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ثبث شيخ احلنفية يف مصر الشيخ أمحد بن حممد الطحطاوي (رمحه اهلل )
ت 1321هـ/دراسة وحتقيق/م  .م سعد عبد الكريم اسود العبديل
مديرية جربية االنبار

الممدمة
بِ ْس ِم ِ
الر ِح ٌِم
من َّ
هللا َّ
الر ْح ِ
الحمد هلل رب العالمٌن والصالة والسالم على سٌدنا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعٌن عدد خلك هللا بدوام
ربنا الكرٌم رب العالمٌن وعلٌنا معهم بهم أجمعٌن والمسلمٌن ٌارب العالمٌن
أما بعد ٓ
فأن أحسن الحدٌث كتاب هللا وخٌر الهدي هدي دمحم – ملسو هيلع هللا ىلص – وشر االمور محدثاتها وكل محدثة بدعه
وكل بدعة ضاللة وكل ضاللة فً النار ٓ
فان علم السنن من أجل العلوم الزاهرة واالعتناء به شرف لصاحبه فً الدنٌا واالخره ولد حث النبً
ملسو هيلع هللا ىلص – على التبلٌغ عنه بالطلب الحثٌث فمال ((نضر هللا امرأ ً سمع ممالتً فأداها الى من لم ٌسمعها فرب
وعصر
وزمان
مبلغ اوعى من سامع)) ثم ان هللا تعالى بعظٌم منته وجمٌل رأفته إختص كل طبم ٍة
ٍ
ٍ
واوان بأئمة جعلهم هداة للمهتدٌن ولادة للمتبعٌن  ،تنظم بهم أمور الشرٌعة الدمحمٌة وتستمٌم بهم مناهج
السنة النبوٌة فهم لها رعاة والى االلتداء بها دعاة وهم جهابذة نمده وموائد جله وعمدة والٌهم ٌرجع فً
تصحٌحه ولهم ٌعتمد فً توضٌحه ولم ٌزل أئمة هذا الشأن وال ٌزالون ٌرحلون فٌه الى ألاصً البلدان
خصوصا ً لطلب اعاله وروي عن بعضهم انه لال ((لرب االسناد لرب الى هللا))
وكان ممن اختص بهذا العلو فً اإلسناد شٌخ الحنفٌة فً مصر وخاتمة المحممٌن بالدٌار المصرٌة أحمد
أبن دمحم بن إسماعٌل الطحطاوي (تٖٕٔٔهـ) وبعد التوكل على هللا عمدت العزم على تحمٌك هذا
المخطوط اذ ٌمدم لنا فٌه صورة ناصعة عن سنده العالً فً تحصٌل العلوم والنشاط العلمً الواسع
الذي كان ٌسلكه الشٌخ الطحط اوي ولد تطلب العمل فً هذا المخطوط نوعٌن من الجهد االول بخدمة
نصوص المخطوط مما فصلته فً مظانه أما الثانً فٌتعلك بالدراسة التً ُخص بها المؤلف والتً
تظمنت ترجمة للمؤلف  ،واشهر شٌوخه الذٌن الزمهم وتالمذته الذٌن أخذوا العلم عنه ثم آثاره العلمٌة
وأخٌرا ً وفاته  ،والصعوبة فً ترجمة المصنف لله المصادر التً ترجمت له النه فً فترة متأخرة نوعا ً
ما  ،وأخٌرا ً فانً أحببت مرافمتهم واثرت موالفهم وكٌف ال وهم الذٌن ُحفظ بهم الدٌن حتى استمر
ٕٔٓ
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وساد  ،سالكا ً فً بحثً هذا سبٌل االختصار وتاركا ً طرٌك التطوٌل واالكثار راجٌا ً بذلن الدخول تحت
لول النبً ملسو هيلع هللا ىلص ((نضر هللا امرأ سمع ممالتً فأداها الى من ل ٌسمعها فرب مبلغ مبلغ اوعى من سامع))
وفً الختام ادعو هللا تعالى ان ٌتمبل عملً هذا ما أصبت فٌه وٌنفع به وٌغفر لً ما أخطأت وٌعٌننً
على تصوٌبه  ،وانما العلم بالتعلم ٓ
وآخر دعوانا ان الحمد هلل رب العلمٌن وصلى وسلم وبارن على سٌدنا دمحم وعلى آله وصحبه اجمعٌن
الباحث

ترجمة المؤلف
خاتمة المحممٌن وشٌخ الحنفٌة بالدٌار المصرٌة أحمد بن دمحم بن إسماعٌل الطهطاوي الحنفً ولد بطحطا
بالمرب من أسٌوط بمصر  ،ولٌل أن أباه رومً (تركً) حضر الى مصر متملدا ً المضاء بطحطا –
وهً طهطا – وربما لٌل الطهطاوي  ،وحضر الطحطاوي الى الماهرة سنة ٔٔٔ1هـ فدخل االزهر
والزم الحضور فً الفمه وتعلم باالزهر ثم تملد مشٌخة الحنفٌة باالزهر وخلعه بعض مشاٌخه
والمتصدرون سنة ٕٕٗٔهـ وأعٌد الٌها فاستمرت الى ان توفً

أشهر شٌوخه
الزم االمام الطحطاوي عددا ً من العلماء الممٌزٌن فً فنون شتى مدة طوٌلة حتى عرف بمالزمته لهم
وتخرجه لهم
وهم ٓ
ٔ -أحمد بن دمحم الحنفً ت ٔٔ11هـ
ٕ -حسن بن إبراهٌم الجبرتً ت ٔٔ11هـ
ٖ -حسن بن غالب الجداوي تٕٕٓٔ هـ
ٗ -عبد العلٌم الفٌومً االزهري
٘ -دمحم بن إسماعٌل الكحالنً ت ٕٔٔ1هـ
 -ٙدمحم الحرٌري ت ٕٕٓٔهـ
 -7مصطفى بن دمحم بن ٌونس ٕ ٔٔ1هـ

تالمذته
اشتهر االمام الطحطاوي وذاع صٌته بٌن الناس وبلغت سمعته أرجاء البالد المصرٌة فأصبح ملحوظا ً
من طلبة العلم ورواد المعرفة لكن مصادر ترجمته لم تذكر لنا اال عداد للٌل من تالمذته وهم
ٔ -إبراهٌم جلبً بن أحمد المصري
ٕٕٓ
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ٕ -حسٌن بن الشٌخ سلٌم
ٖ -عبد المولى بن عبدهللا الدمٌاطً ت ٕٖٔ1هـ

آثاره العلمً
ذكرت مصادر ترجمته عددا ً من آثاره وهً
ٔ -حاشٌة على الدر المختار شرح تنوٌر االبصار – طبع فً مطبعة بوالق
ٕ -حاشٌة على مرالً الفالح شرح نور االٌضاح فً الفمه الحنفً – طبع فً مطبعة بوالق سنة
ٕٔٙ1هـ
ٖ -كشف الرٌن فً بٌان المسح على الخفٌن

وفاته 1
إستمر على مشٌخة الحنفٌة باالزهر الشرٌف الى أن توفً بالماهرة سنة ٖٕٔٔهـ فرحم هللا الطحطاوي
وأجزل له الثواب لما لام به من خدمة جلٌلة لفمهنا االسالمً العظٌم

مصادر ترجمته
ٔ -تارٌخ عجائب االثار فً التراجم واالخبار – للجبرتً – ت ٕٖٔ7هـ
ٕ -حلٌة البشر فً تارٌخ المرن الثالث عشر – لعبد الرزاق الدمشمً ت ٖٖ٘ٔهـ
ٖ -فهرس الفهارس واالثبات ومعجم المعاجم والمشٌخات والمسلسالت – لعبد الحً الكتانً
ت ٕٖٔ1هـ
ٗ -االعالم – لخٌر الدٌن الزركلً – تٖٔ1ٙهـ
٘ -اٌضاح المكنون – إلسماعٌل باشا البغدادي – ت ٖٔ11هـ

ٖٕٓ
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وصف النسخة الخطٌة
ٔ -أعتمدت فً تحمٌك هذا المخطوط على نسخة خطٌة وحٌدة  ،وهً نسخة مكتبة إسماعٌل
النشاشٌبً (أبو الفضل دمحم بن إسعاف بن عثمان بن سلٌمان النشاشٌبً ت ٖٔٙ7هـ)والتً تمع
تحت رلم ٕٗٗ ٕٙ٘/مجموع  ،والنسخة تمع فً  1ورلات تبدأ من ص ٖٔ7ٓ -ٔٙ
ومسطرتها ٖٕ سطرا ً وٌنتظم السطر ما بٌن  ٔٓ – 7كلمات  ،ولٌس فٌها نمص أو تلف سوى
ورلة العنوان والتً ربما اهملها الناسخ
ٕ -المخطوط خالٌة من أسم الناسخ وتارٌخ النسخ ومكان النسخ  ،ولعل هذه المعلومات كانت
محفوظة فً الورلة االولى ٓ
ٖ -والمخطوط خطها نسخً واضح وكتبت بالمداد االسود واالحمر  ،حٌث كتبت العنوانات بالمداد
االحمر مثل السند االول  ،السند الثانً  ،البخاري  ،صحٌح مسلم  ،سند صاحب الهداٌة وهكذآ
ٗ -حذف الناسخ االلف الوالعة فً وسط بعض االسماء مثل السماء = السما
ٌُ٘ -خفف الهمزة ٌاء فً بعض االسماء مثل عائشة = عاٌشة
ٌ -ٙبدل االلف الممصورة التً تمع فً نهاٌة الكلمة الى ٌاء مثل علً = على
ٌ -7نتمل نظر الناسخ أحٌانا ً فٌخطأ فً بعض الكلمات فٌظرب علٌها بالملم فٌصححها
 -1لٌد الناسخ كثٌر من االلفاظ واالسماء خشٌته من ان تختلط بغٌرها أو أن ٌلتبس فً لرائتها

منهج التحقٌق
ٔ -نظمت النص المحمك بما ٌفٌد إظهار معانٌه  ،واظهار النمول من الكتب االخرى ووضع النماط
والفواصل وغٌر ذلن مما هو معروف فً عصرنا من طرائك الكتابة الحدٌثة  ،من أجل اخراج
النص بالرب صورة وضعها المؤلف ٓ
ٕ -وضعت أرلاما ً لورلات المخطوط داخل النص بٌن لوسٌن معموفٌن[ ] تسهٌالً لمن اراد الرجوع
الٌها ٓ
ٖ -وضعت ترجمة لكل علم من األعالم الواردة فً المخطوط  ،وحاولت جاهدا ً أن أسجل وفات
صاحب كل ترجمة ٓ
ٗ -حاولت جاهدا ً تمٌٌد كثٌر من االسماء بالشكل فً أصل النص ولٌدت ما اخشى ولوع التصحٌف
والتحرٌف فٌه ٓ
٘ -بالنسبة لالعالم الذٌن لم أتمكن من العثور على ترجمته لهم  ،أشرت الى ذلن فً الهامش ٓ
 -ٙألصلحت االخطاء التً وردت فً النص ٓ
ٕٗٓ
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 -7عرفت بالمدن والموالع التً ورد ذكرها فً المخطوط ٓ
 -1ذٌلت البحث بفهارس االسماء االعالم الواردة فً المخطوط وبفهارس للكتب الواردة فً
المخطوط اٌضا ً ٓ
 -1الحمت بالبحث صورة نموذج من المخطوط المحمكٓ
ٓٔ -وضعت فهرسا ً للمصادر المستخدمة فً البحث تسهٌالً لمن أراد الرجوع إلٌها ٓ

النص احملقق
بسم

ميحرلا نمحرلا هللا

الحمد هلل الذي أنزل المرآن والشرٌعة بالسند(ٔ) المتصل الٌه  ،وجعل إتصال السند من الطرائك
(ٕ)
ب))
الممربه لدٌه والصالة والسالم على سٌدنا دمحم الذي أنزل علٌه (( َواتْ ُل َما أ ُ ِ
ً ِإلٌَ َْن ِمن ِكتَا ِ
وح َ
وعلى آله وأصحابه الذٌن نملوا الٌنا ملة الهدى والصواب وعلى أتباعه وأتباعهم وخصوصا ً منهم حملة
الشرع واالنجاب وبعدٓ
فلما كان علم الفمه(ٖ) به سعادة الدارٌن وٌزٌل عن الملب ظلمة األوهام والرٌن(ٗ) إذ به ٌُعرف حالل
الدٌن وحرامه وٌدرن لواعد االسالم وٌموم به نظامه وجب على الطالب الخوض فٌه وفهم المعانً
على التحمٌك لٌظفروا منه الممصود من غٌر توال وال تفوٌك ووجب علٌهم مالزمة درسه والمبادرة الى
أنسه لٌصٌر كل واحد لدوة المة من جنسه بع إزالة درن(٘) نفسه وكل ذلن ال ٌتم اال بمالزمة االساد
وتولٌف لهم غرائبه وتبٌٌن عجائبه كما تلمى هو عن سلفه  ،وسلفه عن وكان ذلن داعٌا ً لطلب السند
لٌكون لهم عونا ً وسند ،فأن الذي ال سند له كالدعً( )ٙالذي ال أب له فأرت أن أذكر سندي فً الفمه عن
أشٌاخً الذٌن أخذت عنهم لٌكون ذلن مثبوتا ً دائما ً وٌنتفع به من [ٕ/أ] كان من إخوانً لً مالذا ً  ،فأول
ما أذكر منه سندي عن والدي( )7عن شٌخه الشٌخ احمد الحمالً ولد أخذت عنه كما أخذ عنه والدي
وذكرت السند بواسطته تبركا ً بذكر الوالد وإبماء لذكره فً التاّلد( )1فالول وال حول وال لوة اال باهلل
العلً العظٌم وأنا الفمٌر الحمٌر مالزم الذل والتمصٌر كثٌر المساوئ  ،أحمد الطحطاوي منشأ المصري
وطنا ً الحنفً مذهبا ً الخلوتً(ٓٔ) طرٌمة إبن العالمه السٌد الشرٌف الفهامة السٌد دمحم إبن المولى السٌد
إسماعٌل من ذرٌة المولى العارف باهلل تعالى الشرٌف العالمة السٌد دمحم مفتً السادة الحنفٌة بمدٌنة
توفات(ٔٔ) بااللالٌم الرومٌة(ٕٔ) سالله الهاشمٌة بضعة خٌر البرٌة لد أخذت الفمه عن عدة اشٌاخ معتبرٌن
باسنادهم

السند األول :
عن عمدتً وشٌخ والدي العالمه السٌد دمحم المذكور عن شٌخه مفتً السادة الحنفٌة بالدٌار المصرٌة
الشٌخ العالمة أحمد الحمالً(ٖٔ) عن مشاٌخه الشٌخ االمام عالمة االنام شٌخ االسالم والمسلمٌن الشٌخ
ٕ٘ٓ
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()ٔٙ

علً العمٌدي(ٗٔ) وخاتمة المحممٌن السند علً الحنفً السٌواسً البصٌر(٘ٔ)  ،وحٌدر العلماء االعالم
الشٌخ أحمد الشهٌر بالدلدوسً( )ٔ7وعٌن المفتٌن بالدٌار المصرٌة السٌد علً الشهٌر باسكندر(، )ٔ1وأخذ
المذكورٌن عن الشٌخٌن الجلٌلٌن هما الشٌخ دمحم شاهٌن االرمناوي( ، )ٔ1والشٌخ عبدالحً
الشرنباللً(ٕٓ) [ٕ/ب] وكالهما أخذ عن الشٌخ أحمد الشوبري(ٕٔ)  ،والشٌخ حسن الشرنباللً(ٕٕ) ،
صاحب التصانٌف(ٖٕ) وهما أخذا عن الشٌخ دمحم المحبً(ٕٗ)  ،عن الشٌخ الممدسً(ٕ٘)  ،عن الشٌخ شهاب
الدٌن أحمد بن ٌونس الشهٌر بالشلبً( ، )ٕٙشارح الكنز( ، )ٕ7عن الشٌخ عبد البر إبن الشحنة( )ٕ1عن
لاري الهداٌة(ٖٓ)  ،عن الشٌخ عالء الدٌن
المحمك الكمال إبن الهمام( )ٕ1عن الشٌخ سراج الدٌن عمر
ْ
(ٖٖ)
السٌرامً(ٖٔ)  ،عن السٌد جالل الدٌن شارح الهداٌة(ٕٖ) ،عن عالء الدٌن عبدالعزٌز البخاري
صاحب الكشف والتحمٌك(ٕٗ)  ،عن االستاذ حافظ الدٌن الكبٌر صاحب الكنز(ٖ٘)  ،عن العالمة
الكردري(، )ٖٙعن برهان الدٌن صاحب الهداٌة(، )ٖ7عن فخر االسالم علً البزدوي( ، )ٖ1عن شمس
االئمة السرخسً(، )ٖ1عن االمام الحلوائً(ٓٗ)  ،عن الماضً أبً علً النسفً(ٔٗ)  ،عن االمام أبً بكر
دمحم بن الفضل البخاري(ٕٗ)  ،عن االمام عبدهللا السبذمونً(ٖٗ)  ،نسبة الى سبذمون لرٌة من لرى
بخارى ،عن االمام عبدهللا بن أبً حفص البخاري(ٗٗ) ،عن أبٌه(٘ٗ)  ،عن االمام االجل دمحم بن الحسن
الشٌبانً( ، )ٗٙعن إمام االئمة أبً حنٌفة( ، )ٗ7رضً هللا عنه

السند الثانً :
وٌلتمً مع االول فً بعض االشٌاخ بل فً غالبهم وهو سند شٌخً وعمدتً وعدتً ومرجعً فٌما
ً من مذهب االمام شٌخ االسالم وكنف( ، )ٗ1االنام وعمدة أهل التحمٌك ودرة( ، )ٗ1أهل
أشكل عل ّ
(ٓ٘)
التدلٌك[ٖ/أ] موالنا المخصوص بالعناٌة واللطٌف الخفً السٌد الشرٌف دمحم الحرٌري  ،الحنفً مفتً
الدٌار المصرٌة حاالً حفظه هللا تعالى وأبماء وأعاد على المسلمٌن من عطره وشذاه ولد اجازنً(ٔ٘) ،
باالفتاء والتدرٌس واالفادة وبما ثبت له رواٌته(ٕ٘)  ،وحك له دراٌته(ٖ٘)  ،ولد كان ذلن بمرأى منه
ومسمع واخراج لً السند بخطه وأمرنً بنمله بخطً فأمتثلت وهذا لفظه

