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2 العربيالمغرب  أعالم من بمصر توفي منب المتقي تذكير

F

إن احلٛمد هلل، ٟمحٛمده، وٟمستٕمٞمٜمف، وٟمستٖمٗمره، وٟمٕمقذ سمف ُمـ ذور أٟمٗمسٜم٤م، وُمـ 

ؾمٞمئ٤مت أقمامًمٜم٤م، ُمـ هيده اهلل ومال ُمْمؾ ًمف، وُمـ يْمٚمؾ، ومال ه٤مدي ًمف، وأؿمٝمد 

 ورؾمقًمف.أن ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف، وأؿمٝمد أن حمٛمدا قمبده 

ىُتم﴿
َ
َ َحقذ ُتَلاتًِِۦ َوََل َتُهوُتوذ إَِلذ َوأ ْ ٱَّللذ ُلوا ْ ٱتذ ِيَو َءاَنُيوا َها ٱَّلذ يُّ

َ
أ  َيَٰٓ

س   ِي ﴿ .[4:201] ﴾١٠٢لُِهوَن نُّ ْ َربذُكُم ٱَّلذ ُلوا َها ٱنلذاُس ٱتذ يُّ
َ
أ َيَٰٓ

س   ََ َٗل اِني ُهَها رِجَ  َوَبثذ َزو َجَها وََخلََق ِني َها   َوَِٰحَدة   َخلََلُكم ّنِو نذف  ا ثِيٗ  
ْ ٱ اٗٓء  َونِسَ  ُلوا َ ََكَن َغلَي ُكم  َوٱتذ ر َحاَم  إِنذ ٱَّللذ

َ ِي تََسآَءلُوَن بًِِۦ َوٱۡل  َ ٱَّلذ َّللذ
َٗل ﴿ .[2: 6] ﴾١اَرقِيبٗ  ْ كَو  َ َوكُولُوا ْ ٱتذُلواْ ٱَّللذ ِيَو َءاَنُيوا َها ٱَّلذ يُّ

َ
أ ِديدٗ َيَٰٓ ََ ا  

لِح  ٧٠ وََلُۥ يُص  َُ َ َوَر فِر لَُكم ُذىُوَبُكمۗۡ َوَنو يُِطِع ٱَّللذ َمََٰلُكم َوَيغ  غ 
َ
لَُكم أ

ًزا َغِظيًها  .[02، 00: 2] ﴾٧١َفَلد  فَاَز فَو 

 بعد:أما 
٤مهتؿ ضمزء ٓ يتجزأ ُمـ قمٚمؿ ٞمُمٕمروم٦م وومٞم٤مت اًمٕمٚمامء وأُم٤ميمـ ووم وم٢من  

اًمت٤مريخ، صمؿ هق سمّمقرشمف اعم٘م٤مسمٚم٦م ضمزء ُمـ قمٚمؿ احلدي٨م اًمنميػ، اًمذي يٚمزم 

  ٕمهٞمتف ذم اًمؽممج٦م ًمرواة إطم٤مدي٨م.ـم٤مًم٥م احلدي٨م ُمٕمرومتف واًمتٗمتٞمش قمٜمف، 

يم٤مٟمقا ُمـ أهٚمٝم٤م أم  تقرم هب٤م قمدد يمبػم ُمـ اًمٕمٚمامء ؾمقاءً أن يُ  در عمٍَم وىمد ىمُ  

سمٛمٍم ُمـ  اقمغم قمدد يمبػم ممـ شمقومقـمٜمقه٤م، وىمد وىمٗم٧م ممـ رطمٚمقا إًمٞمٝم٤م واؾمتق

 اعمحدصملم ُمـ ،وىمد سمدا زم أن أظمص أقمالم اعمٖمرب اًمٕمريب اعمٍميلم،همػم 

ر ؛ واًم٘مراء واًمٜمح٤مة وإدسم٤مء واًمٗم٘مٝم٤مء سمٛمـ شمقذم سمٛمٍم ُمٜمٝمؿ، وم٤مًمت٘مٓم٧م وم٠مذيمِّ

ٛمـ شمقذم سمٛمٍم ُمـ سمشمذيمػم اعمت٘مل »شمرامجٝمؿ ومجٕمتٝم٤م ذم هذا اًمٙمتٞم٥م وؾمٛمٞمتف: 

 .شٖمرب اًمٕمريبأقمالم اعم

وًمٞمس سمجديد أن يٙمت٥م ذم وومٞم٤مت سمٚمد ُمـ اًمبٚمدان وم٘مد أًمػ اإلُم٤مم حمٛمد 

شمقذم سمٗم٤مس ُمـ اًمٕمٚمامء وإوًمٞم٤مء ٤م ومٞمٛمـ هـ يمت٤مسمً 2431سمـ ضمٕمٗمر اًمٙمت٤مين اعمتقرم 
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العربي المغرب أعالم من بمصر توفي منب لمتقيتذكير ا3

ٛمـ أىمؼم ُمـ ؾمٚمقة إٟمٗم٤مس وحم٤مدصم٦م إيمٞم٤مس سم»اًمّم٤محللم وهق اعمقؾمقم سمـ 

 .شواًمّمٚمح٤مء سمٗم٤مساًمٕمٚمامء 

ُمٍم سمقاسم٦م اعمنمق ًمدى قمٚمامء اعمٖمرب، وٓ همرو أن حتٔمك هبذه وشمٕمدُّ 

ؾمقاء ذم اؾمتٞمٓم٤مهن٤م أو  ،اجلٝم٤مت ؿمتك ُمـ اًمٕمٚمامء اعمٙم٤مٟم٦م ًمدهيؿ؛ وًمذا ضمذسم٧م

اًمذيـ  اًمرطمٚم٦م إًمٞمٝم٤م؛ ًمٚمٜمٝمؾ ُمـ ُمٕملم قمٚمامئٝم٤م وأزهره٤م اًمٕم٤مُمر سم٤مًمٕمٚمؿ واًمٕمٚمامء

اًمٕمٚمقم  ومٜمقن اعمنمىملم، وازده٤مره٤م سمِمتك أٟمقاع ذم اًمّمدارة ُمريمز يم٤من هلؿ

رضمقع يمثػم ُمـ ه١مٓء إئٛم٦م إمم سمٚمداهنؿ ؿمٙمؾ طمٚم٘م٦م اًمقصؾ  صمؿ إن  ؛واعمٕم٤مرف

 ُمٜمٝم٤م وإًمٞمٝم٤م. واعمٕم٤مرف اًمٕمٚمقمسملم اعمنمق واعمٖمرب ذم ٟم٘مؾ 

ومم٤م دمدر اإلؿم٤مرة إًمٞمف أن قمٚمامء وؿمخّمٞم٤مت اعمٖمرب اًمٕمريب مل يٚم٘مق 

سمف قمٚمامء  ؾٔمقة اًمٙم٤مُمٚم٦م ًمدى أهؾ اعمنمق اًمٕمريب هبذا اًم٘مدر اًمذي طمٗماحلُ 

هـ يٜمٕمل هذا احل٤مل ومٞم٘مقل: 314، ويم٠من اسمـ طمزم اعمتقرم اعمنمق

ْٛمس أٟم٤م    ُمٜمػمةٌ  اًمٕمٚمقم ضمقّ  ذم اًمِمُّ

ـّ    اًمٖمْرُب  َُمْٓمَٚمِٕمَل  أنْ  قَمْٞمبل وًمٙم

ِق  ضم٤مٟم٥م ُمـ أّٟمٜمل وًمق      ـم٤مًمِعٌ  اًمنم 

ْـ  َض٤معَ  َُم٤م قمكم   جلَد          اًمٜم ْٝم٥ُم  ِذيْمرى ُِم

      َصب٤مسم٦مٌ  اًمٕمراِق  أيمٜم٤مِف  َٟمْحقَ  وزم

اًمّّم٥مُّ  اًمٙمَِٚمػ يستقطِمَش  أن هَمرو وٓ
(1)

اعمٖمرب اًمٕمريب،  أقمالمشمراضمؿ ُمـ وىمع زم سمقوم٤مشمف سمٛمٍم ُمـ  ٧مًمت٘مٓما وىمد

( 202وقمددهؿ )آـمالع قمٚمٞمٝم٤م، زم اًمتقاريخ اًمتل شمٞمرس اًمرضم٤مل وُمـ يمت٥م 

ٟمٗمح »(  2/414ش )اعمٖمرب ذم طمغم اعمٖمرب» (122ص) شإٟمٗمس ُمٓمٛمح»يٜمٔمر: (   2)

 .(1/22ش )اًمٓمٞم٥م
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مج٤مٓ، ُمع إذم اًمؽممج٦م ُم٤م ئمـ سمف اًمٙمِمػ قمـ ص٤مطم٥م اًمؽممج٦م  وىمد ذيمرُت قمٚماًم، 

 ، ُمع اإلؿم٤مرة إمماًمتٜمبٞمف عم٤م حيت٤مج إًمٞمف ُمـ شمٕمريػ ًمألُم٤ميمـ واًمبٚمدان وٟمحق ذًمؽ

ي٦م، صمؿ سمحس٥م اًم٘مرون اهلجر ٤م٤م زُمٜمٞمً ، وىمد رشمبتٝمؿ شمرشمٞمبً تفشمرمجُمقاـمـ سمٕمض 

 ذيٚمتف سمٗمٝمرس ًمألقمالم ُمرشم٥م قمغم طمروف اعمٕمجؿ.

 كتبه
 عبدالباسط حممد السيد

 السويس -مصر   
 م4144/ 41/ 4  ـهـ 4223 صفر 42

  14442682410/ ت
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 العربيالمغرب  أعالم من بمصر توفي منب المتقي تذكير 8

 ]القزى الثاًً اذلجزي[
األكدلز الؾخؿي خالد أبو  كامل، بن ضؾقب -2

(1)
 بن عبداهلل له ويؼال ،

وتػؼه عؾقه ابن الؼاشم  وهب، بنعبد اهلل : هعـ روى ،الػؼقه كامل

.هـ371 شـة باإلشؽـدرية تويفوغره، 
 (2)

 

ادغريب اْلَػاِرِد  حمؿد أبو فروخ ْبن اهللَ  َعبْد -1
(3)

 باألكدلس ولد ،األكدلز 

 ْبن َمالك: من األول يف َفسؿع مرتني اْدرشق إَِل  َرحل ُثمَ  هـ،331 شـة

 وقدم الؼروان، وتوضن َزاِئَدة، َأيِب  ْبن وزكرياء الَثْورّي  وُشْػَقان أكس

 ضارق، بن الربقع بن وعؿرو مريم، أيب بن شعقد: مـه فسؿع من

 اخلروج يرى وكان من إَِل  َورجع َوحج اْدرشق إَِل  َثاكَِقة وَرحل

وله كتاب يف الرد عذ  الرأي، هذا عن رجع  إلقفا وصل فؾام والسقف،

 بعدها وققل هـ371 شـة بادؼطم ودفن بؿن تويفأهل البدع واألهواء، 

بسـة
(4)

.  

    
 

                                                           

بحر شمقاضمف ُمـ أرض وهل أرض ُمـ قمغم اًم -سمْمؿ اًمدال وومتحٝم٤م-(  إَْٟمُدًُمس:2)

وحيٞمط هب٤م اًمبحر اعمحٞمط ُمـ  ،مم ـمؼمىم٦م امم ضمزائر سمٜمل ُمزهمٜم٤ّميإشمقٟمس، وواعمٖمرب 

 (.2/141ش )ُمٕمجؿ اًمبٚمدان»سمٕمض ؿمامهل٤م وذىمٝم٤م. يٜمٔمر: 

شم٤مريخ اسمـ » (3/410)  ش شم٤مريخ اإلؾمالم» (412)صش سمٖمٞم٦م اعمٚمتٛمس»(  يٜمٔمر: 1)

 .( 1/204ش )يقٟمس

 ، ضد اعمنمق: وهل سمالد واؾمٕم٦م يمثػمة ووقمث٤مء ؿم٤مؾمٕم٦م،-اعمٞمؿ ٗمتحسم-اعمَْٖمِرُب:  (  4)

ُمٚمٞم٤مٟم٦م وهل آظمر طمدود إومري٘مٞم٦م إمم آظمر ضمب٤مل اًمسقس اًمتل طمّده٤م ُمـ ُمديٜم٦م و

ش ُمٕمجؿ اًمبٚمدان»يٜمٔمر:  وراءه٤م اًمبحر اعمحٞمط وشمدظمؾ ومٞمف ضمزيرة إٟمدًمس.

(1/242.) 

شم٤مريخ ( »42/300) ششم٤مريخ دُمِمؼ( »43)صش امء إومري٘مٞم٦مـمب٘م٤مت قمٚم»(  يٜمٔمر: 3)

  (.1/110ش )ُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم اًمتقٟمسٞملم» (3/444ش  )اإلؾمالم

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 العربي المغرب أعالم من بمصر توفي منب لمتقيتذكير ا 01

 ]القزى الثالث اذلجزي[
اًم٘مرـمبل اًمٚمخٛمل محـراًم قمبد سمـ زي٤مد سمـ أمحد -4

(1)
 أسمٞمف، ُمـ: ؾمٛمع ،

 طم٤مضم٤م؛ وظمرج قمزل،: صمؿ هب٤م؛: اجلامقم٦م صالة ووزم سم٘مرـمب٦م؛: واؾمت٘ميض

هـ101 ؾمٜم٦م سمٛمٍم ومتقذم
 (2)

 . 

اإلومري٘مل اعمٖمريب قمٛمرو سمـ قمكم -3
(3)

 سمٙمػم، سمـ حيٞمك: قمـ روى ،احلسـ أسمق ،

هـ 120ؾمٜم٦م رُمْم٤من ذم سمٛمٍم ُم٤مت وـمب٘متف،
(4)

  . 

، وقمٚمؿ وومْمؾ ظمػم ذا يم٤من ،اًم٘مرـمبل اهلل قمبد أسمق طمجػمة أيب سمـ حمٛمد -1

 إقمغم، قمبد سمـ ويقٟمس احلٙمؿ، قمبد سمـ اهلل قمبد سمـ حمٛمد: ُمـ ؾمٛمع

 ؾمٜم٦م سمٛمٍم شمقذم ًمب٤مسم٦م، سمـ قمٛمر سمـ حمٛمد: قمٜمف وطمدث وهمػمهؿ، واعمزين،

هـ194
(5)

 . 

 سمـ حيٞمك أظمقاًمث٘م٦م،  ،إٟمدًمز اهلل قمبد أسمق يقؾمػ سمـ قمٛمر سمـ حمٛمد -4

 قم٤مُم٦م ُمـ: ؾمٛمع.اًمْمبط طمسـ وأصم٤مر، اًمٗم٘مف ذم اًمٙمت٥م يمثػم يم٤من قمٛمر،

 سمـ زيد يبوأ سمٙمػم، واسمـ ؾمحٜمقن، همػم قمٛمر سمـ حيٞمك أظمقه ُمٜمف ؾمٛمع ُمـ

 هـ199 ؾمٜم٦م هب٤م وشمقذم ُمٍم إمم رطمؾ.اًمٖمٛمر أيب
(6)

. 

     

                                                           

ُمديٜم٦م قمٔمٞمٛم٦م سم٤مٕٟمدًمس  :وهل –وضؿ اًمٓم٤مء  اًمراء ، وؾمٙمقناًم٘م٤مفسمْمؿ -(  ىُمْرـُمَب٦ُم:2)

وؾمط سمالده٤م، وأقمٔمؿ ُمدهن٤م وًمٞمس هل٤م ذم اعمٖمرب ؿمبٞمف ذم يمثرة إهؾ وؾمٕم٦م 

 (.3/413ش )ُمٕمجؿ اًمبٚمدان»اًمرىمٕم٦م. يٜمٔمر: 

 (.2/42ش ) شم٤مريخ قمٚمامء إٟمدًمس»(   يٜمٔمر: 1)

 ص٘مٚمٞم٦م، ضمزيرة ىمب٤مًم٦م يمبػمة وممٚمٙم٦م واؾمٕم٦م ًمبالد اؾمؿ وهق -اهلٛمزة سمٙمرس-: إوِْمِريِ٘مٞم ٦م(  4)

 ُمـ اًمٖمرب ـمراسمٚمس ُمـ إومري٘مٞم٦م وطمدّ  إٟمدًمس، ضمزيرة ىمب٤مًم٦م إمم آظمره٤م ويٜمتٝمل

ش ُمٕمجؿ اًمبٚمدان»يٜمٔمر:  .ُمٚمٞم٤مٟم٦م إمم: وىمٞمؾ سمج٤مي٦م، إمم واإلؾمٙمٜمدري٦م سمرىم٦م ضمٝم٦م

(2/1123.) 

 (.4/122)  شاإلؾمالم شم٤مريخ»(   يٜمٔمر:3)

 ( .1/19ش  )شم٤مريخ قمٚمامء إٟمدًمس»يٜمٔمر: (   1)

 (.1/43ش  )شم٤مريخ قمٚمامء إٟمدًمس»(   يٜمٔمر: 4)
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 ]القزى الزابع اذلجزي[
اًمّٓمٚمٞمٓمكم ضمٕمٗمر أسمق ،اًمٙمريؿ قمبد سمـ حمٛمد سمـ يمٚمٞم٥م -0

(1)
 أسمق: وي٘م٤مل ،

 سمذّ  أٟمف ىمٞمؾ ُمٍم، اؾمتقـمـ صمؿ طمٞمٜم٤م، ُمٙم٦م ًمزم اعمحدث، اًمٗم٘مٞمف، طمٗمص،

 شمقذم ،وآظمتٞم٤مر اًمٜمٔمر إمم يذه٥م ويم٤من واحلج٦م، اًمٜمٔمر ذم ُمٍم أهؾ

 هـ400 ؾمٜم٦م طمقازم سمٛمٍم
(2)

 . 

 أُمٞم٦م، سمـ ُمقمم إؾمح٤مق أسمق ،إٟمدًمسك مجٞمؾ سمـ ُمقؾمك سمـ إسمراهٞمؿ -2

 احلٙمؿ قمبد سمـ اهلل قمبد سمـ حمٛمد: ُمـ ومسٛمع ُمٍم إمم رطمؾ اًمث٘م٦م، اعمحدث

 إمم ورضمع وهمػممه٤م، اًمدٟمٞم٤م، أيب اسمـ سمٙمر أيب: ُمـ ومٞمٛمع اًمٕمراق وإمم سمٛمٍم،

 سمـ حمٛمد سمٙمر وأسمق اًمٜمس٤مئك، اًمرمحـ قمبد أسمق: قمٜمف روى هب٤م، ومحدث ُمٍم

هـ400 ؾمٜم٦م سمٛمٍم شمقذم. أصبغ سمـ وىم٤مؾمؿ اًم٘مرر، ُمٕم٤موي٦م
(3)

.  

ث. اهلل قَمْبد أسمق ،إْٟمَدًُمز قم٤مُمر سمـ يقؾمػ سمـ قمٛمر سمـ حمٛمد -9 : قمـ طَمد 

 ُمـ: ؾمٛمع اعمٖمرب، أهؾ ُمـ وىمقم اًمٗمٞم٤مض أيب وآسمـ ُمسٙملم، سمـ احل٤مرث

. هـ420 ؾمٜم٦م سمٛمٍم: شُمقذمِّ   سم٤مجلزيرة، ُمٗمتٞم٤م: وم٘مٞمٝم٤م ويم٤من همػمه، وُمـ أسمٞمف

سمسٜم٦م سمٕمده٤م وىمٞمؾ
(4)

. 

شمقذم . اعمحدثإٟمدًمز،  وه٥م أسمق اًمٙمريؿ، قمبد سمـ وه٥م سمـ طمزم -20

هـ421 رُمْم٤من ؾمٜم٦م سمٛمٍم ذم
(5)

. 

                                                           

سمْمؿ اًمٓم٤مءيـ وومتح اًمالُملم وأيمثر اعمٖم٤مرسم٦م ي٘مقًمقن سمْمؿ إومم وومتح -(  ـُمَٚمْٞمُٓمَٚم٦ُم: 2)

ُمديٜم٦م يمبػمة سم٤مٕٟمدًمس همريب صمٖمر اًمروم وسملم اجلقف واًمنمق ُمـ  :وهل -اًمث٤مٟمٞم٦م

 (.3/49ش )ُمٕمجؿ اًمبٚمدان»ىمرـمب٦م . يٜمٔمر: 

 ( .1/941) شاعم٤مًمٙمٞم٦م شمراضمؿ مجٝمرة» (311ص)  شاعمٚمتٛمس سمٖمٞم٦م»يٜمٔمر:  (   1)

 شم٤مريخ( »2/30) شإٟمدًمس قمٚمامء شم٤مريخ» (1/221) شيقٟمس اسمـ شم٤مريخ»(   يٜمٔمر: 4)

 .(4/923) شاإلؾمالم

 (.1/34)  شإٟمدًمس قمٚمامء شم٤مريخ»يٜمٔمر:   (  3)

 شم٤مريخ( »2/142) شاًمّمٚم٦م ًمٙمت٤مب اًمتٙمٛمٚم٦م»( 0/111)  شاإلؾمالم شم٤مريخ»يٜمٔمر: (  1)

 (.292 ص) شإٟمدًمس قمٚمامء

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 العربي المغرب أعالم من بمصر توفي منب لمتقيتذكير ا 01

 اعمنمق، إمم رطمؾ ،اهلل قمبد أسمق اًمٙمٜمدي أمحد سمـ صم٤مُمؾ سمـ أمحد سمـ حمٛمد -22

 ضامم احلسـ وأسم٤م اعمدائٜمل؛ ؿمٕمٞم٥م سمـ قمكم سمـ أمحد قمكم أسم٤م:  سمٛمٍم ؾمٛمع

 ضمٞمد ض٤مسمٓم٤م ويم٤من اعمٕم٤مومري، ُمٗمرج سمـ حمٛمد: قمٜمف طمدث إؾمامقمٞمؾ، سمـ

هـ410 ؾمٜم٦م سمٛمٍم شمقذم، اًمٜم٘مؾ
(1)

 . 

. اًمٗم٘مٞمف اًم٘م٤ميض، ،اًم٘مرـمبل اهلل قمبد أسمق ًمب٤مسم٦م سمـ قمٛمر سمـ حيٞمك سمـ حمٛمد -21

 سمـ ومح٤مس  ًمب٤مسم٦م سمـ قمٛمر سمـ حمٛمد قمٛمف: ُمـ ؾمٛمع سم٤مًمبقضمقن، اعمٚم٘م٥م

 سمٕم٘مد قم٤معم٤م وأصح٤مسمف، ُم٤مًمؽ ُمذه٥م قمغم ًمٚمٗم٘مف طم٤مومٔم٤م ويم٤من ُمروان،

 قمٚمؿ ًمف يٙمـ ومل ُم١مًمٗم٦م، يمت٥م اًمٗم٘مف ذم وًمف سمٕمٚمٚمٝم٤م، سمّمػما اًمنموط،

 ذي ذم سم٤مإلؾمٙمٜمدري٦م شمقذم ،قمٜمف ويٜمحرف يٕم٤مديف يم٤من سمؾ سم٤محلدي٨م،

هـ444 ؾمٜم٦م وىمٞمؾ هـ،442 ؾمٜم٦م احلج٦م، ذي ذم اًم٘مٕمدةوىمٞمؾ
(2)

 .  

 ومرائض ويٕمرف احلس٤مب قمٚمؿ ذم ُمتٗمٜمـ ،اًم٘مرـمبل مح٤مد سمـ قمٛمر سمـ أمحد -24

هـ442 ؾمٜم٦م هب٤م وشمقذم هب٤م، واؾمت٘مر اعمنمق إمم رطمؾ اعمقاري٨م،
(3)

 .  

اًمقؿم٘مل إٟمدًمز ،حمٛمد أسمق ُمٚمقل سمـ اًم٘م٤مؾمؿ سمـ حمٛمد سمـ اهلل قمبد -23
(4)

، 

 أسمق: قمٜمف روى ،سمٛمٍم وأىم٤مم اعمنمق إمم رطمؾ ُمٚمقل؛ سم٤مسمـ: اعمٕمروف

 شمقرم. ؿم٤مقمرا ومّمٞمح٤م: يم٤من اعمٍمي، يقٟمس سمـ أمحد سمـ اًمرمحـ قمبد ؾمٕمٞمد

هـ439 ؾمٜم٦م ذم سمٛمٍم
 (5)

 .  

 اهلل ضمؼم: قمـ أظمذ احل٤مومظ، ،اًمٗم٘مٞمف اًمٗم٤مد، ُمقد أسمق ؾمٕم٤مدة سمـ قمٞمسك -21

 احل٤مومظ، حمٛمد سمـ ومحزة اإلُم٤مم، سمـ احلسـ وأيب اًمٗم٤مد، ىم٤مؾمؿ سمـ

 ومٞمف ووم٤مق احلدي٨م، طمٗمظ اعمٖمرب، وُمِم٤مهػم سمٚمده، وم٘مٝم٤مء ُمـ وهمػمهؿ،

                                                           

 (.1/41)  شإٟمدًمس قمٚمامء شم٤مريخ»(   يٜمٔمر: 2)

 (.233ص) شاعمٚمتٛمس سمٖمٞم٦م»(   يٜمٔمر: 1)

 (.1/120) شاعمٖمرب أقمالم»(   يٜمٔمر: 4)

ش ُمٕمجؿ اًمبٚمدان»وهل سمٚمٞمدة سم٤مٕٟمدًمس. يٜمٔمر:  -اًمِملموؾمٙمقن  اًمقاوسمٗمتح -َوؿْمَ٘م٦ُم:( 3)

(1/400.) 

  .(412ص) شاعمٚمتٛمس سمٖمٞم٦م» (2/421) شإٟمدًمس قمٚمامء شم٤مريخ»(   يٜمٔمر: 1)
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 العربيالمغرب  أعالم من بمصر توفي منب المتقي تذكير 02

 ؾمٜم٦م سمٛمٍم شمقذم دٟمٞم٤مه، أُمر ذم أسمٚمف قمجب٤م، احلٗمظ ذم ويم٤من همػمه،

هـ411
(1)

 .  

 اًمراؾمخلم اًمٕمٚمامء ُمـ يم٤من ،اًم٘مػمواين إومري٘مل اًمبزاز ٟمٔمٞمػ سمـ حمٛمد -24

 أقمغم ذم يٕمد ويم٤من اًمٜمس٤مك، اًمٕمب٤مد اعمٕمدوديـ وإئٛم٦م اًمب٤مرقملم واًمٗم٘مٝم٤مء

 ُمـ ظمرج إُم٤مُمتف اؿمتٝمرت وعم٤م اًمٚمب٤مد سمـ سمٙمر أيب أصح٤مب ُمـ ـمب٘م٦م

 اًمسٚمػ، ؾم٥م ُمـ ومٞمٝم٤م فمٝمر وعم٤م اًمري٤مؾم٦م ُمـ هرسم٤مً  اعمنمق إمم إومري٘مٞم٦م

 سمـ إؾمح٤مق أيب ُمثؾ اًمٕمٚمامء وُمذايمرة احلدي٨م ـمٚم٥م ذم سمٛمٍم وأىم٤مم

 ؾمٜم٦م سمٛمٍم وشمقذم. اًمٕمٚمامء ُمـ وهمػمهؿ اًمٜمٕم٤مزم اهلل قمبد وأيب ؿمٕمب٤من

 هـ411
(2)

 . 

 ُمـ يم٤من ،اًمٗم٘مٞمف اًم٘م٤ميض اعمٖمريب طمٜمٞمٗم٦م أسمق ُمٜمّمقر، سمـ حمٛمد سمـ اًمٜمٕمامن -20

 اًمِمٞمٕم٦م ُمذه٥م إمم حتقل صمؿ ُم٤مًمٙمٞم٤م، ويم٤من واًمٜمبؾ، واًمديـ اًمٗم٘مف أهؾ

 ،ش اًمدقمقة اسمتداء: » يمت٤مب هلؿ وصٜمػ قمبٞمد، سمٜمل وداظمؾ اًمري٤مؾم٦م، ٕضمؾ

 واعمث٤مًم٥م، اعمٜم٤مىم٥م ذم ومجع اًم٘مقم، أىمقال ذم يمثػمة ويمتب٤م اًمٗم٘مف، ذم ويمت٤مسم٤م

 أٟمف أو اًمديـ، ُمـ واٟمسالظمف زٟمدىمتف قمغم شمدل وشمّم٤مٟمٞمٗم٦م. إئٛم٦م قمغم ورد

 أصقل: »ُم١مًمٗم٤مشمف ُمـ ،-اخلذٓن ُمـ سم٤مهلل ٟمٕمقذ -اًم٘مقم ٟم٤مومؼ ُمٜم٤مومؼ،

 ذم سمٛمٍم وشمقذم  ،شأصم٤مر ذح ُمٜمٝم٤مج»وش اإلؾمالم دقم٤مئؿ»وش اعمذاه٥م

هـ 444 ؾمٜم٦م رضم٥م
(3)

. 

 اًمٕمريػ سم٤مسمـ اعمٕمروف ،اًمٜمحقي ،اًمٗم٘مٞمف سمٙمر أسمق ٟمٍم سمـ وًمٞمد سمـ طمسـ -22

 ٟمحقي٤م ويم٤من ًمٚمرأي، طم٤مومٔم٤م اعمس٤مئؾ، ذم وم٘مٞمٝم٤م يم٤من ُمٍم، ؾمٙمـ اًم٘مرـمبل

، ضم٤مُمٕمٝم٤م ذم وحتّٚمؼ ومٞمٝم٤م، ورأس سمٛمٍم، وم٠مىم٤مم اعمنمق إمم ظمرج ُمت٘مدُم٤م،

هـ440 ؾمٜم٦م سمٛمٍم شمقذم
(4)

 .  

                                                           

 ( .1/902) شاعم٤مًمٙمٞم٦م اًمٗم٘مٝم٤مء شمراضمؿ مجٝمرة»(   يٜمٔمر: 2)

 .(.1/420) شاًمديب٤مج»(   يٜمٔمر: 1)

 (.2/112)  شاإلؾمالم شم٤مريخ»(   يٜمٔمر: 4)

 (.2/242) شإٟمدًمس قمٚمامء شم٤مريخ»(   يٜمٔمر: 3)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 العربي المغرب أعالم من بمصر توفي منب لمتقيتذكير ا 03

اًمِّمذوين اًمٕمٙمل، قمثامن أسمق ُمرؿمد سمـ ؾمٕمٞمد -29
(1)

 سمـ وه٥م: ُمـ ؾمٛمع ،

 شمقذم وهمػمهؿ، اًم٘مروي، اخلراز أمحد سمـ وحمٛمد طمزم، سمـ وأمحد ُمرسة،

هـ404 ؾمٜم٦م احل٩م ُمـ ُمٜمٍموم٤م سمٛمٍم
(2)

. 

 ُمـ: ؾمٛمع ،اًم٘مرـمبل إؾمح٤مق أسمق ٟمجٞمح سمـ ُمرسة سمـ اهلل قمبد سمـ إسمراهٞمؿ -10

 ُمع ورطمؾ. ىمٞمس سمـ وُمٓمرف وض٤مح، سمـ وحمٛمد اخلِمٜمل، وُمـ أسمٞمف،

اًمراسمع اًم٘مرن طمدود ذم سم٤مإلؾمٙمٜمدري٦م وشمقذم مج٤مقم٦م؛ ُمـ ومسٛمع: أسمٞمف
 (3)

  . 

 أمحد: ؾمٛمع، لباًم٘مرـم اًمٗمٝمري قمبداعمٝمٞمٛمـ سمـ وه٥م سمـ حيٞمك سمـ ضمٕمٗمر -12

 وٟمٔمرائٝمؿ، اًم٘م٤مؾمؿ سمـ وُمسٚمٛم٦م اًم٘مرر، ُمٕم٤موي٦م سمـ وحمٛمد ؾمٕمٞمد، سمـ

اًمراسمع اًم٘مرن أواظمر سمٛمٍم شمقذم ،اعمنمق إمم ورطمؾ
 (4)

 .  

  

    
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

ُمديٜم٦م سم٤مٕٟمدًمس شمتّمؾ ٟمقاطمٞمٝم٤م سمٜمقاطمل ُمقزور ُمـ  :وهل -اًمِملمسمٗمتح -ؿَمُذوَٟم٦ُم:  ( 2)

يٜمٔمر:  . قزور إمم اًمٖمرب ُم٤مئٚم٦م إمم اًم٘مبٚم٦مأقمامل إٟمدًمس، وهل ُمٜمحروم٦م قمـ ُم

 (.4/419ش )ُمٕمجؿ اًمبٚمدان»

 شاعم٤مًمٙمٞم٦م اًمٗم٘مٝم٤مء شمراضمؿ مجٝمرة» (2/103)شإٟمدًمس قمٚمامء شم٤مريخ»( يٜمٔمر: 1)

(2/131. ) 

 (.2/32) شإٟمدًمس قمٚمامء شم٤مريخ»(   يٜمٔمر: 4)

 (.2/212) شإٟمدًمس قمٚمامء شم٤مريخ»(   يٜمٔمر: 3)
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 العربيالمغرب  أعالم من بمصر توفي منب المتقي تذكير 04

 ]القزى اخلاهس اذلجزي[
اإلؿمبٞمكم اًمٕمب٤مس أسمق حيٞمك سمـ احل٤مج سمـ حمٛمد سمـ أمحد -11

(1)
 أيب: قمـ روى ،

 اعمٕمروف دران سمـ ضمٕمٗمر سمـ وحمٛمد اعمقت، أيب سمـ حمٛمد سمـ أمحد سمٙمرٍ 

 اهلل قمبد أسمق: قمٜمف روى. هب٤م وطمدث ُمٍم واؾمتقـمـ وهمػممه٤م، سمٖمٜمدر

 وأسمق اخلٚمٕمل، احلسلم سمـ قمكم احلسـ أسمق واًم٘م٤ميض اعمٍمي، اًم٘مْم٤مقمل

 صٗمر ذم سم٤مًمٗمسٓم٤مط وشمقذم قمٚمٞمف، وأصمٜمك اخلب٤مل ؾمٕمٞمد سمـ إسمراهٞمؿ إؾمح٤مق

هـ321 ؾمٜم٦م
(2)

 . 

 ذم ُمتٗمٜمٜم٤م يم٤من ، اإلؿمبٞمكم إؾمح٤مق أسمق اهلقزين إسمراهٞمؿ سمـ حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ -14

 ؾمـ ذم يتٛمٙمـ مل وهق هـ310 ؾمٜم٦م سمٛمٍم شمقذم اعمٕم٤مرف، رضوب

اًمٙمٝمقًم٦م
(3)

. 

 سمـ ص٤مًمح سمـ ؾمٚمٞمامن سمـ حمٛمد سمـ قمبداهلل سمـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ -13

اًمرسىمسٓمل اًمَ٘م٤مؾِمؿ َأسمق ومقرشمش سم٤مسمـ اعمٕمروف مت٤مم
(4)

 وعم٤م طم٤مضم٤م رطمؾ ،

هـ312 ؾمٜم٦م سمٛمٍم تقرموم وـمٜمف إمم ىم٤مومال يمر طمجف قمـ صدر
 (5)

 .  

 سم٤مسمـ اعمٕمروف ،اًم٘مرـمبلاحلسلم  أسمق احل٤مضم٥م ضمٕمٗمر ُمقمم ٟمج٤مح سمـ حيٞمك -11

 ويم٤من ُمٍم، اؾمتقـمـ. اًمرمحـ قمبد سمـ احلٙمؿ اعم١مُمٜملم أُمػم ُمقمم ،اًم٘مالس

                                                           

ة قمٔمٞمٛم٦م ديٜم٦م يمبػمُم :وهل–، ويمرس اًمب٤مء اًمِملم ؾمٙمقناهلٛمزة وٙمرس سم-(  إؿِْمبِٞمٚمَِٞم٦م:2)

ش ُمٕمجؿ اًمبٚمدان»، وهل همريب ىمرـمب٦م. يٜمٔمر: سم٤مٕٟمدًمس شمسٛمك محص أيْم٤م

(2/291 .) 

