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 بسم اهللا الرمحن الرحيم
 :هللا، والصالة والسالم عىل رسول اهللا، وبعداحلمد 

فبني يديك أخي القـارئ الكـريم أحـد أعـامل مـرشوعنا الـذي أطلقنـا عليـه 
، عمــــدنا فيــــه إىل » مــــرشوع سلــــسلة أعــــامل حديثيــــة تنــــرش ألول مــــرة «اســــم 

بحول اهللا -، فنزيح عنها»َّ أال مطبوع «كنوز تراثية ال تزال قابعة يف عامل إخراج 
 الزمان، ونكشف الستار عن مكنوهنا وخباياها، لنخرجها إىل عامل  غبار-وقوته

ٍ يف حلة قشيبة»املطبوع« َّ  ليعم االنتفـاع هبـا بـني أهـل العلـم -بعون اهللا وتوفيقه-ُ
 .وطالبه

 :أما املجموعة األوىل من أعامل هذه السلسلة فهي

َّ للقاين املالكي، طبـع عـن املكتبـة » قضاء الوطر من نزهة النظر « -١
 .ثرية باألردن يف ثالثة جملداتاأل

طبــع عــن مركــز الــنعامن  » الثقــات ممــن مل يقــع يف الكتــب الــستة « -٢
 .ودار ابن عباس يف تسعة جملدات

ـــــــضعفاء « -٣  التكميـــــــل يف اجلـــــــرح والتعـــــــديل ومعرفـــــــة الثقـــــــات وال
َ للحــافظ ابـــن كثــري، وقـــد وصــلنا القـــسم األخــري منـــه، »واملجاهيــل َ َ

 . جملداتعةأربًيصدر قريبا بإذن اهللا يف 

وهــــو الــــذي بــــني  البــــن العجمــــي، » ذيــــل لــــب اللبــــاب يف األنــــساب « -٤
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 .يديك

ـــــى « -٥ ـــــإذن اهللا يف » جتريـــــد األســـــامء والكن ً للفـــــراء، يـــــصدر قريبـــــا ب
 .جملد

 .ً للعيني، يصدر قريبا بإذن اهللا يف جملد» رشح ألفية العراقي « -٦
،  البن عامر املالكي»مفتاح السعيدية يف رشح األلفية احلديثية « -٧

 .ًيصدر قريبا بإذن اهللا يف جملد
 » هبجــة املحافــل وأمجــل الوســائل يف التعريــف بــرواة الــشامئل « -٨

 .ينًللقاين املالكي، يصدر قريبا بإذن اهللا يف جملد
ٍّوأنــــا أعمــــل بجــــد يف هــــذا املــــرشوع بــــإزاء مــــرشوعي اآلخــــر  ِ  موســــوعة «ِ

أللبـــاين يف  جـــامع تـــراث ا« والـــذي صـــدر منـــه العمـــل األول »العالمـــة األلبـــاين
ِّ يف تـسعة جملـدات، سـائال املـوىل عـز وجـل أن يـنْعم عـيل باألسـباب »العقيدة  ِ ُ ً

 .املعينة عىل إنجاز هذه األعامل وأن جيعل ذلك يف ميزان حسنايت يوم ألقاه
َّوكام عودنا اإلخوة القراء فقـد قـدمنا لكتـاب  ٍ بدراسـة » ذيـل لـب اللبـاب «ُ

َّثــــم الكــــالم عــــىل املــــنهج الــــذي حــــول الكتــــاب ومــــنهج مؤلفــــه فيــــه، ومــــن  َ
 .ارتضيناه يف حتقيقه، واهللا من وراء القصد

 وكتب
 شادي بن حممد بن سامل آل نعامن.د

 يف صنعاء اليمن حرسها اهللا
 هـ١٩/٨/١٤٣٢ األربعاءيف يوم 
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 ثــم ، وبــدأ خلــق اإلنــسان مــن طــني، كــل شــئ خلقــهأحــسناحلمـد هللا الــذي 

جعــل نــسله مــن ســاللة مــن مــاء مهــني ، ثــم جعلهــم شــعوبا وقبائــل ليتعــارفوا 
ـــآلفوا ويتظـــاهروا  فتـــارة يتناســـبون باآلبـــاء ،ويتنـــارصوا ، وبطونـــا وفـــصائل ليت

اهللا ذو الفــضل الـصناعات والــبالد ، ذلـك مـن فـضل اهللا وًواألجـداد، وطـورا ب
 .العظيم

ة والسالم عىل رسوله حممد سيد العرب والعجـم، املرسـل إىل والصال
  .)١(كافة األمم ، وعىل آله وصحبه وسلم

 التـــي أكـــرم اهللا تعـــاىل هبـــا مـــن أعظـــم الـــنعم األنـــسابفـــإن معرفـــة : أمـــا بعـــد 
 األســبابافــرتاق القبائــل والطوائــف أحــد  عــىل األنــساب َبُّعَشَن تــ أل،عبــاده
 والــــصور وتبــــاين األلــــسنة وكــــذلك اخــــتالف ،دة حلــــصول االئــــتالفِّاملمهــــ

ـــــــسنَتكم  ﴿:  ر عـــــــىل مـــــــا قـــــــال تعـــــــاىلَطـــــــِ والفاأللـــــــوان ُ أل ـتالف ْواخــــــ ُ ِ ِ ِْ َ َ ْ َ

                                                        
 ).١/٧: (»اللباب«من مقدمة ابن األثري عىل )١(



 

 
 

٩ 
ْوألوانكم ُ ِ َ َْ َ﴾)١(. 

يف ، ت عنايـة العلــامء إلفـراده بــاجلمع والتــصنَهــَّوألمهيـة هــذا العلـم توج
أليب ســــعد عبــــد الكــــريم بــــن حممــــد بــــن منــــصور  »األنــــساب«فكــــان كتــــاب 

 حتـى قـال ابـن ، يف هـذا البـابفَنُِّالسمعاين من أعظم وأوسع وأشمل ما ص
، ًفلو قال قائل أن هذا تصنيف مل يسبق إليه لكان صادقا«: )٢(األثري يف وصفه

 .»ًولو زعم أنه استقىص األنساب لكان باحلق ناطقا
ن األثــري رمحــه اهللا حــني أمعــن النظــر يف كتــاب أيب ســعد رأى أنــه إال أن ابــ

 عــــن حــــد األنــــساب وصــــار - يف نظــــره–قــــد أطــــال واستقــــىص حتــــى خــــرج 
، ووقـف فيـه عــىل أوهـام ، فـرشع حينهـا يف اختـصار الكتــاب أشـبهبـالتواريخ 

هتـــذيب اللبـــاب يف «، فكـــان كتابـــه )٣(والتنبيـــه عـــىل مـــا فيـــه مـــن غلـــط وســـهو
 .»األنساب
ــــري وأورد ثــــم جــــا ــــاب ابــــن األث ــــرص كت ء بعــــدمها احلــــافظ الــــسيوطي فاخت

 .»لب اللباب يف حترير األنساب«زيادات كثرية عليه يف كتابه 
                                                        

 ).١/٤٠٣: (»األنساب«من مقدمة السمعاين عىل )١(
 ).١/٨: (»اللباب« )٢(
 . املصدر السابق)٣(



 

 
 

١٠ 
إىل أن جــاء احلــافظ أمحــد بــن أمحــد العجمــي فــصنف ذيــال عــىل كتــاب 

ــرية ن،الــسيوطي ــُ فــزاد عليــه زيــادات كث  ،ل مــرةَّا اليــوم للقــراء الكــرام ألوَهُمِّدَق
 ُ، وقـد ملـست لتكتمل سلسلة الـذيول عـىل كتـاب الـسمعاين؛ حمققة منقحة

الثقــات ممــن مل يقــع يف «أمهيــة هــذا الكتــاب وأنــا أعمــل عــىل حتقيــق كتــاب 
حيث كانت متر يب بعض األنساب فال أجدها إال فيه ، فقوي  »الستةالكتب 

 .العزم عىل إخراجه ليستفيد منه الباحثون ويعم به النفع



 

 
 

١١ 

 
)١(  

   

 
بـراهيم بـن حممـد بـن عـيل إأمحد بن أمحـد بـن حممـد بـن أمحـد بـن : هو

 األزهــري، ، املــرصي، الوفــائي، الــشافعي، املعــروف بــالعجمي،بــن حممــد
 .شهاب الدين

 
 .كانت والدته يف ثالث عرش رجب سنة أربع عرشة بعد األلف

 
 نه يف مبدأ أمره اجتمع بالنور الزيادي بصحبةأذكر العجمي يف مشيخته  

                                                        
  :»األعـــالم«و) ١/٨٧: (»هديـــة العــارفني«و) ١/١١٢:(»خالصـــة األثــر«: مــصادر ترمجتــه)١(

)١/٩٢.(  



 

 
 

١٢ 
 .والده أمحد مرتني وحل نظره عليه

شــتغال يف ســنة ســبع وعـرشين وألــف، فقــرأ عــىل الــشيخ عــىل ثـم ابتــدأ اال
، والربهــان اللقـاين، والــشهاب الغنيمــي، وقــايض »الــسرية«احللبـي صــاحب 

اخلفــــــاجي، والــــــشمس الــــــشوبري، وســــــلطان املزاحــــــي، القــــــضاة الــــــشهاب 
 .والشمس البابيل، والعال الشربامليس، وغريهم

 
 :أخذ عن أمحد ابن العجمي مجاعة منهم

 . اخلياري إبراهيم 
 . و ابراهيم بن حممد بن عبد العزيز اجلينيني ثم الدمشقي وغريمها

 
 :من مؤلفاته

 .»رشح ثالثيات البخاري«
 .»الة يف اآلثار النبويةرس«
 .استويف أخبار أشياخه فيها »ةمشيخ« 



 

 
 

١٣ 
 .للسيوطي  »ملخص الفهرس الصغري« 
 .»تنزيه املصطفى املختار مما مل يثبت من األخبار«

  .»كرامات األولياء«
 . وهو الذي بني يديك. »نسابيف حترير األذيل لب اللباب «

 
 لــه ،ء علــامء مــرصَّ كــان مــن أجــال،وذعيَّن اللــ اإلمــام املفــن :قــال املحبــي
 حـــسن ،ً وكـــان صـــدوقا، والـــذهن الثاقـــب، واحلافظـــة القويـــة،الفـــضل البـــاهر

 ، وأيــــــام العــــــرب، وإليــــــه النهايــــــة يف معرفــــــة التــــــاريخ،العــــــرشة واملحــــــارضة
 ألفاضــل ً وكــان مرجعــا، مــع مــا انــضم إليــه مــن معرفــة بقيــة الفنــون،وأنــساهبم

 وكثـــرة ،طالعـــها وســـعة ،ئل املـــشكلة لطـــول باعـــهالعـــرص يف مراجعـــة املـــسا
 .الكتب التي مجعها
ــــــِ للعلــــــم واحلٌعِوباجلملــــــة فإنــــــه مــــــستجم: وقــــــال اخليــــــاري   ،م والظــــــرفْل

 تفـــنن يف العلـــوم العقليـــة ،ســـم والفعـــل واحلـــرفومـــستكمل يف الفـــضل اال
 ، وأوصل األمانة إىل حملها، فأخذها عن أهلها، الفرعية واألصلية،والنقلية
ــب املؤلفــة يف ســائر العلــوم والفنــون فــأوعىوقــد مجــ  وحــصلها ،ع مــن الكت



 

 
 

١٤ 
 بحيث أصـبح بمـرص خزانـة العلـم الـذي ،ً ونوعاً وجنساًبسائر أقسامها فصال

ون مـن ُدِرَ وعمدة الفـضالء الـذين يـ،شارُعليه يف النقل يعول وإليه يف ذلك ي
 . انتهى.ني كتبه البحارِعَم

 ويراجعـه يف كثـري مـن ، ويثنـي عليـه،مـع جاللتـه حيرتمـهوكان الشرب املـيس 
 .املسائل وأسامء الرجال

 
 ســــنة ســــت وثامنــــني ، ثــــامن مــــن عــــرش ذي القعــــدة،وتــــويف ليلــــة األربعــــاء

 . بمقربة املجاورين َِنفُ ود،وألف



 

 
 

١٥ 

 
  

  

 :جاء يف مقدمة هذا الكتاب ما نصه
ُالفقــري إىل اهللا تعــاىل عبــد الــرمحن األشــموينفيقــول  ْ ُهــذا مــا جردتــه مــن : ُ ْ َُ َّ

خط شيخنا شيخ اإلسالم واملسلمني، سيدنا وموالنا الشيخ أمحد العجمي 
للــــسيوطي بعــــد إذن نجلــــه موالنــــا شــــيخ » لــــب اللبــــاب«مــــن هــــامش نــــسخة 

 ...العز العجمي اإلسالم الشيخ حممد أيب
 :وجاء يف خامتته ما نصه

رده الفقــري عبــد الــرمحن بــن عبــد العظــيم بــن عبــد الــرمحن بـــن يقــول جمــ
ُحممد بن تقي الدين األشموين ْ ُ: 

َهــــذا آخــــر مــــا وجــــد بخــــط شــــيخنا خامتــــة احلفــــاظ واملحــــدثني وعمــــدة  ِ ُ
موالنــــا الــــشيخ أمحــــد بــــن أمحــــد العجمــــي الوفــــائي : املحققــــني واملــــدققني

ذلـــك ممــــا رمحـــه اهللا تعــــاىل ورحـــم مــــشاخيه وأصـــوله وتالميــــذه، و الوفـــوي



 

 
 

١٦ 
لإلمـام احلـافظ الـسيوطي، » لب اللباب يف حترير األنـساب«هبامش نسخته 

ِنقل ذلك مـن خـط الـشيخ حممـد بـن : وكتب بخطه يف آخر نسخته املرقومة ُ
عـيل بـن أمحـد الــداودي املـالكي رمحـه اهللا تعـاىل، وغالــب مـا هبـامش هــذه 

َالنــسخة مــن خطــه أيــضا، ثــم أحلقــت أكثــر ممــا نقــل مــن خــط ا ْ ًِ ُ ُ َ لــداودي، وهللا َ
 .انتهى. احلمد 

 :وهذان النقالن يوضحان موضوع الكتاب ، ويتلخص ذلك يف التايل
رمحـه - )١( بـن عـيل بـن أمحـد الـداودي املـالكيعلق الشيخ حممـد -

للـسيوطي تعليقـات فيهـا  »لب اللباب« عىل هامش نسخته من -اهللا
 .تنقيح وإضافات عىل ما ذكره السيوطي

 العجمــي هــذه التعليقــات عــىل هــامش  نقــل الــشيخ أمحــد بــن أمحــد -
 .»لب اللباب«نسخته هو من 

 .ثم زاد عليها زيادات كثرية فجاءت أكثر مما نقله عن الداودي -

ُثم جاء عبد الرمحن األشموين فاستأذن ابن الشيخ أمحدالعجمي يف  -
 .للسيوطي فأذن له »بابلب الل«جتريد وإفراد حوايش أبيه عىل 

ذيــل لــب اللبــاب يف « فكــان كتــاب فــأفرد األشــموين هــذه احلــوايش -
 .ألمحد بن أمحد العجمي »حترير األنساب

                                                        
 ).٩٤٥(، واملتويف سنة »طبقات املفرسين« صاحب )١(



 

 
 

١٧ 

 
 

تتلخص أهم املالمح املنهجية التي سار عليها ابن العجمي يف كتابه يف 
 :التايل

زاد ابن العجمي الكثري من األنساب التي فاتت الـسيوطي يف كتابـه  -
 .»لب اللباب«

ــب ألي يشء هــي، ثــم يــذك - ٍر ابــن العجمــي النــسبة ثــم يــذكر يف الغال ِّ
 .ًيذكر أحيانا بعض من اشتهر هبا

األنساب التي أوردها ابن األثري يف كتابه لكنها فاتت السيوطي فلم  -
اآلزاذاين، : مثاهلــا. يــستدركها ابــن العجمــي عليــه »لبــه«يوردهــا يف 

 .هااألبرص، األجري، األحدب، البهزي، الكامري، وغري

ٍإذا ذكــــر الــــسيوطي وجهــــا واحــــدا يف نــــسبة مــــا، فــــإن ابــــن العجمــــي  - ً ً
 .ًيوردها يف كتابه إذا أراد أن يضيف وجوها أخرى فيها

هنــاك نــسب أورهــا الــسيوطي يف كتابــه لكنــه أجحــف الكــالم عليهــا  -



 

 
 

١٨ 
ًجدا ، فأوردها ابن العجمي يف كتابه متوسعا األرزنجاين، : مثاهلا. ً

 .َالبهي، البالذري

 ، الـــسيوطي ومـــن ســـبقه ولكـــنهم مل يـــضبطوهااب أوردهـــهنـــاك نـــس -
 .فأوردها ابن العجمي ليضبطها كاخلوارزمي

ًجـــاء الكـــالم عـــىل األنـــساب يف كتـــاب ابـــن العجمـــي خمتـــرصا يف  -
 .اجلملة



 

 
 

١٩ 

 
 

املطالع لكتاب ابن العجمي يتعجب مـن كثـرة مـوارده وتنوعهـا يف كتابـه 
مــه، ممــا يــدل عــىل ســعة اطالعــه وطــول نفــسه يف مجــع هــذا عــىل صــغر حج

 :وهذه قائمة بموارد ابن العجمي يف كتابهمادته، 
، وهـــذا هـــو املـــورد الـــرئيس »حـــوايش الـــداودي عـــىل لـــب اللبـــاب« -

 .البن العجمي كام تقدم
 .البن األثري »اللباب يف هتذيب األنساب« -

 .للسمعاين »االنساب« -

وهـو مـن الكتـب التـي أكثـر ابـن  ،للحـافظ ابـن حجـر »تبصري املنتبه« -
 .العجمي من النقل عنها

 وهـــو مـــن الكتـــب التـــي أكثـــر ابـــن ،البـــن خلكـــان »وفيـــات األعيـــان« -
 .العجمي من النقل عنها



 

 
 

٢٠ 
 وهو مـن الكتـب التـي أكثـر ،القادر القريش لعبد »اجلواهر املضية« -

 .ابن العجمي من النقل عنها

ــــري »جــــامع األصــــول« - ــــب التــــي،البــــن األث  أكثــــر ابــــن  وهــــو مــــن الكت
 .العجمي من النقل عنها

 وهـو مـن الكتـب التـي أكثـر ابـن ،للحافظ ابن حجـر »الدرر الكامنة« -
 .العجمي من النقل عنها

ـــــن ،للـــــسخاوي »الـــــضوء الالمـــــع« - ـــــر اب ـــــب التـــــي أكث  وهـــــو مـــــن الكت
 .العجمي من النقل عنها

ـــــريامل« - ـــــن ،للمقريـــــزي »قفـــــى الكب ـــــر اب ـــــب التـــــي أكث  وهـــــو مـــــن الكت
 .نهاالعجمي من النقل ع

 وهـو مــن الكتـب التـي أكثــر ابـن العجمــي ،للبقــاعي »نـوان الزمـانع« -
 .من النقل عنها

 وهو من الكتب التي أكثر ابن ،للسبكي »الكربىطبقات الشافعية « -
 .العجمي من النقل عنها

، وهــو مــن الكتــب التــي أكثــر ابــن للمنــذري »التكمــة لوفيــات النقلــة« -



 

 
 

٢١ 
 .العجمي من النقل عنها

 وهو من الكتب التي أكثر ابن ،للسبكي »الكربىطبقات الشافعية « -
 .العجمي من النقل عنها

 .»فتاوى ابن حجر اهليتمي« -

 .للزخمرشي »الفائق يف غريب احلديث« -

 .لياقوت احلموي »معجم البلدان« -

 .للبقاعي »مراصد االطالع« -

 .للزخمرشي »أساس البالغة« -

 .سالملشيخ اإل »رشح الرسالة« -

 .»اجلواهر املضية«عىل  »حوايش ابن الشحنة« -

 .»فهرست اليونينية« -

 .»عىل هتذيب املنطقرشح الكافيجي « -

 . للفريوز أبادي» القاموس املحيط« -

 .للنووي »ء واللغاتهتذيب األسام« -



 

 
 

٢٢ 
 .للخفاجي »م الرياض يف رشح شفا القايض عياضرشح نسي« -

 .للجوهري »الصحاح« -

 .البن اجلزري»واألثر النهاية يف غريب احلديث « -

 .البن حجر »ريفتح البا« -

 .للسيوطي »حسن املحارضة« -

 .البن قايض شهبة »طبقات الشافعية« -

 .للرافعي »التدوين يف تاريخ قزوين« -

 .للخيرضي »االكتساب يف تلخيص األنساب« -

 .للفيومي »ح املنري يف غريب الرشح الكبرياملصبا« -

 .للحافظ ابن حجر »لسان امليزان« -

 .البن رجب »ذيل طبقات احلنابلة« -

 .للكاكي »ج الدرايةمعرا« -

 .يض عياضاللق »ترتيب املدارك« -

 . للفايس» منيالعقد الثمني يف تاريخ البلد األ« -



 

 
 

٢٣ 
 .البن فرحون »الديباج املذهب« -

 .» طبقات اإلسنوي« -

 .» ألفية العراقي« -

ــــــرشح لقطــــــة العجــــــالن وبلــــــه الظمــــــآن« - ، اللقطــــــة »فــــــتح الــــــرمحن ب
 لزكريا األنصاري »فتح الرمحن« و،للزركيش

 .»البقاعيتفسري « -

 . البن اجلزري»غاية النهاية يف طبقات القراء« -

 .للربماوي »رشح األلفية« -

 .البن املطرز »املغرب يف ترتيب املعرب« -

 .للعيني »طبقات احلنفية« -

 .للبكري »معجم ما استعجم« -

 .البن نقطة »التقييد« -

 .لطاشكربي زاده »ةالشقائق النعامني« -

 .البن الدبيثي »ذيل تاريخ بغداد« -



 

 
 

٢٤ 
 .»اللباب يف علوم الكتاب«ـ املسمى ب »سري ابن عادلتف« -

 .للحريري »درة الغواص يف أوهام اخلواص« -

 .» معجم شيوخ السمعاين« -

 .البن حجر »رشح اهلمزية« -

 .للذهبي »معرفة القراء الكبار« -

ـــــت« - ـــــوار وال ـــــاس األن ـــــساب الـــــصحابة ورواة اماقتب س األزهـــــار يف أن
 .للرشاطي »اآلثار

 .للهجري »وادرالن« -

 .للسيوطي »ملزهر يف علوم اللغةا« -

 .للسيوطي »بغية الوعاة يف طبقات النحاة« -

ســـــــامء واألمـــــــاكن اإلشـــــــارات إىل مـــــــا وقـــــــع يف املنهـــــــاج مـــــــن األ« -
 .البن امللقن »واللغات

 .البن النجار »غدادذيل تاريخ ب« -

 .»رشح أيب شامة عىل الشقراطسية« -



 

 
 

٢٥ 
 .للدماميني »رشح مغني اللبيب« -

 .حاكملل »معرفة علوم احلديث« -

 .للسيوطي »دريب الراويت« -

 .البن حجر »املعجم املفهرس« -

 .البن قطلوبغا »تاج الرتاجم« -

 .للداين »طبقات القراء« -

 .للقطب احللبي »تاريخ مرص« -

 .للصفدي »الوايف بالوفيات« -

 .للطرابليس »يخمترص طبقات ابن اجلزر« -

 .للهيتمي »الزواجر عن اقرتاف الكبائر« -

 .للريض »رشح الشافية« -

 . للزبيدي» ن العوامحل« -

 .للذهبي »طبقات احلفاظ« -

 .للداودي » املفرسينطبقات« -



 

 
 

٢٦ 
 .»رشح بادشاه عىل حترير ابن اهلامم« -

 .لإلسنوي »مقدمة املهامت« -

 .للقسطالين »خمترص الضوء« -

  .وبقيت موارد قليلة تنظر يف فهرس الكتب امللحق بآخر الكتاب -



 

 
 

٢٧ 

 
 

 الرموز واالصطالحات التي اسـتخدمها املـصنف يف كتابـه تتلخص أهم
 :ورأيت أهنا بحاجة إىل تنبيه يف

 .البن األثري »جامع األصول«هو رمز لكتاب : ج ص 
 .رمز لسيبويه: س
 .رمز للرشاطي: ط

 .»لب اللباب«يريد به كتاب السيوطي : األصل
 .»لب اللباب«يريد به كذلك كتاب السيوطي : الرتتيب



 

 
 

٢٨ 

 
 

ال خيلو كتاب سوى كتاب اهللا عز وجل من أوهام تعرتيه ، وتتلخص أهم 
 :األوهام الواقعة يف كتاب ابن العجمي يف التايل

 مـــن ٌأورد ابــن العجمــي يف كتابـــه بعــض األنـــساب التــي أوردهـــا كــل -
ًئا الــسمعاين وابــن األثــري والــسيوطي يف كتــبهم ، ومل يــزد علــيهم شــي

 .احلذاء، احلديثي: مثاله. يذكر ، فلم يكن هناك داع لذكرها
يــذكر النــسبة يف غــري موضــعها ، كــإيراده نــسبة املقــدوين يف حــرف  -

 .القاف

ًأورد بعض األنساب مصحفة كالقرمطي فصواهبا القرطمي بتقديم  -
، وصــــواهبا احلربــــوي الطــــاء، واخلربــــوي ذكرهــــا باخلــــاء املعجمــــة

 .هبا احلظريي وغري ذلك واخلطريي صواباملهملة،

وليـست عـىل الـسيوطي تصحفت لديه بعض األنساب فظنها زائـدة  -
َبزائدة كالقرمطي، والكنجاراين تصحفت عن الكيخاراين ْ َ. 



 

 
 

٢٩ 
جــاء ترتيــب الكتــاب يف اجلملــة عــىل حــروف املعجــم إال أنــه وقــع  -

خلل يف الرتتيب يف بعض املواضع نبهنا عليهـا يف أماكنهـا، إال أن 
 .َّب باألشموين الذي جرد الكتاب ال ابن العجميَّصَعُهذا قد ي



 

 
 

٣٠ 

 
 

 ٌ أهل العلم بالنقـل مـن بعـض الكتـب واإلفـادة منهـا دليـلَال شك أن اعتناء
عىل أمهية الكتاب يف بابـه ، ال سـيام إذا كـان الناقـل مـن أئمـة العلـم ، ومـن كبـار 

 : ابــن العجمــي واعتنــاءه بالنقــل منــهتفــاءه بكتــاباملــصنفني، وممــن الحظــت اح
 .»تاج العروس من جواهر القاموس«اإلمام  الزبيدي يف كتابه املوسوعي 

فقد أكثر الزبيدي من النقل عن هذا الكتـاب واإلفـادة منـه ، ومـن الـرتاجم 
َّالبيلــــــوين، الدريــــــة، الدمــــــدمكي، الــــــسمهودي، : التــــــي أفــــــاد منهــــــا يف كتابــــــه َّ َ

 .اوويس، القسطالين، وغريهاالشافعي، الط
َ الزبيدي ابن العجمي أحيانا بشيخ شيوخنا، وأحيانا بشيخ مشاخيناُوينعت ُّ. 
 كتابـــه بـــذيل اللــــب، وأحيانـــا بحـــوايش لـــب اللبــــاب، وأحيانـــا بـــذيل لــــب َونعـــت
 .اللباب

اعتنينــا بالتنبيــه عــىل املواضــع التــي اســتفادها الزبيــدي يف كتابــه يف وقــد 
 .حاشية التحقيق



 

 
 

٣١ 

 
 

نـص األشــموين يف مقدمـة كتابــه وخامتتـه بــأن هـذه احلــوايش منقولـة مــن 
 .للسيوطي »لب اللباب«خط أمحد العجمي من حوايش نسخته من 

َكــام نــسبه إليــه مــن ترمجــه أو نقــل مــن كتابــه كالزبيــدي بــام ال يــدع جمــاال 
 .لهللشك يف نسبة الكتاب 



 

 
 

٣٢ 

 
 

 عــــىل نــــسخ َتِبــــْثُإن تــــسمية هــــذه احلــــوايش  بــــذيل لــــب اللبــــاب هــــو مــــا أ
 .الكتاب اخلطية

 تــرجم ألمحــد العجمــي، أو نقــل مــن كتابــه ْنَوهــي التــسمية التــي ذكرهــا مــ
 .»تاج العروس«كالزبيدي يف 



 

 
 

٣٣ 

 
 

 
 علينــا بــالوقوف عــىل أربــع نــسخ خطيــة هلــذا الكتــاب حققنــاه َّلقــد مــن اهللا

 :ها كالتايلُ ووصف،عليها
 :النسخة األوىل

 . هي من حمفوظات املكتبة األزهرية بمرص
 . يف الصفحةً سطرا١٩ ورقة، مسطرهتا ١١٤تقع يف 

 .ها نسخي واضحُّخط
ـــــة هـــــذه  ـــــرت األخطـــــاء والتـــــصحيفات يف هـــــذه النـــــسخة ، ونوعي وقـــــد كث

 .وحي بأن ناسخها مل يكن من أهل الشأناألخطاء ت
 ،هـذا ذيــل لـب اللبــاب للـشيخ العالمــة أمحـد العجمــي: رهتــاُتـب عـىل طُك

 . آمني،رمحه اهللا



 

 
 

٣٤ 
قــري إىل اهللا تعــاىل عبــد الــرمحن ففيقــول ال: أوهلــا بعــد البــسملة واحلمدلــة

 .األشموين
 . وهللا احلمد، من خط الداوديَلِقُ أكثر مما نُحلقتَثم أ: آخرها
حممـد بـن عـيل األبشيـيش الـشافعي، نـسخها يـوم االثنـني ، :سخها هوونا

 .هـ١١٤٥رابع عرش من شوال سنة 
 ).أ(وقد اخرتت هلذه النسخة الرمز 

 :النسخة الثانية
دبلـــن ـ ) ٣٩٧٥(هـــي مـــن حمفوظـــات مكتبـــة تشـــسرتبيتي، حتـــت رقـــم 

  إيرلندا

 . يف الصفحةً سطرا٢٧ ورقة، مسطرهتا ٣٢تقع يف 
 إال أن املصورة التي وقعت لنا من النسخة خطها نسخي واضح،

 .فلم تظهر ألهنا كتبت باحلمرة، ست فيها األنساب ِمُط
 .»ذيل لب اللباب«: رهتا ُتب عىل طُك

قــري إىل اهللا تعــاىل عبــد الــرمحن ففيقــول ال: أوهلــا بعــد البــسملة واحلمدلــة
 .األشموين



 

 
 

٣٥ 
  .دثم أحلقت أكثر مما نقل من خط الداودي وهللا احلم: آخرها 

 .وهذه النسخة مليئة باحلوايش 
ف حممــد أبــو العــز بــن أمحــد ابــن  املــصنُِّوهــي نــسخة مقابلــة، كتبهــا ابــن

العجمي كام جاء يف الورقة األخرية من املخطوط، وقد كانت هذه النسخة 
  .أفضل النسخ التي وقفت عليها من الكتاب

 ).ب(وقد اخرتت هلذه النسخة الرمز 
 : النسخة الثالثة
 .تاريخ١٤٤٩فوظات دار الكتب املرصية، حتت رقم هي من حم

 .ً سطرا١٩ ورقة، مسطرهتا ٦٥تقع يف 
 .ها فاريس مجيلُّخط

 .وقد علق ناسخها عليها باللغة الفارسية يف بعض املواضع
قــري إىل اهللا تعــاىل عبــد الــرمحن ففيقــول ال: أوهلــا بعــد البــسملة واحلمدلــة

 .األشموين
 .ل من خط الداودي وهللا احلمدثم أحلقت أكثر مما نق: آخرها 



 

 
 

٣٦ 
ناســخها هـــو الـــسليامين الكاشـــف املحمــد اهلاشـــمي، وقـــد نـــسخها ســـنة 

 هـ١٣٠٤
 ).جـ(وقد اخرتت هلذه النسخة الرمز 

 :النسخة الرابعة
 . حديث١٣٣٢هي من حمفوظات دار الكتب املرصية، حتت رقم 

 . يف الصفحةً سطرا٢٣ ورقة، مسطرهتا ٩٨تقع يف 
 .خطها مرشقي مجيل

 .ليها تعليقات يسريةع
كتاب ذيـل لـب اللبـاب للـشيخ العالمـة أمحـد العجمـي : كتب عىل طرهتا
 .عليه سحائب الرمحة

فيقــول الفقــري إىل اهللا تعــاىل عبــد الــرمحن : أوهلــا بعــد البــسملة واحلمدلــة
 .األشموين
 ...تم الكتاب بحمد اهللا وعونه وحسن توفيقه: آخرها

 العــدوي ، وقــد نــسخها بتــاريخ ناســخ هــذه النــسخة هــو ســويفي بــن أمحــد



 

 
 

٣٧ 
هـ ، وقد نقلها من نسخة كتبهـا منـصور بـن شـمس ١٣٣٢ ذي القعدة سنة ٢٦

هـــــ  ، كــــام جــــاء يف الورقــــة ١١٢٣الــــدين الــــسندوي يف شــــهر رمــــضان ســــنة 
 .األخرية من املخطوط

 ).د(وقد اخرتت هلذه النسخة الرمز 



 

 
 

٣٨ 

 
 

ً إظهارها مطبوعة، مضبوطة، :مرة حتقيق املخطوطات هي إذا كانت ث- ً
ُخاليــة نــصوصها مــن التــصحيف والتحريــف، خمدومــة يف حلــة قــشيبة، تيــرس  ٍ ٍ ً
ســبل االنتفــاع هبــا، وذلــك عــىل الــصورة التــي أرادهــا مؤلفوهــا، أو أقــرب مــا 

ــــاب  ــــذلت مــــا يف وســــعي يف حتقيــــق كت ــــب "يكــــون إىل ذلــــك، فقــــد ب ذيــــل ل
ــق بمكانتــه ومكانــة أصــله، ، وضــاعفت اجلهــ"اللبــاب د يف خدمتــه خدمــة تلي

 :عىل النحو التايل
ًمل أعتمـــد أصـــال واحـــدا يف حتقيـــق نـــص الكتـــاب، بـــل ســـلكت طريقـــة  - ً

الــنص املختــار، وذلــك بـــأن أمجــع يف املــتن مــن النـــسخ كلهــا مــا أعتقــد أنـــه 
 .صحيح، مع اإلشارة إىل ما وقع يف باقي النسخ يف حاشية التحقيق

ات كل الفروق بني النسخ، بل أثبت ما هـو جـدير باإلثبـات ومل أقم بإثب -
، وأمهلــت غــري ذلــك مــن الفــروق، والتــي تنــشأ يف الغالــب عــن -يف نظــري-

 .أخطاء ظاهرة للنساخ



 

 
 

٣٩ 
ــت يف الــنص كــل مــا يعــني عــىل جتليتــه وإيــضاحه، مــن تقــسيمه إىل  - ُّأثب

 رتقـــيم مـــنفقـــرات، مـــع حتديـــد بدايـــة األســـطر وهنايتهـــا، ووضـــع عالمـــات ال
ا، وحتديـد اجلمــل االعرتاضـية، وغــري ذلـك ممــا فواصـل، واسـتفهام، وغريهــ

 .خيدم النص ويعني عىل فهمه
 اعتنيت بضبط األنساب الـواردة باحلركـات ، وكـذلك ضـبط مـا يـشكل -

 .ويعرس عىل القارئ
ـــق  نـــصوص الكتـــاب مـــن نقـــوالت عـــن أهـــل العلـــم، وغـــري  - قمـــت بتوثي
ل منهــا املــصنف، وإال فمــن مــصدر ، مــن خــالل العــزو للمــوارد التــي نقــذلــك

 .نقل عن املورد الذي نقل منه املصنف، وهكذا

أعتنــــي بــــذكر مــــن اشــــتهر باالنتـــــساب لــــبعض األنــــساب التــــي مل يـــــذكر -
 . ًاملصنف أحدا ممن اشتهر هبا 

 ينص املـصنف أحيانـا عـىل أنـه ال يعـرف هـذه النـسبة أو تلـك هـي نـسبة -
 .إىل ماذا فأقوم بتبيني ذلك ما استطعت

 مواضـــــع االنحرافـــــات العقديـــــة التـــــي جـــــاءت يف  بعـــــضنبهـــــت عـــــىل -
 . فسادهات، وبينالكتاب



 

 
 

٤٠ 
ُعلقــت عـىل مــا رأيـت أنــه بحاجـة إىل تعليــق مـن تفــسري لغريــب، أو  كـام -

ــب عــىل مــسألة، أو إيــضاح لــبعض العبــارات املــستغلقة، أو غــري ذلــك،  تعقي
 .مما يعني عىل فهم الكتاب

تــي علقهــا النــساخ عــىل نــسخهم، يف أثبــت بعــض احلــوايش املفيــدة ال -
 .حاشية التحقيق

 ، واعتنيـت فيهـا بـإبراز ٍقدمت الكتـاب بمقدمـة ترمجـت فيهـا للمـصنف -
منهجــــه يف كتابــــه ومــــوارده وأوهامــــه ، ثــــم تكلمــــت فيهــــا عــــىل توثيــــق نــــسبة 
الكتاب واسمه، ووصف النسخ اخلطية املعتمدة يف حتقيقه، إىل غري ذلك 

 . ملن رام حسن االستفادة من العملً جيداًدخالمن املباحث التي أعدها م
أثبــت فهـــارس يف آخــر الكتـــاب تقــرب مادتـــه وتــسهل االنتفـــاع بــه، جـــاءت -
 :كالتايل

 .فهرس األنساب  -
 .فهرس األعالم الواردين يف الكتاب -
 .فهرس املواضع والبلدان-
 .فهرس الكتب الواردة يف الكتاب -
 .فهرس املصادر واملراجع -
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٥١ 
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 .وبه ثقتي
احلمد هللا رب العاملني، وأفضل الصالة وأتم التسليم عىل سيدنا حممـد 

 .وآله وصحبه أمجعني
 :أما بعد

 مــن ُهُتــْدَّرَ، هــذا مــا جوينُمْشــُفيقــول الفقــري إىل اهللا تعــاىل عبــد الــرمحن األ
  الشيخ أمحد العجمي سيدنا وموالنا،خط شيخنا شيخ اإلسالم واملسلمني

 بعــــد إذن نجلــــه موالنــــا شــــيخ  للــــسيوطي»لــــب اللبــــاب« مــــن هــــامش نــــسخة
 وحفـظ عليــه مـن حيبــه حفظــه اهللا)١(العــز العجمـي أيباإلسـالم الــشيخ حممـد 

 . آمني،صىل اهللا عليه وسلم )٢(بجاه املصطفى
 . وراء، ومثناة حتتية، وبموحدة مكسورة، بألف ممدودة:يِِْريباآل
ــريياملــؤمن اآل موالنــا عــالء الــدين حممــد بــن عبــد هــو  مــن أهــل طريقــة ب

                                                        
: »تـاج العـروس«، وقد وصفه الزبيدي يف )١/١٦٠: (»فهرس الفهارس« انظر ترمجته يف )١(

 .ُبأنه من أعظم مسندي مرص كأبيه) ٥/٢٣٦(
رشح «وانظـر يف هــذا املبحــث .  التوسـل بجــاه األنبيـاء والــصاحلني مــن املخالفـات العقديــة)٢(

 ).٢/٨٥: (»العقيدة الطحاوية



 

 
 

٥٢ 
 .)٢(»فتاوى ابن حجر الصغرى«.)١(النقشبندية

 والـــذال املعجمـــة بـــني ، والـــزاي املفتوحـــة،بـــاأللف املمـــدودة: ِينْاَذْاَزاآل
 .)٣(»لباب«.انَهَبْصَ من قرى أزاذانآ إىل ، ويف آخرها نونألفني،
منهـا مـسعود ابـن جـامع ، )٤(ل إسـكاف ناحيـة مـن أعـام،فَإىل آسـ: يِفَاآلس

 .»داودي«.)٥(من ساكني بغداد أبو احلسن الرضير
ُّاآليش   خطيـــب قريـــة آشكـــر اخلبـــازي أبـــو ب، حممــد بـــن أمحـــد الـــسعدي:ِ
 .»داودي«.هـ٥٥٣دام جدار عليه سنة هنتويف بقريته با، )٦(وفقيهها

ان ابــن بـ منهـا بل،ن مـن بــالد الـرتكّ وهـي عـال، إىل آص،القـايضك: ِاآليص

                                                        
 طريقــة صــوفية منحرفــة تنــسب إىل الــشيخ هبــاء الــدين حممــد بــن حممــد البخــاري، امللقــب )١(

ظــر يف الكــالم عنهــا بتوســع ومناقــشة أفكارهــا كتــاب ان. هـــ٦٩١بــشاه نقــشبند، املتــوىف ســنة 
 .لعبد الرمحن دمشقية» النقشبندية«

، لكنــــه )دار الفكــــر.  ط٢٤٠ص(» فتاويــــه الــــصغرى«ابــــن حجــــر هــــو اهليتمــــي، وكالمــــه يف )٢(
 . بكرس األلف وبالزاي» اإلبيزي«: ضبطها هناك

ِّلبه«، وفاتت السيوطي يف )١/٢٠: (البن األثري» اللباب«)٣(  . لم يوردهاف» ُ
 ). ١/١٧٩: (»معجم البلدان«)٤(
 ).١/١٧٩: (»معجم البلدان« ترمجه ياقوت احلموي يف )٥(
بــدل » الـسعيدي«لكــن وقـع فيــه ) ٦/٨٩: (»طبقـات الــشافعية الكـربى« ترمجـه الــسبكي يف )٦(

 .»السعدي«



 

 
 

٥٣ 
 .»داودي«.)١(ي املرصي اهللا احلنفي القاسمعبد

 ومل يغلب ، بهَّمَسُ ألن اجلمع إذا مل ي؛يِقُفُ والقياس أ،إىل اآلفاق: اقيَاآلف
نـسب إليـه بـل ُ ال ي-عىل خالف فيه-مل واحده كاألبابيل ُ ومل هي،صاركاألن