بسم

ميحرلا نمحرلا هللا

الحمد هلل رب العالمٌن والصالة على سٌدنا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعٌن
اما بعد
فٌمول الفمٌر الى لطف ربه الجلً والخفً دمحم الحرٌري االزهري الحنفً لد تلمٌت الفمه عن عدة مشاٌخ
معتبرٌن منهم بل أجلهم شٌخ االسالم والمسلمٌن حسن الممدسً(ٗ٘)  ،فأنً لرأت علٌه كتبا ً عدٌدة معتبره
فً المذهب منها كتاب الهداٌة لالمام المرغٌنانً(٘٘) فً الفمه فأنً أخذته عن شٌخنا االمام العالمه
الهما م حسن الممدسً المذكور بحك لراءتً علٌه من أوله الى آخر كتاب الحج بالمدرسة
()٘7
الصرغتمشٌة(، )٘ٙواجازته لبالٌه وهو تلماه عن خاتمة المحممٌن الشٌخ علم الدٌن سلٌمان المنصوري
 ،مفتً السادة الحنفٌة فً عصره بمصر المحروسة  ،وهو أخذه عن عدة أشباح كما أخبره به رحمه هللا
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تعالى منهم شٌخه الشٌخ عبد الحً الشرنباللً الحنفً( ، )٘1وهو عن شٌخه فمٌه النفس الشٌخ حسن بن
عمار الشرنباللً(/ٖ[ ، )٘1ب] الحنفً التألٌف صاحب التالٌف العدٌد والتصانٌف المفٌده فً الفمه
وغٌره(ٓ ، )ٙوهو أخذه عن الشٌخ المحبً والعالمة عن الشٌخ علً الممدسً(ٕ )ٙشارح نظم الكنز(، )ٖٙ
وأخذه عن الشٌخ علً الممدسً  ،عن العالمة شهاب الدٌن أحمد بن ٌونس الشهٌر بالشلبً(ٗ ، )ٙشارح
الكنز(٘ ، )ٙوهو عن العالمة عبد البر إبن الشحنته(، )ٙٙوهو عن المحمك المدفك كمال الدٌن إبن
الهمام( ، )ٙ7صاحب فتح المدٌر ،ومؤلف كتاب التحرٌر فً االصول وغٌرها  ،وهو عن الشٌخ سراج
الدٌن عمر بن علً الكنانً الماهري الحسٌنً الشهٌر بمارئ الهداٌة( ، )ٙ1وهو عن شٌخ الشٌوخ عالء
الدٌن أحمد بن دمحم السٌرامً( ، )ٙ1وهو عن العالمة السٌد الشرٌف شارح الهداٌة جالل الدٌن(ٓ ، )7وهو
عن العالمة الربانً الصمدانً عبدالعزٌز أبً الفضل إبن دمحم بن نصر البخاري(ٔ ، )7صاحب الكشف
والتحمٌك  ،وهو عن اشٌخ الشٌوخ حافظ الدٌن الكبٌر أبً البركات عبدهللا بن أحمد بن محمود
النسمً(ٕ،)7صاحب الكافً(ٖ ،)7والكنزوغٌرهما(ٗ ، )7وهو عن االمام شمس االئمة دمحم بن عبدالستار
الكردي وٌمال الكردري الحنفً(٘ ، )7وهو عن الشٌخ أبً بكر عبدالجلٌل الرشدانً( ، )7ٙالمرغٌنانً
المخصوص بالعناٌة صاحب الهداٌة تغمدة هللا تعالى برحمته ورضوانه  ،أما سند صاحب الهداٌة فً
الفمه فأنه أخذه عن حجة االسالم علً البزدوي( ، )77وهو عن شمس األئمة [ٗ/أ] السرخسً( ، )71وهو
عن شمس االئمة الحلوائً( ، )71وهو عن الماضً علً النسفً(ٓ ، )1وهو عن االمام أبً بكر دمحم بن
الفضل البخاري(ٔ ، )1وهوعن االمام أبً عبدهللا السٌذمونً(ٕ )1بضم السٌن وفتحها بعدها باء موحده
مفتوحه ثم ذال معجة ساكنة بعدها مٌم مضمومة ثم نون  -نسب الى لرٌة من لرى بخارى كذا فً
طبمات الحنفٌة(ٖ ، )1لعبد المادر رحمة هللا تعالى  ،وهو عن االمام أبً عبدهللا إبن أبً حفص
البخاري(ٗ ، )1وهو عن أبٌه(٘ ، )1وهو عن االمام دمحم بن الحسن الشٌبانً( ، )1ٙوهو عن االمام االعظم
المحتهد الممدم أبً حنٌفة النعمان بن ثابت الكوفً( ، )17بواه هللا تعالى أعلى غرف الجنان  ،وهو رضً
هللا عنه أخذه عن االمام حماد بن أبً سلٌمان( ، )11وهو عن إبراهٌم بن ٌزٌد النخعً( ، )11وهو عن
علممة(ٓ ، )1وهو عن إبن مسعود عبدهللا(ٔ ، )1رضً هللا تعالى عنه  ،وهو عن النبً صلى هللا تعالى
وشرف وكر ّم عن جبرٌل علٌه السالم عن هللا تبارن وتعالى وهللا الموفك بمنة وٌمنه وصلى
علٌه وسلم
ّ
هللا تعالى على سٌدنا دمحم النبً االمً وعلى آله وصحبه والحمد هلل رب العالمٌن

السند الثالث :
عن أستاذي وعدتً وعمدتً الراسخ فً العلم والتحمٌك وهو بكل مكرمة حمٌك الشٌخ حسن بن إبراهٌم
أبن حسن الجبرتً(ٕ ، )1لرأت علٌه متن نور االٌضاح(ٖ ، )1بتمامة كما لرأت على نجل مؤلفه[ٗ/ب]
الشٌخ حسن(ٗ، )1إبن الشٌخ االمام حسن الشرنباللً صاحب التألٌف بسنده السابك الى االمام ٓ

السند الرابع :
عن أستاذي وشٌخً الورع الزاهد الراغب عن الدنٌا الراغب فً االخره الشٌخ المحمك والعالمة المدلك
الشٌخ مصطفى إبن المرحوم العالمة أبً عبدهللا دمحم بن ٌونس بن النعمان الطائً(٘ ، )1الحنفً ولتذكره
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بتمامة الحتوائه على بعض أشٌاء لم تذكر فٌما سبك وان كان السند ٌدور على الشٌخ حسن وهذا لمطه
ٓ
الحمد هلل رب العالمٌن والصالة والسالم على سٌدنا دمحم وآله وصحبه اجمعٌن وبعد
فمد طلب منً المحمك الفاضل المدلك الكامل السٌد أحمد بن السٌد دمحم الحنفً سندي بعلم الفمه الذي هو
أشرف العلوم النه لد الزمنً مدة من الزمان وبرهة من االوان فٌه وفً أصوله وغٌرها فالول :
لد أخذت الفمه من استاذي ووالدي العالمة أبً عبدهللا دمحم ( )1ٙبن ٌونس بن النعمان الطائً الحنفً(، )17
وهو لد أخذه عن عدة من االشاٌخ المعتبرٌن كالعالمة أحمد الدلدوسً( ، )11والعالمة أبً عبدهللا دمحم
بن( ، )11عبدالعزٌز بن إبراهٌم بن علً بن خالد الزٌادي(ٓٓٔ)  ،وغٌرهما  ،ولنمتصر على االخٌر لكون
مالزمته له أكثر من غٌره فنمول لد إجتمع شٌخ شٌخنا الشٌخ دمحم بن(ٔٓٔ)  ،عبدالعزٌز الزٌادي بجماعة
منهم العالمة الفمٌه [٘/أ] دمحم شاهٌن بن منصور االرمناوي(ٕٓٔ)  ،المتولد سنة ٖٓٓٔ والشٌخ عمر
الزهري الشهٌر بالدفري(ٖٓٔ)  ،والشٌخ عثمان بن الشٌخ عبدهللا النحراوي(ٗٓٔ)  ،والشٌخ ٌحٌى
الشهاوي(٘ٓٔ)  ،والشٌخ عبد الحً بن عبدالحك بن عبداللطٌف الشرنباللً ،والسٌد أحمد الحموي(، )ٔٓٙ
والشٌخ لائد االبٌاري( ، )ٔٓ7شارح الكنز فهؤالء كلهم مشاٌخه فً الفمه  ،ولنمتصر على االرمناوي ،
فنمول أنه لد أخذ عن الفمٌه العالمه حسن بن عمار بن علً الشرنباللً المتوفً سنة  ، ٔٓٙ1عن
الشٌخ المحبً وجماعة عن أبً الحسن علً بن دمحم بن غانم الممدسً( ، )ٔٓ1عن جماعة منهم الشهاب
أحمد بن دمحم بن ٌونس الشهٌر بأبن الشلبً شارح الكنز عن جماعة منهم الشٌخ سري الدٌن أفندي عبد
البر بن دمحم بن دمحم بن الشحنة عن والده أبً الفضل لاضً المضاة(، )ٔٓ1بالممالٌن االسالمٌة  ،وعن
خاتمة المحممٌن الشٌخ كمال الدٌن دمحم بن عبد الواحد بن عبد الحمٌد بن مسعود الشٌواتً المعروف بابن
الهمام صاحب فتح المدٌر والتحرٌر(ٓٔٔ)  ،واالول عن العالمة سراج الدٌن عمر بن علً الكنانً
الشهٌر بمارئ الهداٌة  ،والثانً عن السٌد جالل الدٌن الخبازي إبن التركمانً(ٔٔٔ) شارح الهداٌة  ،عن
االمام الشٌخ عالء الدٌن السٌرامً كالهما عن العالمه حسٌن بن عمر السغنالً(ٕٔٔ)  ،صاحب
النهاٌة(ٖٔٔ)  ،وابً المفاخر عبدالعزٌز بن أحمد بن دمحم [٘/ب] صاحب الكشف والتحمٌك ،عن العالمة
أبً دمحم عبدهللا بن أحمد بن محمود النسفً صاحب الكنز(ٗٔٔ)  ،عن موالنا شمس االئمة دمحم بن
عبدالستار بن دمحم العمادي الكروري  ،وعن موالنا حمٌد الدٌن الضرٌر(٘ٔٔ)  ،أول شارح للهداٌة(، )ٔٔٙ
عن موالنا شٌخ االسالم برهان الدٌن أبً الحسن علً بن أبً بكر بن عبدالجلٌل الرشدانً المرغٌنانً
صاحب الهداٌة ،عن لاضً خان الحسن بن منصور بن محمود بن عبد العزٌز االوزجندي( ، )ٔٔ7عن
ظهٌر الدٌن المرغٌنانً( ، )ٔٔ1صاحب الفتاوي الظهٌرٌة  ،عن برهان الدٌن عبدالعزٌز بن مازه(، )ٔٔ1
وشمس االئمة محمود جد لاضً خان(ٕٓٔ)  ،كالهما عن شمس االئمة أبً بكر دمحم بن(ٕٔٔ) احمد بن أبً
سهل السرخسً  ،عن شمس االئمة عبدالعزٌز بن أحمد بن نصر بن صالح الحلوانً ،عن الماضً أبً
علً الحسٌن بن خضر النسمً(ٕٕٔ)  ،عن االمام أبً بكر دمحم بن الفضل البخاري  ،عن االمام أبً
عبدهللا بن أبً جعفر البخاري ،عن االمام أبً عبدهللا السبذمونً  ،عن االمام أبً دمحم عبدهللا بن أبً
حفص الصغٌر  ،عن أبٌه أبً حفص الكبٌر  ،عن االمام أبً عبدهللا دمحم بن الحسن الشٌبانً  ،عن
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االمام االعظم أبً حنٌفة النعمان بن ثابت الكوفً إمام المذهب ولد أجزت له جمٌع ماٌجوز رواٌته
بشرطه واسئله الدعاء لً فً خلواته وجلواته لال ذلن وكتب باذنه [/ٙأ] من خطه فً تارٌخ جمادي
اخرى سنة ، )ٕٖٔ(------وصلى هللا على سٌدنا دمحم واله وصحبه وسلم ٓ
ذكر سندي ببعض كتب الحدٌث :
لد أخذت البعض منها بتمامة وبعضها بسماع البعض واالجازته فً البالً وبعضها باالجازه لجمٌعه
فالول :
أما البخاري  :فاخذته إجازة عن عدة اشٌاخ منهم شٌخً ولدوتً الشٌخ دمحم االمٌر(ٕٗٔ)  ،والشٌخ
حسن الجداوي(ٕ٘ٔ)  ،والشٌخ عبد العلٌم( ، )ٕٔٙكلهم من طرٌك النور الالمع المفٌد الشٌخ علً
العدوي( ، )ٕٔ7من أهالً الصعٌد عن شٌخه الشٌخ دمحم عمٌله( ، )ٕٔ1لال :أروٌة بأعلى سند ٌوجد فً الدنٌا
عن شٌخنا الشٌخ حسن العجٌمً( ، )ٕٔ1عن الشٌخ أحمد العجمً(ٖٓٔ)  ،عن الٌمنً(ٖٔٔ)  ،عن االمام
ٌحٌى بن مكرم الطبري(ٕٖٔ)  ،لال :أخبرنا البرهان إبراهٌم بن دمحم بن صدق الدمشمً(ٖٖٔ)  ،وغٌره
عمر مائة واربعٌن سنة وهو ممن
برواٌتهم عن الشٌخ عبد الرحٌم االوالً عن الفرغانً(ٖٗٔ)  ،وكان
ّ
اجتمع بالخضر(ٖ٘ٔ)  ،علٌه السالم  ،ولد لرات البخاري على أبً عبد الرحمن دمحم بن شادبخت
الفارسً الفرغانً( ، )ٖٔٙبسماعه بجمٌعه على الشٌخ أحد االبدال بسمرلند( )ٖٔ7أبً لممان ٌحٌى بن
عمر مائه وثالث وأربعٌن ولد سمعة جمٌعه عن دمحم بن
عمار بن ممبل بن شاهان الختالنً(، )ٖٔ1وكان
ّ
ٌوسف الغرٌري( ، )ٖٔ1عن جامعه دمحم بن إسماعٌل البخاري(ٓٗٔ) ٓ
وأما صحٌح مسلم [/ٙب] فهو باالجازة عن أشٌاخً المتمدمٌن عن شٌخهم النور العدوي(ٔٗٔ) ،
(٘ٗٔ)
عن شٌخه دمحم عمٌله(ٕٗٔ)  ،عن العجمً(ٖٗٔ)  ،عن الٌمنً(ٗٗٔ)  ،عن االمام ٌحٌى بن مكرم الطبري
 ،عن جده محب الطبري( ، )ٔٗٙلال :أخبرنا الرحله زٌن الدٌن أبو بكر بن الحسٌن المراغً( ، )ٔٗ7عن
أبً العباس أحمد بن أبً طالب الحجار( ، )ٔٗ1عن االنجب إبن أبً السعادات الحمامً( ، )ٔٗ1لال:
أخبرنا أبو الفرج مسعود بن الحسن الثمفً(ٓ٘ٔ)  ،عن الحافظ أبً الماسم عبدالرحمن إبن منده(ٔ٘ٔ)  ،عن
الحافظ أبً بكر دمحم بن عبدهللا الجوزلً(ٕ٘ٔ)  ،عن أبً الحسن مكً إبن عبدان(ٖ٘ٔ)  ،عن جامعه االمام
مسلم بن الحجاج المشٌري(ٗ٘ٔ) أٓهـ وأخذت نحو الثلثٌن منه لراءه منً على شٌخً الشٌخ عبد العلٌم
الفٌومً(٘٘ٔ) ،
أما سنن الحافظ أبً داود  :وبالسند السابك اجازة الى الطبري عن جده المحب  ،عن الشرٌف
أبً الطاهر دمحم بن الكوٌن( ، )ٔ٘ٙعن المسنده زٌنب بنت الكمال الممدسٌه( ، )ٔ٘7عن أبً الماسم عبد
الرحمن بن مكً الحاسب( ، )ٔ٘1عن الحافظ أبً الطاهر أحمد بن السلفً( ، )ٔ٘1لال  :وكتب لً أبو
جعفر العّبادانً(ٓ ، )ٔٙمن البصرة لال  :أخبرنا أبو عمرالماسم بن جعفر الخطٌب بن عبد الواحد
الهاشمً(ٔ ، )ٔٙلال الخطٌب سماعا ً لال :أخبرنا أبو علً دمحم بن أحمد اللؤلؤي(ٕ ، )ٔٙلال أخبرنا مؤلفه
الحافظ الحجة ابو داود سلٌمان[/7أ] بن االشعث السجستانً رحمه(ٖ )ٔٙهللا
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أما الجامع للحافظ عٌسى الترمذي  :فباالجازة عن المشاخ المذكورٌن عن شٌخهم النور
(ٗ)ٔٙ
العدوي  ،عن شٌخه دمحم عمٌله  ،عن الشٌخ حسن العجمً  ،عن الشٌخ أحمد بن دمحم المشاشً
الصوفً  ،عن شٌخه الشٌخ أحمد بن علً الشناوي الصوفً(٘ ،)ٔٙعن الشٌخ علً بن عبدالمدوس
الشناوي( ، )ٔٙٙالصوفً  ،عن الشٌخ عبدالوهاب الشعرانً الصوفً( ، )ٔٙ7عن الشٌخ زكرٌا بن دمحم
الفمٌه الصوفً( ، )ٔٙ1عن العارف باهلل تعالى زٌن الدٌن المراغً العثمانً الصوفً( ، )ٔٙ1عن استاذ
الصوفٌة شرف الدٌن إسماعٌل بن إبراهٌم الجبرتً العمٌلً الصوفً(ٓ ، )ٔ7عن المسند أبً الحسن علً
بن عمر الوانً الصوفً(ٔ ، )ٔ7عن استاذ أهل التحمٌك الشٌخ محً الدٌن دمحم بن علً العربً الطائً
الحاتمً الصوفً(ٕ ، )ٔ7عن شٌخ الشٌوخ عبدالوهاب بن علً بن سكٌنه البغدادي الصوفً(ٖ ، )ٔ7عن
أبً الفتح عبد الملن بن عبدهللا الكروخً الصوفً(ٗ ، )ٔ7عن شٌخه المحمك الحافظ أبً إسماعٌل عبدهللا
إبن دمحم االنصاري الهروي شٌخ االسالم الصوفً(٘ ، )ٔ7عن عبد الجبار الجراحً( ، )ٔ7ٙعن أبً
العباس دمحم بن أحمد بن محبوب المحبوبً( ، )ٔ77عن مؤلفه الترمذي(، )ٔ71
أما سنن الحافظ [ /7ب] أبً عبدالرحمن بن شعٌب النسائً  :فبالطرٌك السابك إجازة
الى الطبري  ،عن الحافظ إبن عبدالعزٌز بن فهد( ، )ٔ71لال  :أخبرنا المسند أبو الٌمن دمحم بن دمحم إبن
عبدهللا الزفناوي(ٓ )ٔ1لال  :أخبرنا الماضً مجد الدٌن إسماعٌل بن إبراهٌم الكنانً الحنفً(ٔ )ٔ1لال :
أخبرنا به االصٌل أبو عبدهللا دمحم بن إلسماعٌل بن عبدالعزٌز االٌوبً المعروف بابن الملون(ٕ، )ٔ1
سماعا ً لجمٌعه اال الجزء االول فاجازه لال  :أخبرنا به شاكر هللا بن غالم هللا إلبن الشمعة(ٖ ، )ٔ1لال:
أخبرنا به الصٌفً أبو بكر عبدالعزٌز بن أحمد بن بالا(ٗ )ٔ1البغدادي  ،لال  :اخبرنا أبو زرعة طاهر
إبن دمحم الممدسً( )ٔ1ٙلال  :أخبرنا أبو دمحم عبد الرحمن بن حمد الدوانً( )ٔ17لال  :أخبرنا أبو نصر
أحمد بن الحسٌن الكسار( )ٔ11لال  :أخبرنا الحافظ أبو بكر أحمد بن دمحم الهاشمً( )ٔ11لال  :أخبرنا
مؤلفه الحافظ أبو عبد الرحمن أحمد بن شعٌب النسائً(ٓ ، )ٔ1رحمه هللا تعالى
واما سنن الحافظ دمحم بن ٌزٌد المعروف بابن ماجه  :وابن ماجه لمب البٌه لجده كما فً
الماموس(ٔ ، )ٔ1فأجازه بالسند السابك الى المحب عن الزٌن المراغً  ،عن أبً العباس الحجار(ٕ )ٔ1عن
(٘)ٔ1
المسند(ٖ ، )ٔ1عبداللطٌف[/1أ] بن دمحم المبٌطً(ٗ )ٔ1لال  :أخبرنا أبو زرعه طاهر بن دمحم الممدسً
لال  :أخبرنا أبو منصور دمحم بن الحسٌن ال ُممومً لال  :أخبرنا أبو طلحة الماسم بن أبً المنذر
الخطٌب( ، )ٔ17لال أخبرنا أبو الحسن علً بن إبراهٌم بن بحر المطان( )ٔ11لال  :أخبرنا به مؤلفه
الحافظ ابو عبدهللا دمحم بن ٌزٌد المعروف بأبن ماجة المزوٌنً( )ٔ11رحمه هللا تعالى
واما مسند الألمام أبً حنٌفة النعمان بن ثابت الكوفً  :جمع الحافظ الحسٌن بن دمحم إبن
خسرو الٌلخً(ٕٓٓ)  ،فباالجازة عن المشاٌخ المذكورٌن  ،عن شٌخهم العدوي  ،عن الشٌخ حسن بن
علً العجمً(ٕٔٓ) الحنفً  ،عن الشٌخ خٌر الدٌن الرملً(ٕٕٓ)  ،عن الشٌخ أحمد بن أمٌن الدٌن(ٖٕٓ) ،
عن والده امٌن الدٌن بن عبد العال الجنبالطً(ٕٗٓ) سري الدٌن بن عبد البر(ٕ٘ٓ)  ،عن والده الشٌخ
محب الدٌن دمحم بن الشحنة إجازه  ،عن االمام اكمل الدٌن دمحم بن دمحم البابرتً( ، )ٕٓٙعن العالمة دمحم بن
ٕٓٔ
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دمحم السخاوي المعروف بموام الدٌن( ، )ٕٓ7عن العالمة حسام السغنالً( )ٕٓ1بمافٌن( )ٕٓ1لال  :أخبرنا
االمام حافظ الدٌن دمحم بن دمحم بن نصر البخاري النسفً(ٕٓٔ)  ،عن شمس االئمة دمحم إبن عبد الستار
الكردي  ،عن برهان الدٌن [/1ب] أبً المكارم المطرزي(ٕٔٔ) لال  :أخبرنا االمام الخطٌب موفك الدٌن
(ٕٗٔ)
المكً(ٕٕٔ)  ،لال أخبرنا االمام أبو الماسم محمود بن عمر الزمخشري(ٖٕٔ) بمكة عند باب بنً شٌبة
لال  :حدثنا الزكً الحافظ أبو عبدهللا الحسٌن بن دمحم بن خسرو البلخً(ٕ٘ٔ) مؤلف المسند المذكور
واما موطأ بن أنس  :فبهذا السند إجازه الً الحسٌن بن دمحم بن خسرو البلخً  ،عن أبً الحسن
علً بن الحسٌن بن أٌوب( ، )ٕٔٙلال أخبرنا أبو طاهر عبد الغفار بن دمحم بن جعفر المؤدب( ، )ٕٔ7لال:
اخبرنا أبو علً دمحم بن أحمد بن الحسٌن بن الصواف( ، )ٕٔ1أخبرنا أبو علً بشر بن موسى بن صالح
االسدي( )ٕٔ1لال  :أخبرنا مالن بن انس(ٕٕٓ) رضً هللا تعالى عنه

