ، عبد الرمحن السيوطي، جلنة من العلماء ، دار الكطتب العلميـة            طبقات احل 

   هـ١٤٠٣بريوت ،األوىل 
 دار  ، حممد حامـد الفقـي     /، حتقيق سني ابن أيب يعلى     أبو احل  ،   طبقات احلنابلة 
  املعرفة بريوت

 



 ٧٨

. د : حتقيق، السبكي الكايف عبد بن علي بن الدين تاجطبقات الشافعية الكربى، 
  والتوزيع والنشر للطباعة هجر، احللو حممد الفتاح عبد.د و الطناحي حممد حممود

  الثانية : الطبعة،هـ ١٤١٣
  سـنة الطبعـة األوىل ،عامل الكتب بـريوت  ، ضى شهبة البن قا طبقات الشافعية   

   هـ١٤٠٧
العريب  الرائد  دار،عباس إحسان : ،حتقيقالشريازي إسحق  أبو،طبقات الفقهاء 

   ١٩٧٠األوىل سنة  الطبعة ،لبنان – بريوت
، علي حممد عمر:  حتقيق ،بد الرمحن بن أيب بكر السيوطي ع،طبقات املفسرين 

  ١٣٩٦وىل ، الطبعة األ، مكتبة وهبة
 بن بكر أيب بن حممد بن أمحد الدين مشس ،الزمان أبناء وأنباءوفيات األعيان 

  بريوت -  صادر دار  ،عباس إحسان/ ، حتقيق خلكان
حتقيق عبـد القـادر     ،   احلنبلي  البن العماد    ،يف أخبار من ذهب   شذرات الذهب   

  هـ١٤٠٦سنة النشر ،  دار بن كثري دمشق،طاءوحممود األرنو ط، اءواألرن
  حتقيق حممد صاحل عبد العزيز املراد، مشس الدين الذهيباملقتىن يف سرد الكىن ، 

  هـ١٤٠٨سنة النشر ، الناشر اجلامعة اإلسالمية باملدينة
حممـد  / حتقيق  ،   العسقالين  حجر بنااحلافظ   يف أعيان املائة الثامنة   الدرر الكامنة   

ـ ١٣٩٢سنة النـشر    ،  ندجملس دائرة املعارف العثمانية اهل    ،  عبد املعيد ضان   / هـ
  م١٩٧٢

  وابنته حتقيق على البجاوي،مشس الدين الذهيب ،  ميزان االعتدال
 ،بـن مفلـح   إبرهيم  رهان الدين   ، ب املقصد األرشد يف ذكر أصحاب اإلمام أمحد      

  هـ ١٤١٠ ،سنةمكتبة الرشد،حتقيق د عبد الرمحن بن سليمان العثيمني
 األرنـاءوط أمحد : يبك الصفدي، حتقيقصالح الدين خليل بن أ    ،الوايف بالوفيات 
  م، ٢٠٠٠ -هـ١٤٢٠ سنة دار إحياء التراث بريوت ،فيوتركي مصط

 



 ٧٩

هلداية واإلرشاد يف معرفة أهل الثقة والـسداد،        ا:رجال صحيح البخاري املسمى     
: الطبعة  ، دار املعرفة بريوت   ،عبد اهللا الليثي  : احملقق  ،أبو نصر البخاري الكالباذي   

  ـه١٤٠٧ سنةاألوىل 
 دار صـادر    ،إحـسان عبـاس   : احملقق  ، حممد بن شاكر الكتيب     ، فوات الوفيات 

  بريوت
  ، اهلند–دائرة املعرف النظامية :  حتقيق ،بن حجر العسقالين لسان امليزان ،ا

  ١٩٨٦ - ١٤٠٦الطبعة الثالثة ، ، بريوت–مؤسسة األعلمي للمطبوعات 
دراسة ، بكر الـسيوطي   عبد الرمحن بن أيب   ،  لحفاظ للذهيب  ل ذيل طبقات احلفاظ  

  دار الكتب العلمية: الناشر،الشيخ زكريا عمريات: وحتقيق
 دار الكتـب    ، السيوطي عبد الرمحن جالل الدين   ،  ملزهر يف علوم اللغة وأنواعها      ا

  م١٩٩٨الطبعة األوىل ، ،العلمية  بريوت
هلموت   حتقيق ،األشعري إمسعيل علي بن    ،واختالف املصلني مقاالت اإلسالميني   

  الطبعة الثالثة،  بريوت– دار إحياء التراث العريب ،ريتر
،  حممد صاحل عبد العزيز املـراد      /حتقيق،مشس الدين الذهيب   ، املقتىن يف سرد الكىن   

  هـ١٤٠٨ ،اجلامعة اإلسالمية باملدينة
أبو حممد عبد اهللا بن أسـعد       ،وعربة اليقظان يف معرفة حوادث الزمان     مرآة اجلنان   

  هـ ١٤١٣ ،عي ، دار الكتاب اإلسالميبن علي بن سليمان الياف
،دائرة املعارف العثمانية اهلنـد األوىل      اليونيينذيل مرآة الزمان ، موسى بن حممد        

   هـ١٣٧٤
  ، مكتبة احلياة بريوتالسخاوي الضوء الالمع، مشس الدين

، عبد القادر القرشي ، حتقيق عبد الفتاح احللو ،          اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية    
   م١٩٧٨يسى احلليب مصر األوىل مكتبة ع

مناقب اإلمام أمحد ، أبو الفرج ابن اجلوزي،حتقيق عبد اهللا التركي دار هجـر ،               

 



 ٨٠

   م١٩٨٨الثانية 
، عبد الرمحن الـسيوطي ، دار الكتـب          يف أخبار مصر والقاهرة    حسن احملاضرة 

   هـ١٤١٨العلمية بريوت ، األوىل 
بن اجلـزري ،دار الكتـب العلميـة       غاية النهاية يف طبقات القراء، مشس الدين ا       

   هـ١٤٠٠بريوت، الثانية 
،حممـد  بـن فرحون ، إبـرهيم  الديباج املذهب يف معرفة أعيان علماء املـذهب    

  األمحدي أبو النور ، دار التراث القاهرة 
املتفق واملختلف ، اخلطيب البغدادي ، حتقيق حممد صادق احلامدي، دار القادري            

  ـ ه١٤١٧دمشق، الطبعة األوىل 
  معجم املؤلفني ، عمر رضا كحالة ، دار إحياء التراث بريوت  

  ، دار إحياء التراث بريوت ياقوت احلموي،معجم األدباء 
   هـ١٣٧٢ احلنبلي ، دار املعرفة بريوت ،ابن رجبذيل طبقات احلنابلة، 

،عبد اهللا بن محيد ، دار البـشائر        الدر املنضد يف أمساء كتب مذهب اإلمام أمحد       
   هـ١٤١٠ية، بريوت األوىل اإلسالم

 ، اللكنوي ، السيد حممد بدر الدين،دار املعرفـة          الفوائد البهية يف تراجم احلنفية    
  .بريوت
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