ً ال يكـون شـاذا صار يف الغلبة فإنـه حينئـذن صح جعله كاألنإ إال ،إىل واحده
ً خالفـا ملـن أنكـر امضم اهلمزة والفـاء وفـتحه »أفقي« وجيوز يف ،ًقيساَبل م
 .)٢(الفتح
 الـصحيح ، واملثنـاة التحتيـة، واملـيم املـضمومة،باأللف املمدودة: ةويُآم

 .)٣(»لباب« .ميل كام ذكرهآ والنسبة إليها ،أهنا آمل

                                                        
 ).٥٧٦رقم : (»الطبقات السنية يف تراجم احلنفية« ترمجه الغزي يف )١(
َيف األفقي وستأيت )٢( َ. 
وذكـــــر هنـــــاك أن آمويـــــة بلـــــدة عـــــىل طـــــرف . يف األمـــــويي) ١/٢٢: (البـــــن األثـــــري» اللبـــــاب «)٣(

 .جيحون مما ييل مرو اشتهرت هبذا االسم، والصحيح أهنا آمل جيحون
 .ونبه عىل أن آموية وآموي خطأ» اآلميل«يف » لب اللباب«وقد أوردها السيوطي يف 



 

 
 

٥٤ 

 
ـــــــــَاأل  وبالـــــــــــصاد ، وفـــــــــــتح الـــــــــــراء، وســـــــــــكون املوحــــــــــدة،بـــــــــــالفتح: صَرْبـ

 .»ابن األثري«.)١(املهملتني
 ومنــه أبطـــح ، وهـــو مــسيل فيــه دقـــاق احلــيصنــسبة إىل األبطــح: يِحــَطَْباأل
 .مكة
ـــَْباأل  إىل ، ثـــم ســـني، بعـــدها نـــون، وســـكون املوحـــدة،بفـــتح اهلمـــزة: ِايسَن

ــْبَأ   الربهــان منهــا العالمــة، قريــة صــغرية بالوجــه البحــري مــن أرض مــرصاسنَ
 .»داوودي« .)٢(إبراهيم بن موسى بن أيوب الشافعي

 وهــو ،ًايفني معــاَضَتــُ املَيفْرَام نــسبة إىل حــَوَ العــألــسنةكــذا يف : األبوصــريي
كــــامرئي ل املتــــضايفني َّوَ إنــــام املعــــروف أن ينــــسب إىل أ، مل يــــذكروهٌيشء
ٌيبنـى فعـل أو ، أليب بكـرً نـسبةكـريَ أو لثانيهام كب،المرئ القيسنسبة  ْ  مـن )٣( ُ

                                                        
، وفاتــت الــسيوطي يف )١/٢٤(البــن األثــري » اللبــاب« و )١/٧١: (للــسمعاين» األنــساب «)١(

 .»لب اللباب«
طبقــــــات «و ) ٧/١٢: (»شـــــذرات الـــــذهب«، و )١/١٠٩: (»الـــــضوء الالمـــــع« ترمجتـــــه يف )٢(

 .، وغريها)٤/١٤٤: (»إنباء الغمر«و ) ٤/٥: (البن قايض شهبة» الشافعية
 . الكلمة غري ظاهرة يف األصول، حتتاج عىل مزيد حترير)٣(



 

 
 

٥٥ 
واملعـــــروف [وهـــــذا ســـــامعي، ، )١(عبقـــــيس لعبـــــد القـــــيس: قـــــالُيَفاجلـــــزئني، 

 .)٢(]البوصريي نسبة إىل بوصري
ـــــْباإل ــ ـــــــف نـــــــون،بكـــــــرس اهلمـــــــزة: اينَي ـــــــانإ إىل ، وبعـــــــد األل  مـــــــن عمـــــــل بي
 .»جمرد«.)٣(الري
 ،اء مثلهــا ثقيلــةيــاء النــسبة يـ )٤(بـل وق، وفـتح املوحــدة،بــضم اهلمــزة: يِّيـَُباأل
 .)٥(»صريتب«.َّيبُ أِهِّدَ إىل جً نسبة،رمحن بن عبد املعطي األنصاريعبد ال
كقـوهلم يف ، )٦(ُّتـويأ واألصـل ، وهـو الغريـبَّيتمنـسوب إىل األ: يِوْاَتـَاأل

ــري؛ األلــفت فزيــد،عــدي عــدوي  أو إلشــباع الفتحــة، ، ألن النــسب بــاب تغي
                                                        

 ).٤/١٣٥: (»األنساب« انظر )١(
 ).ب( ما بني املعقوفتني زيادة من النسخة )٢(
أبــو بكــر حممـد بــن أمحــد : ، وقــد ذكــر مـن املنــسوبني إليهـا)١/٣٦: (»تبــصري املنتبـه« انظـر )٣(

 .ذكره املاليني: اإلبياين املعلم، وقال
نــي أيب ســعد للاملي» املؤتلــف واملختلــف«عــن كتــاب » التبــصري«احلــافظ ينقــل يف : فائـدة

 .وإنام أنقل عنه بواسطة الرشاطي: ، قال)٤/١٥١٣(مع أنه مل يره كام رصح به 
املؤتلــــف «وكــــذا أليب ســــعد املــــاليني ): ٤/٢٢٥(» فــــتح املغيــــث«وقــــال الــــسخاوي يف 

 .لكن يف األنساب خاصة» واملختلف
  .خطأ. قيل): أ( يف )٤(

 ).١/٢٨(: »اللباب«وقارن بام يف ) ١/٣١: (»تبصري املنتبه «)٥(
 .خطأ. توي): د(و) أ( يف )٦(



 

 
 

٥٦ 
َبمنتــــزاح :كقــــوهلم َ َوال هتالــــه  : وكقولــــه)١(ُ َ ، ومعنــــى هــــذا النــــسب املبالغــــة ،)٢(ُ

 .)٤(»فائق«.)٣(محريكقوهلم يف األمحر أ
َترَاأل  أتـرار إىل ، ثـم رائـني بيـنهام ألـف، وسكون الفوقيـة،بفتح اهلمزة: يِرْاْ

 .)٥(»تبصري«. عىل شط جيحونبالرتكبلد كبري 

                                                        
ُأنت بمنْتـزح عـن كـذا، أي ببعـد منـه، قـال : تقول): نزح(مادة » الصحاح« قال اجلوهري يف )١( َ َ ُ ِ

 :ابن هرمة يرثي ابنه
ــــى ــــني ترم ــــل ح ــــن الغوائ ــــت م ْفأن ُ  

 
ُومــــــــن ذم الرجــــــــال بمنتــــــــزاح  ْ ِ  

َ إال أنه أشبع فتحة الزاي فتولدت األلف   َّ. 
ٍخطأ، والتصحيح من املصادر، وهي عبارة من بيت أنشده أبـو زيـد . ألهنا له): د(و ) أ( يف )٢(

 :فقال
ـــــضالة ـــــا ف ـــــك ي ـــــداء ل ـــــا ف ًوهي ْ َ  

 
ُأجـــــــــره الـــــــــرمح وال هتالـــــــــه  ُّ َُّ ِ  

 ).دار القلم.  ط١/٨١: (»رس صناعة اإلعراب«ِوانظر ما علقه ابن جنِّي عىل البيت يف   
ويف اخلـــــارج خـــــارجي فكأنـــــه :  نــــصهبــــإزاء األمحـــــري مـــــا) ب( كتــــب يف هـــــامش النـــــسخة )٣(

هيهـــــات عــــن مـــــصبحها ... يـــــصبحن بــــالفقر أتاويــــات: الطــــارئ مــــن الـــــبالد الــــشاسعة، قــــال
َهيهات حجر من صنَبعات.. هيهات ْ ُ َ انتهى ما كتب يف اهلامش وهو تتمة كـالم . »الفائق«.. َ

 .»الفائق«الزخمرشي يف 
 ).١/٢١: ( للزخمرشي»الفائق يف غريب احلديث« )٤(
فقيــه كــان بمــرص : ُاألتــراري، قــال: لكــن ذكــر أهنــا بــضم اهلمــزة) ١/٣٢: (»تبــصري املنتبــه« )٥(

 .بعد السبعامئة



 

 
 

٥٧ 
ــَاأل  وبعــد ، وفــتح الــدال املهملــة،يم وســكون اجلــ،بفــتح اهلمــزة: ِينْاَقَنْاَدْج

 انَقَنْاَدْجـَ إىل أ، وبعد األلـف الثانيـة نـون أخـرى،األلف نون فقاف مفتوحتني
ابـن «. ولد هبا أيوب والد النارص صالح الدين يوسـف،ويندقرية عىل باب 

 .)١(»خلكان
 منهــا ، قريــة بمــرصورُهــْجُ إىل أ، وســكون اجلــيم،بــضم اهلمــزة: يِرْوُهــُْجاأل

 .شيخ املالكية )٢(حلة اآلفاق العالمة عيل األجهوريشيخنا ر
، عــيل بــن النفــيس بــن أيب منــصور املعــروف بــابن املقــديس: )٣(اإلجــازايت

ِ سـنني فعـرف بـذلك إىل إسـكندريةكان حيمل اإلجـازات للنـاس مـن بغـداد ُ َ .
 .)٤(»املقفى« يف ذكره املقريزي

ُنـسب ، بعـدها راء، وبعدها مثناة حتـت،م وكرس اجلي،بفتح األلف: ْريَِجاأل
 .)٥(»ابن األثري« .د األجري، أدرك البخاريي أحإليها

                                                        
 ).٧/١٣٩: (»وفيات األعيان« )١(
 ).٣/١٥٧: (»خالصة األثر« ترمجته يف )٢(
يف هامش نـسخته مـع إثبـات عالمـة اللحـق يف صـلب ) ب( هذا النص أحلقه ناسخ النسخة )٣(

 .املتن
 ).٤٦/٤٤٦: (»تاريخ اإلسالم«مطبوعته بل يف اجلزء املفقود، وهو مرتجم يف  ليس يف )٤(
 أن »لـب اللبـاب«، وفـات الـسيوطي يف )١/٨٦: (»األنساب«وهو يف ) ١/٢٩: (»اللباب« )٥(

 .وما أثبتناه من املصادر. أمحد األجري: يوردها، ووقع يف أكثر النسخ



 

 
 

٥٨ 
 ْنَ مـ، فموحـدة، وفـتح الـدال املهملتـني، وسـكون احلـاء،بـالفتح: بَدَْحاأل

 .)١(»ابن األثري«. ء، وهو االنحناء والنتوٌبَدَيف ظهره ح
 بفــتح يجــانِبَرْذَ نــسبة عــىل غــري قيــاس إىل أ،بقــرص اهلمــزة ومــدها: َريبَْذاأل
 مـع قـرص اهلمـزة ، وكـرس البـاء، وفتح الراء، وسكون الذال املعجمة،اهلمزة

ًانتهــى ملخــصا مــن . )٢( مــدها مــع كــرس البــاء وفتحهــاَيِكــُ وح،رعــىل املــشهو
 وفيــــه أوجــــه هــــذا ،جــــيْزُ مٍوقفــــة فإنــــه منــــسوب إىل مركـــبوفيــــه ، )٣(الرتتيـــب
 .)٤( كام قالوا يف بعيل نسبة إىل بعلبك،أحدها
ة نََسَة حــــنـــ مدي،وفـــاء ، وســـكون الــــذال املعجمـــة،بـــضم اهلمـــزة: ويفـــُْذاأل
 .رب من أسوانُبالق

يف ترمجـــة حممـــد بـــن عـــيل بـــن  »طبقـــات املفـــرسين« يف ذكـــره الـــداودي
 مـات سـنة ،وي املفـرسْ النح املقرئفوي املرصيذأمحد اإلمام أبو بكر األ

                                                        
 أن »لــب اللبــاب«وفــات الــسيوطي يف ) ١/٨٨: (»األنــساب«وهــو يف ) ١/٣٠: (»اللبــاب« )١(

 .يوردها
 ).١٢٩-١/١٢٨: (»معجم البلدان«:  انظر)٢(
 ).١/٤٣: (»لب اللباب« املراد به )٣(
: »املخــصص«و ) ٥١ص (»درة اخلـواص« انظـر  األقـوال يف النـسبة للمركــب املزجـي يف )٤(

 ).٤/١١٦، ٢/٧٢: (»رشح شافية ابن احلاجب«و ) ٣/٢٥٧(



 

 
 

٥٩ 
 .)١(ثامن وثامنني وثالثامئة

، إقلـــيم أللــف نـــون وبعـــد ا، وتــشديد الـــراء املهملــة،بفــتح اهلمـــزة: اينََّراأل
  قـزوين وبناحيـة،وجنـزة  ومـن مدنـه بيلقـان، وأرمينيـةبـني أذربيجـان )٢(مشهور

 .»داودي« عن املنذري.)٣(ً أيضاانَّرَقلعة مشهورة يقال هلا أ
 ََرصإىل أرتاح الب، )٤(رصي احلنبيل بن محد بن حامد املحممد: يِاحَتَْراأل

 . بـرصه يعقوب عليه الـسالم عيلَّدُ هبا ر،بساحل الشام )٥(ةَّيِارَسْيَمن أعامل ق
 .»داودي« . انتهىعن املقريزي

 وحاء ، وتاء فوقها نقطتان، ثم السكون،تاح بالفتحْرَأ :)٦(»املراصد«ويف 

                                                        
 ).١/٣٥٣: (»معرفة القراء الكبار«ي يف  وترمجه الذهب)١(
 ).١/١٣٦: (»معجم البلدان« )٢(
ينـسب إىل هـذه الناحيـة الفقيـه عبـد اخلـالق ): ١/١٣٦: (»معجـم البلـدان« وقال ياقوت يف )٣(

 .بن أيب املعايل األراين الشافعي
: »تـاريخ اإلســالم«و ) ١/١٤١: (»معجـم البلــدان«:  مـشهور مـرتجم، ومــن مـصادر ترمجتــه)٤(

: »دول اإلســـــالم«و ) ٥/٢: (»العـــــرب«و ) ٢١/٤١٥: (»ســـــري أعـــــالم النـــــبالء«و ) ١٣/٤٧(
 ).٦/١٨٨: (»النجوم الزاهرة«و ) ٢/٣٨: (»ذيل ابن رجب«و ) ٢/٨١(

 ).٤/٤٢١: (»معجم البلدان« )٥(
 .حصن منيع كان من أعامل حلب: ، وفيه)١/٥٠: (»مراصد اإلطالع« )٦(



 

 
 

٦٠ 
 . انتهى،من أعامل حلب )١(عواصم منيع كان من الٌنْصِ ح،مهملة
 إليـــه عـــيل بـــن عمـــر بـــن حممـــد بـــن َبِسُ موضـــع نـــ،إىل أرجـــاء: يئاَجـــَْراأل

 .»داودي« .انتهى، )٢(ه عليه احلافظ ابن حجرَّبَ ناحلسن
 ،منهـا عبـد اهللا بـن إبـراهيم بـن خالـد، )٣(جيـانقرية من عمل إىل : وينُجَْراأل

 .»داودي« .انتهى ،)٤(»داركامل« يف  ذكره عياض.أبو حممد
ـيشِجَْراأل  وســـكون ، وكـــرس اجلـــيم، ثـــم الـــسكون، بـــالفتحيشِجـــْرَإىل أ: يــ
ذكـــره ابـــن . )٥(ينـــة قديمـــة بنـــواحي أرمينيـــة الكـــربى مد، وشـــني معجمـــة،اليـــاء

 .»داودي« .، انتهى)٦( يف ترمجة عيل بن حممد بن منصور بن داودالسبكي

                                                        
، فهــذا نــص كالمــه )١/١٤١: (»معجــم البلــدان«تــصحيح مــن خطــأ، وال. القواصــم): أ( يف )١(

 .فيه، أما املراصد ففيه ما أرشنا إليه
: »معجـــم البلــــدان«. حـــصون موانـــع وواليــــة حتـــيط هبـــا بـــني حلــــب وأنطاكيـــة: والعواصـــم

)٤/١٦٥.( 
 ).١/٤٠: (»تبصري املنتبه« )٢(
 ).١/١٤٤: (»معجم البلدان« )٣(
، »ترتيـب املـدارك وتقريـب املـسالك«تـاب عيـاض اسـمه خطـأ، فك. املتدارك): أ( وقع يف )٤(

شـــــعيب بـــــن ســـــهيل بـــــن شـــــعيب : ُوممـــــن نـــــسب إىل هـــــذا املوضـــــع)١/٤٢٠(وكالمــــه فيـــــه 
 ).١/١٤٤: (»معجم البلدان«. األرجوين

 .األرجويش: ، ووقعت النسبة فيه)١/١٤٤: (»معجم البلدان« )٥(
 ).١٠/٣٦٩: (»طبقات الشافعية الكربى« وترمجه السبكي يف )٦(



 

 
 

٦١ 
منها ، )١(بوشنج قرية بدْ إىل أر،الراء املهملةبفتح اهلمزة وسكون : يِدَْراأل
 .)٢(، روى عن صالح بن سهيلمد بن عياشحم

  مــا بــني فــارسردُ مــن أديُْرماين األا عــيل بــن إبــراهيم الــد:وبــضم اهلمــزة
 .»يداود« ،)٥(»تبصري« .املاليني )٤(دشيخ أليب سع، )٣(وأصبهان

ــْنَزْرَأ  ، وجــــيم، وســــكون النــــون، وفــــتح الــــزاي، فالــــسكون،بــــالفتح: )٦(انَجــ
، )٧(، مــــن الــــبالد الــــشامليةكــــان بالكــــافن وأهلهــــا يقولــــون أرز، فنــــون،فــــألف
 .»داودي« .انتهى
 وســكون ، وضـم الـسني املهملـة، وسـكون الـراء،بـضم اهلمـزة: ويفُسـُْراأل

                                                        
 ).١/١٤٥: (»معجم البلدان« )١(
 .سهل: »تبصري املنتبه« كذا، ويف مطبوعة )٢(
 ).١/١٤٥: (»معجم البلدان« )٣(
 .خطأ، والتصحيح من التبصري ومصادر ترمجته وهو حافظ مشهور. سعيد:  يف النسخ)٤(
 ).١/٣٩: (»تبصري املنتبه« )٥(
األرزنجــــاين نـــــسبة إىل :  قولـــــه، واقتـــــرص عــــىل)١/١٤٧: (»اللــــب« أوردهــــا الـــــسيوطي يف )٦(

 .أرزنجان
ُومل أعرف أحدا نسب إليها: قال) ١/١٥٠: (»معجم البلدان« )٧(  .هـ.أ. ً

قد نسب إليها بعض من تأخر عن ياقوت احلموي كعمر بن عبد املحسن اللخمي : قلت
 ).٥/٥٣: ( للزركيل»األعالم«انظر ترمجته ومصادرها يف . هـ٧٠٠املتوىف نحو سنة 



 

 
 

٦٢ 
، )١( عىل ساحل البحر بليدة بالشاموفُسْرُ هذه النسبة إىل أ، بعدها فاء،الواو

 .)٢(»الـــذخائر« مــصنف كتــاب  منهــا القــايض جمـــيل،وهــي اليــوم بيــد الفـــرنج
 .)٣(»ابن خلكان«

مل « :نـسبة إىل قـوهلم للقــديم: قـالُ وي،مَدِل وهـو القـََز إىل األًنـسبة: يلََزاأل
ـــُ، ثـــم أ»يـــزيل«: لوا فاختـــرصوا فقـــا»لَزَيـــ  فقـــالوا ًت اليـــاء ألفـــا ألهنـــا أخـــفَلِدْب
 »رشح الرســــالة« كــــذا يف .أزين: أزيل، كــــام قــــالوا يف النــــسبة إىل ذي يــــزن:

 .لشيخ اإلسالم
 وعلمـــــه ،ً كـــــان يف األزل عاملـــــا:مقـــــوهلللزخمـــــرشي  )٤(»األســـــاس«ويف 
 وكــأهنم نظــروا يف ذلــك ، مــصنوع لــيس مــن كــالم العــرب؛ ولــه األزليــة،أزيل

 .، انتهى»مل أزل«إىل لفظ 

                                                        
َلكن ضبطها بفتح اهلمزة) ١/١٥١: (»م البلدانمعج «)١( َ َ. 
ًشيئا كثريا، ] الشافعي[مجع من املذهب . هو كتاب مبسوط: »وفياته« قال ابن خلكان يف )٢( ً

 .وفيه نقل غريب ربام ال يوجد يف غريه، وهو من الكتب املعتربة املرغوب فيها
 ).٤/١٥٤: (»وفيات األعيان« )٣(

َّوقد خرهبا «: اء هذا املوضع ما نصهبإز) ب(وكتب ناسخ النسخة  الظـاهر ] أي أرسـوف[َ
نفعنا «:  ومل تظهر يل باقي عبارته، وآخرها»...بيربس وهي اليوم بني املسلمني قريبة من

 .»اهللا به
 ).أزل(، مادة »أساس البالغة« )٤(



 

 
 

٦٣ 
 ،ةَّيــــــِلََّو وهــــــو عـــــدم األ، إىل األزلًاألزيل نـــــسبة: »اآليـــــات البينــــــات«ويف 
ال ابتــداء   ألن القــديم مــا؛القــديم وهــو أعــم مــن ، الــذي ال ابتــداء لــه:فــاملعنى

 . بخالف األزيل،لوجوده فيختص بالوجودي
 . مل يـذكر الـسمعاين هـذه النـسبة،عمر بن حممـد بـن إسـامعيل: ِيلْتَُربسِاإل

 .)١(»عبد القادر«
ـــَاأل ــ  إىل محـــــد بـــــن يوســـــف وحممـــــد بـــــن أأمحـــــد بـــــن منـــــصور: )٢(ايبَْجِيبْس

 وســـكون ، وكـــرس الفـــاء، وســـكون الـــسني املهملـــة، بفـــتح اهلمـــزةابَجْيِفْســـَأ
،  يف حـدود تركـستان مدينـة ممـا وراء النهـر، فـألف موحـدة، ثـم جـيم،التحتية
ــــاءغــــري، )٣( ثغــــروهــــي ــــريا مــــا يبــــدلون الفــــاء ب ً أن العجــــم كث ــــ. )٤(ً . )٥(ن شــــحنةاب

                                                        
االســـربتكي بالكــــاف، فتحتـــاج إىل مزيــــد :، لكــــن وقـــع فيــــه)٢/٢٨١(» اجلـــواهر املـــضية« )١(

 .ريرحت
اإلســـفيجايب، : لكــن بالفــاء) ١/١٨٠: (»أنــسابه«هــذه النــسبة أوردهــا الـــسمعاين يف :  تنبيــه)٢(

ْ، وضــبط املــصنف )١/٥٦: (وهـو وجــه آخــر فيهــا، وضــبط أوهلــا بالكــرس، وتبعــه ابــن األثــري َ
 ).١/١٨٠: (»معجم البلدان«هنا موافق ملا يف 

 ).١/١٧٩: (»معجم البلدان« )٣(
: »األنـساب«. أبو عيل احلسن بن منصور بن عبـد اهللا بـن أمحـد املقـرئ:  وممن نسب إليها)٤(

)١/١٨٠.( 
 للمحـب بــن شـحنة تعليقــات عــىل هـامش اجلــواهر املـضية نقــل منهــا املـصنف كــام ســيأيت )٥(

 .الترصيح به، فيظهر أن كالمه فيه



 

 
 

٦٤ 
 .»داودي«

 . عىل فرسخنيى مروَرُإىل قرية من ق: )١(األرسانبدي
لتـني وبعـدها بفتح اهلمـزة وسـكون الـسني وضـم الطـاء املهم: يبَالْرُطَْساأل

 .ب وهـي كلمـة يونانيـة معناهـا ميـزان الـشمسَالْرُطَْص إىل األ،راء ثم موحدة
 .»داودي« .)٢(»ابن خلكان«

، يقــال ولــد هبــا موســى بــن )٣( قريــة مــن أعــامل مــرصرَكْســَإىل أ: ريكَْســَاأل
 .»داودي«. )٤(نها أبو عيل حسن بن األسكري، معمران عليه السالم

 .)٥(العباس بن الفضل: األسقاطي
 ،عىل ما قيل )٦( بلدة كبرية قريبة من سيواسسكليب إىل أًنسبة: األسكليبي

 .واهللا أعلم، )٧( السعود املفتي املفرسنها جد أيبم
                                                        

 .اإلرسانيدي): ج(، ووقعت يف )د(و ) أ(ُ كذا رسمت يف )١(
 ).٦/٥٠: (»وفيات األعيان« )٢(
 ).١/١٨٢: (»معجم البلدان« )٣(
 ).١/١٥٧: ( البن ماكوال»اإلكامل« )٤(
عـــىل ) ١/٥٤: (»اللبـــاب« كـــذا، وصـــوابه اإلســـفاطي بالفـــاء، وقـــد اســـتدركه ابـــن األثـــري يف )٥(

 . إيرادها»اللب«السمعاين، وفات السيوطي يف 
 ).٢٢٠ص: ( للمقريزي»آثار البالد« )٦(
: »النـــور الـــسافر«، مـــرتجم يف )هــــ٩٥٢(د، املتـــوىف ســـنة  هـــو حممـــد بـــن مـــصطفى بـــن عـــام)٧(

 ).١١٨ص(



 

 
 

٦٥ 
أبو حممد منجح بن حماسن :  منها، من قرى النهرإىل األشعثية: األشعثي

 .»داودي« .بن عيل املقري الرضير البغدادي
 بعـدها ، وضـم الفـاء، وسكون الشني املعجمـة،بضم اهلمزة: ورقاينُفُْشاأل

 .»داودي« .)٢(وذُّرَِمقرية ب. )١(، وقاف مفتوحةواو ساكنة
 ،ف وكـــرس الكـــا، وســـكون الــشني املعجمـــة،بكـــرس اهلمـــزة: اينَبَْذيِكْشــِاإل

 ،دة مفتوحــةَّ وبعــدها موحــ، وفــتح الــذال املعجمــة،وســكون املثنــاة التحتيــة
 .»داودي«. )٤(ى هراةَرُ ولعلها من ق،)٣(وبعد األلف نون

إىل إشليم بكرس اهلمزة وسكون الشني املعجمـة وكـرس الـالم : اإلشليمي
ــــــشا ــــــدين ال ــــــة، منهــــــا القــــــايض أصــــــيل ال . »مقريــــــزي«. فعيوســــــكون التحتي

 .)٥(داودي

                                                        
:  للــــسمعاين»التحبــــري«. أبــــو عمــــرو عــــثامن بــــن أمحــــد بــــن أيب الفــــضل: ُ ممــــن نــــسب إليهــــا)١(

)١/٥٤٤.( 
 ).١/١٩٨: (»معجم البلدان« )٢(
: »إكـــامل اإلكـــامل«. أبـــو الفـــتح حممـــد بــن عبـــد اهللا بـــن احلـــسني اهلـــروي: ممــن نـــسب إليهـــا)٣(

)١/١٨٤ .( 
 . قرية بني هراة وبوشنج): ١/١٩٩: (»معجم البلدان«قال يف )٤(
 ).٥/٣٣٢: (»الضوء الالمع«وانظر )٥(



 

 
 

٦٦ 
عبـــد اهللا بـــن الزوبـــري ابـــن : منهـــا )١( مـــن بـــالد الغـــربإىل أصـــيال: األصـــييل

 .»داودي« . انتهى، قايض أصيالأيمن
ـــِلُ ق)٣( إىل بلـــدة أزيلـــةًنـــسبة ،)٢(»الـــصحيح«راوي : األصـــييل  ت إىل الـــصادَب

 .»فهرست اليونينية« كذا يف .وغلبت عىل الزاي
 ،لُّ والتأمـــــ،اظَعـــــِّ وهـــــو يف اللغـــــة االت،منـــــسوب إىل االعتبـــــار: االعتبـــــاري
 وهو قريب مـن ،اسهو القي: رفُ ويف الع. ورد اليشء إىل مثله،واملالحظة

ًال يكون موجودا   ما: العلامء هوِفْرُ يف ع واالعتباري.ًاملعنى اللغوي جدا
ُ فيكون مقابال للمعدوم تقاب،يف اخلارج  .)٤(»فيجياك« .ل العدم وامللكةً

 .»داودي«. )٥(فتح العني املهملة وكرسهااقي بنََويقال الع: اقيَنَْعاأل

                                                        
 ). ٩٩ص: (»البيان املغرب يف أخبار األندلس واملغرب«)١(
: »تــــــاريخ ابــــــن الفــــــريض«مـــــرتجم يف . واســـــمه عبــــــد اهللا بــــــن إبـــــراهيم بــــــن حممــــــد األمــــــوي)٢(

و ) ١٦/٥٦٠: (»ســــــــري أعــــــــالم النــــــــبالء«و ) ٣٦٩ص: (»جــــــــذوة املقتــــــــبس«و ) ١/٣٣٤(
 . وغريها كثري) ٨/٧١٢: (»تاريخ اإلسالم«

 ). ٤٢ص: (»الروض املعطار«)٣(
حميــــي الـــــدين حممــــد بــــن ســـــليامن بــــن ســــعد بـــــن مــــسعود، املتــــوىف ســـــنة : الكــــافيجي هــــو)٤(

هتــــذيب املنطــــق ««، ويغلــــب عــــىل الظــــن أن كالمــــه هــــذا يف رشحــــه عــــىل كتــــاب )هـــــ٨٧٩(
 . »جهد املقل«تازاين، املسمى بـ  للتف»والكالم

: »تـاريخ ابـن الفــريض«. أبــو عـثامن سـعيد بــن عـثامن بـن سـليامن التجيبــي: ممـن نـسب إليهـا)٥(
 ).٣٣٢ص: (»جذوة املقتبس«و ) ١/٢٣١(



 

 
 

٦٧ 
 ، ونـــون وهـــاء، فـــشني معجمـــة مفتوحــة، ثـــم الــسكون،بـــالفتح: )١(هيْنَشْفــَألا

 .»داودي« .ىَارَخُِبقرية ب
ــــَاأل . )٢(»ابــــن خلكــــان « . أمــــري اجليــــوش بمــــرصلَضْفــــَنــــسبة إىل األ: يلَضْف

 .»داودي«
 . نواحيهــــا: أي، إذا كـــان مـــن آفـــاق األرض، بفـــتح اهلمـــزة والفــــاء:قـــيََفاأل

 . وهو القياس،ي بضمهاِقُفُأ: وبعضهم يقول
 وسـكون املثنـاة مـن ، وكـرس الـالم، وسكون الفاء،بكرس اهلمزة: ْيليِلْفِاإل
إبـراهيم بـن أبـو القاسـم  منهـا ، قريـة بالـشاملْيـِلِْفإ إىل ، بعـدها الم ثانيـة،حتت

 مــن أهــل ،يلْيِلْفِ القــريش الزهــري املعــروف بــاإلحممــد بــن زكريــا بــن مفــرج
أربعــني ة، تــويف يف القعــدة ســنة إحــدى وَغــُّ كــان مــن أئمــة النحــو والل،قرطبــة

 .»داودي« .)٣(»ابن خلكان«قاله  .وأربعامئة
                                                        

ُوأظنــه منــسوبا إىل موضــع يقــال لــه عنــاق وأعنــاق كــام يقــال : »اجلــذوة«قــال احلميــدي يف  ً
ًا بالوجهني مجيعا بفتح العني أيضاعندنا لبرية وإلبرية، وننسب إليه ً . 

خطــــأ، والــــصواب مــــا أثبتنــــاه، وهــــو املوافــــق لــــرشح النــــسبة عنــــد . األفــــشهني): د(و) أ( يف )١(
: »معجــم البلــدان«املـصنف حيــث قـدم النــون عــىل اهلـاء، وهــو املوافـق ملــا يف املــصادر كــ 

)١/٢٣١.( 
 ).٢/٤٥٠: (»وفيات األعيان« )٢(
 ).١/٥١: (»وفيات األعيان« )٣(



 

 
 

٦٨ 
 ،قريــة مــن قــرى الــشام:  وقيــل، بفــتح اهلمــزة:ءلــيالْفَأ: )١(»املراصــد«ويف 
 .انتهى
  من أعامل فلسطنيدة بالشامْيَلُ ب، وسكون القاف،بضم اهلمزة: اينَوُحُْقاأل

ُ أيــــضا ب وباحلجــــاز،ةَّيــــَِربَقــــرب ط  ،)٢(»ابــــن خلكــــان« انــــةَوُحُْقليــــدة تــــسمى األً
 .»داودي« .انتهى
 إىل ،كون اهلاء وس، وفتح الفاء، القاف وسكون،بفتح اهلمزة: يسْهَفَْقاأل

 .»داودي«. )٣(ليدة من صعيد مرصُب
 منها حممد بـن عبـد املـنعم  بلدة ببحرية اإلسكندريةمهَالْقَإىل أ: يِمَالَْقاأل

  سـمع أبـارس اللخمـي اإلسـكندراينفـواأبو عبد اهللا بن أيب حممد بـن أيب ال
  .)٥(»ىَّاملقفـ«، ذكـره يف )٤()هــ٦٠٢( سـنة بـدمنهور  ولدالقاسم بن الصفراوي

 .»داودي«
 ، والربوبيــة،دْهــَ الع: بالكــرسُّلاإل :)٦(»القــاموس« قــال يف .ّلإىل اإل: ِّيلِاإل

                                                        
)١/١٠٢ ()١.( 
 ).٢/٤٨٨: (»وفيات األعيان« )٢(
 ).١/٢٣٧: (»معجم البلدان« )٣(
 . ، خطأ، والتصحيح من املصدر٩٠٤:  يف النسخ)٤(
 ).٢٥٩٩(ترمجة رقم ) ٦/٧٨: ( للمقريزي»املقفى الكبري« )٥(
 ).١٢٤٣ص ()٦(



 

 
 

٦٩ 
 ، فمـــضاف إىل اهللا تعـــاىل»ٌيـــلإ« وأ »ِلإ« وكـــل اســـم آخـــره ،واســـم اهللا تعـــاىل

 . انتهى. واألمان،والوحي
يف ترمجــة   )١(»يب األســامء واللغــاتهتــذ« يف وقــد تعقــب ذلــك النــووي

 إىل ...فـان يف أسـامء اهللا تعـاىلَرْعُل ال يإيـل وإإن :  فقالجربيل عليه السالم
 .)٢(»رشح الشفا« الشهاب يف ُهَبَّقَعَ وت،آخره فلرياجع

  بلد من أعراض املدينة، وفتح أوله وثانيه،ج باجليمَمَ إىل أنسبة: يََِجماأل
، ولـــه قـــصة ذكرهــــا  دخـــل عـــىل عمـــر بـــن عبـــد العزيـــز،منهـــا محيـــد األجمـــي

 .وغريه )٣(ياقوت
هـذا بالنـسبة إىل النبـي صـىل اهللا  )٤( إتقان القرىِّمُقيل إنه نسبة إىل أ: يُِّماأل

 من :ً وحقيقته لغة،ه حال والدتهُِّم األمي نسبة أل:»التحفة« ويف ،عليه وسلم
 . انتهى.ال يكتب

                                                        
)١/١٩٩ ()١.( 
 .هاب اخلفاجي للش»نسيم الرياض يف رشح شفا القايض عياض« املسمى )٢(
 ).١/٢٤٩: (»معجم البلدان« )٣(

: »تــاريخ دمـــشق«القــصة يف هـــامش نــسخته، وانظرهـــا يف ) ب(وقــد أثبـــت ناســخ النـــسخة 
 ).٥/١١٨: (»سري أعالم النبالء«و ) ٤٥/١٤٢(

 أي اتفــق هـذا بالنـسبة للنبــي صـىل اهللا عليـه وســلم »..اتفـق«:  كـذا يف النـسخ، ولعــل صـواهبا)٤(
ِّألنه أمي ال يك  .تب ومن أم القرى يف الوقت ذاتهُ



 

 
 

٧٠ 
 .)١(»جامع األصول«ًتبعا ملا يف  »تلمساين« . وهو قليل،بالفتح: ويََماأل

ـــَ أُلْصـــَأَ و: ثـــم قـــال،ةَّرُالف احلـــِة خـــَمـــَاأل :)٢(»اححِّالـــص«وعبـــارة   ٌةَوَمـــَ أةَم
ْ ألهنــــا جت؛بالتحريــــك ــــْيَل مثــــل أُعــــْفَ وهــــو أٍمآع عــــىل َمــــُ ه َلــــْعَمــــع فُ وال جت،قنُ

ُأميــة، وأميــة  بــالفتح وتــصغريها ويَمــَ والنــسبة إلــيهام أ،بالتــسكني عــىل ذلــك ُ
 ومــنهم مــن ، وربــام فتحــواُأيــضا قبيلــة مــن قــريش والنــسبة إليهــا أمــوي بالــضم

الــــخ .. وهــــو يف األصــــل اســــم رجــــل، جيمــــع بــــني أربــــع يــــاءاتُّيِّيــــَمُ أ:يقــــول
 .فلرياجع
 »ةَمــَأ« إىل ًد نــسبةَوي بفــتح اهلمــزة واملــيم بــال مــَمــَاأل:  )٣(»التبــصري«ويف 

أبـــو القاســـم  )٤(القـــ ،ويَمـــَ احلـــافظ األ منـــه حممـــد بـــن خـــري،جبـــل بـــاملغرب
 . انتهى. له برنامج حافل:يلْيَهُّالس

ْوالرب ْبر من ٌبَّرَعُ الورقة اجلامعة للحساب م:ج يف األصلَامَنَ  .)٥(امةَنَ
                                                        

)١٢/٢٠١ ()١.( 
 مــادة »القــاموس«، والعبــارة التاليــة ليــست كلهــا لــه، بــل أضــاف هلــا املــصنف مــن »أمــا« مــادة )٢(

 ).٣٧/١٠١: (»تاج العروس«، وانظر »أمة«
 ).١/٥٠: (»تبصري املنتبه« )٣(
 .خال:  يف التبصري)٤(
تـاج «و ) ٢٣١ص: (»القـاموس«: ن كتب اللغةخطأ، والتصحيح م. »من نامه«:  يف األصل)٥(

 ).٥/٤٠٢: (»العروس



 

 
 

٧١ 
 : يقـال،اء ويروي بفتحهاباملحفوظ كرس ال :)١(»النهاية«قال يف : انيةاألنبج

ــَ منــسوب إىل م،اينَجــَبْنَ أءاَسِكــ  ، وهــي مكــسورة البــاء،ج املدينــة املعروفــةِبنْ
ــَحــِتُوف  إهنــا منــسوبة إىل موضــع : وقيــل. وأبــدلت املــيم مهــزة،بَست يف النَّ

 زائدةواهلمزة فيها :  ثم قال.فُّسَعَ ألن األول فيه ت؛ وهو أشبه،اسمه أنبجان
 . انتهى.يف قول

ــــــ :)٢(»الفــــــتح«ويف مقدمــــــة  ــــــه وبكــــــرسمها )٣(ةاألنبجاني ــــــه وثالث  ،بفــــــتح أول
هي كل ما كثف مـن :  قال ثعلب، وبالتذكري والتأنيث،وبالتشديد والتخفيف

 وإال ، فهـــــــي اخلميـــــــصةْنيَمـــــــَلَِعإذا كـــــــان الكــــــساء ب: ه وقـــــــال غـــــــري.األكــــــسية
 إىل منــبج بلــد ًنــسبة )٥(منبجانيــةهــي :  فقــالتيبــةُوأغــرب ابــن ق. )٤(بجانيــةفاألن

عــــن  )٦(ونقــــل ذلــــك ابــــن قتيبــــة .َّريَهبمــــز أولــــه فقــــد غــــ ومــــن قاهلــــا ،معــــروف
 . انتهى.أنكره غريه و،األصمعي

 منـسوب  أبو اخلري إليـاس بـن غـازي، وزاي، ثم نون،بضم اهلمزة: يِزَُناأل

                                                        
 ).املكتبة العلمية.  ط١/١٧٢: (»النهاية يف غريب احلديث« )١(
 ).دار املعرفة.  ط١/٨٢: (»فتح الباري« )٢(
 .خطأ. األنجانيق): أ( يف )٣(
 .بتقديم الباء، خطأ، والتصحيح من املصدر. فاألبنجانية): أ( يف )٤(
 .بنجانية، خطأ، والتصحيح من املصدر): جـ(و)أ( يف )٥(
 .خطأ. ابن عيينة:  يف مطبوعة الفتح)٦(



 

 
 

٧٢ 
 .»داودي« .)٢(»تبصري«. )١(ربزد سمع منه ابن ط، لهِّدَنز جُإىل أ
 قريــة بمــرص منهـــا رجــاء بــن عيـــسى  وإىل أنـــصار،إىل األنــصار: اريَصْنــَاأل

حـسن « ذكـره املـصنف يف . مات هبا سـنة تـسعني وأربعامئـة،الفقيه املالكي
 .»داودي« .)٣(»املحارضة

 أمحـد بـن : منها، وبلد، بطون من العربرامْنَ إىل أً نسبة،بالفتح: ريَامَْناأل
 .»داودي« .)٤(»ابن السبكي« .اخلرض بن أمحد الشافعي

ــُ إىل أ، لكــن بــالنون بــدل املوحــدةُِّيب كــاأل،بالــضم: ُِّيناأل  قريــة مــن عمــل ىَّن
 .»داودي« .)٦(»تبصري« .املاليني )٥(د، شيخ أليب سع منها عيل بن موسى،واسط

 :...)٧(األوجاقي

                                                        
 .خطأ، والتصحيح من املصدر. طرزد): د(و) أ( يف )١(
 ). ١/٣٠: (»تبصري املنتبه« )٢(
 ).١٥٠ص ()٣(
 ).٣/١٤: (»طبقات الشافعية الكربى« )٤(
 .خطأ. سعيد:  يف النسخ)٥(
 ).١/٣٢: (»تبصري املنتبه« )٦(
 إشـــارة إىل بيـــاض وقـــع يف »ض« بـــيض هلـــا يف النـــسخ، وكتـــب يف حمـــل البيـــاض احلـــرف )٧(

هبــــادر بــــن عبــــد اهللا : وقــــد عــــرف هبــــذه النــــسبة ثلــــة مــــن املتــــأخرين، مــــن أشــــهرهم. األصــــل
 .وغريه) ٢/٣٥: (»الدرر الكامنة«مرتجم يف . األوجاقي النارصي املعروف بحالوة



 

 
 

٧٣ 
 رَقـْوَ، إىل قرية بنـي أةْريَبُالوزير أبو املظفر حييى بن حممد بن ه: يِرَقَْواأل
 .)١(»ابن خلكان« . من أعامل دجيلبالعراق

منهـا أبـو احلـسن عـيل بـن أيب بكـر ، )٢(ربيجـانإىل أوهر بلـدة بأذ: األوهري
 .»داودي« . مات ببغداد سنة تسعني وستامئة،الصويف
ل  وقبــ، ومــدها، وضــم املهملـة،ون التحتيــة وسـك،بفــتح اهلمــزة: وينُدْيـَاأل

َّ يف ترمجة عيسى بـن رس )٣(»معجمه«ها البقاعي يف َطَبَ ض.ياء النسب نون  ارَ
. )٤( هـــــي ومل يبـــــني ملـــــا،بفـــــتح الـــــسني وتـــــشديد الـــــراء املهملتـــــني الـــــصاحلي

 .»داودي«
 .الخ..)٥(لفظ يوناين معناه الكليات اخلمس: وجيُاغَسِْيإ

                                                        
 ).٦/٢٣٠: (»وفيات األعيان« )١(
 ).١/٨٢: (»معجم البلدان« )٢(
طبـــع يف . »عنــوان الزمــان يف تـــراجم الــشيوخ واألقــران« معجــم شــيوخ البقــاعي املـــسمى بـــ )٣(

 .مرص عن دار الكتب القومية
) ١/٨٢: (»توضــيح املــشتبه«، وقــد أفـاد ابــن نــارص الــدين يف »هــذه نــسبة إىل مــاذا«:  املـراد)٤(

 . من قرى دمشق»أيدون«أهنا نسبة إىل 
َّهبـــذا اللفــــظ ســــمى فرفوريــــوس احلكــــيم و)٥( كتابــــه الــــذي صــــنفه يف -عــــاش بعــــد اإلســــكندر-َ

، وقـد توالـت عـىل كتابـه الـرشوح )٣٥٤ص: (»الفهرسـت«.. املدخل إىل الكتب املنطقيـة
 .واحلوايش



 

 
 

٧٤ 
ـــَْياأل ـــِتْحَتَ ف،هبمـــزة مفتوحـــة: يِك ذكـــره ابـــن قـــايض .  فيـــاء نـــسبة، فكـــاف،ةَّي
 .يف ترمجـــة شــمس الـــدين حممــد بـــن أيب بكــر بـــن حممــد الفـــاريس )١(شــهبة

  .»داودي«
 .)٢(»مشتبه« .يِّ عيسى بن ماهان األي:بالفتح وياءين أي حتتيتني: يَِّياأل

                                                        
 ).عامل الكتب.  ط٢/١٩١: ( له»طبقات الشافعية« )١(
 إال أن »القــبس«عــن ) ١/٤١٣ (:»األنـساب« وكـذا نقلــه العالمـة املعلمــي يف حتقيقـه عــىل )٢(

ِّأنه األين بالنون، فاهللا أعلم) ١/٣٢: (»التبصري«الذي ذكره احلافظ يف  َ. 