( 2/49) شإٟمدًمس أئٛم٦م شم٤مريخ ذم اًمّمٚم٦م» ( 19ص)  شاعمٍميلم وومٞم٤مت» (   يٜمٔمر:1)

 (.4/14)  شاعمٖمرب أقمالم( »211ص)  شاعمٚمتٛمس سمٖمٞم٦م»

 .( 2/220) شإٟمدًمس أئٛم٦م شم٤مريخ ذم اًمّمٚم٦م»(   يٜمٔمر: 4)

ىُمْسَٓم٦ُم: 3) سمٚمدة ُمِمٝمقرة  :وهل –سلم وؾمٙمقن اًم٘م٤مف وضؿ اًم واًمراءاًمسلم سمٗمتح -(  ََسَ

سم٤مٕٟمدًمس شمتّمؾ أقمامهل٤م سم٠مقمامل شمٓمٞمٚم٦م، ُمبٜمٞم٦م قمغم هنر يمبػم، وهق هنر ُمٜمبٕم٨م ُمـ 

 (.4/121ش )ُمٕمجؿ اًمبٚمدان»ضمب٤مل اًم٘مالع. يٜمٔمر: 

 (.112ص) شاعمٚمتٛمس سمٖمٞم٦م»(   يٜمٔمر: 1)
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 اًمقص٤مي٤م؛ ذم اخلػمات ؾمبؾ: ُم١مًمٗم٤مشمف ُمـ واًمزهد واًمقرع اًمٕمٚمؿ أهؾ ُمـ

هـ311 ؾمٜم٦م سمٛمٍم شمقذم
(1)

.  

 رطمؾ اًمِم٤مقمر، اًمٚمٖمقي ،اًم٘مٞمز ُمٖمٚمس سمـ اًمسٞمد سمـ أمحد سمـ اًمٕمزيز قمبد -14

 سمـ ص٤مقمد اًمٕمالء أيب قمغم اًمٚمٖم٦م وىمرأ ُمٍم، واؾمتقـمـ إٟمدًمس ُمـ

 ظمرزاذ سمـ يٕم٘مقب سمـ يقؾمػ يٕم٘مقب أيب وقمغم سم٤معمٖمرب، اًمرسمٕمل احلسـ

 حمٛمد سمـ أمحد سمـ ؾمٚمٞمامن اًمرسمٞمع أسمق: قمٜمف روى سمٛمٍم، اًمٜمجػمُمل

هـ310 ؾمٜم٦م سمٛمٍم شمقذم ،اًمرسىمسٓمل إٟمدًمز
(2)

 .  

اًم٘م٤مسمز ُمقؾمك أسمق حمػم، سمـ سمزاز سمـ قمٞمسك أيب سمـ قمٞمسك -10
(3)

 اًمٗم٘مٞمف ،

 واسمـ اعمذه٥م واسمـ واًمٕمِم٤مري همٞمالن سمـ ـم٤مًم٥م أسم٤م: سمبٖمداد ؾمٛمع ،اعم٤مًمٙمل

: قمٜمف وطمدث اجلقهري، قمكم سمـ واحلسـ اًمٕمتٞم٘مل حمٛمد سمـ وأمحد ؿم٤مهلم

هـ330 ؾمٜم٦م ذم سمٛمٍم شمقذم اخلٓمٞم٥م، سمٙمر أسمق احل٤مومظ
(4)

.  

 ،اًمٓمٚمٞمٓمكم اًمٗمتح أيب سمـ اهلل قمبد أسمق اًمقزم قمبد سمـ اًمٗمرج سمـ حمٛمد -12

 وحمٛمد اًم٘مريٌم، اًم٘م٤مؾمؿ سمـ طمسـ: ُمـ وؾمٛمع رطمؾ.اعمحدث اًمّمقاف

: ُمٜمف وؾمٛمع.اعمٍمي اًمٜمح٤مس سمـ حمٛمد وأيب ُمٜم٤مس، سمـ قمٞمسك سمـ

 وشمقذم ،ض٤مسمٓم٤م صم٘م٦م ُمٙمثرا ص٤محل٤م رضمال ويم٤من ،شُمسٚمؿ صحٞمح»  احلٛمٞمدي

اخل٤مُمس اًم٘مرن ُمٜمتّمػ سمٕمد سم٤مًمٗمسٓم٤مط
 (5)

 .  

 ؾمٙمـ ،إٟمدًمز حمٛمد أسمق اًمتٞمٛمل طمرب سمـ طمزم سمـ حمٛمد سمـ اهلل قمبد -19

 اًمقًمٞمد سمـ اهلل قمبد حمٛمد أسم٤م: سمٛمٍم وًم٘مل وطم٩م اعمنمق إمم ورطمؾ ُمٍم،

 ومج٤مقم٦م اًم٘مٞمٜمل احلسـ سمـ اعمٚمؽ قمبد اًم٘م٤مؾمؿ أيب: قمـ وروى إٟمدًمز،

                                                           

 (.9/412) شإٟمدًمس أئٛم٦م شم٤مريخ ذم اًمّمٚم٦م»(   يٜمٔمر: 2)

 (.423ص) شاعمٚمتٛمس سمٖمٞم٦م( »4/114) شإٟمدًمس أئٛم٦م شم٤مريخ ذم اًمّمٚم٦م»(   يٜمٔمر: 1)

صمؿ اعمٝمدي٦م قمغم ؾم٤مطمؾ  ،وهل ُمديٜم٦م سملم ـمراسمٚمس وؾمٗم٤مىمس -سمٙمرس اًمب٤مء -(  ىَم٤مسمُِس: 4)

ش ُمٕمجؿ اًمبٚمدان»ٜمٔمر: ي ٟمخؾ وسمس٤مشملم همريب ـمراسمٚمس اًمٖمريب.اًمبحر ومٞمٝم٤م 

(3/129.) 

 (.12/219)  شسمٖمداد شم٤مريخ»(   يٜمٔمر: 3)

 (.9/120) شإٟمدًمس أئٛم٦م شم٤مريخ ذم اًمّمٚم٦م»(   يٜمٔمر: 1)
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 ًمف ويم٤مٟم٧م. اًمرمحـ قمبد سمـ مج٤مهر سمٙمر أسمق: قمٜمف روى. اعمنمق رضم٤مل ُمـ

 ُمـ قمٚمٞمف ىمدم عمـ ُمِم٤مريم٤م ويم٤من. وطمالوة أدٌب  قمٜمده ويم٤من ورواي٦م، قمٜم٤مي٦مٌ 

 اًم٘مرن ُمٜمتّمػ ذم سمٛمٍم شمقذم، حلقائجٝمؿ ىم٤مضٞم٤م هبؿ اعمؼمة يمثػم إٟمدًمس،

اخل٤مُمس
(1)

 .  

 ًمف ،إؾمامقمٞمؾ  سم٤مسمـ يٕمرف ،اًمرسىمسٓمل اًمٜمحقي ـم٤مهر أسمق ،ُمرض سمـ أمحد -40

شم٘مريب٤م اخل٤مُمس اًم٘مرن ُمٜمتّمػ ذم سمٛمٍم شمقذم وؿمٕمر، شمقاًمٞمػ
 (2)

  . 

اًمّم٘مكم اًمسٝمٛمل حمٛمد أسمق ه٤مرون، سمـ حمٛمد سمـ احلؼ قمبد -42
(3)

 اًمٗم٘مٞمف ،

 وأيب اًمرمحـ، قمبد سمـ سمٙمر أيب: قمغم شمٗم٘مف. اعمٖمرب قمٚمامء أطمد اعم٤مًمٙمل،

 إُم٤مم ذًمؽ سمٕمد سمٛمٙم٦م وضم٤مًمس إضمدايب، اهلل وقمبد اًمٗم٤مد، قمٛمران

 اًمٜمٙم٧م» :ُمٜمٝم٤م يمت٥م ًمف. اًمتّمٜمٞمػ ُمٚمٞمح ويم٤من، اعمٕم٤مزم أسم٤م احلرُملم

ؾمٜم٦م  سم٤مإلؾمٙمٜمدري٦م شمقذم شاًمٓم٤مًم٥م هتذي٥م»و شاعمدوٟم٦م عمس٤مئؾ واًمٗمروق

هـ344
 (4)

 .  

 إمم رطمؾ ،اًمرسىمسٓمل اًمرسمٞمع أسمق اًمٗمٝمٛمل ه٤مرون سمـ طم٤مرث سمـ ؾمٚمٞمامن -41

 قمكم أسمق اًم٘م٤ميض: قمٜمف طمدث. وهمػمه اًمٗم٘مٞمف احلؼ قمبد وًم٘مل وطم٩م اعمنمق

سمسٜم٦م سمٕمده٤م أو هـ322 ؾمٜم٦م سم٤مٕؾمٙمٜمدري٦م وشمقذم اًمّمدذم،
 (5)

 .  

 اعمٕم٤مومري حمٛمد أسمق اًمٕمريب، سمـ أمحد سمـ اهلل قمبد سمـ حمٛمد سمـ اهلل قمبد -44

 هـ،341 ؾمٜم٦م وًمد اًمٕمريب سمـ سمٙمر أيب اًم٘م٤ميض  اإلُم٤مم واًمد ،اإلؿمبٞمكم

                                                           

 (.3/104) شإٟمدًمس أئٛم٦م شم٤مريخ ذم اًمّمٚم٦م»(   يٜمٔمر: 2)

 (.2/02) شإٟمدًمس أئٛم٦م شم٤مريخ ذم اًمّمٚم٦م»(   يٜمٔمر: 1)

ٞم ٦ُم: 4) بٕمض ي٘مقل سم٤مًمسلم، وأيمثر أهؾ اًمسمثالث يمرسات وشمِمديد اًمالم واًمٞم٤مء ، و-(  ِصِ٘مٚمِّ

وهل ُمـ ضمزائر سمحر اعمٖمرب ُم٘م٤مسمٚم٦م إومري٘مٞم٦م، وهل  -يٗمتحقن اًمّم٤مد واًمالمص٘مّٚمّٞم٦م 

ش ُمٕمجؿ اًمبٚمدان». يٜمٔمر:  زاوي٦م وإظمرى ُمسػمة ؾمبٕم٦م أّي٤مم ُمثٚمث٦م اًمِمٙمؾ سملم يمّؾ 

(4/324.) 

 شاًمديب٤مج» (20/143) ششم٤مريخ اإلؾمالم» (2/02) ششمرشمٞم٥م اعمدارك»(   يٜمٔمر: 3)

(1/14). 

 (.400ص) شاعمٚمتٛمس سمٖمٞم٦م»( 9/290) شإٟمدًمس أئٛم٦م شم٤مريخ ذم اًمّمٚم٦م»(   يٜمٔمر: 1)
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 أسمق: قمٜمف وروى ظمزرج، سمـ حمٛمد وأسم٤م ُمٜمٔمقر، سمـ أمحد سمـ حمٛمد: ؾمٛمع

 سم٤مًمِم٤مم وؾمٛمٕم٤م وطم٩م، هـ،321 ؾمٜم٦م اسمٜمف ُمع رطمؾ. ـمرظم٤من سمـ سمٙمر

 واًمؼماقم٦م، واًمٚمٖم٦م، اًمقاؾمٕم٦م، أداب أهؾ ُمـ حمٛمد أسمق ويم٤من. واًمٕمراق

 شمقذم. ومجٕمٝم٤م سم٤مًمٕمٚمقم وآومتٜم٤من واًمِمٕمر اخلؼم ُمٕمروم٦م ذم واًمت٘مدم واًمذيم٤مء،

اعمنمق قمـ ُمٜمٍمف وهق ، هـ 394 ؾمٜم٦م سم٤مإلؾمٙمٜمدري٦م
(1)

. 

 أمحد سمٜم٧م يمريٛم٦م: قمـ سمٛمٙم٦م روى ،سمٙمر أسمق اًمّم٘مكم، ؾم٤مسمؼ سمـ حمٛمد -43

.. اعم٘مرئ أمحد سمـ وقمكم قمٓمٞم٦م، سمـ سمٙمر أسمق قمٜمف وروى وهمػمه٤م، اعمروزي

.  إًمٞمف ُم٤مصمالً  اًمٙمالم أهؾ ُمـ ويم٤من. همرٟم٤مـم٦م أهؾ قمٜمف وأظمذ إٟمدًمس وىمدم

هـ394 ؾمٜم٦م إول رسمٞمع ذم سمٛمٍم وشمقذم
 (2)

. 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

( 2/102)  شإٟمدًمس أئٛم٦م شم٤مريخ ذم اًمّمٚم٦م( »41/142)  شدُمِمؼ شم٤مريخ»يٜمٔمر: (  2)

 (.20/030)  شاإلؾمالم شم٤مريخ»

 (.20/031)  شاإلؾمالم شم٤مريخ( »9/102) شإٟمدًمس أئٛم٦م شم٤مريخ ذم اًمّمٚم٦م»يٜمٔمر: ( 1)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
 
 

 
 

 العربيالمغرب  أعالم من بمصر توفي منب المتقي تذكير 08

 ]القزى السادس اذلجزي[ 
اًم٘مػمواين قمكم أسمق سمٚمٞمٛمف، سمـ اهلل قمبد سمـ ظمٚمػ سمـ احلسـ -41

(1)
 ٟمزيؾ اعم٘مرئ ،

 وشم٘مدم سم٤مًم٘مراءات قمٜمل سمسٜم٦م، سمٕمده٤م أو هـ310 ؾمٜم٦م وًمد اإلؾمٙمٜمدري٦م،

 قمغم سمٛمٍم ىمرأ ،شاًم٘مراءات ذم اًمٕمب٤مرات شمٚمخٞمص» يمت٤مب وصٜمػ ومٞمٝم٤م

 سمـ اًمب٤مىمل وقمبد ٟمٗمٞمس، سمـ وأمحد اًم٘مزويٜمل، قمكم سمـ أمحد سمـ حمٛمد

 ظمٚمػ سمـ اًمرمحـ وقمبد احلٓمٞمئ٦م، سمـ أمحد اًمٕمب٤مس أسمق: قمٚمٞمف ىمرأ، وم٤مرس

 ؾمٕمدون سمـ وحيٞمك اعم٘مرئ، اإلؿمبٞمكم قمٔمٞمٛم٦م سمـ احلسـ وأسمق قمٓمٞم٦م، سمـ اهلل

هـ123 ؾمٜم٦م رضم٥م ُمـ قمنم صم٤مًم٨م ذم سم٤مإلؾمٙمٜمدري٦م، شمقذم.ومج٤مقم٦م
 (2)

. 

 سمـ حمٛمد سمـ أمحد سمـ طمسلم سمـ اهلل قمبد سمـ حمٛمد سمـ قمكم سمـ ضمٕمٗمر سمـ قمكم -44

 اًمسٕمدي اًم٘مٓم٤مع، اسمـ اًم٘م٤مؾمؿ أسمق إهمٚم٥م، سمـ حمٛمد سمـ اهلل زي٤مدة

: قمـ هب٤م وأظمذ هـ،344 ؾمٜم٦م ذم سمّم٘مٚمٞم٦م وًمد اًمٚمٖمقي، اًمٙم٤مشم٥م ،اًمّم٘مكم

 وصٜمػ اًمٜمحق، ذم وسمرع وهمػمه، اًمٚمٖمقي، اًمؼم سمـ قمكم سمـ حمٛمد سمٙمر أيب

 اخلٓمػمة اًمدرة »وش  إؾمامء أسمٜمٞم٦م»وش  إومٕم٤مل: »ُم١مًمٗم٤مشمف وُمـ اًمتّم٤مٟمٞمػ،

 اًمتس٤مهؾ إمم يٜمسبقٟمف اعمٍميلم ٟم٘م٤مد ويم٤من  ،ش اجلزيرة ؿمٕمراء ُمـ اعمخت٤مر ذم

 ًمٚمجقهري،ش  اًمّمح٤مح» يمت٤مب قمـ ؾم٠مًمقه ىمدم عم٤م ٕٟمف وذًمؽ اًمرواي٦م، ذم

 إؾمٜم٤مدا، ًمف ريم٥م سمف اؿمتٖم٤مهلؿ رأى عم٤م إٟمف صمؿ ص٘مٚمٞم٦م، إمم يّمؾ مل أٟمف ومذيمر

هـ123 ؾمٜم٦م سمٛمٍم شمقذم ًمف، ُم٘مٚمديـ قمٜمف اًمٜم٤مس وأظمذه
(3)

 . 

 اًمٓم٤مهر أيب ،اًمّم٘مكم  اعم٘مرئ اسمـ اًمٗمْمؾ أسمق ظمٚمػ، سمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ ضمٕمٗمر -40

 سمـ اًمٕمب٤مس وأيب اعم٤مًمٙمل، اًمقًمٞمد سمـ اهلل قمبد: قمـ روى. إٟمّم٤مري

هـ124  ؾمٜم٦م سم٤مإلؾمٙمٜمدري٦م شمقذم، واًمٕمثامين اًمسٚمٗمل وقمٜمف ٟمٗمٞمس،
(4)

.  

                                                           

وهل ُمديٜم٦م سم٤مٕٟمدًمس قم٤مُمرة ُمـ أقمامل رّي٦م ؾمقره٤م  -سمٗمتح اًمالم واًم٘م٤مف-(  َُم٤مًَمَ٘م٦ُم: 2)

 (.1/34ش )ُمٕمجؿ اًمبٚمدان»قمغم ؿم٤مـمئ اًمبحر سملم اجلزيرة اخلرضاء واعمري٦م. يٜمٔمر: 

 (.22/124) ششم٤مريخ اإلؾمالم» (1/301) شاًمٕمؼم ذم ظمؼم ُمـ ظمؼم»(   يٜمٔمر: 1)

 (.22/132)  شاإلؾمالم شم٤مريخ( »3/2449)  شإدسم٤مء ُمٕمجؿ»(   يٜمٔمر: 4)

 (.22/110) شاإلؾمالم شم٤مريخ»(   يٜمٔمر: 3)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 اًمٗمٝمري أيقب سمـ ؾمٚمٞمامن سمـ ظمٚمػ سمـ حمٛمد سمـ اًمقًمٞمد سمـ حمٛمد -42

اًمٓمرـمقر
(1)

 اًمب٤مضمل اًمقًمٞمد أسم٤م اًم٘م٤ميض صح٥م اًمزاهد، اإلُم٤مم ،

 إمم رطمؾ صمؿ. ًمف وأضم٤مز ُمٜمف وؾمٛمع اخلالف ُمس٤مئؾ قمٜمف وأظمذ سمرسىمسٓم٦م

 وأيب اًمِم٤مر، سمٙمر أيب قمٜمد ومتٗم٘مف واًمبٍمة سمٖمداد ودظمؾ وطم٩م اعمنمق

 ُمتقاضٕم٤م، ديٜم٤م ورقم٤م زاهدا، قم٤مُمال قم٤معم٤م، إُم٤مُم٤م ويم٤من اجلرضم٤مين، اًمٕمب٤مس

 ؿمٝمر ذم سم٤مإلؾمٙمٜمدري٦م شمقذم سم٤مًمٞمسػم، ُمٜمٝم٤م راضٞم٤م اًمدٟمٞم٤م، ُمـ ُمت٘مٚمال ُمت٘مِمٗم٤م

هـ110 ؾمٜم٦م ؿمٕمب٤من
(2)

 . 

اًمبقين اًمٕمب٤مس أسمق اًمديـ، شم٘مل يقؾمػ، سمـ قمكم سمـ أمحد -49
(3)

 ُمـ ،اًمّمقذم 

 طمتك ُمستٕمٛمٚم٦م شمزال ٓ يمتبف اخلٗمٞم٦م، اًمٕمٚمقم ذم اًمٕمرب اعمّمٜمٗملم أؿمٝمر

 واؾمت٘مر اعمنمق إمم رطمؾ واًمتٕم٤مويذ، سم٤مًمسحر اعمِمتٖمٚملم ًمدى اًمٞمقم

 ؾمٜم٦م سم٤مًم٘م٤مهرة شمقذم اًمٕمقارف، وًمٓم٤مئػ اعمٕم٤مرف ؿمٛمس: يمتبف ُمـ سم٤مًم٘م٤مهرة

هـ411
(4)

 .  

 ُمٍم ودظمؾ ،سم٤معمٖمرب وًمد اعم٤مًمٙمل، اًمٗم٘مٞمف ،اعمٖمريب خمٚمقف سمـ اًم٘م٤مؾمؿ أسمق -30

  هـ144 ؾمٜم٦م هب٤م وُم٤مت ، أهٚمٝم٤م سمف ومتٗم٘مف سم٤مإلؾمٙمٜمدري٦م واؾمت٘مر

اعمتٞمجل قمٞمسك سمـ اسمراهٞمؿ سمـ اهلل قمبد -32
(5)

 اًمٗم٘مٞمف اعمحدث، حمٛمد، أسمق ،

 اعمجٞمد قمبد: قمـ روى. سم٤مٓؾمٙمٜمدري٦م واؾمت٘مر اعمنمق إمم رطمؾ اعم٤مًمٙمل،

                                                           

ُمديٜم٦م  :وهل - ظمرى ُمْمٛمقُم٦مإٓم٤مء اًم اًمٓم٤مء وؾمٙمقن اًمراء، وٗمتح سم- (  ـَمْرـُمقؿَم٦ُم:2)

سم٤مٕٟمدًمس شمتّمؾ سمٙمقرة سمٚمٜمسٞم٦م وهل ذىمل سمٚمٜمسٞم٦م وىمرـمب٦م ىمريب٦م ُمـ اًمبحر ُمت٘مٜم٦م 

ش اًمبٚمدانُمٕمجؿ »يٜمٔمر:  اًمٕمامرة ُمبٜمٞم٦م قمغم هنر اسمره وهل٤م وٓي٦م واؾمٕم٦م وسمالد يمثػمة.

(3/40.) 

 (.9/131)ش إٟمدًمس أئٛم٦م شم٤مريخ ذم اًمّمٚم٦م»(   يٜمٔمر: 1)

: يٜمٔمر ُمزهمٜم٤ّمي سمٜمل وضمزيرة اخلرز ُمرؾمك سملم سم٢مومري٘مٞم٦م ُمديٜم٦م  -اًمب٤مء سمْمؿ-:سُمقَٟم٦مُ (  4)

 (.2/121) شاًمبٚمدان ُمٕمجؿ»

 ( .3/12) شاعمٖمرب أقمالم( »30ص) شاجلزائر أقمالم ُمٕمجؿ» (   يٜمٔمر: 3)

 ُمـ إومري٘مٞم٦م أواظمر ذم سمٚمد :وهل – ٤مشمِمديدهُمع  اًمت٤مء ويمرس اعمٞمؿ سمٗمتح-:َُمتِّٞمَج٦مُ (  1)

 (.1/14) شاًمبٚمدان ُمٕمجؿ: »يٜمٔمر .مّح٤مد سمٜمل أقمامل

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
 
 

 
 

 العربيالمغرب  أعالم من بمصر توفي منب المتقي تذكير 10

 اًمٖمٜمك قمبد سمـ حمٛمد اًمديـ ُمٕملم سمٙمؾ أسمق: قمٜمف روى وهمػمه، دًمٞمؾ سمـ

هـ444 ؾمٜم٦م شمقذم ٟم٘مٓم٦م، سم٤مسمـ اعمٕمروف اًمبٖمدادي، احلٜمبكم
(1)

 .  

 اًمٗم٤مد ،اًمّمٜمٝم٤مضمل قمٛمرو، أسمق اًمديـ، ؿمٛمس يمثػم، سمـ ؾمٕمٞمد سمـ قمثامن -31

 اًمِمٝم٤مب قمغم وشمٗم٘مف. وؾمٙمٜمٝم٤م صب٤مه ذم ُمٍم وىمدم سمٗم٤مس وًمد. اإلُم٤مم

 سمـ قمِمػم ُمـ وؾمٛمع. اًمِم٤مومٕمل ُمذه٥م ذم وُمٝمر اًمٓمقد، حمٛمقد سمـ حمٛمد

 وشمّمدر ىمقص، ىمْم٤مء ووزم. وهمػممه٤م اًمبقصػمي، اهلل وهب٦م اعمزارع، قمكم

 مج٤مدى ذم سم٤مًم٘م٤مهرة وشمقذم.إىمٛمر سم٤مجل٤مُمع ودرس سمٛمٍم، اًمٕمتٞمؼ سم٤مجل٤مُمع

.هـ449 ؾمٜم٦م إومم
 (2)

  . 

 إٟمدًمز اًمرساج، اسمـ سمٙمر أسمق حمٛمد، سمـ اعمٚمؽ قمبد سمـ حمٛمد -34

اًمِمٜمؽميٜمل
(3) 

 وضم٤مور واًمٞمٛمـ ُمٍم إمم ورطمؾ إؿمبٞمٚمٞم٦م ؾمٙمـ ،اإلؿمبٞمكم

 شاإلقمراب ومْم٤مئؾ قمغم إًمب٤مب شمٚم٘مٞمح: »ُمٜمٝم٤م ُم١مًمٗم٤مت ًمف ُمدة، سمٛمٙم٦م

 اًمِمٕمراء ذظم٤مئر»و أداب ضمقاهر»وش إؿمٕم٤مر وزن ذم اعمٕمٞم٤مر»و

هـ 139 ؾمٜم٦م سمٛمٍم شمقذم ،شواًمٙمت٤مب
(4)

.  

 اعم٘مرئ، اًمٖمرٟم٤مـمل، اًمٗم٘مٞمف، ،إٟمدًمز اعمح٤مريب يمقصمر سمـ حمٛمد سمـ أمحد -33

 إسمرش، سمـ ظمٚمػ: قمٜمف وروى اًمب٤مذش، سم٤من قمغم قمـ اًم٘مراءات أظمذ

 طمدث اًمسٚمٗمل، ـم٤مهر أسم٤م ومسٛمع اإلؾمٙمٜمدري٦م، ودظمؾ اعمنمق، إمم رطمؾ

 هـ111 ؾمٜم٦م سمٛمٍم شمقذم وض٤مح، سمـ وحمٛمد قمغم اسمٜمف: قمٜمف
(5)

. 

 إٟمّم٤مري، اًمٕمب٤مس أسمق اإلُم٤مم قمٛمر، سمـ إسمراهٞمؿ سمـ  قمٛمر سمـ أمحد -31

 اإلؾمٙمٜمدري٦م، ٟمزيؾ اًمِم٤مهد، اعمدرس، اعمحدث، اًمٗم٘مٞمف، اعم٤مًمٙمل ،اًم٘مرـمبل

                                                           

 (.121ص) شاجلزائر أقمالم ُمٕمجؿ»(   يٜمٔمر: 2)

 (.23/190)  شاإلؾمالم شم٤مريخ»(   يٜمٔمر: 1)

(4 : ـُ ي ُمديٜم٦م ُمتّمٚم٦م إقمامل سم٠مقمامل سم٤مضم٦م ذم  :وهل – سمٙمرس اًمراءو سمٗمتح اًمِملم-(  ؿَمٜمؽَْمِ

همريب إٟمدًمس صمؿ همريب ىمرـمب٦م وقمغم هنر شم٤مضمف ىمري٥م ُمـ اٟمّمب٤مسمف ذم اًمبحر اعمحٞمط، 

 (.4/440ش )ُمٕمجؿ اًمبٚمدان»يٜمٔمر:  طمّمٞمٜم٦م.ُمديٜم٦م وهل 

 .(2/49) شٕقمالما( »2/331) شاًمٓمٞم٥م ٟمٗمح»يٜمٔمر:  (  3)

 .(4/129)  شاعمٖمرب أقمالم» (   يٜمٔمر: 1)
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 اًمٗم٘مف ذم سم٤مرقم٤م يم٤من هـ102 ؾمٜم٦م سم٘مرـمب٦م وًمد اعمزيـ سم٤مسمـ سمالده ذم يٕمرف

 واظمتٍم. هب٤م وطمدث ُمٍم، دي٤مر وىمدم سم٤محلدي٨م، قم٤مروم٤م واًمٕمرسمٞم٦م،

: ُمـ ؾمٛمع شاعمٗمٝمؿ» ؾمامه سمٙمت٤مب شُمسٚمؿ خمتٍم» ذح صمؿ اًمّمحٞمحلم،

 شمقذم اًمتجٞمبل، اهلل قمبد وأيب حيٞمك، سمـ ضمٕمٗمر وأيب احلؼ، قمبد

هـ414 ؾمٜم٦م اًم٘مٕمدة ذي قمنم راسمع ذم سم٤مإلؾمٙمٜمدري٦م
(1)

.  

 ُمٍم ٟمزل سمٗم٤مس، وًمد ،اعم٘مرئ اعمٖمرسمّك  اًمٕمب٤مس أسمق احلٓمٞمئ٦م سمـ أمحد -34

 ٓ ويم٤من واًمٕمرسمٞم٦م، وإدب اًمسبع اًم٘مراءات رم رأؾم٤م ويم٤من واؾمتقـمٜمٝم٤م،

 يمت٥م صحٞمح٤م، ظمٓم٤م ظمٓمف ويم٤من إىمراء، قمغم يرزق وٓ سمّرا، ٕطمد ي٘مبؾ

 أئٛم٦م ُمـ ومٞمف ُمرهمقب وظمٓمف واحلدي٨م؛ واًمٗم٘مف أداب يمت٥م ُمـ مجٚم٦م

 وؾمٛمع اًمٗمح٤مم، اسمـ قمغم اًمٕمزيز اًم٘مرآن ىمرأ. وحت٘مٞم٘مف ًمّمّحتف سمٛمٍم، اًمٕمٚمؿ

 وهمػممه٤م اعمنمف سمـ احلسـ وأسمك احلرضُمّك  اهلل قمبد أسمك قمغم احلدي٨م

هـ140 ؾمٜم٦م اعمحرم آظمر رم سمٛمٍم شمقرم
(2)

.  

اًمٖم٤موم٘مل اًمٞمسع سمـ اهلل قمبد سمـ طمزم سمـ قمٞمسك سمـ اًمٞمسع -30
(3)

 ،اجلٞم٤مين 

. اًم٘م٤مهرة صمؿ اإلؾمٙمٜمدري٦م، واؾمتقـمـ ُمٍم، إمم ورطمؾ اعم١مرخ، أسمقحيٞمك

 ذم اعمٖمرب: »ؾمامه يمت٤مسم٤م أيقب سمـ، يقؾمػ اًمديـ صالح ًمٚمسٚمٓم٤من ومجع

 اًمٕمبٞمديلم، ُمٜم٤مسمر قمغم سمٛمٍم ظمٓم٥م ُمـ أول وهق ،شاعمٖمرب حم٤مؾمـ

هـ 101  ؾمٜم٦م سمٛمٍم شمقرم ٟم٘مٚمٝم٤م، قمٜمد اًمٕمب٤مؾمٞم٦م، سم٤مًمدقمقة
(4)

 . 

 أظمذ سم٤مهلل، اًمٕم٤مرف اإِلُم٤مم ،إٟمّم٤مري اًمٕمب٤مس أسمق اعمرد قمٛمر سمـ أمحد -32

 اهلل قمٓم٤مء سمـ اًمديـ شم٤مج ُمٜمٝمؿ: قمٜمفوروى  اًمِم٤مذزم، احلسـ أيب اإِلُم٤مم: قمـ

                                                           

 (.21/994)  شاإلؾمالم شم٤مريخ»(   يٜمٔمر: 2)

ش اًمزاهرة اًمٜمجقم( »3/22)  شاًمذه٥م ؿمذرات( »2/03) شاًمرواة أٟمب٤مه»يٜمٔمر: (  1)

 (.2/02)  شاًم٘مراء ـمب٘م٤مت( »2/291)  شاعمح٤مرضة طمسـ( »1/400)

ّمـ سم٤مٕٟمدًمس ُمـ أقمامل هل طم -سمٗمتح اًمٖملم ويمرس اًمٗم٤مء قمغم زٟم٦م وم٤مقمؾ-(  هَم٤مومٌِؼ: 4)

 (.3/224ش )ُمٕمجؿ اًمبٚمدان». يٜمٔمر:  ومحص اًمبٚمقط

 .(2/292) شإقمالم» (4/301) شاجلٜم٤من ُمرآة( »2/123) شاًمٓمٞم٥م ٟمٗمح»(   يٜمٔمر: 3)
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 سمـ ُم٤ميض اًمٕمزائؿ وأسمق اًمبقصػمي واإلُم٤مم اًمٕمرر ي٤مىمقت واًمِمٞمخ

 شمقذم واًمرىم٤مئؼ، واعمٕم٤مرف احل٘م٤مئؼ ذم قمٔمٞمؿ جمٚمس ًمف يم٤من ، ؾمٚمٓم٤من

سمف ُمتؼمك ُمٕمروف هٜم٤مك وىمؼمه هـ 424 ؾمٜم٦م سم٤مإلؾمٙمٜمدري٦م
(1)

.  

 إؾمحؼ أسمق قمٛمر، سمـ أمحد سمـ يٕم٘مقب سمـ إسمراهٞمؿ سمـ اهلل قمبد سمـ إسمراهٞمؿ -39

اًمبٚمٜمز إٟمّم٤مري
(2)

 وأىم٤مم اعمنمق إمم رطمؾ اًمثب٧م، اًمث٘م٦م اعمحدث ،

 ويمت٥م ؾمٜم٦م، قمنميـ ُمـ ٟمحق اًمسٚمٗمل احل٤مومظ ُمدرؾم٦م ذم سم٤مإلؾمٙمٜمدري٦م

 سم٤مًمرضم٤مل قم٤معم٤مً  ويم٤من أطمد، يٙمت٥م مل ُم٤م اًمسٚمٗمل اًمٓم٤مهر أيب احل٤مومظ قمـ

 شمقذم ؿمٞمئ٤ًم، سم٤مٕٟمدًمس هب٤م يم٤من اًمتل هٞمئتف ُمـ يٖمػم مل اًمدٟمٞم٤م ُمـ ُمت٘مٚمالً 

هـ190 ؾمٜم٦م سم٤مإلؾمٙمٜمدري٦م
(3)

.  

ه سمـ اًم٘م٤مؾمؿ -10 اًمِم٤مـمبل حمٛمد أسمق اًمرقمٞمٜمّل، أمحد سمـ ظمٚمػ سمـ ومػِمُّ
(4)

، 

 وهلش  إُم٤مين طمرز: »ُمٜمٝم٤م ُم١مًمٗم٤مت ًمف  سمِم٤مـمب٦م، وًمد ،اًم٘مراء إُم٤مم اًمرضير

 ذم ُمِم٤مريم٦م وًمف ،سم٤مًمِم٤مـمبٞم٦م شمٕمرف شمٕمرف واًمتل اًم٘مراءآت ذم اًم٘مّمٞمدة

.هـ 190  ؾمٜم٦م سمٛمٍم شمقذم واًمٚمٖم٦م، واًمتٗمسػم احلدي٨م قمٚمؿ
 (5)

 .  

 سم٠ميب اضمتٛمع  اًمٚمٖمقي، ، اعمٖم٤مريب اًمٕمب٤مس أسمق اًمٜمحقي أيب حمٛمد سمـ أمحد -12

 ذم يمت٤مسم٤م وصٜمػ اًم٘م٤مهرة، صمؿ اإلؾمٙمٜمدري٦م، ىمدم صمؿ سمٕمدن، اًمٕمٞمدي سمٙمر

هـ192 ؾمٜم٦م سم٤مًم٘م٤مهرة وشمقذم، اًمٜمحق
(6)

. 

                                                           

 شاعمٖمرب أقمالم» (2/149) شاًمٜمقر ؿمجرة» (2/9) شاحلج٤مل درة» يٜمٔمر:  (2)

(1/40). 

سمحقزة ُمديٜم٦م ُمِمٝمقرة سم٤مٕٟمدًمس ُمتّمٚم٦م : وهل -رساًمسلميمسمٗمتح اًمب٤مء و-(  سَمَٚمٜمِْسَٞم٦ُم: 1)

ش ُمٕمجؿ اًمبٚمدان»يمقرة شمدُمػم، وهل ذىمل شمدُمػم وذىمل ىمرـمب٦م يٜمٔمر: 

(2/390.) 