واما مسند االمام دمحم بن إدرٌس الشافعً  :فاجازه بالسند السابك الى المشاشً(ٕٕٔ) ،
باجازته من الشمس دمحم الرملً(ٕٕٕ)  ،عن الزٌن زكرٌا االنصاري(ٖٕٕ)  ،عن الحافظ إبن حجر(ٕٕٗ) ،
عن الصالح بن أبً عمر(ٕٕ٘)  ،عن الفخر أبن البخاري( ، )ٕٕٙعن الماضً أبً المكارم أحمد بن دمحم
(ٖٕٓ)
اللبان( )ٕٕ7وأبً جعفر دمحم بن أحمد الصٌدالنً( ، )ٕٕ1عن إبن الحسن(( )ٕٕ1علً) بن أحمد الحداد
عن الحافظ أبً نعٌم أحمد بن عبدهللا االصبهانً(ٖٕٔ) عن إبً العباس دمحم بن ٌعموب االصم(ٕٖٕ) ،
أخبرنا الربٌع بن سلٌمان المرادي(ٖٖٕ) أنبانا الشافعً رحمه هللا تعالى(ٖٕٗ)علٌه[/1أ] والجامع لهذا المسند
دمحم بن جعفر بن مطر النٌسابوري(ٖٕ٘)  ،دمحم بن ٌعموب االصم حٌث ولعت له الرواٌه  ،عن الربٌع
ولٌل جمعه االصم لنفسه ولم ٌرتبه فلهذا ولع فٌه التكرار وهللا تعالى أعلمٓ
واما مسند االمام أحمد بن حنبل  :فاجازه بالسند السابك الى الفخر إبن البخاري( ، )ٕٖٙأخبرنا
أبو علً حٌل بن عبدهللا بن الفرح المكثر( )ٕٖ7أخبرنا أبو الماسم عبدهللا بن دمحم بن عبدالواحد بن
الحسٌن( ، )ٕٖ1أخبرنا ابو علً إبن علً التمٌمً( ، )ٕٖ1المذهب الواعظ  ،اخبرنا ابو بكر أحمد بن جعفر
المطٌعً(ٕٓٗ)  ،حدثنا عبدهللا بن االمام أحمد(ٕٔٗ)  ،حدثنا أبً رضً هللا تعالى(ٕٕٗ) عنه
واما المواهب اللدنٌة  :فاجازه بالسند المذكور عن الشٌخ عبدهللا البنانً(ٖٕٗ)  ،عن سٌدي دمحم
الزرلانً(ٕٗٗ)  ،عن العالمه الشبراملسً(ٕ٘ٗ)  ،عن أحمد بن خلٌل السبكً( ، )ٕٗٙعن الشرٌف ٌوسف
االرمٌونً( ، )ٕٗ7عن مؤلفها أحمد بن دمحم المسطالنً( )ٕٗ1وهللا سبحانه وتعالى أعلم تم بحمد هللا وعونه
وحسن توفٌمه  ،وصلى هللا تعالى على سٌدنا دمحم وعلى آله وصحبه وسلم والحمد هلل رب العالمٌن أوالً
واخٌرا ً باطنا ً وظاهرا ً
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الهوامش
(ٔ)

(ٕ)
(ٖ)

(ٗ)

(٘)

()ٙ
()7

()1

()1
(ٓٔ)
(ٔٔ)
(ٕٔ)

(ٖٔ)

السند  :وهو ما أرتفع وعال عن سطح الجبل الن المسند ٌرفعه الى لائله وٌجوز أن ٌكون مأخوذا ً من
لولهم فالن سند أي معتمد فسمً االخبار عن طرٌك المتن مسندا ً العتماد النماد فً الصحة والضعف علٌه
وفً أدب الرواٌة للمفٌد أسندت الحدٌث أسنده وعزوته أعزوه واعزٌه واالصل فً الحرف راجع الى
المسند وهو الدهر فٌكون معنى إسناد الحدٌث إتصاله فً الرواٌة إتصال أزمنة الدهر بعضها مع بعض
(النكت على ممدمة إبن العالج للزركشً)ٗٓ٘/ٔ :
سورة العنكبوت االٌة[٘ٗ]
سبِّ ُح ِب َح ْمدَ ِه َولَـ ِكن الَّ
ًَءٍ إِالَّ ٌُ َ
الفمه فً اللغة الفهم ٌ ،مال فالن الٌفمه لولً  ،ولال هللا تعالى (( َوإِن ِ ّمن ش ْ
ت َ ْفمَ ُهونَ ت َ ْس ِبٌ َح ُه ْم )) أي ال تفهمونه  ،ثم ٌمال للعلم الفمه النه عن الفهم ٌكون  ،وللعالم فمٌه النه إنما ٌعلم
بفهمه  ،على مذهب العرب فً تسمٌة الشئ بما كان له سببا ً (الفمٌه والمتفمه للخطٌب البغدادي )ٔ11/ٔ :
الرٌن  :الطبع والدنس والرٌن الصدأ الذي ٌعلو السٌف والمرآة وران الثوب رٌنا ً تطبع والرٌن كالصدأ
ٌغشى الملب وران الذنب على للبه ٌرٌن رٌنا ً ورٌونا ً غلب علٌه وغطاه وفً التنزٌل العزٌز(( َك َّال بَ ْل َرانَ
علَى لُلُوبِ ِهم َّما َكانُوا ٌَ ْك ِسبُونَ )) أي غلب وطبع وختم (لسان العرب البن منظور /ٖ:ذ)71ٙ
َ
كدرن بكفً ٌ ،عنً درنا ً كان بأحدى ٌدٌه
درن  :الدرن الوسخ ولٌل تلطخ الوسخ  ،وفً المثل :ما كان اال
ٍ
فمسحها باالخرى  ،وٌُضرب ذلن للشً العجل ولد درن الثوب بالكسر درنا ً فهو درن وأدرن (لسان
العرب البن منظور )ٖٔ٘/ٖٔ:
عت ُ ٍّل َب ْعدَ ذَلِنَ زَ نِ ٌٍم  ،ولال الفراء  :الزنٌم الدعً الملصك بالموم ولٌس
الدعً  :هو الزنٌم وفً التنزٌل ُ :
منهم ( لسان العرب البن منظور )ٕ77/ٕٔ :
دمحم بن اسماعٌل الطحطاوي ،توفً فً العمد االول من المرن الرابع عشر الهجري  ،من اثاره نظم الآللً
الغرر فً سبن العمود والدرر ،وحسن السبن فً شرح لفانٌن ( معجم المؤلفٌن لعمر رضا كحاله
)٘7/1:
االمام العالمة المعّمر أحمد بن دمحم الحمالً الحنفً  ،كان أبوه من كبار علماء الشافعٌة فتحنف  ،تصدر
لالفتاء والتدرٌس بالجامع االزهر مدة سنتٌن  ،ثم تولى مشٌخة إفتاء الحنفٌه  ،مات سنة ٔٔ11هـ ( تارٌخ
عجائب االثار فً التراجم واالخبار للجبرتً )ٗٙٙ/ٔ:
تلد  :التألد المال المدٌم االصلً الذي ولد عندن وهو نمٌض الطارف ( لسان العرب البن منظور )11/ٖ:
الخلوتٌة  :طرٌمة صفوٌة ٌنتسب الٌها كثٌر من العلماء فً مصر والشام والمنتسب الٌها خلوتً ،
والطرٌمة خلوتٌة ٓ
تولات  :بالفتح ثم السكون  ،ولاف وتاء فولها نمطتان بلدة فً أرض الروم بٌن لونٌا وسٌواس ذات للعة
حصٌن وأبنٌة مكٌنة وبٌن سٌواسً ومعان (معجم البلدان لٌالوت الحموي )٘1/ٕ:
بالد الروم أمة عظٌمة  ،وهم سكان االللٌم الخامس والسادس لالوا هم من نسل عٌصو بن إبراهٌم علٌه
السالم بالدهم واسعة ومملكتهم عظٌمة  ،منها الرومٌة والمسطنطٌنٌة بالدهم بالد بر لدخولهم فً الشمال
وهً كثٌرة الخٌرات وامزه الثمرات (اثار البالد واخبار العباد لزكرٌا المزوٌنً  :ص)٘1ٙ
تمدم التعرٌف به فً هامش 1
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(ٗٔ)

(٘ٔ)

()ٔٙ
()ٔ7

()ٔ1
()ٔ1
(ٕٓ)

(ٕٔ)

(ٕٕ)
(ٖٕ)
(ٕٗ)

(ٕ٘)
()ٕٙ
()ٕ7
()ٕ1

االمام العالمة والخرٌر الفهامة الشٌخ علً العمدي ولد سنة ٔٓ٘7هـ اجتهد واتمن وتفنن واشتهر بالعلم
والفضائل ولصده الطالب من االلطار وانتفعوا به مات سنة ٖٖٗٔهـ (تارٌخ عجائب االثار فً التراجم
واالخبار للجبرتً )ٖٔٙ/ٔ:
امام االئمة شٌخ الشٌوخ عمدة المحممٌن والمدلمٌن الحسٌب النسٌب علً الحنفً السٌواسً -مدٌنة بارض
الروم مشهورة حصٌنة كثٌرة االهل والخٌرات والثمرات أهلها مسلمون ونصارى والمسلمون تركمان –
الضرٌر مات سنة ٔٔٗ1هـ ( تارٌخ عجائب االثار للجبرتً  ، ٕٖٕ/ٔ :آثار البالد واخبار العباد
للمزوٌنً )ٖ٘7:
كتب المؤلف بعد كلمة االعالم الشهٌر ثم ضرب علٌها بالملم
االمام العمدة الفهامة الشٌخ أحمد التونسً المعروف بالدلدوسً – بلٌده من نواحً مصر من كورة
الشرلٌة – الحنفً  ،مات سن ٖٖٔٔهـ (تارٌخ عجائب االثار للجبرتً  ،ٕٔ1/ٔ:معجم البلدان لٌالوت
الحموي )ٗ٘1/ٕ:
السٌد علً بن علً الحسٌنً الضرٌر الشهٌر باسكندر  ،إمام ولته المشار الٌه فً حل المشكالت المعول
علٌه المغفوالت والمنموالت مات سنة ٔٔٔ1هـ (تارٌخ عجائب االثار للجبرتً )ٖٖ٘/ٔ:
االرمناوي الحنفً  ،أفمه الحنفٌة فً عصرنا االخٌر ،اشتهر وسادت فتواه فً البالد  ،مات بمصر سنة
ٓٓٔٔهـ (خالصة االثر للمجً )ٕٕٔ/ٕ:
الشرنباللً – ٌضم الشٌن المثلثة مع الراء وسكون النون وضم الٌاء الموحده ثم الم الف وبعدها الم نسبة
لشبرا بلولة وهذا النسبه على غٌر لٌاس واالصل شبرا ً بلولى نسبة كبلدة تجاه منوف العلٌا باللٌم المنوفٌه
بواد مصر – عبد الحً بن عبد الشافً عالمة المتأرخرٌن ولدوة المحممٌن مات سنة ٔٔٔ7هـ ( تارٌخ
عجائب االثار للجبرتً ،ٕٔٔ/ٔ :الضوء الالمع للسخاوي )ٕٓ1/ٔٔ:
الشٌخ أحمد بن أحمد الخطٌب الشوبري المصري الفمٌه الحنفً العالم الكبٌر الحجة شٌخ الحنفٌة فً زمانه
كان اماما ً فً الفمه والحدٌث والتصوف مات سنة ٔٓٙٙهـ ( خالصة االثر فً اعٌان المرن الحادي عشر
للمحبً )ٔ7ٗ/ٔ:
العالمة حسن بن عمار الشرنباللً – فمٌه حنفً أصبح المعول علٌه فً الفتوى شٌخ الجماعة كان فمٌها ً
فاضالً محمما ً عارفا ً بالصول والفروع مات سنة ٔٓٙ1هـ (تارٌخ عجائب االثار للجبرتً )ٖٔ٘/ٔ:
من كتبه نور االٌضاح  ،حاشٌة على كتاب الدرر والغرر  ،السعادات فً علمً التوحٌد والعبادات  ،فتح
االلطاف  ،إتحاف ذوي االتمان  ،مرالً الفالح  ،شرح منظومة ابن وهبان  ،التحمٌمات المدسٌهٓ
شٌخ االسالم دمحم المحبً المصري الملمب شمس الدٌن الحنفً أجل العلماء الحنفٌة الكبار فً المذهب
والخالف  ،وأوحد افراد الدهر فً اللغة والعربٌة  ،مات سنة ٔٗٓٔهـ (خالصة االثر فً أعٌان المرن
الحادي عشر للمحبً )ٖٓٔ/ٗ:
االمام نور الدٌن علً بن دمحم بن علً الشهٌر بابن غانم الممدسً االصل الماهري المولد والسكن
الخزرجً الحنفً  ،مات سنة ٗٓٓٔهـ (فهرس الفهارس لعبد الحً الكتانً )11ٕ/ٕ:
شهاب الدٌن أحمد بن ٌونس المصري الحنفً المعروف بابن الشلبً االمام العالم العالمة المحمك  ،مات
سنة 1ٗ7هـ (شذرات الذهب البن العماد الحنبلً )ٖ1ٕ/ٔٓ:
له حاشٌة على كتاب تبٌن الحائك شرح كنز الدلائك للزٌلعً (تٖٗ7هـ)
عبد البر بن دمحم بن دمحم بن دمحم بن دمحم بن محمود سري الدٌن  ،أبو البركان بن المحب أبً الفضل الحلبً
الماهري الحنفً ٌعرف بابن الشحنه تولى لضاء حلب ثم الماهره  ،مات سنة ٕٔ1هـ (الضوء الالمع
للسخاوي )ٖٖ/ٗ:

ٖٕٔ
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( )ٕ1دمحم بن عبد الواحد بن عبد الحمٌد بن مسعود الكمال بن همام الدٌن بن حمٌد الدٌن بن سعٌد الدٌن
السٌواسً االصل الماهري الحنفً  ،وٌعرف بابن الهمام ولد سنة ٓ71هـ  ،ومات سنة ٔ1ٙهـ (الضوء
الالمع للسخاوي )ٕٔ7/1:
(ٖٓ) لارئ الهداٌة سراج الدٌن عمر بن علً  ،كان فً أول أمره خٌاطا ً ثم اشتغل ومهر فً الفمه الى ان صار
المشار الٌه فً مذهب الحنفٌة وكثرت تالمذته واألخذون عنه مات سنة 1ٕ1هـ (حسن المحاضرة فً
تارٌخ مصر والماهرة للسٌوطً )ٗ7ٖ/ٔ :
(ٖٔ) أحمد بن دمحم بن عالء الدٌن السٌرامً – بمهملة مكسورة بعدها تحتانٌة ساكنة – مات سنة ٓ71هـ (الدرر
الكامنة فً اعٌان المئة الثامنة البن حجر)ٖٙٗ/ٔ:
(ٕٖ) عمر بن دمحم بن عمر االمام جالل الدٌن الخبازي – بفتح الخاء المعجمة والباء الموحدة المشدده والزاي
المعجمة نسبة الى بٌع الخبز  ،المفتً الزاهد الحنفً  ،مات سنة ٔٙ1هـ له الحواشً المشهورة على
الهداٌة  ،والمغنً فً أصول الفمه ( الجواهرالمضٌه فً طبمات الحنفٌه لمحً الدٌن الحنفً)ٖ11/ٔ:
(ٖٖ) عبد العزٌز بن أحمد بن دمحم ،عالء الدٌن البخاري  ،فمٌه حنفً من علماء االصول له شرح البزدوي
وشرح االخسٌكتً ،مات سنةٖٓ 7هـ (الجواهر المضٌه لمحً الدٌن الحنفً )ٖٔ7:
(ٖٗ) كشف االسرار فً شرح أصول البزدوي والتحمٌك فً شرح المنتخب فً أصول المذهب
(ٖ٘) دمحم بن دمحم بن نصر  ،االمام حافظ الدٌن البخاري  ،أبو الفضل  ،عابدا ً مفتٌا ً مدرسا ً نحرٌرا ً فمٌها ً لاضٌا ً
الحنفً )ٕٔٔ/ٕ:
محمما ً  ،مات سنة ٖٙ1هـ (الجواهر المضٌة لمحً الدٌن
( )ٖٙالكردري  :أبو الوحده دمحم بن عبدالستار بن دمحم  ،فمٌه الشرق شمس االئمة الحنفً – البرتمٌنً –
وبراتمٌن من أعمال كردر – وكردر ناحٌة كبٌرة من بالد خوارزم – مات سنة ٕٗٙهـ (سٌر اعالم
النبالء للذهبً )ٕٔٓ/ٕٖ:
( )ٖ7المرغٌانً  :أبو الحسن علً بن أبً بكر عبد الجلٌل  ،العالمة عالم ماوراء النهر – صاحب الهداٌة
وكفاٌة االخبار ومرغٌان – بفتح المٌم مدٌنة من بالد فرغانه – بفتح الفاء والراء – مات سنة ٖ٘1هـ
(سٌر اعالم النبالء للذهبً  )ٕٖٕ/ٕٔ:وصنف المرغٌنانً كتاب سماه بداٌة المبتدأ جمع فٌه مسائل متن
المدوري والجامع الصغٌر لدمحم بن الحسن الشٌبانً وجعل الهداٌة هذه فً بادئ االمر شرحا ً لها ثم مع
الزمن صار كتابا ً اصلٌا ً والهداٌة من اهم الكتب فً فروع الفمه الحنفً وكثرت خدمته شرحا ً واختصارا ً
وحواشً وتخرٌج منها
ٔ -شرح الهداٌة للنهروانً ت٘٘ٙهـ
ٕ -الكفاٌة شرح الهداٌة للصابونً تٓ٘7هـ
ٖ -خالصة النهاٌة فً فوائد الهداٌة للحارثً تٙٓٙهـ
ٗ -شرح الهداٌة لدمحم بن الخضر ابن تٌمٌة تٕٕٙهـ
٘ -شرح الهداٌة للخبازي تٕٙ1هـ
 -ٙحاشٌة على الهداٌة لعلً الرامشً تٙٙ7هـ
 -7الترشٌح فً شرح الهداٌة للغزنوي تٗٓ7هـ
 -1شرح الهداٌة للسروجً تٓٔ7هـ
 -1النهاٌة فً شرح الهداٌة للسغنالً ت ٔٔ7هـ
ٓٔ -معراج الدراٌة شرح الهداٌة للكاكً ت7ٗ1هـ
ٔٔ -تخرٌج أحادٌث الهداٌة البن التركمانً تٓ٘7هـ
ٕٔ -غاٌة البٌان المٌر كاتب ت7٘1هـ
ٖٔ -نصب الراٌة فً تخرخ احادٌث الهداٌة للزٌلعً تٕ7ٙهـ
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ٗٔ -العناٌة شرح الهداٌة للبابرتً ت71ٙهـ
٘ٔ -العناٌة بشان الهداٌة للتبانً تٖ71هـ
 -ٔٙنهاٌة النهاٌة شرح الهداٌة لدمحم النجاري تٕٕ1هـ
 -ٔ7حاشٌة على شرح الهداٌة لماضً زادة تٓٗ1هـ
 -ٔ1فتح المدٌر فً شرح الهداٌة البن الهمام تٔ1ٙهـ
 -ٔ1شرح الهداٌة للطنباوي ت111هـ
ٕٓ -مختصر الهداٌة للجمالً تٕٖ1هـ
ٕٔ -العناٌة فً شرح الهداٌة للهمدانً ت1ٙٙهـ
ٕٕ -حاشٌة على الهداٌة لعرب زاده ت 1ٙ1هـ
ٖٕ -شرح الهداٌة لمصلح الدٌن الالري ت171هـ
ٕٗ -شرح الهداٌة لدمحم الٌمنً ت ٕٔٓٙهـ
ٕ٘ -شرح الهداٌة لصالح بن احمد تٓٔٓ7هـ
 -ٕٙشرح الهداٌة البراهٌم الحسنً المعروف بحورٌة الصعدي ت ٖٔٓ1هـ
 -ٕ7شرح الهداٌة البن الٌازجً تٕٔٔٔهـ
( )ٖ1أبو الحسن علً بن دمحم بن الحسٌن  ،شٌخ الحنفٌة عالم ما وراء
النهر الٌزدي – بفتح الباء المنموطة بواحدة وسكون الزاي وفتح الدال المهملة وفً آخرها الواو-
هذه النسٌة الى بزدة وهً للعة حصٌنة على ستة فراسخ من نسف على طرٌك بخارا  ،مات بسكن – بكسر
الكاف وتشدٌد السٌن المهملة مدنٌة تمارب سمر لند سنة ٕٗ1هـ (االنساب للسمعانً  ، ٕٓٔ/ٕ:سٌر اعالم
النبالء للذهبً )ٕٙٓ/ٔ1 :
()ٖ1

(ٓٗ)
(ٔٗ)

(ٕٗ)
(ٖٗ)

(ٗٗ)

دمحم بن أحمد بن سهل السرخسً – هذه النسبة الى بلده من بالد خراسان ٌمال لها سرخس – االمام الكبٌر
شمس االئمة صاحب المبسوط وغٌره  ،كان اماما ً عالَمة حجة متكلما ً فمٌها ً أصولٌا ً امال المبسوط نحو
خمس عشر مجلدا ً وهو فً السجن  ،مات سنة ٓٗ1هـ (االنساب للسمعانً ، ٔٔ1/7:الجواهر المضٌة
لمحً الدٌن الحنفً )ٕ1/ٕ:
أبو دمحم عبدالعزٌز بن أحمد بن نصر الحلوانً – بفتح الحاء وبالمد – العالمة رئٌس الحنفٌة شمس االئمة
امام اهل الرأي مات سنة ٗ٘ٙهـ (سٌر اعالم النبالء للذهبً )ٔ77/ٔ1 :
أبو علً الحسن بن عبدالملن بن علً بن موسى بن اسرافٌل النسفً – بفتح النون والسٌن المهمله وكسر
الفاء هذه النسبة الى نسف وهً من بالد ما وراء النهر – مات سنة ٗ17هـ (االنساب للسمعانً 1ٕ/ٖٔ:
 ،سٌر اعالم انبالء للذهبً )ٖٔٗ/ٔ1:
دمحم بن الفضل ابو بكر الفضلً الكماري  ،ذكره صاحب الهداٌة فً الكراهبٌة – بفتح الكاف والمٌم تشبه
النسبة وهً أسم لجد بعض العلماء  ،مات سنة ٖٔ1هـ (الجواهر المضٌه لمحً الدٌن الحنفً )ٔٓ7/ٕ:
عبدهللا بن دمحم بن ٌعموب بن الحارث بن خلٌل السبذمونً – بضم السٌن أو فتحها وفتح الباء الموحده
وسكون الذال المعجمة وضم المٌم وفً آخرها نون – نسبة الى لرٌة من لرى بخارى  ،له كتاب كشف
االثار فً منالب أبً حنٌفة  ،ومسند أبً حنٌفة ولما أملى منالب أبً حنٌفة كان ٌستملً علٌه أربع مئة
مستملً  ،مات سنة ٖٓٗهـ (الجواهر المضٌة لمحً الدٌن الحنفً ٕ11/ٔ :
دمحم بن أحمد أبو عبدهللا البخاري االمام مفتً بخارى وعالمها  ،عاش الى نحو السبعٌن ومائتٌن
(سٌر اعالم النبالء للذهبً )ٔ٘1/ٔٓ :

ٕ٘ٔ
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للذهبً )ٔ٘7/ٔٓ:
(٘ٗ) أحمد بن حفص البخاري الحنفً الفمٌه  ،مات سنة ٕٔ7هـ (سٌر اعالم النبالء
( )ٗٙدمحم بن الحسن بن فرلد أبو عبدهللا الشٌبانً العالمة فمٌه العراق ولد بواسط ونشأ بالكوفه حضر مجلس
أبً حنٌفة سنتٌن ثم تفمه على أبً ٌوسف وصنف الكتب الكثٌرة ونشر علم أبً حنٌفة  ،ولً المضاء
للرشٌد بعد الماضً أبً ٌوسف وكان مع تبحره ٌضرب بذكائه المثل  ،مات بالري سنة ٔ11هـ (سٌر
اعالم النبالء للذهبً )ٖٔٗ/1:
( )ٗ7النعمان بن ثابت التٌمً بالوالء  ،الكوفً  ،أبو حنٌفة الفمٌه المجتهد  ،المحمك  ،أحد االئمة االربعة عند
اهل السنة  ،لٌل أصله من أبناء فارس ولد ونشأ بالكوفة  ،وكان ٌبٌع الخبز وٌطلب العلم فً صباه ثم
انمطع للتدرٌس واالفتاء وكان لوي الحجة من أحسن الناس منطما ً لال االمام مالن ٌصفه راٌت رجالً لو
كلمته فً السارٌه أن ٌجعلها ذهبا ً لمام بحجته  ،وكان كرٌما ً جوادا ً حسن المنطك والصورة جهوري
الصوت اذا حدث إنطك فً المول وكان لكالمه دوي  ،ولال االمام الشافعً الناس عٌال فً الفمه على أبً
حنٌفة توفً فً بغداد سنة ٓ٘ٔهـ (تارٌخ بغداد للخطٌب البغدادي )ٗٗٗ/ٔ٘ :
( )ٗ1كنف  :الكنف والكنفه ناحٌة الشًء وناحٌته كل شًء كنفاه والجمع أكناف  ،وبنوفالن ٌكنفون بنً فالن
أي هم نزول فً ناحٌتهم  ،وكنف الرجل حضنه ٌعنً العضدٌن والصدر وكناف الجبل والوادي نواحٌه
حٌث ٌنظم الٌه  ،الواحد كنف والكنف الجانب والناحٌة (لسان العرب البن منظور )ٖٓ1/1 :
( )ٗ1فً األصل ودروه والصواب ما أثبتناه
(ٓ٘) الشٌخ دمحم الحرٌري الحنفً مفتً مذهب السادات الحنفٌة مات سنة ٕٕٓٔهـ (تارٌخ عجائب االثار
للجبرتً )ٕ1ٓ/ٖ:
(ٔ٘) االجازة والرواٌة بها جائز عن الجمهور وهً السام
ٔ -إجازة من معٌن لمعٌن فً معٌن بأن ٌمول ((أجزتن أن تروي عنً هذا الكتاب))
ٕ -االأجازة لمعٌن فً غٌر معٌن مثل أن ٌمول ((أجزت لن أن تروي عنً ما أروٌه))
ٖ -االجازة لغٌر معٌن مثل أن ٌمول ((أجزت للمسلمٌن))
ٗ -االجازة للمجهول بالمجهول
(الباعث الحثٌث الى اختصار علوم الحدٌث البن كثٌر :صٕٓٔ)
(ٕ٘) الرواٌة على أنواع كثٌره وٌجمعها ثمانٌه ضروب :
اولها  :السماع من لفض الشٌخ
ثانٌها  :المراءة علٌه
ثالثها  :المناولة
رابعا  :الكتابة
خامسها  :اإلجازة
سادسها  :االعالم للطالب بأن هذه الكتب رواٌته
سابعها وصٌته بكتبه له
وثامنها  :الولوف على خط الرواي فمط

ٕٔٙ
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( االلماع الى معرفة أصول الرواٌة وتمٌٌد السماع للماضً عٌاض )ٙ1/ٔ :
(ٖ٘)
(ٗ٘)

(٘٘)
()٘ٙ

()٘7

()٘1
()٘1
(ٓ)ٙ

(ٔ)ٙ
(ٕ)ٙ
(ٖ)ٙ
(ٗ)ٙ
(٘)ٙ
()ٙٙ
()ٙ7
()ٙ1
()ٙ1
(ٓ)7
(ٔ)7
(ٕ)7

(ٖ)7
(ٗ)7

الدراٌة  :معرفة حمٌمة الرواٌه وشروطها وانواعها واحكامها وحال الرواة وشروطهم واصناف المروٌات
وما ٌتعلك بها (شرح علل الترمذي البن رجب الحنبلً )ٔ77/ٔ :
االمام العالمة الفمٌه اللوذعً – الخفٌف الظرٌف ماخوذ من لذع النار وهو سرعة أخذها فً الشًء الذكً
النبٌه عمدة المحممٌن ومفتً المسلمٌن حسن بن نور الدٌن الممدسً الحنفً االزهري (تارٌخ عجائب
االثار للجبرتً )ٖٙ7/ٔ :
تمدم التعرٌف به فً هامش ٖ7
المدرسة الصرغتمشٌه  :هذه المدرسه بجوار جامع االمٌر أبً العباس أحمد بن طولون فٌما بٌنه وبٌن
للعة الجبل  ،كان موضعها لدٌما ً من جملة لطائع إبن طولون ثم صارت عده مساكن  ،فاخذها االمٌر
سٌف الدٌن صرغتمش الناصري رأس نوبة النوب وهدمها وابتدأ فً بناء المدرسة ٌوم الخمٌس من شهر
رمضان سنة 7٘ٙهـ وانتهت فً جمادي االول سنة 7٘7هـ  ،ولد جاءت من ابدع المبانً وأجملها
واحسنها لالبا ً وابهجها منظرا ً ٓ (المواعظ واالعتابار بذكر الخطط واالثار للممرٌزي )ٕٙٗ/ٗ :
سلٌمان بن مصطفى بن عمر بن دمحم الحنفً الشهٌر بالمنصوري مفتً الساده الحنفٌة بالجامع االزهر ،
وخاتمة الفمهاء بالدٌار المصرٌة مات سنة ٔٔٙ1هـ (سلن الدرر فً اعٌان المرن الثانً عشر البو الفضل
الحسٌنً )ٔ1ٕ/ٕ :
تمدم التعرٌف به فً هامش ٕٓ
تمدم التعرٌف به فً هامش ٕٕ
من كتٌه  :نور االٌضاح فً الفمه  ،مرالً الفالح شرح نور االٌضاح  ،شرح منظومة إبن وهبان  ،تحفة
االكمل  ،التحمٌمات المدسٌة وتعرٌف برسائل الشرنباللً وعدتها  ٗ1رساله  ،العضد الفرٌد  ،مرالً
السعادات  ،غنٌة ذوي االحكام وغٌرها (االعالم للزركلً  ،ٕٓ1/ٕ :معجم المؤلفٌن كحاله )ٕٙ٘/ٖ:
تمدم التعرٌف به فً هامش ٕٗ :
تمدم التعرٌف به فً هامش ٕ٘ :
شرح به ((نظم الكنز)) فً الفمه الحنفً البن الفصٌح ت٘٘7هـ
تمدم التعرٌف به فً هامش ٕٙ :
له حاشٌة على شرح الزٌلعً للكنز
تمدم التعرٌف به فً هامش ٕ1 :
تمدم التعرٌف به فً هامش ٕ1 :
تمدم التعرٌف به فً هامش ٖٓ :
تمدم التعرٌف به فً هامش ٖٔ :
تمدم التعرٌف به فً هامش ٖٕ :
تمدم التعرٌف به فً هامش ٖٖ :
عبدهللا بن أحمد بن محمود حافظ الدٌن ابو البركات النسفً – بفتح النون والسٌن المهمله وكسر الفاء هذه
النسبة الى نسف وهً من بالد ما وراء النهر -أحد الزهاد المتاخرٌن  ،صاحب التصانٌف المفٌده  ،مات
سنةٔ77هـ(الجواهر المضٌه لمحً الدٌن الحنفً)ٕ7ٓ/ٔ:
وأسمه الكافً فً شرح الوافً  ،والوافً من تصنٌفه أٌضا ً (االعالم للزركلً )ٕٗٔ/7:
وأسمه كنز الدلائك وله أٌضا ً مدارن التنزٌل والمنار فً أصول الفمه وكشف االسرار والمصفى وعمدة
العمائد (االعالم للزركلً )ٕٗٔ/7:

ٕٔ7
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(ٔ)1
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(ٖ)1
(ٗ)1
(٘)1
()1ٙ
()17
()11
()11
(ٓٓٔ)