 

 
 

٧٥ 

 
حلـسني  إليه مجاعة مـنهم اَبِسُ ن، حملة ببغدادإىل باب البرصة: يَْرصابَالب

الـــذي يـــروي عـــنهم  )٢( أحـــد شـــيوخ احلجـــار)١(بـــن املبـــارك الربعـــي احلنـــبيل
 .»داودي« .)٣(»البخاري«

ـ  منهـــا العالمـــة الفقيـــه ، قريـــة باملنوفيـــة مـــن أعـــامل مـــرصلِابـــَإىل ب: ِيلابَالبــ
 تـويف ليلـة الثالثــاء، )٤(يخنا الـشيخ حممــد البـابيل الـشافعيحمـدث العـرص شـ
 ومولـــده ســـنة ، ســـنة ســـبع وســـبعني وألـــف مجـــادى األوىل،خـــامس عـــرش يف

 . البابيلعز. )٥(»جنة الفردوس«ـ خوا وفاته بَّرَ وقد أ،ألف
 كــان ،، ثــم القزوينــيأمحــد بــن حممــد بــن موســى البغــدادي: البــاب وشــتي

                                                        
 ).٥/١٤٣: (»شذرات الذهب« ترمجته يف )١(
، فتلميـذ احلـسني بـن املبـارك )جــ(و) ب(احلجازي، والصواب ما أثبتنـاه مـن ): د(و) أ( يف )٢(

 أيب طالـــب بـــن نعمـــة الـــصاحلي احلجـــار بـــن الــذي يـــروي عنـــه الـــصحيح إنـــام هـــو أمحـــد بــن
 ).٦/٩٣: (»شذرات الذهب«. الشحنة

 .صحيحه:  أي)٣(
 ).٢/٤٥٢: (»خالصة األثر« ترمجته يف )٤(
 . كذا)٥(



 

 
 

٧٦ 
 .»داودي« .)١(»تاريخ قزوين« يف  ذكره الرافعي.ينزل باب وشت

ْالرب  مدينـة بنـواحي تْرِ إىل بـً نـسبة، ومثنـاة، وإسـكان ثانيـه،بكـرس أولـه: يتِ
 .»داودي« .»)٣(خيرضي«. )٢(بغداد
ـ ـ  واو فــــ، فــــراء ســــاكنة، وبعــــد األلــــف جــــيم مفتوحــــة،بموحــــدة: اينَوْرَاجَالبــ

 ومدينـــة بنــــواحي ،ةَّقـــَّ إىل قريـــة مـــن أعــــامل الر، وبعـــد األلـــف نــــون،مفتوحـــة
 .)٤(»ابن خلكان« .وان من أعامل رش،أرمينية
 مكــسورتني ، وبعــد األلــف حــاء وســني مهملتــنيبموحــدة أولــه: يائيتِسِاحــَبال

 »معجــم البقــاعي«ة بحلــب مــن َّطــِخ، ثــم فوقيــة بعــدها ألــف، ثــم حتتيــة ســاكنة
. )٥(مد بن الشيخ نـارص الـدين الـرصخدييف ترمجة حممد بن حممد بن حم

 .»داودي«

                                                        
 ).٢/٢٥٣: (»التدوين« املسمى بـ )١(
 .ً، وقد ذكر عددا ممن عرف هبذه النسبة)١/٣٧٢: (»معجم البلدان« )٢(
، )هـــ٨٩٤( بـن خيــرض اخليــرضي الـشافعي، املتــوىف ســنة  هـو حممــد بــن حممـد بــن عبــد اهللا)٣(

للسمعاين وضم إليـه مـا عنـد ابـن األثـري والرشـاطي وغريمهـا، » األنساب«فقد خلص كتاب 
وأنــا .  فلعـل الـنص املـذكور نقـل منـه»االكتـساب يف تلخـيص كتـب األنــساب«وسـمى كتابـه 

 .أسعى لتحقيق كتاب االكتساب ونرشه ، يرس اهللا ذلك
 ).٥/٢٤٣: (»يات األعيانوف« )٤(
 )١٠/١٠: (»الضوء الالمع« وترمجه السخاوي يف )٥(



 

 
 

٧٧ 
 ،فتحهـــــا وبعــــض العجــــم ي، بكــــرس الــــذال،خلــــرضاواتمــــن ا: اينَجــــِْناذَالب

 .)٢(»مصباح«. )١(بَّرَعُفاريس م
 ثم نـون بعـد ، فعني مهملة مفتوحة، فراء ساكنة، فألف،بموحدة: اينَعْارَالب
 .»داودي«. )٣( من أعامل أصبهانانَجنَْن قرى خان ل قرية م،األلف

 يومــان عــن ، إىل تــل بــارشً نــسبة، وشــني معجمــة،بالبــاء املوحــدة: البــارشي
 .)٤( وهذه النسبة مل يذكرها السمعاين، وهلا قلعة،حلب

 منهــــا  بــــالقرب مــــن عجلــــونورانُحــــِ قريــــة صــــغرية بىل بــــاعونإ: البــــاعوين
قـديس  الربهـان أبـو إسـحاق امل بن أمحد بن نارص بن خليفة بن فرجإبراهيم

تويف يف ثـاين  اجلوهري، »صحاح« اخترص )٥(الدمشقي الصاحلي الشافعي

                                                        
الباذنجانية بلفظ الباذنجان الـذي يطـبخ قريـة ): ١/٣١٨ (»معجم البلدان« وقال ياقوت يف )١(

وإليهـــــا فـــــيام أحـــــسب ينـــــسب حممـــــد بـــــن احلـــــسن الباذنجـــــاين النحـــــوي .. مـــــن قـــــرى مـــــرص
 .املرصي

 ). ١/٤٠: (»لرشح الكبرياملصباح املنري يف غريب ا«)٢(
اجلــواهر «عبــد العزيــز بــن عبــد الــسيد بــن عبــد العزيــز أبــو خليفــة احلنفــي، : ممــن نــسب إليهــا)٣(

 ). ١/٣١٩: (»املضية
َحممـد بـن عبـد الـرمحن بـن مرهـف، : ، وذكر ممـن ينـسب إليهـا)١/١٢٠: (»تبصري املنتبه«)٤( ْ ُ

 . ال أعرفه: وقال
 ). ٧/٣٠٩: (»شذرات الذهب«د يف ترجم له جم غفري منهم ابن العام)٥(



 

 
 

٧٨ 
  .)١()هـ٨٧٠( سنة ربيع األول
-  حممد بن أمحد بن حممد املخزومي البامي: ثم ميم،بموحدة: البامي

  القـاهري الـشافعي، أخـذ عـن القايـايت- بالـصعيدٍ لبلدةًبموحدة ثم ميم نسبة
 »رشح البخــاري« ولــه حاشــية عــىل  والربمــاوي والــويل العراقــي )٢(والونــائي
مــات . »هَحـََرش«و »فــتح املـنعم« وخمتـرص يف فقــه الـشافعي سـامه للكرمـاين

 .)٣(»من الضوء الالمع« .يف شوال سنة مخس وثامنني وثامنامئة
ــــاميني  ْب َِ  فمــــيم مفتوحــــة، فتحتيــــة مكــــسورة، فــــأخرى ، فــــألف،بموحــــدة: )٤(َ
ُنُون، بليدة بخراسانَساكنة، ف ِ ْ  .»داودي«. )٥( َُ
  »َباهى« إىل بن غازي بن هالل األنصاري املقرئحممد بن نرص : الباهي

 .»داودي« .بصعيد مرص )٦(من كورة بوش
ـــَِْرتالب َحم– َنَتـــَر: يِدْن  بعـــد  كـــذاب ظهـــر باهلنـــد ابـــن كربـــال البرتنـــدي-ًكـــاَّرُ

                                                        
وهــو الــصواب الــذي أمجعــت ) ب( اختلفــت النــسخ يف إثبــات ســنة الوفــاة، ومــا أثبتنــاه مــن )١(

 . عليه املصادر
 . الكلمة حمتملة يف النسخ، وما أثبتناه من املصدر وهو الصواب)٢(
)٧/٤٢()٣.( 
 .  هذا املوضعمع إثبات عالمة اللحق يف) ب(هذا النص أحلق يف هامش النسخة )٤(
 ).٧/٨٠: (»وفيات األعيان« )٥(
 ).١/٥٠٨: (»معجم البلدان« )٦(



 

 
 

٧٩ 
 .)ر ت ن(يف   )١(»القاموس« ذكره يف ،حبةُّالستامئة فادعى الص

ِْ ضبط الب )٢(»لسان امليزان«ثم رأيت يف   وسكون ،كرس املوحدةدي بْنَرت
 .)٣( بعدها دال مهملة، وسكون النون، وفتح الراء،املثناة فوق

 )٤(بداين قرية بالزجدِ نسبة إىل ب، فجيم مشددة،بموحدة مكسورة: ديِّجالب
 :)٦(»الـــدرر«لكنـــه قـــال يف  ،)٥(»املـــشتبه« يف كـــذا ضـــبطها احلـــافظ ابـــن حجـــر

 .»داودي«بفتح املوحدة 
 .»داودي«. )٧(»ابن خلكان« .رَجَبليدة بالقرب من ه: البحرين

ـــــون إعـــــراب املثنـــــى،بلفـــــظ التثنيـــــة النـــــون حمـــــل عـــــل ُ وجيـــــوز أن جت، ون

                                                        
 ).١٥٤٨ص ()١(
 ).مؤسسة األعلمي.  ط٢/٤٥٠ ()٢(
 للحـــافظ ابـــن »توضـــيح املـــشتبه«ويف : بـــإزاء هـــذا املوضـــع) ب( كتـــب يف هـــامش النـــسخة )٣(

دي رتــــن اهلنـــــدي هــــو رتــــن شــــاهون بــــن جكنــــدريق اهلنـــــ: مــــا نــــصه] ٤/٨٠[نــــارص الــــدين 
البرتنـدي، ادعـى الــصحبة يف سـنة مخـس ومخــسني وسـتامئة فلـم يــرج أمـره إال عـىل جاهــل 

  .هـ.أ. ال عقل له

 .خطأ، والتصحيح من املصدر. بالزنداين:  يف النسخ)٤(
 ).٤/١٤٣٢: (»تبصري املنتبه« )٥(
 .ترمجة حممد بن أمحد بن عبد الرمحن بن عيل البجدي). ٥/٥٢: (»الدرر الكامنة« )٦(
 ).٢/١٥٠: (»وفيات األعيان«  )٧(



 

 
 

٨٠ 
  وهــي لغــة مــشهورة اقتــرص عليهــا اجلــوهري،ًوم اليــاء مطلقــااإلعــراب مــع لــز

 .»مصنف سيوطي«ًألنه صار علام مفرد الداللة فأشبه املفردات 
أكثــــر مــــن  ،إىل البحــــر أو الزهــــر القيــــاس بحــــراينالنــــسبة : )١(قــــال الــــريض

 .ذلككـــين أكثـــر مـــن اســـتعامل البحـــران  وإن كـــان اســـتعامل البحـــر،بحرينـــي
 .انتهى

 .)٢( والنسبة إليها بحراين، بلدبحرين: وعبارة اجلوهري
 ، فتــــشتبه النــــسبة إىل البحــــر، بحــــري:كرهــــوا أن يقولــــوا: )٣(اليزيــــديقــــال 
 .انتهى
 ، وسـني مهملـة، وكـرس الـالم، وسـكون املهملـة،بفتح املوحدة: ْيسِيلَْدالب

ذ صـاحب الــشيخ أيب منهـا أبـو معـا )٤(طَالِ قريـب خــ،دة مـن نـواحي أرمينيـةْيـَلُب
 .»داودي«. )٥(إسحاق الشريازي

                                                        
 ).جامعة قاريونس.  ط٣/٢٦٧: (»رشح الكافية« )١(
 ).بحر(مادة : »القاموس« وانظر )٢(
 ) ١٠/١٢٢: (»تاج العروس«:  انظر)٣(
 ).٢/٣٨٠: (»معجم البلدان«)٤(
وعرف هبذه النسبة غريه كذلك كمحمد بن أمحد بن حممد بـن أمحـد الغـازي، أبـو احلـسن )٥(

، ومـــن املتـــأخرين إدريـــس بـــن حـــسام الـــدين )١/٦٩: (»ذيـــل طبقـــات احلنابلـــة«. البدليـــيس
 ).١/١٠٠: (»الكواكب السائرة«. البدلييس



 

 
 

٨١ 
 ، املعجمـة وشـد، بفتح املوحدةاَّذَ إىل بعثامن بن سامل املقديس: يَِّذالب

 .)١(»الكامنـــــةالـــــدرر «يـــــة مـــــن الـــــساحل كـــــذا ضـــــبطه احلـــــافظ يف قر،مقـــــصور
 .»داودي«

ْالرب ـَ ـ ــ ْ إىل الربً نــــسبة،بفــــتح املوحــــدة وســــكون الــــراء األوىل: ريَب ــــَ  قــــال .رَب
 )٣(النْيَعـ بـن ر بـن قـيسَبـْرَوهم فيام يزعمون مـن ولـد ب :)٢(»درره«احلافظ يف 

 نة وصـديولواتـة وكتامـة  ونفـزة وصـنهاجةارةَّوَ وهـةناتـ وهم قبائـل ز،َرضُبن م
ل تفرقوا وقصد ِتُ فلام ق، مع جالوت وكانوا كلهم بفلسطني،)٤(نةاروم وسنانة

 . وغريهاأكثرهم اجلبال يف السوس
 .)٥( يف ترمجة أيب حياننقله احلافظ عن الكامل جعفر

ِّالرب  .عن املقربي )٧( عثامن الربي، وتشديد الراء،ملوحدةبضم ا: )٦(يُ
                                                        

 .خطأ! الدرر الكافية): د(و)أ(ووقع يف ). ٣/٢٥٠ ()١(
)٦/٦٢ ()٢.( 
 .غيالن بالغني املعجمة، خطأ): أ( يف )٣(
 .تناه من املصدر وقع يف النسخ خالف كبري يف ضبط هذه األسامء، وما أثب)٤(
الـــدرر «.  واســـمه حممـــد بـــن يوســـف بـــن حيـــان الغرنـــاطي أثـــري الـــدين، أبـــو حيـــان األندلـــيس)٥(

 ).٦/٦٢: (»الكامنة
 . كذا أثبته هنا، ومقتىض الرتتيب أن يتأخر)٦(
مؤســــسة .  ط٤/١٥٥: (»لــــسان امليــــزان«.  عــــثامن بــــن مقــــسم الــــربي، أبــــو ســــلمة الكنــــدي)٧(

 .فري، وقد ترجم له جم غ)األعظمي



 

 
 

٨٢ 
 منها عيل بن حممد بن عيل بن ،بغدادرى ُمن ق )١(إىل براندس: الربانديس

 .»داودي« .)٢(»طبقات احلنابلة« يف  ذكره ابن رجب، الفقيهوينُتْيَّالز
ْالرب  ابـن ه كـذا ذكـررشقي مـن واسـطحملة باجلانب ال )٣(إىل برجون: ينْوُجَ

 ومل ،مِّلــَعُيف ترمجــة عبــد الــرمحن بــن حممــد املعــروف بــابن امل )٤(الــسبكي
 وسـكون الـراء ،ة بفـتح املوحـدةَنـْوُجْرَ ب وضبطها احلـافظ املنـذري،يضبطها
 يف ترمجـة ، وتـاء تأنيـث، وفتح النون، وسكون الواو، وضم اجليم،املهملة

 .»داودي« .احلسن بن عيل بن املبارك الواسطي الربجوين
ـرب ــ ْال  منهـــا حممـــد بـــن ، قريـــة بنـــواحي إســـكافةَّيـــِانَدْرَبالـــسكون إىل ب: اينَدَ

 .»داودي« .)٥(»املنتبهتبصري « .مهلهل احلنبيل
ْالربزي ْإىل برزة: ُ  .»وديدا«. )٦( من قرى واسطُ
ْالرب ـُ ـ ـ ــ ـــــضم املوحـــــدة: قيُس ـــــراء،ب  ، وضـــــم الـــــسني املهملتـــــني، وســـــكون ال

                                                        
 .خطأ. برادنس): أ(  يف )١(
)١/١٤٩ ()٢.( 
 . للسبكي»طبقات الشافعية«برجونا، وما أثبتناه من مطبوعة ):د(ويف .برجوين): أ( يف )٣(
 ).دار هجر.  ط٨/١٧٤: (»طبقات الشافعية الكربى« )٤(
)١/١٣٧ ()٥.( 
 بـــن عمـــر بـــن ريض الـــدين إبـــراهيم: ، وذكـــر مـــن املنـــسوبني إليهـــا)١/١٣٨( تبـــصري املنتبـــه)٦(

 .الربهان الواسطي التاجر



 

 
 

٨٣ 
 .سنقر آقيف ترمجة  )١(ذكرها ابن خلكان. ق رجلُسْرُ إىل بً نسبة،وبالقاف
ْالرب ْ رض،رانَفـْعَ إىل الربنكان بـوزن  زً نسبة،بموحدة وراء ونون: اينكََنَ  ٌبَ

 .»داودي« .للشمس احلجازي »حوايش الشفا«كذا يف . )٢(من األكسية
ِالرب  بلدة كْنِِر إىل ب، وسكون النون، والراء املهملة،بكرس املوحدة: كيْنِ

 .»داودي« .)٣(»مشتبه« .منها تاج الدين حممد بن أيب الفضل احلنفي
َالرب  أبو منصور حممد بن حممد بن ،بفتح املوحدة والراء بعدها واو: يِوَ

 لــــه جــــدل مــــشهور ســــامه ، أحــــد األئمــــة،ســــعد اهللا الــــربوي الفقيــــه الــــشافعي
املعـــــــروف  )٤( ورشحـــــــه التقـــــــي بـــــــن أيب الفتـــــــوح»املقـــــــرتح يف املـــــــصطلح«

واشتهر باسمه لكونه كـان حيفظـه فـال يقـال إال  )٥(]مستوىف[ًباملقرتح رشحا 
 .نة سبع وستني ومخسامئة ببغداد تويف يف رمضان س،التقي املقرتح

 وغالب ظني ،وال أعلم الربوي نسبة ألي يشء هي وال ذكرها السمعاين

                                                        
 .البوسقي بالواو) جـ(، ووقعت النسبة يف )٢/٣٢٧: (»وفيات األعيان« )١(
 ).٢٧/٧٤: (»تاج العروس« )٢(
 ).١/١٤٥: (»تبصري املنتبه« )٣(
 .أيب الفتح: »وفيات األعيان« كذا، ويف مطبوعة )٤(
 . زيادة من املصدر، خيتل السياق بدوهنا)٥(



 

 
 

٨٤ 
 .)٢(»ابن خلكان« . واهللا أعلم)١(أهنا يف نواحي طوس

ِالرب  .»داودي«. )٣( بجرجانًأيضا إىل سكة الربيد: ديْيَ
ـرب ـ ــ ِّال  .ي شــــيخ العربيــــة بمــــرصِّرَ عبــــد اهللا بــــن بــــ، بفــــتح املوحــــدة،ًأيــــضا: يَ

 .)٤(»تبصري«
 وبعــد األلــف عــني ، وفــتح الــزاي، املوحــدة البــاءاعــا بــضمَزُإىل ب: يِاعــَُزالب
 .للمقريــزي )٦(»املقفــى« كــذا يف )٥( ومنــبج، قريــة بــني حلــب ثــم ألــف،مهملــة

 .»داودي«
 )٧(رَْز إىل عمل البً نسبة، بعدها راء، وسكون الزاي،بفتح املوحدة: ريَْزالب

                                                        
َالربويــة بفتحتــني ناحيــة : يف معجــم البلــدان : بــإزاء هــذا املوضــع ) جـــ(ناســخ النــسخة  كتــب )١(

 ..باليمن تشتمل عىل قرى كثرية
 ).٢٢٦-٤/٢٢٥: (»وفيات األعيان« )٢(
 ).١/١٤٥: (»تبصري املنتبه«  )٣(
 ).١/١٣٩: (»تبصري املنتبه« )٤(
 ).١/٤٠٩: (»معجم البلدان« )٥(
حممـــد بـــن ســـلطان بـــن ســـعيد بـــن يوســـف، أبـــو عبـــد اهللا ): ٢٢٨٤(ترمجـــة رقـــم ) ٥/٣٦٣ ()٦(

 .ُالبزاعي املقرئ
ِّالبزي بفتح املوحدة بعدها زاي نسبة إىل عمل البزاو): جـ( وقعت العبارة يف )٧(  ..كذا. َ



 

 
 

٨٥ 
يف ترمجة أيب القاسم عمر بـن حممـد بـن أمحـد  )١(ذكره ابن خلكان. أو بيعه

 .»داودي« . الفقيه الشافعييِرْزَاملعروف بابن الببن عكرمة 
ْالرب ــُ  منهــا حممــد بــن عــيل بــن عمــر مــن قــرى نيــسابور )٣(وذَنــْرُإىل ب: )٢(يذوَن
 .انتهــى، )٤(، مــن قــدماء شــيوخ احلــاكمعــيل النيــسابوري الــواعظ أبــو ،املـذكر

 .»داودي«
  )٥(بـنمنهـا عبـد الـرمحن  ، من قـرى بغـداد قرية بدجيل،وراُزَإىل ب: وريَُزالب

 .»داودي« .انتهى ،)٦(»طبقات ابن رجب« كذا يف .عيسى احلنبيل البغدادي
 ََبتَوك »دايةاهلرشح « ذكره يف ،بضم الباء وكرسها كذا السامع: يِاخَالبس
 .)٧(ررُحي »معراج الدراية« يف  قاله الكاكي:ًأيضا

                                                        
 ).٣/٤٤٤: (»وفيات األعيان« )١(
 .ملصادرخطأ، نتج عنه خلل يف الرتتيب، والتصحيح من ا. البزنودي«): د(و) جـ(و) أ(يف  )٢(
 ).١/٤٠٣: (»معجم البلدان« )٣(
: »لــــــــــــسانه«و ) ٦/٢٦٣: (»امليــــــــــــزان«و ) ٢٥/١٥١: (»تــــــــــــاريخ اإلســــــــــــالم« مــــــــــــرتجم يف )٤(

 .، وغريها)٥/٢٩٢(
خطأ، والتصحيح من املصدر، فهو بن عيسى، وكنيتـه أبـو حممـد . أبو): د(و) ب(و) أ( يف )٥(

 .وأبو الفرج
)١/١٩٩ ()٦.( 
 للمرغيــــــاين يف الفقــــــه »اهلدايــــــة« للكــــــاكي هــــــو رشح عــــــىل »رايــــــةمعــــــراج الد« التحريــــــر أن )٧(

). هــــ٧٩٤(احلنفـــي، والكـــاكي هـــو قـــوام الـــدين حممـــد بـــن حممـــد البخـــاري املتـــوىف ســـنة 



 

 
 

٨٦ 
 .)١(»القاموس« كذا يف .مري قريةَأَيل كِسَ، إىل بييلَِسالب

ـشكري ـ  الــــضاد يدشدتــــ باحَّضــــَ الو-بفــــتح العــــني املهملــــة-انــــة َوَأبــــو ع: البــ
ري ُكْشَ البـــــ، بعـــــد األلـــــف، آخـــــره مهملـــــة، املفتوحـــــة بعـــــد الـــــواو،املعجمـــــة

 تـــويف ســـنة مخـــس أو ســـت وســــبعني ، الواســـطي،باملعجمـــة بعـــد املوحـــدة
مـن  »وجوب القراءة لإلمـام واملـأموم« يف باب  ذكر ذلك القسطالين،ومائة

باملثناة ري ُكْشَاب الي فإنه خطأ من النساخ والصو؛فليحرر »رشح البخاري«
 ..)٣( وغريه)٢( ذكره شيخ اإلسالم يف بدء الوحيالتحتية وضم الكاف كام

تــأليف حــافظ األنــدلس خلــف بــن  البــشكوالية »الــصلة«كتــاب : واليةكُْشَالبــ
بموحــــدة  )٥( بــــن عيــــسى بــــن موســــى بــــن بــــشكوال)٤(بــــن مــــسعودعبــــد امللــــك 

 كــذا ، فــالم، فــألف،او فــو، فكــاف مــضمومة، فــشني معجمــة ســاكنة،مفتوحــة
 وغـــريه بـــضمة فـــوق الكـــاف وكـــذا رأيتـــه بخـــط الـــذهبي، )٦(قيـــده ابـــن خلكـــان

                                                        
 ).٢/٢٠٢٢: (»إيضاح املكنون«

 ).٢٨/٨٥ (»تاج العروس« وانظر )١(
 ).دار السالم ودار الفيحاء.  ط١/٤٠: (»فتح الباري« )٢(
 .ًجدا، أخرج له الستة وهو حمدث مشهور )٣(
 ).ب(، وقد أحلق يف هامش النسخة )د(و) جـ(و)أ( ليس يف »بن مسعود«:  قوله)٤(
بـــــن يوســـــف األنـــــصاري األندلـــــيس : بـــــإزاء هـــــذا املوضـــــع) ب( كتـــــب يف هـــــامش النـــــسخة )٥(

 .وهو تتمة التعريف باحلافظ ابن بشكوال. هـ.أ). هـ٥٧٨(القرطبي، توىف سنة 
 ).٢/٢٤٠: (»وفيات األعيان« )٦(



 

 
 

٨٧ 
 . من اجلزء الثالث يف باب قص شاربه وكذا ضبطه الشامي،ًمصححا عليه

 وهــي قــصبة  مــن أعــامل دمــشقىَْرصُ إىل بــ، وفــتح الــراء،بالــضم: يْرصُالبــ
 .»داودي« . إليها غري واحدَبِسُ، ن)١(حوران
منها عمران بن عبد ، »ةنجط«  بقرب باملغربةْرصَبالفتح إىل الب: يَْرصالب

 . األنــدلسدخــل كتــاب حممــد بــن املــواز أول مــن أ،ريَمــُاهللا أبــو هــارون الع
 .»داودي« .»املدارك« يف ذكره عياض

 ة يف وســــط املــــاء بــــني واســــطعــــدة قــــرى جمتمعـــ إىل البطــــائح: يائحَطـــَالب
 .»داودي«. )٢(والبرصة
ـــــون، وألـــــف، ودال مهملتـــــني، وعـــــني،بموحـــــدة: اينَدْعـــــَالب  بلـــــدة مـــــن ، ون

 .»داودي« .)٤(»تاريخ مكة« يف ضبط ذلك الفايس. )٣(خمالف اليمن
وبعد األلف  ، وفتح التحتية، وسكون املهملة،بفتح املوحدة: )٥(ِايسَيَْطالب

َ قرية كانت بظاهر حلب،سني مهملة  .)١(»لكانابن خ«. )٦( هلا اليوم أثر مل يبق
                                                        

 ).١/٤٤١: (»معجم البلدان« )١(
 ).١/٤٥٠: (»معجم البلدان« )٢(
 ).١/٤٥٢: (»معجم البلدان« )٣(
 .»العقد الثمني يف تاريخ البلد األمني« املسمى بـ)٤(
 . كذا أخره، ومقتىض الرتتيب أن يتقدم)٥(
 ).٦/١١٨: (»معجم البلدان« )٦(



 

 
 

٨٨ 
 .)٢(»داودي«

 ، وضـــم الـــشني املعجمتـــني، وســـكون الغـــني،بفـــتح املوحـــدة: وريُشْغـــَالب
 .»داودي«. وهراة وْرَ بني مدة بخراسانْيَلُ ب،وبعد الواو الساكنة راء

 ويف : وقال. عن ابن األثري»الرتتيب« حكاه يف ، بخشور:ً أيضاقال هلاُوي
 . انتهى.ذلك تغيري وإبدال خارج عن القياس

َ أو حم، بــــالفتح بلــــد بخراســــانورُشْغــــَ ب:)٣(»القــــاموس«ويف  بة  والنـــــس،ةَّلــــَ
ْكوشورب َّرَعُبغوي عىل غري قياس م  . انتهى.احلفرة املاحلة: أي ،َ
 ، أيـضا»بـغ« ويقـال هلـا ،البغوي منـسوب إىل بغـشور: )٤(وقال زين العرب

ًواالسم املركب تركيبا مزجيا ينسب إىل   : فـإن قلـت،يِدْ األول كاملعـجزئهً
 »دم«جمـــرى  »بـــغ«روا لفـــظ  أجـــ: قلـــت؟فمـــن أيـــن جـــاءت الـــواو يف النـــسبة

 .انتهى.  ثم ردوه يف النسب،ًز تقديراُجَوجعلوه حمذوف الع
 .ا بفتح املوحدةَغَالبغوي منسوب إىل ب: »طبقات اإلسنوي«ويف 

                                                        
 ).٦/١١٨: (»وفيات األعيان«)١(
 . عن الداودي). ١٥/٤٥٩: (»تاج العروس«ُّيدي يف ونقله الزب)٢(
 ).٤٥٠ص ()٣(
 »رشح مــــصابيح الــــسنة« هـــو عــــيل بـــن عبــــد اهللا املـــرصي، الــــشهري بــــزين العـــرب، لــــه كتـــاب )٤(

 .للبغوي، يغلب عىل ظني أن يكون هذا النقل فيه



 

 
 

٨٩ 
بفــتح  )٢(رغــوَغ وبَ يقـال هلــا بـ نــسبة إىل بلـدة بخراســان:)١(وقـال ابــن خلكـان

 وهـــذه النـــسبة شـــاذة عـــىل خـــالف ،املوحـــدة والغـــني املعجمـــة وبعـــدها واو
 .)٣(»األنساب« يف كتاب  قاله السمعاين.القياس
ــَالب  . إىل بلــد باألنــدلس، وراء مهملــة، وشــد القــاف،بفــتح املوحــدة: وريُّق

يف ترمجة حممد بن إبراهيم بن   )٤(»طبقات املالكية« يف ضبطه ابن فرحون
كـــالم عـــىل ه ولـــ، »إكـــامل اإلكـــامل«ف  مـــصنِّ،وريُّقـــَ أبـــو عبـــد اهللا الب،حممـــد
 .»داودي« .يف األصول، تويف سنة سبع وسبعامئة )٥(القرايفكتاب 
 ثـم يـاء ، ثـم راء،يم وفـتح اجلـ، وسـكون الكـاف،بفتح املوحـدة: ريَجكَْالب
 .»داودي«. )٦(طايَلْغُ عن م. ال أدري ملاذا،نسبة
 ، وكــرس الــراء، وفــتح املهملــة، وســكون الــالم،بفــتح املوحــدة: شيِرَحــْلَب

 .وبالشني املعجمة
                                                        

 ).٢/١٣٧: (»وفيات األعيان« )١(
 .ا يف أنساب السمعاين، وهو الصواببغشور، وكذ: »وفيات األعيان« كذا، ويف مطبوعة )٢(
)١/٣٧٤ ()٣.( 
 ).١٦٦ص: (»الديباج املذهب يف معرفة أعيان املذهب« املسمى بـ )٤(
 ).ب(خطأ، والتصحيح من املصدر و. العراقي): د(و)جـ(و) أ( يف )٥(
ِهــــــــــذه النـــــــــــسبة عرفــــــــــت للحـــــــــــافظ مغلطـــــــــــاي بــــــــــن قلـــــــــــيج احلنفــــــــــي:  أي)٦( ذيـــــــــــل تـــــــــــذكرة «. ُ

 ).٩١ص:(»احلفاظ



 

 
 

٩٠ 
ـــَبفتحتـــني آخـــره طـــاء مهملـــة إىل ب: طـــيََلالب ، بالـــدال »دَلـــَب« : ويقـــال هلـــا،طَل

 .»داودي«. )١(وهي املذكورة يف األصل
 ،والفــــــاء، )٣(، والــــــالم املـــــشددة)٢(، بكــــــرس املوحـــــدةيـــــقفِِّلإىل ب: قـــــيْيِفِِّلالب

 إليــه إبــراهيم بــن حممــد بــن َبِسُ نــ،ةَّ حــصن باملريــ، وقــاف،وســكون التحتيــة
 .»داودي« .)٤(»ىمقف« .إبراهيم اإلمام املعروف بابن احلاج

ــ  ،عــىل فعيــل »ٌّيلَبــ« : قــال اجلــوهري. وتــشديد اليــاء،بفــتح املوحــدة: ٌّيلَب
 .قبيلة من قضاعة

ـ ــ ـِج دْنَب ــ هيي ِدَجـــنَْ ويقـــال يف النـــسبة إليهـــا ف،معنـــاه بالعربيـــة مخـــس قـــرى: هَي
 .)٥(»ابن خلكان« . والباء املوحدة واجليم،دهيي بالفاء واجليمَجنَْوب

الفــرس ارهتنــتهم وهـم قــوم مـن ا إىل املفــرد،  األبنـاء، ردنــسبة إىل : البنـوي
 :نــــسب إلــــيهمُ وقــــد ي، كغلبــــة األنــــصار،العــــرب وغلــــب علــــيهم هــــذا االســــم

                                                        
 ).١/١٤٣: (»لب اللباب«ي نسبة البلدي، يف  أ)١(
 »الفـتح«النـسبة باحلركـات فوضـع عـىل البـاء حركـة ) أ( ومع ذلك فقـد ضـبط ناسـخ النـسخة )٢(

 .وهذا يدل عىل غفلته الشديدة
، أمـا الناسـخ فـضبطها باحلركـات بـالالم »املقفـى« املكسورة، كام نص عليـه املقريـزي يف )٣(

 .املشددة املفتوحة، وهو خطأ
 ).٣١٨ ترمجة رقم ١/١٦٩: (»املقفى الكبري« )٤(
 ).٤/٣٩١: (»وفيات األعيان« )٥(



 

 
 

٩١ 
 كــام قــالوا يف أيب ، بنــاوي وهــو شــاذ:ويقــال، )١(م يف اهلمــزةَّدَقــَوت ،»أبنــاوي«

 . بكراوي:بكر
ـ ـ ـ ـــــالفتح وم: يسْوَالبــ ـــــضاُب ـــــابلساَّكـــــَ إىل بلـــــدة بـــــني ع،ًهملـــــة أي ، ذكرهـــــا  ون

ــــ يف ترمجــــة عــــوضاملقريــــزي . )٢(يس املــــرصي املــــالكيْوَ بــــن حممــــود الب
 .»داودي«

ــُالب  مــــات ســــنة إحــــدى ، لــــه تــــصانيف،يشيــــَّإبـــراهيم بــــن عــــيل الرش: يسَونــ
ِ بالضم قرية من أعامل رشسَونُبإىل ، )٣(ومخسني وستامئة  .»داودي« .يشَ

ـَالب ــ ْيس بـــن هبإىل هبـــز بـــن امـــرئ القـــ: )٤(يِزْه ـــُ  : مـــنهم،يالن عـــ)٥(ة بـــن قـــيسَث
ْ وهب، زيــد: وقيــل،ةَّرُواســمه مــ )٦(احلــاقفالبهــزي صــاحب الظبــي  بـــضم  )٧(ةَثــُ

                                                        
 ).١/٣٥( يف األبناوي »لب اللباب« أي تقدم يف كتاب السيوطي )١(
، وسبب ذلـك أن املوضـع الـذي فيـه أواخـر حـرف العـني ممـا مل »املقفى« ليس يف مطبوعة )٢(

 .يصل إلينا
 ).٤/١٥١٠: (»تبصري املنتبه« )٣(
-عـــىل الـــسمعاين، وفاتـــت الـــسيوطي) ١/١٩٢: (»لبابـــه«هـــذه النـــسبة اســـتدركها ابـــن األثـــري يف  )٤(

 .فكأنه مل يراجعها فيه» اللباب«، وعادة املصنف أن يعزو مثل هذا إىل -رمحه اهللا
 .بن قيس] بن سليم[بن هبثة ): جـ( ف)٥(
نقوطة، وما أثبتناه هو املوافق اخلائف م): جـ(احلائف بال نقط،ويف ): د(و) ب(و) أ(وقعت يف  )٦(

 ).١/١٦٦: (»االستيعاب«ملا يف أكثر مصادر ترمجته، وهو صحايب، ترمجه ابن عبد الرب يف 
 .»اللباب«وما أثبتناه من . هبيثة): أ( يف )٧(



 

 
 

٩٢ 
 ،يم بـــضم الـــسني وفـــتح الـــالمَلُ وســـ، املثلثـــةاملوحـــدة وســـكون اهلـــاء وبالثـــاء

ْوهب  .)١(»جامع األصول« كذا يف .ز بفتح املوحدة وبالزايَ
 ثـم ، ويـاء سـاكنة، وبعـدها الـواو،بضم املوحدة )٢(ذكره السمعاين: يبْيَُوالب

 .»داودي«. )٣(دَّ عيسى بن خالب اسم جدْيَوُ نسبة إىل ب،باء موحدة
ـَالب ــ ـــ، وكـــرس اهلـــاء،بفـــتح البـــاء: يِه  ،ًبا إىل أحـــدَسَ ولـــيس نـــ،بَس بـــصيغة النَّ

جـــامع «بـــن العـــواموإنـــام هـــو لقـــب عبـــد اهللا البهـــي مـــوىل مـــصعب بـــن الـــزبري 
 .)٤(»األصول
 ويف ، وضـم الـذال املعجمـة، بعـدها الـالم ألـف،بفتح املوحـدة: ريُذََالالب

 واملشهور هبا أبو حممد أمحد ،معروف وهو ُذرالَ إىل البً نسبة،آخرها الراء
 تـــويف ســـنة تـــسع وثالثـــني ، احلـــافظ الـــواعظريُذَالَبـــن حممـــد الطـــويس الـــب

 .)٥(»لباب« .ًاوثالثامئة شهيد
 إىل بلــــد عظـــيم مــــن ثغــــور ، وغـــني معجمــــة،بــــسني مهملــــة: )٦(ينالبالســـاغو

                                                        
)١٢/٢٣٤  ()١.( 
 ).١/٤١٦: (»األنساب« )٢(
 .ًخمترصا) ١/١٥٤ (»لب اللباب« وقد أوردها السيوطي يف )٣(
)١٢/٢٣٤ ()٤.( 
 .ًخمترصا) ١/١٤١ (»اللب«، وقد أورده السيوطي يف )١/١٩٣ ()٥(
 .خطأ، والتصحيح من املصادر. البالساغويت): د(و) أ( يف )٦(



 

 
 

٩٣ 
ُّال  .»داودي«. )١(غر قريب من كاش، وراء سيحون،كْرت

َ مـــن حمـــاضـــةَّيَ نـــسبة إىل الب،بتـــشديد التحتيـــة: ِايضَّيـــَالب  ذكرهـــا ،ال حلـــبَ
 .»داودي«. )٢(بن أمحد بن يوسف النشايبمجة عمر  يف ترالبقاعي
 ثـم حتتيـة ، ثـم الم، ثم فوقيـة مفتوحـة، ثم حتتية ساكنة،بموحدة: ديْيَِلْتَيالب
 يف ترمجـــة عبـــد اهللا بـــن حممـــد بـــن  ضـــبطها البقـــاعي. ثـــم دال مهملـــة،ســـاكنة

 .»داودي«. )٣(دي املقديسْيِلَتْيَحييى الب
 ، ونـابلس وقريـة بـني القـدس،اطَميـسُ بلـدة قـرب س:مخـسة مواضـع: ةَِْريالب