 (. 2/00)  شاعمٖمرب أقمالم( »129ص) شاعمٚمتٛمس سمٖمٞم٦م»(   يٜمٔمر: 4)

ذىمل إٟمدًمس يمبػمة ىمديٛم٦م ُمديٜم٦م  :وهل-وومتح اًمب٤مءاًمٓم٤مء سمٙمرس -(  ؿَم٤مـِمَب٦ُم: 3)

 (.4/409ش )ُمٕمجؿ اًمبٚمدان». يٜمٔمر: وذىمل ىمرـمب٦م

 ( .2/3311) ش٤مًمقومٞم٤متاًمقاذم سم»(   يٜمٔمر: 1)

 (.2/420) شاًمققم٤مة سمٖمٞم٦م» (2/232) شسم٤مًمقومٞم٤مت اًمقاذم»(   يٜمٔمر: 4)
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اًمبج٤مئل ؾمالُم٦م سمـ اهلل قمبد -11
(1)

 ُمٍم ؾمٙمـ اًمِم٤مقمر، إدي٥م، حمٛمد أسمق ،

 اُمٕم٤مًس  ويم٤من. واًمريػ واًمّمٕمٞمد وآؾمٙمٜمدري٦م اًم٘م٤مهرة سملم وشمٜم٘مؾ

 ظمريدة» يمت٤مسمف ذم ذيمره وىمد هـ،190 اعمتقرم اًمٙم٤مشم٥م إصٗمٝم٤مين ًمٚمٕمامد

 اًمس٤مدس أواظمر اًم٘مرن ذم شمقذم. ؿمٕمري٦م ُم٘مٓمققم٦م ًمف وأورد شاًم٘مٍم

.اهلجري
 (2)

 .  

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

يٜمٔمر:  . ُمديٜم٦م قمغم ؾم٤مطمؾ اًمبحر سملم إومري٘مٞم٦م واعمٖمرب :وهل –اًمب٤مء  ٙمرسسم-َج٤مي٦ُم: (  سمِ 2)

 (.2/449ش )ُمٕمجؿ اًمبٚمدان»

 (.40ص) شاجلزائر أقمالم ُمٕمجؿ»(   يٜمٔمر: 1)
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 ]القزى السابع اذلجزي[
 اعمٕمروف إٟمدًمز، اعمتٙمٚمؿ إدب ،اًمٚمخٛمل اًمٜمٗمٞمس قمبداًمٖمٜمل سمـ أمحد -14

هـ404 ؾمٜم٦م سم٘مقص شمقذم ؿمٕمر، ديقان ًمف اًم٘مٓمرد، سم٤مًمٜمٗمٞمس
(1)

 .  

 إٟمدًمز اهلٛمداين، احلسلم أسمق ،ص٤مًمح سمـ قمكم سمـ احلسـ سمـ حمٛمد -13

 روى .اًمسٝمٞمكم زيد وأسم٤م سمِمٙمقال، سمـ اًم٘م٤مؾمؿ أسم٤م احل٤مومظ :ؾمٛمع ،اعم٤مًم٘مل

هـ403 ؾمٜم٦م سم٤مإلؾمٙمٜمدري٦م شمقذم. اًمٕمٔمٞمؿ قمبد احل٤مومظ: قمٜمف
(2)

.  

 ضمبػم اسمـ ؾمٕمٞمد سمـ حمٛمد سمـ ضمبػم سمـ ؾمٕمٞمد سمـ ضمبػم سمـ أمحد سمـ حمٛمد -11

 ؾمٜم٦م سمبٚمٜمسٞم٦م  وًمد اًمِم٤مقمر، إدي٥م احل٤مذق اعم٘مرئ ،إٟمدًمز ،اًمٙمٜم٤مين

 أسمق: قمٜمف أظمذ ُمرات، صمالث اعمنمق إمم رطمؾ سمِم٤مـمب٦م،: وىمٞمؾ ، هـ149

  سمـ احلسـ وأسمق إؾمامقمٞمؾ، سمـ مت٤مم وأسمق اًمقاقمظ، واسمـ ُمٝمٞم٥م، سمـ إؾمح٤مق

 اًمتِمٙمل ذم اجلامن ٟمٔمؿ: »ُم١مًمٗم٤مشمف ُمـ اًمبّج٤مئل، اهلل قمبد سمـ وم٤مشمح سمـ ٟمٍم

 واًمٕمنميـ اًمت٤مؾمع إرسمٕم٤مء ًمٞمٚم٦م سم٤مإلؾمٙمٜمدري٦م شمقذم  شاًمزُم٤من إظمقان ُمـ

 هـ423 ًمِمٕمب٤من
(3)

. 

 اًمٕمالُم٦م اًمٗم٘مٞمف ،اإلؿمبٞمكم اًمٕمريب، اسمـ سمٙمر أسمق أمحد، سمـ اهلل قمبد سمـ حمٛمد -14

 صمالث اعمنمق إمم رطمؾ. اًمٕمريب اسمـ سمٙمر أيب اًم٘م٤ميض أىم٤مرب ُمـ اًمراوي٦م

 ُمـ وؾمٛمع طم٩م وإٟمدًمس، اعمنمق أهؾ ُمـ أقمالم قمـ وأظمذ رطمالت،

 واًمٕمراق، اًمِم٤مم إمم ؾمٜم٦م وقمنميـ ٟمٞمػ سمٕمد رطمؾ صمؿ وهمػمه، اًمسٚمٗمل

 سم٘مرـمب٦م قمٜمف وم٠مظمذوا ورضمع وـمب٘متف، ؾمٙمٞمٜم٦م سمـ اًمقه٤مب قمبد قمـ وأظمذ

هـ420 ؾمٜم٦م سم٤مإلؾمٙمٜمدري٦م وشمقذم وإؿمبٞمٚمٞم٦م،
(4)

 . 

                                                           

 ( .3/23) شاعمٖمرب أقمالم»(   يٜمٔمر: 2)

 (.24/202)  شاإلؾمالم شم٤مريخ»(   يٜمٔمر: 1)

 هم٤مي٦م( »1/40) شاًم٘مراء ـمب٘م٤مت( »1/211) شهمرٟم٤مـم٦م أظمب٤مر اإلطم٤مـم٦م»يٜمٔمر: (  4)

 .(4/201) شإقمالم ُمـ وأهمامت سمٛمرايمش طمؾ سمٛمـ اإلقمالم» (1/40) شاًمٜمٝم٤مي٦م

 ؿمجرة»( 24/111)  شاإلؾمالم شم٤مريخ»( 1/223) شاًمّمٚم٦م ًمٙمت٤مب اًمتٙمٛمٚم٦م»يٜمٔمر: (  3)

 (.1/111) شاًمٜمقر
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د -10 ْٟمَّم٤مِرّي  ُيقؾُمػ قمٛمرسمـ سمـ حُمَٛم  ْٕ  ،اًْمُ٘مْرـُمبِّل  قمبداهلل أسمق اًمٜم٤مؾمؽ ا

ُِمّل  سمـ اهلل قَمْبد َأيب: ُمـ ؾمٛمع ُمٖم٤ميظ، سم٤ِمسْمـ اعمٕمروف  اعْمٗمْمؾ َوَأيب احْلرَْضَ

د َوَأيب اًمٗمراوي اعْمََٕم٤مزِم  َوَأيب َدًمِٞمؾ سمـ ير اًمِم٤مـمبل ومػمه سمـ ىَم٤مؾمؿ حُمَٛم  ِ  اًمرض 

 يم٤من إُم٤مًُم٤م ص٤محل٤ًم، ، هَب٤م َوطمدث اًم٘م٤مهرة وٟمزل اعمنمق إمم رطمؾ اعم٘مرىء،

ًدا ًمٚم٘مراءات وًمف  ،، سمّمػًما سمٛمذه٥م ُم٤مًمؽ، طم٤مِذىًم٤م سمٗمٜمقِن اًمٕمرسمٞم٦مزاهًدا، جُمقِّ

 شمقذّم  ،وضمٚمَس سمٕمد ُمقِت اًمِم٤مـمبّل ذِم ُمٙم٤مٟمف ًمإلىمراء، يٌد ـُمقزّم ذِم اًمتٗمسػم

سم٘مراومتٝم٤م َودومـ هـ412  ؾمٜم٦م-وىمٞمؾ سم٤معمديٜم٦م– سمِٛمٍْم 
(1)

. 

اجلٞم٤مين إٟمّم٤مري قطٚماعمٚمٞم سمـ قمكم حمٛمد سمـ أمحد -12
(2)

 اعمحدث ،إٟمدًمز ،

 اعمقـم٠م، قمغم ذح ًمف ، ظمٞم٤مر سمـ صم٤مسم٧م: قمـ روى ،اًمٜمحقي اعم٘مرئ اًمٗم٘مٞمف

هـ410 ؾمٜم٦م سم٤مإلؾمٙمٜمدري٦م أضمٚمف وم٠مدريمف احل٩م سمٜمٞم٦م اعمنمق إمم ورطمؾ
(3)

. 

اًمزواوي اًمٜمقر قمبد سمـ اعمٕمٓمل قمبد سمـ حيٞمك -19
(4)

 اًمديـ زيـ احلسلم، أسمق ،

. سم٤مًمتدريس واؿمتٖمؾ دُمِمؼ ؾمٙمـ اًمِم٤مقمر، إدي٥م، اًمٜمحقي اإلُم٤مم

 اًمٕمريب آدب هب٤م ودرس اًم٘م٤مهرة إمم اٟمت٘مؾ. ُمٜمف ومسٛمع قمس٤ميمر اسمـ وًم٘مل

 ذم إًمٗمٞم٦م اًمدرة: » ُم١مًمٗم٤مشمف ُمـ اًمت٠مًمٞمػ، قمغم وقمٙمػ اًمٕمتٞمؼ، اجل٤مُمع ذم

 شاجلٛمٝمرة أًمٗم٤مظ ٟمٔمؿ»و اًمٜمحق، ذم ويمالمه٤م شاًمٗمّمقل»وش  اًمٕمرسمٞم٦م قمٚمؿ

 هـ412 ؾمٜم٦م سم٤مًم٘م٤مهرة شمقذم
(5)

. 

                                                           

 (.23/13)  شاإلؾمالم شم٤مريخ»(   يٜمٔمر: 2)

: يٜمٔمر. ىمرـمب٦م ذىمل سم٤مٕٟمدًمس ُمديٜم٦م :وهل -اًمٞم٤مء شمِمديدو اجلٞمؿ ٗمتحسم-: ضَمّٞم٤منُ (  1)

 (.1/291) شاًمبٚمدان ُمٕمجؿ»

 (.3/24)  شاعمٖمرب أقمالم»( 2/403) شسمٖمٞم٦م اًمققم٤مة( »2/114) شاًمديب٤مج»(   يٜمٔمر: 4)

ش ُمٕمجؿ اًمبٚمدان»سمٚمٞمد سملم إومري٘مٞم٦م واعمٖمرب. يٜمٔمر: وهل:  -سمٗمتح اًمزاي -َزَواَوُة:  ( 3)

(4/211). 

 طمسـ» (24/201)  شاإلؾمالم شم٤مريخ»(  4/290) شإقمٞم٤من وومٞم٤مت»(   يٜمٔمر: 1)

 ُمٕمجؿ» (1/219) شإقمالم( »1/443) شاًمققم٤مة سمٖمٞم٦م( »400/ 2) شاعمح٤مرضة

 .(240ص) شاجلزائر أقمالم
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 اعمحدث ،اًمتٚمٛمس٤مين احلسـ أسمق إؾمامقمٞمؾ سمـ قمبداًمٕمزيز سمـ حمٛمد سمـ أمحد -40

 ذم جم٤مُمٞمع ًمف وهمػمه، اًمبقصػمي ُمـ وؾمٛمع ُمٍم ؾمٙمـ اًمّمقذم، اًمٗم٘مٞمف

. هـ444 ؾمٜم٦م سمٛمٍم شمقذم اًمتّمقف،
(1)

 

 دطمٞم٦م اسمـ اخلٓم٤مب أسمق  ومرح سمـ اجلٛمٞمؾ حمٛمد سمـ قمكم سمـ طمسـ سمـ قمٛمر -42

اًمسبتل
(2)

 ذم ـمقزم يد وًمف ومٜمقن، ص٤مطم٥م يم٤من اًمٕمالُم٦م، اًمداين، اًمٙمٚمبل ،

 يم٤من أظمٞمف طم٤مل ُمثؾ طم٤مًمف.ومٞمف ضٕمػ قمغم سم٤محلدي٨م ضمٞمدة وُمٕمروم٦م اًمٚمٖم٦م،

 ذم ي٘مقل ويم٤من سم٤مًمٗمٓمٜم٦م، أظمٞمف قمغم أرسمك أٟمف إٓ إئٛم٦م ذم اًمقىمٞمٕم٦م يمثػم

 رديء ُمذه٥م ومٝمذا طمدصمٜمل،: ىمقًمف: »اًمذهبل وىم٤مل طمدصمٜمل، اإلضم٤مزة

 سمسببف اًمذي وهق. شىمبٞمح شمدًمٞمس ومٝمق اإلضم٤مزة، ذم اعمٖم٤مرسم٦م سمٕمض يستٕمٛمٚمف

 ُمـ. ؿمٞمخٝم٤م وضمٕمٚمف سم٤مًم٘م٤مهرة، احلدي٨م دار اًمٙم٤مُمؾ اعمٚمؽ اًمسٚمٓم٤من سمٜمك

 ظمّم٤مئص ذم اًمسقل هن٤مي٦م »و شاعمٖمرب أهؾ أؿمٕم٤مر ُمـ اعمٓمرب: »شمّم٤مٟمٞمٗمف

 سمٛمٍم وشمقذمش  صٗملم أهؾ سملم اعمٗم٤مضٚم٦م ذم اعمبلم اًمٜمٍم قمٚمؿ »وش  اًمرؾمقل

اعم٘مٓمؿ سمسٗمح ودومـ هـ،444 ؾمٜم٦م
(3)

.  

 اًمٙمٚمبل قمٛمرو أسمق ومرح، سمـ حمٛمد اجلٛمٞمؾ سمـ قمكم سمـ طمسـ سمـ قمثامن -41

 اجلد سمـ سمٙمر أيب: قمـ روي.دطمٞم٦م اسمـ اخلٓم٤مب أيب أظمق اًمٚمٖمقي، ،اًمسبتل

 يم٤من أظمٞمف، سمٕمد اًمٙم٤مُمٚمٞم٦م ُمِمٞمخ٦م ووزم ومج٤مقم٦م سمِمٙمقال واسمـ زرىمقن واسمـ

 وذيمر اًمٕمٚمامء، قمغم درؾمف ذم إدب يزء يم٤من ورؾم٤مئٚمف، يمالُمف ذم ُمت٘مٕمرا

 ُم٤مًمؽ ذم ذم ُمٜمف ىمبٞمح يمالم ًمٔمٝمقر سمف؛ آضمتامع شمرك أٟمف ٟم٘مٓم٦م اسمـ

                                                           

 (.94ص) شاجلزائر ذم اًمتّمقف أقمالم» (40ص) شاجلزائر أقمالم ُمٕمجؿ: »يٜمٔمر(   2)

وهل سمٚمدة ُمِمٝمقرة ُمـ ىمقاقمد سمالد اعمٖمرب  -وىمٞمؾ سمٙمرسه٤ماًمسلم سمٗمتح  -بت٦م:(  ؾَم 1)

شم٘م٤مسمؾ ضمزيرة إٟمدًمس قمغم ـمرف اًمزىم٤مق اًمذي هق أىمرب ُم٤م سملم اًمؼّم واجلزيرة، 

ض٤مرسم٦م ذم اًمبحر  سم٢مومري٘مٞم٦م قمغم ُم٤م ىمٞمؾ ٕهّن٤موهل ُمديٜم٦م طمّمٞمٜم٦م شمِمبف اعمٝمدي٦م اًمتل 

 (.4/221ش )ُمٕمجؿ اًمبٚمدان»داظمٚم٦م يمدظمقل يمّػ قمغم زٟمد. يٜمٔمر: 

 شم٤مريخ( »4/243) شاًمّمٚم٦م ًمٙمت٤مب ًمتٙمٛمٚم٦ما» (10/31) شسمٖمداد شم٤مريخ»يٜمٔمر: (  4)

 (3/491) شاعمٞمزان ًمس٤من( »1/111) شآقمتدال ُمٞمزان» (23/224)  شاإلؾمالم

 (.2/442) شاًمٓمٞم٥م ٟمٗمح»
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 سم٤مًم٘م٤مهرة شمقذم أصؾ، همػم ُمـ حيدث ُمتس٤مهال ويم٤من وهمػممه٤م، واًمِم٤مومٕمل،

 اعم٘مٓمؿ سمسٗمح ودومـ هـ 443 ؾمٜم٦م
(1)

 . 

 قمبد سمـ أمحد سمـ اعمٚمؽ قمبد سمـ اًمٕمزيز قمبد سمـ اعمٚمؽ قمبد سمـ أمحد سمـ حمٛمد -44

 سمٞم٧م ُمـ. إٟمدًمز اإلؿمبٞمكم اًمٚمخٛمل ُمروان أسمق اًم٘م٤ميض ،اًمب٤مضمل اسمـ اهلل

 ٟمٍم أيب اًمٗمٝمري، اجلٝمد سمـ سمٙمر أيب: ُمـ ؾمٛمع اًمب٤مضمل، سمبٞم٧م يٕمرف يمبػم

 ُمـ يٙمـ ومل ـمقيٚم٦م، ُمدة وظمٓم٤مسمتٝم٤م إؿمبٞمٚمٞم٦م ىمْم٤مء وزم ،اًمِمػمازي اسمـ

 سم٤مًمّمالح ُمِمٝمقرا إٟمدًمس، أهؾ أقمٞم٤من ُمـ ويم٤من. سم٤مًمرواي٦م اًمٕمٜم٤مي٦م أهؾ

 صحب٦م قمـ راهمب٤م اًمٗمتـ، ُمـ سمديٜمف وم٤مرا آظمرشمف، أُمر قمغم ُم٘مبال واًمديـ،

 ذم هب٤م ومتقذم ُمٍم، إمم وقم٤مد وطم٩م دُمِمؼ، ودظمؾ ًمٚمح٩م رطمؾ.اًمدٟمٞم٤م أهؾ

.هـ 441 ؾمٜم٦م أظمر رسمٞمع ذم واًمٕمنميـ اًمث٤مُمـ
 (2)

 

 شم٤مج اإلُم٤مم، اًمٗم٘مٞمف، أمحد، اًمٕمب٤مس أيب اًم٘م٤ميض اسمـ حمٛمدأمحد سمـ  سمـ أمحد -43

اًمنميٌم اًمبٙمري، اًمٕمب٤مس، أسمق اًمديـ،
(3)

اًمسٚمقى 
(4)

 اعم٤مًمٙمل، اًمّمقذم، ،

أظمذ اًمٕمٚمؿ قمـ مج٤مقم٦م سمٛمرايمش ووم٤مس وإٟمدًمس، ورطمؾ إمم  إصقزم،

وأظمذ  اًمسٝمروردي اًمديـ ؿمٝم٤مب اًمِمٞمخ هب٤م وًم٘مل سمٖمداد، دظمؾواعمنمق، 

هب٤م قمـ: أيب ص٤مًمح ٟمٍم سمـ قمبداًمرزاق سمـ قمبداًم٘م٤مدر اجلٞمالين، وأيب 

احلسـ حمٛمد سمـ أمحد سمـ قمٛمران اًم٘مٓمٞمٕمل، وهمػممه٤م، يم٤من واومر احلظ ُمـ 

 إصقل ذم ُمّمٜمٗم٤مت ًمفقمٚمؿ اًمبٞم٤من ٟمحقا وآداسم٤م، سم٤مرقم٤م ذم أصقل اًمٗم٘مف، 

 ذم وٟمٔمؿ ، صٜمػ وومٞمف اًمتّمقف إمم اٟم٘مٓمع واًمِمٕمر، اًمٓم٥م ذم ويد واًمٜمٔمر

                                                           

 شم٤مريخ( »14/20) شاًمٜمبالء أقمالم ؾمػم( »4/110) شهمؼم ُمـ ظمؼم ذم اًمٕمؼم»(   يٜمٔمر: 2)

 .(1/242) شاًمذه٥م ؿمذرات» (23/230) شاإلؾمالم

 (.23/223)  شاإلؾمالم شم٤مريخ»(   يٜمٔمر: 1)

يش(   4)  وهل ؿمذوٟم٦م يمقرة ُمـ يمبػمة ُمديٜم٦م:  وهل -ء اًمرا ويمرس اًمِملم سمٗمتح-: َذِ

 .(4/430) شُمٕمجؿ اًمبٚمدان» يٜمٔمر:. ذش يسٛمقهن٤م واًمٞمقم اًمٙمقرة هذه ىم٤مقمدة

ّٓ  ُمٕمٛمقر سمٕمده٤م ًمٞمس اعمٖمرب سم٠مىمَم ُمديٜم٦م: وهل -اًمسلم سمٗمتح-: ؾَمال(   3)  ُمديٜم٦م إ

 اًمبحر وهق اجلٜمقب وذات اًمِمامل ذات اًمبحر ي٠مظمذ صمؿّ  همرٟمٞمٓمقف هل٤م ي٘م٤مل صٖمػمة

 (.4/142) شاًمبٚمدان ُمٕمجؿ: »يٜمٔمر. يزقمٛمقن ومٞمام اعمحٞمط
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 أٟمقار» ؾمامه٤م اًمتل ومّمٞمدشمف وُم٘م٤مُم٤مشمف وأطمقاًمف ؾمٚمقيمف وشمدري٩م ُم٘م٤مصده

هـ 432ؾمٜم٦م هب٤م شمقذماؾمتقـمـ اًمٗمٞمقم و ،شإٟمقار وأَسار إَسار
(1)

.  

 سمـ اًم٘م٤مؾمؿ أسم٤م: ؾمٛمع ،اعم٘مرئ، ،اًمبٚمٜمز ،إٟمدًمز ؾمٙمـ سمـ قمغم سمـ أمحد -41

 ذم اًمتذيمػم» :ُم١مًمٗم٤مشمف ُمـ اًمٖمامري، ؾمحٜمقن سمـ وقمبداًمٕمزيز وضمٞمف،

 شمقذم ، شاًمِم٤مـمبل ىمّمٞمدة ذح ذم اًم٘م٤مضبل اعمٝمٜمد»و ، شاًمتٞمسػم اظمتّم٤مر

هـ432 ؾمٜم٦م سم٤مًمٗمٞمقم
 (2)

 .  

 ؾمٝمؾ أسمق أّيقب سمـ حمٛمقد سمـ أّيقب سمـ ؾمٚمٞمامن سمـ يقؾمػ سمـ يقٟمس -44

 احل٤مومظ اًمٖم٤موم٘مّل  اًمقاطمد قمبد اسمـ: قمـ طمّدث ،اًم٘مٍمّي  اعمٖمريبّ  اجلذاُمّل 

 اًمٙم٤مُمٚمّٞم٦م احلدي٨م دار ُمِمٞمخ٦م وشمقمّم  ،اعمٖم٤مرسم٦م ُمـ وهمػمه إٟمدًمّز 

 ذم سم٤مًم٘م٤مهرة شمقذم ،شُمسٚمؿ صحٞمح» واظمتٍم ُمدة، اعمٕمّزي٦م سم٤مًم٘م٤مهرة

اعم٘مّٓمؿ سمسٗمح اًمٖمد ُمـ ودومـ هـ،432 ؾمٜم٦م رُمْم٤من
(3)

. 

 :وؾمٛمع ُمٍم، ىمدم ،اًمتقٟمز اهلل قمبد أسمق داود، سمـ أمحد سمـ حمٛمد -40

هـ434 ؾمٜم٦م احلج٦م ذي ذم سمٛمٍم شمقذم ـمؼمزد، اسمـو اًمبقصػمي
(4)

. 

 احلسـ أسمق اًمديـ، ُمقومؼ ،اؾمامقمٞمؾ سمـ اًمٕمزيز قمبد سمـ حمٛمد سمـ أمحد -42

 اًمٗم٘مٞمف احل٤مومط، اعمحدث، اًمّمقذم، اًمتٚمٛمس٤مين اخلزرضمل إٟمّم٤مري

 ذمشجم٤مُمٞمع» آصم٤مره ُمـ. وهمػمه اًمبقصػمي ُمـ وؾمٛمع ُمٍم ؾمٙمـ اعم٤مًمٙمل،

 هـ433 ؾمٜم٦م سم٤مًم٘م٤مهرة ُم٤مت. اًمتّمقف
(5)

. 

 ،اًمٜمحقي اًمٗم٤مد اعمٖمريب حمٛمد أسمق زيدان، سمـ يقؾمػ سمـ اهلل قمبد -49

 أيب: ُمـ وؾمٛمع هـ،191 ؾمٜم٦م اًم٘مٕمدة ذي أول ذم وًمد. اعمٕمدل إصقزم،

                                                           

اإلقمالم سمٛمـ طمؾ سمٛمرايمش وأهمامت ُمـ » (23/424) شاإلؾمالم شم٤مريخ»(   يٜمٔمر: 2)

 .(4/234) شإقمالم

 (.3/224) شاعمٖمرب أقمالم»(   يٜمٔمر: 1)

 (.00ص) شاًمتٙمٛمٚم٦م صٚم٦م»(   يٜمٔمر: 4)

 (.23/342)  شاإلؾمالم شم٤مريخ»(   يٜمٔمر: 3)

  .(40ص) شاجلزائر أقمالم ُمٕمجؿ» (2/13ش ) سم٤مًمقومٞم٤مت اًمقاذم»(   يٜمٔمر: 1)
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 سمٛمٍم اًمٕمتٞمؼ سم٤مجل٤مُمع وشمّمدر وهمػمه، اًمٕمذذم حمٛمد سمـ أمحد اًمٕمب٤مس

هـ433  ؾمٜم٦م إومم مج٤مدى ذم سمٛمٍم شمقذم وإصقل، اًمٜمحق إلىمراء
(1)

. 

اًمتٚمٛمس٤مين حمٛمد، أسمق اًمديـ، ذف اًمٗمٝمري، قمكم سمـ حمٛمد سمـ اهلل قمبد -00
(2)

، 

 ُمـ هب٤م، ًمالىمراء وشمّمدر اًم٘م٤مهرة ؾمٙمـ إصقزم، اًمٗم٘مٞمف، اعمٍمي

 اًمِم٤مومٕمل اًمٗم٘مف ومروع ذم اًمِمػمازي إؾمح٤مق ٕيب شاًمتٜمبٞمف ذح: »ُم١مًمٗم٤مشمف

 شاعمجٛمقع»و ًمٚمرازي، اًمٗم٘مف أصقل ذم شاعمٕم٤ممل ذح»و ،شٟمب٤مشم٦م اسمـ ذح»و

هـ433 ؾمٜم٦م سم٤مًم٘م٤مهرة شمقذم اًمٗم٘مف، ذم
(3)

 . 

 إدي٥م اعمحدث ،اًم٘مرـمبل اًمٗم٘مٞمف، إٟمّم٤مري اًمبسقزم قمكم سمـ أمحد -02

 سمـ وقمبداهلل اعمٜم٤مصػ، سمـ وحمٛمد إسم٤مر سمـ حمٛمد: قمـ روى اًمِم٤مقمر،

 ومتقذم احل٩م أداء إمم شمقضمف سم٤مٕٟمدًمس ُمقضع سمٖمػم اًم٘مْم٤مء وزم. اهلل طمقط

هـ434 ؾمٜم٦م سم٘مقص
(4)

 . 

اًمٙمريمٜمتّل  احلسـ أسمق حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ اعمجٞمد قمبد سمـ قمكمّ  -01
(5)

، 

. احلرضُمل اًمّرمحـ قمبد سمـ حمٛمد اهللّ قمبد أيب احل٤ميمؿ: قمـ اًمِمٞمخ،طمّدث

هـ432 ؾمٜم٦م رُمْم٤من ذم سم٤مإلؾمٙمٜمدرّي٦م  شمقذم
(6)

. 

 يم٤من اًمزاهد، اًمِمٞمخ  ،اعم٤مًم٘مّل  إٟمدًمّز  اخلزرضمّل  سمٙمر أسمق قمٞمسك سمـ حمٛمد -04

 أيدي ذم قماّم  ُمتخّٚمٞم٤م سمٜمٗمسف ُمِمتٖمال اعمّت٘ملم، اهللّ وقمب٤مد اًمقرقملم اًمّزه٤مد أطمد

 وومْمؾ وقمٛمؾ ضمدّ  ُمع ؿمٞمئ٤م، ٕطمد ي٘مبؾ وٓ يده يمس٥م ُمـ ي٠ميمؾ اًمٜم٤مس،

                                                           

 (.1/42)  شاًمققم٤مة سمٖمٞم٦م( »23/101)  شاإلؾمالم شم٤مريخ»(   يٜمٔمر: 2)

 –وسمٕمْمٝمؿ ي٘مقل شمٜمٛمس٤من، سم٤مًمٜمقن  اعمٞمؿوؾمٙمقن  اًمت٤مء واًمالم سمٙمرس-شمِٚمِْٛمَس٤من: ( 1)

 (.1/33ش )ُمٕمجؿ اًمبٚمدان»ُمديٜم٦م ُمسقرة سم٤معمٖمرب. يٜمٔمر:  :وهل

 .(00ص) شاجلزائر أقمالم ُمٕمجؿ»  (2/144) شاعمح٤مرضه طمسـ» (   يٜمٔمر:4)

 (3/214) شاعمٖمرب أقمالم»(   يٜمٔمر: 3)

 ىمرى ُمـ ىمري٦م: احلسٞمٜمل ىم٤مل -إومم اًمٙم٤مف سمٗمتح وىمٞمؾ اًمٙم٤موملم سمٙمرس -:يمريمٜم٧م(   1)

: يٜمٔمر. ص٘مّٚمّٞم٦م ضمزيرة ذم اًمبحر ؾم٤مطمؾ قمغم سمٚمد: احلٛمقي ي٤مىمقت وىم٤مل اًم٘مػموان،

 (.3/314) شاًمبٚمدان ُمٕمجؿ»

 .(140ص) شاًمتٙمٛمٚم٦م صٚم٦م» (   يٜمٔمر:4)
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 ؾمٜم٦م أظمر رسمٞمع ؿمٝمر ُمـ واًمٕمنميـ اًمث٤مُمـ ذم سمٛمٍم شمقذم وأدب،

اعم٘مّٓمؿ سمسٗمح اًمٖمد ُمـ ودومـ هـ412
(1)

. 

 اًم٘مٗمّص  اعمٖمريبّ  اًمٗمْمؾ أسمق سمٙمر أيب سمـ أمحد سمـ يقؾمػ سمـ أمحد -03

اًمّتٞمٗم٤مّر 
(2)

 ؾمٜم٦م إومري٘مٞم٤م سمالد إطمدى سمتٞمٗم٤مش وًمد اًمٗم٤مضؾ، اًمِمٞمخ ،

 وىمرأ. صبّل  وهق ُمٍم وىمدم. إوائؾ وقمٚمقم سم٤مٕدب اؿمتٖمؾ. هـ120

 هب٤م وىمرأ دُمِمؼ، ودظمؾ. اًمبٖمدادّي  يقؾمػ سمـ اًمٚمٓمٞمػ قمبد حمٛمد أيب قمغم

 ىمْم٤مء ووزم سمالده، إمم ورضمع. اًمٙمٜمدي احلسـ سمـ زيد اًمٞمٛمـ أيب قمغم

 وم٤مضال، طمسٜم٤م ؿمٞمخ٤م ويم٤من ، واًمِم٤مم ُمٍم إمم رضمع ذًمؽ سمٕمد صمؿ ىمٗمّم٦م،

 سم٤مًم٘م٤مهرة شمقذّم . ومٜمقن قمدة ذم طمسٜم٦م وُمّمٜمّٗم٤مت ضمٞمد وٟمثر طمسـ ؿمٕمر وًمف

اًمٜمٍّم سم٤مب سمٛم٘م٤مسمر ودومـ هـ،412 ؾمٜم٦م حمّرم ذم
(3)

. 

 إؾمح٤مق أسمق وصمٞمؼ، سمـ حمٛمد سمـ اًمرمحـ قمبد سمـ حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ -01

 قمغم اًمسبع اًم٘مراءات ىمرأ هـ140 ؾمٜم٦م وًمد اعم٘مرئ، ،اإلؿمبٞمكم إٟمدًمز

 زرىمقن اسمـ اهلل قمبد أسم٤م وأن ذيح، احلسـ أيب أصح٤مب ُمـ واطمد همػم

 وُمٍم واًمِم٤مم، سم٤معمقصؾ، وأىمرأ سم٤مإلضم٤مزة، شاًمتٞمسػم» قمٜمف ومروى ًمف، أضم٤مز

 هـ413 ؾمٜم٦م أظمر رسمٞمع ذم سم٤مإلؾمٙمٜمدري٦م شمقذم ،اإلؾمٜم٤مد قم٤مزم ويم٤من
(4)

. 

 اعم١مّدب، ،اعمٖمريبّ  اًمّزٟم٤متّ  اًمّت٘مك أسمق ُمقؾمك سمـ اًمّرمحـ قمبد سمـ ص٤مًمح -04

 أيب: ُمـ ؾمٛمع هـ،120 ؾمٜم٦م سم٢مومري٘مّٞم٦م وًمد اًمّّم٤مًمح، اًمِمٞمخ اعمحدث

                                                           

 (.109ص) شاًمتٙمٛمٚم٦م صٚم٦م» (   يٜمٔمر:2)

 شمٞمٗم٤مش وشمسٛمك اًمبٜم٤مء ؿم٤مخم٦م سم٢مومري٘مٞم٦م، أزًمٞم٦م ُمديٜم٦م وهل -اعمٕمجٛم٦م سم٤مًمِملم- :شمِٞمَٗم٤مُش (   1)

  شاًمبٚمدان ُمٕمجؿ. »ضمبؾ ؾمٗمح ذم وهل يمثػمة، وُمزارع قمٞمقن ذات اًمٔم٤معم٦م،

(1/44.) 

 اعم١مًمٗملم ُمٕمجؿ» (2/133) شاًمٜمقر ؿمجرة» (103ص) شاًمتٙمٛمٚم٦م صٚم٦م»يٜمٔمر:   (4)

 (.2/101) شاًمتقٟمسٞملم

 شاًمٜمٝم٤مي٦م هم٤مي٦م» (111ص) شاًم٘مراء ُمٕمروم٦م»( 2/13) شاًم٘مراء ـمب٘م٤مت»( يٜمٔمر: 3)

(2/13). 
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 ؾمٜم٦م  إّول رسمٞمع ذم سم٤مًم٘م٤مهرة، شمقذم اخلاّلل، اًمٙمرم أيب سمـ قمكمّ  احلسـ

اعم٘مّٓمؿ سمسٗمح اًمٖمد ُمـ ودومـ هـ،414
(1)

. 

 إٟمّم٤مرّي  اهللّ  قمبد أسمق حمٛمد سمـ اًمّرمحـ قمبد سمـ إسمراهٞمؿ سمـ حمٛمد -00

اًمنّمش  سم٤مسمـ اعمٕمروف اًمّّم٤مًمح اًمِمٞمخ اعمحدث، اعم٤مًمٙمل، اًمّتٚمٛمس٤ميّن،

 سمـ اهللّ قمبد حمٛمد أيب: ُمـ سمسبت٦م ؾمٛمع هـ143 ؾمٜم٦م وًمد وي٘م٤مل اجلرج،

 اسمـ اهللّ  قمبد أمحد أيب: ُمـ سمٛمٙم٦م وؾمٛمع وطم٩ّم .احلجري اهللّ قمبٞمد سمـ حمٛمد

 إؿمٙمٞمذسم٤مين، اهللّ قمبد سمـ حمٛمد اهللّ قمبد وأيب اهلٛمذاين، اًمٕمالء أيب احل٤مومظ

 ذي ذم هب٤م وشمقذم اإلؾمٙمٜمدري٦م وؾمٙمـ ،شاجلالب ذح» ًمف:. وهمػمهؿ

اعمٞمٜم٤مويـ سملم ودومـ هـ414 ؾمٜم٦م اًم٘مٕمدة
(2)

. 

 أسمق ظمػمة سمـ اهللّ  قمبد سمـ حمٛمد اهللّ  قمبد أيب سمـ ًم٥ّم  قمٞمسك أيب سمـ اهلل قمبد -02

 وًمد اًمّّم٤مًمح، اًمِمٞمخ اعم٘مرىء اعم٤مًمٙمّل  اًمِم٤مـمبّل  إٟمدًمّز  حمٛمد

 شمقذّم . واضم٥م سمـ حمٛمد سمـ أمحد اخلّٓم٤مب أيب قمـ:  سمٛمٙم٦م طمّدث.سمِم٤مـمب٦م

اعم٘مّٓمؿ سمسٗمح ودومـ هـ،414 ؾمٜم٦م صٗمر ذم سم٤مًم٘م٤مهرة
(3)

. 