تمدم التعرٌف به فً هامش ٖٙ :
الرشدانً  :نسبة الى رشدان – بكسر الراء وسكون الشٌن المعجمه وفتح الدال المهمله من بالد فرغانة
نسبته جماعه (االنساب للسمعانً )ٕٔ7/ٙ:
تمدم التعرٌف به فً هامش ٖ1 :
تمدم التعرٌف به فً هامش ٖ1 :
تمدم التعرٌف به فً هامش ٗٓ :
تمدم التعرٌف به فً هامش 7ٕ :
تمدم التعرٌف به فً هامش ٕٗ :
تمدم التعرٌف به فً هامش ٖٗ :
طبمات الحنفٌة لعبد المادر المرشً المسمى الجواهر المضٌه فً طبمات الحنفٌة ٕ11/ٔ:
تمدم التعرٌف به فً هامش ٗٗ :
تمدم التعرٌف به فً هامش ٗ٘ :
تمدم التعرٌف به فً هامش ٗٙ :
تمدم التعرٌف به فً هامش ٗ7 :
فً االصل حماد بن سلٌمان والصواب ما اثبتناه  ،وهو حماد بن أبً سلٌمان مسلم الكوفً االمام فمٌه
العراق أصله من اصبهان سمع أنس بن مالن روى عنه أبو حنٌفه وبه تفمه وعلٌه تخرج وأخذ حماد عنه
بعد ذلن  ،مات سنة ٕٓٔهـ (سٌر اعالم النبالء للذهبً )ٕٖٔ/٘:
ابراهٌم بن ٌزٌد بن لٌس االسود بن ذهل  ،أبو عمران النخعً الٌمانً ثم الكوفً  ،أحد االعالم  ،مات
سنة ٘1هـ (سٌر اعالم النبالء للذهبً )ٕ٘ٓ/ٗ:
علممة بن لٌس بن عبدهللا  ،أبو شبل النخعً  ،فمٌه الكوفه وعالمها وممرئها  ،االمام الحافظ المجود
المجتهد  ،تصدى لالمامه والفتٌا بعد االمام علً وإبن مسعود وكان ٌشبه ابن مسعود فً هدٌة ودلة
وسمعتة  ،مات فً خالفة ٌزٌد سنة ٔٙهـ (سٌر اعالم النبالء للذهً)ٖ٘/ٗ:
عبدهللا بن مسعود بن غافل بن حبٌب الهذلً  ،االمام الحبر فمٌه االمة  ،ابو عبدالرحمن  ،المكً ،
المهاجري  ،البدري  ،حلٌف بنً زهره كان من السابمٌن االولٌن  ،شهٌد بدرا ً  ،وهاجر الهجرتٌن ومنالبه
غزٌرة  ،روى علما ً كثٌرا ً  ،مات بالمدٌنة  ،ودفن بالبمٌع سنة ٕٖهـ (سٌر اعالم النبالء للذهبً
)ٗ7ٔ/ٔ:
حسن بن ابراهٌم بن حسن بن علً الجبرتً الزٌلعً العمٌلً الحنفً الفمٌه له اكثر من عشرٌن رساله ،
مات سنة ٔٔ11هـ (االعالم للزركلً )ٔ71/ٕ:
نور االٌضاح فب فروع الفمه الحنبلً الشرنباللً
حسن بن حسن بن عمار الشرنباللً المصري الحنفً  ،أبو محفوظ فمٌه اصولً  ،مات سنة ٖٔٔ1هـ
(معجم المؤلفٌن لكحاله )ٕٔ٘/ٖ:
مصطفى بن دمحم بن ٌونس بن النعمان الطائً  ،فمٌه حنفً مصري  ،مات سنة ٕٔٔ1هـ (االعالم
للزركلً )ٕٗٔ/7:
فً االصل دمحم بن ابن والصواب ما اثبتناه
دمحم بن ٌونس الطائً (فهرس الفهارس للكتانً )ٕٔٓ/ٔ:
تمدم التعرٌف به فً هامش ٔ7
سالطه من االصل
فهرس الفهارس للكتانً ٗٓ٘/ٔ:

ٕٔ1

مجلة جامـــعة تكرٌت للعلوم االنسانٌة المجلد ( )24العدد ( )5حزٌران 2102

(ٔٓٔ)
(ٕٓٔ)
(ٖٓٔ)
(ٗٓٔ)
(٘ٓٔ)
()ٔٓٙ
()ٔٓ7

()ٔٓ1

()ٔٓ1
(ٓٔٔ)
(ٔٔٔ)
(ٕٔٔ)

(ٖٔٔ)
(ٗٔٔ)
(٘ٔٔ)

()ٔٔٙ
()ٔٔ7
()ٔٔ1
()ٔٔ1

(ٕٓٔ)
(ٕٔٔ)

سالطه من االصل
تمدم التعرٌف به فً هامش ٔ1
عمر بن عمر الزهري الدفري الماهري االمام العالم العالمة أماما ً جلٌالً مات بمصر سنة ٔٓ71هـ
(خالصة االثر للمحبً )ٕٕٓ/ٖ:
النحراوي  :نسبة الى النحارٌة على غٌر لٌاس  ،وهً لرٌة بمصر من اعمال الغربٌه (خالصة االثر
للمحبً )ٕٔٓ/ٕ:
ٌحٌى بن أبً السعود بن ٌحٌى بن الشٌخ العالمة بدر الدٌن الشهاوي المصري الحنفً العالمة  ،مات
بمصر سنة ٕٔٓ1هـ (خالصة االثر للمحبً )ٕٗٙ/ٗ :
السٌد أحمد الحموي الحنفً (سلن الدرر البً الفضل الحسٌنً للمحبً ٔ)ٕٕ/
فائد بن مبارن االبٌاري – بفتح الهمزة وسكون الباء الموحده وفتح الباء تحتها نمطتان وبعد االلف راء
هذه النسبة الى بلدة االبٌار بلده مشهورة الدٌار المصرٌة  ،عالم بالسٌرة والحدٌث من فمهاء الحنفٌة
مصري ازهر مات سنة ٖٔٓٙهـ (االعالم للزركلً )ٕٔ٘/٘ :
علً بن دمحم بن علً  ،من ولد سعد بن عبادة الخزرجً  ،نور الدٌن إبن غانم  ،أحد اكابر الحنفٌة فً
عصره أصله من بٌت الممدس ومولده ومنشأه ووفاته فً الماهرة سنة ٗٓٓٔهـ من كتبه الرمز فً شرح
نظم الكنز (االعالم للزركلً )ٕٔ/٘:
وأول من تولى هذا المنصب هو الماضً أبو ٌوسف ٌعموب بن إبراهٌم الكوفً (العبر فً خبر من غبر
للذهبً )ٕ1ٗ/ٔ:
التحرٌر فً أصول الفمه
تمدم التعرٌف به فً هامش ٕٖ
الحسٌن بن علً بن الحجاج بن علً االمام الملمب حسام الدٌن السغنالً – نسبة الى سنغاق بلدة فً
تركستان  ،الفمه شارح الهداٌه فوض الٌه الفتوى وهو شاب  ،مات سنة ٔٔ7هـ ( الجواهر المضٌه لمحً
الدٌن الحنفً )ٕٕٔ/ٔ:
النهاٌة فً شرح الهداٌة وهو أول شرح للهداٌة
كنز الدلائك فً فروع الحنفٌة
علً بن علً  ،حمٌد الدٌن الضرٌر الرامشً – بفتح الراء وضم المٌم وفً اخرها الشٌن المعجمه نسبة
الى رامش من بخارى – من فمهاء الحنفٌة انتهت الً رئاسة العلم فً عصره بما وراء النهر مات سنة
ٙٙ7هـ (الجواهر المضٌة لمحً الدٌن الحنفً )ٕٙ1/ٕ:
الفوائد حاشٌة على الهداٌة فً الفمه
لاضً خان حسٌن بن منصور بن محمود البخاري الحنفً االوزجندي الفرغانً أبو المفاخر  ،مات سنة
ٕ٘1هـ (سٌر اعالم النبالء للذهبً )ٕٖٔ/ٕٔ:
دمحم بن أحمد بن عمر  ،أبو بكر البخاري  ،ظهٌر الدٌن فمٌه حنفً أصولً من المضاة  ،تولى الحسبة فً
بخارى  ،مات سنة ٙٔ1هـ ( االعالم للزركلً )ٖٕٓ/٘ :
عبد العزٌز بن عمر بن مازة المعروف ببرهان االئمة أبو دمحم وٌعرف بالصدر الشهٌد  ،من اكابر
الحنفٌة من اهل خراسان لتل بسمرلند ودفن ببخارى سنة ٖ٘ٙهـ (الجواهر المضٌة لمحًٌ الدٌن
الحنفً )ٖٕٓ/ٔ :
محمود بن عبدالعزٌز االوزجندي الماضً الملمب شٌخ االسالم (الجواهر المضٌة لمحًٌ الدٌن
الحنفً )ٔٙٓ/ٕ:
بن سالطة من االصل
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(ٖ٘ٔ)

الحسٌن بن خضر النسمً لاضً من فمهاء الحنفٌة كان من ساكنً بخارى والام ببغداد مدة ةمات فً
بخارى سنة ٕٗٗهـ (االعالم للزركلً )ٕٖ7/ٕ :
غٌر واضحة فً االصل
دمحم بن إسماعٌل بن صالح الكحالنً ثم الصنعانً  ،وٌعرف باالمٌر مات سنة ٕٔٔ1هـ (معجم المؤلفٌن
لكحاله )٘ٙ/1 :
حسن بن غالب الجداوي – لرٌة لرب رشٌد مصر – المالكً االزهري المصري  ،محدث اصولً
خطٌب  ،مات سنة ٕٕٓٔهـ (معجم المؤلفٌن كحاله )ٕٙ1/ٖ :
عبد العلٌم االزهري الفٌومً الضرٌر المصري (فهرس الفهارس للكتانً ٕٙٓ/ٔ :
علً بن أحمد بن مكرم الصعٌدي العدوي  ،فمٌه مالكً مصري كان شٌخ الشٌوخ فً عصره  ،مات سنة
ٔٔ11هـ ( االعالم للزركلً )ٕٙٓ/ٗ:
دمحم بن أحمدبن سعٌد المكً  ،شمس الدٌن المشتهر بعمٌل الحنفً المكً االمام العالم العالمة  ،ابو عبدهللا
 ،من أهل مكة مولده ووفاته فٌها سنة ٓ٘ٔٔ هـ ( سلن الدرر البً الفضل الحسٌنً )ٖٓ/ٗ:
أبو علً حسن بن علً العجٌمً الٌمٌنً أصالً المكً دارا ً  ،مات سنة ٖٔٔٔهـ (فهرس الفهارس
للكتانً )ٗٗ1/ٔ :
أحمد بن أحمد بن دمحم بن أحمد بن ابراهٌم المعروف بالعجمً ولٌل العجٌمً الشافعً المصري شهاب
الدٌن  ،مات سنة ٔٓ1ٙهـ (معجم المؤلفٌن الكحاله )ٕٔ٘/ٔ:
صفً الدٌن أحمد بن دمحم بن أحمد بن دمحم بن أحمد العجل  ،أبو الوفاء الٌمنً االمام الضرٌر العارف
المسند  ،مات سنة ٗٔٓ7هـ (فهرس الفهارس للكتانً )1ٕ٘/ٕ :
ٌحٌى بن مكرم بن المحب الطبري (الضوء الالمع للسخاوي )ٕٕٙ/ٔٓ :
فً االصل صدلة الدمشمً والصواب ما اثبتناه وهو ابراهٌم بن دمحم بن صدٌك الدممشً المؤذن الشهٌر
بابن الرسام – بفتح الراء والسٌن المهملتٌن المشدودتٌن (فهرس الفهارس للكتانً )1٘1/ٕ :
فً االصل عن الشٌخ عبدالرحمن بن عبداالول الفرغانً والصواب ما اثبتناه لال الكتانً  :وطرٌمة إبن
صدٌك هذه شهٌره فً فهارس المتاخرٌن وهً التً كان ٌعتمدها غالبا ً النور العجمً ٌتصل بها من
طرٌك شٌخه إبن العجل عن ٌحٌى بن مكرم الطبري عن جده المحب الطبري عن البرهان إبن صدٌك عن
االوالى عن الفرغانً  ،وهذه السلسله من طرٌك ابن صدٌك هً الشهٌره بمصر وغٌرها ٓ
( فهرس الفهارس للكتانً )1٘1/ٕ:
الخضر علٌه السالم بفتح الخاء وكسر الضاد وٌجوز اسكان الضاد مع كسر الخاء وفتحها واختلف فً
أسمه وانما سمً الخضر انه جلس على فروة بٌضاء فاذا هً تهتز من خلفه خضراء كما فً صحٌح
البخاري  ،واختلفوا فً حٌاة الخضر ونبوته فمالوا :
 هل الخضر ملن او ولً او نبًاختلف المفسرون والمؤرخون فً الخضر علٌه السالم على ثالثة ألول
* االولى  :انه ملن من المالئكة ٌتصور فً صور االدمٌٌن
لال النووي  :هذا غرٌب باطل  ،ولال ابن كثٌر  :هذا غرٌب جدا ً
*الثانً انه ولً ذهب الٌه جماعة من الصوفٌة وغٌرهم لال به أبو بكر االنباري وابو الماسم المشٌري
*الثالث  :انه نبً لال جمهور العلماء المحممٌن
لال المرطبً الخضر نبً عند الجمهور  ،وذكر االلوسً نبوته عند الجمهور ولد رجح ابن حجر انه
نبً  ،واختلفوا فً كونه رسوالً ام ال
واختلفوا فً موت الخضر علٌه السالم وحٌاته ٓ

ٕٕٓ
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*الجمهور على انه مات واستدلوا بالحدٌث أن على رأس كل مائة سنه الٌبمى على وجه االرض مما
هو علٌها أحد  ،ونمل عن علً بن موسى الرضا عن دمحم بن اسماعٌل البخاري  :ان الخضر مات ،
وان البخاري سئل عن حٌاة الخضر فانكر ذلن  ،ونمل عن ابن ابً الفضل المرسً ان الخضر
صاحب موسى مات الن لو كان حٌا ً لزمه المجًء الى النبً صلى هللا تعالى علٌه وسلم و اإلٌمان به
واتباعه  ،وعن ابراهٌم الحربً ان الخضر مات  ،وعن ابً ٌعلى الفراء الحنبلً لال  :سئل بعض
اصحابنا عن الخضر هل مات ؟ فمال نعم واستدلوا بما رواه جابر رضً هللا عنه ان الرسول صلى
هللا علٌه وسلم
لال  :والذي نفسً بٌده لو كان موسى حٌا ً ما وسعه اال أن ٌتبعنً ٓ
هذا فً حك موسى فكٌف لم ٌتبعه الخضر لو كان حٌا ً فٌصلً معه الجمعة والجماعة  ،ولٌل لو كان
الخضر موجود فً عهد النبً صلى هللا علً وسلم لجاء الٌه ونصره بٌده ولسانه ولاتل تحت لوائه
((اللهم ان تهلن هذه
واحتج ابن الجوزي بما ثبت فً صحٌح البخاري ان النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال ٌوم بدر
العصابة ال تعبد فً االرض)) ولم ٌكن الخضر فٌهم ولو كان ٌومئذ حٌا ً لورد على هذا العموم ،
واتفك العلماء انه لم ٌبك غٌر نسل نوح بعد نزوله من السفٌنة والدلٌل
{ َو َج َع ْلنَا ذُ ِ ّرٌَّتَهُ ُه ْم ْال َبالٌِنَ
} فأٌن كان الخضر ولال ابن المٌم لم ٌصح فً حٌاته حدٌث واحد

()ٖٔٙ
()ٖٔ7
()ٖٔ1
()ٖٔ1

(ٓٗٔ)

(ٔٗٔ)
(ٕٗٔ)
(ٖٗٔ)

*ولال كثٌر من العلماء هو حً موجود بٌن اظهرنا  ،لال الصالح فً فتاوٌه هو حً عند جمهور
العلماء والصالحٌن  ،وذكروا سبب تغمٌره واستمرار حٌاته انه دفن آدم بعد خروجهم من الصوفان
فنا لته دعوة أبٌه آدم بطول الحٌاة  ،ولٌل انه بلغ مع ذي المرنٌن نهر الحٌاة فشرب من مائة وهو
الٌعلم وال ٌعلم ذو المرنٌن ومن معه فخلد فهو حً عندهم الى االن  ،واحتجوا اٌضا ً بحٌاته بما روي
عن ابن شاهٌن الى الخصٌف لال  :أربعة من االنبٌاء أثنان فً السماء عٌسى وادرٌس أحٌاء إثنان فً
االرض الخضر والٌاس لكن سنده ضعٌف كما لال ابن حجر ولال الثعالبً ٌمال ان الخضر الٌموت
اال فً آخر الزمان عند رفع المران ٓ(ٌنظر  :الزهر النضر فً حٌاة الخضر البن حجر  ،تهذٌب
االسماء واللغات للنووي  ،تفسٌر ابن كثٌر)
المعمر دمحم بن شادبخت الفارسس الفرغانً – بفتح الفاء وسكون وفتح العٌن المعجمه وفً آخرها النون
– لرٌة من لرى فارس (فهرس الفهارس للكتانً 11ٗ/ٕ :
سمرلند  :بفتح اوله وثانٌه  ،وٌمال لها بالعربٌه سمران بلد معروف مشهور لٌل انه من اابنٌة ذي المرنٌن
بما وراء النهر ( معجم البلدان لٌالوت )ٕٗٙ/ٖ :
ابً لممان ٌحٌى بن عمار بن شاهٌن الختالنً – بفتح المعجمه وسكون المثناه فوق وهً بالد مجتمعه
وراء النهر لرب سمرلند (فهرس الفهارس للكتانً )1ٗ1/ٕ :
أبو عبدهللا دمحم بن ٌوسف بن مطر الغرٌري – بفتح الفاء والراء وسكون الباء المنموطة بواحدة وبعدها
راء اخرى هذه النسبة الى غرٌر وهً بلدة على طرٌك جبجون  ،مات سنة ٕٖٓهـ (سٌر اعالم النبالء
للذهبً )ٔٓ/ٔ٘:
ابو عبدهللا البخاري دمحم بن اسماعٌل بن ابراهٌم بن المغٌره  ،جبل الحفظ وامام الدنٌا فً الفمه الحدٌث
شٌخ االسالم وامام الحفاظ  ،صاحب الصحٌح والتصانٌف  ،مات سنة ٕ٘ٙهـ (سٌر اعالم النبالء
للذهبً )ٕ1ٔ/ٕٔ:
تمدم التعرٌف به فً هامش ٕٔ7:
تمدم التعرٌف به فً هامش ٕٔ1:
تمدم التعرٌف به فً هامش ٕٔ1:

ٕٕٔ
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(ٗٗٔ)
(٘ٗٔ)
()ٔٗٙ
()ٔٗ7
()ٔٗ1
()ٔٗ1
(ٓ٘ٔ)
(ٔ٘ٔ)

(ٕ٘ٔ)