، وقلعـة  وأخـرى مـن كفرطـاب،ب إليهـا مجاعـة نـسلبَوأخرى من أعامل ح
وا ُلَّهَ وربام س،بريةُْل فيقال هلا األوأما التي باألندلس،  عمر ابنكانت بجزيرة
ــريي،ريةِبــّ الل:اهلمــزة فقــالوا  ،بــرييِ ال: ويقــال لــه، منهــا مكــي بــن صــفوان اللب

انتهــــى . )٤(نة ثــــامن وثالثــــني وثالثامئــــة مــــات ســــ،املحــــدث مــــوىل بنــــي أميــــة
 .)٥(»مشتبه«

                                                        
 ).١/٤٧٦: (»معجم البلدان« )١(
 ).٤٠٧ ترمجة رقم ٤/١١٤( عنوان الزمان )٢(
 ).٥/٦٠: (»الضوء الالمع« وترمجه السخاوي يف )٣(
 ).هـ٣٠٨: (»تبصري املنتبه«، ويف مطبوعة ٥٣٨):ب(و) جـ(يف ،و)د(و)أ( كذا يف )٤(
 ).١/١٨٩: (»تبصري املنتبه« )٥(



 

 
 

٩٤ 
 ، كنيتـه أبـو حممـد، لنزوله عند بـالل البيطـار،عبد اهللا بن إسحاق: البيطاري
 .انتهـــــى.  ومـــــات ســــنة إحــــدى وثالثـــــني ومــــائتني،ًمالكــــا ولقـــــي ،ًكــــان فقيهــــا

 .»داودي« .)١(»مدارك«
 .)٢(لَفَّر املعروف بالطَجَلون وهو احلْيَإىل الب: وينُْلَيالب
 عـىل وزن ،ً وبعـده زاي معجمـة مقـصورا، وضـم ثانيـه،بفـتح أولـه: ىَوزَُيالب

 تـل هبـا أبـو الطيـب املتنبـيُ ق، بقـرب ديـر العـاقولراتُبشط الفـ )٣(، قريةوالُعَف
 .)٤(»املقفـى« يف  ذكـره املقريـزي،يف رمضان سـنة أربـع ومخـسني وثالثامئـة

 .»داودي«

                                                        
 ).١/١٩٦: (»ترتيب املدارك« )١(
مــــن هــــذا الكتــــاب يف الكــــالم عــــىل هــــذه ) ٣٤/٢٧٤: (»تــــاج العــــروس« أفــــاد الزبيــــدي يف )٢(

 .ملحدثُوإليه نسب أبو الثناء حممود بن حممد احللبي البيلوين ا: النسبة، قال
 .مكررة. قرية قرية): أ( يف )٣(
)١/١٢٩ ()٤.( 



 

 
 

٩٥ 

 
ــــاراين  وجبــــل بطريــــق  مــــن قــــرى طــــرابلس إىل تــــاران،بــــالراء املهملــــة: الت
 .»داودي«. )١(»تبصري« .احلجاز
ــَّالت  مــن أســفل يــدة بمــرصَلُ ب إىل تتــا،بتــائني مثنــاتني فــوقيتني مفتــوحتني: يِئاَت

 .)٣(»املراصد«انتهى من .  إليها كورة)٢(نسباألرض ي
ْالرت  من أئمة ، وموحدة مضمومة، وراء ساكنة،بمثناة فوقية مضمومة: جيُبُ

ـــــــصالة »رشح البهجـــــــة« ذكـــــــره شـــــــيخ اإلســـــــالم يف ،الـــــــشافعية  ،يف ســـــــنن ال
 .»الطبقات« يف سنويكاإل

ْالرت ـــــرتك: اينَتْسُكـــــُ هم مـــــن جهـــــة ِّدَ، وأول حـــــاســـــم جـــــامع جلميـــــع بـــــالد ال

                                                        
 ).١/١١٩: (»تبصري املنتبه« )١(
 .تنسب، وهو األظهر:  كذا، ويف املصدر)٢(
بإزاء هذا املوضع يف اهلـامش ) ب(وكتب ناسخ النسخة ). ١/٢٥٣: (»مراصد اإلطالع «)٣(

 التتـائي بمثنــاتني وعـرف هبــذه النـسبة مجـال الــدين أبـو املحاسـن يوسـف بــن حـسن: مـا نـصه
 مـن أسـفل »املراصـد«وقـول . فوقيتني نسبة إىل تتـا قريـة مـن قـرى نـواحي مدينـة منـف العليـا

األرض فيه نظر؛ ألن الذي كانت يف أسفل األرض خربت يف زمن الفتح اإلسـالمي وكـان 
 .موضعها فسطاط سيدنا عمرو بن العاص، فلرياجع



 

 
 

٩٦ 
 .)١(»معجــــــم« . ومــــــدائنهم املــــــشهورة ســــــت عــــــرشة مدينــــــة،املــــــسلمني فــــــاراب

 ، وضــــم الكــــاف، وســــكون الــــراء، ضــــم التــــاء الفوقيــــة:واملحفــــوظ يف ضــــبطه
 . انتهـــى. وبعــد األلـــف نــون،ًا مفتوحـــة ثــم فوقيـــة أيــض،وســكون الــسني املهملـــة

 .»داودي«
ْالرت  .»داودي«. )٢(اليمن بأرض قرية من نواحي زبيدإىل : يبُّ

 ألنــه كــان حيفــظ ؛ي الدمــشقيِّقــَّعــالء الــدين عــيل بــن عمــر الر: التعجيــزي
 .)٣(»الدرر الكامنة« يف  ذكره احلافظ ابن حجر.البن يونس »التعجيز«كتاب 
 . بــن حممـــد منهــا أبــو عــيل احلــسني، قبيلــة مــن الرببــرإىل تعمــر: ريَمــْعَّالت

 .»داودي« .)٤(»تبصري ابن حجر«انتهى، 
 منهـــا إبـــراهيم بـــن عـــيل بـــن عطيـــة أبـــو ،يـــدم بزيـــادة مـــيمِلَإىل ت: )٥(يميـــدِلَّالت

 .)٧(»  مقريزي«. وننيُمُْش إىل قرية باأل)٦( الريدييمسحاق التليدإ
                                                        

 ).٢/٢٣: (»معجم البلدان« )١(
 ).٢/٣٩١: (»لسلوك يف طبقات العلامء وامللوكا«:  انظر)٢(
)٤/١٠٨ ()٣.( 
)٤/١٥٠٧ ()٤.( 
 .خطأ، والتصحيح من املصدر. التليدي): أ( يف )٥(
ِ من هنا إىل آخر العبارة فصل يف النسخ كأنه نسبة مستقلة، كام صـحفت الريـدي يف بعـض )٦( ُ

 .النسخ إىل التيدي ، وكل ذلك خطأ، والتصحيح من املصدر
 ).٢٢٠ترمجة رقم /١: (»ملقفى الكبريا« )٧(



 

 
 

٩٧ 
 . قرية قرب بغداد،ل بني الصباحَإىل ت: ِّيلَّالت
ة  مدين، ونون، ثم حتتية، ثم زاي، وسكون التحتية،بكرس الفوقية: زينيْيِّالت

يف ترمجـة حممـد بـن عـيل  »معجمـه« يف  ضـبطها البقـاعي،من أعامل حلب
 .»داودي«. )١(عبد الصمد بن يوسف زين الدين التيزينيبن 
ـْيِّالت ــ  قريـــة مـــن قـــرى ، فـــشني معجمـــة، وألـــف، ففـــاء، فتحتيـــة،بفوقيـــة: ِيشاَف

 العالمــة ، منهــا أمحــد بــن يوســف بــن أمحــد بــن أيب بكــر بــن محــدونةَصْفــَق
 .»داودي«. )٢(ذكره ابن فرحون. يص التيفايش املالكيْفَرشف الدين الق

 .)٣(» صج« .ابَتِكوزن  عىل ابَبِّم الرْيَإىل ت: التيمري
ـَّالَّالت دة مـــن  آخــره ألــف ممــدو، وتــشديد الــالم، بفــتح الفوقيــةءَّالَإىل تــ: يئـ
 يف ترمجة حممـد بـن عـيل  ضبطها البقاعي،دين الصعيدأ بوننيُمُْشل األَمَع

 .»داودي«. )٤(ئيَّبن مسعود التال

                                                        
 ).٨/١٦٣: (»الضوء الالمع« وترمجه السخاوي يف )١(
 ).٤٠ص: (»الديباج املذهب« )٢(
 ).١٢/٢٤٢: (»جلامع األصول« رمز )٣(
 ).٨/١٨٩: (»الضوء الالمع«:  وانظر)٤(



 

 
 

٩٨ 

 
 ألنـه ولـد ؛ هـو ابـن دقيـق العيـد، فجيم، فموحدة مفتوحتني،بمثلثة: جيَبَّالث

يركبـون ثـبج « : ومنه احلديث الصحيح، من احلجازساحل ينبعب ج البحرَبَِثب
 .)٢(»عراقي« .وسطه:  وقيل، ظهره:أي )١(»هذا البحر

 كــان ،ثِّ وحممــد بــن عمــر الثيــايب املحــد،ب وصــاحبهْوَّع الثــئبــا: ابَّوَّالثــ
 .)٣(»قاموس« . انتهى.حيفظ الثياب يف احلامم

 ،لتحتيــة وســكون املثنـاة ا، بكــرس املثلثـة، مـن بــالد الـرومةْريِإىل ثــ: رييِّالثـ
 »تارخيـه« مـن  )٤(التبـاين يف ترمجـة اجلـالل  ذكرها العينـي، فهاء،فراء مهملة

 .)٥(يف سنة ثالث وتسعني وسبعامئة

                                                        
 ).١٩١٢رقم (ومسلم ) ٢٧٨٩رقم ( أخرجه البخاري )١(
مع رشح الناظم، وانظر رشوح ألفيـة العراقـي عنـد هـذا البيـت، ) ١/٣١٨: (»ألفية العراقي« )٢(

 ).١٣٠-٢/١٢٩: (»فتح املغيث«كـ 
 ).٨٢ص ()٣(
 .خطأ، والتصحيح من املصدر. السامي):جـ(البناين، ويف ): د(و)أ( يف )٤(
: »شـــذرات الـــذهب«وابـــن العـــامد يف ) ٢/٩٧: (الـــدرر الكامنـــة ش« وترمجـــه احلـــافظ يف )٥(

)٦/٣٢٦.( 



 

 
 

٩٩ 

 
 وبعـد املوحـدة ،تحهـابـضم اجلـيم وف: )١(قـال الـصالح الـصفدي: اجلرباين

 .راء فألف فنون
ربين بفــــتح اجلــــيم وجيــــوز كــــرسها َ قريــــة جــــ:للــــذهبي  )٢(»املــــشتبه«ويف 
 .»داودي« . انتهى،بحلب
 ينِْربَ إىل جـً نـسبة، ونـون، وراء، وسكون املوحـدة،بفتح اجليم: ينيَِْرباجل
 .)٤(»عبد القادر«. )٣(بَلَة من أعامل حقري

ـُاجل ، )٦(راســـانُ مـــن نـــواحي طريـــق خاد بغـــدادَوَسِ قريـــة بـــ،ةَّبــُاجل )٥(وإىل: يِّبــ
 إليهـــا أبـــو بكـــر حممـــد بـــن موســـى بـــن عبـــد َبِسُ نـــ، موضـــع بمـــرصةَّبـــُوإىل ج

ً كــــان فقيهــــا شــــافعيا شــــاعرا ،يِّبــــُالعزيــــز الكنــــدي املــــرصي يعــــرف بــــابن اجل ً ً

                                                        
 ).٨/٢٢٧: (»الوايف بالوفيات« يف )١(
 ).١/٣٨٢: (»تبصري املنتبه«:  انظر)٢(
 ).٢/١٠١: (»معجم البلدان«:  انظر)٣(
 ).٢/٣٩٣: ( وكالمه فيه»اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية« هو القريش صاحب )٤(
 ).١/١٩٤ (»لب اللباب« أي إضافة إىل ما ذكره السيوطي يف )٥(
 ).١/٣٠٢(: »تبصري املنتبه«:  انظر)٦(



 

 
 

١٠٠ 
 .»داودي«. )١(تزال، وكان يتظاهر باالعادَّ أخذ عن ابن احلد،ًفصيحا

  بن حممد يف ترمجة حممد ذكرها الفايس،إىل قرية بالقريوان: اجلديدي
 .»داودي« . ودالني مهملتني، هي بجيم: وقال،ي املالكي القريواينداجلدي
وان ْلـُان بـن حَّبـَرم ابـن زَ ابـن جـةَّدُ جـ:ضاعةُن مـن قـْطـَبالـضم إىل ب: يُِّداجل
 .»داودي« .ضاعةُاف بن قَران بن احلْمِبن ع
 .»داودي« .ْرصِ مَحْتَ فَدِهَش، )٢(قيَتَة العَْربَرة بن سْدُبالضم إىل ج: يِرُْداجل

 .)٤(»داودي«  بمرصإىل قرية بالدقهلية: )٣(ياجلراح
 . من صعيد مرصوُفْدُخرى بأُوأ، )٥(بالضم إىل قرية باليمن: يفُْراجل
 ، فـألف فنـون، فقـاف،بجيم مفتوحة فراء سـاكنة فمـيم مفتوحـة: اينَقَمَْراجل

مـــن  باملوصـــل أصـــلهم ٌمْوَ قـــ:)٦(»الـــصحاح« قـــال يف .امقـــةَرَمنـــسوب إىل اجل
                                                        

 ).٢/٢٣٢: ( البن ماكوال»اإلكامل« )١(
، وقـــد ذكــــر هنـــاك أن الـــصواب يف دالـــه اإلعجــــام ال )٣/٢٣٢: (»توضـــيح املـــشتبه«:  انظـــر)٢(

 .اإلمهال، واإلمهال قول لبعضهم
 .اجلراهي): أ( يف )٣(
إىل جـــرش بالتحريـــك بلـــد : »اجلـــريش«: بـــإزاء هـــذا املوضـــع) ب( كتـــب هبـــامش النـــسخة )٤(

 .، ومل أر عالمة اللحق يف صلب املتن فلم أحلقه به)٧٥٧ص: (»القاموس« .باألردن
 .، وذيوله، إنام استدرك املصنف ما يأيت)٢/٤٦: ( السمعاين»أنساب« وردت يف )٥(
 . وهو خطأ»الصحيح«قال يف ): د(و) أ(ووقع يف ) ٢٥/١٢٥: (»تاج العروس«:  انظر)٦(



 

 
 

١٠١ 
 .العجم

 .»شامي« .انتهى )١( أنباطها جرامقة الشام:وقال غريه
 ، بعــدها دال مهملــة، وســكون الــواو، وضــم الــراء،بفــتح اجلــيم: وديُرَاجلــ
 ذكرهــــا ابــــن . مــــن جهــــة محــــص قريــــة مــــن أعــــامل دمــــشق،ودُرَ إىل جــــًنــــسبة

 .يف ترمجة يزيد بن زياد بن ربيعة )٢(خلكان
م عـىل ْسِ إىل اجلً عن بعض املشايخ أنه بضم اجليم نسبةَرِكُذ: ينَامُْساجل

 .غري قياس
: ، وقـال األصــمعينَامْثُ اجلــ:ن بالـضمَامْسُاجلــ :)٣(»املـصباح«والـذي يف 

 . واجلسامن هو اجلسد واجلسم،الشخص )٤(اجلثامن
 وينقــسم :لــشيخ اإلســالم مــا نــصه  )٥(» العجــالنةقطــرشح ل«ثــم رأيــت يف 

ين َامْسِ وجـ،د عن املادةَّرَجُر املَهْوَ اجل:وحاين بضم الراء وهوُالعامل إىل ر
                                                        

حاشــــــية العالمــــــة املعلمــــــي عــــــىل األنــــــساب  كــــــام يف »القــــــبس« أورد ذلــــــك البلبيــــــيس يف )١(
 .، وانظر املصدر السابق)٣/٣٤٩(

 ).٦/٣٥٤: (»وفيات األعيان« )٢(
 ).١/٩١: (»املصباح املنري« )٣(
 .خطأ. اجلثامين): د(و) أ( يف )٤(
 اللقطــة للزركــيش وفــتح »فــتح الــرمحن بــرشح لقطــة العجــالن وبلــه الظمــآن« اســم الكتــاب )٥(

 .ريا األنصاريالرمحن لشيخ اإلسالم زك



 

 
 

١٠٢ 
 . إىل آخره.. عنهادبكرس اجليم وهو اجلوهر غري املجر

 ، وآخره صاد أخـرى، والصاد املشددة املهملة،بفتح اجليم: )١(اصََّصاجل
 . وتبييض اجلدران، إىل عمل اجلصًنسبة
 .نة بن احلارث بن نمريَوْعَإىل ج: ينَوَْعاجل

  أو،ن وهــو اســرتخاء يف اجلــسمْعــَة مـن اجلَلــَوْعَجعونــة ف: )٢(يــدَرُقـال ابــن د
ْاجلعـــو ة مـــن نَـــَلْعَف  مـــنهم يزيـــد بـــن املعتمـــر النمــــريي ، الـــيشءوهـــو مجعـــكَ

 .)٣( وفد عىل النبي صىل اهللا عليه وسلم سنة اثنتي عرشاجلعوين
 بيـــعَّيب الر عنــد بـــاب أوديُلـــَقيفة اجلَ إىل ســـًبةْسِ نــ،بفـــتح اجلـــيم: وديُلــَاجل
يف ترمجـــــــة عيـــــــسى بـــــــن يزيـــــــد  »ىاملقفـــــــ« ذكـــــــره املقريـــــــزي يف انَوَْريَبـــــــالق
 .»داودي«. )٤(وديَُلاجل
 . وهي قرية بناحية فارس،ءوالُلَ نسبة إىل ج،بفتح اجليم: ويلَُلاجل

 .انتهى.)٥(اءورُرَوري يف النسبة إىل حُرَ مثل ح،عىل غري قياس: قال اجلوهري
                                                        

: »اللبــــــاب«، وابــــــن األثــــــري يف )٢/٦٣: (»األنــــــساب« هــــــذه النــــــسبة ذكرهــــــا الــــــسمعاين يف )١(
 .»لبه«وفاتت السيوطي يف ) ١/١٢٨(

 ).٣٤/٣٥٧: (»تاج العروس«:  انظر)٢(
 ).٦/٦٦٨: (»اإلصابة« ترمجته يف )٣(
 .»املقفى« هذه الرتمجة وقعت يف القسم الذي مل يصل إلينا من )٤(
 ).٢٨/٢٢٦: (»تاج العروس« )٥(



 

 
 

١٠٣ 
. )٢(لم التـابعيسب إليه أبـو مـسُن، )١(ً أيضا باليمنل اجلليلبإىل ج: اجللييل

 .»داودي«
. )٣( حتـت جبـل الــثلجت جـنيــبب إىل قريـة ، األوىل مـشددةبنـونني: اينَّاجلنـ

 .»داودي«
ــُاجل اة  وفــتح املثنــ، وبــالراء املهملــة، وســكون الــواو،بــضم اجلــيم: اينَورت
ة أيب يف ترمجـــ »التكملـــة« ذكرهـــا املنـــذري يف ، وبعـــد األلـــف نـــون،الفوقيـــة

 )٤(مـيامعبد اهللا حممد بن أمحد بن عـيل بـن حممـد األصـبهاين األديـب احل
 .»داودي« .ان وظني أهنا من نواحي أصبه:قال
 .)٥(ن كرمانُدُ من م،بالزاي بدل الراء: يِزُْواجل
 ثـــم ، بعــدها زاي، وســكون الـــواو، بـــضم اجلــيم،انَقــَوزُإىل ج: اينَقــَزُْواجل
َ بلدة من نواحي مه،قاف  .»لسان«. )٦(َذان ضبطه ابن السمعاينَ

                                                        
 ).٢/٥٥٢: (»تبصري املنتبه« )١(
 ).٧/٣٩٧: (»اإلصابة« ترمجته يف )٢(
 ).٢/٢٤٦: (»توضيح املشتبه«و ) ١/٢٩٠: (»تبصري املنتبه« )٣(
إكـــــامل «و ) ٥٦ص: (»التقييــــد«خطــــأ، وانظــــر ترمجـــــة حممــــد هــــذا يف . اجلاممــــي): أ( يف )٤(

) ٢/٢٧٥: (»توضــيح املــشتبه«و ) ٢/٣٥١: (»املقــصد األرشــد«و ) ٢/١٨٧: (»اإلكــامل
  .وغريها) ٤/٣٥١: (»شذرات الذهب«و 

 ).٢/١٨٣: (»معجم البلدان« )٥(
 ).٢/١٨٤: (»معجم البلدان«:  انظر)٦(



 

 
 

١٠٤ 
 .)١(س بن سلويةبين بن سنَوُ وهو ج،ّيَن من طْطَ بينَوُإىل ج: نيْيَُواجل

 .»داودي« .نسبة إىل قبيلة من األكراد: يلَّاجلال
نـسب أبـو احلـسن عـيل ُ قبيلـة إليهـا ي، بكـرس اجلـيمةَوَالِنسبة جل: ويَالِاجل

 ، من مشايخ ابن اهلـايم الفـريضوي املغريب املالكيَالِبن أيب احلسن اجل
 .)٢( بمرصربىُافة الكَرَفن بالقُ ود،ني وثامنني وسبعامئةتتويف سنة اثن

، بـالس قرية مـن أعـامل ، ثم فوقية، وسكون التحتية،بكرس اجليم: ِيْتيِاجل
 .»داودي«. )٣( والذهبيضبطها املنذري

 بيـنهام يـاء ، والفـاء، بكرس اجلـيم أبو حممد،عبد اهللا بن حسن: )٤(ريِْفيِاجل
 ذكــره .لــه معرفــة باحلــديث ورجالــه، )٥(مهــدوي مــن فقهائهــا ومتقنيهــا ،ســاكنة

 .»وديدا« .)٦(»املدارك« يف القايض عياض
 ضــبطها ، ثــم واو، وضــم الــالم، وســكون التحتيــة،بكــرس اجلــيم: ويُيلــِاجل

                                                        
 ).٣٤/٢٨٧: (»تاج العروس« )١(
 ).٢/٥١٢: (»تبصري املنتبه« )٢(
 ).١/٣٠١: (»تبصري املنتبه«:  وانظر)٣(
 .اجليربي، بالباء: »كترتيب املدار« يف مطبوعة )٤(
 .ومفتيها، وهو أظهر: »ترتيب املدارك« كذا، ويف مطبوعة )٥(
)٢/٧٠ ()٦( 



 

 
 

١٠٥ 
 صـــاحب وي يف ترمجـــة عبـــد احلميـــد بـــن عبـــد الـــرمحن اجليلـــبكيابـــن الـــس

 .»ديداو« .انتهى. )١(البحر الصغري
 وإىل جيـل رجـل كـان ، يقـال هلـا كيـللـةْجِإىل قرية عـىل شـاطئ د: ييلِاجل

  اجلـييل )٢(ريمكوشـ رف بذلك أبو احلسن قابوس بن أيب طاهرُ ع،أخا ديلم
 .»داودي«. )٣(ذكره ابن خلكان. ناَجْرُأمري ج

                                                        
 ).١٠/٤٥: (»طبقات الشافعية« وترمجه السبكي يف )١(
 .شمكري:  يف املصدر)٢(
 ).٤/٧٩: (»وفيات األعيان« )٣(



 

 
 

١٠٦ 

 
 منهـا احلــافظ قـايض القــضاة ى بغــدادَرُ قريـة مــن قـ،إىل احلارثيــة: احلـارثي

 ضــبطه أبــو حممــد مــسعود بــن أمحــد بــن مــسعود بــن زيــد بــن عيــاش احلــارثي
 .»داودي« .)١(»طبقات احلنابلة« يف ابن رجب
 إىل ذلـك أبـو عـيل َبِسُ نـ، إىل بيت اهللا احلـرامَّجَنسبة إىل من ح: يِّاجَاحل

. )٢(ملنيعي نسبة إىل جـده األعـىل منيـع وا،يعي احلاجيحسان بن سعيد املن
 .»داودي«

 رِاجَ إىل حـًةَبِْس ن، بعدها راء، وكرس اجليم،بفتح احلاء املهملة: يِرِاجَاحل
ــق منهــا ســوبلــدة باحلجــاز ى اآلثــار، نــسب إليهــا أبــو منــصور عيــسى بــن  مل يب
 .)٣(»ابن خلكان« .ً لكونه ذكرها يف شعره كثرياسنجر الشاعر

بــن هــا حممــد  من،اكشَّرَل مــَمــَ مــن عةَاحــَبحــائني مهملتــني إىل ح: يِاحَاحلــ
، روى عنـه احلـافظ  قدم مرصاحياحل )٤(حممد بن عيل بن مسعود العبدري
                                                        

 ).٤/٢٩٩: (»ذيل طبقات احلنابلة« )١(
 .، وقد ترمجه جم غفري)١٨/٢٦٥ (:»سري أعالم النبالء« ترمجته يف )٢(
 ).٣/٥٠١: (»وفيات األعيان« )٣(
 .خطأ، والتصحيح من املصدر. الصدري): أ( تقرأ يف )٤(



 

 
 

١٠٧ 
 .»داودي«  .)١(»املقفى« يف  ذكره املقريزيالدمياطي
 نبه عليه .نسبة إىل احلاير الذي فيه مشهد احلسني ريض اهللا عنه: يِايرَاحل

 .»داودي«. )٢( وتبعه ابن حجر،»املشتبه«الذهبي يف 
 . إىل قريــــة مـــن قــــرى حــــوران، وكـــاف، وموحــــدة، بحــــاء مهملـــة:احلبكـــي

يف ترمجـــة عـــالء الـــدين   )٣(»طبقـــات الـــشافعية« يف ضـــبطه ابـــن قـــايض شـــهبة
 .»داودي«. كيبن عبد الرمحن احلب ةعيل بن زياد

 ســامل بــن غــنم بــن  لقــب، وفــتح الــالم، وســكون ثانيــه،بــضم أولــه: َْىلبُاحلــ
 . مـن األنـصارَىلْبُ وإليه ينـسب بنـو احلـِِهنْطَ بِمَظِِع لَىلْبُف بن اخلزرج احلوع
 .»داودي«

 ، لعظــم بطنــه لقــب ســامل بــن غــنم بــن عــوفَىلْبُواحلــ  :)٤(»القــاموس«ويف 
 ، بالــــضم وبــــضمتنيٌّيلْبُ وهــــو حـــ،ن مـــن األنــــصارْطــــَ بده بنـــو احلــــبيلَلــــَ وْنِمـــ
 .انتهى. )٥(نيَهُجَوك

                                                        
 ).٣١٥٢ترمجة رقم /٧: (»املقفى الكبري« )١(
 ).١/٢٨٥: (»تبصري املنتبه« )٢(
)٣/١٥٦ ()٣.( 
 ). ٢٨/٢٧١: (»تاج العروس«، و )١٢٦٩ص()٤(
ُحبيل، وح: يقال: أي)٥( ْ  . َبيلُ



 

 
 

١٠٨ 
 .)١( ببغدادإىل درب حبيب: احلبيبي
 .)٢(واسمه موسى ،»اإلقناع«إمام احلنابلة مؤلف : يواحلجا

 .)٣( من قرى بغدادبالكرس إىل احلدادية: احلدادي
 .»داودي« . إىل التحديثِّييثِدَ وح،املوصلب  إىل حديثة:)٤(احلديثي
 .)٦(»ج ص« . واملد، وتشديد الذال املعجمة،بالفتح: )٥(ءاََّذاحل
د  أمحـد بـن نـارص الـدين حممـ، وختفيـف الـراء املهملـة،بالفتح: اويََراحل

                                                        
عــــرف هبــــذه النــــسبة هبــــة اهللا بــــن حممــــد بــــن احلــــسن بــــن أمحــــد أبــــو القاســــم بــــن أيب غالــــب )١(

عـىل أنـساب الـسمعاين حتـت نـسبة ) ١/٣٣٩: (»اللبـاب«احلبيبي، استدركه ابـن األثـري يف 
 ). ١/٢٣٥: (»اللب«احلبيبي، وفات السيوطي التنبيه عليه يف 

). هــــ٩٦٨(اوي املقـــديس، املتـــوىف ســـنة بـــن أمحـــد بـــن موســـى بـــن ســـامل بـــن عيـــسى احلجـــ)٢(
 ). ٨/٣٢٤: (»شذرات الذهب«ترمجته يف 

 ). ٢/٢٢٧: (»معجم البلدان«: انظر)٣(
: وابــن األثــري) ٢/١٨٨(وقبلــه الــسمعاين ) ١/٢٣٩: (»لــب اللبــاب«أوردهــا الــسيوطي يف )٤(

)١/٣٤٩ .( 
: وابـن األثـري) ٢/١٩٠: (وقبلـه الـسمعاين) ١/٢٣٩: (»لـب اللبـاب« أوردها الـسيوطي يف )٥(

)١/٣٤٩.( 
 ).١٢/٣٤٨: (»جلامع األصول«  رمز )٦(



 

 
 

١٠٩ 
فـضل « كتـاب سـمع عـىل الـدمياطي )١(بن عيل بن يوسف احلراوي الكـردي

 .»داودي«، )٢(ضبطه املقريزي. »اخليل
 ً نــسبة،ف الم وبعــد األلــ، والــراء املــشددة،بفــتح احلــاء املهملــة: ايلَّرَاحلــ
 منهـا أبـو احلـسن عـيل بـن أمحـد بـن ، باألنـدلسةَّ من أعامل مرسـيالةَّرَإىل ح

 .)٣(ِّاحلسن املفرس
 منـه ، أو قبيلـة بـالرببر مشدد الالم بلـد بـاملغربةَّرالَ ح:)٤(»القاموس«ويف 

 . ذو التصانيف املشهورةايلَّرَعيل بن أمحد بن احلسن احل
 . وتشديد الالم، ومد، مفتوحتني بمهملتنيِّايلََّراحل :»تفسري البقاعي«ويف 

 ال يف اجلـيم وال يف ، مل يذكره السمعاينلقب أمحد بن حممد: احلراص
 .)٥(احلاء
 يف ، ثـم كـاف، وباملثناة الفوقيـة، وسكون الراء،بكرس املهملة: يِكَتْرِاحل

                                                        
، وهـــــو )٦/٢٧١: (»الـــــشذرات«ابـــــن العـــــامد يف :  تـــــرجم لنـــــارص الـــــدين حممـــــد بـــــن عـــــيل)١(

 .مشهور، ترمجه جم غفري
 . مل أجده يف املقفى من خالل الفهارس)٢(
 وهـو مـشهور، ترمجـه )٢٣/٤٧: (»سري أعالم النـبالء«، ترمجته يف )هـ٦٣٨( املتوىف سنة )٣(

 .جم غفري
 ).١٢٧١ص  ()٤(
 ).٢/٣٦٨: (»اجلواهر املضية« )٥(



 

 
 

١١٠ 
 قـوي ، إمام جامع البرصةراهننسب اإلمام أيب احلسن حممد بن يوسف بن 

طبقــــــات « يف  ذكــــــره ابــــــن اجلــــــزري، معــــــروف بالــــــضبط واإلتقــــــان،حمقــــــق
 .»داودي« .)١(»القراء

ة َْربَ ينـــــسب إليـــــه عبـــــد اهللا بـــــن ســـــ،يمن موضـــــع بـــــال،إىل حـــــرش: احلـــــريش
 .»داودي«. )٢(احلريش
ـ  وآخرهـــا ، وضـــمها، وتـــشديد الـــزاي املنقوطـــة،بفـــتح املهملـــة: وريُّزَاحلــ
 ترمجــة أمحــد بــن حممــد بــن  يف ضــبطها البقــاعي، إىل قريــة بدمــشق،مهملــة

 .)٤(»داودي« .)٣(عبد الرحيم احلزوري املرصي الشافعي
ـ ـ  مــــن  وحممــــد جــــد صــــاعد،بــــضم احلــــاء والــــسني املهملتــــني: اينكَُسُاحلــ
 .»داودي«. )٥(احلنفية

                                                        
 ).٢/٢٨٨: (»غاية النهاية يف طبقات القراء« )١(
 ).٥/١١: (»اإلصابة« ترمجته يف )٢(
 ).٧٩ ترمجة رقم١/٢٤٠( عنوان الزمان)٣(
 ).١١/١٠: (»تاج العروس« ونقله عن الداودي الزبيدي يف )٤(
وهــــــو خطــــــأ، . احلنفيــــــة] بــــــن[جــــــد صــــــاعد وحممــــــد ): د(و)جـــــــ(و) أ(رة يف  وقعــــــت العبــــــا)٥(

والــصواب مـــا أثبتنـــاه فــصاعد هـــو صـــاعد بــن عبيـــد اهللا بـــن عبــد اهللا بـــن حممـــد بــن أمحـــد بـــن 
) ١/٢٦٠: (»اجلــواهر املــضية«ترمجــه يف . حــسكان احلــسكاين، وهــو مــن فقهــاء احلنفيــة

 ).٢/٨٨: (»اجلواهر املضية«وحممد هو أخوه، وترمجته يف 



 

 
 

١١١ 
رشح «قــال يف  )١(ثــم رأيــت الربمــاويسكوهنا، بــ بفــتح الــشني ال : يةِشوَاحلــ
و ألهنم يقولون بوجود ْشَ ألنه إما من احل؛وية بسكون الشنيْاحلش :)٢(»ألفيته
ــــى لــــه يف كــــالم املعــــصومْاحلــــش م ألن ي أو لقــــوهلم بالتجــــس،و الــــذي ال معن

ً ويقــــال أيــــضا بــــالفتح ملــــا يــــروي أن احلــــسن ،اجلــــسم حمــــشو ونحــــو ذلــــك
 :قـة أيََلهؤالء إىل حشواء احل  ردوا : ملا تكلموا بالسقط عنده قالالبرصي
 ويقـال فـيهم ،منه األحشاء جلوانـب الـبطنو ،ًياْشَ واجلانب يسمى ح،جانبها

 .»انتهى« .غري ذلك
 منهـا ،ُرصُعمـل فيهـا احلـُ يُببخـارى إىل حملة ً نسبة،بفتح احلاء: احلصريي

 .»داودي«. )٣(ذكرها الذهبي. مجاعة من احلنفية
 .»داودي« .فَسنَِب ،منسوب إىل سكة احلظرية )٤(ًأيضا: احلظريي

 .)٥( قرية بحلب،َالْقَإىل ح: ويَالَْقاحل

                                                        
 ). هـ٨٣١(هو حممد بن عبد الدائم بن موسى الربماوي املرصي الشافعي املتوىف سنة )١(
، واأللفيـة منظومـة يف أصـول »النبذة الزكية يف القواعد األصلية رشح األلفيـة« اسمه بتاممه )٢(

 ).٦١٨-٢/٦١٧: (»إيضاح املكنون«. الفقه
 ).٢/٥٠٦: (»تبصري املنتبه«:  وانظر)٣(
 ).١/٢٥١: (»اللب«التي ذكرها السيوطي يف  أي غري )٤(
إىل : وذكـــر أهنــا نــسبة إىل شــيئني، أحـــدمها) ٢/٢٤١: (»األنــساب« أوردهــا الــسمعاين يف )٥(

، وحقـال ضـيعة بنـواحي حلـب، وتبعـه ابـن األثـري يف ...حقال وهو ذو قـالب بطـن مـن محـري
إىل ] نـسبة[ قولـه  فذكرها لكن اقترص عـىل»اللب«، أما السيوطي يف )١/٢٧٧: (»اللباب«

 .حقال بطن من محري وأغفل الوجه الثاين لذا استدركه املصنف



 

 
 

١١٢ 
 منهـا ، بنـواحي الـشامادَوَّمـن قـرى الـس )١(ً بالفتح أيضاةَمَكَإىل ح: ميكََاحل

بـن كوكـب بـن  شـامة بـن احلافظ الشمس أبو عبد اهللا حممد بن عبـد الـرمحن
 .)٢(»طبقات احلنابلة« يف  ذكره ابن رجب.عز

ـــَإىل ح: احللبـــي  ، بفـــتح احلـــاء املهملـــةبـــةَْل واحل، بفـــتح احلـــاء والـــالمبَل
َ حم، وهـــاء تأنيــث، بعــدها موحـــدة،وســكون الـــالم  ة كبــرية مـــشهورة ببغـــدادَّلـــَ

 ذكــــر ذلــــك عبــــد القـــــادر ، مقــــربة وهبـــــا، ذكــــره املنــــذري،اب األزجبــــبقــــرب 
 .)٣(»طبقات احلنفية« يف القريش
ـ َّإىل قلعـــة محـــ: ديَّامَاحلــ مـــد بـــن عبـــد  منهـــا أبـــو عبـــد اهللا حم، بـــاملغربادَ

دي املـــرصي َّامَ أبــو عبــد اهللا الـــصنهاجي القلعــي احلــ )٤(مرهـــفالــرمحن بــن 
 وتـــويف هبـــا ، ســـنة ثـــامن ومخـــسني وســـتامئة بمـــرصَدِلـــُ و،بِّالـــشافعي املـــؤد
ــــــزي. ســــــنة إحــــــدى وثامنــــــني وســــــتامئة آخــــــرســــــلخ مجــــــاد  يف  ذكــــــره املقري

 .)٥(»املقفى«
 وإىل محــراء ، عــرشة فراســخ بينهــا وبــني نيــسابورإىل احلمــراء: احلمــراوي

                                                        
 ).١/٢٥٣: (»اللب«غري ما ذكره السيوطي يف :  أي)١(
)٤/٢٩٣ ()٢.( 
 ).١/٨٩: (»اجلواهر املضية« )٣(
 .مرهب:  كذا يف النسخ، ويف مطبوعة املقفى)٤(
 ).٢٤٤٤رقم /٦: (»املقفى الكبري« )٥(



 

 
 

١١٣ 
 قريــة مــن  ومحــراء، عــىل طريــق العقيــقنــة عــىل عــرشة أميــال مــن املدياألســد

 .)١(عمل دمشق
 .)٣(بالضم إىل جد )٢(ًأيضا: ريُْماحل
 ِيصَّمــُ حممــود بــن عــيل احل:دَّبالــضم مــشد  )٤(»القــاموس«يف : ِيصَّمــُاحل

 .م أخذ عنه اإلمام فخر الدينِّلَكَتُم
 يل احلداينْمُ أشعث بن عبد اهللا احل:بضم احلاء وسكون امليم: يلُْماحل
 .)٥(عن أنس
 . بالشاماة إىل مدينة مح، وامليم،بفتح احلاء: )٦(يوََماحل
َإىل مح: ميْيَُماحل  وسـكون املثنـاة ، وفـتح املـيم، بضم احلـاء املهملـةةَمْيُ

                                                        
 ).٢/٣٠١: (»م البلدانمعج«:  انظر)١(
 ).١/٢٥٧: (»اللب« أي غري ما ذكره السيوطي يف )٢(
 واملنتــسب إليهـــا هــو حجـــاج بـــن عبــد اهللا بـــن محــرة الرعينـــي وقـــد ذكــر ذلـــك الـــسمعاين يف )٣(

لكــن أغفلـه الــسيوطي يف ) ١/٢٨٨: (»اللبـاب«ثـم ابــن األثـري يف ). ٢/٢٦١: (»األنـساب«
 .صنف هناالكالم عىل نسبة احلمري، فأورده امل

 ).٧٩٥ص ()٤(
 ).٢/٢٥٣: ( البن ماكوال»اإلكامل« )٥(
: »اللبـــــاب«وابـــــن األثـــــري يف ) ٢/٢٦٧: (»األنـــــساب« هـــــذه النـــــسبة أوردهـــــا الـــــسمعاين يف )٦(

 . فاستدركها عليه املصنف»اللب«وأغفلها السيوطي يف ) ١/٣٩١(



 

 
 

١١٤ 
مــن  )١(َبكْوَّحتـت وفــتح املـيم الثانيــة بعـدها هــاء ســاكنة قريـة بــالقرب مـن الــش

 س بن عبد املطلبلعيل بن عبد اهللا بن العبا كانت هذه القرية ،إقليم البلقاء
 .يف ترمجته )٢(ذكرها ابن خلكان

ـــَاحل َّإىل محـــــبـــــالفتح والتـــــشديد، : يِّمــ ليهـــــا  ينـــــسب إ حملـــــة بقـــــسطنطينيةةَ
 .يِّمَ وسعدون بن أبان احليِّمَحصيب احل

ـُاحل وبالكـــرس عـــيل بـــن حممـــد بـــن ، )٣( جـــدّنُبالــضم والتـــشديد إىل حـــ: يِّنــ
 .البغدادي )٤(يعي البنِِّح

ـ وكـــاألول ، )٥(الــة األزديَوَوالتخفيـــف إىل عبــد اهللا بـــن حبــالفتح : ايلَوَاحلـ
لكــــن بكــــرس احلــــاء املهملــــة نــــسبة إىل ذي حــــول األصــــغر وهــــو عــــامر بــــن 

 .ةَجَسْوَع

                                                        
: »لبلـــــــدانمعجـــــــم ا«خطـــــــأ، والتـــــــصحيح مـــــــن املـــــــصدر، وانظرهـــــــا يف . الـــــــشويك): أ( يف )١(

)٣/٣٧٠.( 
 ).٣/٢٧٨: (»وفيات األعيان  «)٢(
: »اللبـــــــاب«وابـــــــن األثـــــــري يف ) ٢/٢٨٣: (»األنـــــــساب« ذكـــــــر هـــــــذه النـــــــسبة الـــــــسمعاين يف )٣(

، وأغفـــل الثـــاين فاســـتدركه »اللــب«إال أن الــسيوطي ذكـــر الوجـــه األول فقـــط يف ) ١/٣٩٨(
 .عليه املصنف هنا

 .صدرخطأ، والتصحيح من امل. البتع): أ( يف )٤(
 ).١/٢٦٢: (والسيوطي) ١/٣٩٩: (وابن األثري) ٢/٢٨٥: ( ذكر هذا الوجه السمعاين)٥(



 

 
 