 ،اعمٖمريبّ  اجلذاُمّل  حمٛمد أسمق اهللّ  قمبد سمـ حمٛمد سمـ يقؾمػ سمـ اهللّ  دقمب -09

 هـ،101 ؾمٜم٦م ؿمٕمب٤من ذم وًمد.سم٤مًمِمٛمس اعمٜمٕمقت اًمّٚمٛمط، سم٤مسمـ اعمٕمروف

 قمبد أمحد وأيب اًمّّمٞمدٓين، ٟمٍم أيب سمـ حمٛمد ضمٕمٗمر أيب: قمـ طمّدث

 سمريم٦م سمـ حمٛمد سمـ شمرك سمٙمر وأيب ؾمٙمٞمٜم٦م، اسمـ قمكمّ  سمـ اًمقه٤مب

 دطمٞم٦م، سم٤مسمـ اعمٕمروف طمسـ سمـ قمٛمر اخلٓم٤مب أسم٤م احل٤مومظ وصح٥م.اًمٕمّٓم٤مر

 اعمِم٤ميخ ُمـ ُمٕمف ؾمٛمع أٟمف وذيمر. وأصبٝم٤من سمٖمداد، إمم ُمٕمف وؾم٤مومر

                                                           

 (.321ص) شاًمتٙمٛمٚم٦م صٚم٦م»يٜمٔمر:   (2)

 شم٤مريخ» (4/124) شهمؼم ُمـ ظمؼم ذم  اًمٕمؼم»( 492ص) شاًمتٙمٛمٚم٦م صٚم٦م»(   يٜمٔمر: 1)

 شاجلزائر أقمالم ُمٕمجؿ» (420ص) شٟمٞمؾ آسمتٝم٤مج (23/240) شاإلؾمالم

أٟمف شمقذم قمـ اصمٜملم وؾمبٕملم قم٤مُم٤م،  شاجلزائر أقمالم ُمٕمجؿ»، وذيمر ص٤مطم٥م (03ص)

  شاًمٕمؼم»يمام ذيمر اًمذهبل ذم  ؾمٜم٦م وشمسٕملم اصمٜمتلموًمٕمؾ هذا وهؿ ُمٜمف، وم٘مد شمقذم قمـ 

 هـ. 143وهق اًمٔم٤مهر ُمـ شم٤مريخ ُمقًمده ؾمٜم٦م 

 (.321ص) شاًمتٙمٛمٚم٦م صٚم٦م»( يٜمٔمر: 4)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 ؾمٜم٦م أظمر رسمٞمع ذم اًم٘م٤مهرة فم٤مهر سم٤معمٜمِمّٞم٦م وشمقذّم . وهمػمهؿ اعمذيمقريـ

هـ414
(1)

 . 

 ؾمٛمع اًمٗم٘مٞمف، اًمٕمدل، اعم٤مًمٙمّل  اًمّّم٘مكّمّ  قمٛمرو أسمق قمثامن سمـ حيٞمك سمـ قمثامن -20

 ذم سم٤مإلؾمٙمٜمدري٦م شمقذّم  وهمػمه احلّراين، قمامد سمـ حمٛمد اهللّ قمبد أيب: ُمـ

اعمٞمٜم٤مويـ سملم ودومـ ، هـ414 ؾمٜم٦م ؿمّقال
(2)

. 

 اًمِّم٤مذزمّ  احلسـ أسمق يقؾمػ سمـ اجلّب٤مر قمبد سمـ اهللّ  قمبد سمـ قمكمّ  -22
(3)

 اعمٖمريب 

 اًمّدي٤مر ىمدم، ؿمٞمخ اًمٓم٤مئٗم٦م اًمِم٤مذًمٞم٦م، اًمٕم٤مرف اًمِمٞمخ ،اعم٤مًمٙمل اًمرّضير

 ،ُمرارا احلج٤مز إمم وؾم٤مومر ُمدة، سم٤مإلؾمٙمٜمدري٦م وأىم٤مم اعمٖمرب، ُمـ اعمٍمي٦م

ّمحراء سم شمقذّم و ،سمف واٟمتٗمٕمقا مج٤مقم٦م وصحبف ُمٕمرووم٦م، شمّم٤مٟمٞمػًمف 

قمٞمذاب
(4)

 ودومـ ًمٚمحج٤مز ـمري٘مف ذم وهق هـ414 ؾمٜم٦م اًم٘مٕمدة ذي ذم 

وىمؼمه ُمٕمروف هٜم٤مك
(5)

. 

اًمّزهمقاينّ  اهللّ  قمبد أسمق حمٛمد سمـ اهللّ  قمبد سمـ حمٛمد -21
(6)

 اًمِمٞمخ اعمحدث ،

 اًمٕمّب٤مس أيب اًمِمٞمخ: ُمـ وؾمٛمع اًمّم٤محللم، ُمـ مج٤مقم٦م صح٥م ، اًمّم٤مًمح

 واًمّّمٚمح٤مء اعمِمٝمقريـ اعمِم٤ميخ أطمد ويم٤من.اًم٘مسٓماّلين اسمـ قمكم سمـ أمحد

                                                           

 (.324ص) شاًمتٙمٛمٚم٦م صٚم٦م»يٜمٔمر:    (2)

 (.322ص) شاًمتٙمٛمٚم٦م صٚم٦م»يٜمٔمر:    (1)

 (.494ص) شاًمتٙمٛمٚم٦م صٚم٦م» .إًمٞمٝم٤م ومٜمس٥م ُمدة هب٤م أىم٤مم سم٢مومري٘مّٞم٦م ىمري٦م: ؿم٤مذًم٦م ( 4)

 اًمتل اعمرايم٥م ُمرؾمك هل اًم٘مٚمزم سمحر ضٗم٦م قمغم سمٚمٞمدة: وهل-اًمٕملم سمٗمتح -:قَمْٞمَذاُب  ( 3)

 نأ شم٘مع وهل  (3/202) شاًمبٚمدان ُمٕمجؿ: »يٜمٔمر .اًمّمٕمٞمد إمم قمدن ُمـ شم٘مدم

يمٞمٚمق ُمٜمٝم٤م سم٘مري٦م أيب رُم٤مد ، أُم٤م ُمقىمع رضحيف ومٝمق  10قمغم سمٕمد  طمالي٥م ُمديٜم٦م ؿمامل

  إمم اًمِمامل ىمريب٤م ُمـ ىمري٦م سمراٟمٞمس.

 .(23/219)  شاإلؾمالم شم٤مريخ» (494ص) شاًمتٙمٛمٚم٦م صٚم٦م»يٜمٔمر:  ( 1)

 ُمـ سم٤مًم٘مرب»: اًمبٙمري قمبٞمد أسمق ىم٤مل سم٢مومري٘مٞم٦م، ضمبؾ: وهق - اًمزاي سمٗمتح -: َزهْمَقانُ   (4)

 اًمزىم٤مق يمٚم٥م يسٛمك ُمنمف ُمٜمٞمػ ضمبؾ وهق زهمقان، ضمبؾ اًم٘مبٚم٦م ذم شمقٟمس

 إي٤مم ُمسػمة قمغم يرى وم٢مّٟمف شمقضّمٝمقا، أيٜمام سمف اًمس٤مئريـ واؾمتدٓل وقمٚمّقه ًمٔمٝمقره

 (.1/233) شُمٕمجؿ اًمبٚمدان»يٜمٔمر: . شاًمٙمثػمة

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 ذي ذم سمٛمٍم شمقذّم  مج٤مقم٦م، سمف واٟمتٗمع سمف، واًمتؼمك ي٘مّمدًمٚمزي٤مرة اعمذيمقريـ،

اعم٘مّٓمؿ سمسٗمح اًمٖمد ُمـ ودومـ هـ414 ؾمٜم٦م اًم٘مٕمدة
(1)

. 

 اًمٕمجٞمّز  اهللّ قمبد أسمق ، ُمٖمٜملم سمـ قمٞمسك سمـ إسمراهٞمؿ سمـ اهللّ  قمبد سمـ حمٛمد -24

 هـ،122 ؾمٜم٦م وًمد اجلٚمٞمؾ، اًمِمٞمخ اًمٕمدل، اعم٤مًمٙمّل  اإلؾمٙمٜمدراينّ  اعمّتٞمجّل 

 ويم٤من،يمثػم وظمٚمؼ ُمقىّمك سمـ ُمّٙمل سمـ اًمّرمحـ قمبد اًم٘م٤مؾمؿ أيب: ُمـ ؾمٛمع

 شمقذّم  ،واًمّّمالح واًمٕمٚمؿ سم٤محلدي٨م اعمٕمرووملم اًمّثٖمر ُمِم٤ميخ أطمد

 واًمده سمٛمحرس ودومـ هـ414 ؾمٜم٦م أظمرة مج٤مدى ذم سم٤مإلؾمٙمٜمدري٦م

سم٤مًمّثٖمر
(2)

. 

اعم٤مًم٘مل اجلذاُمل اهلل قمبد سمـ حيٞمك سمـ سمٙمر أسمق -23
(3)

 اعمٕمروف اًمٜمحقي ،

 وشم٘مل اًمديـ صدر: قمٚمٞمف وىمرأ اًمِمٚمقسملم، اًمٜمحققمغم ذم ىمرأ سم٤مخلٗم٤مف،

: صٜمػ سم٤مرقم٤م، ٟمحقي٤م يم٤من إقمز، سمٜم٧م اسمـ اًمديـ شم٤مج اًم٘م٤ميض اسمٜمل اًمديـ،

 ويمت٥م ،شضمٜمل اسمـ عمع ذح»و شاًمٗم٤مرد إيْم٤مح ذح»و شؾمٞمبقيف ذح»

هـ410 ؾمٜم٦م رُمْم٤من ذم سم٤مًم٘م٤مهرة ُم٤مت اًمٜمحق، يمت٥م ُمـ يمثػما سمخٓمف
(4)

 . 

 اًم٘مٍمّي  اعمٖمريبّ  اًمٕمّب٤مس أسمق اًمٙمٜمدّي، أمحد سمـ اًم٘م٤مؾمؿ أيب سمـ أمحد -21

 اإلؿمبٞمكمّ  اهلٞمثؿ: قمـ طمّدث  هـ،404 ؾمٜم٦م اًمٙمريؿ قمبد سم٘مٍم وًمد اخلّٞم٤مط،

هـ410 ؾمٜم٦م ؿمٕمب٤من ذم سمٛمٍم شمقذم  ؿمٕمره، ُمـ سمٌمء
(5)

. 

 اًمٓمراسمٚمّز  حمٛمد أسمق ُمٜم٤ّمس سمـ اًمقه٤مب قمبد سمـ قمكمّ  سمـ اًمقه٤مب قمبد -24

 اعمٖمرب، وسمٓمراسمٚمس سم٤معمٝمدّي٦م اًم٘مْم٤مء وزمص٤محل٤م  ؿمٞمخ٤م يم٤من ،اعم٤مًمٙمّل  اًمٗم٘مٞمف

هـ410 ؾمٜم٦م ؿمٕمب٤من ذم هب٤م شمقذّم  و.اإلؾمٙمٜمدري٦م اؾمتقـمـ صمؿ
(6)

. 

                                                           

 (.  494ص) شاًمتٙمٛمٚم٦م صٚم٦م»يٜمٔمر:    (2)

 (.314ص) شاًمتٙمٛمٚم٦م صٚم٦م»( يٜمٔمر: 1)

وهل ُمديٜم٦م سم٤مٕٟمدًمس قم٤مُمرة ُمـ أقمامل رّي٦م ؾمقره٤م  -واًم٘م٤مفسمٗمتح اًمالم -(  َُم٤مًَمَ٘م٦ُم: 4)

 (.1/34ش )ُمٕمجؿ اًمبٚمدان»قمغم ؿم٤مـمئ اًمبحر سملم اجلزيرة اخلرضاء واعمري٦م. يٜمٔمر: 

 .(2/304) شاًمققم٤مة سمٖمٞم٦م»(   يٜمٔمر: 3)

 (.390ص) شاًمتٙمٛمٚم٦م صٚم٦م»(   يٜمٔمر: 1)

 (.441ص) شاًمتٙمٛمٚم٦م صٚم٦م»(   يٜمٔمر: 4)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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اعم٤مزرّي  قمكمّ  ـاهلل سم قمبد سمـ اعمٕم٤مزم أسمق -20
(1)

 ؾمٛمع ،اعمحدث ، اًمِمٞمخ اًمرّضير 

 رسمٞمع ذم سم٤مإلؾمٙمٜمدري٦م شمقذّم . اًمبٞمٝم٘مل سمٙمر أيب سمـ اعمٓمّٝمر روح أيب: ُمـ

اعمٞمٜم٤مويـ سملم ودومـ، هـ410 ؾمٜم٦م إّول
 (2)

 . 

اًمٗم٤مد اًمٚمقات ُم٤مُمتٞم٧م سمـ اًمٕمب٤مس أسمق احلسـ سمـ حمٛمد سمـ أمحد -22
(3)

، 

 اًم٘م٤مهرة، إمم صمؿ إومػمي٘مٞم٦م إمم ارحتؾ. ظمػًما قم٤معًم٤م ص٤محل٤ًم يم٤من.اعمٕمٛمر اعمحدث

هـ410 ؾمٜم٦م سم٤مًم٘م٤مهرة وشمقذم اًمقىم٧م، أيب قمـ اًمٕم٤مُم٦م سم٤مإلضم٤مزة روى
(4)

. 

  شمقذّم  ، اًمّّم٤مًمح اًمِمٞمخ اًمؼمىمّل، اعمٜمّمقر أيب سمـ إًمٞم٤مس أيب سمـ ُمرشم٣م -29

سم٤مًم٘مراوم٦م اًمٖمد ُمـ ودومـ هـ419 أظمرؾمٜم٦م رسمٞمع ذم سم٤مًم٘م٤مهرة
(5)

.  

 أسمق اًمديـ ضٞم٤مء  ،ُمٜمذر سمـ ص٤مسمر سمـ حمٛمد سمـ ص٤مسمر سمـ حمٛمد سمـ أمحد -90

 ؾمٜم٦م سمامًم٘م٦م وًمد اعمت٘مـ احل٤مومظ اعم٤مًم٘مل، إٟمدًمز اًم٘مٞمز ضمٕمٗمر

 إمم رطمؾ سمٛمٍم، وؾمٛمع اعمٖمرب،وطم٩م، سمبالد اًمٙمثػم وؾمٛمع.هـ114

 ورضمع ُمِم٤مخيٝم٤م، ُمـ ظمٚمؼ ُمـ هب٤م وؾمٛمع اًمٙمثػم، سمخٓمف ويمت٥م ، دُمِمؼ

 ؿمديد واًم٘مراءة، اًمٙمت٤مسم٦م َسيع يم٤من اجلسؿ، ضٕمٞمػ وهق اًم٘م٤مهرة إمم

 شمقذم.اًمٕمٚمقم ذم اعمِم٤مريم٦م ضمٞمد وم٤مضال، ديٜم٤م، اًمٗمقائد، يمثػم سم٤مًمٓمٚم٥م، اًمٕمٜم٤مي٦م

اعم٘مٓمؿ سمسٗمح ودومـ ؿم٤مب وهق هـ441 ؾمٜم٦م ؿمٕمب٤من ذم سم٤مًم٘م٤مهرة
(6)

. 

                                                           

: يٜمٔمر. إًمٞمٝم٤م اًمّمحٞمح ّذاح سمٕمض ٟمس٥م سمّم٘مٚمّٞم٦م ُمديٜم٦م: -اًمزاي سمٗمتح-: َُم٤مَزرُ ( 2)

 (.1/30) شاًمبٚمدان ُمٕمجؿ»

 .(341ص) شاًمتٙمٛمٚم٦م صٚم٦م»(   يٜمٔمر: 1)

 وهل اًمؼمسمر، سمالد ُمـ اعمٖمرب سمرّ  قمغم يمبػمة ُمِمٝمقرة ُمديٜم٦م :وهل - سم٤مًمسلم-: وَم٤مُس (  4)

 صمٜمّٞمتلم سملم خمتّٓم٦م ووم٤مس ُمّرايمش، ختتطّ  أن ىمبؾ ُمدٟمف وأضمّؾ  اًمبحر طم٤مرضة

 (.3/140) شاًمبٚمدان ُمٕمجؿ: »يٜمٔمر. قمٔمٞمٛمتلم

 (.3/231) شاعمٖمرب أقمالم( »4/124) شظمؼم ُمـ ظمؼم ذم اًمٕمؼم»(   يٜمٔمر: 3)

 (.314ص) شاًمتٙمٛمٚم٦م صٚم٦م»(   يٜمٔمر: 1)

 (.21/10)  شاإلؾمالم شم٤مريخ( »100ص) شاًمتٙمٛمٚم٦م صٚم٦م»(   يٜمٔمر: 4)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 احلسـ أسمق ،اًم٘مرـمبل إٟمّم٤مري محزة سمـ يقؾمػ سمـ قمبداهلل سمـ قمغم -92

 سم٤مًم٘م٤مهرة شمقذم قمٜمف، يُمت٥م وىمد هـ،192 ؾمٜم٦م سم٘مرـمب٦م وًمد سمٕم٤مسمد، اعمٕمروف

سم٤مًم٘مراوم٦م ودومـ هـ هـ441 ؾمٜم٦م إومم مج٤مدى ذم
(1)

 . 

 سمٙمر أسمق اًمديـ حمٞمل َساىم٦م، سمـ احلسلم سمـ إسمراهٞمؿ سمـ حمٛمد سمـ حمٛمد -91

 سمـ أمحد اًم٘م٤مؾمؿ أيب: ُمـ وؾمٛمع هـ،191 ؾمٜم٦م وًمد ،اًمِم٤مـمبل إٟمّم٤مري

 اًمدواداري، اًمديـ وقمٚمؿ اًمدُمٞم٤مـمل،: قمٜمف وروى اًم٘م٤ميض، سم٘مل سمـ يزيد

 اًمٕمراق، إمم رطمؾ وهمػمهؿ، اًم٘مرر، اًمٜمِمق سمـ حمٛمد اًمديـ وذف

 ووزم. يمثػمة ومج٤مقم٦م يمرم، سمـ وقمٛمر اًمداهري، اًمسالم قمبد ُمـ ومسٛمع

 دار ُمِمٞمخ٦م ووزم ُمٍم دي٤مر دظمؾ صمؿ سمحٚم٥م، اًمبٝم٤مئٞم٦م احلدي٨م دار ُمِمٞمخ٦م

 ذا اعمٕم٤مرف، يمثػم ُمتٗمٜمٜم٤م، وم٤مضال ويم٤من ووم٤مشمف، طملم إمم اًمٙم٤مُمٚمٞم٦م احلدي٨م

 اًمتّمقف، ذم ُمّمٜمٗم٤مت وًمف ضم٤مٟم٥م، وًملم أظمالق، ويمرم وًمٓمػ، شمّمقف

اعم٘مٓمؿ سمسٗمح ودومـ هـ، 441 ؾمٜم٦م ؿمٕمب٤من ذم سم٤مًم٘م٤مهرة وشمقذم
 (2)

 . 

اعمٙمٜم٤مد إؾمح٤مق أسمق ،ُمٝمدي طمٗم٤مظ أيب سمـ حيٞمك سمـ إسمراهٞمؿ -94
(3)

 اإلُم٤مم ،

 أيب: ُمـ وؾمٛمع هـ،400 ؾمٜم٦م وًمد: واًمرطم٤مًملم اًمٗمْمالء أطمد اًمٜمحقي،

 قمٜمف أظمذ واًمٕمراق، اًمِم٤مم إمم ورطمؾ سم٢مؿمبٞمٚمٞم٦م، وـم٤مئٗم٦م رزىمقن اسمـ احلسلم

هـ444 ؾمٜم٦م سم٤مًمٗمٞمقم ُم٤مت اًمدُمٞم٤مـمل،
(4)

 .  

 اعمرادي، إؾمح٤مق أسمق سمٙمر، أيب سمـ يقؾمػ سمـ قمٞمسك سمـ إسمراهٞمؿ -93

 أصح٤مب ُمـ اًمٙمثػم ؾمٛمع اعمحدث، اإلُم٤مماًمديـ  ضٞم٤مء ،إٟمدًمز

 ويم٤من ديٜم٤م، ورقم٤م، قم٤معم٤م، ص٤محل٤م ويم٤من إرسمٕملم، سمٕمد وـمب٘متٝمؿ اًمسٚمٗمل

                                                           

 (.100ص) شاًمتٙمٛمٚم٦م صٚم٦م»(   يٜمٔمر: 2)

  .(21/42)  شاإلؾمالم شم٤مريخ» (109ص) شاًمتٙمٛمٚم٦م صٚم٦م» (   يٜمٔمر:1)

َوان: ُمديٜم٦م قمٔمٞمٛم٦م سم٢مومري٘مٞم٦م ، ُمٍّمت ذم اإلؾمالم ذم أي٤مم ُمٕم٤موي٦م، ريض اهلل قمٜمف 4) (  اًمَ٘مػْمَ

 (.3/310ش )ُمٕمجؿ اًمبٚمدان»يٜمٔمر: 

  .(2/341) شاًمققم٤مة سمٖمٞم٦م» (21/240)  شاإلؾمالم شم٤مريخ»(   يٜمٔمر: 3)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 ذم سم٤مرقم٤م ويم٤من. وأشم٘مٜمٝم٤م اعمٖم٤مرسم٦م يمت٤مسم٦م أطمسـ ُمـ وظمٓمف اخلط طمسـ

هـ440 ؾمٜم٦م سم٤مًم٘م٤مهرة شمقذم أًمٗم٤مفمف، وحت٘مٞمؼ وقمٚمقُمف احلدي٨م ُمٕمروم٦م
(1)

 .  

. اًم٘مٍمي احلٛمٞمدي، اًمّمٜمٝم٤مضمل، حمٛمد أسمق ،يقؾمػ سمـ قمٛمر سمـ اهلل قمبد -91

 اًمرهقين اًمٕمٚمؿ اسمـ اًمرمحـ قمبد زيد أيب ؿمٞمخف: قمـ طمدث اًمزاهد،

 واًمديـ، سم٤مًمٕمٚمؿ ُمِمٝمقرا ويم٤من اعمِم٤ميخ ُمـ مج٤مقم٦م وصح٥م سمٗمقائد،

 اًم٘م٤مهرة سمٔم٤مهر شمقرم ، واًمتؼمك ًمٚمزي٤مرة ُم٘مّمقدا واخلػم، سم٤مًمّمالح ُمذيمقرا

اعم٘مٓمؿ سمسٗمح ودومـ اعم٤مئ٦م، ىم٤مرب وىمد هـ401 ؾمٜم٦م أظمر رسمٞمع ذم
(2)

. 

 اعمِمٝمقريـ اعمِم٤ميخ أطمد يم٤من ،اًمٖمٜم٤مئؿ أسمق اعمٖمريب اًمسالوي أمحد -94

 ودومـ هـ403 ؾمٜم٦م سمٛمٍم شمقذم واًمتؼمك، ًمٚمدقم٤مء اعم٘مّمقديـ سم٤مًمّمالح،

اعم٘مٓمؿ سمسٗمح
(3)

.  

 اعمتّمقف، ،اعمٖمريب اًمبدوي اًمٕمب٤مس أسمق ،احلسٞمٜمل إسمراهٞمؿ سمـ قمكم سمـ أمحد -90

 سمٛمٙم٦م وأىم٤مم اًمبالد وـم٤مف سمٗم٤مس، وًمد اعمٍمي٦م، اًمدي٤مر ذم اًمِمٝمرة ص٤مطم٥م

 سمالد ذم ؿم٠مٟمف وقمٔمؿ سمٞمؼمس، اًمٔم٤مهر اعمٚمؽ أي٤مم ذم ُمٍم ودظمؾ. واعمديٜم٦م

 وىمؼمه هـ 401 ؾمٜم٦م سمٓمٜمٓم٤م شمقذم يمبػم، مجٝمقر ـمري٘متف إمم وم٤مٟمتس٥م ُمٍم

ُمٕمروف هٜم٤مك
(4)

 .  

 اًمديـ وضمٞمف ،اعمٖمريب اًمٓم٤مهر أسمق اًمٗم٘مٞمف حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ -92

. ؿُمْٙمر سْمـ اًمّّم٤مطم٥م سمٛمدرؾم٦م دّرس اعم٤مًمٙمل، اعمذه٥م أئٛم٦م ُمـ اًم٘مػمواين،

هـ401 ؾمٜم٦م ؿمٕمب٤من ذم سمٛمٍم شمقذم
 (5)

 .  

 اًمٗم٤مد، وىمٞمؾ ،اًمتٚمٛمس٤مين اعمزازم اهلل، قمبد أسمق اًمٜمٕمامن، سمـ ُمقؾمك سمـ حمٛمد -99

 ؾمٜم٦م وًمد.أؿمٕمريتف ذم ُمتٖم٤مًمٞم٤م يم٤من اًمٕم٤مروم٤م، اًمٕم٤مسمد، اًمزاهد اعم٤مًمٙمل،. اعمٖمريب

                                                           

 (.21/249)  شاإلؾمالم شم٤مريخ»(   يٜمٔمر: 2)

 (.431ص) شاًمتٙمٛمٚم٦م صٚم٦م»(   يٜمٔمر: 1)

 (.442ص) شاًمتٙمٛمٚم٦م صٚم٦م» (   يٜمٔمر:4)

 .(2/201) شإقمالم» (1/431) شاًمذه٥م ؿمذرات»(   يٜمٔمر: 3)

 ( .21/122)شاإلؾمالم شم٤مريخ»(   يٜمٔمر: 1)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 ُمـ ؾمٙمٜمدري٦مسم٤مإل ومسٛمع ُمٍم امم رطمؾ. سمتٚمٛمس٤من سمسٜم٦م سمٕمده٤م أو هـ404

 اًمرمحـ قمبد اعم١مرخ واعم٘مرىء. اهلٛمذاين قمكم اسمـ ضمٕمٗمر اعم٘مرىء اعمحدث

 اسمـ اًم٘م٤مؾمؿ أيب ُمـ وسم٤مًم٘م٤مهرة وهمػممه٤م، اًمّمٗمراوي، اعمجٞمد قمبد سمـ

 ذم آٟم٤مم سمخػم اعمستٖمٞمثلم ذم اًمٔمالم ُمّمب٤مح: »آصم٤مره ُمـ ومج٤مقم٦م، اًمٓمٗمٞمؾ

 وضمقه ذم اًمّم٤مرخ قمغم اعمٜمٙمر حمج٦م امم اًمقاضح اًمٜمقر»و شواعمٜم٤مم اًمٞم٘مٔم٦م

 اًمرسم٤مط سمٗمْمؾ آضمتٝم٤مد أهؾ واًمٕمب٤مد إضمٜم٤مد إقمالم»و شاًمّم٤مئح

سم٤مًم٘مراوم٦م ودومـ ، هـ424ؾمٜم٦م سمٛمٍم شمقذم ،شواجلٝم٤مد
(1)

 . 

 إٟمّم٤مري اهلل قمبد أسمق يقؾمػ سمـ حمٛمد سمـ يقؾمػ سمـ قمكم سمـ حمٛمد -200

 وًمد اًمٚمٖم٦م، ذم قمٍمه إُم٤مم اعم٘مرئ، اًمٕمالُم٦م اإلُم٤مم ،اًمديـ رىض ،اًمِم٤مـمبل

: قمٜمف وطمدث قمٜمف، اًمٜم٤مس وأظمذ سم٤مًم٘م٤مهرة شمّمدر هـ402 ؾمٜم٦م سمبٚمٜمسٞم٦م

 وهمػممه٤م، اًمٞمقٟمٞمٜمل احلسلم وأسمق اًمٔم٤مهري واسمـ واعمزي احل٤مرصمل ُمسٕمقد

اًمّمٖمرى سم٤مًم٘مراوم٦م ودومـ هـ،423 ؾمٜم٦م سمٛمٍم وشمقذم
 (2)

 .  

 سمزيـ اعمٕمروف ،اإلؿمبٞمكم إٟمدًمز اًمٕمب٤مس أسمق أمحد سمـ حمٛمد سمـ أمحد -202

 هـ401 ؾمٜم٦م سمتٜمٞمس وًمد إدي٥م، اعم٘مرئ اًمقاقمظ اعمٍمي يمت٤ميم٧م اًمديـ

هـ423 ؾمٜم٦م سم٤مًم٘م٤مهرة شمقذم
(3)

 . 

 اًمٗم٘مٞمف، ،اعم٤مًم٘مل اًمديـ ٟم٤مس قمّمٛمقن، سمـ حمٛمد سمـ يقؾمػ سمـ حمٛمد -201

 ذي ذم هب٤م وشمقذم ُمٍم وىمدم اًمسٚمٗمل، ؾمبط: قمـ وطمدث سمامًم٘م٦م، وًمد

هـ423 ؾمٜم٦م اًم٘مٕمدة
(4)

 . 

 اعم٘مرئ اًمتٚمٛمس٤مين اًمراؿمدي، قمكم، أسمق ،وحيٞم٤من سمـ اهلل قمبد سمـ احلسـ -204

هـ421 ؾمٜم٦م ٤مهب شمقذمو ، ُمٍم ؾمٙمـ ، اًمث٘م٦م اًمٕم٤مرف اعمح٘مؼ اإلُم٤مم
(5)

 . 

                                                           

 (.194ص) شاجلزائر أقمالم ُمٕمجؿ»(   يٜمٔمر: 2)

 (.1/421) شاًم٘مراء ـمب٘م٤مت( »21/140)  شاإلؾمالم شم٤مريخ»(   يٜمٔمر: 1)

 (.0/1202)  شسم٤مًمقومٞم٤مت اًمقاذم»(   يٜمٔمر: 4)

 (.21/144)  شاإلؾمالم شم٤مريخ»(   يٜمٔمر: 3)

 (.231ص) شاجلزائر أقمالم ُمٕمجؿ( » 422/ 2) شاًمٜمٝم٤مي٦م هم٤مي٦م»(   يٜمٔمر: 1)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 اًم٘مرر، شمقًمقا سمـ أمحد سمـ أمحد سمـ اًمرمحـ قمبد سمـ ؾمٕمٞمد سمـ قمثامن -203

اًمتٞمٜمٛمكم
(1)

 إدي٥م اًمٚمٖمقي اًمٜمحقي اعم٘مرئ اعم٤مًمٙمل قمٛمر أسمق اًمديـ ُمٕملم ،

 اسمـ ٟمٍم أيب: قمـ وطمدث ودُمِمؼ، وُمٍم سم٤معمٖمرب ؾمٛمع اًمِم٤مقمر،

 سمٛمٍم شمقذم واًمٗمْمالء، احلٚمبل واًم٘مٓم٥م طمٞم٤من أسمق قمٜمف ويمت٥م اًمِمػمازي،

هـ421 ؾمٜم٦م إول رسمٞمع ذم
 (2)

.  

 اعمِمٝمقر اًمديـ، ضٞم٤مء احلسـ، أسمق قمٗمٞمػ، سمـ يقؾمػ سمـ حمٛمد سمـ قمكم -201

 اهلل طمقط اسمـ: ُمـ ؾمٛمع اًمّمقذم، اًمِم٤مقمر، ،اًمٖمرٟم٤مـمل سم٤مخلزرضمل،

 قمـ رطمؾ. واًمؼمزازم اًمدُمٞم٤مـمل: ؿمٕمره ُمـ قمٜمف روى اهلٛمداين، وضمٕمٗمر

 ؿمٕمرا ًمف أن إٓ سم٤مًمزهد ُمِمٝمقرا ويم٤من سم٤مإلؾمٙمٜمدري٦م، وأىم٤مم ىمديام إٟمدًمس

. وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمبل ذم ُمقٟم٘م٦م ُمدائح وًمف ، اًمٕمريب اسمـ ؿمٕمر يِمبف

هـ424 ؾمٜم٦م أظمر رسمٞمع ذم وشمقذم دهرا، وقمٛمر وزُمـ أرض وىمد
(3)

. 

 ، ـمٚمح٦م أسمق وىمٞمؾ، إٟمدًمز ُمقؾمك أسمق ومرىمد سمـ قم٤مُمر سمـ حمٛمد سمـ أمحد -204

 وسم٤مًمزاوي٦م اًم٘مٓمبٞم٦م سم٤معمدرؾم٦م اإلقم٤مدة ووزم اخلٚمؼ، دء يم٤من ُمٍم، ؾمٙمـ

 سمـ اًمبٝم٤مء ُمـ اًمٜمحق ذم أُمثؾ ويم٤من. اًمٕم٤مص سمـ قمٛمرو سمج٤مُمع اًمتل

هـ429 ؾمٜم٦م سم٤مًم٘م٤مهرة وُم٤مت احل٤مل، ضٞمؼ اًمرزق، ُم٘مؽم اًمٜمح٤مس،
 (4)

 . 

 مج٤مل ،اًمتٚمٛمس٤مين  اهلل قمبد أسمق قمٛمر، سمـ اًمٕمزيز قمبد سمـ اهلل قمبد سمـ حمٛمد -200

 واؾمت٘مر ُمٍم امم اٟمت٘مؾ. سمتٚمٛمس٤من: وىمٞمؾ سمت٤مهرت، وًمد ،اًمزٟم٤مت اًمديـ،

. وهمػمه آؾمٙمٜمدري خمٚمقف سمـ اًمٕمزيز قمبد قمـ وم٠مظمذ سم٤مٓؾمٙمٜمدري٦م

 أهؾ ؿمٞمخ يم٤من وم٘مد يمثػمون مج٤مقم٦م سمف ومتخرج اًمٕمرسمٞم٦م إلىمراء وشمّمدر

                                                           

 ضمب٤مل، وهل: َُمٚم ؾ شملِمُ ، أو ُمؾ شملمأو  -سمٙمرس اًمت٤مء ُمع شمِمديد اًمالم-:ٞمٜمٛمّؾ شمِ (  2)

 هب٤م، ُمرايمش ُمديٜم٦م ذق ضمٜمقب ، وهلاًمؼماسمر يسٙمٜمٝم٤م وُمزارع ىمرى هب٤م سم٤معمٖمرب

 ُمٕمجؿ»اًمدوًم٦م.  أىم٤مم اًمذي سم٤معمٝمدي اعمسّٛمك شمقُمرت سمـ حمٛمد ظمروج أول يم٤من

  .(1/49) شاًمبٚمدان

 (.2/142) شاعمح٤مرضة طمسـ( »1/244) شاًمققم٤مة سمٖمٞم٦م»(   يٜمٔمر: 1)

 (.4/123) شاحلج٤مل درة( »21/104) شآؾمالم شم٤مريخ»(   يٜمٔمر: 4)

 (.2/440)  شاًمققم٤مة سمٖمٞم٦م»(   يٜمٔمر: 3)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 هـ،494 ؾمٜم٦م سم٤مإلؾمٙمٜمدري٦م شمقذم أهٚمٝم٤م، سمف خترج اًمٜمحق، ذم آؾمٙمٜمدري٦م

هـ 492 ؾمٜم٦م وىمٞمؾ
(1)

.  

 يقؾمػ سمـ قمكم سمـ اعمٚمؽ قمبد سمـ ؾمٚمٞمامن سمـ حمٛمد سمـ ؾمٚمٞمامن سمـ حمٛمد -202

، اهلل قمبد أسمق، اًمِم٤مـمبل اعمٕم٤مومري اًمٙمريؿ قمبد سمـ ظمٚمػ سمـ إسمراهٞمؿ سمـ

 اًمٕمزيز قمبد سمـ حمٛمد قمغم اًمرواي٤مت ىمرأ اإلؾمٙمٜمدري٦م، ٟمزيؾ اًمزاهد اًمّم٤مًمح

 شمقذم اًمّمٕمٞمدي، اًمب٤مري قمبد سمـ اًمٙمريؿ قمبد: اًمسبع قمٚمٞمف وىمرأ ؾمٕم٤مدة، سمـ

اهلجري اًمس٤مسمع اًم٘مرن ذم، سم٤مإلؾمٙمٜمدري٦م
(2)

 . 