(ٖ٘ٔ)
(ٗ٘ٔ)
(٘٘ٔ)
()ٔ٘ٙ
()ٔ٘7
()ٔ٘1
()ٔ٘1

(ٓ)ٔٙ
(ٔ)ٔٙ

(ٕ)ٔٙ
(ٖ)ٔٙ

تمدم التعرٌف به فً هامش ٖٔٔ:
تمدم التعرٌف به فً هامش ٖٕٔ:
المحب الطبري ابً المعالً  ،دمحم بن احمد الطبري (فهرس الفهارس للكتانً )1ٖ٘/ٕ :
آبو بكر الحسٌن بن عمر المرشً المصري الشافعً العثمانً المراغً  ،مات سنة ٔ1ٙهـ (االعالم
للزركلً )ٖٙ/ٕ:
أحمد بن أبً طالب بن أبً النعم نعمه بن حسن بن علً الحجار ابو العباس الصالحً  ،مات سنة 7ٓ1هـ
(الدرر الكامنه البن حجر )ٔٙ٘/ٔ:
االنجب بن ابً السعادات بن دمحم بن عبد الرحمن الشٌخ المعمر المسند الصدوق المكثر أبو دمحم الحمامً
البغدادي  ،مات سنة ٖ٘ٙهـ (سٌر اعالم النبالء للذهبً )ٔٗ/ٕٖ:
مسعود بن الحسن الثمفً االصبهانً الشٌخ الفاضل مسند العصر ابو الفرج  ،مات سنة ٕ٘ٙهـ (سٌر
اعالم النبالء للذهبً )ٗٙ1/ٕٓ:
فً االصل عن الحافظ أبً الماسم عن عبد الرحمن بن منده والصواب ما اثبتناه وهو عبد الرحمن بن
منده االمام المحدث الكبٌر المصنف ابو الماسم ابن الحافظ الكبٌر أبً عبدهللا دمحم بن اسحاق بن دمحم بن
ٌحٌى بن منده العبدي االصبهانً  ،مات سنة ٓٗ7هـ (سٌر اعالم النبالء للذهبً )ٖ٘ٓ/ٔ1:
أبو بكر دمحم بن عبدهللا بن دمحم االمام الحافظ المجود البارع الجوزلً – بفتح الجٌم وسكون الواو بفتح
الزاي وفً اخرها الماف هذه النسبة الى جوزق نٌسابور  ،مات سنة ٖ11هـ (سٌر اعالم النبالء للذهبً
)ٗ1ٖ/ٔٙ
مكً بن عبدان بن دمحم بن بكر بن مسلم المحدث الثمة المتمن ابو حاتم التمٌمً النٌسابوري  ،مات سنة
ٕٖ٘هـ (سٌر اعالم النبالء للذهبً )7ٓ/ٔ٘:
مسلم أبو الحسٌن بن الحجاج بن مسلم االمام الكبٌر الحافظ المجود الحجة الصادق ابو الحسٌن المشٌري
النٌسابوري صاحب الصحٌح  ،مات سنة ٕٔٙهـ (سٌر اعالم النبالء للذهبً )٘٘7/ٕٔ:
تمدم التعرٌف به فً هامش ٕٔٙ:
للزركلً
دمحم بن دمحم بن عبداللطٌف أبو ظاهر شرف الدٌن إبن الكوٌن مات سنة ٕٔ1هـ (االعالم
)ٗٗ/7:
زٌنب بنت الكمال الممدسٌة (طبمات الشافعٌة للسبكً )ٕٔ٘/ٕ:
عبدالرحمن بن مكً بن عبدالرحمن االطرابلسً االسكندري  ،أبو الماسم المعروف بابن الحاسب وسبط
السلفً  ،مات بمصر سنة ٔ٘ٙهـ (ذٌل التمٌٌد فً رواة السنن واالسانٌد للفاسً )ٔٓٔ/ٕ :
االمام العالمة المحدث الحافظ المفتً شٌخ االسالم شرف المعمرٌن ابو طاهر احمد بن دمحم بن أحمد بن
دمحم بن ابراهٌم االصبهانً الجروانً ال ِسلفً وهو لمب جده احمد سلفه وهو الغلٌظ الشفه مات سنة ٘7ٙهـ
وله مائة سنة وست سنٌن (سٌر اعالم النبالء للذهبً ٕٔ)٘/
دمحم بن مماتل  ،ابو جعفر العبادانً  ،مات سنة ٖٕٙهـ (تارٌخ بغداد للخطٌب البغدادي )ٗٗٙ/ٗ:
االمام الفمٌه المحدث مسند العراق الماضً أبو عمر الماسم بن جعفر بن عبد الواحد ٌنتهً نسبه الى الحبر
البحر عبدهللا بن عباس الهاشمً ولً لضاء البصره  ،مات سنة ٗٔٗهـ (سٌر اعالم النبالء للذهبً
)ٕٕ٘/ٔ7:
االمام المحدث الصدوق ابو علً دمحم بن احمد بن عمرو البصري اللؤلؤي  ،مات سنة ٖٖٖهـ (سٌر
اعالم النبالء للذهبً )ٖٓ7/٘:
االمام شٌخ السنة ممدم الحفاظ ابو دادود سلٌمان بن االشعث بن شداد االزدي مولود بسجستان خرج منها
فً طلب الحدٌث الى البصره فسكنها  ،مات سنة ٕ٘7هـ (سٌر اعالم النبالء للذهبً )ٕٔ7/ٖٔ:
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(ٗ)ٔٙ

(٘)ٔٙ
()ٔٙٙ
()ٔٙ7
()ٔٙ1
()ٔٙ1
(ٓ)ٔ7
(ٔ)ٔ7
(ٕ)ٔ7
(ٖ)ٔ7
(ٗ)ٔ7
(٘)ٔ7
()ٔ7ٙ
()ٔ77
()ٔ71
()ٔ71
(ٓ)ٔ1
(ٔ)ٔ1
(ٕ)ٔ1

أحمد بن دمحم بن ٌونس الدجانً – أصله من المدس من آل الدجانً – العشاشً – كان متصوفا ً متمشفا ً
فاحترف ببٌع المشاشة وهً سمط الكتاع فعرف بالمشاشً  ،كان مالكً المذهب وتحول شافعٌا ً فصار ٌفتً
بالمذهبٌن  ،مات سنة ٔٔٓ7هـ (االعالم للزركلً )ٕٖ1/ٔ:
أحمد بن علً بن عبد المدوس الشناوي –نسبته الى شنو وهً لرٌه بالغربٌه من مصر مات سنة ٕٔٓ1هـ
(االعالم للزركلً )ٔ1ٔ/ٔ:
علً بن عبد المدوس الشناوي (فهرس الفهارس للكتانً )17ٔ/ٕ:
عبد الوهاب بن أحمد بن علً الحنفً – نسبة الى دمحم بن الحنفٌة – الشعرانً – نسبة الى شالٌة أبً
شعره لرٌه بالنوفٌه وٌمال الشعراوي مات سنة ٖ17هـ (االعالم للزركلً )ٔ1ٓ/ٗ:
زكرٌا بن دمحم بن أحمد بن زكرٌا االنصاري السنٌكً – سنٌكه بشرلٌه مصر  ،ابو ٌحٌى الماضً المفسر
من حفاظ الحدٌث كف بصره سنة 1ٓٙهـ  ،مات سنة 1ٕٙهـ (االعالم للزركلً )ٗٙ/ٖ :
تمدم التعرٌف به فً هامش ٔٗ7:
شرف الدٌن اسماعٌل بن ابراهٌم العلوي  ،الشارعً المصري المحدث ،مات سنة ٖٔ7هـ (اعٌان العصر
واعوان النصر للصفدي )ٗ1ٖ/ٔ:
الشٌخ الصالح المعمر المسند نور الدٌن أبو الحسن علً بن عمر بن أبً بكر الوانً الصوفً المصري
ت7ٕ7هـ (اعٌان العصر واعوان النصر للصفدي )ٗٙ٘/ٖ:
دمحم بن دمحم بن أحمد بن عبدهللا  ،الشٌخ محً الدٌن ابو بكر الطائً الحاتمً االندلسً المعروف بابن
العربً  ،صاحب التصانٌف فً التصوف وغٌره  ،مات سنة ٖٙ1هـ (فوات الوفٌات البن شاكر)ٖٗ٘/ٖ:
عبدالوهاب بن علً بن علً بن سكٌنة البغدادي االمام العالم الفمٌه شٌخ االسالم البغدادي الصوفً
الشافعً  ،مات سنة ٙٓ7هـ (سٌراعالم النبالء للذهبً )ٕ٘ٓ/ٕٔ:
عبد الملن بن عبدهللا بن أبً سهل الشٌخ االمام الثمة الكروخً الهروي  ،ولد بهراه ومات بدمشك سنة
٘ٗ1هـ (سٌر اعالم النبالء للذهبً)ٕ7ٖ/ٕٓ:
عبدهللا بن دمحم بن علً ابو اسماعٌل االنصاري شٌخ االسالم الحافظ الكبٌر وشٌخ خراسان  ،مات سنة
ٔٗ1هـ (سٌر اعالم النبالء للذهبً )ٖ٘ٓ/ٔ1:
عبد الجبار بن دمحم بن عبدهللا  ،الشٌخ الصالح الثمة أبو دمحم المرزبان المرزبانً المروزي  ،ما ت سنة
ٕٔٗهـ (سٌر اعالم النبالء للذهبً )ٕ٘7/ٔ7
دمحم بن احمد بن محبوب بن فضٌل أبو العباس المحبوبً المروزي االمام المحدث راوي جامع ابً عٌسى
الترمذي  ،مات سنة ٖٗٙهـ (سٌر اعالم النبالء للذهبً ٘ٔ)ٖ٘7/
دمحم بن عٌسى بن سوره بن موسى بن الضحان الترمذي الحافظ العلم االمام البارع مصنف الجامع وكتاب
العلل وغٌر ذلن الضرٌر (سٌر اعالم النبالء للذهبً))ٕ7ٓ/ٖٔ:
دمحم جار هللا بن الحافظ عبد العزٌز بن الحافظ عمر بن الحافظ التمً بن فهد الهاشمً المكً  ،مات سنة
ٗ٘1هـ (فهرس الفهارس للكتانً )ٕ1ٙ/ٔ:
دمحم بن دمحم بن عبدهللا بن أحمد بن ناصر الدٌن  ،ابو الٌمن الزفناوي الماهري الشافعً  ،ولً لضاء
االسكندرٌة  ،مات سنة 17ٙهـ (الضوء الالمع للسخاوي )ٔٔٙ/1:
إسماعٌل بن إبراهٌم بن دمحم بن موسى الكتانً البلبٌسً – من أهل بلبٌس مصر  ،الماضً مجد الدٌن أبو
دمحم الحنفً  ،مات سنة ٕٓ1هـ (رفع االصر للسٌوطً )1ٔ/ٔ:
دمحم بن إسماعٌل بن عبدالعزٌز بن عٌسى بن أبً بكر االٌوبً المعروف بابن الملون  ،مات سنة 7٘ٙهـ
(الدرر الكامنه البن حجر )ٕٖٔ/٘:

ٖٕٕ

مجلة جامـــعة تكرٌت للعلوم االنسانٌة المجلد ( )24العدد ( )5حزٌران 2102

(ٖ)ٔ1
(ٗ)ٔ1
(٘)ٔ1
()ٔ1ٙ
()ٔ17
()ٔ11
()ٔ11
(ٓ)ٔ1
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(ٕٗٓ)
(ٕ٘ٓ)

شاكر هللا بن غالم بن الشمعه المعروف بابن الشمعه وٌسمى عبدهللا  ،مات سنة ٕٙٙهـ (ذٌل التمٌٌد
للفاسً)ٔ٘/ٕ:
فً االصل باق والصواب ما اثبتناه
عبدالعزٌز بن أحمد بن بالا البغدادي البزاز (التمٌٌد البن نمطه )ٖٙ٘/ٔ:
طاهر بن الحافظ أبً الفضل دمحم بن طاهر بن علً بن أحمد الحاجً  ،أبو زرعه الممدسً  ،مات سنة
٘ٙٙهـ (سٌر اعالم النبالء للذهبً )ٕٔ7/ٔ٘:
أبو دمحم عبدالرحمن بن حمد بن الحسن الشٌخ العالم الزاهد الصادق الصوفً الدونً – من لرٌة الدون من
أعمال همذان  ،مات سنة ٔٓ٘هـ (سٌر اعالم النبالء للذهبً )ٕٖ1/ٔ1:
أحمد بن الحسٌن بن دمحم ابو نصر الكسار الدٌنوري الماضً الجلٌل العالم ( سٌر اعالم النبالء
للذهبً )٘ٔٗ/ٔ7 :
أحمد بن دمحم بن إسحاق بن ابراهٌم بن اسباط الهاشمً االمام الحافظ الثمة الرحال  ،ابو بكر الدٌنوري
المشهور بابن السنً  ،مات سنة ٖٗٙهـ (سٌر اعالم النبالء للذهبً )ٕ٘٘/ٔٙ:
أحمد بن شعٌب بن علً بن سنان الخراسانً  ،االمام الحافظ الحجة الثبث شٌخ االسالم نالد الحدٌث ،
ابو عبدالرحمن النسائً صاحب السنن مات سنة ٖٖٕهـ (سٌر اعالم النبالء للذهبً )ٖٔٔ/ٔٗ:
الماموس المحٌط للفٌروزباويٕٓٙ/ٔ:
تمدم التعرٌف به فً هامش ٔٗ1:
فً االصل السند عن والصواب ما اثبتناه
عبد اللطٌف بن دمحم بن علً بن حمزة ابو طالب المبٌطً البغدادي الشٌخ الجلٌل الثمة مسند العراق  ،مات
سنة ٖٓٙهـ (سٌر اعالم النبالء للذهبً )17/ٕٖ:
تمدم التعرٌف به فً هامش ٔ1ٙ:
دمحم بن الحسٌن بن أحمد ابو منصور المزوٌنً الممومً – بضم المٌم وفتح الماف وتشدٌد الواو المكسورة
والمٌم – الشٌخ الصدوق راوي سنن ابن ماجد مات سنة ٕٗ1هـ (سٌر اعالم النبالء للذهبً )ٖ٘ٓ/ ٔ1:
الماسم بن أبً المنذر احمد بن ابً منصور دمحم بن أحمد بن منصور  ،أبو طلحة المزوٌنً (التمٌٌد البن
نمطة )ٕٗ1/ٔ:
علً بن ابراهٌم بن بحر  ،ابو الحسن الفمٌه العالم بجمٌع العلوم لم ٌكن له نظٌر دٌنا ً وٌانة  ،سمع خلك
كثٌر  ،مات سنة ٖ٘ٗهـ (االرشاد لمعرفة علماء الحدٌث للخلٌلً )7ٖ٘/ٕ:
دمحم بن ٌزٌد ابو عبدهللا بن ماجه المزوٌنً الحافظ الكبٌر الحجة المفسر حافظ لزوٌن فً عصره مصنف
(السنن) و(التارٌخ) و(التفسٌر) مات سنة ٖٕ7هـ (سٌر اعالم النبالء للذهبً )ٕ77/ٖٔ:
الحسٌن بن دمحم بن خسرو البلخً ثم البغدادي  ،ابو عبدهللا الحنفً جامع مسند أبً حنٌفة  ،مات سنة
ٕ٘ٙهـ (سٌر اعالم النبالء للذهبً )٘1ٕ/ٔ1:
تمدم التعرٌف به فً هامش ٕٔ1:
خٌر الدٌن بن أحمد بن نور الدٌن االٌوبً العلٌمً الفارولً الرملً المفسر المحدث  ،مات سنة ٔٔٓ1هـ
(فهرس الفهارس للكتانً )ٖ1ٙ/ٔ:
أحمد بن أمٌن الدٌن بن عبد العال  ،االمام رئٌس الحنفٌة فً ولته (خالصة االثر للمحبً )ٔٙ/ٔ:
أمٌن الدٌن إبن الشٌخ الناسن زٌن الدٌن عبد العال الحنفً مات سنة 1ٙ1هـ (الكواكب السائرة
للغزي ) ٘1/ٖ:
محمود بن عبدالبر بن دمحم بن لاضً المضاة حسام الدٌن  ،سري الدٌن بن الشحنة الحنفً  ،ولً لضاء
حلب مات سنة 1ٕٙهـ (الكواكب السائرة للغزي )ٖٓٙ/ٔ:
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()ٕٓٙ
()ٕٓ7
()ٕٓ1
()ٕٓ1
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(ٕٕ٘)

اكمل الدٌن دمحم بن شمس الدٌن دمحم بن كمال الدٌن محمود بن أحمد الرومً البابرتً (شذرات الذهب البن
العماد )ٕ1ٕ/ٙ:
للغزي
دمحم بن دمحم بن عبد الرحمن بن ابً بكر بن عثمان بن دمحم السخاوي (الكواكب السائرة
)ٖ٘/ٔ:
فً االصل السمنالً والصواب ما اثبتناه ولد تمدم التعرٌف به فً هامش ٕٔٔ:
وهم منه حٌن أكدها بمافٌن وهً لٌست بمافٌن انما هً السغنالً نسبة الى بلدة سغناق ولٌست السمنالً
تمدم التعرٌف به فً هامش ٖ٘
ناصر الدٌن بن أبً المكارم عبدالستار بن علً أبو المظفر وابو الفتح المطرزي – بضم المٌم وفتح الطاء
وكسر الراء المشدده وفً آخرها النون ٌمال هذا لمن ٌطرز الثٌاب – الملمب برهان الدٌن (الجواهر
المضٌة لمحًٌ الدٌن الحنفً )ٕٗ7/ٕ:
الموفك بن أحمد بن دمحم المكً خطٌب خوارزم  ،مات سنة ٘ٙ1هـ (الجواهر المضٌة لمحً الدٌن الحنفً
)ٔ11/ٕ:
محمود بن عمر بن دمحم  ،ابو الماسم الزمخشري – بفتح الزاي والمٌم وسكون الخاء المعجمه وفتح الشٌن
المعجمه وفً اخرها الراء هذه النسبة الى زمخشر  ،وهً لرٌة من لرى خوارزم – العالمة كبٌر
المعتزلة كان ٌضرب به المثل فً علم االدب والنحو  ،صاحب الكشاف والمفصل مات سنة ٖ٘1هـ (سٌر
اعالم النبالء للذهبً )ٔ٘ٔ/ٕٓ:
وهو الباب الكبٌر وكان ٌمال له فً الجاهلٌة باب بنً عبد شمس  ،وٌمال له االن باب السالم
تمدم التعرٌف به فً هامش ٕٓٓ:
فً االصل أبً الحسن بن علً والصواب ما اثبتناه  ،وهو علً بن الحسٌن بن علً بن اٌوب البغدادي
المراتبً – نسبة الى باب المراتب احد ابواب الخالفة ببغداد – البغدادي البزار الشٌخ الثمة المأمون ،
مات سنة ٕٗ1هـ (سٌر اعالم النبالء للذهبً )ٔٗ٘/ٔ1:
أبو طاهر عبدالغفار بن جعفر المؤدب  ،مات سنة ٕٗ1هـ (سٌر اعالم النبالء للذهبً )ٗٗٓ/ٔ7:
دمحم بن أحمد بن الحسٌن بن اسحاق البغدادي ابو علً الصواف  ،مات سنة ٖ٘1هـ (سٌر اعالم النبالء
للذهبً )ٗ٘٘/ٔ7 :
بشر بن موسى بن صالح بن شٌخ بن عمٌر  ،أبو علً االسدي البغدادي االمام الحافظ الثمه المعمر مات
سنة ٕ11:هـ (سٌر اعالم النبالء للذهبً )ٖٕ٘/ٖٔ:
مالن بن أنس بن مالن بن أبً عامر بن عمرو بن الحارث ابو عبدهللا المدنً  ،عالم اهل الحجاز وهو
حجة زمانه  ،مات سنة ٔ11هـ (سٌر اعالم النبالء للذهبً )ٗ1/1:
تمدم التعرٌف به فً هامش ٔٙٗ:
تمدم التعرٌف به فً هامش ٕٕٓ:
تمدم التعرٌف به فً هامش ٔٙ1:
احمد بن علً بن دمحم بن دمحم بن علً  ،ابو الفضل الكنانً العسمالنً المصري ثم الماهري الشافعً
وٌعرف بابن حجر وهو لمب لبعض آبائه من أئمة العلم والتارٌخ ولع باالدب والشعري ثم البل على
الحدٌث واصبح حافظ االسالم فً عصره  ،ولً لضاء مصر مرات ثم اعتزل اما تصانٌفه فكثٌرة جلٌلة ،
مات سنةٕ٘1هـ ( الضوء الالمع للسخاوي )ٖٙ/ٕ:
دمحم بن احمد بن ابراهٌم بن عبدهللا بن ابً عمر  ،ابو عبدهللا صالح الدٌن الممدسً الحنبلً الصالحً ،
مسند الدنٌا فً عصره  ،مات سنة ٓ71هـ (الدرر الكامنه البن حجر )ٖٔ/٘:

ٕٕ٘
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()ٕٕٙ
()ٕٕ7
()ٕٕ1
()ٕٕ1
(ٖٕٓ)
(ٖٕٔ)

(ٕٖٕ)
(ٖٖٕ)

(ٖٕٗ)
(ٖٕ٘)
()ٕٖٙ
()ٕٖ7
()ٕٖ1
()ٕٖ1
(ٕٓٗ)
(ٕٔٗ)
(ٕٕٗ)
(ٖٕٗ)
(ٕٗٗ)

(ٕ٘ٗ)

الفخر علً بن احمد بن عبدالواحد بن البخاري  ،ابو الحسن الممدسً الحنبلً شٌخ االسالم المعروف هو
ووالده بابن البخاري  ،مات سنة ٓٙ1هـ (فهرس الفهارس للكتانً )ٙٔ7/ٕ:
أحمد بن دمحم بن دمحم التمٌمً  ،أبو المكارم اللبان الماضً العالم مسند أصبهان  ،مات سنة ٘17هـ (سٌر
االم النبالء للذهبً )ٖٕٙ/ٕٔ:
فً االصل ابً حفص والصواب ما اثبتناه وهو دمحم بن احمد بن نصر  ،أبو جعفر الصٌدالنً الشٌخ
الصدوق المعمر مسند الولت مات سنة ٖٓٙهـ (سٌر اعالم النبالء للذهبً )ٖٗٓ/ٕٔ:
علً سالطة من االصل
الحسن بن احمد بن الحسن  ،ابو علً الحداد الشٌخ االمام الممريء المجود المحدث المعمر شٌخ اصبهان
فً المراءات والحدٌث جمٌعا ً مات سنة ٘ٔ٘هـ ولد لارب المائة (سٌر اعالم النبالء للذهبً )ٖٖٓ/ٔ1:
ا حمد بن عبدهللا بن احمد بن إسحاق بن موسى بن مهران  ،أبو نعٌم االصبهانً الصوفً االصول االمام
الحافظ الثمة العالمة شٌخ االسالم صاحب كتاب الحلٌة وكان ابوه من علماء المحدثٌن والرحالٌن  ،مات
سنة ٖٓٗهـ (سٌر اعالم النبالء للذهبً )ٖٗ٘/ٔ7:
دمحم بن ٌعموب بن ٌوسف النٌسابوري االصم  ،ابو العباس النٌسابوري االمام المحدث مسند العصر رحله
الولت  ،مات سنة ٕ77هـ (سٌر اعالم النبالء للذهبً )ٕٗ٘/ٔ٘:
الربٌع بن سلٌمان بن عبد الجبار بن كامل االمام المحدث الفمٌه الكبٌر بمٌة االعالم صاحب االمام الشافعً
ونالل علمه وشٌخ المؤذنٌن بجامع الفسطاط  ،ابو دمحم المصري المراوي  ،مات سنة ٕٓ7هـ (سٌر اعالم
النبالء للذهبً )٘17/ٕٔ:
دمحم بن ادرٌس بن العباس بن عثمان االمام الشافعً عالم العصر ناصر الحدٌث فمٌه الملة ابو عبدهللا
المرشً ثم المطلبً مات سنة ٖٕٔهـ (سٌر اعالم النبالء للذهبً )٘/ٔٓ:
دمحم بن جعفر بن دمحم ابو عمرو النٌسابوري بن مطر الشٌخ االمام المدوة العامل المحدث شٌخ العدالة ،
مات سنة ٖٓٙهـ عن خمس وتسعٌن سنة (سٌر اعالم النبالء للذهبً )ٕٔٙ/ٔٙ:
تمدم التعرٌف به فً هامش ٕٕٙ:
لم الف له على ترجمة
لم الف له على ترجمة
الحسن بن علً بن دمحم التمٌمً  ،ابن المذهب االمام العالم مسند العراق مات سنة ٗٗٗهـ (سٌر اعالم
النبالء للذهبً )ٙٗٓ/ٔ7:
أحمد بن جعفر بن حمدان الشٌخ العالم المحدث مسند الولت ابو بكر البغدادي المطٌعً الحنبلً راوي
مسند االمام احمد مات سنة ٖٙ1هـ وله ٘1سنة (سٌر اعالم النبالء للذهبً )ٕٔٓ/ٔٙ:
عبدهللا بن احمد بن حنبل بن هالل الشٌبانً االمام الحافظ محدث بغداد أبو عبدالرحمن شٌخ العصر
الذهلً الشٌبانً البغدادي مات سنة ٕٓ1هـ (سٌر اعالم النبالء للذهبً )ٕٕ٘/ٖٔ:
أحمد بن دمحم بن حنبل بن هالل بن أسد أبو عبدهللا الذهلً المروزي الشٌبانً ثم البغدادي االمام حما ً وشٌخ
االسالم صدلا ً أحد االئمة االعالم مات سنةٕٔٗهـ (سٌر اعالم النبالء للذهبً )ٔ71/ٔٔ:
عبدهللا بن جاد هللا البنانً (فهرس الفهارس للكتانً )ٗ٘7/ٔ:
دمحم بن عبد البالً بن ٌوسف  ،ابو عبدهللا الزرلانً خاتمة المحدثٌن بالدٌار المصرٌة العالمة الخرٌر
الطائر الصٌت ونسبتة الى زرلان من لرى منوق مصر مات سنة ٕٕٔٔهـ (فهرس الفهارس
للكتانً)ٗ٘ٙ/ٔ:
علً بن علً  ،نور الدٌن  ،ابو الضٌاء الشبراملسً – من أهل شبراملس بالغربٌة بمصر له حاشٌة على
المواهب اللدٌنة للمطالنً مات سنة ٔٓ17هـ (االعالم للزركلً )ٖٔٗ/ٗ:

ٕٕٙ
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( )ٕٗٙأحمد بن خلٌل بن ابراهٌم  ،شهاب الدٌن السبكً له حواشً وشروح فً الفمه مات سنة ٕٖٓٔهـ (االعالم
للزركلً )ٕٕٔ/ٔ:
( )ٕٗ7فً االصل االرمنوي والصواب ما اثبتناه وهو ٌوسف بن عبدهللا الشٌخ االمام العالمة السٌد الشرٌف
الحسٌنً االرمٌونً – بفتح الهمزة نسبة ألرمٌون بالمرب من سخا وسنهور بالغربٌة  ،مات سنة 1٘1هـ
(الكواكب السائرة للغزي )ٕ٘1/ٕ:
( )ٕٗ1احمد بن دمحم بن ابً بكر بن عبد الملن المصري الشافعً وٌعرف بالمسطالنً من كتٌه ارشاد الساري
على صحٌح البخاري وشرح مسلم ولم ٌكلمه  ،مات سنة ٖٕ1هـ (فهرس الفهارس للكتانً )1ٙ7/ٕ :

الكتب الواردة فً النص
ٔ -تبٌٌن الحمائك شرح كنز الدلائك
ٕ -التحمٌك فً شرح المنتخب فً أصول المذهب
ٖ -التحرٌر فً أصول الفمه
ٗ -الحواشً على الهداٌة
٘ -سنن الترمذي
 -ٙسنن ابن داوود
 -7سنن إبن ماجة
 -1سنن النسائً
 -1صحٌح البخاري
ٓٔ -صحٌح مسلم
ٔٔ -الفتاوى الظهٌرٌة
ٕٔ -فتح المدٌر
ٖٔ -الفوائد حاشٌة على الهداٌة فً الفمه
ٗٔ -الكافً فً شرح الوافً
٘ٔ -كشف االسرار فً شرح أصول البزدوي
 -ٔٙكنز الدلائك
 -ٔ7مسند االمام أحمد
 -ٔ1مسند االمام مالن
 -ٔ1مسند ابو حنٌفة
ٕٓ -مسند الشافعً
ٕٔ -المواهب اللدنٌه
ٕٕ -النهاٌة فً شرح الهداٌة
ٖٕ -نور االٌضاح
ٕٗ -الهداٌة

ٕٕ7
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فهرست أألعالم
ت
ٔ
ٕ
ٖ
ٗ
٘
ٙ
7
1
1
ٓٔ
ٔٔ
ٕٔ
ٖٔ
ٗٔ
٘ٔ
ٔٙ
ٔ7
ٔ1
ٔ1
ٕٓ
ٕٔ
ٕٕ
ٖٕ
ٕٗ
ٕ٘
ٕٙ
ٕ7
ٕ1
ٕ1
ٖٓ
ٖٔ

فهرست االعالم

رلم الهامش

إبراهٌم بن دمحم صدٌك الشافعً
إبراهٌم بن ٌزٌد بن لٌس النخعً
االبٌاري = فائد بن مبارن

ٖٖٔ
11

أحمد بن أحمد الخطٌب المصري
أحمد بن أحمد بن دمحم العجمً
أحمد بن أمٌن الدٌن بن عبد العال
أحمد التونسً الدلدوسً
احمد بن جعفر بن حمدان البغدادي
أحمد بن بن الحسٌن بن دمحم الكسار
أحمد بن حفص البخاري
أحمد الحموي
أحمد بن حنبل
أحمد بن خلٌل بن إبراهٌم السكلً
أحمد بن شعٌب النسائً
أحمد بن أبً طالب الحجار
أحمد بن عبدهللا بن أحمد االصبهانً
أحمد بن علً الشناوي
أحمد بن علً ابن حجر
أحمد بن دمحم بن أحمد بن دمحم السلفً
أحمد بن دمحم بن أحمد الٌمنً
أحمد بن دمحم بن إسحاق
أحمد بن دمحم بن أبً بكر المسطالنً
أحمد بن دمحم الحمالً
أحمد بن دمحم بن عالء الدٌن
أحمد بن دمحم المشاش
أحمد بن دمحم بن دمحم اللبان
أحمد بن ٌونس المصري
االرمناوي = دمحم بن شاهٌن بن منصور

ٕٔ
ٖٓٔ
ٖٕٓ
ٔ7
ٕٓٗ
ٔ11
٘ٗ
ٔٓٙ
ٕٕٗ
ٕٗٙ
ٓٔ1
ٔٗ1
ٖٕٔ
٘ٔٙ
ٕٕٗ
ٔ٘1
ٖٔٔ
ٔ11
ٕٗ1
1
ٖٔ
ٗٔٙ
ٕٕ7
ٕٙ

االرمٌونً = ٌوسف بن عبدهللا
إسكندر = علً بن علً الحسٌنً
ٓٔ7

إسماعٌل بن إبراهٌم الصوفً

ٕٕ1
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ٕٖ

إسماعٌل بن إبراهٌم بن دمحم

ٖٖ

االصم = دمحم بن ٌعموب بن ٌوسف

ٔٔ1

ت

فهرست االعالم

رلم الهامش

ٖٗ
ٖ٘
ٖٙ
ٖ7

امٌن الدٌن بن عبد العال
االوزجندي = حسٌن بن محمود بن منصور  +محمود بن عبدالعزٌز

ٕٗٓ

ٖ1
ٖ1
ٓٗ
ٔٗ
ٕٗ
ٖٗ
ٗٗ
٘ٗ
ٗٙ
ٗ7
ٗ1
ٗ1
ٓ٘
ٔ٘
ٕ٘
ٖ٘
ٗ٘
٘٘
٘ٙ
٘7
٘1
٘1
ٓٙ
ٔٙ
ٕٙ

البابرتً = دمحم بن دمحم كمال الدٌن اكمل الدٌن
البخاري = أحمد بن حفص الحنفً  +دمحم بن أحمد أبو عبدهللا  +دمحم
بن إسماعٌل  +دمحم بن الفضل الفضلً  +عبد العزٌز بن أحمد بن دمحم
 +دمحم بن أحمد بن نصر
برهان الدٌن بن ابً المكارم
البزدوي = علً بن دمحم بن الحسن
بشر بن موسى صالح االسدي
ابو بكر بن الحسٌن المراغً
البلبٌسً = إسماعٌل بن إبراهٌم بن دمحم
البخلً = الحسٌن بن دمحم بن خسرو
البنانً = عبدهللا بن جاد هللا
الترمذي = دمحم بن عٌسى بن سورة
الثمفً = مسعود بن الحسٌن االصبهانً
جار هللا بن عبدالعزٌز بن فهد
الجبرتً = حسن بن إبراهٌم بن حسن بن علً
الجداوي = حسن بن غالب
الجراحً = عبدالجبار بن دمحم بن عبدهللا
الجوزلً = دمحم بن عبدهللا بن دمحم ابو بكر
الجنبالطً = امٌن الدٌن بن عبدالعال
ابن الحاسب = عبدالرحمن بن مكً بن عبدالرحمن
الحجار = احمد بن أبً طالب
ابن حجر = أحمد بن علً بن دمحم
الحداد = الحسن بن أحمد بن الحسن
حسن بن أبراهٌم بن حسن بن علً
الحسن بن أحمد بن حسن الحداد
حسن بن حسن بن عمار
الحسن بن علً العجٌمً
الحسن بن علً بن دمحم التمٌمً
حسن بن عمار الشرنباللً

ٕٕ1

ٕٔٔ
ٕٔ1
ٔٗ7

ٔ71

ٕ1
ٖٕٓ
ٗ1
ٕٔ1
ٕٖ1
ٕٕ
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ٖٙ
ٗٙ
٘ٙ
ٙٙ

ت
ٙ7
ٙ1
ٙ1
ٓ7
ٔ7
ٕ7
ٖ7
ٗ7
٘7
7ٙ
77
71
71
ٓ1
ٔ1
ٕ1
ٖ1
ٗ1
٘1
1ٙ
17
11
11
ٓ1
ٔ1
ٕ1
ٖ1
ٗ1
٘1
1ٙ

حسن بن غالب

ٕ٘ٔ

حسن بن نور الدٌن االزهري
الحسٌن بن خضر
الحسٌن بن علً بن الحجاج

ٗ٘
ٕٕٔ
ٕٔٔ

فهرست االعالم
الحسٌن بن دمحم بن خسرو
حسٌن بن منصور بن محمود
الحلوائً = عبدالعزٌز بن أحمد بن نصر
حماد بن ابً سلٌمان
الحمالً = احمد بن دمحم
الحمامً = بن ابً السعادات بن دمحم بن عبدالرحمن
الحموي = أحمد
ابو حنٌفة = النعمان بن ثابت الكوفً
الخبازي = عمر بن دمحم بن عمر
الختالنً = ٌحٌى بن عمار بن ممبل
خٌر هللا بن أحمد بن نور الدٌن
ابو داوود = سلٌمان بن االشعث السجتانً
الدفري = عمر بن عمر االزهري
الدلدوسً = أحمد التونسً
الدونً = عبدالرحمن بن حمد بن الحسن
الرامشً = علً بن علً حمٌد الدٌن الضرٌر
الربٌع بن سلٌمان بن عبدالجبار
الرملً = خٌر الدٌن بن أحمد بن نور الدٌن
زبرلان = أحمد بن حفص البخاري
الزرلانً = دمحم بن عبد البالً بن ٌوسف
الرفتاوي = دمحم بن دمحم بن عبد هللا بن أحمد
زكرٌا بن دمحم بن أحمد االنصاري الصوفً
الزمخشري = محمود بن عمر بن دمحم
زٌنب بنت الكمال الممدسٌة
السبذمونً = عبدهللا بن دمحم بن ٌعموب
السبكً = احمد بن خلٌل بن إبراهٌم
السخاوي = دمحم بن دمحم بن عبدالرحمن
السرخسً = دمحم بن أحمد بن ابً سهل
ابن ابً السعادات
السغنالً = الحسٌن بن علً بن الحجاج

ٖٕٓ

رلم الهامش
ٕٓٓ
ٔٔ7
11

ٕٕٓ

ٖٖٕ

ٔٙ1
ٔ٘7

ٗ٘ٔ
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17
11
11

السلفً = أحمد بن دمحم بن أحمد بن دمحم
سلٌمان بن االشعث السجستامنً
سلٌمان بن مصطفى بن عمر الحنفً

ٖٔٙ
٘7

ٓٓٔ ابن السنً = احمد بن دمحم بن إسحاق
ٔٓٔ السٌرامً = أحمد بن دمحم عالء الدٌن
ٕٓٔ السٌواسً = علً الحنفً

ت

فهرست االعالم

ٖٓٔ
ٗٓٔ
٘ٓٔ
ٔٓٙ
ٔٓ7
ٔٓ1
ٔٓ1
ٓٔٔ
ٔٔٔ
ٕٔٔ

الشافعً = دمحم بن ادرٌس
شاكر هللا بن غالم
الشبراملسً = علً بن علً ابو ضٌاء
ابن الشحنة = عبدالبر بن دمحم بن دمحم  +محمود بن عبدالبر
الشربناللً = حسن بن عمار  +عبد الحً  +حسن بن حسن
الشلبً = احمد بن ٌونس المصري الحنفً
ابن الشمعة = شاكر بن غالم
الشهاوي = ٌحٌى بن ابً السعود بن ٌحٌى
الشوبري = أحمد بن أحمد الخطٌب
الشٌبانً = دمحم بن الحسن  +احمد بن حنبل  +عبدهللا بن احمد بن
حنبل
الصالح بن ابً عمر = دمحم بن أحمد بن إبراهٌم بن عمر
الصواف = دمحم بن أحمد بن الحسٌن
الصٌدالنً = دمحم بن احمد بن نصر
الطائً = مصطفى بن دمحم بن ٌونس
طاهر بن دمحم بن طاهر ٔ1ٙ
الطبري = ٌحٌى بن مكرم  +دمحم بن أحمد
الطحطاوي = دمحم بن إسماعٌل
ظهٌر الدٌن = دمحم بن أحمد بن عمر البخاري
عبد البر بن دمحم بن دمحم
عبدالجبار بن دمحم بن عبدهللا
عبد الحً الشرنباللً
عبدالرحمن بن حمد بن الحسن
عبدالرحمن بن مكً بن عبدالرحمن
عبدالرحمن بن منده االصبهانً
عبدالعزٌز بن أحمد بن دمحم
عبدالعزٌز بن أحمد بن نصر
عبدالعزٌز بن عمر بن مازه

ٖٔٔ
ٗٔٔ
٘ٔٔ
ٔٔٙ
ٔٔ7
ٔٔ1
ٔٔ1
ٕٓٔ
ٕٔٔ
ٕٕٔ
ٖٕٔ
ٕٗٔ
ٕ٘ٔ
ٕٔٙ
ٕٔ7
ٕٔ1
ٕٔ1

ٖٕٔ

رلم الهامش
ٖٔ1

ٕ1
ٔ7ٙ
ٕ
ٔ17
ٔ٘1
ٔ٘ٔ
ٖٖ
ٓٗ
ٔٔ1
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ٖٓٔ
ٖٔٔ
ٕٖٔ
ٖٖٔ
ٖٗٔ
ٖ٘ٔ
ٖٔٙ
ٖٔ7
ٖٔ1