١١٥ 
 مــن أرض ببعقوبــا حملــة وز واحلــ، قريــة قــرب واســطإىل احلــوز: يِزْوَاحلــ
 .)٢(وموضع بالكوفة، )١(العراق
 .)٤( مدينةىَرْسكَ كَىضْوَوإىل ح، )٣(إىل احلوض املعروف: ِيضَْواحل
ـ ـ ـ  ســـــمع ،ا إبـــــراهيم بــــن مــــسعود منهــــ، حـــــارة بدمــــشق،آخــــره راء: يِرْيَوُاحلـ
 .)٥(ببغداد
 ارَجنِْ بلـد بـساليـبتخفيف املهملة والتحتية وآخـره الم إىل احل: )٦(ايليِاحل

ِرششــيقنــسب إليهــا حممــد بــن   بــن حممــد بــن عبــد العزيــز بــن عبــد القــادر بــن ِْ
 مـات ،اريَجنِّْ اجلييل شمس الدين أبو املكـارم بـن أيب الفـضائل الـسصالح

 .)٧(سنة تسعة وثالثني وسبعامئة
 . قريبة من عانةاتَرُ بلدة من أعامل الفإىل احليزة )٨(ًأيضا: اينَْزيِاحل

                                                        
 ).١/٢٦٣: (»لب اللباب« )١(
ينـــسب إليـــه أبـــو عـــيل احلـــسن بـــن عـــيل بـــن زيـــد بـــن : ، وقـــال)٢/٣١٨: (»معجـــم البلـــدان« )٢(

 . اهليثم احلوزي
 ).١/٢٦٤: (»لب اللباب« )٣(
و ) ٢/٣٢١: (»معجــم البلــدان«: انظــر. افر، وقيــل غــري ذلــك قيــل إهنــا بــاليمن، وقيــل باملعــ)٤(

 ).١٨/٣٠٩: (»تاج العروس«
 ).١١/١٢٢: (»تاج العروس« )٥(
 .خطأ، خمالف ملقتىض الرتتيب. احلبايل:  يف األصل)٦(
 ).٢٨/٣٨٤: (»تاج العروس«و ) ٥/١٩٤: (»الدرر الكامنة« )٧(
 ).١/٢٦٦: (»اللب« أي غري ما ذكره السيوطي يف )٨(



 

 
 

١١٦ 

 
ـ ـ ـ  ويف ، مل يـــــذكرها الـــــسمعاين،وارزمُرى خـــــُ مـــــن قـــــإىل خــــاص: ايصَاخلــ

 يف  ذكر ذلك عبد القادر القريشواد من أودية خيربأنه   )١(»خمترص البلدان«
 .)٢(»طبقات احلنفية«

الـغ َوَم البَكـِاحل«ف نَِّصُ مـ بـن موفـقمؤيدومن املنسوبني إليها أبو الفضل 
 .للزخمرشي  )٣(»النوابغرشح الكلم 

ــِانَاخل  وهــي  إىل اخلانقــاه، ويف آخرهــا هــاء، وقــاف،هــي بنــون مفتوحــة: اَق
 .رباط الصوفية

 ،يـت وهـي كلمـة فارسـية معناهـا ب، اخلوانـك مجـع خانكـا:قـال املقريـزي
 واخلوانـــك ، املوضـــع الـــذي يأكـــل فيـــه امللـــك: أي، أصـــلها خونقـــاه:وقيـــل

ــــِعُ وج، اهلجــــرة )٤(ســــنيحــــدثت يف اإلســــالم يف حــــدود األربعامئــــة مــــن  ت َل
 . انتهى.لتخيل الصوفية فيها لعبادة اهللا تعاىل

                                                        
 ).١/٤٤٦: (»مراصد اإلطالع« )١(
 ).٢/٣٠١: (»اجلواهر املضية« )٢(
 . للزخمرشي مشهور مطبوع»الكلم النوابغ«خطأ، وكتاب . التوائغ): أ( يف )٣(
 .خطأ. سبي): أ( يف)٤(



 

 
 

١١٧ 
ــــِانَاخل : )١(»املراصــــد«ويف  ة بعــــد األلــــف نــــون مكــــسورة وقــــاف تأنيــــث َق
 . انتهى.بالبيت املقدس )٢(ةيللكرام وهو متعبد ،قنااخل
 حممد بن عبـد ، وآخره نون، وختفيف املوحدة،بضم املعجمة: اينَُباخل

ضـبطه . )٣(زِعـَت قرب  إىل واديِفنََاين احلَبُاهللا بن حسن بن عطية احلارثي اخل
 .»معجمه« يف البقاعي
تبــصري ابــن « .بخـارىُ قريــة برَفـْتُ إىل خ، واملثنـاة الفوقيــة،بالــضم: ريَفـُْتاخل
 .)٤(»حجر

ْا واد يف ديـار مهـ أيضامَذِ إىل خ، واملعجمة،بالكرس: امياخلذ َ  ء ومـا،انَدً
 .)٥( بنجديف ديار بني أسد

رى ُ قريـة مـن قـ، وموحـدة، وراء مهملـة، بخـاء معجمـةإىل خربا: اخلرباوي
 تويف سنة إحـدى ،اعي الدمشقيَِقواد اخلرباوي البد منها يوسف بن ،اعَِقالب

 .وأربعني وثامنامئة

                                                        
)١/٤٤٧ ()١.( 
 .خطأ، والتصحيح من املصدر. للكراية): د(و)أ( يف )٢(
 ).٣٤/٤٧٨ (:»تاج العروس«و ) ٨/٧١: (»الضوء الالمع« )٣(
 ).١/٢٨٤: (»تبصري املنتبه« )٤(
 ).٢/٣٤٩: (»معجم البلدان«  )٥(



 

 
 

١١٨ 
 منها عيل بن رشيد بن أمحد ، من سواد بغدادإىل خربا الدجيل: اخلربوي

 .)١(بن حممد اخلربوي احلنبيل
ـ  وســـكون ، وكـــرس املوحـــدة، وفـــتح املثنـــاة، فـــسكون،بفـــتح :)٢(يتِْربَتْرَاخلــ
 مـن بـالد  يف أقـىص ديـار بكـرن زيـادْصِ يعرف بحـٌنْصِ ح: ومثناة فوقية،الراء
 .)٣(»خمترص البلدان«، كذا يف  مسرية يومنيةَيْطَلَ بينه وبني مالروم

َوخرفــة: )٤(اخلــريف ْ  ثــم فــاء مفتوحــة مــن قــرى ، فــراء ســاكنة، بخــاء معجمــةُ
بــن  يف ترمجــة اإلمــام تقــي الــدين أمحــد )٥( كــذا ضــبطه ابــن الــسبكي. نــصيبني
 .املبارك

 هبــذه النــسبة أبــو الفــتح عبــد الــسالم بــن عبــد الــرمحن بــن ُعــرف: اخلرهــي
 )٧(روين الــشافعي الكــاز اخلرهــي القــايض الــشريازي )٦(خــرانامهإبــراهيم بــن 

                                                        
َ كذا قال وهو خطأ، فعـيل بـن رشـيد هـو احلربـوي باحلـاء املهملـة ال اخلـاء املعجمـة، نـسبة )١( ْ َ

َإىل حربا من أعامل الدجيل  ).٢/١٣٠: (»إكامل اإلكامل«. َْ
 ).ب(، وما أثبتناه من )د(و) جـ( و)أ( وقع حشو وتكرار يف هذا النص يف النسخة )٢(
 ).١/٤٥٧: (»مراصد اإلطالع« )٣(
 ).ب(، وقد أحلق يف هامش النسخة )د(و) أ( هذا النص ساقط من النسخة )٤(
 ).٨/٣٠: (»طبقات الشافعية الكربى« )٥(
 .وما أثبتناه من املصدر. خراهلة): ب(خواطة، ويف): د(و)جـ(و)أ( يف )٦(
 .زوين بتقديم الراء عىل الزاي خطأالكار«): ب(و)أ( يف )٧(



 

 
 

١١٩ 
 بـــن غـــانم مـــن أهـــل العلـــم والفـــضل روى عنـــه أبـــو عبـــد اهللا حممـــد بـــن أمحـــد

 .)١( وأربعامئة كذا يف األصل سنة تسع وستني وغريه وتويف بعداحلداد
 .»رشح اهلداية«يف ديباجه  )٣(األتقاينذكره : )٢(فنيقاخلري
 قريـــة ، وبعــد األلـــف قــاف، وبعـــدها زاي،بــضم اخلـــاء املعجمــة: اقــيَُزاخل

ُلقـــــمجمــــاورة  يف ترمجـــــة أيب احلــــسني أمحـــــد بـــــن  )٥(ذكرهــــا ابـــــن خلكــــان )٤(ِ
 .اونديَّالر

ـ ـ ـ ـ يف اخلــــــاء والــــــشني   )٦(»املغــــــرب«ان ذكــــــره يف َرُمْشُإىل خــــــ: اينَرُمْشُاخلــ
 .املعجمتني

                                                        
 .، وأورد السيوطي النسبة يف األصل لكن بيض هلا)١/٤٣٧: (»اللباب« يف )١(
 .اخلريفني): أ( يف )٢(
خطـــــأ، فاألتقـــــاين هـــــو أمـــــري كاتـــــب بـــــن أمـــــري عمـــــر العميـــــد . األلقـــــاين):  د(و)ب(و) أ(  يف )٣(

 لعبـــد اللطيـــف »أســـامء الكتـــب« :انظـــر. »الغايـــة«الفـــارايب األتقـــاين ورشحـــه للهدايـــة ســـامه 
 ).٨١ص: (زاده

ُأهيــا القــايض بقـم: البيــت الـشهري):ب( كتـب بــإزاء هـذا املوضــع مــن النـسخة)٤( قــد عزلنــاك ... ِ
ُفقم َ. 

 ).١/٩٥: (»وفيات األعيان« )٥(
 ).١/٢٥٥: (»املغرب يف ترتيب املعرب« )٦(



 

 
 

١٢٠ 
 .)١( من ثغور طخارستانك مدينة بكابلَّشُإىل خ: يِكَُّشاخل

 ألن جده األعىل كان يؤم أبو طاهر بركات بن إبراهيم املسند: اخلشوعي
 . ذكره احلافظ املنذري.ي اخلشوعيِّمُسَالناس فتويف يف املحراب ف

 .)٢(»عبد القادر« .انتهى ،»الرشوط« مؤلف لقب أمحد بن عمرو:اخلصاف
ـ ـ ـ  يف ابــــن حجـــــر« . إىل خـــــصة قريــــة مـــــن أعــــامل دجيـــــل،بالــــضم: يصُاخلـ
 .)٣(»املشتبه

 إليـه كثـري َبِسُ نـال لـه  اخلطرييـةَقـُ ينـسبة إىل موضـع فـوق بغـداد: اخلطريي
 يف ابــن خلكــانذكــر ذلــك  . واخلطرييــة مــن الثيــاب منــسوبة إليــه،لــامءُمــن الع

 .)٥(بن عيل اخلطريي )٤(ترمجة سعيد
 كـذا ،انيةَطْلُّب الـسْرُ قـال قريـة بأذربيجـانَبْلَبَك َخالْلَنسبة إىل خ: ايلَخَْلاخل

                                                        
 ).٢/٣٧٣: (»معجم البلدان« )١(
 .)٢/٣٦٩: (»اجلواهر املضية« )٢(
 ).٢/٥٤٩: (»تبصري املنتبه« )٣(
 .سعد: »وفيات األعيان« يف مطبوعة )٤(
أهنـــا احلظـــريي، ) ٢/٣٦٦: (»وفيـــات األعيـــان«  كـــذا قـــال، وهـــو خطـــأ، فالـــصواب كـــام يف )٥(

 .احلظريية باحلاء والظاء: باحلاء املهملة والظاء املعجمة، واملوضع والثياب يقال هلم



 

 
 

١٢١ 
 .)١(»القاموس«يف 

 ُبَسنْـُ يانيةَطْلُّ والسال قلعة بني تربيزَخْلَ خ:للعيني »طبقات احلنفية«ويف 
مــــات يف ، )٢(اطيةَسْيــــَمُّس إمــــام اخلانقــــاه الإليهــــا اإلمــــام موفــــق الــــدين يوســــف
 .هِّطَ انتهى من خ.مجادى األوىل سنة تسع وسبعامئة

 .)٣(وريُدُوللخلخايل املرقوم رشح عيل الق
 أوحــد عبــد امللــك بــن هــذيل بــن إســامعيل التميمــي أبــو مــروان: قــيََلاخل

 مـــــن الراســـــخني يف الفقـــــه وحفظـــــه ،ف والزهـــــد والفـــــضلُّعـــــرصه يف التقـــــش
 ذكــــره .ق الثيــــابَلــــَ كــــان يلــــبس خ، واخــــتالف العلــــامء،واملعرفــــة باحلــــديث
 .تويف سنة تسع ومخسني وثالثامئة .)٤(»املدارك« يف القايض عياض
ــــوارزمي ــــــريمل: اخلــ ــــــضبطها الــــــسمعاين وال ابــــــن األث  وقــــــد ضــــــبطها يف ، ي

ـــرص البلـــدان« َْسُبـــني الـــضمة والفتحـــة مـــ :فقـــال  )٥(»خمت ـــَتْخـُقة مَرت سة ليـــست َل
 . انتهى.بألف صحيحة كذا يتلفظون به

                                                        
 ).١٢٨٦ص ()١(
 .اطية بالشني املعجمة خطأ، والتصحيح من املصدرالشميس): أ( يف)٢(
 ).٢٨/٤٣٤: (»تاج العروس« )٣(
)١/٤٦٦ ()٤.( 
 ).١/٤٨٧( مراصد االطالع )٥(



 

 
 

١٢٢ 
بإضافة خـوار  )٢(مْزَرِارأصله خو:  وقيل، بلدوخوارزم  )١(»القاموس«ويف 
 .»رزم« انتهى يف .فَِّفُخَإىل رزم ف

 وبــالراء املهملـــة ،زم بــضم أولــهِوارُخـــ :)٣(»ريْكــَم البَجــْعُم«ثــم رأيــت يف 
 ٌِّنيَ هــ: معنــى خــوارزم:اينَجــْرُ قـال اجل، والــزاي املعجمــة بعــدها،املكـسورة

 . انتهى.اهبل َبَلة ال جْهَألهنا يف سا ُهبْرَح
 القــايض ، ثـم جـيم، ثـم نـون، ثـم واو،بخـاء معجمـة مـضمومة: )٤(يَِجونُاخلـ

 .)٥(أفضل الدين
 وال ،ينيــةِمْلــد بأرَاب بَتــِكَك :)٦(»القــاموس« قــال يف ،طالِإىل خــ: يِالطــِاخل

 . أخالط:لُقَت
ـ  ،ابـــن نقطـــة »تقييــد« كـــام يف ، وختفيـــف الــالم،بكـــرس املعجمــة: يلَالِاخلـ

                                                        
 ).١٤٣٨ص()١(
َخواررزم: كذا، ويف القاموس)٢( ِ. 
ومــــصنفه هـــو عبــــد اهللا بـــن عبــــد العزيـــز بــــن أيب مــــصعب ) ٢/٥١٥: (»معجـــم مــــا اســـتعجم«)٣(

 ).ـه٤٨٧(البكري، املتوىف سنة 
َخونجــه ]: ٢٣٩ص [»القــاموس«ويف : بــإزاء هــذا املوضــع مــا نــصه) ب(كتــب يف النــسخة )٤( َ ُ

َككورجه قرية َ ُ َ. 
 . وقد ترجم له جم غفري) ٢٣/٢٢٨: (»سري أعالم النبالء«ترمجته يف )٥(
 ). ٨٥٩ص()٦(



 

 
 

١٢٣ 
 مــن أصــحاب نــسب كــذلك حممــد بــن أمحــد بــن عــيل اخلــاليل أبــو بكــرُوي

 .)١(»الطبقات« يف  ذكره ابن السبكي،املزين
 أســــتاذ اطَّيــــَاخل )٢(نياحلــــسأيب فرقــــة مــــن املعتزلــــة ينتمــــون إىل : يــــةِاطََّياخل
 .)٣(بيْعَالك

ــَاخل رشح « لــه حــواش عــىل وســىاملــوىل شــمس الــدين أمحــد بــن م: ايلَي
ـــ  ذكـــره صـــاحب . وهـــي مقبولـــة،ســـلك فيـــه مـــسلك األلغـــاز »يةِفَسالعقائـــد النَّ

 .)٤(»الشقائق«
ـ ـ  نـــسبة إىل قـــايض القـــضاة مجـــال الـــدين ابـــن خـــري ،بفـــتح اخلـــاء: يْريَاخلـ
، سـمع رجـب هـذا ً ألنه كـان غالمـا لـه؛ ينسب كذلك رجب اخلريياملالكي

 .)٦( وغريهالشامي جزء أيب اجلهم )٥(من الربهان
 أبــو ، الـدين قــايض قـضاة الـشام قطــب،بكـرس الــضاد املعجمـة: يِرضْيـَاخل

                                                        
)٢/١٨٩()١.( 
 . اختلفت املصادر يف ضبط االسم، وما أثبتناه من املصادر)٢(
 ).١/٧٥: (»لل والنحلامل«: انظر)٣(
 ).٢٨/٤٦١: (»تاج العروس«: ، وانظر)٥٧ص: (»الشقائق النعامنية« )٤(
 .خطأ، والتصحيح من املصدر. برهات): أ( يف )٥(
رجــــب بــــن يوســــف بــــن ســــليامن اخلــــريي، :  انظــــر ترمجــــة رجــــب اخلــــريي، واســــمه بتاممــــه)٦(

 ).٢/١٢٣: (»الضوء الالمع«



 

 
 

١٢٤ 
ــَ حممــد بــن حممــد بــن عبــد اهللا بــن خ،اخلــري  تــويف ، الدمــشقي الــشافعيِرضْي

نظم «يف  )١(قاله املؤلف. ثالث عرش ربيع األول سنة أربع وتسعني وثامنامئة
 .)٢(»ان يف أعيان األعيانيالعق

ة شـــيخ َبْسِ نـــ، وآخـــره قـــاف،َرسْكـــُبـــضم اخلـــاء املعجمـــة وقـــد ت: يقاخليـــو
اباإلسالم نجم الـدين أيب  وهـي ، )٤(ىَْربُأمحـد بـن عمـر الـشهري بـالك )٣(َاجلنـَّ

 وارزمخــــوأهــــل  :)٥(»خمتــــرص البلــــدان« قــــال يف ،بلــــدة مــــن نــــواحي خــــوارزم
َبوَخيقولون   .انتهى. )٦(ةْ
 . مجع كبريءاََربُ الك: وقيل،يَمْظُعَ كَىلْعُيغة فِى عىل صَْربُوالك

                                                        
 . أي السيوطي)١(
 ).١٦٢ص ()٢(
 .وما أثبتناه من مصادر ترمجته. خطأ. اخليار: يف النسخ )٣(
 .وقد ترجم له جم غفري) ٢٢/١١١: (»سري أعالم النبالء« ترمجته يف )٤(
 ).١/٤٩٨: (»مراصد اإلطالع« )٥(
 .والتصحيح من املصدر. حربة): أ( يف )٦(



 

 
 

١٢٥ 

 
ــَنــسبة إىل د: قيِابَّالــد يامن ابــن  مــات هبــا ســل،قريــة مــن شــاميل حلــب )١(قِاب

 .)٣( يف صفر سنة تسع وتسعنيامللك )٢(]عبد[
 .)٥( ذكرها ابن قايض شهبة. قرية بسوسدنجإىل دا: )٤(يالدادنج
 منها مكي بن حامد ، بقرب بغدادرى هنر امللكُ من ق،اهةَبَإىل د: الدباهي
 .)٦(»الذيل« يف  الدبيثي ذكره ابن أبو احلرم

 أبــو الربكــات ليــث بــن ، بعــدها نــون، وســكون املعجمــة،بالــضم: نيْخُّالــد
 »التكملــــة« يف املنــــذري  ه، ذكــــرنيْخُّف بــــابن الــــدأمحــــد البغــــدادي املعــــرو

 . انتهى.ة املعروفةَّبَن احلْخُّظني أهنا نسبة إىل الدو: وقال
 وهـو صـاحب دعــوة ، ومعنـاه اخليـاط،يِزْرَّنـسبة إىل احلـسني الـد: يـةِزْرَّالد

                                                        
 .بفتحها: بكرس الباء وقيل:  قال ياقوت)١(
 . زيادة من املصدر)٢(
 ).٢/٤١٦: (»البلدانمعجم « )٣(
 ).د(وما أثبتناه من . الدابجي): جـ(ويف . الداذبحي): أ( يف )٤(
 . مل أجده اآلن)٥(
 .»ذيل ابن الدبيثي« مل أجده يف مطبوعة )٦(



 

 
 

١٢٦ 
لــة بالتناســخ عــىل رأي احلــاكم بــأمر  قائدةِحــْلُ وهــم طائفــة م،احلـاكم بــأمر اهللا

 .)٢(يف تفسري يونس  )١(»ابن عادل« يراجع .اهللا
ـــية الد ـــــسبة إىل: )٣(ةَّيـــــِرَّالفارســ ـــــاب بالفارســـــية،ْرَ دأي الفـــــصيحة ن  ، وهـــــو الب

 .)٤(»مغرب« انتهى، ،بِرْ يف املعوحتقيقها
ً كان فصيحا عارفا بجميع  جورهبرامأن : »بِرْعُامل«ًثم رأيت منقوال عن  ً

يف  وقريــب مـن هـذا مــا . فكـان إذا خـرج إىل البــاب تكلـم بالفارسـية،األلـسنة
 شــتُادَرُ زىَعـَ ملـا دكـان يـسكن بلـخ )٥( والعجـم أن كـسابمفـاخرات العـرب
َوكثرت الناس إىل دينه ُ َوتغريت الرتاجم َ بابتغاء لغة فصيحة  )٦(]أمر[ اللغات َ

 فتخــري هــذا اللــسان وتكلــم بــه عــىل البــاب ،يكــون املــرتجم هبــا عــىل البــاب
 .ه يف مكاتباهتم انتهىفكانوا يستعملون

                                                        
اللبـــــاب يف علـــــوم «تفـــــسري عمـــــر بـــــن عـــــيل بـــــن عـــــادل الدمـــــشقي احلنـــــبيل، املـــــسمى :   أي)١(

 .»الكتاب
 ).١٠/٣٩٩: (»اللباب يف علوم الكتاب« )٢(
أي يف الكـــــالم عـــــىل [وقـــــد أطـــــال فيـــــه ): ١١/٢٨٩: (»تـــــاج العـــــروس« قـــــال الزبيـــــدي يف )٣(

شــيخ شــيوخ مــشاخينا الــشهاب أمحــد بــن حممــد العجمــي يف ذيلــه عــىل ] الفارســية الدريــة
 .لب اللباب للسيوطي

 ).١/٢٨٥: (»املغرب يف ترتيب املعرب« )٤(
 .كسار) : جـ(، ويف )ب(و)أ( كذا يف)٥(
 ).د(و) ب(من  زيادة )٦(



 

 
 

١٢٧ 
ـــَثـــم ك  : أصـــحابنا املوثـــوق بمعرفتـــه بلغـــة الفـــرس مـــا نـــصهُ بعـــضَّ إيلَبَت

 وهــي ، وتــشديد اليــاء، وكــرس الــراء املهملتــني،ة بفــتح الــدالَّيــِرَّالفارســية الد
 وهــي عنـــدهم ،ْرَ إىل دٌ منــسوبة،ى مــن لغــات الفــرس اخلمــسةَحْصُاللغــة الفــ

 ، أرض يف شــــرياز: ومنهــــا، الــــوادي: ومنهــــا، البــــاب:موضــــوعة ملعــــان منهــــا
ْ بــــاب هب: ثــــم اختلفــــوا فقيــــل، هــــذه اللغــــة منــــسوبة إىل البــــاب:فقيــــل ن بــــن َمــــَ

 أمـــر ،سْرُ ومهـــا مـــن ملـــوك الفـــ، بـــاب هبـــرام بـــن يزدجـــرد:وقيـــل، )١(يارِدنِْســـفا
 والدفاتر أحدمها علامء عرصه أن خيرتعوا له لغة فصيحة يكتب هبا األوامر

منـــسوبة إىل واد يف شـــرياز لغـــة أهلـــه أفـــصح :  وقيـــل.فنـــسبت اللغـــة إىل بابـــه
َ أيضا اسمها دمنسوبة إىل أرض يف شرياز:  وقيل.لغاهتم لغة أهلها أحسن  ْرً

 .لغات الفرس انتهى
ًاعلم أن كالم الفرس قديام : »التنبيه«يف كتاب  )٢(فهاين األصمحزةوعن 

 ،ســــيةِارَ والف،ةَّيــــِرَّ والد،ويــــةَلْهَ الف: وهــــي،كــــان جيــــري عــــىل مخــــسة ألــــسنة
ْوالـــرس، )٣(يـــةواخلوز  وأمـــا ، وتطلـــق الفارســـية ويـــراد هبـــا مـــا يعـــم الكـــل،انيةَيُّ

                                                        
 .خطأ. اسفديار): د(و)أ( يف )١(
أســـــامء «: ، وانظـــــر لكتابـــــه)ب(أجهـــــزة األصـــــلهاين، خطـــــأ، والتـــــصحيح مـــــن ): د(و)أ( يف )٢(

 ).١٠٦ص: ( لعبد اللطيف زاده»الكتب
تـــاج «اخلوارزميـــة، والتـــصحيح مـــن املـــصادر كــــ ):جــــ(اخلوزميـــة، خطـــأ، ويف ): د(و)أ( يف )٣(

 ).١/١٦٩: (» العلومأبجد«و) ٣٠/١٩٩: (»العروس



 

 
 

١٢٨ 
 وهي لغـة منـسوبة إىل ،وية فكان جيري هبا كالم امللوك يف جمالسهمَلْهَالف
ــْهَف  ، ومــاه هناونــد،يَّ والــر، أصــفهان:ي اســم يقــع عــىل مخــسة بلــدان وهــ،ةَل

َومه  . انتهى، وأذربيجان،انَذَ
 ثـم راء ، ثم ألـف، ثم ميم، وسكون الزاي،بكرس الدال املهملة: يِارَمْزِّالد

 ،ومل يــزد عــىل ذلــك، )١( كــذا ذكــر ابــن قــايض شــهبة، يــاء نــسبة ثــم،مكــسورة
يف ترمجــة الــشيخ كــامل الــدين   )٢(»الكــربى« يف وكــذا ضــبطها ابــن الــسبكي

 ، ثــم موحــدة، ثــم ســني مهملــة، واملعجمــة، بفــتح الكــافاسبَشَأمحــد بــن كــ
 .يِارَمْزِّابن عيل الد

 ، ثــم نــون مفتوحــة، وشــني معجمــة ســاكنة،بفــتح الــدال املهملــة: اويَنْشــَّالد
 .)٣( األدنى بلدة من صعيد مرصانَْشَإىل د
مـن  بجبـل قريـب  )٥(بمغـارة وهـو شـخص قاعـد ،والـد حممـد: )٤(كيَمَدْمَّالد
 ،ق رأســه قلنــسوة تغطــي رأســه وفــو،سرته مــن الثيــابيــ وعليــه مــا روانثــإقلـيم 

                                                        
 ).٢/١٠٠: ( له»طبقات الشافعية« )١(
 ).٨/٣١: (»طبقات الشافعية الكربى« )٢(
 ).٢/١٣٠: ( البن قايض شهبة»طبقات الشافعية« )٣(
مــــن هــــذا الكتــــاب يف الكــــالم عــــىل هــــذه ) ٢٧/١٦٢: (»تــــاج العــــروس« أفــــاد الزبيــــدي يف )٤(

 .النسبة
 .»لضوء الالمعا«بمفازة، وما أثبتناه من ): أ( يف )٥(



 

 
 

١٢٩ 
 فـإذا قربـوا منـه وصـلوا عـىل رسـول اهللا ،ًوالناس يدخلون عليه أفواجا لرؤيته
 إنــــه مـــات مــــن مـــدة تزيــــد عــــىل : ويقــــال،صـــىل اهللا عليــــه وســـلم حــــرك رأســـه

 : قيـل،ستقبل القبلـةُشهد مـ وهو جـالس عـىل كيفيـة جلـوس التـ،أربعامئة سنة
 ،بــل أصـرب ســاعة: وسـبب ذلـك أن شــيخه أعلمـه بـدخول الوقــت ليـؤذن فقـال

ــت إال دمــدمكي:  فقــال لــه شــيخه، مقالتــهُيــدِعُ وهــو ي،ر عليــه أمــرهَّفكــر  ،مــا أن
 ، ضـع رجلـك عـىل قـدمي اليمنـى وانظـر نحـو الـسامء: فقال له، ساعايت:أي

ًففعل فرأى بابا مفتوحا إليها  فقـال ،ًديكا قد فرش أجنحته وهو يؤذن ورأى ،ً
 ، إين ال أؤذن يف األوقـات اخلمـسة إال بعـد هـذا الـديك:له صاحب الرتمجة
 ،ه، فاســــتجيب دعــــاؤ أو ال تــــبىل، ال أبــــالك اهللا: أيَمــــرزا،: فقــــال لــــه شــــيخه

 ْنِك مــَلــْهَد أَرَوبــ )٢(ٌمطــر عظــيمل عليــه ِســْرُدفنــه يف الــرتاب فأ )١(إن متــر: وقيــل
ْعـسكره  التوبـة يـا شــيخ : ويقـول،يتمـرغ يف األرض )٤(]صـار[ً خلقـا بحيـث  )٣(َ
 .)٥(»الضوء« انتهى من .حممد

                                                        
 . اسم وايل)١(
ْوهو قلب. عظيم مطر:  يف النسخ)٢( َ. 
 ).ب(وما أثبتناه من املصدر و. ممن غسلوه): د(و) جـ(و) أ( يف )٣(
 .»الضوء الالمع« زيادة من )٤(
 .حممد بن الدمدمكي): ٧/٢١٢()٥(



 

 
 

١٣٠ 
 )١(، ذكره ابن السبكي وضم املوحدة، وسكون النون،بضم الدال: ُيلبْنُّالد

املعــــروف  األنبــــاري، أبــــو العبــــاس يف ترمجـــة أمحــــد بــــن نــــرص بــــن احلــــسني
 .)٢( ثامن وتسعني ومخسامئة تويف باملوصل سنة،يلُبْنُّمس الدبالش
 .)٣(»الصحاح« كذا يف .ٌّييَنُّ ود،ُّويَيْنُّ د: ويقال،نياُّ إىل الدًنسبة: اوييْنُّالد
 وهي أكرب ، ثم حتتانية، قبل الالم، وسكون اهلاء، املهملةبكرس: ِيلْهِّالد

 .)٤( أحد علامء احلنفية منها عمر بن إسحاق اهلندي،مدن اهلند
 .)٦(»مقريزي«. )٥( من قرى ديار بكرْنيَنُإىل د: ِيْنيَنُّالد
ووجـــه القـــول أن : )٧(»درة الغـــواص« قــال يف .مـــن حيمـــل الـــدواة: ايتَوَّالــد
 . إىل آخره.. ألن تاء التأنيث حتذف يف النسب؛يِوَوَ د:يقال
 منهــا ،كــربىة الَّلــَحَ قــرب املقريــة بمــرص )٨(إىل حملــة الــداخل: يلِاخَوَّالــد

                                                        
 ).٦/٦٧: (»طبقات الشافعية الكربى« )١(
 .ودنبل قرية من األكراد بنواحي املوصل): ٢/٥٧٥: (»التبصري« قال احلافظ يف )٢(
 ).٢١٥ص ()٣(
 ).٢٨/٥١٣: (»تاج العروس«  )٤(
 ).٢/٣٦١: ( امللحق بلب اللباب»خمترص فتح رب األرباب«:  انظر)٥(
 . مل أجده يف املقفى من خالل الفهارس فلعله يف القسم املفقود)٦(
 ).٢٨ص ()٧(
، أمـا الــسخاوي يف )٢٨/٣٢٥: (»تـاج العـروس«  كـذا يف النـسختني، وهـو املوافـق ملــا يف )٨(

 .الدواخيل نسبة ملحلة الدواخل من الغربية: فقال) ١١/٢٠١: (»الضوء الالمع«



 

 
 

١٣١ 
غــرق ببحــر  )١(لزاهــد الـشيخ أمحــد بـن عــيل الـشافعيشـيخنا العالمــة العامـل ا

 .-رمحه اهللا تعاىل-ل ْيالنِّ
 .)٣(ونُرَازَ إىل قرية بك، وختفيف النون،بالفتح: )٢(اينَوَّالد
 بعــدها يــاء ، والكــاف، وكــرس الــراء، وســكون الــواو، بــضم املهملــة:يِكِرْوُّالــد

 .)٤(ب ابن الشحنةُِح كذا ضبطها امل. وهو الذي يلفظون به،أخرية كياء النسبة
ـــَاوَموُّالد ــ  يف ين ذكرهـــــا الـــــسمعا وطربســـــتانيَّإىل ناحيـــــة بـــــني الـــــر: )٥(ديْن

ــَاوَومُّالد: فقــال )٦(»معجــم شــيوخه« أمحــد بــن احلــسني بــن  )٨( البــاركثي)٧(يدْن
بـإزاء عبـد القـادر  »طبقات احلنفية« هبامش  املحب بن الشحنةَبَ وكت،عيل

                                                        
 ).٢٨/٣٢٥: (»تاج العروس«:  انظر)١(
 ).١١/٢٠٢: (»الضوء الالمع« )٢(
 ).٤/٤٢٩: (»معجم البلدان« بتقديم الراء، خطأ، وانظر »كارزون« وقع يف النسخ )٣(
وللمحــب بــن شــحنة . ودورك مــن بــالد الــروم): ٢/٣٠٨(» اجلــواهر املــضية«ل القــريش يف  قــا)٤(

 .تعليقات عىل هامش اجلواهر املضية كام سيأيت فيظهر أنه ضبطها بإزاء هذا املوضع
ُّالـــدمناوي، وهـــو ):جــــ(الدمناونـــدي،ويف ): د(و)أ(، ووقعـــت يف )ب(ُ الكلمـــة طمـــست يف )٥(

 ملــــا يــــأيت يف رشح النـــسبة، وملوضــــعها مــــن الرتتيــــب، وإال خطـــأ، ومــــا أثبتنــــاه هـــو املوافــــق
 .ُدماوندي: فالذي يف املصادر

)١/١٦١ ()٦.( 
: »معجــــم شــــيوخ الــــسمعاين«، ويف مطبوعــــة )ب(خطــــأ، ومــــا أثبتنــــاه يف . الــــدوماودين): أ(يف  )٧(

 .ُّالدماوندي
البــاركثي نــسبة ، و»معجـم شــيوخ الـسمعاين«الــداركثي، ومـا أثبتنــاه مـن مطبوعــة :  يف النـسخ)٨(

 ).١/٢٥٤: (»األنساب«. إىل قرية باركث من قرى سمرقند



 

 
 

١٣٢ 
وضـــبطها بــــالقلم بــــضم   )٢(»البلــــدان«ذكرهــــا يف : قلـــت:  مــــا نــــصه )١(القـــريش
 .)٣(اوندَبْنُ لغة يف د: وقال،الدال
: رْهَ ود.بْلُّ الرجل الص:يِرْوُهَّ والد.القائل ببقاء الدهر )٤(ُّمَضُوي: يِرْهَّالد
 نـسبة إليهـا عـىل غــري :بالــضم )٥(يِورُهُّ والـد. وأبـو قبيلـة،دون حـرضموت ٍواد
 .)٦(»قاموس« انتهى .ّنِسُ والرجل امل،قياس
ـــغ رشف الـــدين أبـــو عبـــد اهللا حممـــد بـــن : رييِصـــَالَّالد اإلمـــام املحقـــق البلي

 الـصعيد واآلخـر كـان أحـد أبويـه مـن بوصـري، )٨( الـصنهاجي)٧(محـادسعيد بـن 

                                                        
الدريـــيش، والـــصواب مـــا أثبتنـــاه، ):جــــ(،ويف )ب(الفـــديش، والكلمـــة حمتملـــة يف ): أ( يف )١(

ومعنــى العبــارة أن ابــن الــشحنة ذكــر هــذا الكــالم بــإزاء كــالم القــريش عــىل نــسبة الدماونــدي 
 ).٢/٣٠٧: (من طبقاته

)٢/٤٦٢ ()٢.( 
، ومــــا أثبتنــــاه مــــن مطبوعــــة )ب(خطــــأ، ومل يظهــــر نقــــط الكلمــــة يف . ديناونــــد): د(و) أ( يف )٣(

: فقـــــال) ٢/٤٩٦(وقـــــد ذكـــــر الـــــسمعاين هـــــذه النـــــسبة . ، وهـــــو الـــــصواب»معجـــــم البلـــــدان«
 ...وبعض الناس يقولون دماوند بامليم، والصواب األول... الدنباوندي

 .، واملصدر)ب( من وما أثبتناه. بضم): د(و) جـ(و) أ(  يف )٤(
 .ُّالدهري: »القاموس« يف مطبوعة )٥(
 ).٥٠٥ص ()٦(
 .خطأ. عامد): أ( يف )٧(
 .وغريها) ٥/٤٣٢: (»شذرات الذهب«و ) ٣/١٠٥: (»الوايف بالوفيات« ترمجته يف )٨(



 

 
 

١٣٣ 
ــِّكُرَ فمــن دالص  ، ثــم اشــتهر بالبوصــريي،ت النــسبة فــيهام فقيــل الدالصــرييَب

 وتـويف سـنة أربـع ، ولد سـنة ثـامن وسـتامئة، ولعلها بلد أبيه فغلبت عليه:قيل
 .البن حجر  )١(»رشح اهلمزية«ًصا من َّخَلُ انتهى م.تامئةوتسعني وس

 كـورة بـصعيد ، وآخـره صـاد مهملـة،ص بفـتح أولـهَالَد :)٢(»املراصد«ويف 
 . معدودة يف كور البهنسا، مدينتهاوالية واسعة دالص ،يب النيلْرَ غ،مرص
 .)٣(»قاموس« .صارى النَُّانَخ،يرَّصاحب الد: اينَرْيَّالد
 أول كـذا بخـط القـسطالين. )٤(ةنَْحِّأمحد بن أيب طالب بن الش: ّينِرْقُرمْيَّالد
 .إسناده
 منهـا ، قريـة بمـرصةَمـَِي إىل د، فمـيم، فتحتانيـة مفتوحـة،بمهملة مكسورة: ميَيِّالد

 .)٥( ممن أخذ عن احلافظ ابن حجر، احلافظيِمَيِّالفخر عثامن بن حممد الد

                                                        
 :ً بيتا، مطلعها٤٥٧ قصيدة اهلمزية يف املدائح النبوية للبوصريي، حتتوي عىل )١(

  بيــــــاءكيـــــف ترقـــــى رقيـــــك األن
 

ـــــا ســـــامء  ـــــا طاولته ـــــا ســـــامء م   ي
 . الشهرية، فتلك تعرف بامليمية»الربدة« وهي مطبوعة، وهي غري قصيدة   

)١/٥٣١ ()٢.( 
 ).١١/٣٤٣: (»تاج العروس«: وانظر) ٥٠٦ص ()٣(
 ).٤/٨٨: (»العرب يف خرب من غرب« )٤(
 ).٥/١٢٥: (»الضوء الالمع« ترمجته يف )٥(



 

 
 

١٣٤ 

)١( 
ان أنـه َهـْرُعـن ابـن ب  )٢(»املـصباح املنـري« نقـل يف .نـسبة إىل الـذات: الذايت

ــ؛يِوَوَ والــصواب ذ: قــال،أَطـَخ  بــام ُهَّدَ ثــم ر، االســم إىل أصــلهُّدُرَة تـَبْس ألن النِّ
 .يطول ذكره فراجعه

 ، ال يقــال الــذايت منــسوب إىل الـــذات:)٣(» الكــايف«عــن  »التــرصيح«ويف 
وال جيــــوز أن تكــــون املاهيــــة ذاتيــــة وإال لــــزم انتــــساب الــــيشء لنفــــسه وهــــو 

ويــة حتــى يلــزم ذلــك بــل إنــام هــي َغُِل ألنــا نقــول هــذه التــسمية ليــست ب؛ممنــوع
 . انتهى. ذلكُدِرَاصطالحية فال ي

 قريـة بـصعيد واَرَ إىل ذ، بعـدها واو، والـراء،بفتح الـذال املعجمـة: يِوَرَّالذ
ـــُ إليهــا ي،مــرص  احلـــسن عــيل بـــن أيب  القــايض الوجيـــه ريض الــدين أبــوُبَسنْ

ـــى املعـــروف بالـــذروي )٤(احلـــسن أيب يف ترمجـــة  )٥(ذكـــره ابـــن خلكـــان. حيي
                                                        

فـصل هنـا : (ذال يف صلب النص فكتب يف احلاشـية اليمنـى فات الناسخ أن يبوب طرف ال)١(
 ).حرف الذال

)١/٢١٢ ()٢.( 
 ).ب(الكايت، وما أثبتناه من ): د(و) جـ(و) أ( يف )٣(
  .واملصدر) جـ(و) ب(خطأ، والتصحيح من . احلسني): د(و) أ( يف )٤(

 ).٤/١٤٥: (»وفيات األعيان« )٥(



 

 
 

١٣٥ 
 .سيف الدولةباملبارك بن عيل امللقب  )١(امليمون
 قريـة عـىل مـرحلتني مـن ارَمِ إىل ذ،فتحهابكرس الذال وبعضهم ي: اريَمِّالذ
 .انتهى. )٢( اسم مدينة صنعاءإن ذمار: ، وقيلصنعاء
 . ناحيــة عــىل نــصف يــوم مــن زبيــدالَوُ وذ،بــضم الــذال املعجمــة: ايلَوُّالــذ

 يف ترمجـــة أمحـــد بـــن موســـى بـــن عـــيل بـــن عجيـــل ذكرهـــا ابـــن قـــايض شـــهبة
 .)٣(»طبقات الشافعية« من ،اليمني

                                                        
 .خطأ. ابن امليمون): أ( يف )١(
 ).٣/٧: (»البلدانمعجم « )٢(
)٢/١٦٩ ()٣.( 



 

 
 

١٣٦ 

 
 . وغريه، رابطة ابن سعد:)١(خزيمة يف أسد بن : ابطيَّالر
 إىل بيـــع ، وتـــسكني الثانيـــة، وتـــشديد األلـــف األوىل، بفـــتح الـــراء:سْاَّأَّالـــر
 .)٤(»ص« .)٣(ً ختفيفا)٢(وربام قيل بالواو ،وس املطبوخةُؤُّالر

كان أصل : )٥(قال املصنف. ازيان بلدة من عمل أربلَنسبة إىل ر: اينَيْازَّالر
 .والد احلافظ العراقي منها

 قبيلة من راشد وإىل ،. وأخرى بمرص، قرية ببغدادإىل الراشدية: الراشدي

                                                        
 .وكالمها خطأ، والتصحيح من املصادر. جزيمة): ب(ويف . جذيمة): د(و)أ( يف )١(
َّالرواس:   أي)٢( َّ. 
 .خطأ. ًختفيفا] و[بالواو ): جـ(و) د(و) أ( يف )٣(
حيتمـل أنـه إشـارة : »ص«ًبـإزاء هـذا املوضـع معلقـا عـىل احلـرف ) ب( كتب ناسخ النـسخة )٤(

 .هـ.أ.  إن كان بالضاد، أو إشارة إىل األصل إن كان بالصاد، فراجعه»الضوء الالمع«إىل 
عـىل ) ١/٣٦٠( حيث تكلـم هنـاك »لب اللباب«: الذي يظهر يل أنه إشارة لألصل: قلت

: وابــــن األثـــــري) ٣/٩٨(وتكلـــــم عليهــــا قبلــــه الـــــسمعاين . نــــسبة الــــرواس حتـــــت الــــرؤايس
َّيف الرواس) ٢/٣٩( َّ. 