اًم٘مسٜمٓمٞمٜمل اًمتٛمٞمٛمل حمٛمد سمـ ظمٚمٞمٗم٦م سمـ اهلل ظمٚمػ سمـ حمٛمد -209
(3)

 قمبد أسمق ،

 ُمٍم، امم رطمؾ. اًمٗم٘مٞمف إدي٥م، اًمٜمحقي، اًمِمٛمٜمل سم٤مسمـ اعمٕمروف اهلل،

. هب٤م اعمٕمدًملم اًمِمٝمقد أطمد ويم٤من قمٛمرو، ضم٤مُمع ذم وأىمرأ سم٤مًم٘م٤مهرة واؾمت٘مر

اًمس٤مسمع اًم٘مرن طمدود ذم سمٛمٍم شمقذم
(4)

 .  

    
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .( 229ص) شاجلزائر أقمالم ُمٕمجؿ»( 2/242) شاًمققم٤مة سمٖمٞم٦م»(   يٜمٔمر: 2)

 (.1/239) شاًمٜمٝم٤مي٦م هم٤مي٦م»(   يٜمٔمر: 1)

ُمديٜم٦م وىمٚمٕم٦م ي٘م٤مل هل٤م  :وهل – ، ويمرس اًمٓم٤مءاًمسلموومتح اًم٘م٤مف سمْمؿ -(  ىُمَسٜمْٓمِٞمٜمَِٞم٦ُم: 41)

ُمـ  ىمسٜمٓمٞمٜمٞم٦م اهلقاء، وهل ىمٚمٕم٦م يمبػمة ضمّدا طمّمٞمٜم٦م قم٤مًمٞم٦م ٓ يّمٚمٝم٤م اًمٓمػم وهل

 (.3/439ش )ُمٕمجؿ اًمبٚمدان»يٜمٔمر:  .طمدود إومري٘مٞم٦م مم٤م يكم اعمٖمرب

  .(444ص) شاجلزائر أقمالم ُمٕمجؿ» (2/202) شاًمققم٤مة سمٖمٞم٦م»(   يٜمٔمر: 3)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 ]القزى الثاهي اذلجزي[
: الدين موفق ،التؾؿساين اخلراشاين أمحد بن ابراهقم بن أمحد بن حمؿد -220

 وشؽن ادرشق ال رحل ادالؽي، الػؼقه الصويف، احلافظ، ادحدث،

 وأجاز التصوف خرقة وألبسه اجلؿقزي، الدين هباء: من شؿع. الؼاهرة

تؼريبا هـ777 شـة تويف ،له
(1)

. 

 اهلل عبد أبو الدين صؿس مجقل بن السالم عبد بن الؼاشم أيب بن حمؿد -222

 بؿديـة هـ916 شـة ولد الؼايض، العالمة ادالؽي التوكز ،الربعي

 بن يوشف ادحاشن كليب وبالؼاهرة هبا مجاعة من احلديث شؿع. توكس

 الؼضاة وقاض باحلافظ ادعروف القعؿوري الدمشؼي حمؿود بن أمحد

 وتول احلـبيل ادؼدد الواحد عبد بن إبراهقم بن حمؿد: الدين صؿس

 شـة اإلشؽـدرية قضاء وتول مدة، بالؼاهرة باحلسقـقة احلؽم كقابة

 إماماً  وكان العؾوم يف هبا يشتغل فلقام الؼاهرة إل ورجع عزل ثم هـ776

 ودياكة وعػة شؽون ذا عاداً  أصولقاً  فـوكه يف بارعاً  مػرساً  فؼقفاً  مػتقاً 

بالؼرافة ودفن هـ731 شـة بالؼاهرة صػر صفر يف تويف.الدمعة رسيع
(2)

 . 

 اًمٕمالُم٦م اسمـ ،اجلّٞم٤مين اًمديـ مج٤مل ُم٤مًمؽ سمـ اهلل قمبد سمـ حمٛمد سمـ حمٛمد -221

 اسمـ: ُمـ ؾمٛمع. سم٤مًم٘م٤مهرة ُم٘مٞمامً  يم٤من.اجلّٞم٤مين اًمديـ ؿمٛمس أظمق ُم٤مًمؽ، اسمـ

 اعمسٜمد ُمـ اًمديـ ضٞم٤مء احل٤مومظ قمّٛمف ًمف يمتبف اًمذي اجلزء اًمبخ٤مري

 اهلٞمئ٦م، مجٞمؾ إظمالق طمسـ ويم٤من. ٟمٔمؿ وًمف. حيدث ومل واًمٖمٞمالٟمٞم٤مت

هـ041 ؾمٜم٦م ؿمٕمب٤من قم٤مذ سم٤مًم٘م٤مهرة وشمقذم
 (3)

 .  

 اعمٕمروف ،اًمتقٟمز اًمرسمٕمل طمسـ سمـ اًم٘م٤مؾمؿ أيب سمـ اًمٕمزيز قمبد -224

 اًمٗم٘مٞمف اًمٕمالُم٦م. اعمٝمٛمٚم٦م اًمراء وؾمٙمقن اعمٝمٛمٚم٦م اًمدال سمٙمرس - سم٤مًمدروال

                                                           

 (.04ص) شاجلزائر أقمالم ُمٕمجؿ» (   يٜمٔمر: 2)

 اعم١مًمٗملم ُمٕمجؿ( »3/140) شاًمٙم٤مُمٜم٦م اًمدرر( »1/420) شاًمديب٤مج: »يٜمٔمر(  1)

 (.1/442) شاًمتقٟمسٞملم

 (.1/211) شاًمٕمٍم أقمٞم٤من»(   يٜمٔمر: 4)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 سمـ قمـ اًمٕمٚمقم أظمذ. ُمسٜم٤مً  اًمٕمٚمقم ذم ُمتٗمٜمٜم٤مً  وم٤مضالً  يم٤من اًمّمقذم إصقزم

 وم٠مىم٤مم اًم٘م٤مهرة ىمدم إمم اعمِمد: اًمديـ ٟم٤مس قمكم أيب اإلُم٤مم قمـ وسمبج٤مي٦م زيتقن

 اًمديـ سمره٤من: اًمٗم٤مضالن إظمقان اًمٗم٘مٞمٝم٤من وشمٗمٜمـ شمٗم٘مف وسمف حي٩م ومل هب٤م

 إصٗم٤مىمسٞم٤من إسمراهٞمؿ سمـ حمٛمد اسمٜم٤م حمٛمد: اًمديـ وؿمٛمس إسمراهٞمؿ

هـ044 ؾمٜم٦م طمدود ذم سم٤مًم٘م٤مهرة اًمدروال اًمديـ ريمـ شمقذم. اعم٤مًمٙمٞم٤من
(1)

 . 

 اعم٤مًمٙمل اًمٕمبدري اهلل قمبد أسمق ،احل٤مج اسمـ حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ حمٛمد -223

يم٤من وم٤مضال قم٤مروم٤م ي٘متدى  ُمٍم، وىمدم سمالده، ذم شمٗم٘مف ،ُمٍم ٟمزيؾ اًمٗم٤مد،

 اًمنمع ُمدظمؾ: »ُم١مًمٗم٤مشمف ُمـسمف، صح٥م أرسم٤مب اًم٘مٚمقب، ًمف شمآًمٞمػ ٟم٤مومٕم٦م 

 ذم واعمٜمك اًم٘مّمد سمٚمقغ»و شإَسار ويمٜمقز إٟمقار ؿمٛمقس»و شاًمنميػ

هـ040 ؾمٜم٦م سم٤مًم٘م٤مهرة شمقذم ،شاحلسٜمك اهلل أؾمامء ظمقاص
(2)

 .   

اًمتقٟمز اجلٕمٗمري اًمرمحـ قمبد سمـ حمٛمد سمـ حمٛمد -221
(3)

 اعم٤مًمٙمل اًمديـ ريمـ ،

 هـ،443 ؾمٜم٦م سمتقٟمس وًمد اعم٤مًمٙمل اًم٘مقسمع اسمـ اهلل، قمبد أسمق اًمٜمحقي،

 سم٤مًم٘م٤مهرة، واؾمت٘مر اًم٘مقاس، واسمـ قمس٤ميمر اسمـ: سمدُمِمؼ ؾمٛمع هب٤م، وشمٕمٚمؿ

هـ042 ؾمٜم٦م سم٤مًم٘م٤مهرة شمقذم ،سم٤مًمٜم٤مسي٦م وأقم٤مد سم٤معمٜمٙمقمتري٦م ودرس
(4)

. 

 أيب سمـ اهلل قمبد سمـ ُيقُٟمس سمـ حيٞمك سمـ َُمٜمُّْمقر سمـ َُمْسُٕمقد سمـ قِمٞمَسك -224

 اًمروح أسمق اًمديـ ذف اًم٘م٤ميض، اًمزواوي احلٛمػمي ،اعمٜمجالت احْل٤َمج،

 ىمدم صمؿ سمج٤مي٦م قمٚمامء قمـ أظمذ سمزواوة، هـ443 ؾمٜم٦م وًمد اعم٤مًمٙمك احلٛمػمي

 ُمـ إزهر، سم٤مجل٤مُمع ودرس اًم٘م٤مهرة دظمؾ صمؿ هب٤م، ومتٗم٘مف اإلؾمٙمٜمدري٦م

                                                           

 اعم١مًمٗملم ُمٕمجؿ( »4/220) شاحلج٤مل درة( »1/13) شاعمذه٥م اًمديب٤مج: »يٜمٔمر(  2)

 (.1/401) شاًمتقٟمسٞملم

 .(0/41ش  )إقمالم» (3/140ش  ) اًمٙم٤مُمٜم٦م اًمدرر» (   يٜمٔمر: 1)

 سم٢مومري٘مٞم٦م حمدصم٦م يمبػمة ُمديٜم٦م :وهل -وشمٙمرس وشمٗمتح شمْمؿ واًمٜمقن اًمت٤مء ْمؿسم-: شُمقٟمُِس (  4)

 (.1/40) شاًمبٚمدان ُمٕمجؿ: »يٜمٔمر .اًمروم سمحر ؾم٤مطمؾ قمغم

 .(2/114) شاًمققم٤مة سمٖمٞم٦م» (1/414) شاًمديب٤مج» (3/10) شاإلؾمالم ديقان»يٜمٔمر: (  3)
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ش احل٤مضم٥م ٓسمـ إُمٝم٤مت ضم٤مُمع ذح»و شآيمامل إيمامل: »ُم١مًمٗم٤مشمف

سمسٜم٦م سمٕمده٤م وىمٞمؾ هـ034 ؾمٜم٦م سم٤مًم٘م٤مهرة شمقذمش ُم٤مًمؽ اإلُم٤مم ُمٜم٤مىم٥م»و
(1)

. 

 اإلُم٤مم اعم٤مًمٙمل، اًمٗم٘مٞمف حمٛمد أسمق اًمديـ، مج٤مل ،اعمسٞمكم حمٛمد سمـ اهلل قمبد -220

 واًمٕمٚمقم اًمبدسمٕم٦م، اعمّمٜمٗم٤مت ص٤مطم٥م اعمتٗمٜمـ، اًمب٤مرع إوطمد، اًمٕمالُم٦م

 هم٤مي٦م: » آصم٤مره ُمـ واًمتٜم٘مٞمح، واإلوم٤مدة اجلقدة هم٤مي٦م ذم وشمّم٤مٟمٞمٗمف. اًمرومٞمٕم٦م

هـ033 سم٤مًم٘م٤مهرة شمقذم شاحلّمقل
(2)

.  

 احلافظ، ادحدث، الدين بدر ،الزواوي شامعقلإ بن عيل بن حمؿد -222

 واحلجار الشحـة ابن من فسؿع ادرشق إل رحل ثم ببجاية، تعؾم الػؼقه،

 هبا شـة غقؾة وقتل بالؼاهرة، وحدث. وغرهم الوزراء وشت

هـ771
(3)

.  

 ،التؾؿساين حجؾة أيب بن الواحد عبد بن بؽر أيب بن حيقى بن أمحد -229

 ولد الـاثر، األديب، الشاعر، احلـػي العباس أبو الدين، صفاب

 ويل ثم مفر، حتى به وولع باألدب واصتغل الؼاهرة ال اكتؼل بتؾؿسان،

 ادروءة، كثر وكان الؼاهرة، بظاهر مـجك بصفريج الصوفقة مشقخة

 احلديث يف مصـػا ثامكني من أكثر له آشتحضار، كثر الػضل، جم

 العجائب غرائب»و شالصبابة ديوان: »مـفا واألدب، والـحو والػؼه

 الطاعونب  الؼاهرة يف تويف شالسؾطان شؽردان»و شالغرائب وعجائب

هـ779
(4)

.  

 كثر يف مشاركة له ادالؽي، الػؼقه ،البجائي ادؾقؽم اهلل عبد بن حسن -210

 كان ادرشق، إل رحل ثم. وتعؾم كشل وهبا ببجاية، ولد العؾوم، من

                                                           

 (.244ص) شاجلزائر أقمالم ُمٕمجؿ» (4/220) شاحلج٤مل درة»يٜمٔمر:   (2)

 (.400ص) شاجلزائر أقمالم ُمٕمجؿ»(   يٜمٔمر: 1)

 (.244ص) شاجلزائر أقمالم ُمٕمجؿ( »3/204) شاًمٙم٤مُمٜم٦م اًمدرر(   يٜمٔمر: 4)

 شاجلزائر أقمالم ُمٕمجؿ» (2/111) شإقمالم( »2/410) شاًمٙم٤مُمٜم٦م اًمدرر»يٜمٔمر:  ( 3)

 .(443ص)
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 بالؼاهرة، الـاسية باددرشة وحدث فقه هوج مع العؾم كثر فاضال،

هـ777  شـة الؼاهرة تويف مجاعة مـه وشؿع وغرها،
(1)

 .  

 ،اًمتٚمٛمس٤مين اًمٕمجٞمز ُمرزوق سمـ حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ أمحد سمـ حمٛمد -212

 اهلل رمحف واًمده يمٜمػ ذم اعمنمق إمم رطمؾ قمبداهلل، أسمق اًمرطم٤مل، اعمحدث

 طم٘مف سم٤معمنمق قمرف وىمد وم٤مرىمف صمؿ اجلٚم٦م وًم٘مل وضم٤مور ومح٩م شمٕم٤ممم

 ذم ُمذيمقرون احلدي٨م قمٜمٝمؿ وروى اًمٕمٚمؿ قمٜمٝمؿ أظمذ اًمذيـ وؿمٞمقظمف

 اعمِم٤ميخ ُمـ ؾمٛمع ُمـ ذيمر ذم اعمستج٤مز اعمستقرم قمج٤مًم٦م: »اعمسامة ُمِمٞمختف

 ٟمحقاً  ؿمٞمقظمف وشمبٚمغ ،شواحلج٤مز واًمِم٤مم اعمٖمرب أئٛم٦م ُمـ أضم٤مز ُمـ دون

 شمدل اًمٗم٤مئدة يمثػمة سمديٕم٦م ُمتٜمققم٦م ومٜمقن ذم قمديدة وشمّم٤مٟمٞمٗمف ؿمٞمخ، أًمٗمل ُمـ

 اًمتٕمريػ ذم اًمِمٗم٤م يمت٤مب ذح»وش اًمٕمٛمدة ذح: »ُمٜمٝم٤م اـمالقمف يمثرة قمغم

 ودرس ؿمٕمب٤من إذف وم٠ميمرُمف اًم٘م٤مهرة ىمدم ،شاعمّمٓمٗمك سمح٘مقق

 اًم٘مدر، ضمٚمٞمؾ اًمِمٙمؾ طمسـ ويم٤من واًمٜمجٛمٞم٦م، واًمٍمهمتٛمِمٞم٦م سم٤مًمِمٞمخقٟمٞم٦م

وأؿمٝم٥م اًم٘م٤مؾمؿ اسمـ سملم سم٤مًم٘مراوم٦م ودومـ هـ021 ؾمٜم٦م سم٤مًم٘م٤مهرة شمقذمو
(2)

 .   

 اإلؾمٙمٜمدري٦م، ٟمزيؾ ،اًمّتقٟمز اًمٕمب٤مس أسمق قمٚمقان سمـ حمٛمد سمـ أمحد -211

 اًمزاهد، اعمح٘مؼ، اًمٗم٘مٞمف، اًمٕمالُم٦م، اإلُم٤مم، سم٤معمٍمي اًمِمٝمػم اعم٤مًمٙمل،

هـ 020  ؾمٜم٦م سم٤مإلؾمٙمٜمدري٦م شمقذم اًمٕم٤مسمد،
 (3)

. 

 اعم٘مرىء، اًمِم٤مومٕمل صمؿ اعم٤مًمٙمل ،اًمٕمب٤مس أسمق اعمتٞمجل، حمٛمد سمـ أمحد -214

 طمجر اسمـ قمـ سم٤مًم٘م٤مهرة وأظمذ هب٤م، وشمٕمٚمؿ آؾمٙمٜمدري٦م ؾمٙمـ اًمٗم٘مٞمف،

 سمٗمقة، شمقذمو ،سم٤مٓؾمٙمٜمدري٦م وم٤مىمرأ وقم٤مد. ومٝمد سمـ اًمت٘مل قمـ وسمٛمٙم٦م وهمػمه،

اًمث٤مُمـ اًم٘مرن أواظمر ذم وذًمؽ رؿمٞمد ُمديٜم٦م ىمرب وهل
 (4)

 .  

 
                                                           

 (.420ص) شاجلزائر أقمالم ُمٕمجؿ( »2/242) شاًمٖمٛمر إٟمب٤مء»(   يٜمٔمر: 2)

 شاعمٖمرب أقمالم ُمقؾمققم٦م»( 310ص) شآسمتٝم٤مج ٟمٞمؾ» (1/190ش )اًمديب٤مجش»يٜمٔمر: (  1)

 (.493ص)

 (.2/411) شؿمجرة اًمٜمقر»(   يٜمٔمر: 4)

 .(  121ص) شاجلزائر أقمالم ُمٕمجؿ»( 1/122) شاًمالُمع اًمْمقء»(   يٜمٔمر: 2)
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 ]القزى التاسع اذلجزي[ 
اعمج٤ميص اهلل ظمٚمػ سمـ حمٛمد سمـ اخل٤مًمؼ قمبد سمـ أمحد -213

(1)
 ؿم٤مقمراً  يم٤من ،

 ُم٤مت يمثػمة، وأه٤مضمل ُمدايح وًمف سم٤مًمِمٕمر، وشمٙمس٥م اًمبالد ـم٤مف ُم٤مهرًا،

هـ201 ؾمٜم٦م أظمر رسمٞمع ذم سم٤مًم٘م٤مهرة
(2)

 . 

 إدي٥م ،اإلؿمبٞمكم احلرضُمل زيد أسمق ظمٚمدون سمـ حمٛمد سمـ اًمرمحـ قمبد -211

 ُمـ مجٝمرة وقمغم شمقٟمس قمٚمامء قمغم شمتٚمٛمذ اًمِمٝمػم آضمتامقمل اًمٕم٤ممل اعم١مرخ

 ذم واعمِم٤مريم٦م واًمِمٕمر سم٤مًمٙمت٤مسم٦م ُمِمٝمقرا ويم٤من وإٟمدًمس، اعمٖمرب قمٚمامء

 رطمؾ شاًمٕمؼم» سمٙمت٤مسمف اإلؾمالُمٞم٦م احلْم٤مرة شم٤مريخ ذم ذيمره وظمٚمد. اًمٕمٚمقم

 ُم١مًمٗم٤مشمف وأؿمٝمر اعم٤مًمٙمٞم٦م، ىمْم٤مء وأقمٓمل. ُمٍم واؾمتقـمـ وهمرسم٤م ذىم٤م

  هـ 202 ؾمٜم٦م سمٛمٍم شمقذم. اعمٕمروف شم٤مرخيف
(3)

 . 

 ،اًمٗم٤مد اًمتٜمٛمكم اًم٘م٤مؾمؿ أسمق اًمديـ، ذف حمٛمد، سمـ قمكم سمـ ىم٤مؾمؿ -214

 سمٗم٤مس، واؾمت٘مر سمامًم٘م٦م، وًمد. إٟمدًمز اعم٤مًمٙمل اًمٗم٘مٞمف اعم٤مًم٘مل اعمٖمريب

 ، ش اًم٘م٤مؾمؿ أيب اًمِمٞمخ ومقائد ُمـ اًم٘م٤مدم حتٗم٦م »ؾمامه ُمروي٤مشمف ُمـ وطم٩م،

هـ 222ؾمٜم٦م سم٤مًم٘م٤مهرة وشمقذم
(4)

 . 

. آؾمٙمٜمدري٦م ؾمٙمـ ،اًم٘مسٜمٓمٞمٜمل ـم٤مضملم سمـ ؾمٕم٤مدة سمـ اهلل قمبد سمـ ؾم٤ممل -210

 ًمف وـم٤مر صٞم٧م ًمف وص٤مر سمف واظمتص مج٤مقم٦م سمـ اًمديـ سمره٤من اًم٘م٤ميض ٓزم

 شمردد ًمف ويم٤من. إؾمت٤مدار قمكم سمـ حمٛمقد اًمديـ مج٤مل صح٥م صقت،صمؿ

 شمقذم. أٟم٤مؿمٞمد وًمف ومٜمقن ذهٜمف وقمغم طمسٜم٦م وحم٤مرضة اًم٘م٤مهرة امم يمثػم

هـ210  ؾمٜم٦م سم٤مٓؾمٙمٜمدري٦م
(5)

 . 

                                                           

 (.2/413) ش اًمْمقء اًمالُمع» يٜمٔمر: . بالد اعمٖمرباًم٘مري  سمإطمدي وهل: : اعمج٤مص٦م(  2)

 .(1/1ش )اعمٖمرب أقمالم» (2/413) شاًمالُمع اًمْمقء»يٜمٔمر:  ( 1)

 (.410صش ) اعمٖمرب قمٚمامء ومٝم٤مرس» (4/21) شاحلج٤مل درة»يٜمٔمر:   ( 4)

 (.4/224) شاًمالُمع اًمْمقء( »  1/202) شإقمالم»(   يٜمٔمر: 3)

 أقمالم ُمٕمجؿ»( 4/131) شاًمالُمع اًمْمقء( »4/232) شاًمٖمٛمر إٟمب٤مء»يٜمٔمر:  ( 1)

 .(142ص) شاجلزائر
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 ،اعم٤مًمٙمل ،اعمٖمراوي اًمٕمب٤مس أسمق اًمديـ، ؿمٝم٤مب اهلل   قمبد سمـ حمٛمد سمـ أمحد -212

 ُمِم٤مضمرة اًمبس٤مـمل وسملم سمٞمٜمف ووىمع واًمٜمحق، وأصقًمف سم٤مًمٗم٘مف قم٤معًم٤م يم٤من

 ذم ظمٚمدون اسمـ يٕم٤مرض ويم٤من ومٞمٝم٤م، دم٤مدٓ قمٚمٛمٞم٦م ُمس٠مًم٦م سمسب٥م وُمِم٤ممت٦م

 وقملم. يمثػًما يٕمٔمٛمف مج٤مقم٦م سمـ اًمٕمز ويم٤من ويٜم٤مفمره، قمٚمٞمف ويٗمتل أطمٙم٤مُمف

 هـ210 قمنميـ ؾمٜم٦م سم٤مًم٘م٤مهرة وشمقذم ُمدة، سم٤مًم٘مْم٤مء
(1)

 . 

. اإلؾمٙمٜمدري٦م ٟمزيؾ ،اًم٘مسٜمٓمٞمٜمل ـم٤مطملم سمـ ؾمٕم٤مدة سمـ اهلل قمبد سمـ ؾم٤ممل -219

 أٟمف يدقمك ومٙم٤من هق وأُم٤م ُمقمم أٟمف ئمـ يم٤من طمتك ضمدا اًمٚمقن أؾمقد يم٤من

 اًمؼمه٤من ٓزم وىمد ؾمج٤مدة، قمٞمٜمٞمف وسملم اقمت٘م٤مد ومٞمف ًمٚمٜم٤مس ويم٤من أٟمّم٤مري

 صح٥م صمؿ صقت، ًمف وـم٤مر صٞم٧م ًمف وص٤مر سمف واظمتص مج٤مقم٦م سمـ

 ُمع ذًمؽ يمؾ اًم٘م٤مهرة إمم يمثػما وشمردد آؾمت٤مدار، قمكم سمـ حمٛمقد اجلامل

 ُم٤مت. ومٜمقن ذهٜمف وقمغم وطمٙم٤مي٤مت أٟم٤مؿمٞمد وًمف طمسٜم٦م حم٤مرضة

اًمثامٟملم ضم٤مز وىمد هـ210 ؾمٜم٦م ذم سم٤مإلؾمٙمٜمدري٦م
(2)

 . 

اًمبسٙمري اًمٗمزاري ومْمؾ سمـ ُمٜمّمقر سمـ يقؾمػ سمـ أمحد سمـ ٟم٤مس -240
(3)

، 

 سم٤مسمـ اشمّمؾ سمبسٙمرة وًمد، اعم١مرخ زي٤من أسمق ُمزين، سم٤مسمـ اعمٕمروف اعمٖمريب،

 شاًمرواة شم٤مريخ» ذم يمبػما يمت٤مسم٤م ومجع طمجر، اسمـ احل٤مومظ وٓزم ظمٚمدون،

 يبٞمْمف أن ىمدر ًمق»: طمجر اسمـ ىم٤مل ،ُمذر ؿمذر ومتٗمرق شمبٞمٞمْمف، ىمبؾ ُم٤مت

 هـ 214  ؾمٜم٦م سم٤مًم٘م٤مهرة وشمقذم ،شسمسٜم٦م ووم٤مشمف ىمبؾ قمٛمل جمٚمد ُمئ٦م ًمٙم٤من
(4)

 .  

                                                           

 شاحلج٤مل درة»( 1/242) شاًمالُمع اًمْمقء( »242ص) شآسمتٝم٤مج ٟمٞمؾ: »يٜمٔمر( 2)

 (.400ص) شاجلزائر أقمالم» (2/44)

 ذم اًمتّمقف أقمالم( .»0/124) شاًمٖمٛمر إٟمب٤مء( »4/131) شاًمالُمع اًمْمقء: »يٜمٔمر( 1)

 (.211ص) شاجلزائر

يٜمٔمر:  سمٚمدة سم٤معمٖمرب ُمـ ٟمقاطمل اًمزاب. هلو -اًمٙم٤مفاًمب٤مء وسمٙمرس -( سمِْسٙمَِرُة:4)

 (.  2/311ش )ُمٕمجؿ اًمبٚمدان»

 .(192ص) شاجلزائر أقمالم ُمٕمجؿ»( 1/423) شاًمٓم٤مًمع اًمبدر»يٜمٔمر: (  3)
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 سمتقٟمس شمٕمٚمؿ اعم٤مًمٙمل، اًمٗم٘مٞمف اجلزائري ،اًمّمٜمٝم٤مضمل ؾمٚمٞمامن سمـ قمثامن -242

هـ211 سم٤مًم٘م٤مهرة شمقذم وحم٤مرضة ومْمٞمٚم٦م ًمديف ويم٤مٟم٧م وُمٍم،
(1)

 .   

 جمد ، قمكم سمـ اسمراهٞمؿ سمـ حمٛمد سمـ أمحد سمـ ُمقؾمك سمـ حمٛمد سمـ ص٤مًمح -241

 ؾمٜم٦م وًمد سم٤مًمزواوي ويٕمرف ،اعم٤مًمٙمل اعمٖمريب احلسٜمل حمٛمد أسمق اًمديـ

 اًم٘مرآن طمٗمظ ،وقمٛمرة سمسٙمرة سملم أومري٘مٞم٦م ُمـ ُمدويم٤مل سم٘مري٦م هـ040

 اًمٙمقيؽ سمـ اًمنمف قمكم هب٤م ومسٛمع اًم٘م٤مهرة وىمدم. سم٤مًمٕمٚمقم واؿمتٖمؾ

 ظمػم سمـ واًمٙمامل اًمؽميمامين ومحٞمد مج٤مقم٦م سمـ واًمٕمز احلٜمبكم واجلامل

 وطم٩م وآظمريـ، اًمٕمراىمل واًمقزم اًمسقيٗمل واًمّمدر اًمٗمقي واًمٜمقريـ

 اًمّمبٞمبل اًمرمحـ وقمبد اًمٙمثػم اعمراهمل اًمزيـ قمكم اًمٜمبقي٦م سم٤معمديٜم٦م ومسٛمع

 ُمٜمف ؾمٛمع وطمدث واطمد همػم ًمف وأضم٤مز آظمريـ ذم ُمزروع اسمـ اسمٜم٦م ورىمٞم٦م

 ُمـ ًمٙمثػم ذايمرا ظمػما يم٤من وم٘م٤مل شم٤مرخيف ذم ؿمٞمخٜم٤م قمٚمٞمف وأصمٜمك اًمٗمْمالء

 شمقذم.ُمدة اًمنميٗم٦م سم٤معمديٜم٦م ضم٤مور اًمٕمٚمؿ، جم٤مًمس حلْمقر ُمالزُم٤م اًمٗم٘مف

اًمؼمىمٞم٦م سم٤مب ظم٤مرج اًمٕمراىمل اًمزيـ سمجقار ودومـ هـ249 ؾمٜم٦م سم٤مًم٘م٤مهرة
(2)

 . 

 سمف واٟمتٗمع ؾمٜم٦م ؾمتلم ٟمحق اًمؼمًمس ذم أىم٤مم  ،اعم٤مًمٙمل اعمٖمريب اًمري٤مطمل حمٛمد -244

 وإصٚملم، اًمٗم٘مف ذم سم٤مرقم٤م اخلٚمؼ طمسـ ويم٤من وهمػمهؿ، أهٚمٝم٤م ُمـ مج٤مقم٦م

 اًمٕمب٤مؾم٦م، سم٘مرب سم٘مري٦م هـ230 ؾمٜم٦م شمقذم. وهمػمه ُمرزوق اسمـ:  قمـ أظمذ

هب٤م ودومـ اعم٘مدس سمٞم٧م زي٤مرة ُمـ راضمع وهق
(3)

.  

اًمٖمرٟم٤مـمل قمبداهلل أسمق ،حمٛمد سمـ حمٛمد -243
(4)

 سمٛمٍم شمقذم سم٤مًمراقمل، اًمِمٝمػم 

 هـ214
(1)

 . 

                                                           

 شاًمذه٥م ؿمذرات( »1/219) شاًمالُمع ًمْمقءا( »4/122) شاًمٖمٛمر ٟمب٤مءإ»(  يٜمٔمر: 2)

 .(290ص) شاجلزائر أقمالم ُمٕمجؿ» (0/200)

 ذم اًمتّمقف أقمالم» (2/49) شاًمٖمٛمر إٟمب٤مء( »4/424) شاًمالُمع اًمْمقء: »يٜمٔمر(  1)

 (.204ص) شاجلزائر

 (. 1/231)  شاعمحت٤مج يمٗم٤مي٦م( »20/212) شاًمالُمع اًمْمقء»: يٜمٔمر(  4)

 أقمامل ُمـ اًمبػمة يمقرة ُمدن أىمدم وهل -اًمراء وؾمٙمقن اًمٖملم سمٗمتح-: هَمْرَٟم٤مـَم٦مُ (  3)

 =ذم ىمٚمزم سمٜمٝمر اعمٕمروف اًمٜمٝمر يِمّ٘مٝم٤م وأطمّمٜمٝم٤م وأطمسٜمٝم٤م وأقمٔمٛمٝم٤م إٟمدًمس
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 اًمِمٝم٤مب أمحد، سمـ قمكم سمـ اًمرمحـ قمبد سمـ حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ أمحد -241

 ىمديد واسمـ اًم٘م٤مي٤مت: قمـ سمٛمٍم وأظمذ اعمنمق إمم رطمؾ اًمٗم٘مٞمف، ،اًمبج٤مئل

 يمؾ ُمـ إقمٞم٤من قمٜمف أظمذ اًمٕمٚمقم، ذم شم٘مدم وهمػمهؿ، اًمسالم قمبد واًمٕمز

 وأظمذت واًمٕمروض، واعمٜمٓمؼ واًمٍمف واًمٕمرسمٞم٦م يم٤مًمٗم٘مف ومٜمقٟم٤م ُمذه٥م

اًمّم٤محلٞم٦م سمؽمسم٦م ودومـ  هـ240 ؾمٜم٦م سم٤مًم٘م٤مهرة شمقذم ، اًمٕمرسمٞم٦م قمٜمف
(2)

 .  

 قم٘مٞمؾ سمـ قمٛمر سمـ قمكم سمـ ص٤مًمح سمـ حمٛمد سمـ اًمرمحـ قمبد سمـ حيٞمك -244

 وشم٤مريخ واًمٕمرسمٞم٦م سم٤مًمٜمحق قم٤ممل اًمٜمحقي، اًمديـ ذف ،اًمٕمجٞمز اًمزرُم٤مين

 وٟمِم٠م قمجٞمس٦م سم٠مرض وًمد. اًمٕمٚمقم ُمـ يمثػم ذم ُمِم٤مريم٦م ًمف اًمّمح٤مسم٦م،

 قمٚمقم أؿمٞم٤مظمٝم٤م قمـ وم٠مظمذ وشمقٟمس، وقمٜم٤مسم٦م وسم٘مسٜمٓمٞمٜم٦م هب٤م وشمٕمٚمؿ سمبج٤مي٦م

 امم ورطمؾ. ذًمؽ وهمػم واًمبٞم٤من واعمح٤مين واًمٜمحق واًمتٗمسػم واحلدي٨م اًمٗم٘مف

 وـمراسمٚمس وىم٤مسمس ؾمٗم٤مىمس ذم مج٤مقم٦م قمٜمف وم٠مظمذ هـ203 ؾمٜم٦م اعمنمق

 واًمت٠مًمٞمػ ًمالىمراء ُمتّمدي٤م اًم٘م٤مهرة اؾمتقـمـ صمؿ ،وآؾمٙمٜمدري٦م اًمٖمرب

 اًم٘مديٛم٦م وآذومٞم٦م ـمقًمقن اسمـ وسمج٤مُمع سم٤مًمِمٞمخقٟمٞم٦م ودرس واعمٓم٤مًمٕم٦م

 ذايمرا احل٤مومٔم٦م، ىمقي ُمٗمقه٤م، ومّمٞمح٤م ٟمحقي٤م إُم٤مُم٤م ويم٤من وهمػمه٤م واخلروسمٞم٦م

 اعمت٘مدُم٦م اًمٜم٤مس أظمب٤مر ُمـ ُمستٙمثرة جلٛمؾ طم٤مومٔم٤م ُمت٘مٜم٦م، وٟمقادر يمثػمة عمٚمح

 اسمـ أًمٗمٞم٦م ذح: »ُم١مًمٗم٤مشمف أؿمٝمر ُمـ اًمّمح٤مسم٦م، وىم٤مئع ظمّمقص٤م وأي٤مُمٝمؿ

 اًمٜم٤مسي٦م اعمدرؾم٦م ُمـ سمٛمٜمزًم٦م هـ241 ؾمٜم٦م سم٤مًم٘م٤مهرة شمقذم شُم٤مًمؽ
(3)

 . 

 ،اًمٕمجٞمز اًمديـ، سمدر حمٛمد، سمـ اًمرمحـ قمبد سمـ حيٞمك سمـ حمٛمد -240

 سم٤مًم٘م٤مهرة، واؾمت٘مر ُمٍم امم سمج٤مي٦م ُمـ أسمقه رطمؾ اعم٤مًمٙمل، اًمٗم٘مٞمف اًمٜمحقي،

 قمٚمامء ُمـ مج٤مقم٦م وقمـ قمٜمف وأظمذ واًمده يمٜمػ ذم اًمؽممج٦م ص٤مطم٥م ومٜمِم٠م

                                                                                                                                                               

 وقمٚمٞمف اخل٤مًمص اًمذه٥م ؾمح٤مًم٦م ُمٜمف يٚم٘مط طمداّره، سمٜمٝمر أن ويٕمرف اًم٘مديؿ=

 (.3/291) شاًمبٚمدان ُمٕمجؿ: »يٜمٔمر. اعمديٜم٦م داظمؾ ذم يمثػمة أرطم٤مء

 (.012ص) شاعمٖمرب أقمالم ُمقؾمققم٦م»(   يٜمٔمر: 2)

 .(43ص) شاجلزائر أقمالم ُمٕمجؿ» (1/220) شاًمالُمع اًمْمقء»(   يٜمٔمر: 1)

 .(119ص) شاجلزائر أقمالم ُمٕمجؿ» (20/01) شاًمالُمع اًمْمقء»(   يٜمٔمر: 4)
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 ـمقًمقن سمج٤مُمع اًمٗم٘مف شمدريس ذم أسمٞمف ووم٤مة سمٕمد اؾمت٘مر صمؿ. اًم٘م٤مهرة

 هـ202  ؾمٜم٦م سم٤مًم٘م٤مهرة شمقذم ،وهمػمه٤م واخلروسمٞم٦م اًم٘مديٛم٦م وإذومٞم٦م
(1)

. 