ت
ٖٔ1
ٓٗٔ
ٔٗٔ
ٕٗٔ
ٖٗٔ
ٗٗٔ
٘ٗٔ
ٔٗٙ
ٔٗ7
ٔٗ1
ٔٗ1
ٓ٘ٔ
ٔ٘ٔ
ٕ٘ٔ
ٖ٘ٔ
ٗ٘ٔ
٘٘ٔ
ٔ٘ٙ
ٔ٘7
ٔ٘1
ٔ٘1
ٓٔٙ
ٔٔٙ
ٕٔٙ

ٕٔٙ
ٕٔ7
ٕٔٗ
ٕ7
ٖٕٗ
٘ٔ7
ٖٗ
ٔ1
ٗٔ1

عبدالعلٌم الفٌومً االزهري
عبد الغفار بن جعفر المؤدب
عبدهللا بن احمد بن حنبل
عبدهللا بن أحمد بن محمود النسمً
عبدهللا بن جار هللا
عبدهللا بن دمحم االنصاري
عبدهللا بن دمحم بن ٌعموب
عبدهللا بن مسعود
عبداللطٌف بن دمحم بن علً

فهرست االعالم
عبدالملن بن عبدهللا بن ابً سهل
عبدالوهاب الشعرانً
عبد الوهاب بن علً بن سكٌنة
عثمان بن عبدهللا
العجٌمً = احمد بن أحمد بن دمحم  +حسن بن علً
العدوي = علً بن أحمد بن مكرم
العمدي = علً
علممه بن لٌس بن عبدهللا
علً بن إبراهٌم بن بحر المطان
علً بن أحمد بن عبد الواحد البخاري
علً بن أحمد بن مكرم
علً بن ابً بكر بن عبد الجلٌل
علً بن الحسٌن بن أٌوب
علً بن عبد المدوس الشناوي
علً الحنفً السٌواسً
علً العمدي
علً بن علً الحسٌنً
علً بن علً ابو ضٌاء
علً بن علً حمٌد الدٌن الضرٌر
علً بن عمر ابو الحسن
علً بن دمحم بن الحسٌن
علً بن دمحم بن علً
علً بن دمحم بن غانم الممدسً
عمر بن علً

ٕٖٕ

رلم الهامش
ٗٔ7
ٔٙ7
ٖٔ7
ٗٓٔ

ٓ1
ٔ11
ٕٕٙ
ٕٔ7
ٖ7
ٕٔٙ
ٔٙٙ
ٔ1
ٗٔ
٘ٔ
ٕ٘ٗ
٘ٔٔ
ٔٔ7
ٖ1
ٕ٘
ٔٓ1
ٖٓ
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ٖٔٙ
ٗٔٙ
٘ٔٙ
ٔٙٙ
ٔٙ7
ٔٙ1
ٔٙ1
ٓٔ7
ٔٔ7
ٕٔ7
ٖٔ7
ٗٔ7

ت

عمر بن عمر الزهري
عمر بن دمحم بن عمر
ابن غانم الممدسً = علً بن دمحم بن علً
فائد بن مبارن االبٌاري
الفخر ابن البخاري = علً بن أحمد بن عبدالواحد
الغرٌري = دمحم بن ٌوسف بن مصر
الفرغانً = دمحم بن سادبخت الفارسً
الفضلً = دمحم بن الفضل
الفٌومً = عبدالعلٌم االزهري
لاريء الهداٌة = عمر بن علً
الماسم بن جعفر الهاشمً
الماسم بن ابً المنذر

ٖٓٔ
ٕٖ
ٔٓ7

ٔٔٙ
ٔ17

فهرست االعالم

رلم الهامش

٘ ٔ7لاضً خان = حسٌن بن منصور بن محمود
 ٔ7ٙالمبٌطً = عبداللطٌف بن دمحم بن علً

ٔ77
ٔ71
ٔ71
ٓٔ1
ٔٔ1
ٕٔ1
ٖٔ1
ٗٔ1
٘ٔ1
ٔ1ٙ
ٔ17
ٔ11
ٔ11
ٓٔ1
ٔٔ1
ٕٔ1
ٖٔ1
ٗٔ1
٘ٔ1
ٔ1ٙ

المسطالنً = احمد بن دمحم بن ابً بكر
المشاشً = احمد بن دمحم بن ٌونس
المشٌري = مسلم بن الحجاج بن مسلم
المطٌعً = احمد بن جعفر بن حمدان البغدادي
الكردري = دمحم بن عبد الستار بن دمحم
الكماري = دمحم بن الفضل
ابن ماجه = دمحم ٌزٌد ابو عبدهللا
مالن بن أنس
المحب الطبري = دمحم بن أحمد
المحبوبً = دمحم بن أحمد بن محبوب
دمحم بن أحمد بن إبراهٌم بن عبدهللا
دمحم بن أحمد بن الحسٌن
دمحم بن أحمد بن أبً سهل
دمحم بن احمد بن سعٌد
دمحم بن أحمد الطبري
دمحم بن أحمد ابو عبدهللا البخاري
دمحم بن أحمد بن عمر البخاري
دمحم بن أحمد اللؤلؤي
دمحم بن أحمد بن نصر
دمحم بن احمد بن محبوب

ٖٖٕ

ٕٓ٘

ٕٕ٘
ٕٔ1
ٖ1
ٕٔ1
ٔٗٙ
ٗٗ
ٔٔ1
ٕٔٙ
ٕٕ1
ٔ77
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ٔ17
ٔ11
ٔ11
ٕٓٓ
ٕٔٓ
ٕٕٓ
ٖٕٓ
ٕٗٓ
ٕ٘ٓ
ٕٓٙ
ٕٓ7
ٕٓ1
ٕٓ1
ٕٓٔ

ت
ٕٔٔ
ٕٕٔ
ٖٕٔ
ٕٗٔ
ٕ٘ٔ
ٕٔٙ
ٕٔ7
ٕٔ1
ٕٔ1
ٕٕٓ
ٕٕٔ
ٕٕٕ
ٖٕٕ
ٕٕٗ
ٕٕ٘
ٕٕٙ
ٕٕ7
ٕٕ1
ٕٕ1
ٖٕٓ
ٖٕٔ

ٖٕٗ
ٓٗٔ
7
ٕٔ1
ٕٗٔ
ٖٕ٘
ٓ٘
ٗٙ
ٔ1ٙ
ٖٔٙ
ٔ1
ٕٗٗ
ٖٙ
ٕ٘ٔ

دمحم بن ادرٌس بن العباس
دمحم بن إسماعٌل البخاري
دمحم بن إسماعٌل الطحطاوي
دمحم بن إسماهٌل بن عبدالعزٌز
دمحم االمٌر
دمحم بن جعفر بن مطر النٌسابوري
دمحم الحرٌري
دمحم بن الحسن الشٌبانً
دمحم بن الحسٌن بن أحمد الممومً
دمحم بن شادبخت الفارسً
دمحم بن شاهٌن االرمناوي
دمحم بن عبد البالً بن ٌوسف الزرلانً
دمحم بن عبد الستار بن دمحم
دمحم بن عبدهللا بن دمحم

فهرست االعالم
دمحم بن عبد الواحد بن عبد الحمٌد
دمحم عمٌله = دمحم بن أحمد بن سعٌد
دمحم بن عٌسى بن سوره
دمحم بن الفضل الفضلً
دمحم بن الكوٌن
دمحم المحبً
دمحم بن دمحم بن عبد الرحمن
دمحم بن دمحم بن عبدهللا بن أحمد
دمحم بن دمحم بن كمال الدٌن محمود
دمحم بن دمحم بن نصر
دمحم بن مماتل ابو جعفر العبدانً
دمحم بن ٌزٌد المزوٌنً
دمحم بن ٌعموب بن ٌوسف االصم
دمحم بن ٌوسف بن مطر
دمحم بن ٌونس الطائً
محمود بن عبد البر بن دمحم
محمود بن عبدالعزٌز
محمود بن عمر بن دمحم الزمخشري
محًٌ الدٌن بن عربً
المراغً = ابو بكر بن الحسٌن
المرادي = الربٌع بن سلٌمان

رلم الهامش
ٕ1
ٔ71
ٕٗ
ٔ٘ٙ
ٕٗ
ٕٓ7
ٓٔ1
ٕٓٙ
ٖ٘
ٔٓٙ
ٔ11
ٕٖٕ
ٖٔ1
17
ٕ٘ٓ
ٕٓٔ
ٖٕٓ
ٕٔ7

ٖٕٗ
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ٕٖٕ
ٖٖٕ
ٖٕٗ
ٖٕ٘
ٕٖٙ
ٕٖ7

المرغٌنانً = علً بن ابً بكر بن عبدالجلٌل
مسعود بن الحسن االصبهانً
مسلم بن الحجاج النٌسابوري
مصطفى بن دمحم بن ٌونس
المطرزي = برهان الدٌن بن ابً المكارم
الممدسً = طاهر بن دمحم بن طاهر  +علً بن دمحم بن علً  +حسن
بن نور الدٌن
المموفً = دمحم بن الحسٌن بن أحمد
ابو المكارم = أحمد بن دمحم بن دمحم اللبان
مكً بن عٌدان بن دمحم
ابن الملون = دمحم بن إسماعٌل بن عبدالعزٌز
ابن منده = عبدالرحمن ابو الماسم
المنصوري = سلٌمان بن مكصطفى بن عمر
المؤدب = عبدالغفار بن جعفر
موفك الدٌن المكً
النحراوي = عثمان بن عبدهللا

ت

فهرست االعالم

ٕٖ1
ٕٖ1
ٕٓٗ
ٕٔٗ
ٕٕٗ
ٖٕٗ
ٕٗٗ
ٕ٘ٗ
ٕٗٙ

ٕٗ7
ٕٗ1
ٕٗ1
ٕٓ٘
ٕٔ٘
ٕٔ٘
ٖٕ٘
ٕٗ٘
ٕ٘٘
ٕ٘ٙ
ٕ٘7
ٕ٘1
ٕ٘1

النخعً = إبراهٌم بن ٌزٌزد  +علممة بن لٌس
النسائً = احمد بن شعٌب
النسفً = عبدهللا بن احمد  +الحسٌن بن خضر
النعمان بن ثابت الكوفً ٗ7
ابو نعٌم االصبهانً = أحمد بن عبدهللا بن أحمد
الهذلً = عبدهللا بن مسعود
ابن الهمام = دمحم بن عبد الواحد بن عبدالحمٌد
الوانً = علً بن عمر بن ابً بكر
ٌحٌى بن ابً السعود بن ٌحٌى
ٌحٌى بن عمار بن ممبل
ٌحٌى بن مكرم الطبري
الٌمنً = أحمد بن دمحم بن أحمد
ٌوسف بن عبدهللا االرمٌونً

ٖٕ٘

ٓ٘ٔ
ٗ٘ٔ
٘1

ٖ٘ٔ

ٕٕٔ

رلم الهامش

٘ٓٔ
ٖٔ1
ٕٖٔ
ٕٗ7
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المصادر
ٔ -آثار البالد وأخبار العباد – لزكرٌا بن دمحم بن محمود المزوٌنً (تٕٙ1هـ) دار صادر – بٌرون
ٕ -االعالم – لخٌر الدٌن بن محمود الزركلً الدمشمً (تٖٔ1ٙهـ) دار العلم للمالٌٌن – الطبعة الخامسة عشر
ٕٕٓٓهـ
ٖ -أعٌان العصر وأعوان النصر – لصالح الدٌن الخلٌل بن أٌبن الصفدي (تٗ7ٙهـ) تحمٌك علً ابو زٌد
وآخرون – لدم له مازن عبد المادر مبارن  ،دار الفكر المعاصر بٌروت ٔٗٔ1هـ ٔ111 -م
ٗ -االلماع الى معرفة اصول الرواٌة وتمٌٌد السماع – لعٌاض بن موسى الٌحصبً (تٗٗ٘هـ) تحمٌك السٌد
أحمد صمر – المكتبة العتٌمة – مصر
٘ -االنساب – لعبد الكرٌم بن دمحم السمعانً (تٕ٘ٙهـ) تحمٌك عبدالرحمن بن ٌحٌى المعلمً الٌمانً – دائرة
المعارف العثمانٌة حٌدر آباد
 -ٙإٌضاح المكنون فً الذٌل على كشف الضنون – السماعٌل بن دمحم امٌن البغدادي (تٖٔ11هـ) دار احٌاء
التراث العربً – بٌروت
 -7الباعث الحثٌث الى اختصار علوم الحدٌث – السماعٌل بن عمر بن كثٌر الدمشمً (تٗ77هـ) تحمٌك أحمد
شاكر – دار الكتب العلمٌة – ببٌروت
 -1تارٌخ بغداد – الحمد بن علً بن ثابت البغدادي (تٖٗٙهـ) تحمٌك بشار عواد معروف – دار الغرب
االسالمً – بٌروت
 -1تارٌخ عجائب االثار فً التراجم واالخبار – لعبد الرحمن بن حسن الجبرتً (تٕٖٔ7هـ) دار الجلٌل بٌروت
ٓٔ -التمٌٌد لمعرفة رواة السنن والمسانٌد – البن نمطه الحنبلً (تٕٙ1هـ) تحمٌك كمال ٌوسف الحوت – دار
الكتب العلمٌة – بٌروت
ٔٔ -تهذٌب االسماء واللغات – لمحً الدٌن بن شرف النووي (تٙ7ٙهـ) دار الكتب العلمٌة – بٌروت
–
ٕٔ -الجواهر المضٌة فً طبمات الحنفٌة – لمحً الدٌن الحنفً (ت٘77هـ) الناشر مٌر دمحم كتب خانة
كراتشً
ٖٔ -حسن المحاضرة فً تارٌخ مصر والماهرة – لجالل الدٌن السٌوطً (تٔٔ1هـ) تحمٌك دمحم ابو الفضل
إبراهٌم – دار احٌاء الكتب العربٌه – مصر – ٖٔ17هت ٔ1ٙ7م
ٗٔ -حلٌة البشر فً تارٌخ المرن الثالث عشر – لعبد الرزاق بن حسن الدمشمً (تٖٖ٘ٔهـ) حممه دمحم بهجة
البٌطار – دار صادر – بٌروت
٘ٔ -خالصة االثر فً أعٌان المرن الحادي عشر – لدمحم أمٌن بن فضل هللا الحموي (تٔٔٔٔهـ) دار صادر –
بٌروت
 -ٔٙالدرر الكامنه فً أعٌان المائة الثامنة – الحمد بن حجر العسمالنً (تٕ٘1هـ) دائرة المعارف العثمانٌة –
حٌدر اباد
 -ٔ7ذٌل التمٌٌد فً رواة السنن والمسانٌد – لتمً الدٌن الحسنً (تٕٖ1هـ) تحمٌك كمال ٌوسف الحوت – دار
الكتب العلمٌة – بٌروت
 -ٔ1رفع االصر عن لضاة مصر – الحمد بن حجر العسمالنً (تٕ٘1هـ) تحمٌك علً دمحم عمر – مكتبة
الخانجً – مصر
 -ٔ1الزهر النضر فً حٌاة الخضر – الحمد بن حجر العسمالنً (تٕ٘1هـ) تحمٌك صالح ممبول أحمد
مجمع البحوث االسالمٌة – نٌودلهً – الهند
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ٕٓ -سلن الدرر فً أعٌان المرن الثانً عشر – لدمحم بن خلٌل لحسٌنً (تٕٔٓٙهـ) دار البشائر – ٔٗٓ1هـ -
ٔ111م
ٕٔ -سٌر أعالم النبالء – لشمس الدٌن الذهبً (ت7ٗ1هـ) تحمٌك مجموعة من المحممٌن باشراف الشٌخ شعٌب
االرناؤوطً – مؤسسة الرسالة – بٌروت
ٕٕ -شذرات الذهب فً اخبار من ذهب – البن العماد الحنبلً (تٔٓ11هـ) تحمٌك محمود االرناؤوط
– مؤسسة الرسالة – بٌروت
ٖٕ -شرح علل الترمذي – البن رجب الحنبلً (ت٘71هـ) تحمٌك همام عبد الرحٌم سعٌد – مكتبة المنار
– االردن
ٕٗ -الضوء الالمع ألهل المرن التاسع – لشمس الدٌن السخاوي (تٕٓ1هـ) مكتبة دار الحٌاة – بٌروت
ٕ٘ -طبمات الشافعٌة الكبرى – لتاج الدٌن السبكً (تٔ77هـ) تحمٌك محمود دمحم الطناحً وعبد الفتاح الحلو –
الناشر هجر للطباعة والنشر – ط – ٕ – ٖٔٗٔهـ
 -ٕٙالفمٌه والمتفمه للخطٌب البغدادي (تٖٗٙهـ) تحمٌك عادل بن ٌوسف الغرازي – دار ابن الجوزي
– السعودٌة
 -ٕ7فهرس الفهارس واالثبات ومعجم المعاجم والمشٌخات والمسلسالت لعبد الحً الكتانً (تٕٖٔ1هـ) تحمٌك
احسان عباس – دار الغرب االسالمً – بٌروت
 -ٕ1فوات الوفٌات – لصالح الدٌن دمحم بن شاكر (تٗ7ٙهـ) دار صادر – بٌروت
 -ٕ1الماموس المحٌط – لمجد الدٌن الفٌروز آبادي (ت1ٔ7هـ) تحمٌك مكتب التراث فً مؤسسة الرساله باشراف
دمحم نعٌم العرلسوسً مؤسسة الرساله – بٌروت
ٖٓ -الكواكب السائرة باعٌان المئة العاشرة – لنجم الدٌن الغزي (تٔٔٓٙهـ) تحمٌك خلٌل المنصور – دار
الكتب العلمٌة – بٌروت ٔٗٔ1هـ ٔ117-م
ٖٔ -لسان العرب – لجمال الدٌن ابن منظور االنصاري (تٔٔ7هـ) تحمٌك عبدهللا علً الكبٌر وأخرون – دار
المعارف
ٕٖ -معجم البلدان – لٌالوت بن عبدهللا الحموي (تٕٙٙهـ) دار الفكر – بٌروت
ٖٖ -معجم المؤلفٌن – لعمر رضا كحاله الدمشمً (تٔٗٓ1هـ) مكتب المثنى – بٌروت
ٖٗ -المواعظ واالعتبار بذكر الخطط واالثار – لتمً الدٌن الممرٌزي (ت٘ٗ1هـ) دار الكتب العلمٌة – بٌروت
– ٔٔٗ1هـ
ٖ٘ -النكت على ممدمة ابن الصالح – لبدر الدٌن الزركشً (تٗ71هـ) تحمٌك زٌن العابدٌن بن دمحم – أضواء
السلف – الرٌاض
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