 ).٢٤٥ص: (»طبقات احلفاظ«ي يف  أي السيوط)٥(



 

 
 

١٣٧ 
َوحييــانبــن عبــد اهللا بــن   إليهــا الــشيخ حــسنَبِسُ نــ،الرببــر َِ األســتاذ أبــو عــيل  )١(ْ

 .)٢(»لقراءطبقات ا« ذكره الذهبي يف ،الراشدي التلمساين املغريب
َّالرباين قبـاين ر: بزيـادة األلـف والنـون، كـام يقـال » الرب «منسوب إىل : )٣(َّ
 .»بقاعي«. وحلياين

ة َّبـَّ نـسبة إىل الر، وتـشديد املوحـدة الـراء املهملـة املـشددة،بفـتح: اويَّبَّالر
يف ترمجـــة عـــيل بـــن  »مـــهمعج« يف  ضـــبطها البقـــاعي،قريـــة بكـــرك الـــشوبك

 .)٤(اويَّبَّإبراهيم بن حممد بن عبد الرحيم الر

                                                        
معرفــة القــراء «دحيــار، خطــأ، والتــصحيح مــن املــصادر التــي اعتنــت بــضبطه كـــ :  يف النــسخ)١(

 ).١٢/٧٨(» الوايف بالوفيات«، و»الكبار
 ).٢/٧٠١: (»معرفة القراء الكبار« املسمى بـ )٢(
ِعلــم ]: ١١١ص [»القــاموس«يف : بــإزاء هــذا املوضــع مــا نــصه) ب( كتــب هبــامش النــسخة )٣(

املتألـــه العـــارف بـــاهللا تعـــاىل، واخلـــرب املنـــسوب إىل : إىل الـــرب مـــشددة، والربـــاين: ربـــويب
ًالربــــان، وفعــــالن يبنــــى مــــن فعــــل كثــــريا كعطــــشان وســــكران، ومــــن فعــــل قلــــيال كنعــــسان، أو  ََ َ ً َ َ ََ ْ َِّ َّ

فظــة إهلــي، ونونــه كلحيــاين، أو هــو ل: اهللا تعــاىل، فالربــاين كقــوهلم: منــسوب إىل الــرب أي
 .ُْرسيانية

: العلـامء لقيـامهم بالكتـب والعلـم، وقيـل: الربـانيون«: ُكام كتـب هبـامش الـصفحة العلـوي
ألهنــم أصــحاب العلــم وأربابــه، وزيــدت النــون عــىل : نــسبوا إىل علــم الــرب تعــاىل، وقيــل

ِّريب«: ًلغة، ويقال فيه أيضا ُّربيون«:  عىل اإلضافة، ومنه»ِ ِّ ِ«. 
 ).٣٥٢رمجة رقم ت٤/٩( عنوان الزمان )٤(



 

 
 

١٣٨ 
مؤلف  )١(اجي املغريبَرْجَّالعالمة حسني بن عيل بن طلحة الر: يِاجَرْجَّالر

 يف تفـسري ذكـره القـسطالين .)٢(»يف املسائل اجلليلةالفوائد اجلميلة «كتاب 
 .»مل يكن«

 نـــسبة إىل منيـــة ، آخـــره نـــون، وفـــتح الـــدال املهملتــني،بـــضم الـــراء: نــيْيَدُّالر
 يف ترمجـة القـايض  ذكر ذلـك البقـاعي. بمرص قرية من أعامل الرشقيةينَدُر

 .)٣(شمس الدين حممد بن حممد بن حممود الشافعي
 مــن  مدينــة مــن أعــامل القــريوانادةَّقــَ نــسبة إىل ر،بتــشديد القــاف: اديَّقــَّالر

أمحــد بــن  )٥(]بــن[يف ترمجــة احلــسني  )٤(ذكــر ذلــك ابــن خلكــان. بــالد أفريقيــة
 .حممد بن زكريا املعروف بالشيعي

، )٦(يف عــيل بـن حممــد بـن احلــسن احلنفــي باملوحــدة نـسبة الــرش:ايبَكـِّالر
 .كان عنده ركاب النبي صىل اهللا عليه وسلم فنسب إليه

ــْنَّالر  منهــــا أبــــو القاســــم حممــــد بــــن ،ان مــــن بــــالد املغــــربَجــــْنَإىل ر: اينَجــ
                                                        

 ).هـ٨٩٩( املتوىف سنة )١(
 .»الفوائد اجلميلة عىل اآليات اجلليلة«: ، وسمى كتابه)١٦٧ص: (»هدية العارفني« )٢(
 ).١٠/١٨: (»الضوء الالمع« وترمجه السخاوي يف )٣(
 ).٢/١٩٣: (»وفيات األعيان« )٤(
 . ما بني املعقوفتني زيادة من املصدر)٥(
 ).٤/١٢٠: (»الدرر الكامنة«، )هـ٧٠٨( املتوىف سنة )٦(



 

 
 

١٣٩ 
  ذكره احلافظ بن حجـر. من أهل محص،إسامعيل بن عبد امللك الرنجاين

 .)١(»التبصري«يف 
ـــيَبْوُّالر  وتـــاء ، بعـــدها موحـــدة مفتوحـــة، وســـكون الـــواو،بـــضم املهملـــة:  ت
بــن ســيف بــن عــساكر بــن ن يوســف  نــسبة مكــي بــن عمــر بــن أمحــد بــ،تأنيــث

  ذكره ابن رجب. األصل املرصي )٤( املقديس)٣(يتَبْوُّالر )٢(شبيب بن صالح
ً كـــان يـــذكر أنـــه ينـــسب إىل روبـــة ويـــذكر نـــسبا :قـــال، »طبقـــات احلنابلـــة«يف 

 ولست أعـرف روبـة : وقال املنذري: قال، هو صحايب: ويقولون،ًمتصال به
 . انتهى، إن روبة بلد بالشام: وكان بعض شيوخنا يقول،هَرَكَ ذْنَ وال م،هذا

 ، وضــــبطها بــــضم الــــراء املهملـــــة،شامأهنــــا بلــــدة بالـــــ )٥(وجــــزم املقريــــزي
 ذكر ذلـك يف ترمجـة حرمـي بـن حممـود بـن ، وفتح املوحدة،وسكون الواو

 .عبد اهللا

                                                        
 .من أهل محص األندلس: ، قال)٢/٦٦١: (»تبصري املنتبه« )١(
): ٤/١٧١( البــن رجــب »ذيــل طبقــات احلنابلــة« كــذا يف النــسختني، وجــاء ســياق نــسبه يف )٢(

وزاد يف ... مكــي بــن عمــر بــن نعمــة بــن يوســف بــن عــساكر بــن عــسكر بــن شــبيب بــن صــالح
 ]...بن سيف[بن يوسف : )٣/٤٠: (»املقصد األرشد«

 .خطأ. الرويتي): أ( يف )٣(
 .وما أثبتناه من املصدر. العدي: العديني، ويف بعضها:  يف بعض النسخ)٤(
 ).١١٢٩ترمجة رقم / ٣: (»املقفى الكبري« )٥(



 

 
 

١٤٠ 
ُفـا رُّقَلَت: اينَوحـُّالر  نقـل املــصنف يف ، بـضم الــراء أشـهر مـن فتحهـا،ًانيـاَوحً

 .فَّيَكُاين ال يَوحُّف الرُّقَلَ أن التعن شيخه الكافيجي »الفتاوى«
 ،احـةَّ الر: وبـالفتح، ما به حيـاة األنفـس:وح بالضمُّالر :)١(»القاموس«ويف 
ــ،وحُّ مـا فيـه الـر:وحـاين بالـضمُّ والر،بِّيـَ ط:حـاينْوَومكـان ر بة ْس وكـذلك النِّ
 .نِك واجلََلإىل امل

                                                        
 ).٢٨٢ص ()١(



 

 
 

١٤١ 

 
 بميم فخاء معجمة فمثناة فوقية ابن حممود بن حممد بن ختارـُم: الزاهدي

مـــــات ســـــنة ثـــــامن  ،»القـــــدوري« شـــــارح ،أمحـــــد بـــــن أمحـــــد اإلمـــــام احلنفـــــي
 .لعبد القادر )١(»طبقات احلنفية«ومخسني وستامئة من 

 .)٢(»تبصري«، انتهى بريَّبفتح أوله نسبة إىل عبد الرمحن بن الز: برييَّالز
 ابــــن ، وفــــتح البــــاء أي املوحــــدة، بــــضم الــــزايْريَبُّالــــز :)٣(»القـــاموس«ويف 
ابن : )٤(ريِمَأَ وك. صحابيون،الةَ وابن أيب ه، وابن عبيدة، وابن عبد اهللا،العوام

ا َّري ملــَبُّاهللا هــو القائــل لعبــد اهللا بــن الــز وعبــد ،بريَّ وجــده الــز،عبــد اهللا الــشاعر
َ اهللا ناقة محَنَعَل: )٥(ُهَمَرَح وعبد الرمحن ابن ، )٦(اَهَبِاكَ ورَّإن:  فقال،ي إليكِنْتَلَ
 . انتهى، صحايبيِاطَبري بن بَّالز

                                                        
 ).٢/٣٧١: (»اجلواهر املضية« )١(
 ).٢/٦٥٦: (»تبصري املنتبه« )٢(
 ).٥١٠ص ()٣(
 .بري بفتح أولهَّالز:  أي)٤(
 .من العطاء:  أي)٥(
َإن اهللا لعن الناقة وراكبها:  أي)٦(  ).١١/٤٠٣: (»تاج العروس«. َ



 

 
 

١٤٢ 
 مـن )١(ء إىل زرزاً نـسبة،دودة ثـم ألـف ممـ، بيـنهام راء،بمعجمتـني: يئاَزْرِّالز

 يف ترمجـــة الـــشيخ عبـــادة شـــيخ  البقـــاعيضـــبطها الربهـــان. ضـــواحي القـــاهرة
 .)٢(املالكية
ـــْرَّالز  بلـــد ، ثـــم جـــيم، ونـــون مـــضمومة، وســـكون الـــراء،بفـــتح الـــزاي: يِوجُن

ـــــْرَّ منهـــــا برهـــــان اإلســـــالم الز،بـــــام وراء النهـــــرمـــــشهور   تلميـــــذ مؤلـــــف وجيُن
 .)٤(ةنَْحِّعن ابن الش )٣(»اهلداية«

ـــِرَّالز ـــِرَنـــسبة إىل ز: اينَرْي خ عـــىل ِراســـَ بنحـــو ســـبع ف حتـــت بغـــداد قريـــةانَرْي
 .)٥(لةْجِد

ــ، )٦( جبــل بــبالد املغــربنــسبة إىل زغــوان: اينَوْغــَّالز اهــد أبــو َّ إليــه الزَبِسُن
 ســنة ، قـدم إىل مـرص أخـذ عـن أيب مـدينعبـد اهللا حممـد بـن عبـد اهللا املغـريب

                                                        
زرزا بالكــــرس ثــــم : بــــإزاء هــــذا املوضــــع يف احلاشــــية مــــا نــــصه) جـــــ(  كتــــب ناســــخ النــــسخة )١(

. السكون وزاي أخرى قرية من الصعيد األدنى بينها وبني الفسطاط يومـان يف عـرض النيـل
 ].٣/١٤٦.[»معجم«

 ).٢٥٩ ترمجة رقم ٣/٥٣(» عنوان الزمان «)٢(
 ).٢/٣١٢: (»اجلواهر املضية« )٣(
 .»اجلواهر املضية« يظهر أنه نقله عن حواشيه عىل )٤(
 ).٣/١٤٠: (»معجم البلدان« )٥(
 ).٣/١٤٤: (»معجم البلدان« )٦(



 

 
 

١٤٣ 
 وتــويف هبــا يف القعـــدة ،ثــامن وتــسعني ومخــسامئة وعمــره نحـــو ثالثــني ســنة

 .)١(»مقفى« .سنة ست ومخسني وستامئة
ع شــمس الــدين أبــو عبــد ِارَالبــ اإلمــام العــامل ،حممــد بـن إبــراهيم: الــزنجييل

ـــــــزنجييل الدمـــــــشقي احلنفـــــــي املقـــــــرئاهللا ـــــــب ال  مـــــــدرس الزنجيليـــــــة ، النقي
 )٢(»طبقــات القـــراء« انتهــى مــن . وســتني وســتامئةتــسع مولــده ســنة ،والبلخيــة
 .للذهبي
ه الرتمجـــة وهـــو احلـــسني بـــن حييـــى  هـــذمل يـــذكر الـــسمعاين: ستيَيـــْوُدْنَّالز

 .وله نظم يف الفقه ،)٣(»روضة العلامء« له كتاب احلنفي
 .)٥(»أبو« ة ولعله سقط منه لفظ.اسمه عيل: )٤(قال عبد القادر

ــاَرَدْنَّالز ــ ــــالفتح: ِيشْم  ،د الــــدال املفتوحــــة راء مهملــــة وبعــــ، ثــــم الــــسكون،ب
مــن  »اهلدايـة« جـد صـاحب  وهـي نـسبة عمـر بـن حبيـب،وآخـره شـني معجمـة

 .)٦(احلنفية
                                                        

 ).٢٥٩٠ترمجة رقم /٦: (»املقفى الكبري« )١(
 ).٢/٧٥٤: (»معرفة القراء الكبار« )٢(
 ).١٦٢ص( لعبد اللطيف زاده »أسامء الكتب«:  انظر)٣(
 .الزردشني، بالنون يف آخره قبل ياء النسبة: لكن وقع فيه) ٢/٣١٣: (»اجلواهر املضية« )٤(
 .عيل] أبو: [ أي يكون صوابه)٥(
 ).٢/٣١٣: (»اجلواهر املضية« )٦(



 

 
 

١٤٤ 
عبــاس  إليــه أبـو الَبِسُ نـ،ةَّع خـارج مرســيِضــْوَ مةَقـَنَّات إىل الزَحــَتَِفب: يِقـَنَّالز

مني عـىل أهـل ِّ شيخ املتكليِقَنَّامي املعروف بابن الزَُذأمحد بن حممد اجل
 .)١(احلق يف وقته

 قبيلـة وةا إىل زوً نـسبة، ثـم يـاء، بينهام ألف،ينَو ووا،بفتح الزاي: يِاوَوَّالز
يف ترمجـة  )٢( ذكرها ابن خلكان.ذات بطون وأفخاذ برية من أعامل أفريقيةك

 .النحوي )٣(ِطْعُحييى بن م
َيبــِّالز  ثــم ، ثــم ألــف، وفــتح املوحــدة، وســكون التحتيــة،بكــرس الــزاي: )٤(اينْ
  )٥(»املقفـى« يف املقريـزي ذكر ذلـك ، من أعامل الريانَبْيِّ إىل الزً نسبة،نون

 أيب عبـد اهللا ،ام الـدينَوِيف ترمجة حممد بن إبراهيم بن حممد بن عيل بن ق
 .اين الصويفَبْيِّالرازي الز

 ذكــــره يف . هـــو عـــثامن بـــن إبـــراهيم العفيـــف،بـــزاي ونـــون ثقيلتـــني: ِّينَّالـــز
 .)٦(»الضوء«

                                                        
 ).٣٦/٢٧٠: (»تاريخ اإلسالم« ترمجته يف )١(
 ).٦/١٩٧: (»ت األعيانوفيا« )٢(
 .حييى بن عبد املعطي:  كذا يف النسختني، والذي يف املصادر)٣(
 .خطأ. الزبياين): أ( يف )٤(
 .، فاهللا أعلم»فهارس األنساب«، و»فهارس األعالم« مل أجده فيه من خالل البحث يف )٥(
 )٥/١١١: (»الضوء الالمع« )٦(



 

 
 

١٤٥ 

 
ـــساجي  بـــني كابـــل )٢( مدينـــة، وإىل الـــساج)١(بـــاجليم إىل الـــساج اخلـــشب: ال
ْوغزنني ُ)٣(. 
 منهـا  باألندلسىل مدينة الساملإو، )٤(إىل سامل بطن من األنصار: امليَّالس

 .)٥(»طبقات القراء« يف  ذكره الذهبي.امليَّ السِيسْيَعيل بن يوسف الق
 منها احلسن بن سعيد بن عبد اهللا ، قلعة من ديار بكرإىل سامان: الساماين

 .)٦(»ابن السبكي« ترمجه ،بن بندار الساماين

                                                        
 ).٢/٣: (»لب اللباب« )١(
 ).٣/١٧٠: (»معجم البلدان« )٢(
 ).٤/٢٠٢: (»معجم البلدان«وانظر . غزمني، وما أثبتناه من املصادر:  يف النسخ)٣(
 ).٢/٥: (»لب اللباب«  )٤(
 إنام  هـو عـيل بـن موسـى »طبقات القراء« كذا يف النسختني، والذي وجدته هبذه النسبة يف )٥(

 ).٢/٦٠١(بن عيل بن موسى أبو احلسن األنصاري الساملي اجلياين 
الـــشاتاين، وأن : وغـــريه مـــن املـــصادر) ٧/٦١: (»طبقـــات الـــسبكي« كـــذا قـــال، والـــذي يف )٦(

وذكـر احلـسن يف ) ٣/٣٠٤: (»معجمـه«شاتان قلعة من ديـار بكـر، وقـد أوردهـا يـاقوت يف 
، واهللا »طبقــات الــسبكي«املنــسوبني إليهــا، فكــأن النــسبة تــصحفت يف نــسخة املــصنف مــن 

 .أعلم



 

 
 

١٤٦ 
وأبـــو ، )١( مدينـــة بـــاملغربةبتَ إىل ســـ، وفوقيـــة، والـــسكون،بـــالفتح: ِيْتبَّالـــس

، لــةْزُتـرك الـدنيا وآثـر الع ، ولـد اخلليفـة هـارون الرشـيدالعبـاس أمحـد الـسبتي
ًت شــيئا ينفقــه بقيــة األســبوع ويتفــرغ للعبــادة ْبَّبيــده يــوم الــس )٢(وكــان يكتــسب

َِرُعــــَف ــــف ابــــن « . مــــات يف حيــــاة أبيــــه ســــنة أربــــع وثامنــــني ومائــــة،ةَبْس هبــــذه النِّ
 .)٣(»خلكان
 ً أيـضادبوسـ، )٤( بطن مـن قـيسَبدُ إىل س، ومهملة، والفتح،بالضم: ديَبُّالس

 .)٥(ًموضع أيضا قرب مكة
 أبـــو ، وســـكون التحتيـــة، وكـــرس املوحـــدة،بفـــتح الـــسني املهملـــة: عيِْيبَّالـــس
 ســبيع نــسبة إىل: )٧(قــال الــسمعاين. )٦(، كــذا قيــده ابــن األثــري وأوالدهإســحاق

ع بـن ْيَبُوص ابـن سـُمـْعُة بـن دَّرُس بـن قـأَّالـر )٨(ر وبالضم أمح.بطن من مهدان

                                                        
 ).١/٨: (»لب اللباب« )١(
 .يتكسب:  كذا يف النسخ، ويف املصدر)٢(
 ).١/١٦٨: (»وفيات األعيان« )٣(
 ).١/٩: (»لب اللباب« )٤(
 ).٣/١٨٣: (»معجم البلدان« )٥(
 ).٢/١٠٢: (»اللباب« )٦(
 ).٣/٢١٨: (»األنساب« )٧(
 .خطأ. أمحد): أ( يف )٨(



 

 
 

١٤٧ 
ً كثـريا تـه أم رسيـرة روت عنـه ابن، شـاعريِعْيَبُّمي السَلُّبن أهبان الس )١(احلارث
َاهلجري أنشده عنها ،من شعره  بـن زبيبـةوأوس بـن مالـك بـن  ،)٣(»نـوادره« يف  )٢(َ

 .)٤(اطيَشُّ ذكره الرً. كان رشيفا،اعيَضُيع القَبُمالك بن سبيعة بن ربيعة بن س
 عبـد اهللا بـن : وبعد األلف نـون، وبتثقيل اجليم، وبالفتح،بالضم: اينَّجُّسال

 .رابلسَة من طَعْيَ ضانةَّجُس منسوب إىل ، أخذ عن الطرطويش،إبراهيم
 )٥(بــنث عبــد الــرمحن بــن عمــر ِّ املحــد، وإمهــال احلــاء،م املعجمــةَضِوبــ
 .)٦(»تبصري« ، انتهى. مشهوراينَحُّانة الشَحُش

  )٩(»املــصابيح«شــارح  )٨( الــدين عــيل الــسخومي)٧(ءاإلمــام عــال: الــسخومي
                                                        

 .وما أثبتناه من املصادر.  احلرب:  يف النسخ)١(
 .والتصحيح من املصدر، وانظر ما يأيت من تعليقنا عىل نسبة العصمي.ي خطأالبحرت: يف النسخ )٢(
 ).٢١/١٧٨: (»تاج العروس«و ) ٢/٧٢٥: (»تبصري املنتبه«:  انظر)٣(
 ).٢١/١٧٩: (»تاج العروس«و ) ٢/٧٢٦: (»تبصري املنتبه«: انظر)٤(
 ).أ( سقط من »بن«:  قوله)٥(
 ).٢/٧٢٧: (»تبصري املنتبه« )٦(
 .خطأ. عىل): أ( يف )٧(
) ٤/٦٥: (»الــــدرر الكامنــــة«الــــسحومي باحلــــاء املهملــــة، وهــــو املوافــــق ملــــا يف ): ب( يف )٨(

 .ًخالفا ملا يف بعض املصادر
 يف »منهــــل الينــــابيع يف رشح املــــصابيح«:  للبغــــوي، وســــمى رشحــــه»مـــصابيح الــــسنة«:  أي)٩(

: »العـــــارفنيهديـــــة «و ) ٢/٤٩٠: (»إيـــــضاح املكنـــــون«). هــــــ٧٦٢(جملـــــد، فـــــرغ منـــــه ســـــنة 
)١/٣٨٤.( 



 

 
 

١٤٨ 
 .رَّرَُحي

َ قـرب مهـ قرية)١(إىل سداوى: السداوي  ثيْيَبُّذكرهـا احلـافظ ابـن الـد. )٢(َذانَ
 .اَهِْطبْضَومل ي، )٣(صويفش الْيَيف ترمجة عمر بن حممد بن أيب اجل

ـرس َالـ َنـــسبة إىل رس: يئاَّ  مدينـــة ، وبعـــد األلــف حتتانيـــة، بفــتح املهملتـــنيايَ
 يف ترمجـــة العالمـــة حمـــب  ضـــبطها البقـــاعي. بـــشني معجمـــةبـــبالد الدشـــت

 .)٤(يئحممد بن أمحد األقرصاالدين 
 وقبل ، بينهام راء ساكنة، بسني مهملة مكررة،نسبة إىل رسسنَى: الرسسني

ــ، )٥( مــن أعــامل مــرصيــة باملنوفيــة قر،اليــاء التحتيــة نــون مكــسورة ا ب إليهــِسُن
ِني الـرشَسَحممد بن احلسني بن إسحاق بن إبـراهيم بـن موسـى احلـ  أبـو ،يفَّ

َّوقا يف فتنـة جـرت بالقـاهرة يف الدن تويف مـش،عبد اهللا اهريـة منتـصف َّلـة الظْوً
 .)٦()هـ٦٦٢(القعدة سنة 

َّرسال يوسف بن حممد بن مسعود بـن حممـد  :»طبقات احلنابلة«يف : يِرَمُّ
                                                        

 .سداو: »ذيل ابن الدبيثي« يف )١(
 .خطأ. مهدان): أ( يف )٢(
 ).٤/٣٤٥: ( البن الدبيثي »ذيل تاريخ بغداد« )٣(
 ).٥٠٦ ترمجة رقم ٥/١٣٢( عنوان الزمان )٤(
 ).٣/٢١١: (»معجم البلدان« )٥(
 .واملصادر) ب( وقع اختالف بني النسخ يف إثبات سنة الوفاة ، و ما أثبتناه من )٦(



 

 
 

١٤٩ 
َّ كــامل الـدين الــرس،بـن عــيل بـن إبــراهيم احلنـبيل  ،ل دمــشق نزيــيلْيَقـُي العِرَمُّ

َِّرس سنة ست وتسعني وستامئة بَِدلُو بـن عبـد اوسـمع مـن أصـحاب مـن رأى،  ُ
  )١(َّالـدواليبي وابن ةنَْحِّ وأجاز له ابن الش، وسبعامئة سنة تسع وعرشينالدايم

ــَرع ون وبــ،وبــرع يف العربيــة والفــرائض فاته بلغــت مائــة، نََّصُومــ، )٢(جَّرَخــم وَظ
 .تويف سنة ست وأربعني وسبعامئة
أن وفاته سنة ست وذكر  )٣(»طبقات النحاة«ثم رأيت املصنف ترمجه يف 

 . وسبعامئة)٤(وسبعني
ًمـــضبوطا  )٥(»طبقــات احلفــاظ«ثــم رأيتــه يف الطبقــة الثانيــة والعــرشين مــن 

َّبالقلم الرس  .)٦(يِرَمُّ
ْالرس ْ إىل الرسً نسبة، وسكون ثانيه،بكرس أوله: يِوِّ  من اطَيْمِ قرية قرب دوِّ

                                                        
 .واملصادر) ب(وما أثبتناه من . الدوايس): أ( يف )١(
َّجرح):  د(و) أ( يف )٢(  .خطأ. َ
 ).٢/٣٦٠: (»بغية الوعاة« )٣(
 .ست وأربعني: »بغية الوعاة« كذا يف النسختني، والذي يف مطبوعة )٤(
 فلـم أجــد للـسيوطي كاملــة» طبقـات احلفــاظ«ُ تـصفحت الطبقـة الثانيــة والعـرشين مــن كتـاب )٥(

 ).١٠٦ص: (»حلظ األحلاظ«وقد ترمجه ابن فهد يف . ترمجة الرسمري
: »الــــشذرات«، وابــــن العــــامد يف )٦/٢٤٧: (»الــــدرر الكامنــــة« كــــام تــــرجم لــــه احلــــافظ يف )٦(

)٦/٢٤٨.( 



 

 
 

١٥٠ 
 .)١(أرض مرص
ْالرس ن نـوح  هبا كا،وهي أرض اجلزيرة )٢(يةسوربمنسوب إىل أرض : اينَيُّ

 .قَرَه قبل الغم وقوعليه السالم
ٌَّرَحـُ اللسان العريب إال أنه مُِلاكَشُوكان ي: )٣(قال عبد امللك بن حبيب  ،ف

ُ إال رجــال واحــدا يقــال لــه جــ يف ســفينة نــوحْنَوهــو كــان لــسان مجيــع مــ ً  مُهْرً
بــن  )٤(إرم فلــام خرجــوا مــن الــسفينة تــزوج ، األولبفكــان لــسانه لــسان العــر

 وبقــــي اللـــــسان ،ســـــار اللــــسان العــــريب يف ولــــده )٥(اتــــه وفــــيهم بعــــض بنســــام
ــرسياين مــن ولــد أ مــن ذريتــه  )٦( إىل أن وصــل إىل قحطــانخــشد بــن ســامَفْرَال

 اللــــسان  فــــتعلم مــــنهم بنـــو قحطــــان فنـــزل هنــــاك بنــــو إســـامعيلوكـــان بــــاليمن
 .العريب

                                                        
 ).٣/٢١٨: (»معجم البلدان« )١(
 .خطأ. سورنة): د(و) أ( يف )٢(
. لبـريي القرطبـي، عـامل األنـدلس وفقيههــا هـو عبـد امللـك بـن حبيـب بـن هـارون الـسلمي األ)٣(

 ).١/٣٥٩: (»تاريخ علامء األندلس«
 .خطأ. ازم): أ( يف )٤(
 .وهو الظاهر. فمنهم:   يف املصادر)٥(
ُإىل يشجب بن قحطان:  يف املصادر)٦( َْ. 



 

 
 

١٥١ 
  )٢(»بَعُّالـــش« يف والبيهقـــي )١(»املــستدرك« وصـــححه يف وأخــرج احلـــاكم

 .)٣(»مزهر«. »ًامعيل هذا اللسان العريب إهلاما إسَمِْهلُأ« : قالعن جابر
 ســبب تـسمية الــرسيانية بــذلك أن :عــن ابــن سـالم )٤(ويف فتـاوى ابــن حجـر

ًبحانه حني علـم آدم األسـامء علمـه إياهـا رسا عـن املالئكـة وأنطقـه بـام اهللا س
 . انتهى.ذكر

 .)٦(»النهاية رشح اهلداية« مؤلف ، الدين احلنفياإلمام حسام: )٥(ِياقَنْغُّالس
ة أحد َ وسفار،بصعيد مرص »َّوُه« من مدينة ارَّفَنسبة إىل حارة س: السفاري

َمـــن لواتـــه ْبـــالربطـــون بنـــي  َْ  ينـــسب إليهـــا رشف ،الـــذين ينزلـــون أرض مـــرص )٧(ِ
ـــَبَّالـــدين حممـــد بـــن عبـــد الواحـــد بـــن أيب بكـــر بـــن إبـــراهيم الر  ،فاريَّي الـــسِع

                                                        
)٢/٤٧٦ ()١.( 
)٢/٢٣٤ ()٢.( 
 ).١٤-١/١٣(: »تاج العروس«، وانظر )١/٢٩: ( للسيوطي»املزهر يف علوم اللغة« )٣(
 ).١٨٠ص( أي اهليتمي )٤(
 ).٢٥/٤٥٠: (»تاج العروس«.  نسبة إىل سغناق قرية من أعامل بخارى)٥(
 ).١/٢١٣: (»اجلواهر املضية«  )٦(
بـالن بـن لوامـه، ويف ): جــ(، ويف ..بنـي بالزمـن): ب(أحد بطون بنـي بـالزن، ويف ): أ( يف )٧(

كـام . بنـي بـالر:  فقـد ذكـر النـسابة يف بطـون لواتـةبالزن نوابة ، وما أثبتناه من املراجـع،): د(
 .»قالئد اجلامن«يف 



 

 
 

١٥٢ 
 .)١( ونسبه كذلك،ث عنه املقريزيَّحد

زهــرة الريــاض ونزهــة القلــوب «مؤلــف  )٣(ســليامن بــن الــسوا: )٢(السقــسيني
 . باجلامع األزهر اليمننسخته يف جملدين برواق »املراض

ــب الرو«أبــو حفــص خمتــرص : الــسفكردري  يف ذكــره عبــد القــادر. »ايــةغري
 . هذه النسبةمعاين ومل يذكر الس:وقال ،)٤(» احلنفيةطبقات«أواخر 
ْمـــن[ ، وبالفـــاء، وســـكون الـــالم،بكـــرس الـــسني: فيْلِّالـــس  قطيعـــة الربيـــع )٥(]ِ
 .)٦(نيِاجَوَّ عن عباد الرانَّاد القطَّبَ إسامعيل بن عُهنََكَ س،فيْلِّ درب السببغداد
ُُْح هجاه الب أبو عمرو أمحد بن روح،بفتحتني وقاف: يِقَلَّالس بعني و،)٧(يرت
 .الــــــخ..لعةَّصـــــاحب الـــــس )٩(يلعَّاألول يوســـــف بـــــن يعقـــــوب الـــــس )٨(مفتـــــوح

                                                        
 ).١٢/٤٨: (»تاج العروس« )١(
 .الستيسيني): ٢/٩٦٢: (»كشف الظنون« كذا يف النسختني، ووقع يف )٢(
 .سليامن بن داود السواري): ١/٢٥٧: (»كشف الظنون«وسامه يف :  كذا يف النسختني)٣(
 ).٢/٣١٧: (»اجلواهر املضية« )٤(
 . زيادة من املصادر)٥(
 ).٥/٧٨: (»توضيح املشتبه«و ) ٣١/٦: (»سري أعالم النبالء« )٦(
 .وهو حشو]. السلقي[البحرتي ): د(و) أ( يف )٧(
 .خطأ، والتصحيح من املصدر. مفتوحة:  يف بعض النسخ)٨(
 . خطأ. السلقي): د(و) أ(يف )٩(



 

 
 

١٥٣ 
 .)١(»تبصري«

 .عرف بالسامعيةُع يِضْوَم، و)٢(ّدَبالفتح إىل سامعة ج: عيَامَّالس
 .لةْيِجَن من بْطَ بحْمُ إىل سً نسبة،ثانيهبضم أوله وسكون : يِحْمُّالس
ــَ طائفــة مــن ع، وفــتح املــيم،بــضم الــسني املهملــة: )٣(ةَِّينَمُّالــس  ،ة األصــنامَدَب

هم يف بعـض جزائـر ِدَبْعَ اسم م، »اتنَْومُس«ون إىل ُبَسنُْ وي،يقولون بالتناسخ
 .»رشح لقطة العجالن«، )٤( انتهى،اهلند

 .خُاسنََّة قائلون بالتَّيِرْهَ باهلند دٌنية قومَرُعَية كنَمُالس :)٥(»القاموس«ويف 
ـــــس  وبالـــــدال ، وضـــــم اهلـــــاء، والـــــسكون، بـــــالفتحودُهْمَإىل ســـــ: )٦(وديُهْمَّال

ــُ وي، بالــصعيداملهملــة قريــة كبــرية عــىل شــاطئ بحــر النيــل ال بالطــاء عــوض َق
 .)٧(»املراصد« كام يف ،الدال

                                                        
 ).٧٣٩-٢/٧٣٨: (»تبصري املنتبه« )١(
 ).٢/٢٥: (»للبابلب ا« )٢(
 .خطأ، والتصحيح من املصادر. السمتية): أ( يف )٣(
 ).٣٥/٢١٩: (»تاج العروس«:  انظر)٤(
 ).١٥٥٧ص ()٥(
مــــن هــــذا الكتــــاب يف الكــــالم عــــىل هــــذه ) ١٩/٣٨٨: (»تــــاج العــــروس« أفــــاد الزبيــــدي يف )٦(

 .النسبة
)٢/٧٣٩ ()٧.( 



 

 
 

١٥٤ 
 قريـــــة ةنَْمُ والنـــــون نــــسبة إىل ســـــ، وســـــكون املــــيم،بـــــضم الــــسني: نيْمُّالــــس

 ،رش، وناحيــــة بجــــىَرُب وادي القــــْرُ قــــ والـــشام بــــني املدينــــةء ومــــا،ىَخـــارُِبب
 .)١(عِضْوَوم

 .وغريه )٢(»معجم البلدان«كذا يف 
ـــس  وكـــرس ، وســـكون النـــون، بكـــرس الـــسني املهملـــةةَّيِدنِّْإىل الـــس: واينِْدنِّال
 بني  قرية عىل هنر عيسى، وبعدها هاء ساكنة،ةَِّيتْحَّ وتشديد املثناة الت،الدال
 .)٣(النسبتني ليحصل الفرق بني ، واألنباربغداد

 .)٤(ذكره ابن خلكان
 .»طباق املالكية«، كام يف )٥(نسبة إىل قبيلة باملغرب: ِويسُنَّالس

                                                        
 . كذا يف النسختني)١(
)٣/٢٥٤ ()٢.( 
وينـــسب إليهـــا الـــسندواين، ليحــصل الفـــرق بـــني هـــذه : تني، وصـــواب العبــارة كــذا يف النـــسخ)٣(

 .»وفيات األعيان«كام يف . النسبة والنسبة إىل بالد السند املجاور لبالد اهلند
 ).٤/٣٨٤: (»وفيات األعيان« )٤(

: »تـاج العـروس«). هــ٥٠٣(حممـد بـن عبـد العزيـز الـسندواين املتـوىف سـنة : وممن ينسب إليها
)٨/٢٢٢(. 