 اًم٘م٤مهرة اؾمتقـمـ. واًمٗمرائض سم٤محلس٤مب اًمٕم٤ممل اًمّمقذم، اًمزواوي، قمٞمسك -242

. واحلس٤مب اًمٗمرائض ذم اعمبتدئلم سمٕمض قمٚمٞمف وىمرأ. آزهر سم٤مجل٤مُمع وأىم٤مم

هـ202  ؾمٜم٦م سمٛمٍم شمقذم صقومٞم٤م، ص٤محل٤م ويم٤من
(2)

. 

د -249  زهمدان سم٤مسمـ قمرف ،اعمقاه٥م أسمق اًمديـ ذف اًمتقٟمز، أمحد سمـ حمٛم 

 إزهر قمٚمامء ُمـ وهق هـ 210 ؾمٜم٦م سمتقٟمس وًمد اًمقوم٤مئل، اًمِم٤مذزم

 يٖمٚم٥م ويم٤من اًمٚمدٟمٞم٦م، اًمٙمت٥م وأًّمػ اًمرسم٤مٟمٞم٦م اعمقؿمح٤مت قمٛمؾ إقمٞم٤من،

 ومٞمف اًمٜم٤مس ومٞمتٙمٚمؿ إزهر اجل٤مُمع ذم ويتاميؾ ومٞمتٛمِمك احل٤مل ؾمٙمر قمٚمٞمف

 يمت٤مب ًمف طمسد، ُمـ ضمسد ظمال وُم٤م وىمبح٤مً  طمسٜم٤مً  أقمٞمٜمٝمؿ ذم ُم٤م سمحس٥م

 قمـ أظمذ إوًمٞم٤مء، أظمب٤مر ذم إذيمٞم٤مء ويمت٤مب اًمٓم٤مئٗم٦م قمٚمؿ ذم اًم٘م٤مٟمقن

 اًمِمٛمس ُمٜمٝمؿ مج٤مقم٦م قمٜمف أظمذ ًمٚم٘م٤مهرة، اٟمت٘مؾ صمؿ قمروم٦م اسمـ أصح٤مب

 ودومـ سم٤مٕزهر، قمٚمٞمف وصكم سم٤مًم٘م٤مهرة هـ 221 ؾمٜم٦م شمقذم. سمف واٟمتٗمع اًمٚم٘م٤مين

اًم٘مراوم٦م ُمـ ىمريب٤م اًمِم٤مذًمٞم٦م سم٤مًمؽمسم٦م
(3)

 . 

    

                                                           

 .(119ص) شاجلزائر أقمالم ُمٕمجؿ» (20/04) شاًمالُمع اًمْمقء»(   يٜمٔمر: 2)

 .(244ص) شاجلزائر أقمالم ُمٕمجؿ»( 4/219) شاًمالُمع اًمْمقء»(   يٜمٔمر: 1)

 اعم١مًمٗملم ُمٕمجؿ(  »2/400) شاًمٜمقر ؿمجرة( »0/44) شاًمالُمع اًمْمقء: »يٜمٔمر( 4)

 (.1/329) شاًمتقٟمسٞملم
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 ]القزى العاشز اذلجزي[
 ،إٟمّم٤مري قمبداهلل أسمق صٕمد سمـ اًمٗمْمؾ أيب سمـ أمحد سمـ حمٛمد -230

 ُمٜم٤مىم٥م ذم اًمٜمرسيـ روض٦م: »ُم١مًمٗم٤مشمف ُمـ اًمٕمالُم٦م اًمٗم٘مٞمف اًمتٚمٛمس٤مين،

 شاعمٜم٤مىم٥م ُمـ اهلل ٕوًمٞم٤مء ومٞمام اًمث٤مىم٥م اًمٜمجؿ»و ،شاعمت٠مظمريـ إرسمٕم٦م

هـ902 سمٛمٍمؾمٜم٦م  شمقذم  شاإلؾمالم ُمٗم٤مظمر»و
 (1)

 .  

 اًمٗمٝم٤مُم٦م، اعمت٘مـ واعمح٘مؼ اًمٕمالُم٦م، اًمٕم٤ممل اإلُم٤مم اًمِمٞمخ ،ؿم٘مػم سمـ أمحد -232

 ٟمزيؾ ؿم٘مػم، سم٤مسمـ اعمٕمروف اًمٜمحقي، اًمتقٟمز اعمٖمريب اًمديـ ؿمٝم٤مب

 اًمٕمب٤مد اًمرطمٞمؿ قمبد اًمسٞمد اعم٘مر قمٜمف أظمذ اعمح٘م٘ملم، ُمِم٤مهػم ُمـ اًم٘م٤مهرة،

هـ909 ؾمٜم٦م اًم٘مٕمدة ؾم٤مدس آصمٜملم يقم سمٛمٍم شمقذم. وهمػمه
 (2)

 .  

 قمـ اًمٓمريؼ أظمذ ،اًمقزم اًمٕم٤مسمد اًمّم٤مًمح اًمِمٞمخ اًمزواوي، حمٛمد سمـ أمحد -231

 أًمػ قمنميـ واًمٚمٞمٚم٦م اًمٞمقم ذم ورده ويم٤من اًمبٚم٘مٓمري، ؿمٕمب٤من اًمِمٞمخ

 ويم٤من وؾمٚمؿ، قمٚمٞمف اهلل صغّم  اًمٜمّبّل  قمغم صالة أًمػ وأرسمٕملم شمسبٞمح٦م

 ٓ ُم٤م اًمٜمّٗمقس ذم ىمقًمف يٗمٕمؾ اعمٕم٤مين، إًمٗم٤مفمٚمٓمٞمػ ضمزل زاهدا، قم٤مسمدا،

 ُمٍم إمم ضم٤مء قمثامن اسمـ ىمت٤مل إمم اًمٖمقري ؾم٤مومر وعم٤م واعمث٤مين، اعمث٤مًم٨م شمٗمٕمٚمف

 إمم ومتقضمف اًمبٓمـ، داء ومٚمح٘مف أوًمٞم٤مئٝم٤م سمٕمض ومٕم٤مرضف قمٜمٝم٤م، قمثامن اسمـ ًمػمد

اًمقطمش دُمٜمٝمقر
(3)

 ؾمٜم٦م ووم٤مشمف ويم٤مٟم٧م هب٤م، ودومـ اًمٓمريؼ ذم ومامت ،

هـ911
(4)

 . 

                                                           

يمٗم٤مي٦م » (194ص) شأقمالم اًمتّمقف ذم اجلزائر» (2/402) شاًمٜمقر ؿمجرة»(   يٜمٔمر: 2)

 . ( 1/121) شاعمحت٤مج

 (.1/200) شاعمٖمرب أقمالم( »2/240) شاًمس٤مئرة اًمٙمقايم٥م»(   يٜمٔمر: 1)

 وسملم سمٞمٜمٝم٤م سمٚمدة  - اًمٜمقن وؾمٙمقن واعمٞمؿ اًمدال ٗمتحسم -: اًمقطمش دُمٜمٝمقر(   4)

 اًمٖمرسمٞم٦م إقمامل ُمـ زومتك سمٛمريمز ىمري٦م وهل ُمٍم، ـمريؼ ذم واطمد يقم اإلؾمٙمٜمدري٦م

  شاًمبٚمدان ُمٕمجؿ( »1/11) شرُمزي ىم٤مُمقس: »يٜمٔمر. اًمٕمرسمٞم٦م ُمٍم سمجٛمٝمقري٦م

(1/301.) 

 أقمالم( »20/211) شاًمذه٥م ؿمذرات( »2/211) شاًمس٤مئرة اًمٙمقايم٥م: »يٜمٔمر(   3)

 (.202ص) شاجلزائر ذم اًمتّمقف
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 اعمح٘مؼ احل٤مومظ اًمٙمبػم اًمٗم٘مٞمف اًمٕم٤ممل ،اًمتقٟمز اهلل   قمبد أسمق ُم٤مهمقش أمحد -234

 ُمتٗمٜمٜم٤مً  سم٤معمٕم٘مقٓت أهٚمٝم٤م أقمٚمؿ ويم٤من ومحّمؾ، سمتقٟمس ىمرأ اًمب٤مرع، اعمٕم٘مقزم

 واًمٞمسٞمتٜمل اًمٕمٞمز اًمٕمب٤مس أسمق قمٜمف أظمذ ، اًمبخ٤مري ًمّمحٞمح طم٤مومٔم٤مً  ٟمحقي٤مً 

 ودظمؾ ُمٝم٤مضمراً  ُمٜمٝم٤م ظمرج شمقٟمس قمغم اًمٓم٤مهمٞم٦م اؾمتقمم وعم٤م اًمٗم٤مد،

 قمٜمد ظمّمقص٤مً  طمٔمقة وٟم٤مل يمثػماً  قمٚمٞمف وأصمٜمقا سمٕمٚمامئٝم٤م واضمتٛمع إؾمٓمٜمبقل

 عمٍم ورضمع وم٤مُمتٜمع هب٤م اإلىم٤مُم٦م ُمٜمف وـمٚم٥م وم٠ميمرُمف ؾمٚمٞمؿ اًمسٚمٓم٤من

 طمدود ذم سمٛمٍم شمقذم اًمٗمٜمقن، ذم درضمتف ُمـ وشمٕمجبقا سمٕمٚمامئٝم٤م واضمتٛمع

هـ910 ؾمٜم٦م
(1)

. 

 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 (.2/493) شاًمٜمقر ؿمجرة( »190ص) شآسمتٝم٤مج ٟمٞمؾ»(   يٜمٔمر: 2)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 العربي المغرب أعالم من بمصر توفي منب لمتقيتذكير ا 41

 اذلجزي[]القزى احلادي عشز 
 اًمٕمب٤مس، أسمق اًمٕمٞمش، أيب سمـ اًمرمحـ قمبد سمـ حيٞمك سمـ حمٛمد سمـ أمحد -233

اعم٘مري
(1)

 اًمٙمالم قمٚمؿ ذم آي٦م يم٤من احل٤مومط، إدي٥م، اعم١مرخ، ،اًمتٚمٛمس٤مين 

 واخلٓم٤مسم٦م اًمٗمتقى وٓي٦م هـ2011 ؾمٜم٦م اًمٞمف أؾمٜمدت واحلدي٨م، واًمتٗمسػم

 إٟمدًمس همّمـ ُمـ اًمٓمٞم٥م ٟمٗمح:» آصم٤مره ُمـ اًم٘مرويلم، ضم٤مُمع ذم وآُم٤مُم٦م

 أس، روض٦م»و شاخلٓمٞم٥م اسمـ اًمديٜم٤م ًمس٤من وزيره٤م وذيمر اًمرـمٞم٥م

 ُمرايمش: احلرضشملم أقمالم ُمـ ًم٘مٞمتٝمؿ ُمـ ذيمر ذم آٟمٗم٤مس، اًمٕم٤مـمرة

 هـ2032 ؾمٜم٦م أظمرة مج٤مدى ذم سمدُمِمؼ وىمٞمؾ سم٤مًم٘م٤مهرة شمقذم شووم٤مس

اعمج٤موريـ سمٛم٘مؼمة ودومـ
 (2)

 .  

 اًمِمٞمخ ،اًم٘مػمواين ،اعمرسات ظمٚمػ سمـ حمٛمد اًمديـ مج٤مل سمـ اًم٘م٤مؾمؿ أسمق -231

 ًمف وأضم٤مز اعم٘مري اًمٕمب٤مس أيب: قمـ أظمذ ، اإِلُم٤مم إصٞمؾ اًمٕمٚمؿ اجلٚمٞمؾ

 اًمدؿمٓمقـمل واًمِمٞمخ إضمٝمقري اًمٜمقر ًمف وأضم٤مز وروايتف ُم١مًمٗم٤مشمف مجٞمع

 ُم٤مت. وهمػمه، اًمثٕم٤مًمبل قمٞمسك اًمِمٞمخ: قمٜمف وأظمذ. وهمػمهؿ اًمبٙمري

.هـ2041 ؾمٜم٦م صٗمر ذم سمٛمٍم
 (3)

 .  

 ،اًمِم٤موي ،زيمري٤م أسمق قمٞمسك سمـ اهلل قمبد سمـ حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ حيٞمك -234

 اعمٚمٞم٤مين اعم٤مًمٙمل، اًمٗم٘مٞمف اعمٗمرس، اًمٜمحقي اًمِم٤موي زيمري٤م، أسمق قمٞمسك

. اًمنميػ سم٤مٕزهر ًمالىمراء شمّمدر اإِلُم٤مم، اًم٘مدوة إؾمت٤مذ اًمِمٞمخ اجلزائري

 رضم٤مهل٤م ُمـ إقمالم وًم٘مل دُمِمؼ قمغم ـمري٘مف ذم ومٛمر شمريمٞم٤م امم رطمؾ صمؿ

 طم٤مؿمٞم٦م »وش  ُم٤مًمؽ ٓسمـ اًمتسٝمٞمؾ ذح: » ُم١مًمٗم٤مشمف ُمـ. اًم٘م٤مهرة امم ورضمع

                                                           

 سمر ذم سم٤معمٖمرب ُمديٜم٦م :وهل -اًمراء وختٗمٞمػ اًم٘م٤مف ؾمٙمقناعمٞمؿ و ٗمتحسم-: َُمْ٘مَرةُ (  2)

 ُمٕمجؿ: »يٜمٔمر .ومراؾمخ صمامٟمٞم٦م ـمبٜم٦م وسملم سمٞمٜمٝم٤م مّح٤مد سمٜمل ىمٚمٕم٦م ُمـ ىمريب٦م اًمؼمسمر

 (.1/201) شاًمبٚمدان

( 2191ص)  شاعمٖمرب أقمالم ُمقؾمققم٦م( »409ص) شاجلزائر أقمالم ُمٕمجؿ»(   يٜمٔمر: 1)

 (.433ص)  شاعمٖمرب قمٚمامء ومٝم٤مرس»

 .(1/212) شاعمٖمرب أقمالم» (2/331) شاًمٜمقر ؿمجرة»(   يٜمٔمر: 4)
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 ؾمٜم٦م وذم ،شزاده ؿم٤مه حلرضة اًمس٤مدة ارشم٘م٤مء»وش اعمرادي ذح قمغم

 ضمثامٟمف ٟم٘مؾ صمؿ سم٤مًمؼم ودومـ اًمسٗمٞمٜم٦م ذم وهق ومامت ًمٚمح٩م ذه٥م هـ2094

اًمٙمؼمى سم٤مًم٘مراوم٦م ودومـ اًم٘م٤مهرة امم
(1)

 . 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 شاجلزائر أقمالم ُمٕمجؿ» (2/123) شإقمالم» (2/312) شاًمٜمقر ؿمجرة»يٜمٔمر: (  2)

 (.2002)صشومٝم٤مرس قمٚمامء اعمٖمرب» ( 224ص)
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 ]القزى الثاًً عشز اذلجزي[ 
 ومسٛمك دٓور، اؾمٛمف يم٤من ،اعمِمٝمقر اخلٓم٤مط اجلزائري اهلل قمبد سمـ طمسلم -230

 صٞمتف، وؿم٤مع أىمراٟمف ووم٤مق اًمٜم٤مس، سملم ظمٓمقـمف اؿمتٝمرت طمسٞمٜم٤م، ٟمٗمسف

هـ2211 ؾمٜم٦م سم٤مًم٘م٤مهرة شمقذم يمثػمون، أٟم٤مس اخلط قمٜمف وأظمذ
(1)

. 

 قمبداهلل أسمق اًمنميػ أمحد سمـ يقؾمػ سمـ أمحد سمـ اًمٓمٞم٥م سمـ حمٛمد -232

 إدي٥م ااعم٤مًمٙمل اًمٗم٘مٞمف اًمٕم٤ممل  اًمِم٤مقمر، اًمٗم٤مد اًمقزاين اًمٕمٚمٛمل ، اًمٗم٤مد

د واسمٜمف اعمسٜم٤موي أمحد واًمِمٞمخ واًمده قمـ أظمذ. اًمِم٤مقمر  سمـ وحمٛمد حمٛم 

 ُم١مًمٗمف ًم٘مٞمف ومٞمٛمـ اعمٓمرب إٟمٞمس» يمتبف ُمـ ومج٤مقم٦م، اًمٗم٤مد اًم٘م٤مدر قمبد

 ؾمٜم٦م سم٤مًم٘م٤مهرة شمقذم ،شاًمثامن اًمٜمٖمامت ُمٕمروم٦م ذم رؾم٤مًم٦م»و شاعمٖمرب أدسم٤مء ُمـ

هـ2243
 (2)

 .  

اًمسقد اًمتٙمِمتل، اًمٔمريٗمل حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ -239
(3)

 قمـ أظمذ ،اًمٗم٘مٞمف 

 ُمرضمٕمف سمٛمٍم شمقذم ٟم٤مس، سمـ أمحد قمـ سمدرقم٦م قمـ وأظمذ ص٘مٕم٦م، ُمِم٤ميخ

 سمبٚمد ومدومٜمف وـمٜمف إمم ومحٚمف أمحد سمـ حمٛمد أظمٞمف اسمـ ومحٜمٓمف احل٩م، ُمـ

.هـ2244 ؾمٜم٦م شمٙمِم٧م
 (4)

 .  

 ًمف. اعم٤مًمٙمل اًمٗم٘مٞمف ،اًمٗم٤مد اهلل قمبد أسمق زيمري، سمـ اًمرمحـ قمبد سمـ حمٛمد -210

 اعمٝمامت»و ،شًمٚمبخ٤مرّي  اًمّمحٞمح اجل٤مُمع قمغم طم٤مؿمٞم٦م: »ُمٜمٝم٤م ُمّمٜمٗم٤مت،

 صالة ذم واإلقمالم اإلعم٤مم»و شسم٤مًمٗمريدة اعمسٛمك اًمٜمٔمؿ ذح ذم اعمٗمٞمدة

هـ 2233 ؾمٜم٦م سمٛمٍم شمقذم ،شاًمسالم قمبد ُمِمٞمش اسمـ اًم٘مٓم٥م
 (5)

 .  

                                                           

 .(99ص) شاجلزائر أقمالم ُمٕمجؿ» (1/11ش )اًمدرر ؾمٚمؽ»(   يٜمٔمر: 2)

 شاعمٖمرب قمٚمامء ومٝم٤مرس» ( 4/204) شإقمالم» (2/321)  شاًمٜمقر ؿمجرة»(   يٜمٔمر: 1)

 (.443ص)

سمٚمد سم٤معمٖمرب، وهل ُمديٜم٦م صٖمػمة سمٜمقاطمل إومري٘مٞم٦م،  :وهل-اًمسلمسمْمؿ -(  ؾُمقؾَم٦ُم:4)

 (.4/122ش )ُمٕمجؿ اًمبٚمدان»سمٞمٜمٝم٤م وسملم ؾمٗم٤مىمس يقُم٤من. يٜمٔمر: 

 (.1/212) شاعمٖمرب أقمالم»(   يٜمٔمر: 3)

 .(411 ص) شاًمٜمقر ؿمجرة» (4/290) شٕقمالما»(  يٜمٔمر: 1)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 اعم٤مًمٙمل، إزهري اًمتٚمٛمس٤مين إٟمدًمز اًمٕمب٤مس أسمق اًمٕمريب أمحد سمـ أمحد -212

 وأيب اعمٙمل اًمبٍمي ؾم٤ممل سمـ اهلل قمبد ؾم٤ممل أيب اإلُم٤مم: قمـ احلدي٨م أظمذ

: قمٜمف وأظمذ وهمػممه٤م، اًمِم٤مومٕمٞملم اعمٙمل اًمٜمخكم حمٛمد سمـ أمحد اًمٕمب٤مس

 وهمػممه٤م، احلسٞمٜمل اعم٘مدد ُمقؾمك سمـ قمكم واًمسٞمد احلٗمٜمل ؾم٤ممل أسمق اًمِمٞمخ

هـ2212 ؾمٜم٦م سم٤مًم٘م٤مهرة وشمقذم
(1)

 . 

 سمتٚمٛمس٤من وًمد ،إٟمدًمز اًمتٚمٛمس٤مين حمٛمد سمـ قمكم سمـ قمثامن سمـ أمحد -211

 ُمٍم قمٚمامء قمـ وأظمذ اعمنمق إمم ورطمؾ ُمِم٤مخيٝم٤م، قمـ وأظمذ هب٤م، وٟمِم٠م

 سم٤مًم٘م٤مهرة واعمٖمرب،شمقذم اعمنمق ُمـ قمٚمامء قمٜمف وأظمذ واحلرُملم، واًمِم٤مم

هـ2212 ؾمٜم٦م
(2)

 . 

 اًمتٚمٛمس٤مين سم٤معمٜمقر اعمٕمروف ،اهلل قمبد أسمق أيقب، سمـ اهلل قمبد سمـ حمٛمد -214

 ـمٚم٥م ذم رطمؾ. اعم٤مًمٙمٞم٦م وم٘مٝم٤مء ُمـ اًمرطم٤مًم٦م، إدي٥م، اًمٙمبػم، اعمحدث

وشمقمم اًمتدريس . آظمرون واضم٤مزه اعمنمق قمٚمامء ُمـ يمثػم قمـ وم٠مظمذ اًمٕمٚمؿ،

هـ2204 ؾمٜم٦مذم ؿمقال  سمٛمٍم شمقذمسم٤مجل٤مُمع إزهر، 
(3)

. 

 اًمّم٤مًمح اًمِمٞمخ ،اًمسقد اجلزوزم اجلٕمٗمرى مجٞمؾ سمـ قمكم سمـ أمحد -213

 ورد صمؿ سمالده قمٚمامء قمغم ىمٚمٞمال سم٤مًمٕمٚمؿ واؿمتٖمؾ اًمزاهد، اًمّمقذم اًمٜم٤مؾمؽ

 اًمري٤مضٞم٤مت ُمـ يمثػما اجلؼمت اًمِمٞمخ قمغم ُمٕمٜم٤م وىمرأ هـ2221 ذم ُمٍم إمم

 وأصٞم٥م جم٤مهدا اًمروم إمم وذه٥م ومس٤مح اجلذب قمٚمٞمف همٚم٥م. ُمِم٤مريم٦م ُمع

 قمٚمٞمف وقمرض٧م اًمؽميمٞم٦م اًمٚمٖم٦م وشمٕمٚمؿ سمرأ طمتك وقمقًم٩م سمدٟمف ذم سمجراطم٤مت

 ؾمٜم٦م إول رسمٞمع ذم شمقذم. احل٤مل اظمٗم٤مء قمٚمٞمف واًمٖم٤مًم٥م ي٘مبٚمٝم٤م ومٚمؿ اًمدٟمٞم٤م

.سم٤مًم٘مراوم٦م ودومـ هـ2290
 (4)

.   

    

                                                           

 (.4/121) شاعمٖمرب أقمالم( »44ص) شاجلزائر أقمالم ُمٕمجؿ» (   يٜمٔمر: 2)

 ( .22ص) شاجلزائر ذم اًمتّمقف أقمالم(.»40ص) شاجلزائر أقمالم ُمٕمجؿ: »يٜمٔمر(   1)

 .(410ص) شاجلزائر اًمتّمقف ذم أقمالم»  (09ص) شاجلزائر أقمالم ُمٕمجؿ»(   يٜمٔمر: 4)

 (.2/102) شآصم٤مر قمج٤مئ٥م»(   يٜمٔمر: 3)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 ]القزى الثالث عشز اذلجزي[ 
 وشمٕمٚمؿ ٟمِم٠م ،احلٜمٗمل اًمٕمٜم٤ميب سم٤مسمـ اعمٕمروف حمٛمد، سمـ طمسلم سمـ حمٛمد -211

 سمٛمٍم ومتقذم اعمنمق، امم ورطمؾ. ومٞمٝم٤م احلٜمٗمٞمٜم٦م ىمْم٤مء ووزم اجلزائر سمٛمديٜم٦م

 هـ2104 ؾمٜم٦م
(1)

. 

 اًم٘م٤ميض ،سم٤مًمٕمٜم٤ميب اًمِمٝمػم حمٛمد، سمـ طمسلم سمـ حمٛمد سمـ حمٛمقد سمـ حمٛمد -214

 إمم وقم٤مد ُمٜمٝم٤م وطم٩م. آؾمٙمٜمدري٦م وٟمزل اعمنمق إمم رطمؾ. احلٜمٗمل

 اًمٗمرٟمسٞمقن، ٟمٗم٤مه ؾمٜم٦م سمحقازم ًمٚمجزائر اًمٗمرٟمز آطمتالل وسمٕمد اجلزائر،

 وفمٞمٗم٦م سم٤مؿم٤م قمكم حمٛمد ومقٓه سم٤مٓؾمٙمٜمدري٦م، واؾمت٘مر ُمٍم، امم ومتقضمف

 صمب٧م»وش  اجلٜمقد ٟمٔم٤مم ذم اعمحٛمقد اًمسٕمل: »آصم٤مره ُمـ ومٞمٝم٤م، احلٜمٗمٞم٦م اًمٗمتقى

 ؾمٜم٦م سم٤مإلؾمٙمٜمدري٦م شمقذمش اًمتجقيد قمٚمؿ ذم اًمٕمزيز»و شاجلزائري

هـ2140
(2)

 . 

. واصٓمالطم٤مهت٤م اًمٚمٖم٦م سمٛمٗمردات قم٤ممل ،اًمتقٟمز ؾمٚمٞمامن سمـ قمٛمر سمـ حمٛمد -210

 ذم ًمٚمٙمت٥م ُمّمحح٤م وم٤مظمتػم وُمٍم، اًمسقدان إمم ورطمؾ. شمقٟمس ذم وًمد

 سمٛمسجد احلدي٨م ذم دروس إًم٘م٤مء قمغم قمٙمػ. سمٛمٍم زقمبؾ أيب ُمدرؾم٦م

 قمغم رشمبفش اًمٓمبٞم٦م إًمٗم٤مظ ذم اًمذهبٞم٦م اًمِمذور» يمتبف ُمـ. زيٜم٥م اًمسٞمدة

 وشمقذم شواًمسقدان اعمٖمرب سمالد سمسػمة إذه٤من شمِمحٞمذ» و احلروف،

 هـ2103 ؾمٜم٦م سم٤مًم٘م٤مهرة
(3)

 . 

    
 

 
 

                                                           

 (.133ص) شاجلزائر أقمالم ُمٕمجؿ»(   يٜمٔمر: 2)

 أقمالم مجٝمرة» ( 133ص) شاجلزائر أقمالم ُمٕمجؿ» (0/422) شقمالمإ»يٜمٔمر: (  1)

 (.1/211) شإزهر

 (.4/422) شإقمالم»(   يٜمٔمر: 4)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 ]القزى الزابع عشز اذلجزي[
 قم٤ممل سمػمم، سمٜمل ُمـ ،اًمث٤مًم٨م حمٛمد سمـ ُمّمٓمٗمك اسمـ اخل٤مُمس سمػمم  حمٛمد -212

 اؾمتقمم وعم٤م اعمٜم٤مص٥م، سمٕمض ووزم هب٤م وًمد. شمقٟمس قمٚمامء ُمـ ُم١مرخ رطم٤مًم٦م

 ذم ومٛمٙم٨م سم٘مٚمٛمف، ومٞمٝمؿ جي٤مهد وأظمذ سمالده هجر شمقٟمس قمغم اًمٗمرٟمسٞمس

 شإقمالم» ضمريدة وم٠مٟمِم٠م هـ 2401 ؾمٜم٦م  ُمٍم إمم واٟمت٘مؾ. ُمدة أؾمت٤مٟم٦م

ش إُمّم٤مر سمٛمستقدع آقمتب٤مر صٗمقة: »رطمٚمتف يمت٤مب آصم٤مره أؿمٝمر ُمـ

 ُمس٠مًم٦م ذم ًمتح٘مٞمؼ»  وش اًمرص٤مص سمٜمدق صٞمد طمؾ ذم اخلقاص حتٗم٦م»و

 ؾمٜم٦م سمحٚمقان شمقذم ،شاًمبػمُمٞم٦م اًمٗمت٤موى ذم اًمسٜمٞم٦م اًمروض٦م»وش اًمرىمٞمؼ

سم٤مًم٘م٤مهرة ودومـ هـ2400
(1)

 . 

 وًمد اًمٜمحرير اًمٕمالُم٦م ،اًمؽميمزي اشمالُمٞمد أمحد سمـ وًمد حمٛمقد حمٛمد -219

 رئ٤مؾم٦م إًمٞمف اٟمتٝم٧م ؾمٜم٦م، 92 قم٤مش قمٛمر وضمقسم٤مٟم٦م، أذم سملم سم٠مومٓمقط

 وُمٍم احلج٤مز ذم ودمقل اعمنمق إمم رطمؾ قمٍمه، ذم سم٤معمنمق اًمٕمٚمؿ

 اعمخٓمقـم٤مت، ٟمقادر قمغم اؿمتٛمٚم٧م ٟمٗمسٞم٦م ُمٙمتب٦م وطمّمؾ وشمريمٞم٤م، واًمِم٤مم

 ُٓمٞم٦م قمغم اًمٞمٛمٜمل قمٙم٤مؿم٦م ذح شمٕم٘م٥م ذم احلؼ طم٘م٤مقإ» :ُم١مًمٗم٤مشمف ُمـ

 إهم٤مين يمت٤مب شمّمحٞمح»و شاعمحٞمط ًم٘م٤مُمقس أهمالط شمّمحٞمح»و شاًمٕمرب

.هب٤م ودومـ هـ2414 ؾمٜم٦م سمٛمٍم شمقذم  ،شإصبٝم٤مين اًمٗمرج ٕيب
 (2)

  

 ضمٚمٞمؾ قم٤ممل هـ،2129 ؾمٜم٦م  سمٛمقريت٤مٟمٞم٤م وًمد ،اًمٕمٚمقي إُملم سمـ أمحد -240

 ُمٜمٝمؿ واؾمتٗم٤مد واعمديٜم٦م ُمٙم٦م سمٕمٚمامء اشمّمؾ سمبٚمده، اًمٕمٚمقم ُمـ شمْمٚمع

 هـ2440 ؾمٜم٦م اًم٘م٤مهرة ودظمؾ وشمريمٞم٤م، روؾمٞم٤م إمم ورطمؾ وأوم٤مدهؿ،

 ُمـ اًمت٤مم، واًمْمبط اًمذايمرة وىمقة احل٤مومٔم٦م سمسٕم٦م ومتٞمز هب٤م، وأؾمت٘مر

  ،شـمروم٦م ديقان ذح»و شؿمٜم٘مٞمط أدسم٤مء شمراضمؿ ذم اًمقؾمٞمط: »ُم١مًمٗم٤مشمف

هب٤م ودومـ هـ2442 ؾمٜم٦م سمٛمٍم وشمقذم ؾمٜم٦م، 34 قم٤مشوهمػمه٤م، 
(3)

.
 

 

                                                           

 (.2/234) شاًمتقٟمسٞملم اعم١مًمٗملم ُمٕمجؿ( »0/200) شإقمالم: »يٜمٔمر(   2)

 (.00ص)  شؿمٜم٘مٞمط قمٚمامء أسمرز: »يٜمٔمر(   1)

 (.04ص)  شؿمٜم٘مٞمط قمٚمامء أسمرز: »يٜمٔمر(   4)
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 اًمٗم٤مضؾ، اًمٕم٤ممل ،إزهري اًمٚمٞمبل اًمزاوي  يمريٛم٦م سمـ قمغم سمـ اًمٓمٞم٥م -242

 وزارة ذم إُم٤مُم٤م وقملم ُمٜمف، اًمٕم٤معمٞم٦م اًمِمٝم٤مدة وأظمذ إزهر، إمم رطمؾ

  سم٤مًم٘م٤مهرة شمقذم اًمتحّمٞمؾ، ذم سم٤مًمٜمٝم٤مر اًمٚمٞمؾ يقاصؾ يم٤من اعمٍمي٦م، إوىم٤مف

هـ2412 ؾمٜم٦م
 (1)

 .  

 إمم رطمؾ اًمٗم٤مضؾ، اًمٕم٤ممل ،اًمٚمٞمبل اًمرُم٤مزم، حمٛمد سمـ رُمْم٤من سمـ قمٛمر -241

 إزهر، أؾم٤مشمذة قمـ اًمٕمٚمؿ وأظمذ ُمٜمف، اًمٕم٤معمٞم٦م اًمِمٝم٤مدة وأظمذ إزهر،

اهلجري قمنم اًمراسمع اًم٘مرن ُمٜمتّمػ سمٛمٍم شمقذم
 (2)

 .  

 سم٤محلرؿم٤م، وًمد اًمٗم٤مضؾ اًمٕم٤ممل ،اًمٚمٞمبل ، اًمرطمٞمبل قمغم سمـ قمبداهلل سمـ أمحد -244

 قمـ وأظمذ ُمٜمف، إهٚمٞم٦م اًمِمٝم٤مدة وأظمذ إزهر، إمم رطمؾ هـ2404 ؾمٜم٦م

 اًمراسمع اًم٘مرن ُمٜمتّمػ سمٛمٍم شمقذم اعمٖم٤مرسم٦م، ًمرواق ؿمٞمخ٤م قملم قمٚمامئف، يمب٤مر

اهلجري قمنم
(3)

. 

 رطمؾ إصقزم، اًمٗم٘مٞمف اًمٗم٤مضؾ اًمٕم٤ممل ،اًمٚمٞمبل إزهر سم٤مدي، اًمسٜمقدي -243

 إزهر، ُمـ اًمٕم٤معمٞم٦م اًمِمٝم٤مدة وأظمذ قمٚمامئف، يمب٤مر قمـ وأظمذ إزهر، إمم

.هـ2419 ؾمٜم٦م سمٛمٍم شمقذم
 (4)

 .  

 ذم سم٤مًمزٟمت٤من وًمد ،إزهري اًمٓمراسمٚمز اًمزٟمت٤مين إُملم سمـ قمبداًم٘م٤مدر -241

 يد قمغم وشمتٚمٛمذ سم٤مًمتدريس، أضمٞمز طمتك ومٞمف ومج٤مور إزهر إمم رطمؾ ًمٞمبٞم٤م،

 أيب سمٛم٘مؼمة ودومـ هـ2444 ؾمٜم٦م سم٤مًم٘م٤مهرة شمقذم إزهر، قمٚمامء ُمـ يمثػم

رواش
(5)

. 

 قمالُم٦م ُمقريت٤مٟمٞم٤م، ذم وًمد ،اًمٞمقؾمٗمل اجلٙمٜمل ي٤ميب ُم٤م وًمد اهلل طمبٞم٥م حمٛمد -244

 ذم اعمٕمرووم٦م اًمٗمٜمقن مجٞمع ذم اًمٓمزومم اًمٞمد ًمد ُم١مًمػ، وسم٤مطم٨م ُمتٛمٞمز

                                                           

 (.294صش ) ًمٞمبٞم٤م أقمالم»(   يٜمٔمر: 2)

 (.121ص) شًمٞمبٞم٤م أقمالم»(   يٜمٔمر: 1)

 (.23ص) شًمٞمبٞم٤م أقمالم»(   يٜمٔمر: 4)

 (.204ص) شًمٞمبٞم٤م أقمالم»(   يٜمٔمر: 3)

 (.1/12) شإزهر أقمالم مجٝمرة»(   يٜمٔمر: 1)
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 رطمؾ دادة، وًمد واًمٕمالُم٦م اًمٕمٞمٜملم، ُم٤مء اًمِمٞمخ ُمِم٤مخيف أؿمٝمر ُمـ قمٍمه،

 ذم اعم٤مًمؽ اًم٘مدير ومتح» ُمٜمٝم٤م وُمٝمٛم٦م، ىمٞمٛم٦م ُم١مًمٗم٤مت ًمف ، واحلج٤مز ُمٍم إمم

 ،شوُمسٚمؿ اًمبخ٤مري قمٚمٞمف اشمٗمؼ ومٞمام اعمسٚمؿ زاد» و شُم٤مًمؽ ُمقـم٠م ذح

 ٓسمـ اًمٙم٤مومٞم٦م ذح»و شاحلدي٨م ُمـ اعم١مُمٜملم أُمراء ذم اعمٖمٞم٨م هدي٦م»و

هـ2443 ؾمٜم٦م سمٛمٍم شمقذم وهمػمه٤م، شُم٤مًمؽ
(1)

 . 