ُسنُوسة، وممن نسب إليها:  اسمها)٥( : »تـاج العـروس«. حممد بن عمر بن شـعيب الـسنويس: َ
)١٦/١٥٤.( 



 

 
 

١٥٥ 
 ، منـسوب إليـهبَّكـَرُ وهو اسـم يونـاين م،اءَطَوفسُ إىل سًةَبِْسن: يِئاَطَسْفْوُّالس

َاملموهــةمــة ْكِوهــو اســم موضــوع للح ّ َ ن َّوالعلــم املزخــرف املــزيبــسة، املال ُ
معنــاه  »طاْسـُأ« و،م واحلكمـةْلـِ الع:معنــاه  )١(»سـوف« ألن ؛ظـاهره وهـو باطـل

 ومنـه ،طَلـَ علـم الغ:ا معنـاهَطَسوفـُسَ ف،ً أيـضا بمعنـىا ومهـ،طَلـَف والغَاملزخر
- إليهاً ومضافاًمضاف-ًوفا ُسَالْيَفة من فَسْلَت الفَّقُتْ كام اش،ةَطَسْفَّاشتقت الس

 :يقـــــــال .)٢(»العــــــريبابـــــــن « . انتهــــــى، احلكمــــــةُّبِحـُ ومعنــــــاه بالــــــرسيانية مـــــــ،
ون ُرِكــــنُْانية بنــــون بعــــد األلــــف قــــوم يَطَسْوفــــُّ الس: وربــــام قيــــل،ائيةَطَسْوفــــُّالس

 .»برماوي« .احلقائق
قـال ُ وإىل بلد باملوصـل ي،لَجَيد رَوُ إىل س، وفتح الواو،بالضم: ديْيَوُّالس
 ، عـز الـدين،سب إليها إبـراهيم بـن حممـد بـن طرخـان احلكـيمُ ناءَدْيَوُّهلا الس

 شــــيخ األطبـــــاء ،اري الدمــــشقيَصْنــــَيدي األَوُّ املعــــروف بالــــس،أبــــو إســــحاق
 .)٣(»املقفى« يف  ذكره املقريزي.بالشام
يض اجلبـــل عـــىل غـــري ِقـــَ وهــو ن،ل بـــالفتحْهَّ إىل الـــسًةَبْسِم نـــَّبالـــض: يلْهُّالــس
 .)٤(»اجلوهري« قاله .قياس

                                                        
 ).ب(وما أثبتناه من .  خطأ»سو«:  يف النسخ)١(
 ).ب(خطأ، وما أثبتناه من . ابن غرس:  يف النسخ)٢(
 ).٣٥٨ترمجة رقم /١: (»املقفى الكبري« )٣(
 ).٣٣٧ص: (»الصحاح« )٤(



 

 
 

١٥٦ 
 يف اعيَقـــِ ذكرهــا البائفَّ مــن الطــ،يفِفْخَّ بـــالتةَمَالَّإىل قريــة الــس: يِمَالَّالــس

 .)١(ترمجة حممد بن أمحد بن عيسى بن حممد بن مكينة
 : قـال ابـن عبـد احلـق.ّوُلُّ مثل مايض الـس،بفتح السني املهملة: )٢(يِوَالَّسال

 .مدينة بأقىص املغرب
 منهـا أبــو ى بخـارىَرُ مـن قـ قريـة ســيا،سني مفتوحـة ومثنـاة حتـت بـ:يئالـسيا

 .ذكره القايض إسامعيل احلنفي. )٣( شيخ احلنفيةيم عبد الصمد بن عيلنع
 نظام الدين بن الشيخ سيف الـدين ،حييى بن يوسف بن حممد: اميَْريِّالس

طبقــــــات «ف يف نَِّصُ ذكــــــره املــــــ،وي البيــــــاينْحــــــمــــــة املفــــــنن النََّّاإلمــــــام العال
 .هكذا )٤(»اةَحالنُّ

ي مً نقــال عــن بعــض الفــضالء أنــه الــصرياونقــل عــن خــط شــيخنا الغنيمــي
 أخـذ عـن -يمأعنـي الـصريا- وأنه اينَازَتْفَّد التْعَّبالصاد املهملة يف خط الس

                                                        
 ).٤٦٢ ترمجة رقم ٥/٣٢(الزمان  عنوان )١(
 ).١١/٢٠٧: (»الضوء الالمع« )٢(
 كـــذا ذكـــره يف بـــاب الـــسني املهملـــة وهـــو خطـــأ، فقـــد أمجعـــت املـــصادر عـــىل أنـــه الـــشيائي )٣(

) ٤/٥٣٧: ( البــن مــاكوال»اإلكــامل«.  مــن قــرى بخــارى»شــيا«بالــشني املعجمــة نــسبة إىل 
: »توضـــــيح املـــــشتبه«و ) ٢/٧١٥ (:»تبـــــصري املنتبـــــه«و ) ٢/٣٢٢: (»اجلـــــواهر املـــــضية«و
)٥/١١.( 

 ).٢/٣٤٦: (»بغية الوعاة« )٤(



 

 
 

١٥٧ 
 .رَّرَحُيْلَف )١(السعد
 ، آخــره غــني معجمــة،يغِ إىل ســًةَبْسِ نــ، ويقــال بالــصاد،بكــرس أولــه: يغيِّالــس

 .)٢(»طبقات اللغوين«يف  »القاموس« ذكر ذلك صاحب اسانَرُناحية بخ

                                                        
 ).٣٢/٣٦٣: (»تاج العروس«:  انظر)١(
 ).٢٢/٥٣٤: (»تاج العروس«و ) ١٠١٢ص: (»القاموس املحيط«:  انظر)٢(



 

 
 

١٥٨ 

 
 .)١( قرية إىل شابةًةَبِْس ن، وموحدة،دودة ومهزة مم،بشني معجمة: يـِابَّالش
ـش ـ ـ ـ ــ ــــــشارع: عيِارَّال  وإىل شــــــارع دار ، املوضــــــع املــــــشهور بالقــــــاهرةإىل ال

ـــقال  وشـــارع امليـــدان )٣(يِرِاهَّ متـــصلة بـــاحلريم الطـــلـــة غـــريب بغـــدادحم )٢(رقي
ــــب الــــرش ْباجلان ة َهــــِ مــــن ج والــــشارع قــــرب مدينــــة املنــــصور،ي مــــن بغــــدادِقَّ

 .)٤(ارَبَْناأل
 منهـا حممـد بـن عـيل بـن حممـد ،ةَّيِسـْرُة قريـة مـن عمـل مَارَإىل ش: يِارَّالش

 .سبتةيل ِزَ ن،، املقرئاريَّ الشّافقي املريسَ الغ، أبو عبد اهللا،بن حييى
 .)٥(»طبقات القراء« يف ذكره الذهبي

                                                        
 ).٣/١٦٣: (»تاج العروس«و ) ٣/٣٠٤: (»معجم البلدان«:  انظر)١(
 .خطأ. الدقيق): جـ(و) أ( يف )٢(
بالظـــاء املعجمــــة، خطـــأ، والتــــصحيح مـــن املــــصادر، وقـــد ســــميت . الظـــاهري): أ، ب ( يف)٣(

َبـذلك نــسبة إىل طــاهر بــن احلــسني األمـري، وهــي حملــة غــريب بغــداد كـان مــن جلــأ إليهــا أمــن  ِ َ
 ).٣١/٤٥٥: (»تاج العروس«. فسميت باحلريم

 ).٣/٣٠٧: (»معجم البلدان« )٤(
 ).٢/٦٠٩: (»معرفة القراء الكبار« )٥(



 

 
 

١٥٩ 
 .)١(ةَّيِسنَْلَ من أعامل ب حصن باألندلس،ةَقِارَإىل ش: قيِارَّالش

َحــراز موضــع بــأعىل وإىل الــشارقة  الفاضــل  منهــا املقــرئ مــن بــالد الــيمنَ
 مــات ســنة يمجــال الــدين حممــد بــن حييــى بــن عبــد اهللا بــن إبــراهيم الــشارق

 .)٣(»خ مكةتاري«يف  )٢(يسذكره الفا. إحدى وعرشين وثامنامئة
ــشافعي ــ،ريض اهللا عنــه إىل جــده شــافع: )٤(ال  ٌّ شــافعيِّ إىل الــشافعيُةَبْس والنِّ

 وإن كـان قـد وقـع يف بعـض كتـب الفقـه ،ي فإنـه حلـنِوَعْفَ شـ:الَقـُ وال ي،ًأيضا
َللخراســــانيني ــــَتْجُيْلَ فٌأَطــــَ وهــــو خ،وغــــريه »الوســــيط«ـ كــــ )٥(ُ ه عليــــه َّبــــَام ن كــــ،بنَ

 .)٧(البن امللقن )٦(»اإلشارات« انتهى من ، وغريهالنووي
ـش ــ  وســـكون ، بيـــنهام ألـــف ســـاكنة،بفـــتح الـــشني املعجمـــة والـــالم: يِْجنَالَّال

                                                        
. الـشارقي، اسـمه أبـو حممـد عبـد اهللا بـن موسـى:  ينسب إليها رجل مـن أهـل القـرآن يقـال لـه)١(

 ).٣/٣٠٧: (»معجم البلدان«
 .خطأ. الفاريس): أ( يف )٢(
 .»العقد الثمني يف تاريخ البلد األمني« املسمى بـ )٣(
ذه مــــن هــــذا الكتــــاب يف الكــــالم عــــىل هــــ) ٢١/٢٨١: (»تــــاج العــــروس« أفــــاد الزبيــــدي يف )٤(

 .النسبة
 .خطأ. للخراسيني): د(و) أ( يف )٥(
 .»اإلشارات إىل ما وقع يف املنهاج من األسامء واألماكن واللغات«:  اسمه بتاممه)٦(
 ).٢١/٢٨١: (»تاج العروس«:  انظر)٧(



 

 
 

١٦٠ 
ر كـــــاملخالة ْعَّ إىل بيـــــع األشـــــياء مـــــن الـــــشً نـــــسبة، ويف آخرهـــــا جـــــيم،النـــــون
 .)٣(»عبد القادر«. )٢(ة إسامعيل بن سعيدواحلبل نسب )١(دَوِْقوامل
 شـــيخ الفقهــــاء ، منهـــا شــــيخنا عالمـــة العـــرص،سّإىل شـــربامل: يسُّلـــُامَْربَّالش
البـــصري  أبـــو احلـــسن عـــيل بـــن نـــور الـــدين عـــيل ،اء واملحـــدثني بمـــرصَّرُوالقـــ
 .- اهللا تعاىلأبقاه- )٤(، والنوري املكنى بأيب الضياءفعالشا
ـــــة ومخـــــسون موضـــــعا كلهـــــا بمـــــرصرىْكَسَ كـــــىَْربَشـــــ  منهـــــا عـــــرشة ،ً ثالث

ْباملرتاحيـــــة ومخـــــسة ،ةباملنوفيـــــ ْقويـــــسنا وســـــتة بجزيـــــرة ،ُ َ  وإحـــــدى عـــــرشة ،ُ
 ،ْرصَ وثالثـــة بجزيــرة بنـــي نـــ، وثالثـــة باملنوفيــة،ةَّيِودنَُّمَّ وســـبعة بالــس،بالغربيــة

 .)٥(»قاموس« ، انتهى.ةباجليز واثنان ،سيسْمَ واثنان بر،ريةَحُوأربعة بالب
ــش  ًةَبْسِ نــ، ثــم راء ســاكنة، بعــدها ألــف، وموحــدة،بــضم املعجمــة: )٦(يتْارَبُّال

                                                        
 ).٩/٧٧: (»تاج العروس«.  هو احلبل يشد يف الزمام أو اللجام تقاد به الدابة)١(
 . أبو إسحاق الطربي)٢(
 ).٢/٣٧٤: (»اجلواهر املضية« )٣(
 ).٢/٢٢٧: (»خالصة األثر«، ترمجته يف )هـ١٠٨٧( املتوىف سنة )٤(
فأوصـــــلها إىل ) ١٢/١٢٨ (»تــــاج العــــروس«وقــــد اســــتدرك عليــــه الزبيــــدي يف ) ٥٢٩ص ()٥(

 .ًموضعا) ٧٢(
. الـــشباري): د(و) جـــ(و)أ(كــذا أثبتهــا هنـــا، وهــو خــالف مقتـــىض الرتتيــب، وقــد وقعـــت يف )٦(

 . خطأ



 

 
 

١٦١ 
 يوســف بــن أيب بكــر بــن عبــد  إليهــا عبــد اهللا بــنُبَسنْــُ يإىل موضــع بــاملغرب

 . مات بعد الستني وستامئة،ورُهْشَ مرئْقُ ميبَِطي اخلِِرافَعَاألعىل امل
 .)١(»طبقات القراء« يف ذكره ابن اجلزري

ـش  ، بعـــدها عـــني مهملـــة، وســـكون اجلـــيم،بكــرس الـــشني املعجمـــة: يِعْجِّالــ
 .ثْيَر بن لِامَ وهم من بني ع،عْجِنسبة إىل بني ش

 .)٢( املدين أيب نعيم املقرئ يف ترمجة نافع بنضبطها ابن خلكان
ن بن َامْع فحل للنُّ،رَفْعَجَك :)٣(»القاموس« قال يف ،بالدال املهملة: مَقْدَّالش
َّالشدقميات ومنه املنذر ِ َ ْ  . انتهى، من اإلبلَّ

 إسحاق إبراهيم  نسب إليها أبو هناوندإىل قرية عىل باب )٤(ًأيضا: الرشايب
 )٥(َّالنَّجـار ذكـره ابـن . ريض اهللا عنـهى السامع مـن عـيلَعَّ اد،بن عيل الرشايب

 .»تارخيه«يف 
َالرش َ إبراهيم بن سعد بن رش، وحاء مهملة،بضم الشني: يِاحُّ ي ِِرافَعَاح املُ

                                                        
 ). ١/٤٦٤: (»غاية النهاية«)١(
 ).٥/٣٦٨: (»وفيات األعيان« )٢(
 ).١٤٥٤ص ()٣(
 ).١/٥٠: (»لب اللباب«غري ما يف :  أي)٤(
 .خطأ. البخاري): د(و) أ( يف )٥(



 

 
 

١٦٢ 
َالرش  هكـذا ضـبطه احلـافظ يف . صلينا خلف عمـر بـن عبـد العزيـز: قال،احيُّ
 .)١(»التبصري«

ــرش َال َ إىل رش، وبالفــاء،بفــتح الــشني والــراء املخففتــني: ايفَّ اف جــد عــثامن َ
َبن عيل بن رش  .)٢(»طبقاته« يف  كذا ضبطه السبكي.افَ

َالرش  قريـة مـن ،لـف نـون وبعـد األ، واخلـاء املعجمـة، والراء،بالفتح: اينَخَّ
 يف ترمجـة اإلمـام أيب )٣(ذكـر ذلـك ابـن خلكـان. ورُزَرْهَ بقـرب شـِلبْرإأعامل 
 .عثامن بن الصالح وعمر
ْالرش ْ وهـو الـرشه،ِدِاحَا إىل و دَبالسكون ر: ِيطُّ الـراء  وفـتح ،ةَفـْرُطة وزان غُّ
َ واجلمع رش،دنُْ وهم اجل،ة لغة قليلةَبَطُمثال ر  .بَطُط مثل رُ

َوالــرش ْ أعــوان الــسلطان الواحــدة رش:ط عــىل لغــة اجلمــعُّ ة َفــْرُ مثــل غ،ةَطــُ
ــــــسب إىل هــــــذا قيــــــل رش،فَرُوغــــــ ْ وإذا ن ــــــسكون رِطــــــُ . )٤(ها إىل واحــــــد دَي بال
ُُهو رش :)٦(»القاموس« ويف ،هبمعنا )٥( »مصباح«  .)٧(نيَهُكي وجْطي كرت

                                                        
 .، لكن وقع فيه بفتح الشني)٢/٨٠٨: (»تبصري املنتبه« )١(
)٧/٢٠٩ ()٢.( 
 ).٣/٢٤٥: (»وفيات األعيان« )٣(
 .خطأ. حدوا): أ( يف )٤(
 ).١/٣٠٩: (»املصباح املنري« )٥(
 ).٨٦٩ص ()٦(
َرشطي ورشطي:  أي بسكون الراء وفتحها)٧( ُْ  ).١٩/٤٠٨: (»تاج العروس«وانظر . ُ



 

 
 

١٦٣ 
ضــبطها . )١(ء نــسبة فيــا، فنــون، بيــنهام حتتانيــة، معجمتــنيْنيبــشينَ: ِيْنيِشْيــِّالش

 .)٢(ِّيلَحَ يف ترمجة عبد اهللا بن حممد بن خلف الشيشيني املالبقاعي
ـش ـ  إىل ً نـــسبة، وبعـــدها راء، وســـكون العـــني وفتحهـــا،بفـــتح الـــشني: يِعرَّالـ
ـــب ابنـــة عبـــد  )٣(ذكـــر ذلـــك ابـــن خلكـــان. ر وعملـــه وبيعـــهْعَّالـــش يف ترمجـــة زين

 .ةَّيِرْعَّالرمحن الش
القــــصيدة « يف ديباجــــة رشحــــه عــــىل قــــال اإلمــــام أبــــو شــــامة: ِيسِاطــــَرْقُّالش
نظــــم الــــشيخ الــــصالح اجلليــــل العــــامل الفاضــــل النبيــــل أيب   )٤(»سيةاطــــَرْقُّالش

مـــــن أهـــــل  )٥(يساطـــــَرْقُّحممـــــد عبـــــد اهللا بـــــن أيب زكريـــــا حييـــــى بـــــن عـــــيل الش
ذكر : انتهى، وهبامشه. فريقيةإ بيدِرَ ذكر يل أهنا بلدة من بالد اجل،ةَسِاطَرْقُش

ْنفطــة: يل بعــض مــن عـــرف هــذه الـــبالد َ، وقــسطيلية)٦(َ ِْ ِ ْ َ، وتـــوزرَ ْ َ، وقفــصةَ ْ  بـــالد َ
                                                         . هنالــكاطس بلــدة فــيامَرْقَيــد وشــِرَيف الناحيــة التــي تــسمى بــالد اجل بإفريقيـة

، والـصواب »الشيـشني« كذا قال، وهو رشح غري دقيق للنسبة، إذ أنه يؤدي إىل كـون النـسبة )١(
ورتني تــيل كـــل واحــدة حتتانيـــة بمعجمتـــني مكــس: »الــضوء الالمــع«كــام قــال الـــسخاوي يف 

  ...وآخره نون

، وقــد تكلــم الــسخاوي عــىل نــسبته يف الــضوء )٣٢٤ ترمجــة رقــم ٣/١٥٠( عنــوان الزمــان )٢(
 .نسبة إىل قرية من املحلة بالغربية: فقال) ١١/٢١٠( الالمع

 ).٢/٣٤٥: (»وفيات األعيان« )٣(
ميــة يف ســرية رســول اهللا صــىل خطــأ، والشقراطــسية قــصيدة ال. الشقراطيــسية): د(و) أ( يف )٤(

  ).٣٧٥ص: (»فهرسة ابن خري اإلشبييل«: انظر. اهللا عليه وسلم

 .خطأ. الشقراطييس): أ( يف )٥(
 .قفطة) : جـ( يف )٦(



 

 
 

١٦٤ 
 ويف بعــض . هنالــكاطس بلــدة فــيامَرْقَيــد وشــِرَالناحيــة التــي تــسمى بــالد اجل

، ِيصْفـَ ويف بعضها بلفظ الق،يِرَزْوَّنسخ هذه القصيدة نسبة ناظمها بلفظ الت
 .انتهى، )١(لعل بلدته من أعامل ذلكف

ـش ـ  منهــــا القــــايض صــــفي الــــدين أبــــو ، مــــن ضــــياع زرعءاَرْقَإىل شـــ: يِاوَرْقَّالــ
ــىحممــد إســحاق طبقــات « يف  ذكــره ابــن رجــب. الفقيــه بــن إبــراهيم بــن حيي

 .)٢(»احلنابلة
ِالشقري ْ َبالـضم والـسكون إىل شـقرة: ُّ ْ وإىل بليـدة . )٣( بطـن مـن عبـد القـيس ُ
َ وبلنسيةبني شاطبة َ )٤(. 
ْالشلحي  حْلِ نـسبة إىل شـ، ويف آخرهـا حـاء مهملـة، وسـكون الـالم،بكـرس: ِّ

 .)٥(ى بغدادَرُمن ق
ـش  منهـــا يوســـف بـــن حييـــى ،بالد الـــرتك قريـــة بـــ، باملعجمــة واجلـــيم:يِجْلَّالــ

                                                        
:  البــــــن اخلطيــــــب»الوفيــــــات«كــــــام يف .  هــــــو كــــــذلك، فــــــشقراطس قريــــــة مــــــن عمــــــل تــــــوزر)١(

 ).٢٥٣ص(
)٤/٢٤٢ ()٢.( 
 ).٢/٥٧: (»لب اللباب« )٣(
ْشــقر): ٣/٣٥٤: (»معجــم البلــدان«خطــأ، وقــال يف . بلبنــسية): أ( يف )٤( بفــتح أولــه وســكون . َ

ْثانيه جزيرة شقر رشقي األندلس َ... 
 ).٢/٨١٧: (»تبصري املنتبه« )٥(



 

 
 

١٦٥ 
 .)١(»تبصري« .البلخي عن احلسن بن سليامن يِجْلَّالش

ـش ــ  :ةَعَصْعـــَل يف بنـــي عـــامر بـــن صَكَ إىل شـــ،بفـــتح الـــشني والكـــاف: ِيلكََّال
وع ُبْرَ شكل بن ي:بْلَ ويف ك،يشِرَ ابن كعب بن احل-حمرك الكاف-ل َكَش

 .)٢(بن احلارث
ب ْلِدها باء موحدة إىل شبكرس الشني املعجمة وسكون الالم بع: ِيبْلِّالش

نـسب إليهـا ابـن عـامر الـشاعر املهـري ُ ي، عـىل سـاحل البحـرمدينة باألنـدلس
 .)٣(»ابن خلكان« .الشلبي
ـ  .وبيني النحـــويَلَّبـــو عـــيل الـــشأ منـــه ب بلـــد بـــاملغرةينَِبْوَلَأو شـــ: )٤(ِنيبْوَلَشــ

 .)٥(»قاموس«
وبني ُلَّ الـــــش:»ذنإ«يف مبحـــــث   )٧(»رشح املغنـــــي«يف  )٦(امينيَمَّوقـــــال الـــــد

 وبعد الواو حرف ينطق به ،ً وفتحها أيضا،الم وضم ال،بفتح الشني املعجمة
                                                        

 . املصدر السابق)١(
 ).٢٩/٢٩٥: (»تاج العروس« )٢(
 ).٤/٤٢٨: (»وفيات األعيان« )٣(
 . وقيل بضم الالم كام سيأيت)٤(
 ).١٥٦١ص ()٥(
). هـــ٨٢٧(املتــوىف ســنة .  هـو حممــد بــن أيب بكــر بــن عمــر املخزومـي القــريش، بــدر الــدين)٦(

 ).٧/١٨١: (»شذرات الذهب«و ) ٧/١٨٤: (»الضوء الالمع«
 . البن هشام»مغني اللبيب« أي )٧(



 

 
 

١٦٦ 
 وبعـد الـواو حـرف ينطـق بـه بـني ،ً وفتحها أيضا،الم وضم ال،الشني املعجمة

 . انتهى.)١(عجميأ وهو ،الباء والفاء
 ، وكـرس املوحـدة، والالم،وبني بفتح الشني املعجمةَلَّ الش:ينُِّمُّوقال الش

 أنــه إال، )٢(، هكــذا ضــبطه ابــن خلكــان وبعــدها نــون،وســكون املثنــاة التحتيــة
جعلـــــه بيـــــاء النـــــسبة فقـــــال أبـــــو عـــــيل عمـــــر بـــــن حممـــــد بـــــن عمـــــر املعـــــروف 

 وستني  )٣(اثنتني سنة شبيلياإ ولد ب،ً كان إماما يف النحو،ييلِبْشوبيني اإلَلَّبالش
 وهــــــذه النــــــسبة إىل ، وأربعــــــني وســــــتامئة وتــــــويف ســــــنة مخــــــس،ومخــــــسامئة

 . انتهى، األبيض األشقر:وبني وهي بلغة األندلسَلَّالش
 نـسب إليهـا أبـو ،طِاسـَ حملة باجلانب الـرشقي مـن وزباإىل شن: )٤(زينابالش
ابــن حــديث  املــذكور يف احلــديث املسلــسل يف صــفة الوضــوء مــن منــصور
 .)٦(»علوم احلديث« يف النوع العارش من الذي رواه احلاكم )٥(مسعود

                                                        
 .عجمي): جـ(و) أ( يف )١(
 ).٣/٤٥١: (»وفيات األعيان« )٢(
عـــىل الـــصواب لكـــن باألرقـــام ) د(و) ب(يف خطـــأ، وقـــد جـــاءت ســـنة وفاتـــه . ســـت): أ( يف )٣(

 .، وهو املوافق ملا يف املصادر)هـ٥٦٢(
 .خطأ. الشنايزي): أ( يف )٤(
 .أيب مسعود، والتصحيح من املصدر:  يف النسخ)٥(
 .ً، وراجع حاشيته لزاما)١٧٩ص: (»معرفة علوم احلديث« )٦(



 

 
 

١٦٧ 
ــش  ثــم ، ثــم نــون، وكــرس الفوقيــة، وســكون النــون،بكــرس املعجمــة: اينَِيْتنِّال
عيـــاش  إليهــا أبــو بكــر عيــاش بــن حممــد بــن أمحــد بــن خلــف بــن َبِسُ نــ،يــاء
 .)١(»طبقاته« يف  ذكره ابن اجلوزي.اءَّرُ من أئمة القبيُطْرُالق

 ، ثـم راء مهملـة، فهاء مضمومة، فنون ساكنة،بمعجمة مفتوحة: وريُْهنَّالش
 يف ترمجــة عبــد اهللا  ضــبطها املنــذري.َىلْعــَ األعيد مــرصَ مــن صــوصُ بقــةَدْلــَب

 .)٣(وريُهنَّْالش )٢(ُّالتجيبيبن ثابت بن عبد اخلالق 
 ضـبطها البقـاعي . بيـنهام حتتانيـة، وكـرس النـونني،مـةبفـتح املعج: ِيْنِينَّالش

 .ومل يذكر ملا هي، )٤(يِدنَْجُيف ترمجة الربهان اخل
ـش  منهـــا شــيخنا شـــيخ ، مـــن أعــامل مــرص قريـــة باملنوفيــةإىل شــوبر: يِرَبْوَّالـ

شــــيخ وأخــــوه ، )٥(بري الــــشافعيريس حممــــد بــــن أمحــــد الــــشواإلفتــــاء والتــــد
 .أبقامها اهللا تعاىل )٦(املذهب النعامين أمحد احلنفي

                                                        
تــاج «بعــض املــصادر، ومــا يف الــشنتيايل، وكــذا وقــع يف : وفيــه) ١/٦٠٧: (»غايــة النهايــة« )١(

 .إن شنتيان بلد من أعامل قرطبة: موافق ملا يف النسخ، وقال) ٣٥/٢٩٧: (»العروس
 .خطأ. النجيبي): د(و) أ( يف )٢(
 ).٤٥/٣١٦: (»تاريخ اإلسالم« وترمجه الذهبي يف )٣(
 ).٥/٣٤١: (»الضوء الالمع« وترمجه السخاوي يف )٤(
 ).٦/١١: ( للزركيل»األعالم« )٥(
 ).١/١١٠: (»خالصة األثر« )٦(



 

 
 

١٦٨ 
 ثــم تــويف ،)هـــ١٠٦٤(العالمــة الــشهاب أمحــد املرقــوم ســنة  تــويف الــشيخ

 عـن )هــ١٠٦٩(ادى األول سـنة شيخنا العالمة حممـد املرقـوم يف ثـاين مجـ
َ وهــو مم،إحــدى وتــسعني ســنة  عليــه ولــده الكبــري َّ وصــىل،اســهَوَ بجميــع حٌعَّتــُ
 عليــه َّ ثــم صــىل، مثلــهَرُ مل يــٍلَفْحـَ بجــامع األزهــر يف مــســيدي أمحــد احلنفــي

بمـدفن  )١( دفن عيل أخيه ثم، بالشيخونيةولده اآلخر سيدي حممد الشافعي
 : وهو جدير بام قيل يف أيب الربكات،رُّرة الدَجَرب من شُة بالقنَْيَكُالسيدة س

  اَكْبِصُ مل تــَكِْرصَ عــُدْرَك فــَّبأنــ    املنايــاِتَرَأبــو الربكــات لــو د
ـــأعني ا   ًام فقـد شـخصْكفى اإلسـالم ثلـ ـــه ب ـــني يعلي ـــْبُلثقل   اَك

منها أبو حممد عبد اهللا بن ، )٣(بلدة من أعامل طريق خراسان: )٢(ين الشهرابا
 .)٤(حممد بن حممد بن هبة اهللا النحوي

                                                        
 . كذا)١(
 .الشهراي، خطأ، والتصحيح من املصادر): جـ(الشهرباي، ويف ): د(و)أ( يف )٢(
 ).٣/٣٧٥: (»معجم البلدان« )٣(
 ).١٧/٤٥٤: (»الوايف بالوفيات« ترمجه الصفدي يف )٤(



 

 
 

١٦٩ 

 
 عليـه  بـن متوشـلح بـن إدريـسابئَىل صـ إًةَبْسِ نـ: قيـل،هبمزة آخـره: ِئابَّالص
ذكـــر ذلـــك ابــــن . ج عــــن دينـــهَرَ عنــــد العـــرب مـــن خـــالـــصابئ: ، وقيـــلالـــسالم
 ، صـاحب الرسـائل املـشهورة يف ترمجة إبراهيم بن هالل الصابئ)١(خلكان

 .البديعم ْظوالنَّ
، جَرَ خــ: مهمـوز بفتحتـنيأَبْصَ يـٍ إىل ديــنٍ ديـنْنِ مـأَبَصـ :)٢(»املـصباح«ويف 

 ُدُبـْعَهنـا تإقـال ُار يَّفـُ عـىل طائفـة مـن الكًامَلَ هذا اللقب عَلِعُ ثم جفهو صابئ،
ـــــرصانيةُبَسنْـــــُن وتِاطَ يف البـــــَبِواكـــــَالك ابئة َّ وهـــــم الـــــص، يف الظـــــاهر إىل الن

 وجيــــوز ، بــــن شــــيث بــــن آدمون أهنــــم عــــىل ديــــن صــــابئُعَّدَ ويــــ،ئونِابَّوالــــص
 .ونُابَّ الص:التخفيف فيقال

 .)٣( إىل جدًةَبِْسن: اعديَّالص
ُنَِّصُ املـَلَقـَن: فيَحَّالص : عـن ابـن هـشام أنـه قـال  )٥(»رشح التقريـب«يف  )٤(ف
 والــــصواب ،بـــضمتني »فيُحُؤخـــذ العلــــم مـــن صــــُال ي« :قــــوهلمحـــن َّومـــن الل

                                                        
 ).١/٥٤: (»وفيات األعيان« )١(
 ).١/٣٣٢: (»املصباح املنري« )٢(
 ).٢/٣٢٣: (»هر املضيةاجلوا« )٣(
 .السيوطي:  أي)٤(
 ).٢٠/٢٠٨: (»تدريب الراوي« املسمى )٥(



 

 
 

١٧٠ 
 .انتهى ،»يفةِنَح«ـ ل بِعُ هبا ما فَلِعُ ثم ف،يفةِحَ إىل صا دَبفتحتني ر
نـسب إليهـا خلـف بـن مـروان بـن أميـة بـن ُي، )١(د باألنـدلسَلـَإىل ب: يِرْخَّالـص

 .)٢(»ذكره عياض« .ةَوْيَح
 .رَظنُْي، )٣(، وهو السفناقي بالسنيبصاد مهملة: الصفناقي
 قال يف ، وبالسني،قاف وضم ال، والفاء، بالصاد،سُاقَفَإىل ص: ُيساقَفَّالص

ْ رش، عـىل البحـر بلـد بإفريقيـة، وضـم القـاف،بفـتح الـصاد :)٤(»القاموس« م ُُهبـُ
 . انتهى،من اآلبار
ـص ــ  التبيـــان تفـــسري )٥(وامـــعج« مؤلـــف عـــني الـــدين الـــرشيف حممـــدُم: يِوَفَّال
  )٨(»الــشفا« شــارح ويَفَّالــسيد عيــسى الــص )٧(، وهــو ابــن عــموغــريه  )٦(»القــرآن

                                                        
 .الصخرة:  يقال هلا)١(
 ).٢/٤٩: (»ترتيب املدارك« )٢(
 ).١/٣٤٧: (»بغية الوعاة«:  انظر)٣(
 ).٧١٢ص ()٤(
 .خطا. جامع): أ( يف )٥(
 ).١/٦١٠: (»كشف الظنون«:  انظر)٦(
الــــضوء «هــــو املوافــــق ملــــا يف ) أ(وهــــو جــــد، ومــــا يف ): جـــــ(، ويف ...وهــــو عــــم): ب( يف )٧(

 .»الالمع
 ).٢/١٠٥٤: (»كشف الظنون«:  انظر)٨(



 

 
 

١٧١ 
الـدين عبـد الـرمحن  )١(ة إىل أبيه الـسيد صـفيَبِْس كأنه ن،وغريه من التحقيقات

 والزم والـــده بـــإيجني وثالثـــني وثامنامئــة تــســـنة اثن )٢(دِلــُ و،جيـــيني اإلياحلــس
 أحـد عظـامء ، وأخـذ عـن املـوىل عـيلاسانَرُ وخانَمْرَل إىل ك وارحت،وعمه

 .ترمجة عظيمة )٣(»الضوء الالمع« وله يف ،اينَجْرُتالمذة السيد اجل
 نـسبة ، وإسـكان التحتيـة،ملـيم وختفيفهـا وفـتح ا،بضم املهملة: ديْيَمُّالص

 .)٤(إىل قرية من قرى دمشق
 ثـم حتتانيـة ، وبعد األلف فاء مكسورة، ثم نون خمففة،بالفتح: رييِافَنَّالص
ــَافري مــن عنََ إىل صــ، ثــم راء مهملــة،ســاكنة  ضــبطه احلــافظ ابــن .وبيــةُيْلَل القَم
 .افريينََّيف ترمجة ويل اهللا حييى الص  )٥(»درر الكامنةال« يف حجر
 ، وسـكون التحتيـة، وفـتح الـواو، بضم املهملة،امَذُيت من جَوُإىل ص: تيْيَوُّالص

 إليهــا ضـــياء الـــدين حممــد بـــن إســامعيل بـــن عبــد اجلبـــار بـــن َبِسُ نـــ،ثــم مثنـــاة فوقيــة
 .)٦(»ىمقف« ،سف بن عبد اجلبار بن شبل بن عيل املقديس الكاتبيو

                                                        
 .خطأ. حنفي): د(و) أ( يف )١(
 . أي معني الدين)٢(
)١١/١٨٥ ()٣.( 
َرافــع بــن هجــرس بــن حممــد بــن شــافع الــصميدي:  وممــن اشــتهر بالنــسبة هلــا)٤( َُّ ْ ذيــل تــذكرة «. ِ

 ).٣٥ص: (»احلفاظ
)٦/٢٠١( )٥.( 
 فيغلب عىل الظن أنه وقع يف األجزاء التـي مل تـصلنا »املقفى الكبري« مل أجده يف مطبوعة )٦(

 ).٤٧/٣٦٧: (»تاريخ اإلسالم«ُّوقد ترجم للصويتي الذهبي يف . منه



 

 
 

١٧٢ 

 
 ويف األنـصار ،بـن عـدنان )١(َمعـدزار بـن ِبيعة بن نـَة بن رَعْيَبُإىل ض: عيَبُّالض
جـــامع «. )٢(سَْون مـــن األْطـــَ بة بـــن زيـــد بـــن مالـــك بـــن عمـــرو بـــن عـــوفَعْيَبُضـــ

 .)٣(»األصول
ـض ـ ينة بفــــتح ِبَ وضــــ،)٤(امَذُن مــــن جــــبينة بطــــَ إىل ضــــ، ونــــون،بفتحتــــني: ِيَنبَّالــ
 وبعــض أهــل احلــديث ، وبــالنون، وســكون التحتيــة، وكــرس املوحــدة،الــضاد

 .)٥(نيْيَبُّيقول الض

                                                        
 .خطأ، وما أثبتناه من املصدر. سعد:  يف النسخ)١(
، ومــــع ذلــــك مل )٢/٢٦٠: (»اللبــــاب« وقـــد اســــتدرك ابــــن األثــــري ذلــــك عــــىل الــــسمعاين يف )٢(

بــل اقتــرص يف الكـــالم عــىل نــسبة الــضبعي عــىل مـــا ) ٢/٧٩: (»اللــب«يــورده الــسيوطي يف 
 .»األنساب«ذكره السمعاين يف 

)١٢/٥٣٥  ()٣.( 
 ).٢/٧٩: (»لب اللباب« )٤(
ًمـستدركا عـىل الـسمعاين، فأغفـل ) ٢٦١-٢/٢٦٠ (»اللبـاب« نبه عىل ذلـك ابـن األثـري يف )٥(

ْالــــضبيني-الوجــــه الثــــاين) ٢/٧٩: (»اللــــب«الــــسيوطي يف  َ - واكتفــــى بــــذكر الوجــــه األول-ُّ
 .-الضبني



 

 
 

١٧٣ 

 
ـ منهـــا عـــيل بـــن القاســـم بـــن ، )١(ى البـــرصةَرُ مـــن قـــ قريـــةثِابـــَإىل ط: ثيِابَّالطــ

 .)٢(»طبقات املالكية« يف  ذكره ابن فرحون. أبو احلسن،حممد بن إسحاق
 بينها وبني وإىل الطاحون، )٣(ونةُاحَّ املهملة إىل الط احلاء بضم:وينُاحَّالط

 .)٥(ً ستة وثالثون ميال)٤(ًباِرْغَ ماإلسكندرية
اين البغـدادي احلنـبيل َالبـَّبن طالب بن الط )٦(نابتة عيل بن َبِْسن: اينَبَالَّالط
 : وقـال، كذا قـال املنـذري،نون ونابت ب، أبو احلسن،جي الفقيه الواعظََزاأل

، وبــاء موحــدة، )٧(، وبعــد األلــف الم مفتوحــةبــاين بفــتح الطــاء املهملــةَالَّوالط
 .ذاة ملاَبْسومل يذكر النِّ، )٨(وبعد األلف الثانية نون مكسورة

                                                        
 ).٥/٢٩١: (»تاج العروس« )١(
 ).١١٣ص: (»الديباج املذهب« )٢(
 ).٢/٨٣: (»لب اللباب« )٣(
 .تقريبا): د(و) ب( يف )٤(
 .موضع بالقسطنطينية... الطاحونة): ٤/٤: (»معجم البلدان« وقال ياقوت يف )٥(
 .خطأ. ثابت): أ( يف )٦(
 .بكرس الالم): ٣/٨٦٨: (»التبصري« لكن قال احلافظ يف )٧(
 ).٤/٣٧: (»إكامل اإلكامل«:  وانظر)٨(



 

 
 

١٧٤ 
ـ ـ ـ قــــي ابـــــن يف ترمجــــة أيب الفــــضل العرا )٢(قــــال ابــــن خلكـــــان: )١(ويسُاوَّالطـ
 وســــمعت مجاعــــة مـــــن ، يشءِّويس إىل أيُاوَّ ومل أعلــــم نــــسبة الطـــــ:حممــــد

وس بن كيسان ُاوَل طْسَمون أهنم من نُعْزَة ويَبْسبون إىل هذه النَِّسنُْفقهائهم ي
 .واهللا أعلم، )٣(منهم فلعله ،التابعي

ـَبَّلطا ــ ـــَبَإىل ط: اويَن  ثـــم ،وختفيـــف النـــون ، واملوحـــدة،بفـــتح املهملـــة )٤(اونَ
 .)٥( من الغربيةا من عمل سنج،واو

 )٦(هراينب منها حممد بن الفضل الِجبنَْ قرية من عمل مإىل طشانة: الطشاين
يف ترمجــة األديــب البــارع أيب عــيل  »التكملــة« يف ذكرهــا احلــافظ املنــذري

 . ومل يضبطها،وي الشافعيَمَاحلسني بن عبد اهللا بن رواحة األنصاري احل

                                                        
مــــن هــــذا الكتــــاب يف الكــــالم عــــىل هــــذه ) ١٦/٢١٦: (»تــــاج العــــروس« أفــــاد الزبيــــدي يف )١(

 .النسبة
 ).٣/٢٥٩: (»وفيات األعيان« )٢(
 .فيهم): د(و) أ( يف )٣(
َطبني): ٣٥/٣٤٦: (»تاج العروس«يف  كذا، و)٤( َ. 
اإلمام نارص الدين أبو حييـى حممـد بـن ركـن الـدين بـن حممـد بـن عمـر :  وممن ينسب إليها)٥(

 ).١١/٢١٢: (»الضوء الالمع«. بن حممد الطبناوي
 .السهراين): د(و)أ( يف )٦(



 

 
 

١٧٥ 
ة التـي َّرُّوهـي الطـ  )٢(»يرْغـُّالط« ملـن يكتـب ًةَبْسِ نـ،اءَّ بضم الطـ:)١(راويْغُّالط

ـــْكُت عـــوت امللـــك الـــذي ن ومـــضموهنا ،ب بـــالقلم الغلـــيظُتـــُ يف أعـــىل الكُبَت
 .)٤(ذكره ابن خلكان. )٣(أعجمية وهي لفظة ،صدر عنه الكتاب

ـ ـ  منهــــا أبــــو ،اطــــةَنْرِقريــــة مــــن عمــــل غ )٥(سْوَ إىل طــــ،ح الطــــاءبفــــت: يسْوَّالطــ
 .)٦(انَّيَ أبو حُهَدَّيَ ق.يس األندليسْوَّإبراهيم إسحاق بن إبراهيم بن عامر الط

ْ أعامل رصْنِ مَىلْعُ فَىفْوُإىل ط: ِيفْوُّالط  منهـا نجـم ، من نواحي بغـدادَْرصَ
 ثـم البغـدادي ويفُّالدين سليامن بن عبد القوي بن عبد الكريم بن سـعيد الطـ

 .)٧(»طبقات احلنابلة« يف  ذكره ابن رجب.الفقيه األصويل
ــاتُيُّالط املبــارك بــن عبــد  )٨(ني مــن حــديث أيب احلــسفيَلِّانتخــاب الــس: وري

فهرســت « كــذا يف .وري يف جملــدينُيــُّ املعــروف بــابن الط،يفَْريَّاجلبــار الــص
 .)٩(»احلافظ ابن حجر

                                                        
 .الطفراوي، بالفاء، وهو خطأ، والتصحيح من املصدر): أ( يف )١(
 .خطأ.  الطفري):أ( يف )٢(
 .خطأ. األعجمية): أ( يف )٣(
 ).٢/١٩٠: (»وفيات األعيان« )٤(
َطوسة): ١٦/٢١٧: (»تاج العروس« وسامها الزبيدي يف )٥( ْ َ. 
 ).١٦/٢١٧: (»تاج العروس«:  انظر)٦(
 ).٢/٣٠٢: (»ذيل طبقات احلنابلة« )٧(
 .خطأ، والتصحيح من املصادر. احلسن:  يف النسخ)٨(
 . مطبوع»الطيوريات«، و )٣١٦ص: (»فهرساملعجم امل« )٩(



 

 
 

١٧٦ 

 
ــَبالــضم قريــة قريبــة مــن اجل: ايفَرُّالظــ . )١(ئياخــ، منهــا أبــو بكــر املنَمَ بــاليدنَ

 .يف ترمجة زيد بن احلسن اليامين  )٢(»الكربى« يف ذكر ذلك ابن السبكي
 .»بيضاوي«ب َس والكرس من تغيريات النَّ،رْهَّمنسوب إىل الظ: يِرْهِّالظ

 .)٣(سَمة إىل األَبْسيف النِّ ِيسْكاإلم: »املغني«قال يف 

                                                        
 .خطأ، والتصحيح من املصدر. املجايب): أ( يف )١(
)٧/٨٦ ()٢.( 
َ، وقــد نــسب هــذا القــول أليب ســعيد الــسكري األديــب )١٥/٤٠٨: (»تــاج العــروس«:  انظــر)٣( َ َ

 ).هـ٢٧٥(النحوي املتوىف سنة 



 

 
 

١٧٧ 

 
ـ  ، وحتتيـــة ســـاكنة، وبعـــد األلـــف الم وقـــاف مكـــسورتني،بـــالفتح: نيْيِِقالَالعــ
كـر ، مـات هبـا امللـك العـادل أبـو ب قرية بظاهر دمـشققنيِالَ إىل عًسبةِ ن،ونون

 .)١( ذكره ابن خلكان.بن أيوب
يد ِادَبَالع: )٣(قال اجلوهري. )٢(داديَبَنسب إىل العُ ي،اسمه أبو زيد: يديِدَابَالع
 صـار القـوم : يقـال،ابيدَبَ وكذلك الع،ق من الناس الذاهبون يف كل وجهَرِالف
 .يديِادَبَ والنسبة إليهم ع،يدِابَوعب )٤(ِديداَعب

 أو ،ولُلــــْعَ ف: وواحــــده،- مــــن لفظـــه:أي–ألنــــه ال واحـــد لــــه  :)٥(»س«قـــال 
 . انتهى،ل يف القياسَالِْع أو ف،ليلِْعف

 اتنـْبَ إىل عًةَبِْس ن، ومثناة فوقية، وسكون املوحدة،بفتح املهملة: تناويْبَالع
 يف ترمجة أمحـد بـن عبـد  كذا ضبطها الربهان البقاعي.قرية من جبل نابلس

                                                        
 ).٥/٧٨: (»وفيات األعيان« )١(
 .خطأ. العبادية): أ( يف )٢(
 ).٤٤١ص: (»الصحاح« )٣(
 .خطأ. عبابيد): أ( يف )٤(
 ).٨/٣٣٧: (»تاج العروس« أي سيبويه، وانظر كالمه يف )٥(



 

 
 

١٧٨ 
ِالـــرمحن بـــن محـــدان بـــن مح ـــَتْبَ شـــهاب الـــدين الع-ريبكبـــالت–يـــد َ  أحـــد اوينَ

 .)١(دينِنْسُامل
ي بكــرس ْربِ إىل العــًةَبْسِ نــ،انيــة بكــرس العــني املهملــة فــيهامَْربِوالع: اينَْربِالعــ

 .ت األلف والنون يف النسبة عىل غري قياسَدْيِ ز،العني وسكون املوحدة
 عــىل ، وســكون املوحــدة، بكــرس العــنيْربِة إىل العــَبْسِ نــ:ويف القــسطالين