 اًمٗم٤مضؾ، اًمٕم٤مُمؾ ،اًمٚمٞمبل اعمٍمات ظمٚمٞمؾ، سمـ قمبداًمٙم٤مذم سمـ قمبداهلل -240

 شمقذم قمٚمامئف، يمب٤مر قمـ وأظمذ ُمٜمف، اًمٕم٤معمٞم٦م اًمِمٝم٤مدة وأظمذ إزهر، إمم رطمؾ

اعمج٤موريـ سم٘مراوم٦م ودومـ هـ2403 ؾمٜم٦م ضمراطمٞم٦م قمٛمٚمٞم٦م إصمر سمٛمٍم
(2)

. 

 ؿمٞمخ ،اًمتقٟمز احلسٜمل قمٛمر سمـ قمكم سمـ احلسلم سمـ اخلرض حمٛمد -242

 أقمْم٤مء ُمـ. اًمزيتقٟم٦م سمج٤مُمع وخترج هـ2194 ؾمٜم٦م سمٜمٗمٓم٦م وًمد إزهر،

 سم٤مًم٘م٤مهرة شمقذم ويمت٤مسم٤مت، ُم١مًمٗم٤مت ًمف واًم٘م٤مهرة، سمدُمِمؼ اًمٕمرسمٞملم اعمجٛمٕملم

سم٤مؿم٤م شمٞمٛمقر أمحد صدي٘م٦م شمرسم٦م ذم ُمٜمف سمقصٞم٦م ودومـ هـ2400  ؾمٜم٦م
 (3)

 .  

 احلسٜمك ،اًمٖمامري ىم٤مؾمؿ سمـ حمٛمد سمـ أمحد سمـ اًمّمديؼ سمـ حمٛمد سمـ أمحد -249

سمٓمٜمج٦م وًمد اعمحدث، إزهري،
(4)

 اًم٘م٤مهرة إمم رطمؾ هـ، 2410 ؾمٜم٦م 

 ُمـ اًمنميػ، احلدي٨م ظمدُم٦م قمغم وقمٙمػ اًمنميػ، إزهر قمٚمامء وٓزم

 اًمٖمامري، اًمّمديؼ سمـ حمٛمد اًمسٞمد اعمجتٝمد اعمحدث اًمِمٞمخ واًمده: ؿمٞمقظمف

 اًمٙمت٤مين، اإلدريز احلسٜمل إدريس سمـ ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد اهلل  قمبد وأسمق

 اًمٗمْمؾ وأسمق، احلٜمٗمل اعمٓمٞمٕمل طمسلم سمـ سمخٞم٧م حمٛمد اًمٕمالُم٦م واًمِمٞمخ

 إزهر قمٚمامء ُمـ يمبػم ومجع اعم٤مًمٙمل، اًمقراىمل اجلٞمزاوي قمكم سمـ حمٛمد

                                                           

 (.12ص)  شؿمٜم٘مٞمط قمٚمامء أسمرز: »يٜمٔمر(   2)

 (.132ص) شًمٞمبٞم٤م أقمالم»(   يٜمٔمر: 1)

ُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم » (1/119) شإزهر أقمالم مجٝمرة( »4/224) شإقمالم»(   يٜمٔمر: 4)

 .(2/210) شاًمتقٟمسٞملم

 اخلرضاء اجلزيرة ُم٘م٤مسمؾ اعمٖمرب سمحر ؾم٤مطمؾ قمغم سمٚمد  وهل-اًمٓم٤مء سمٗمتح-: ـَمٜمَْج٦مُ  ( 3)

 (.3/34) شاًمبٚمدان ُمٕمجؿ: »يٜمٔمر. اًمؼمسمر وسمالد إقمٔمؿ اًمؼم ُمـ وهق
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: أؿمٝمره٤م ُمـ ُم١مًمٗم٤م، واخلٛمسلم اعم٤مئ٦م ضم٤موزت ُم١مًمٗم٤مت ًمف. اًمنميػ

 ذم سم٤مًم٘م٤مهرة شمقذم اًمّمٖمػم، اجل٤مُمع قمغم ذطمٞمف ذم اعمٜم٤موي ًمٕمٚمؾ اعمداوي

اخلٗمػم سمؽمب ودومـ هـ،2420 ؾمٜم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م مج٤مدى
(1)

 . 

 هم٤مزي، سمٜمل ذم وًمد ،إزهري اًمٚمٞمبل ظمٚمٞمؾ، سمـ قمبداًمٙم٤مذم سمـ ظمٚمٞمؾ -200

 ؿمٝم٤مدة وأظمذ اًمٖم٤مرسم٦م، رواق ذم وىمٞمد سم٤مٕزهر، اًمٕمٚمؿ ـمٚم٥م إمم رطمؾ

هـ2422 ؾمٜم٦م سم٤مًم٘م٤مهرة شمقذم اًمٕم٤معمٞم٦م،
 (2)

 .  

 ،اإلسم٤ميض أـم َٗمٞمِّش إؾمح٤مق أسمق يقؾمػ سمـ إسمراهٞمؿ حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ -202

 اًمٗم٘مف وىمرأ سم٤مجلزائر يسجـ سمٜمل ىمري٦م ذم وًمد. اإلسم٤مضٞم٦م قمٚمامء ُمـ إدي٥م

 ؾمٜم٦م شمقذم أن إمم يقؾمػ، حمٛمد اًمِمٞمخ واًمده قمؿّ  وٓزم واًمتٗمسػم، واًمٜمحق

 وؿم٤مرك. اًمزيتقٟم٦م ضم٤مُمع ذم دروؾم٤م وطمرض شمقٟمس إمم وم٤مٟمت٘مؾ هـ 2441

 هـ 2432ؾمٜم٦م اًم٘م٤مهرة، إمم ومتقضمف اًمٗمرٟمسٞمقن، وم٠مسمٕمده اًمقـمٜمٞم٦م احلريم٦م ذم

 وصٜمػ. اإلسم٤مضٞم٦م أقمالم ًمبٕمض قمٚمٛمٞم٦م يمتب٤م وٟمنم شاعمٜمٝم٤مج»جمٚم٦م وم٠مٟمِم٠م

 ويم٤من اعمٍمي٦م، اًمٙمت٥م دار ذم وقمٛمؾش  اعم١مُمٜملم ؾمبٞمؾ إمم اًمدقم٤مي٦م» يمت٤مب

 وشمقذم. واعمٖم٤مرسم٦م اعمِم٤مرىم٦م قمٜمد اإلسم٤ميض اعمذه٥م ذم ًمٚمٗمتقى ُمرضمٕم٤م

هـ2421 ؾمٜم٦م سم٤مًم٘م٤مهرة
(3)

 . 

هذا ُم٤م ىمقي اًمٕمزم قمغم مجٕمف واٟمٕم٘مدت اًمٜمٞم٦م قمغم اًمتذيمػم سمف؛ ومٜمس٠مًمؽ رسمٜم٤م 

أن ختتؿ ًمٜم٤م سمخ٤ممت٦م اًمسٕم٤مدة، وأٓ حترُمٜم٤م ذف اًمتٜمٕمؿ سمرؤيتؽ، ؾمبح٤مٟمؽ رسمٜم٤م 

 رب اًمٕمزة قمام يّمٗمقن وؾمالم قمغم اعمرؾمٚملم واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم.

     

 

 

                                                           

( 49ص) شاعمٕم٤مسيـ اعمٖمرب قمٚمامء ُمـ صمٚم٦م سمؽماضمؿ اإلظمقان إؾمٕم٤مف»يٜمٔمر: ( 2)

 ( 0/401) شإزهر أقمالم مجٝمرة» (2/114) شإقمالم»

 (.211ص) شًمٞمبٞم٤م أقمالم»(   يٜمٔمر: 1)

 (.29ص) شاجلزائر أقمالم ُمٕمجؿ( »2/01) شإقمالم»(   يٜمٔمر: 4)
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 فهزس الرتاجن على حزوف ادلعجن
 رقمها لترجمةا

 39 .اًمبٚمٜمز إٟمّم٤مري إؾمحؼ أسمق ، إسمراهٞمؿ سمـ اهلل قمبد سمـ إسمراهٞمؿ

 10 .اًم٘مرـمبل إؾمح٤مق أسمق ٟمجٞمح سمـ ُمرسة سمـ اهلل قمبد سمـ إسمراهٞمؿ

 93 .اعمرادي إؾمح٤مق أسمق سمٙمر ، أيب سمـ يقؾمػ سمـ قمٞمسك سمـ إسمراهٞمؿ

َٗمٞمِّش إؾمح٤مق أسمق إسمراهٞمؿ حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ  202 .اإلسم٤ميض أـم 

 239 .اًمٗم٘مٞمف اًمسقد اًمتٙمِمتل، اًمٔمريٗمل حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ

 14 اإلصبقيل إشحاق أبو اهلوزين إبراهقم بن حمؿد بن إبراهقم

 01 .اعم٘مرئ اإلؿمبٞمكم، إؾمح٤مق أسمق وصمٞمؼ، سمـ حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ

 2 أُمٞم٦م. سمـ ُمقمم إؾمح٤مق أسمق إٟمدًمسك، مجٞمؾ سمـ ُمقؾمك سمـ إسمراهٞمؿ

 94 . اعمٙمٜم٤مد إؾمح٤مق أسمق ُمٝمدي، طمٗم٤مظ أيب سمـ حيٞمك سمـ إسمراهٞمؿ

 231 .اًم٘مػمواين اعمرسات، ظمٚمػ سمـ حمٛمد اًمديـ مج٤مل سمـ اًم٘م٤مؾمؿ أسمق

 30 .اعم٤مًمٙمل اًمٗم٘مٞمف اعمٖمريب، خمٚمقف سمـ اًم٘م٤مؾمؿ أسمق

 20 الّّضير. ادازرّي  عيلّ  بن اهللّ عبد بن ادعايل أبو

 23 اًمٜمحقي. اعم٤مًم٘مل اجلذاُمل اهلل قمبد سمـ حيٞمك سمـ سمٙمر أسمق

 94 الغـائم. أبو ادغريب السالوي أمحد

 24 . الؼنّي  ادغريبّ  العّباس أبو أمحد بن الؼاشم أيب بن أمحد
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 رقمها لترجمةا

 212 .اعم٤مًمٙمل إزهري اًمتٚمٛمس٤مين اًمٕمب٤مس أسمق اًمٕمريب أمحد سمـ أمحد

 43 الرشيم. العباس أيب الؼايض بن أمحد حمؿد بن أمحد

 240 .العؾوي األمني بن أمحد

 34 . اعم٘مرئ اعمٖمرسمّك  اًمٕمب٤مس أسمق احلٓمٞمئ٦م سمـ أمحد

 4 .اًم٘مرـمبل اًمٚمخٛمل؛ اًمرمحـ قمبد سمـ زي٤مد سمـ أمحد

 232 اًمتقٟمز. اعمٖمريب اًمديـ ؿمٝم٤مب ؿم٘مػم، سمـ أمحد

 213 . اعمج٤ميص اهلل ظمٚمػ سمـ حمٛمد سمـ اخل٤مًمؼ قمبد سمـ أمحد

 14 .اًمٚمخٛمل اًمٜمٗمٞمس قمبداًمٖمٜمل سمـ أمحد

 244 .اًمٚمٞمبل ، اًمرطمٞمبل قمغم سمـ قمبداهلل سمـ أمحد

 212 األكدلز. التؾؿساين حمؿد بن عيل بن عثامن بن أمحد

 41 .اًمبٚمٜمز اعم٘مرئ، إٟمدًمز، ؾمٙمـ سمـ قمغم سمـ أمحد

 02 اًم٘مرـمبل. إٟمّم٤مري اًمبسقزم قمكم سمـ أمحد

 90 .اعمٖمريب اًمبدوي اًمٕمب٤مس أسمق احلسٞمٜمل، إسمراهٞمؿ سمـ قمكم سمـ أمحد

 213 . اًمسقد اجلزوزم اجلٕمٗمرى مجٞمؾ سمـ قمكم سمـ أمحد

 49 .اًمّمقذم اًمبقين اًمٕمب٤مس أسمق اًمديـ، شم٘مل يقؾمػ، سمـ قمكم سمـ أمحد

 32 .إٟمّم٤مري اًمٕمب٤مس أسمق اعمرد قمٛمر سمـ أمحد

 31 اًم٘مرـمبل. إٟمّم٤مري، اًمٕمب٤مس أسمق إسمراهٞمؿ سمـ قمٛمر سمـ أمحد
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 رقمها لترجمةا

 24 . اًم٘مرـمبل مح٤مد سمـ قمٛمر سمـ أمحد

 12 .اًمٚمٖمقي اعمٖم٤مريب اًمٕمب٤مس، أسمق اًمٜمحقي أيب حمٛمد سمـ أمحد

 232 الزواوي. حمؿد بن أمحد

 214 .اعم٘مرىء اًمِم٤مومٕمل صمؿ اعم٤مًمٙمل اًمٕمب٤مس، أسمق اعمتٞمجل، حمٛمد سمـ أمحد

 12 .اعم٘مرئ اجلٞم٤مين، إٟمّم٤مري اعمٚمٞمٚمقط حمٛمد سمـ أمحد

 202 . اإلؿمبٞمكم إٟمدًمز اًمٕمب٤مس أسمق أمحد سمـ حمٛمد سمـ أمحد

 11 .اإلؿمبٞمكم اًمٕمب٤مس أسمق حيٞمك سمـ احل٤مج سمـ حمٛمد سمـ أمحد

 22 . اًمٗم٤مد اًمٚمقات ُم٤مُمتٞم٧م سمـ اًمٕمب٤مس أسمق احلسـ سمـ حمٛمد سمـ أمحد

 249 إزهري. احلسٜمك اًمٖمامري، اًمّمديؼ سمـ حمٛمد سمـ أمحد

 90 ادالؼي. األكدلز الؼقز جعػر أبو صابر بن حمؿد بن أمحد

 204 . ُمقؾمك أسمق ومرىمد سمـ قم٤مُمر سمـ حمٛمد سمـ أمحد

 42 .اًمتٚمٛمس٤مين إٟمّم٤مري احلسـ أسمق اًمٕمزيز قمبد سمـ حمٛمد سمـ أمحد

 212 .أمحد سمـ حمٛمد سمـ قمبد اهلل  ؿمٝم٤مب اًمديـ، أسمق اًمٕمب٤مس اعمٖمراوي

 40 التؾؿساين. احلسن أبو إشامعقل بن عبدالعزيز بن حمؿد بن أمحد

 211 .اًمّتقٟمز اًمٕمب٤مس أسمق قمٚمقان سمـ حمٛمد سمـ أمحد

 33 .اعم٘مرئ اًمٖمرٟم٤مـمل،إٟمدًمز،  اعمح٤مريب يمقصمر سمـ حمٛمد سمـ أمحد
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 رقمها لترجمةا

 241 .اًمبج٤مئل أمحد سمـ قمكم سمـ اًمرمحـ قمبد سمـ حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ أمحد

 233 .اًمتٚمٛمس٤مين اعم٘مري اًمٕمب٤مس، أسمق حيٞمك سمـ حمٛمد سمـ أمحد

 40 .إؾمامقمٞمؾ سم٤مسمـ يٕمرف ُمرض، سمـ أمحد

 229 .اًمتٚمٛمس٤مين طمجٚم٦م أيب سمـ حيٞمك سمـ أمحد

 04 الّتقػاّر. الؼػّص  ادغريبّ  بؽر أيب بن أمحد بن يوشف بن أمحد

 234 اًمتقٟمز اهلل  قمبد أسمق ُم٤مهمقش أمحد

 13 .اًمرسىمسٓمل اًمَ٘م٤مؾِمؿ َأسمق قمبداهلل سمـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ

 92 .اعمٖمريب اًمٓم٤مهر أسمق اًمٗم٘مٞمف حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ

 40 .اعم٘مرئ اًمّم٘مكم اًمٗمْمؾ أسمق ظمٚمػ، سمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ ضمٕمٗمر

 12 .اًم٘مرـمبل اًمٗمٝمري قمبداعمٝمٞمٛمـ سمـ وه٥م سمـ حيٞمك سمـ ضمٕمٗمر

 20 . األكدلز وهب أبو الؽريم، عبد بن وهب بن حزم

 41 .اعم٘مرئ اًم٘مػمواين، قمكم أسمق سمٚمٞمٛمف، سمـ اهلل قمبد سمـ ظمٚمػ سمـ احلسـ

 210 .اعم٤مًمٙمل اًمٗم٘مٞمف اًمبج٤مئل، اعمٚمٞمٙمٌم اهلل قمبد سمـ طمسـ

 204 .اًمتٚمٛمس٤مين اًمراؿمدي، قمكم، أسمق وحيٞم٤من، سمـ اهلل قمبد سمـ احلسـ

 22 .اًمٜمحقي اًمٗم٘مٞمف، سمٙمر أسمق ٟمٍم سمـ وًمٞمد سمـ طمسـ

 230 .اعمِمٝمقر اخلٓم٤مط اجلزائري اهلل قمبد سمـ طمسلم
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 رقمها لترجمةا

 200 .إزهري اًمٚمٞمبل ، ظمٚمٞمؾ سمـ قمبداًمٙم٤مذم سمـ ظمٚمٞمؾ

 210 .اًم٘مسٜمٓمٞمٜمل ـم٤مضملم سمـ ؾمٕم٤مدة سمـ اهلل قمبد سمـ ؾم٤ممل

 210 . الؼسـطقـي ضاحني بن شعادة بن اهلل عبد بن شامل

 29 .اًمِّمذوين اًمٕمٙمل، قمثامن أسمق ُمرؿمد سمـ ؾمٕمٞمد

 41 .اًمرسىمسٓمل اًمرسمٞمع أسمق اًمٗمٝمٛمل ه٤مرون سمـ طم٤مرث سمـ ؾمٚمٞمامن

 243 .إصقزم اًمٗم٘مٞمف اًمٗم٤مضؾ اًمٕم٤ممل اًمٚمٞمبل، إزهر سم٤مدي، اًمسٜمقدي

 04 . ادغريبّ  الّزكاتّ  الّتؼى أبو موشى بن الّرمحن عبد بن صالح

 241 ادغريب. ابراهقم بن حمؿد بن أمحد بن موشى بن حمؿد بن صالح

 2 .إٟمدًمز ظم٤مًمد أسمق يم٤مُمؾ سمـ قمبداهلل ًمف وي٘م٤مل يم٤مُمؾ سمـ ـمٚمٞم٥م

 242 .إزهري اًمٚمٞمبل اًمزاوي  يمريٛم٦م سمـ قمغم سمـ اًمٓمٞم٥م

 42 اًمّم٘مكم. اًمسٝمٛمل حمٛمد أسمق ه٤مرون، سمـ حمٛمد سمـ احلؼ قمبد

 211 اإلؿمبٞمكم. احلرضُمل زيد أسمق ظمٚمدون سمـ حمٛمد سمـ اًمرمحـ قمبد

 224 التوكز. الربعي حسن بن الؼاشم أيب بن العزيز عبد

 14 اًم٘مٞمز. ُمٖمٚمس سمـ اًمسٞمد سمـ أمحد سمـ اًمٕمزيز قمبد

 32 .اعم٤مًمٙمل حمٛمد أسمق اعمتٞمجل، قمٞمسك سمـ اسمراهٞمؿ سمـ اهلل قمبد

 02 الشاضبّي. األكدلّز  حمؿد أبو لّب  عقسى أيب بن اهلل عبد
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 رقمها لترجمةا

 11 .اًمِم٤مقمر إدي٥م، حمٛمد أسمق اًمبج٤مئل، ؾمالُم٦م سمـ اهلل قمبد

 91 الصـفاجي. حمؿد أبو ، يوشف، بن عؿر بن اهلل عبد

 1 . اعمٖمريب اًْمَٗم٤مِرِد  حمٛمد أسمق ومروخ سْمـ اهلل  قَمْبد

 220 . اعم٤مًمٙمل اًمٗم٘مٞمف حمٛمد أسمق اًمديـ، مج٤مل اعمسٞمكم، حمٛمد سمـ اهلل قمبد

 23 .اًمقؿم٘مل حمٛمد أسمق ُمٚمقل سمـ اًم٘م٤مؾمؿ سمـ حمٛمد سمـ اهلل قمبد

 19 .إٟمدًمز حمٛمد أسمق اًمتٞمٛمل طمرب سمـ طمزم سمـ حمٛمد سمـ اهلل قمبد

 44 اإلصبقيل. العريب بن أمحد بن اهلل عبد بن حمؿد بن اهلل عبد

 0 .اًمتٚمٛمس٤مين حمٛمد، أسمق اًمٗمٝمري، قمكم سمـ حمٛمد سمـ اهلل قمبد

 49 الػاد. ادغريب حمؿد أبو زيدان، بن يوشف بن اهلل عبد

 09 ادغريّب. حمؿد أبو اهللّ عبد بن حمؿد بن يوشف بن اهللّ عبد

 24 الطرابؾّز. حمؿد أبو الوهاب عبد بن عيلّ  بن الوهاب عبد

 241 .إزهري اًمٓمراسمٚمز اًمزٟمت٤مين إُملم سمـ قمبداًم٘م٤مدر

 240 .اًمٚمٞمبل اعمٍمات ظمٚمٞمؾ، سمـ قمبداًمٙم٤مذم سمـ قمبداهلل

 41 . اًمسبتل اًمٙمٚمبل قمٛمرو أسمق ، اجلٛمٞمؾ سمـ قمكم سمـ طمسـ سمـ قمثامن

 203 .قمثامن سمـ ؾمٕمٞمد سمـ قمبد اًمرمحـ سمـ أمحد سمـ أمحد سمـ شمقًمقا 

 31 عؿروالػاد. أبو الدين، صؿس كثر، بن شعقد بن عثامن
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 رقمها لترجمةا

 242 .اعم٤مًمٙمل اًمٗم٘مٞمف اجلزائري اًمّمٜمٝم٤مضمل، ؾمٚمٞمامن سمـ قمثامن

 20 . الّصؼيّلّ  عؿرو أبو عثامن بن حيقى بن عثامن

 92 الؼرضبي. األكصاري محزة بن يوشف بن عبداهلل بن عذ

 44 الصؼيل. الؼطاع ابن الؼاشم أبو حمؿد بن عيل بن جعػر بن عيل

 21 الّشاذيّل. احلسن أبو اجلّبار عبد بن اهللّ عبد بن عيلّ 

 01 الؽركـتّي. احلسن أبو حمؿد بن حمؿد بن ادجقد عبد بن عيلّ 

 3 اإلفريؼي. ادغريب عؿرو بن عيل

 201 .قمكم سمـ حمٛمد سمـ يقؾمػ سمـ قمٗمٞمػ، أسمق احلسـ اًمٖمرٟم٤مـمل

 42 . اًمسبتل اًمٙمٚمبل، دطمٞم٦م، اسمـ اخلٓم٤مب أسمق قمكم سمـ طمسـ سمـ قمٛمر

 241 . إزهري اًمٚمٞمبل اًمرُم٤مزم، حمٛمد سمـ رُمْم٤من سمـ قمٛمر

 242 . اًمّمقذم اًمزواوي، قمٞمسك

 10 . اًم٘م٤مسمز ُمقؾمك أسمق حمػم، سمـ سمزاز سمـ قمٞمسك أيب سمـ قمٞمسك

 21 اًمٗم٤مد. ُمقد أسمق ؾمٕم٤مدة سمـ قمٞمسك

 224 .  اًمزواوي اعمٜمجالت احْل٤َمج، أيب سمـ َُمٜمُّْمقر سمـ َُمْسُٕمقد سمـ قِمٞمَسك

 214 . اًمٗم٤مد اًم٘م٤مؾمؿ أسمق اًمديـ، ذف حمٛمد، سمـ قمكم سمـ ىم٤مؾمؿ

ه سمـ اًم٘م٤مؾمؿ  10 . اًمِم٤مـمبل حمٛمد أسمق اًمرقمٞمٜمّل، أمحد سمـ ظمٚمػ سمـ ومػِمُّ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 العربي المغرب أعالم من بمصر توفي منب لمتقيتذكير ا 57

 رقمها لترجمةا

 0 . ضمٕمٗمراًمّٓمٚمٞمٓمكم أسمق اًمٙمريؿ قمبد سمـ حمٛمد سمـ يمٚمٞم٥م

 210 الثالث. حمؿد بن مصطػى بن اخلامس برم  حمؿد

 242 .إزهر ؿمٞمخ اًمتقٟمز، احلسلم سمـ اخلرض حمٛمد

 244 ادالؽي ادغريب الرياحي حمؿد

 00 .اعم٤مًمٙمل اًمتٚمٛمس٤مين اخلزرضمل اًمرمحـ قمبد سمـ اسمراهٞمؿ سمـ حمٛمد

 222 الربعي. اهلل عبد أبو مجقل بن السالم عبد بن الؼاشم أيب بن حمؿد

 1 .اًم٘مرـمبل اهلل قمبد أسمق طمجػمة أيب سمـ حمٛمد

 242 . ادواهب أبو الدين ذف التوكز، أمحد بن حمَؿد

 220 .اًمتٚمٛمس٤مين اخلراؾم٤مين أمحد سمـ اسمراهٞمؿ سمـ أمحد سمـ حمٛمد

 244 . اًمتٚمٛمس٤مين إٟمّم٤مري، قمبداهلل أسمق اًمٗمْمؾ أيب سمـ أمحد سمـ حمٛمد

 22 .اهلل قمبد أسمق اًمٙمٜمدي أمحد سمـ صم٤مُمؾ سمـ أمحد سمـ حمٛمد

 11 . إٟمدًمز اًمٙمٜم٤مين، ضمبػم سمـ ؾمٕمٞمد سمـ ضمبػم سمـ أمحد سمـ حمٛمد

 40 التوكز. اهلل عبد أبو داود، بن أمحد بن حمؿد

 44 . اإلصبقيل مروان أبو الباجي، ابن ادؾك عبد بن أمحد بن حمؿد

 212 .اًمتٚمٛمس٤مين اًمٕمجٞمز ُمرزوق سمـ حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ أمحد سمـ حمٛمد

 13 .اعم٤مًم٘مل احلسلم أسمق ص٤مًمح، سمـ قمكم سمـ احلسـ سمـ حمٛمد

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
 
 

 
 

 العربيالمغرب  أعالم من بمصر توفي منب المتقي تذكير 58

 رقمها لترجمةا

 232 . اًمٗم٤مد قمبداهلل أسمق يقؾمػ سمـ أمحد سمـ اًمٓمٞم٥م سمـ حمٛمد

 12  اًمٓمٚمٞمٓمكم. اًمٗمتح أيب سمـ اهلل قمبد أسمق اًمقزم قمبد سمـ اًمٗمرج سمـ حمٛمد

 42 .اًمٓمرـمقر ؾمٚمٞمامن سمـ ظمٚمػ سمـ حمٛمد سمـ اًمقًمٞمد سمـ حمٛمد

 211 .احلٜمٗمل اًمٕمٜم٤ميب سم٤مسمـ اعمٕمروف حمٛمد، سمـ طمسلم سمـ حمٛمد

 209 .اهلل اًم٘مسٜمٓمٞمٜمل قمبد أسمق حمٛمد، سمـ ظمٚمٞمٗم٦م سمـ اهلل ظمٚمػ سمـ حمٛمد

 43 بؽر. أبو الصؼيل، شابق بن حمؿد

 202 .اهلل قمبد أسمق، اًمِم٤مـمبل اعمٕم٤مومري ؾمٚمٞمامن سمـ حمٛمد

 231 . اًمٗم٤مد اهلل قمبد أسمق زيمري، سمـ اًمرمحـ قمبد سمـ حمٛمد

 24 ادّتقجّي.  العجقّز  اهللّ عبد أبو إبراهقم بن اهللّ عبد بن حمؿد

 14 اإلصبقيل. العريب، ابن بؽر أبو أمحد، بن اهلل عبد بن حمؿد

 214 . اًمتٚمٛمس٤مين اهلل قمبد أسمق أيقب، سمـ اهلل قمبد سمـ حمٛمد

 200 . اًمتٚمٛمس٤مين اًمزٟم٤مت اهلل، قمبد أسمق ، اًمٕمزيز قمبد سمـ اهلل قمبد سمـ حمٛمد

 22 الّزغوايّن. اهللّ عبد أبو حمؿد بن اهللّ عبد بن حمؿد

 34 . اإلؿمبٞمكم اًمرساج، اسمـ سمٙمر أسمق حمٛمد، سمـ اعمٚمؽ قمبد سمـ حمٛمد

 220 . اًمديـ سمدر اًمزواوي، اؾمامقمٞمؾ سمـ قمكم سمـ حمٛمد

 201 . اًمِم٤مـمبل اهلل قمبد أسمق يقؾمػ سمـ قمكم سمـ حمٛمد
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 رقمها لترجمةا

 210 .اًمتقٟمز ؾمٚمٞمامن سمـ قمٛمر سمـ حمٛمد

 4 . إٟمدًمز اهلل قمبد أسمق يقؾمػ سمـ قمٛمر سمـ حمٛمد

 9 .اهلل قَمْبد أسمق إْٟمَدًُمز قم٤مُمر سمـ يقؾمػ سمـ قمٛمر سمـ حمٛمد

د ْٟمَّم٤مِرّي  ُيقؾُمػ قمٛمرسمـ سمـ حُمَٛم  ْٕ  10 . اًْمُ٘مْرـُمبِّل  قمبداهلل أسمق ا

 04 ادالؼّي. األكدلّز  اخلزرجّي  بؽر أبو عقسى بن حمؿد

 243 .سم٤مًمراقمل اًمِمٝمػم اًمٖمرٟم٤مـمل قمبداهلل أسمق اًمٖمرٟم٤مـمل حمٛمد سمـ حمٛمد

 91 رساقة الشاضبي. بن احلسني بن إبراهقم بن حمؿد بن حمؿد

 221 .اًمتقٟمز اجلٕمٗمري اًمرمحـ قمبد سمـ حمٛمد سمـ حمٛمد

 221 .اجلّٞم٤مين اًمديـ مج٤مل ُم٤مًمؽ سمـ اهلل قمبد سمـ حمٛمد سمـ حمٛمد

 223 .اًمٗم٤مد اهلل قمبد أسمق احل٤مج، اسمـ حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ حمٛمد

 214 .سم٤مًمٕمٜم٤ميب اًمِمٝمػم حمٛمد، سمـ طمسلم سمـ حمٛمد سمـ حمٛمقد سمـ حمٛمد

 99 .اًمتٚمٛمس٤مين اعمزازم اهلل، قمبد أسمق اًمٜمٕمامن، سمـ ُمقؾمك سمـ حمٛمد

 24 اإلومري٘مل. اًمبزاز ٟمٔمٞمػ سمـ حمٛمد

 240 . اًمٕمجٞمز اًمديـ، سمدر حمٛمد، سمـ اًمرمحـ قمبد سمـ حيٞمك سمـ حمٛمد

 21 اًم٘مرـمبل. اهلل قمبد أسمق ًمب٤مسم٦م سمـ قمٛمر سمـ حيٞمك سمـ حمٛمد

 201 ادالؼي. الدين كاس عصؿون، بن حمؿد بن يوشف بن حمؿد
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 العربيالمغرب  أعالم من بمصر توفي منب المتقي تذكير 60

 رقمها لترجمةا

 244 اجلؽـي. القوشػي يايب ما ولد اهلل حبقب حمؿد

 219 .السكزي اتالمقد أمحد بن ولد حمؿود حمؿد

 22 الزقّي. ادـصور أيب بن إلقاس أيب بن مرتىض

 240 .اعمٖمريب اًمبسٙمري، يقؾمػ سمـ أمحد سمـ ٟم٤مس

 20 ادغريب. حـقػة أبو مـصور، بن حمؿد بن الـعامن

 244 اًمٕمجٞمز. اًمزرُم٤مين حمٛمد سمـ اًمرمحـ قمبد سمـ حيٞمك

 19 .اًمزواوي اًمٜمقر قمبد سمـ اعمٕمٓمل قمبد سمـ حيٞمك

 242 . اًمِم٤موي زيمري٤م، أسمق اهلل قمبد سمـ حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ حيٞمك

 11  احلسلم اًم٘مرـمبل. أسمق ؛ احل٤مضم٥م ضمٕمٗمر ُمقمم ٟمج٤مح سمـ حيٞمك

 30 اجلٞم٤مين. اًمٖم٤موم٘مل اًمٞمسع سمـ اهلل قمبد سمـ طمزم سمـ قمٞمسك سمـ اًمٞمسع

 44 الؼنّي. ادغريبّ  شفل أبو أّيوب بن شؾقامن بن يوشف بن يوكس
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قائوة ادلصادر
 ،اعمٕم٤مسيـ اعمٖمرب قمٚمامء ُمـ صمٚم٦م سمؽماضمؿ اًمراهمبلم اإلظمقان إؾمٕم٤مف -2

 إومم: اًمٓمبٕم٦م احل٤مج، سم٤مسمـ اًمِمٝمػم اًمسٚمٛمل اًمٗم٤مـمٛمل سمـ حمٛمد: اعم١مًمػ

 .2: إضمزاء قمدد م2991 هـ2321

 وًمد قمبداهلل حمٛمد: اعم١مًمػ ،قم٤معم٤م 121 ب اًمتٕمريػ ؿمٜم٘مٞمط قمٚمامء أسمرز -1

 واًمري٤مض٦م واًمِمب٤مب اًمث٘م٤موم٦م وزارة واًمٗمٜمقن، اًمث٘م٤موم٦م إدارة ُمع سم٤مًمتٕم٤مون اعمّمٓمػ

 .أضمزاء 4: إضمزاء قمدد هـ1024 ؾمٜم٦م اعمقرشمٞم٤مٟمٞم٦م، اإلؾمالُمٞم٦م سم٤مجلٛمٝمقري٦م

 اعمٓمبٕم٦م: اًمٜم٤مذ ُمٜمّمقر، سمـ قمبداًمقه٤مب: اعم١مًمػ ،اًمٕمريب اعمٖمرب أقمالم -4

 . 4: إضمزاء قمدد م2902 هـ2492 سم٤مًمرسم٤مط، اعمٚمٙمٞم٦م

 يقؾمػ سمـ إؾمامقمٞمؾ: اعم١مًمػ ،اًمث٤مُمـ اًم٘مرن ذم وإٟمدًمس اعمٖمرب أقمالم -3

 سم٤مسمـ اعمٕمروف اًمقًمٞمد، أسمق اًمٜمٍمي، إٟمّم٤مري اخلزرضمل ٟمٍم سمـ حمٛمد سمـ

: اًمٜم٤مذ ،اًمداي٦م رضقان حمٛمد اًمديمتقر: اعمح٘مؼ هـ،200: اعمتقرم إمحر

 قمدد م، 2904 - هـ 2494 إومم،: اًمٓمبٕم٦م سمػموت، اًمرؾم٤مًم٦م، ُم١مؾمس٦م

 . 2: إضمزاء

 سمـ اًمٕمب٤مس: اعم١مًمػ ،إقمالم ُمـ وأهمامت سمٛمرايمش طمؾ سمٛمـ اإلقمالم -1

: اًمٜم٤مذ ُمٜمّمقر، سمـ قمبداًمقه٤مب: راضمٕمف ُمرايمش، ىم٤ميض اًمسٛمالزم إسمراهٞمؿ

 . 2: إضمزاء قمدد م،2994 -هـ2324 اًمث٤مٟمٞم٦م: اًمٓمبٕم٦م اًمرسم٤مط،  اعمٚمٙمٞم٦م اعمٓمبٕم٦م

 اإلؾمالُمل، اعمدار دار: اًمٜم٤مذ اًمزاوي، أمحد اًمٓم٤مهر: اعم١مًمػ ًمٞمبٞم٤م، أقمالم -4

 . 2: إضمزاء قمدد م1003 اًمث٤مًمث٦م: اًمٓمبٕم٦م ًمٞمبٞم٤م،

 وم٤مرس، سمـ قمكم سمـ حمٛمد سمـ حمٛمقد سمـ اًمديـ ظمػم: اعم١مًمػ إقمالم، -0

: اًمٓمبٕم٦م ًمٚمٛماليلم، اًمٕمٚمؿ دار: اًمٜم٤مذ هـ2494: اعمتقرم اًمدُمِم٘مل اًمزريمكم

 .م1001 ؾمٜم٦م: قمنم اخل٤مُمس٦م

 أيبؽ سمـ ظمٚمٞمؾ اًمديـ صالح: اعم١مًمػ ،اًمٜمٍم وأقمقان اًمٕمٍم أقمٞم٤من -2

 أسمق ٟمبٞمؾ اًمديمتقر زيد، أسمق قمكم اًمديمتقر: اعمح٘مؼ هـ،043: اعمتقرم  اًمّمٗمدي

 قمبد ُم٤مزن: ًمف ىمدم حمٛمد، ؾم٤ممل حمٛمقد اًمديمتقر ُمققمد، حمٛمد اًمديمتقر قمِمٛم٦م،
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 دُمِمؼ اًمٗمٙمر، دار ًمبٜم٤من، - سمػموت اعمٕم٤مس، اًمٗمٙمر دار: اًمٜم٤مذ اعمب٤مرك، اًم٘م٤مدر

 . 1: إضمزاء قمدد م، 2992 - هـ 2322 إومم،: اًمٓمبٕم٦م ؾمقري٤م، –

 سمـ حمٛمد: اعم١مًمػ ،ُم٤ميمقٓ ٓسمـ اإليمامل ًمٙمت٤مب شمٙمٛمٚم٦م اإليمامل إيمامل -9

 احلٜمبكم ٟم٘مٓم٦م اسمـ اًمديـ، ُمٕملم سمٙمر، أسمق ؿمج٤مع، سمـ سمٙمر أيب سمـ اًمٖمٜمل قمبد

: اًمٜم٤مذ اًمٜمبل، بر قمبد اًم٘مٞمقم قمبد. د: اعمح٘مؼ هـ،419: اعمتقرم اًمبٖمدادي

 .1: إضمزاء قمدد هـ،2320 إومم،: اًمٓمبٕم٦م اعمٙمرُم٦م، ُمٙم٦م - اًم٘مرى أم ضم٤مُمٕم٦م

 سمـ ىمٚمٞم٩م سمـ ُمٖمٚمٓم٤مي: اعم١مًمػ ،اًمرضم٤مل أؾمامء ذم اًمٙمامل هتذي٥م إيمامل -20

: اعمتقرم اًمديـ قمالء اهلل، قمبد أسمق احلٜمٗمل، احلٙمري اعمٍمي اًمبٙمجري اهلل قمبد

 سمـ أؾم٤مُم٦م حمٛمد أسمق - حمٛمد سمـ قم٤مدل اًمرمحـ قمبد أسمق: اعمح٘مؼ هـ،041

    هـ 2311 إومم،: اًمٓمبٕم٦م واًمٜمنم، ًمٚمٓمب٤مقم٦م احلديث٦م اًمٗم٤مروق: اًمٜم٤مذ إسمراهٞمؿ،

 . 21: إضمزاء قمدد م، 1002

 سمـ حمٛمد سمـ قمكم سمـ أمحد اًمٗمْمؾ أسمق: اعم١مًمػ ،اًمٕمٛمر سم٠مسمٜم٤مء اًمٖمٛمر إٟمب٤مء -22

: اًمٜم٤مذ طمبٌم، طمسـ د: اعمح٘مؼ هـ،211: اعمتقرم ، اًمٕمس٘مالين طمجر سمـ أمحد

 قم٤مم ُمٍم، اإلؾمالُمل، اًمؽماث إطمٞم٤مء جلٜم٦م - اإلؾمالُمٞم٦م ًمٚمِمئقن إقمغم اعمجٚمس

 . 3:  إضمزاء قمدد م،2949 هـ،2429:اًمٜمنم

 سمـ قمكم احلسـ أسمق اًمديـ مج٤مل: اعم١مًمػ ،اًمٜمح٤مة أٟمب٤مه قمغم اًمرواة إٟمب٤مه -21

: اًمٜم٤مذ إسمراهٞمؿ، اًمٗمْمؾ أسمق حمٛمد: اعمح٘مؼ هـ،434: اعمتقرم اًم٘مٗمٓمل يقؾمػ

: اًمٓمبٕم٦م سمػموت، – اًمث٘م٤مومٞم٦م اًمٙمت٥م وُم١مؾمس٦م اًم٘م٤مهرة، - اًمٕمريب اًمٗمٙمر دار

 3: إضمزاء قمدد م،2921 - هـ 2304 إومم،

 سمـ حيٞمك سمـ أمحد: اعم١مًمػ ،إٟمدًمس أهؾ رضم٤مل شم٤مريخ ذم اعمٚمتٛمس سمٖمٞم٦م -24

 اًمٕمريب اًمٙم٤مشم٥م دار: اًمٜم٤مذ هـ199: اعمتقرم اًمْمبل ضمٕمٗمر أسمق قمٛمػمة، سمـ أمحد

 . م2940: اًمٜمنم قم٤مم اًم٘م٤مهرة، –

 أيب سمـ اًمرمحـ قمبد: اعم١مًمػ ،واًمٜمح٤مة اًمٚمٖمقيلم ـمب٘م٤مت ذم اًمققم٤مة سمٖمٞم٦م -23

 اًمٗمْمؾ أسمق حمٛمد: اعمح٘مؼ هـ،922: اعمتقرم اًمسٞمقـمل اًمديـ ضمالل سمٙمر،

 . 1: إضمزاء قمدد ، ًمبٜم٤من - اًمٕمٍمي٦م اعمٙمتب٦م: اًمٜم٤مذ إسمراهٞمؿ،
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 يقٟمس سمـ أمحد سمـ اًمرمحـ قمبد: اعم١مًمػ ،اعمٍمي يقٟمس اسمـ شم٤مريخ -21

 سمػموت، اًمٕمٚمٛمٞم٦م، اًمٙمت٥م دار: اًمٜم٤مذ هـ،430: اعمتقرم ؾمٕمٞمد أسمق اًمّمدذم،

 . 1: إضمزاء قمدد هـ، 2312 إومم،: اًمٓمبٕم٦م

 أسمق اًمديـ ؿمٛمس: اعم١مًمػ ،َوإقمالم اعمِم٤مهػم َوَوومٞم٤مت اإلؾمالم شم٤مريخ -24

: اعمح٘مؼ هـ032: اعمتقرم اًمذهبل ىَم٤مْيامز سمـ قمثامن سمـ أمحد سمـ حمٛمد اهلل قمبد

 إومم،: اًمٓمبٕم٦م اإلؾمالُمل اًمٖمرب دار: اًمٜم٤مذ ُمٕمروف، قمّقاد سمِم٤مر/ اًمديمتقر

 . م1004  هـ2313

 اعمٖمػمة سمـ إسمراهٞمؿ سمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ حمٛمد: اعم١مًمػ ،اًمٙمبػم اًمت٤مريخ -20

 طمٞمدر اًمٕمثامٟمٞم٦م، اعمٕم٤مرف دائرة: اًمٓمبٕم٦م هـ114: اعمتقرم اهلل قمبد أسمق اًمبخ٤مري،

 (.ت.د)ظم٤من، اعمٕمٞمد قمبد حمٛمد: ُمراىمب٦م حت٧م ـمبع اًمديمـ – آسم٤مد

 ُمٝمدي سمـ أمحد سمـ صم٤مسم٧م سمـ قمكم سمـ أمحد سمٙمر أسمق: اعم١مًمػ ،سمٖمداد شم٤مريخ -22

 ُمٕمروف قمقاد سمِم٤مر اًمديمتقر: اعمح٘مؼ هـ344: اعمتقرم اًمبٖمدادي اخلٓمٞم٥م

 .م1001 هـ2311 إومم،: اًمٓمبٕم٦م سمػموت اإلؾمالُمل اًمٖمرب دار: اًمٜم٤مذ

 اعمٕمروف اهلل هب٦م سمـ احلسـ سمـ قمكم اًم٘م٤مؾمؿ أسمق: اعم١مًمػ ،دُمِمؼ شم٤مريخ -29

 دار: اًمٜم٤مذ اًمٕمٛمروي همراُم٦م سمـ قمٛمرو: اعمح٘مؼ هـ102: اعمتقرم قمس٤ميمر سم٤مسمـ

 .م2991 - هـ 2321: اًمٜمنم قم٤مم واًمتقزيع، واًمٜمنم ًمٚمٓمب٤مقم٦م اًمٗمٙمر

 ٟمٍم سمـ يقؾمػ سمـ حمٛمد سمـ اهلل قمبد: اعم١مًمػ ،إٟمدًمس قمٚمامء شم٤مريخ -10

 اًمديمتقر: اعمح٘مؼ هـ،304: اعمتقرم اًمٗمريض سم٤مسمـ اعمٕمروف اًمقًمٞمد، أسمق إزدي،

 إومم،: اًمٓمبٕم٦م  شمقٟمس، اإلؾمالُمل، اًمٖمرب دار: اًمٜم٤مذ ُمٕمروف قمقاد سمِم٤مر

 . 1: إضمزاء قمدد م، 1002 - هـ 2319

 قمٞم٤مض اًم٘م٤ميض اًمٗمْمؾ أسمق: اعم١مًمػ ،اعمس٤مًمؽ وشم٘مري٥م اعمدارك شمرشمٞم٥م -12

 قمبد و اًمٓمٜمجل، شم٤موي٧م اسمـ: اعمح٘مؼ هـ،133: اعمتقرم اًمٞمحّمبل، ُمقؾمك سمـ

 ُمٓمبٕم٦م: اًمٜم٤مذ أقمراب، أمحد وؾمٕمٞمد ذيٗم٦م سمـ وحمٛمد اًمّمحراوي اًم٘م٤مدر

 .2: إضمزاء قمدد إومم،: اًمٓمبٕم٦م اعمٖمرب، اعمحٛمدي٦م، - ومْم٤مًم٦م
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 سمـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ قمكم سمـ أمحد اًمٗمْمؾ أسمق: اعم١مًمػ ،اًمتٝمذي٥م شم٘مري٥م -11

 – اًمرؿمٞمد دار: اًمٜم٤مذ قمقاُم٦م حمٛمد: اعمح٘مؼ هـ211: اعمتقرم اًمٕمس٘مالين طمجر

 . م2924 -هـ2304 إومم: اًمٓمبٕم٦م ؾمقري٤م

 أيب سمـ اهلل قمبد سمـ حمٛمد إسم٤مر، اسمـ: اعم١مًمػ اًمّمٚم٦م، ًمٙمت٤مب اًمتٙمٛمٚم٦م -14

: اًمٜم٤مذ اهلراس، اًمسالم قمبد: اعمح٘مؼ هـ،412: اعمتقرم اًمبٚمٜمز اًم٘مْم٤مقمل سمٙمر

 .3: إضمزاء قمدد م2991 -هـ2321: اًمٜمنم ؾمٜم٦م ًمبٜم٤من  ًمٚمٓمب٤مقم٦م اًمٗمٙمر دار

 سمـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ قمكم سمـ أمحد اًمٗمْمؾ أسمق: اعم١مًمػ ،اًمتٝمذي٥م هتذي٥م -13

 اهلٜمد اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م، اعمٕم٤مرف دائرة ُمٓمبٕم٦م: اًمٜم٤مذ هـ211: اعمتقرم اًمٕمس٘مالين طمجر

 . هـ2414 إومم، اًمٓمبٕم٦م: اًمٓمبٕم٦م

 سمـ اًمرمحـ قمبد سمـ يقؾمػ: اعم١مًمػ ،اًمرضم٤مل أؾمامء ذم اًمٙمامل هتذي٥م -11

 اعمزي اًمٙمٚمبل اًم٘مْم٤مقمل حمٛمد أيب اًمزيمل اسمـ اًمديـ مج٤مل احلج٤مج، أسمق يقؾمػ،

 اًمرؾم٤مًم٦م، ُم١مؾمس٦م:اًمٜم٤مذ ُمٕمروف قمقاد سمِم٤مر/ د: اعمح٘مؼ هـ031: اعمتقرم

 . م2920 -هـ2300 إومم،: اًمٓمبٕم٦م سمػموت

 سمـ ومتقح سمـ حمٛمد: اعم١مًمػ ،إٟمدًمس وٓة ذيمر ذم اعم٘متبس ضمذوة -14

 ٟمٍم أيب سمـ اهلل قمبد أسمق احلَِٛمٞمدي اعمٞمقرىمل إزدي محٞمد سمـ ومتقح سمـ قمبداهلل

 اًمٖمرب دار: اًمٜم٤مذ ُمٕمروف قمقاد سمِم٤مر اًمديمتقر: اعمح٘مؼ هـ،322: اعمتقرم

 . 2 :إضمزاء قمدد م، 1002 - هـ 2319 إومم،: اًمٓمبٕم٦م  شمقٟمس، اإلؾمالُمل،

: اعم١مًمػ ،قمنم واًمراسمع قمنم اًمث٤مًم٨م اًم٘مرٟمٞملم ذم إزهر أقمالم مجٝمرة -10

 آومم: اًمٓمبٕم٦م اإلؾمٙمٜمدري٦م ُمٙمتب٦م: اًمٜم٤مذ إزهري، اًمسٞمد أؾم٤مُم٦م اًمديمتقر

 . 9: إضمزاء قمدد م1029 هـ2330

 دار: اًمٜم٤مذ ؾمٕمد، قمكم ىم٤مؾمؿ. د: اعم١مًمػ ،اعم٤مًمٙمٞم٦م اًمٗم٘مٝم٤مء شمراضمؿ مجٝمرة -12

 2314 إومم،: اًمٓمبٕم٦م ديب، اًمؽماث، وإطمٞم٤مء اإلؾمالُمٞم٦م ًمٚمدراؾم٤مت اًمبحقث

 . 4: إضمزاء قمدد م، 1001 - هـ

 أيب سمـ اًمرمحـ قمبد:  اعم١مًمػ ،واًم٘م٤مهرة ُمٍم شم٤مريخ ذم اعمح٤مرضة طمسـ -19

 اًمٗمْمؾ أسمق حمٛمد:  اعمح٘مؼ هـ،922:  اعمتقرم اًمسٞمقـمل اًمديـ ضمالل سمٙمر،
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 – وذيم٤مه احلٚمبل اًمب٤ميب قمٞمسك - اًمٕمرسمٞم٦م اًمٙمت٥م إطمٞم٤مء دار:  اًمٜم٤مذ إسمراهٞمؿ،

 . 1:  إضمزاء قمدد م،2940 - هـ 2420 إومم:  اًمٓمبٕم٦م ُمٍم،

 أسمق اعمٙمٜم٤مد حمٛمد سمـ أمحد: اعم١مًمػ ،اًمرضم٤مل أؾمامء ذم احلج٤مل درة -40

 أسمق إمحدي حمٛمد: اعمح٘مؼ هـ،2011 اعمتقرم اًم٘م٤ميض سم٤مسمـ اًمِمٝمػم اًمٕمب٤مس

 . 4: إضمزاء قمدد اًمٜمقر،

 قمكم سمـ أمحد اًمٗمْمؾ أسمق: اعم١مًمػ ،اًمث٤مُمٜم٦م اعم٤مئ٦م أقمٞم٤من ذم اًمٙم٤مُمٜم٦م اًمدرر -42

 قمبد حمٛمد: اعمح٘مؼ هـ،211: اعمتقرم اًمٕمس٘مالين طمجر سمـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ

: اًمٓمبٕم٦م اهلٜمد، اسم٤مد صٞمدر - اًمٕمثامٟمٞم٦م اعمٕم٤مرف دائرة جمٚمس: اًمٜم٤مذ ض٤من، اعمٕمٞمد

 . 4: إضمزاء قمدد م،2901/ هـ2491 اًمث٤مٟمٞم٦م،

 قمكم سمـ إسمراهٞمؿ: اعم١مًمػ ،اعمذه٥م قمٚمامء أقمٞم٤من ُمٕمروم٦م ذم اعمذه٥م اًمديب٤مج -41

: وشمٕمٚمٞمؼ حت٘مٞمؼ هـ،099: اعمتقرم اًمٞمٕمٛمري اًمديـ سمره٤من ومرطمقن، اسمـ حمٛمد، سمـ

 اًم٘م٤مهرة، واًمٜمنم، ًمٚمٓمبع اًمؽماث دار: اًمٜم٤مذ اًمٜمقر، أسمق إمحدي حمٛمد اًمديمتقر

 .1: إضمزاء قمدد

 قمكم سمـ ظمٚمٞمؾ حمٛمد: اعم١مًمػ ،قمنم اًمث٤مين اًم٘مرن أقمٞم٤من ذم اًمدرر ؾمٚمؽ -44

 دار: اًمٜم٤مذ هـ2104: اعمتقرم اًمٗمْمؾ أسمق احلسٞمٜمل، ُمراد حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ

 قمدد م2922 -هـ2302 اًمث٤مًمث٦م،: اًمٓمبٕم٦م طمزم اسمـ دار اإلؾمالُمٞم٦م، اًمبِم٤مئر

 . 3: إضمزاء

 سمـ أمحد سمـ حمٛمد اهلل قمبد أسمق اًمديـ ؿمٛمس: اعم١مًمػ ،اًمٜمبالء أقمالم ؾمػم -43

 سم٢مذاف اعمح٘م٘ملم ُمـ جمٛمققم٦م: اعمح٘مؼ هـ032: اعمتقرم اًمذهبل ىَم٤مْيامز سمـ قمثامن

  هـ2301 اًمث٤مًمث٦م،: اًمٓمبٕم٦م اًمرؾم٤مًم٦م ُم١مؾمس٦م: اًمٜم٤مذ إرٟم٤مؤوط ؿمٕمٞم٥م اًمِمٞمخ

 . م2921

 قمٛمر سمـ حمٛمد سمـ حمٛمد: اعم١مًمػ ،اعم٤مًمٙمٞم٦م ـمب٘م٤مت ذم اًمزيمٞم٦م اًمٜمقر ؿمجرة -41

 ظمٞم٤مزم، اعمجٞمد قمبد: قمٚمٞمف قمٚمؼ هـ،2440: اعمتقرم خمٚمقف ؾم٤ممل اسمـ قمكم سمـ

 م، 1004 - هـ 2313 إومم،: اًمٓمبٕم٦م ًمبٜم٤من، اًمٕمٚمٛمٞم٦م، اًمٙمت٥م دار: اًمٜم٤مذ

 . 1: إضمزاء قمدد
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 سمـ أمحد سمـ احلل قمبد: اعم١مًمػذه٥م، ُمـ أظمب٤مر ذم اًمذه٥م ؿمذرات -44

 حمٛمقد: هـ، طم٘م٘مف2029: اعمتقرم اًمٗمالح أسمق احلٜمبكم، اًمَٕمٙمري اًمٕمامد اسمـ حمٛمد

 يمثػم، اسمـ دار: إرٟم٤مؤوط، اًمٜم٤مذ اًم٘م٤مدر قمبد: أطم٤مديثف إرٟم٤مؤوط، ظمرج

 . 22: إضمزاء م، قمدد 2924 - هـ 2304 إومم،: سمػموت، اًمٓمبٕم٦م – دُمِمؼ

 حمٛمد سمـ أمحد اًمديـ قمز احل٤مومظ: اعم١مًمػ ،اًمٜم٘مٚم٦م ًمقومٞم٤مت اًمتٙمٛمٚم٦م صٚم٦م -40

 ُمٕمروف، قمقاد سمِم٤مر. د: حت٘مٞمؼ هـ،491:اعمتقرم احلسٞمٜمل اًمرمحـ قمبد سمـ

 . 1: إضمزاء قمدد م، 1000 إومم: اًمٓمبٕم٦م آؾمالُمل، اًمٖمرب دار: اًمٜم٤مذ

 اخلػم أسمق اًمديـ ؿمٛمس: اعم١مًمػ ،اًمت٤مؾمع اًم٘مرن ٕهؾ اًمالُمع اًمْمقء -42

: اعمتقرم اًمسخ٤موي حمٛمد سمـ قمثامن سمـ سمٙمر أيب سمـ حمٛمد سمـ اًمرمحـ قمبد سمـ حمٛمد

 . 4: إضمزاء قمدد سمػموت، – احلٞم٤مة ُمٙمتب٦م دار ُمٜمِمقرات: اًمٜم٤مذ هـ،901

 أمحد سمـ حمٛمد اهلل قمبد أسمق اًمديـ ؿمٛمس: اعم١مًمػ همؼم، ُمـ ظمؼم ذم اًمٕمؼم -49

 اًمسٕمٞمد حمٛمد ه٤مضمر أسمق: اعمح٘مؼ هـ،032: اعمتقرم اًمذهبل ىَم٤مْيامز سمـ قمثامن سمـ

 . 3: إضمزاء قمدد سمػموت، – اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٙمت٥م دار: اًمٜم٤مذ زهمٚمقل، سمسٞمقين سمـ

 اسمـ اخلػم أسمق اًمديـ ؿمٛمس: اعم١مًمػ ،اًم٘مراء ـمب٘م٤مت ذم اًمٜمٝم٤مي٦م هم٤مي٦م -30

 شمٞمٛمٞم٦م، اسمـ ُمٙمتب٦م: اًمٜم٤مذ هـ،244: اعمتقرم يقؾمػ سمـ حمٛمد سمـ حمٛمد اجلزري،

 .4: إضمزاء قمدد سمرضمسؽماَس،. هـ2412: اًمٓمبٕم٦م

: شم٠مًمٞمػ ،قمنم اًمث٤مين اًم٘مرن هن٤مي٦م إمم اًمٜمِم٠مة ُمٜمذ اعمٖمرب قمٚمامء ومٝم٤مرس -32

 اإلٟمس٤مٟمٞم٦م واًمٕمٚمقم أداب يمٚمٞم٦م ُمٜمِمقرات اًمؽمهمل، ُمراسمط قمبداهلل/ اًمديمتقر

 قمدد م2999 هـ23310: إومم اًمٓمبٕم٦م اًمسٕمدي، قمبداعمٚمؽ ضم٤مُمٕم٦م سمتٓمقان،

 . 2: إضمزاء

 اًمتٜمبٙمل، سم٤مسم٤م أمحد: اعم١مًمػ ،اًمديب٤مج ذم ًمٞمس ُمـ عمٕمروم٦م اعمحت٤مج يمٗم٤مي٦م -31

 إوىم٤مف وزارة ، اعمرسمٞم٦م اعمٛمٚمٙم٦م:اًمٜم٤مذ ُمٓمٞمع، حمٛمد/ إؾمت٤مذ: حت٘مٞمؼ

 . 1: إضمزاء قمدد م1000 - هـ23312: ؾمٜم٦م اإلؾمالُمٞم٦م، واًمِم١مون
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 سمـ حمٛمد اًمديـ ٟمجؿ: اعم١مًمػ ،اًمٕم٤مذة اعمئ٦م سم٠مقمٞم٤من اًمس٤مئرة اًمٙمقايم٥م -34

 اًمٙمت٥م دار: اًمٜم٤مذ اعمٜمّمقر، ظمٚمٞمؾ: اعمح٘مؼ هـ،2042: اعمتقرم اًمٖمزي حمٛمد

 4: إضمزاء قمدد م2990 - هـ 2322 إومم: اًمٓمبٕم٦م ًمبٜم٤من – سمػموت اًمٕمٚمٛمٞم٦م،

اًمزُم٤من،  طمقادث ُمـ يٕمتؼم ُم٤م ُمٕمروم٦م ذم اًمٞم٘مٔم٤من وقمؼمة اجلٜم٤من ُمرآة -33

 اًمٞم٤مومٕمل ؾمٚمٞمامن سمـ قمكم سمـ أؾمٕمد سمـ اهلل قمبد اًمديـ قمٗمٞمػ حمٛمد أسمق: اعم١مًمػ

 اًمٕمٚمٛمٞم٦م، اًمٙمت٥م دار: اًمٜم٤مذ اعمٜمّمقر، ظمٚمٞمؾ: طمقاؿمٞمف وضع هـ،042: اعمتقرم

 .3: إضمزاء قمدد ، م 2990 - هـ 2320 إومم،: اًمٓمبٕم٦م ًمبٜم٤من، – سمػموت

 ٟمٍم أيب: شم٠مًمٞمػ ،إٟمدًمس أهؾ ُمٚمح ذم اًمت٠مٟمس وُمرسح إٟمٗمس ُمٓمٛمح -31

: اعمح٘مؼ اإلؿمبٞمكم، اًم٘مٞمز اهلل قمبد اسمـ ظم٤مىم٤من سمـ اهلل قمبٞمد سمـ حمٛمد سمـ اًمٗمتح

 إومم،: اًمٓمبٕم٦م اًمرؾم٤مًم٦م، ُم١مؾمس٦م - قمامر دار: اًمٜم٤مذ ؿمقاسمٙم٦م، قمكم حمٛمد

 . 2: إضمزاء قمدد م، 2924 - هـ 2304

: اعم١مًمػ ،احل٤َمرِض  اًمَٕمٍم طَمّتك اإلؾمالم َصدر ُِمـ  اجلزائِر أقمالم ُمٕمَجؿُ  -34

 واًمٜمنم، واًمؽممج٦م ًمٚمت٠مًمٞمػ اًمث٘م٤مومٞم٦م ٟمقهيض ُم١مؾمس٦م: اًمٜم٤مذ ٟمقهيض، قم٤مدل

 . 2: إضمزاء قمدد م، 2920 - هـ 2300 اًمث٤مٟمٞم٦م،: اًمٓمبٕم٦م ًمبٜم٤من، – سمػموت

 ؿمٝم٤مب: اعم١مًمػ ،إدي٥م ُمٕمروم٦م إمم إري٥م إرؿم٤مد  إدسم٤مء، ُمٕمجؿ -30

 هـ،414: اعمتقرم احلٛمقي اًمروُمل اهلل قمبد سمـ ي٤مىمقت اهلل قمبد أسمق اًمديـ

: اًمٓمبٕم٦م سمػموت، اإلؾمالُمل، اًمٖمرب دار: اًمٜم٤مذ قمب٤مس، إطمس٤من: اعمح٘مؼ

 . 0: إضمزاء قمدد م، 2994 - هـ 2323 إومم،

 اًمٖمٜمل قمبد سمـ راهم٥م حمٛمد سمـ رض٤م سمـ قمٛمر: اعم١مًمػ ،اعم١مًمٗملم ُمٕمجؿ -32

 إطمٞم٤مء دار سمػموت، - اعمثٜمك ُمٙمتب٦م: اًمٜم٤مذ هـ،2302: اعمتقرم اًمدُمِمؼ يمح٤مًم٦م

 . 24: إضمزاء قمدد سمػموت، اًمٕمريب اًمؽماث

 اًمديـ ؿمٛمس: اعم١مًمػ ،وإقمّم٤مر اًمٓمب٘م٤مت قمغم اًمٙمب٤مر اًم٘مراء ُمٕمروم٦م -39

: اًمٜم٤مذ هـ،032: اعمتقرم اًمذهبل ىَم٤مْيامز سمـ قمثامن سمـ أمحد سمـ حمٛمد اهلل قمبد أسمق

 . 2: إضمزاء قمدد م،2990 -هـ 2320 إومم: اًمٓمبٕم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، اًمٙمت٥م دار
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 ؾمٕمٞمد سمـ ُمقؾمك سمـ قمغم احلسـ أسمق: اعم١مًمػ ،اعمٖمرب طمغم ذم اعمٖمرب -10

 دار: اًمٜم٤مذ ضٞمػ، ؿمقىمل. د: اعمح٘مؼ هـ،421: اعمتقرم إٟمدًمز اعمٖمريب

 . 1: إضمزاء قمدد ،291 اًمث٤مًمث٦م،: اًمٓمبٕم٦م اًم٘م٤مهرة، – اعمٕم٤مرف

 ًمقومٞم٤مت اعمحسٜمٞملم شمذيمرة -2: وومٞمف)اًمٕمريب، اعمٖمرب أقمالم ُمقؾمققم٦م -12

 ٕهؾ اعمث٤مين ٟمنم-1 اًمٗم٤مد، اعمجذوب ًمٕمبداًمٙمبػم اًمسٜملم وطمقادث إقمٞم٤من

 اعمٓم٤مًمع إحت٤مف-4 اًم٘م٤مدري، اًمٓمٞم٥م سمـ عمحٛمد واًمث٤مين قمنم احل٤مدي اًم٘مرن

  ،ؾمقدًم٦م قمبداًم٘م٤مدر سمـ ًمٕمبداًمسالم واًمراسمع قمنم اًمث٤مًم٨م اًم٘مرن أهؾ ًمقومٞم٤مت

 اًمٜم٤مذ دوطم٦م-1 اًم٘م٤ميض، سمـ ٕمحد احل٘م٤مئؼ طم٘مؼ ًمٗم٤مفم٦م ُمـ اًمٗمرائد طًم٘م-3

 قمسٙمر سمـ عمحٛمد اًمٕم٤مذ اًم٘مرن ُمِم٤ميخ ُمـ سم٤معمٖمرب يم٤من ُمـ عمح٤مؾمـ

 ذف-0 ،يزاًمقٟمنم حيٞمل سمـ ٕمحد اًمقٟمنميز ومٞم٤متو-4 اًمِمٗمِم٤موٟمٞمل،

 ًمٚمٜمْم٤مل اًمٜمّم٤مل ؾمؾ-2 اًم٘مسٛمٓمٞمٜمل، ىمٜمٗمذ سمـ ٕمحد اعمٓم٤مًم٥م أؾمٜمك ذم اًمٓم٤مًم٥م

 واإلقمالم-9 ،ؾمقدًم٦م سمـ قمبداًم٘م٤مدر سمـ ًمٕمبداًمسالم اًمٙمامل وأهؾ سم٤مٕؿمٞم٤مخ

 حمٛمد: وشمٜمسٞمؼ حت٘مٞمؼ (اًمٗم٤مد ًمٕمبداهلل قمنم احل٤مدي اًم٘مرن أهؾ ُمـ همؼم سمٛمـ

: إومم اإلؾمالُمل اًمٓمبٕم٦م اًمٖمرب دار:  اًمٜم٤مذ شمقومٞمؼ، أمحد وؿم٤مريمف طمجل،

 . 20: إضمزاء قمدد ،  م1002: اًمث٤مٟمٞم٦م واًمٓمبٕم٦م م2993

 سمـ اًمديـ ًمس٤من وزيره٤م وذيمر ،اًمرـمٞم٥م إٟمدًمس همّمـ ُمـ اًمٓمٞم٥م ٟمٗمح -11

: اعمتقرم اًمتٚمٛمس٤مين اعم٘مري حمٛمد سمـ أمحد اًمديـ ؿمٝم٤مب: اعم١مًمػ ،اخلٓمٞم٥م

 قمدد سمػموت، -ص٤مدر دار: اًمٜم٤مذ قمب٤مس، إطمس٤من: اعمح٘مؼ هـ،2032

 . 2: إضمزاء

 احل٤مج اًمٗم٘مٞمف سمـ أمحد سمـ سم٤مسم٤م أمحد: اعم١مًمػ ،اًمديب٤مج سمتٓمريز آسمتٝم٤مج ٟمٞمؾ -14

: اعمتقرم اًمٕمب٤مس أسمق اًمسقداين، اًمتٜمبٙمتل اًمتٙمروري حمٛمد سمـ قمٛمر سمـ أمحد

 دار: اًمٜم٤مذ اهلراُم٦م، اهلل قمبد احلٛمٞمد قمبد اًمديمتقر: وشم٘مديؿ قمٜم٤مي٦م هـ، 2044

 .2: إضمزاء قمدد م، 1000 اًمث٤مٟمٞم٦م،: اًمٓمبٕم٦م ًمٞمبٞم٤م، – ـمراسمٚمس اًمٙم٤مشم٥م،
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 اهلل قمبد سمـ أيبؽ سمـ ظمٚمٞمؾ اًمديـ صالح: اعم١مًمػ ،سم٤مًمقومٞم٤مت اًمقاذم -13

: اًمٜم٤مذ ُمّمٓمٗمك، وشمريمل إرٟم٤مؤوط أمحد: اعمح٘مؼ هـ،043: اعمتقرم اًمّمٗمدي

 .19: إضمزاء قمدد م،1000 -هـ2310:ؾمٜم٦م سمػموت، اًمؽماث إطمٞم٤مء دار

 اًمسالُمل راومع سمـ هجرس سمـ حمٛمد اًمديـ شم٘مل: اعم١مًمػ ،اًمقومٞم٤مت -11

 ُمٕمروف، قمقاد سمِم٤مر. د،  قمب٤مس ُمٝمدي ص٤مًمح: اعمح٘مؼ هـ،003: اعمتقرم

 قمدد هـ،2301 إومم،: اًمٓمبٕم٦م سمػموت، – اًمرؾم٤مًم٦م ُم١مؾمس٦م: اًمٜم٤مذ

 . 1:إضمزاء

 اًمٖمرب دار: ااًمٜم٤مذ حمٗمقظ، حمٛمد: اعم١مًمػ ،اًمتقٟمسٞملم اعم١مًمٗملم شمراضمؿ -14

 . 1: إضمزاء قمدد  م2993 ؾمٜم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م: اًمٓمبٕم٦م سمػموت، -اإلؾمالُمل

 احلسٜمل، اًم٘م٤مؾمٛمل قمبداعمٜمٕمؿ: اعم١مًمػ ،اجلزائر ذم اًمتّمقف أقمالم -10

 . 2: إضمزاء قمدد  م2310 ؾمٜم٦م إومم: اًمٓمبٕم٦م  اخلٚمٞمؾ، دار: ٤مذٜماًم

 اًمديـ ضمالل سمٙمر، أيب سمـ اًمرمحـ قمبد: اعم١مًمػ ،اعمٗمرسيـ ـمب٘م٤مت -12

 – وهب٦م ُمٙمتب٦م: اًمٜم٤مذ قمٛمر، حمٛمد قمكم: اعمح٘مؼ  هـ،922: اعمتقرم اًمسٞمقـمل

 .2: إضمزاء قمدد هـ2494 إومم،: اًمٓمبٕم٦م اًم٘م٤مهرة،
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 الفهزس العام

 3 ............................................................اعم٘مدُم٦م

 0 .............................أقمالم اعمٖمرب اًمٕمريب اًمذيـ شمقومقا سمٛمٍم

 9 ..............................اًم٘مرن اًمث٤مين اهلجري .................

 20 اًم٘مرن اًمث٤مًم٨م اهلجري..............................................

 22 ...........اًمراسمع اهلجري ................................... اًم٘مرن

 24 ............اًم٘مرن اخل٤مُمس اهلجري ................................

 29 .............اًم٘مرن اًمس٤مدس اهلجري ...............................

 11 ......................اًم٘مرن اًمس٤مسمع اهلجري ........................

 32 ...............اًم٘مرن اًمث٤مُمـ اهلجري ...............................

 31 .......................اًم٘مرن اًمت٤مؾمع اهلجري .......................

 10 اًم٘مرن اًمٕم٤مذ اهلجري..............................................

 11 ...................................اًم٘مرن احل٤مدي قمنم اهلجري.....

 13 ......................................اًم٘مرن اًمث٤مين قمنم اهلجري ....

 14 .....................................اًم٘مرن اًمث٤مًم٨م قمنم اهلجري....

 10 ................................اًم٘مرن اًمراسمع قمنم اهلجري..........

 42 .................................اًمؽماضمؿ قمغم طمروف اعمٕمجؿومٝمرس 

 01 ......................................................اعمّم٤مدر ىم٤مئٛم٦م

 22 ......................................................اًمٗمٝمرس اًمٕم٤مم
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