 ََربَم هبــا ملــا عــَّ تكلــ ســميت بــذلك ألن اخلليــل عليــه الــسالم: قيــل،غــري قيــاس
 وعــن ،اينَيـْاين واإلنجيـل رسَْربِ إن التـوراة عـ: وقيــل،ودُرْمـَ مـن نا  فـاراتَرُالفـ

ــ:ســفيان ــت األنبيــاء علــيهم  وكا، إال وهــو بالعربيــةٌّ مــن الــسامء وحــيَلَزَ مــا ن ن
 . انتهى،لقومهم )٢(ُترتمجهالسالم 
ـــُانيـــة ألهنـــا كانـــت عنـــد عَْربِميت العُ ســـ:قـــال »فتـــاوى ابـــن حجـــر«ويف  ور ُب

 .)٣(رْهالنَّ
 أن يف ترمجــة عبــد اهللا بــن طــاهر اخلزاعــي )٤(ذكــر ابــن خلكــان: دالويْبــَالع

                                                        
ْالعنَبتاوي، نسبة إىل عنَبتا) ١/٢٧٣: (»الضوء الالمع« الذي يف )١( ْ ََ. 
 .خطأ. ترمجه): أ( يف )٢(
 ).١/١٣٥: (»عمدة القاري رشح صحيح البخاري«:  وانظر)٣(
 ).٣/٨٨: (»ت األعيانوفيا« )٤(



 

 
 

١٧٩ 
ــــا القاســــم بــــن املغــــريب ــــَ ذالــــوزير أب ــــاب َرَك َاخلــــواص« يف كت أن البطــــيخ   )١(»َ

 وهـذا النـوع مـن البطـيخ مل أره يف ،دالوي منسوب إىل عبد اهللا املذكورْبَالع
 ،يبهِطَتْسَ إليـه ألنـه كـان يـَبِسُ ولعلـه نـ،يشء من الـبالد إال يف الـديار املـرصية

 . انتهى، هناكُهَعَرَأو أنه أول من ز
 يف بـالد نَمَبال اليِ جْنِ مٌدَلَ بةَمْتُ إىل عًةَبِْس ن،بالضم والتاء الفوقية: يِْمتُالع

 .»مكةتاريخ « يف ترمجة حسني يف  ذكر ذلك الفايس.ابَصُو
ُل التــي جتَجـَل العَمــَ إىل ع،بفتحتـني: يلَجـَالع أبــو  إليـه َبِسُ نــ،ابَوَّهـا الـدُّرَ

 ولــه ،هــ، تفقـه بالقـايض حـسني٥١٧ تــويف سـنة ،سـعد عـثامن بـن عـيل الفقيـه
 .)٢(»احلاوي« عىل تعليقة

ـــــن حممـــــود اإلمـــــام م ـــــوح أســـــعد ب ـــــو الفت  شـــــارح الـــــدين )٣(ِجـــــبَتنُْوأمـــــا أب
 ْرسَيل بالكـــْجـــِر فهـــو العْوَّلة الـــدأواملـــذكور يف مـــس »َّاملهـــذب«و »الوســـيط«

َل بـن جلـْجـِ إىل عًةَبْسِون نـُكُّوالس ، كـذا بيلـةَ ق- وفـتح اجلـيم،بـضم الـالم- يمُ
 .)٤(ضبطه ابن خلكان

                                                        
 .»أدب اخلواص«:  سامه ابن خلكان)١(
 ).٢٩/٤٣٨: (»تاج العروس« )٢(
 .وما أثبتناه من املصادر. منتخب:  يف النسختني)٣(
 ).١/٢٠٩: (»وفيات األعيان« )٤(



 

 
 

١٨٠ 
 .)١(»قاموس« .يِمَلْجَبة عْس والنِّ، من أهل اليمنٌ قوم:العجامل
س بـن زيـد ُدُوبـضمتني إىل عـ، )٢(س املعـروفَدَبفتحتـني إىل العـ: العديس
 .)٣( من متيمٌنْطَ ببن عبد اهللا

 ، ونــون، بعــدها يــاء ســاكنة، وفــتح الــدال املهملتــني،بــضم العــني: نيْيَدُالعــ
 منهــا حــسني بــن عــيل بــن حــسني بــن إســامعيل ، بتعــزينــةَدُمنــسوبة إىل ذي ع

 ، مـــات ســـنة نيـــف وثالثـــني وســـتامئة، ســـمع الكثـــري وتفقـــه،ينيَدُدي العـــْبيـــَّالز
 .)٤(»تبصري«انتهى 
ة َدْلَ وب،ناحية بدمشق »ضْرُع« ومعجمة إىل ، والسكون،بالضم: ِيضْرُالع
ذكـره . )٦(اسَّوَ منها أبـو املكـارم فـضالة بـن نـرص اهللا بـن حـ،ةَّقَّوالر )٥(رُمْدَبني ت

 .)٧(»التكملة« يف املنذري

                                                        
 ).١٤٦٦ص ()١(
 ).٢/١٠٩: (»لب اللباب« )٢(
 ).١/٢٣٢: (»مجهرة أنساب العرب«:  انظر)٣(
 ).٣/٩٩٧: (»هتبصري املنتب« )٤(
 .خطأ، والتصحيح من املصادر. تدمري:  يف النسخ)٥(
، وجـــــاء يف بعـــــض )١٨/٣٩٩: (»تـــــاج العـــــروس« كـــــذا يف النـــــسخ وهـــــو املوافـــــق ملـــــا يف )٦(

 .باجليم، ومنها تكملة املنذري. جواس: املصادر
 ).١٣١ترمجة رقم /١ ()٧(



 

 
 

١٨١ 
ــ ــَزَ نــسبة إىل ع، ثــم فــاء، والــزاي،بفــتح املهملــة: يفَزَالع  ضــبطه ة اللخمــيَف

 .)١(»املقفى« يف املقريزي
 )٢(أمحـــد بـــن حممـــد بـــن أن اإلمـــام املحـــدث أبـــو العبـــاس ونقـــل الـــشامي

 .ريب وهو تلميذ القايض أيب بكر بن الع: قال، كذلكيفَزَأمحد الع
ـ ـ ـ يـــــة نـــــسبة ، والـــــسني مـــــشددة، والعـــــني مفتوحـــــة،بمهمـــــالت: ايسَّسَالعــ َملنْ ُ 

 .)٤( حييى بن موسى بن حممديف ترمجة )٣(قاعي ضبطها الب.اسَّسَع
ـ ـ ـ ، )٥(سطني مدينـــــة مــــن فلـــــالنَقْسَ إىل عــــ، والقــــاف،بفــــتح أولـــــه: الينَقْسَالعـ
 يف  عـن الرافعـي نقلـه اخللـييل. قريـة: وأخطأ من قـال،خْلَِب حملة بالنَقْسَوع
 .)٦(»تاريخ قزوين«

                                                        
 أشــار إليــه، فلعلــه حــدث ، ومل أجــده يف املوضــع الــذي)٣/٢٤٣( إىل »فهارســه« عــزاه يف )١(

 .خطأ مطبعي، واهللا أعلم
أبـــو العبـــاس ): د(و) أ(يف احلاشـــية اليـــرسى، ووقـــع يف ) ب(ملحـــق يف . حممـــد بـــن:  قولـــه)٢(

 .خطأ. حممد بن أمحد
 .خطأ. الباعي): أ( يف )٣(
 ).١٠/٢٤١: (»الضوء الالمع« وترمجه السخاوي يف )٤(
 ).٢/١١٤: (»لب اللباب« )٥(
ًلعبارة يف النسختني، وهي خطأ فيهـا قلـب، فـالرافعي متـأخر جـدا عـن اخللـييل  كذا وقعت ا)٦(

، ونقلــه عنــه الرافعـــي يف )٣/٩٣٨: (»اإلرشـــاد«وهــو الــذي ينقــل عنـــه، وكــالم اخللــييل يف 
 .ترمجة عيسى بن أمحد بن وردان العسقالين) ٣/٤٧١: (»التدوين«



 

 
 

١٨٢ 
 القطب عبـد الكـريم ُهَطَبَ ض،سْلُابَى نَرُ من قسكرُبالضم إىل ع: كريْسُالع

 .»تارخيه«يف  )١(احللبي
يم بـن َصُوبضم أوله إىل ع )٢(خديجة بن َلْضَ مالك بن ن،حتنيبفت: يِمَصَالع

 .)٤(ُّيِرََجقاله اهل. )٣(احلارث الصحايب
 وإىل فخــذ مــن العــرب ذكــره ،ر املعــروفُفْصُبالــضم إىل العــ: )٥(ريُفْصُالعــ

يف ترمجـــة خليفـــة بـــن خيـــاط   )٦(»املتفـــق واملفـــرتق« يف خلطيـــب البغـــداديا
 .يِرُفْصُالع

 . ثم راء مهملة،اءي و، وفتح الطاء املهملة، بضم أولهْريَطُمن ع: يِْريَطُالع
 إليــه حممــد بــن جعفــر بــن عبــد اهللا بــن َبِسُ نــ،يــق املدينــةِقَإىل ع: يِقــْيِقَالع

، ذكــره  ألنــه كــان ينــزل فيــه؛ ريض اهللا عــنهماحلــسني بــن عــيل بــن أيب طالــب
                                                        

 احلـافظ، قطـب الـدين، املتـوىف سـنة  هو عبد الكريم بـن عبـد النـور بـن منـري بـن عبـد الكـريم)١(
 ). ٤/٥٣: (»األعالم«. مل يتم تبييضه» تاريخ مرص«، له )هـ٧٣٥(

 ).٣٣/١٠٨: (»تاج العروس« )٢(
 ).٤/٥٠٥: (»اإلصابة« ترمجته يف )٣(
َ هـــو هـــارون بــــن زكريـــا، أبــــو عـــيل اهلجــــري املتـــوىف ســــنة )٤( . »النــــوادر«، لــــه كتـــاب )هــــ٣٠٠(َ

 ).٨/٦٠: (للزركيل» األعالم«
 .خطأ. العصفريي): أ( يف )٥(
)٢/٣٨ ()٦.( 



 

 
 

١٨٣ 
يل بـــن يف ترمجـــة أمحـــد بـــن احلـــسني بـــن أمحـــد بـــن عـــ )١(احلـــافظ ابـــن حجـــر
ــُوإليــه ت: )٢(، قــاليقــيقَحممــد بــن جعفــر الع  التــي عنــد بــاب قيقــيَ دار العُبَسنْ

 .مدرسة امللك الظاهر بيربس )٣(، وقد عمرها بدمشقالربيد
 يف ترمجـــة  ذكـــره الفـــايس،موضـــع بدمـــشق )٥(بـــةيَقُنـــسبة إىل الع: )٤(بـــييَقُالع

 كــان ،بــيْيَقُي نــارص الــدين الععــْلَحممــد بــن عبــد اهللا بــن عبــد اهللا الدمــشقي الق
 .ًإماما يف القراءات

وي الكــــويف ْلــــُ عمــــرو بــــن ســــلمة اهلمــــداين الع:بــــسكون الــــالم: ويْلــــُالع
ــ، صـاحب عــيلبـيَحَْراأل هــي موضـع بقــرب و- يـةِالَة إىل العَبْس وقـالوا يف النِّ

 .»الريض«ًصا من َّخَلُ انتهى م.ويَالَ أوعٌّعيل:  والقياس،ويْلُ الع:-املدينة
 إليها حممد بن أيب َبِسُن، )٦( من بالد املوصلديةَامِنسبة إىل الع: ديَامِالع

                                                        
 ).٣/١٠١٤: (»تبصري املنتبه« )١(
 . مل أجده من كالم احلافظ)٢(
 أو مــا يــؤدي معناهــا، حيــث قــال الزبيــدي »صــارت«:  كــذا يف النــسختني، ويظهــر أن صــواهبا)٣(

هــــو صــــاحب الــــدار التــــي صــــارت املدرســــة الظاهريــــة ): ٢٦/١٨١: (»تــــاج العــــروس«يف 
 .بدمشق

 .خطأ. العقبي): د(و) أ( يف )٤(
 ).١/٣٧٨: (»معجم البلدان«خطأ، وانظر . العقبية): د(و) أ( يف )٥(
 ).٤/١٤٩: (»معجم البلدان« )٦(



 

 
 

١٨٤ 
 ومـات بمدينـة ، عن يوسف بـن خليـلث بالقاهرةَّدَ ح،يِارََّكبكر أبو بكر اهل

ـــــث عـــــرش مجـــــادى األوىللـــــةْمَّالر  يف ذكـــــره املقريـــــزي. )١(هــــــ٦٩١  ســـــنة ثال
 .)٢(»املقفى«

ـــَالع  إىل ًنـــسبة الـــدال املهملـــة ْرسَ وكـــ، واملـــيم،بفـــتح العـــني املهملـــة: يِدَم
َرصيف العمد بـن  )٣(ريك إليـه حممـد بـن عـثامن بـن أمـَبِسُنـ  بثغر اإلسكندريةَ
 ،ديَمــَ الع،ندريَكْ اإلســ،اطَّيــَ اخل، أبــو عبــد اهللا النــشاوري األصــل،أيب نــرص

 .)٤(»ىمقف« .يِّ وابن برفيَلِّأجاز له الس اهبناه ْكُِسل
 بعــــدها دال ، وســــكون التحتيــــة،كــــرس املــــيم و،بفــــتح املهملــــة: ديْيــــِمَالع
 . وال أعرف هذه إىل ماذا:وقال، )٥(كذا ضبطه ابن خلكان. مهملة
سب إليهـا بـرشان ُ نـ،اكيـةَطْنَ وأبَلـَح )٦(بـنيقرية  »مِع« إىل ،بالكرس: يِّمِالع

 .)٧(»تبصري« .الطرباين من مشايخ يِّمِبن عبد امللك الع
                                                        

 .خطأ). ٩٩١): (أ( يف )١(
 . مل أجده يف مطبوعة املقفى من خالل فهارسه، فلعله وقع يف القسم املفقود)٢(
 . املصادرأمرك، وما أثبتناه من:  يف النسختني)٣(
 ).٢٦٥٥ترمجة رقم /٦: (»املقفى الكبري« )٤(
 ).٤/٢٥٨: (»وفيات األعيان« )٥(
 ).أ(سقط من . بني:  قوله)٦(
 ).٣/١٠٢٦: (»تبصري املنتبه« )٧(



 

 
 

١٨٥ 
ْ وهي قبيلة من خل،مةَالَبالتخفيف نسبة إىل ع: ميَالَالع  .)١(مَ
ــــَالع  وفــــــتح الــــــذال ، وســــــكون التحتيــــــة، بفــــــتح العــــــني،ابَذْيــــــَإىل ع: ايبَذْيــ

 ضــبطها ابــن .ةَّدُ بلــدة عــىل شــاطئ بحــر جــ،ةَدَّحــَوُ وبعــد األلــف م،ملعجمــةا
 .)٤(الشاعر )٣(قسيف ترمجة نرص اهللا بن قال )٢(خلكان
ــَالع يف  )٦(ذكــــره املقريــــزي. )٥(ى بيــــت املقــــدسَرُ مــــن قــــريــــةَزْيَإىل ع: يِرَزْيــ

ض ْرُيض نــسبة إىل عــْرُ وأن العــ،ً نقــال عنــهيضْرُترمجــة حممــد بــن خليــل العــ
 .ِسالَقرية من ب

اب  عبد الوهً نسبة، وكرس املوحدة، وفتح التحتية،بكرس املهملة: ِيَبيِالع
 ألن أبـاه ؛-ني والـشني املعجـامتغـ والـزاي وال،بـضم املوحـدة- شَغْزُبن ب

 .-ً ســاعيا: أي-ً ألنـه كــان فيجــا؛ب التـي فيهــا كتــب الرســائلَيــِكـان حيمــل الع
 .)٧(»طبقات احلنابلة«قاله املنذري وغريه، ذكره ابن رجب يف 

                                                        
تــاج «.  نــسب إليهــا القــايض تــاج الــدين عمــر بــن عبــد الوهــاب بــن خلــف العالمــي الــشافعي)١(

 ).٣٣/١٣٨: (»العروس
 ).٥/٣٨٨ (:»وفيات األعيان« )٢(
 .خطأ. قالس): أ( يف )٣(
 ).٣/٩٨٣: (»تبصري املنتبه«:  وانظر)٤(
 ).١١/٢١٧: (»الضوء الالمع«:  انظر)٥(
 .، فلعله يف القسم املفقود»املقفى« مل أجده يف مطبوعة )٦(
 ).٤/٦٨: (»ذيل طبقات احلنابلة« )٧(



 

 
 

١٨٦ 

 
 ذكر ذلك . إحدى مدائن التكرورةَانَ نسبة إىل غ، بالنون كالقايض:ِاينَالغ

 .)١( يف ترمجة العز حممد بن أمحد بن عثامن التكروريالبقاعي
 ، املعجمــة والــشني، وســكون املوحــدة،بــضم الغــني املعجمــة: اينَشْبــُالغ
 .)٣(»جامع األصول«من انتهى .  )٢(ىَّزُ سباع بن عبد الع،والنون

بة َصَ إىل قـًنسبة: )٤(» الرتاجمتاج« قال يف .بغني وزاي معجمتني: الغزميني
وإليهـا ينـسب العالمـة خمتـار بـن حممـود الزاهـدي أبـو  ،ارزمَوُمن أقصاب خ

 ولــه رســالة ســامها ، شــارح القــدوري، امللقــب نجــم الــدين احلنفــيء،الرجــا
 .وتقدم هبامش حرف الزاي .»النارصية«

ْائـل الربَبَمـن ق رةَامُ إىل غـ، وختفيـف املـيم،بالضم: )٥(يرَامُالغ  احلـسن :رَبـَ

                                                        
 ).٤٥٩ ترمجة رقم ٥/٢٦( عنوان الزمان )١(
 .خطأ. العزيزعبد :  يف النسختني)٢(
)١٢/٤٨١ ()٣.( 
 ).٢٩٥ص ()٤(
 .وما أثبتناه من املصدر. إىل غامزة..الغامزي:  يف النسخ )٥(



 

 
 

١٨٧ 
 .)١(ادةَيِط زْبِ سيرَامُبن عبد الكريم الغ

 قــايض تـونس أبـو العبــاس أمحـد بـن حممــد : وزاي، والتثقيـل،جمـةْعُوبم
َّالغــامزيز َّامَن األنــصاري ابــن الغــبــن حــس ًآخــر مــن روى التفــسري عاليــا مــن  َ

 .)٢( مات سنة ثالث وتسعني وستامئة بتونس،يلَذُأصحاب ابن ه
 )٣(بـن بكـر منهـا الوليـد ، وقريـة باألنـدلس،قريـة بالبـرصة َرةْمَإىل غ: يِرْمَالغ
 .الَّحَّي الرسقسطي احلافظ الرِرْمَالغ
 .)٥( ...)٤( األصل املرصييِرَدنَْكَّنجم الدين حممد بن أمحد الس: ِيْطيَالغ

 .هـ٩٨١تويف يوم األربعاء سابع عرش صفر سنة : )٦(» الذيل« يف قال الشعراين

                                                        
 ).١٣/٢٦٦: (»تاج العروس« )١(
 ).١٥/٢٦٤: (»تاج العروس« )٢(
: »جـذوة املقتـبس«خطـأ، والتـصحيح مـن مـصادر ترمجتـه كــ . أبو الوليد أبو بكر: يف النسخ)٣(

 ). ٥٣٤ص(
ْوالغيطي نسبة إىل . ، وغريه)٨/٤٠٣: (»شذرات الذهب« ترمجته يف)٤( َّغيط العـدة«َ ْ  بمـرص »َ

 . ألنه كان سكن هبا
 . كلمة مل تظهر يل)٥(
 ).١٩/٥٢٤: (»تاج العروس«:  انظر)٦(



 

 
 

١٨٨ 

 
ـ  قريـــة مـــن ةانيـــَرِاخَوإىل الف ،)٢(ارَّخـــَبيـــع الف )١(إىل ،بكـــرس اخلـــاء: اينَرِاخَالفــ

 منهــا الفقيــه أبــو احلــسن عــيل بــن هــالل بــن مخــيس الواســطي ،طِاســَاد وَوَســ
حـــادي عـــرش  يف  تـــويف ببغـــداد، ويلقـــب بمعـــني الـــدين،راين احلنـــبيلِاخَالفـــ

 .)٣(»طبقاهتم« يف هـ ذكره ابن رجب٥٩١املحرم سنة 
 .)٤(طب مملكتها شريازُ ق،إىل بالد فارس: يسِارَالف

، منها أبـو بكـر عبـد الكـريم  من قرى بغدادوإىل الفارسية عىل هنر عيسى
 الزاهــد الفقيـــه اجلــوداحلــسن بــن أيب  )٥(]أيب[بــن أيب عبــد اهللا بــن مــسلم بــن 

 .واحلافظ املنذري ،)٦(»طبقاهتم« يف  ذكره ابن رجب.احلنبيل

                                                        
 ).أ(سقط من . إىل:  قوله)١(
 ).٢/١٤١: (»لب اللباب« )٢(
 ).٣/٣٢٣: (»ذيل طبقات احلنابلة« )٣(
 .دار مملكتها شرياز): ٢/٤٠٣: (»اللباب«يف  كذا يف النسختني، و)٤(
 . زيادة من املصادر)٥(
 ).٤/١٧٣: (»ذيل طبقات احلنابلة« )٦(



 

 
 

١٨٩ 
 .)٢(»تبصري«. )١(، قاله ياقوت من نواحي أرمينيةباملهملة إىل فار: يِارَالف
. )٣( منها مكي بن حامد بن الدياهييسى قرية بنهر عيةِرْخَإىل الف: يِرْخَالف

 .)٤(»الذيل« يف ذكره ابن الذهبي
 ، إىل فراهيــذ ومعجمــة، وحتتيــة ســاكنة، وكــرس اهلــاء،بفتحتــني: يِذيــِاهَرَالف

 .)٥(ن من األزدْطَب
 ، وختفيــــف الــــراء،ي بفــــتح الفــــاءذاهيــــَرَالف :)٦(»جــــامع األصــــول«وعبــــارة 

 بـــن ، منـــسوب إىل فراهيـــذ وبالـــذال املعجمـــة،وســـكون اليـــاء حتتهـــا نقطتـــان
يف  ويقـــال ،ن مـــن األزدْطـــَ ب،بـــن مالـــك بـــن فهـــم بـــن غـــنم بـــن دوس )٧(شـــبابة

                                                        
 ).٤/٢٢٥: (»معجم البلدان« )١(
 ).٣/١١٤٦: (»تبصري املنتبه« )٢(
 .الدباهي، وحتتاج إىل مزيد حترير): د(و) جـ(، ووقعت يف )ب(و)أ( كذا رسمت يف )٣(
... ذكـــره ابـــن الـــدبيثي: املقـــصود، ويقـــع يف القلـــب أن يكـــون صـــواهباكـــذا، ومل يتحـــرر يل )٤(

 . ولكني مل أجده فيه، فاهللا أعلم
. أبــو احلــسن عــيل بــن ثــامر بــن حــصني الفخــري البغــدادي: وممــن ينــسب إىل هــذه القريــة

 ).٣/١٥٢: (»توضيح املشتبه«
  ).٢/١٤٨: (»لب اللباب«)٥(
)١٢/٧٨٠()٦ .( 
 .ثبتناه من املصدروما أ. سبابة:  يف النسخ)٧(



 

 
 

١٩٠ 
ـــــ  َجـــــامع«يف ذلـــــك  )١(ُ فتبـــــع األصـــــل. انتهـــــى.ًة إلـــــيهم أيـــــضا الفرهـــــوذيَبْسالنِّ
 بالــضم أبـــو دوُهـــْرُ والف:يف الــدال املهملــة )٢(»القـــاموس«وعبــارة ، »صــولاأل
 . انتهى،اهيديَرَودي وفُهْرُ وهو ف،منهم اخلليل بن أمحد، )٣(نْطَب

 ذوُهــــــْرُ وكـــــذا الفذُهـــــْرُذ بالـــــضم الفُهـــــْرُالف: )٤(وذكـــــر يف الـــــذال املعجمـــــة
 . انتهى،بالدال املهملةل ُّ أو الصواب يف الكذ،اهيَرَوالف
ــــــــْرِالف  كــــــــــذا يف .ن قريــــــــــة بــــــــــصعيد مــــــــــرصْوَذِْربَ كــــــــــطْوَشــــــــــِْرإىل ف: طيْوَشــ

 .)٥(»القاموس«
 من ب املدينة الرشيفةْرُ قرية بق، وسكون الراء، بالضمعْرُإىل الف: يِعْرُالف

ــَّناحيــة الر  أحــد  مــات هبــا عــروة بــن الــزبري، بينهــا وبــني املدينــة أربــع ليــال،ذةَب
 .ن هباِفُ ود،الفقهاء السبعة

 .قانْرُإىل الف: اينَقْرُف
 هــو :م قــال بعــضه،ل الفرقبيــة والــرشقبيةَدَوب يف البــُقــْعَحكــى ي: بــيُقْرُالف

                                                        
 .»لب اللباب«:  أي)١(
 ).٣٩١ص ()٢(
 ).٨/٤٩٤: (»تاج العروس«. بطن من بطون األزد:  أي)٣(
 ).٤٢٩ص ()٤(
 ).٨٧٩ص ()٥(



 

 
 

١٩١ 
 . وحذفوا الواو يف النسبة،وبُقْرُمنسوب إىل ف

  غـــري منـــسوب يعــــرفي النحـــويبــــُقْرُزهـــري الف :)١(»طبقـــات الـــداين« ويف 
 .)٢(بالكسائي

 فــــيمكن أن ،ويف الرجــــال )٤( وردت هــــذه النــــسبة يف الثيــــاب:)٣(»ط«قــــال 
ــُ ويكــون الرجــل ي،يكــون إىل موضــع  . أو بيعهــا،ب إىل عمــل هــذه الثيــابَسنْ

 .)٥(هبامشكذا 
ــَرَالف ــُرَ وقــد خ، مــن جهــة الــشاملن مــرصُدُل مــَّوَ أاَمــَرَنــسبة إىل الف: يِم  ،تَب

 مــن  أبــو عــيل،مــيَرَمنهــا حــسني بــن حممــد بــن هــارون بــن حييــى بــن يزيــد الف
َمــوايل رش  وحييـــى بـــن ، حـــدث عــن أمحـــد بـــن داود املكــينةَسَبيـــل بــن حـــْحُ
القعـدة سـنة  )٧(]ذي[وغـريهم، تـويف يف  )٦(، واحلسني بن عليبافَّأيوب العال

                                                        
 ).٣/٥٠٤: (»تاج العروس«وانظر . أليب عمرو الداين» طبقات القراء«:  أي)١(
 ).١/٢٥٩: (»غاية النهاية« ترمجته يف )٢(
، وكتــــب ناســــخها يف احلاشــــية بــــإزاء هــــذا )ب(خطــــأ، ومــــا أثبتنــــاه مــــن . »ك«): د(و) أ( يف )٣(

هو كام قـال، فقـد رصح الزبيـدي بنـسبة هـذا القـول إليـه : قلت . اهـ.لعله الرشاطي: املوضع
 ).٣/٥٠٥: (»تاج العروس«يف 

 ).٤/٢٥٤: (»معجم البلدان«. الفرقبية ثياب بيض من كتان:  قال األزهري)٤(
 .يف النسخ  كذا وقعت العبارة )٥(
 كـــذا، ويف املـــصدر احلـــسن بـــن غليـــب، ويظهـــر أنـــه الـــصواب حيـــث مل أجـــد ترمجـــة ملـــن )٦(

 .»التهذيب«يسمى احلسني بن عليبا، أما احلسن بن غليب املرصي فمن رجال 
 . زيادة من املصدر)٧(



 

 
 

١٩٢ 
 .)١(»ىمقف« .هـ٣٣٤
رى ُ مـن قــثَنــْرَ وف،ثلثـةُ ثـم م، وفـتح النــون، وســكون الـراء،بـالفتح: يِثـَنْرَالف
ــَجُد اج الــدين أبــو عــيل بــن حممــد بــن أيب عــيل النخعــي األشــرتي تــ منهــا لْي
ـــَنْرَالف ـــَنْرَوالزاهـــد الـــشيخ عـــيل الف، )٢(شئ الـــشاعر املنـــيِث  مـــن أهـــل ســـفح يِث
 .)٣(»تبصري« . وأوالدهونياسق

 نسب إليها لقامن خسَِرسالراء إىل قرية بح ْتَِفبو .)٤(ّدَة جَوْرَإىل ف: ويْرَالف
 .)٦(»تبصري« .يِدَأمحد بن ع )٥(]أبو[ حدث عنه ،ويَرَبن عيل الف

 وكنيتــه أبــو حممــد ، لقــب لــهب بــن إســامعيل بــن محــدونِّيــَّالط: اصَّصَالفــ
ًضــا عــن ْرَأخــذ القــراءة ع، )٨(، وبــاألول)٧(باَّقــَّ، ويعــرف بالثاشَّقــالبغــدادي النَّ

 .)٩(اينَّ ذكره الد.اليزيدي
                                                        

 ).١٢٦٨ترمجة رقم /٣: (»املقفى الكبري« )١(
 .والتصحيح من املصدر. املنيس:  يف النسختني)٢(
 ).٣/١١٠٥: (»تبصري املنتبه« )٣(
 ).٢/١٥٣: (»لب اللباب« )٤(
 . زيادة من املصدر)٥(
 ).٣/١١٠٦: (»تبصري املنتبه« )٦(
 .خطأ. بالنقاب): أ( يف )٧(
َّبالفصاص:  أي)٨( َ. 
 ).١٨/٧٧: (»تاج العروس«وانظر . »طبقات القراء«  أي يف )٩(



 

 
 

١٩٣ 
َْسـَ أبو احلسن بن أيب زيـد األ،عيل بن حممد بن عيل: حيْيِصَالف  ،يِاذَابَرت
مات يف ثالث عرش احلجة سنة ، )١(» بَلْعَيح ثِصَف«ر بذلك لتكراره عىل ِهُش
 .)٢()هـ٥١٦(

 قاموا مع إبراهيم بن موسى بـن الذين فطيمةآل  إىل ،يف خوالن: الفطيمي
ْصعدة وأخربوا جعفر بن حممد الريض  .معه )٣(َ

 .دَْز من األ )٤( إىل الفطريناألزديني،يف : الفطريين
 هبا  )٥(جعدة قرية عظيمة لبني ، ويف آخره جيم،بفتح الفاء والالم: يِجَلَالف
يف  )٨( ذكـــره ابـــن خلكـــانمـــن ناحيـــة الياممـــة جَالْفـــَج األَلـــَف )٧(ا هلـــُالَقـــُ ي )٦(منـــرب

 .الشاعر )١٠(الطثرية يزيد بن  )٩(املكشوحترمجة أيب 
                                                        

وعبــارة . لكثــرة إعادتــه كتــاب الفــصيح لثعلــب: »ذيــل تــاريخ بغــداد« وعبــارة ابــن النجــار يف )١(
 .لكثرة تدريسه فصيح ثعلب: »البلغة يف تراجم أئمة اللغة«الفريوز أبادي يف 

ْالبلغة«و ) ٣/١٧: ( البن النجار»ذيل تاريخ بغداد« ترمجته يف )٢(  .وغريها) ٤٦ص: (»ُ
 .خطأ. معىل): د(و) أ( يف )٣(
 .إىل الفطيون.. الفطيوين): د(و) جـ( وقعت النسبة يف )٤(
 .وما أثبتناه من املصدر. حفدة:  يف بعض النسخ)٥(
 .وما أثبتناه من املصدر. سري:  يف بعض النسخ)٦(
 .له، وما أثبتناه من املصدر:  يف النسختني)٧(
 ).٦/٣٧٢: (»وفيات األعيان«)٨(
 .خطأ. الكشوح: يف النسخ)٩(
 .خطأ. الطرثية): د(و) أ(يف )١٠(



 

 
 

١٩٤ 
حفيد موالنا شمس الـدين حممـد بـن  )١(أبو الفضائل حسن جلبي: اريَنَالف

 ولـد جـده ، أو إىل قريـة مـسامة بفنـار، نـسبة إىل صـنعة الفنـارمحزة بن حممد
 .هـ٨٣٤هـ وتوىف يف بالده بالروم سنة ٧٥١سنة 
 .بفتحتني إىل مكان بشرياز:ويَنَالف
  )٢(»الطبقــات« يف النـون ضــبطها ابــن الــسبكيبفــتح الفــاء وتــشديد : اكيَّنـَالف

 ،هــ٤٤٨ تـويف سـنة اكينـََّ احلسن أمحد بن احلـسني الفيف ترمجة اإلمام أيب
َ حمِّر أليُكْذَومل ي  . هيٍّلَ
 . فرغانةى من قرنيانُ نسبة إىل ف، ثم مثناة،بعدها نون ،بضم الفاء: اينَنيُالف

 .)٣(»تبصري«
كـــة: )٤(َالفنَكـــي  مـــن أعـــامل  بلـــد باألنـــدلسَبفـــاء ونـــون مفتوحتـــان، إىل فنَ

ــكقرطبــة  جيــاوز جزيــرة ابــن  مــن ديــار بكــر أيــضا حــصن عــىل هنــر ينبــعَ، وفنَ
 .، وينسب إليهامً أيضا قرية بسمرقندَ، وفنكعمر

                                                        
: حـــسن شـــلبي، قـــال الـــسخاوي: ،لكـــن وقـــع فيـــه)٣/١١٥: (»ء الالمـــعالـــضو«ترمجتـــه يف )١(

 .معناه سيدي
)٤/١٦ ()٢.( 
أمحـد بـن حممـد ): ١/١١٧: (»غاية النهاية«، ووجدت يف »التبصري« مل أجده يف مطبوعة )٣(

 .بن سامعة األنصاري الفنياين، ونص عىل أنه بكرس الفاء
 .سيوطي فلم يوردها يف اللب، وفاتت ال)٢/٤٤٣(، واللباب )٤/٤٠٣( األنساب)٤(



 

 
 

١٩٥ 
 ، والــري، أصـفهان:ة بلـدان وهـو اسـم يقــع عـىل مخـس،ةَلـْهَإىل ف: يوَلـْهَالف

َ ومه،وماه هناوند  .)١( وتقدم يف الدال املهملة،بيجانِرذ وأ،انَذَ
 بـالتخفيف حـنيَالَإىل الف و.)٢(دَ إىل فـالح جـ،بالفتح والتخفيـف: حيَالَالف

يوسف بن حممد بـن  )٣( هبا باملغرب قرية من أعامل تونسًأيضا وآخره نون
 املـــرصي ، املولـــددرينَْكَّ الــس)٤(عــيل بـــن حممــد بـــن أمحـــد بــن أيب القاســـم

 .)٥(»معجمه« يف ذكره البقاعي، املالكي أَشاملنْ

                                                        
 . يف الفارسية الدرية)١(
 ).٢/١٦٤: (»لب اللباب« )٢(
 .منها:  كذا يف النسخ، واجلادة)٣(
يوســــف بــــن حممــــد بــــن حممــــد بــــن عــــيل بــــن حممــــد بــــن أمحــــد بــــن أيب ) : جـــــ( العبــــارة يف )٤(

 ...القاسم
 ).١٠/٣٠٢: (»الضوء الالمع« وترمجه السخاوي يف )٥(



 

 
 

١٩٦ 

 
ـ ــ وإىل قريـــة مـــن ، )١(عِضـــْوَل ومُجـــَ روسُابَبـــضم املوحـــدة إىل قـــ: ويسُابَالق

 .قرى هنر ملك
ب الــرب ْرُ قــ جزيــرة غــرب األنــدلسسِادَبكــرس املهملتــني إىل قــ: ِِيسادَالقــ

رحــل إىل ، )٢(هــا كامــل بــن أمحــد بــن يوســف الغفــاري من،طوهلــا نــصف يــوم
 .)٣( سنة مخس وستني وأربعامئةإشبيلية ومات ب،املرشق
 أبــو العبــاس ، قريــة كبــرية منهــا أمحــد بــن حممــد بــن عــيلءاَّرُامَسـية ســدوقا

 .)٥(ذكره الذهبي. )٤(مات سنة إحدى وعرشين وستامئة. رضير املقرئال
 وبلـدة كبـرية ،أصـبهانب وناحيـة ،ً أيضا بلـدة بخراسـانإىل قاسان: اينَاسَالق

ُِب  .)٦(لف سيحونخ انَتْسُكْرت

                                                        
 ).٢/١٦٧ (:»لب اللباب« )١(
 ).٣/١٠٩٣: (»تبصري املنتبه« )٢(
 ).هـ٤٣٠: ( كذا يف النسختني، والذي يف املصادر)٣(
 ).٣/١٠٩٣: (»تبصري املنتبه« )٤(
 ).٤٥/٥٤: (»تاريخ اإلسالم« )٥(
 ).٤/٢٩٥: (»معجم البلدان« )٦(



 

 
 

١٩٧ 
ـ ـ  بعــــض أهلهــــا  مــــن أعــــامل محــــص وقــــارا، قريــــة بــــالريإىل قــــار: يِارَالقــ
 .)١(»تبصري« .نصارى
َ حمابَبـِبالكـرس إىل ق: ايبَبِالق ً، وقبـاب أيـضا ً أيـضا وبـسمرقندة بنيـسابورَّلـَ

 وقبـاب قريـة ،مـن الوجـه البحـري مـن الـديار املـرصية )٢(قرية بأشـموم الرمـان
يف ترمجـة العالمـة حميـي  )٤(ذكـره ابـن قـايض شـهبة. )٣(وباُقْعَب بقرب بالعراق

 وإىل ،الـدين حييــى بـن حييــى بــن أمحـد بــن حــسن الـواعظ القبــايب املــرصي
 . قرية من ناحية دمياطابقبال

 بلـد عـن ،ةَْربَ إىل قـً نـسبة، ثـم راء، وسـكون املوحـدة،بفـتح القـاف: يِْربَالقـ
ها حممد بن أمحـد بـن حممـد بـن طالـب بـن أيمـن من ًنحو ثالثني ميال من قرطبة

 .)٥(»مقفى« لقربي القرطبي املؤدببن مدرك بن حممد بن عبد اهللا القييس ا
ـ ـ ـ  إىل بلـــــدة غـــــريب ً نـــــسبة،)٧(وقـــــد تـــــشدد قافـــــه: قــــال القرطبـــــي: )٦(وينداملقــ

                                                        
 ).٣/١١٤٤: (»تبصري املنتبه« )١(
 .الرماين): د(و) ب(و) أ( يف )٢(
 .خطأ. يعقوبا: )د(و) أ( يف )٣(
 ).١١٢-٤/١١١: ( له»طبقات الشافعية« )٤(
 ).١٨٢٧ترمجة رقم / ٥: (»املقفى الكبري« )٥(
 .القدوين):جـ(املقذوين،ويف ): أ(ووقعت يف !!  كذا ذكره يف حرف القاف)٦(
 .الظاهر داله: بإزاء هذا املوضع) جـ( كتب ناسخ )٧(



 

 
 

١٩٨ 
كانـــت  )١( بلغــة اليونــانيني مقــدونياًومــا اســمها بينهــا مخــسة عــرش يقــسطنطينية

 .)٢( املوىل أبو السعودأفاده . وهي اليوم بلقعك إسكندر الثاينْلُرسير م
رس  وكـ، وسكون األلف، والراء، بفتح القافارَصِا حَرَإىل ق: اريَصِاحَرَالق

خمتـــــــرص « قـــــــال يف ، وبعـــــــد األلـــــــف راء،احلـــــــاء وفـــــــتح الـــــــصاد املهملتـــــــني
 ْلَ بـ:ةنَْحِّ قـال املحـب بـن الـش. انتهـى حلبَّيلَامَج كبري من شْرَم: )٣(»البلدان

 .ة من بالد الرومَدْيَلُب
زهــري بــن وقــد تقــدم يف الفــاء  ،)٤(»القــاموس« كــام يف ،قيــل بقــافني: بــيُقْرُالق

 . كان يف زمن عاصم النحويميمون املقرئ
 الفـضل بـن العبـاس ،راء سـاكنة )٦(بيـنهام ،بكرس القـاف واملـيم: )٥(ِيطِمْرِالق
 يف وأورده اخلطيـب .»الصغري« يف البغدادي روى عنه الطرباين )٧(يِطِمْرِالق

                                                        
 .خطأ. مقدودنيا): أ( يف )١(
، وأبـــــو الـــــسعود هـــــو حممـــــد بـــــن حممـــــد بـــــن مـــــصطفى )٥/٢٤١: (»لـــــسعودتفـــــسري أيب ا« )٢(

 ).٧/٥٩: (»األعالم«. صاحب التفسري املعروف باسمه) هـ٩٨٢(العامدي، املتوىف سنة 
 ).٣/١٠٧١: (»مراصد اإلطالع« )٣(
 ).١٥٦ص ()٤(
 كــذا يف النــسخ، وهــو تــصحيف، صــوابه القرطمــي بتقــديم الطــاء عــىل املــيم، وهــذه النــسبة )٥(

 .وذكر الفضل بن العباس يف املنسوبني إليها) ٤/٤٨٣: (»األنساب«ا السمعاين يف ذكره
 . خطأ. هبا): أ(يف )٦(
 . كذا يف النسخ، وهو تصحيف كام تقدم)٧(



 

 
 

١٩٩ 
 وكذا مل أقف ألحد غريه ،ًارحي وال جتًتوثيقا فيه ومل يذكر ،)١(»تاريخ بغداد«

 .»سخاوي« .عىل كالم فيه
 .»املؤتلف« يف  ذكره الذهبي،بقاف ونون وموحدة: )٢(يبنرَالق

يف ترمجـــة حممـــد بـــن أمحـــد بـــن   )٣(»طبقـــات احلنفيـــة« يف قـــال القـــريش
 . رأيتها مضبوطة بفتح القاف:ي الزاهديبنرحممد بن عبد املجيد الق

 . اهتمه ابن اجلوزي،أمحد بن حممد بن أنس القرنبطي: القرنبطي
ـ ـ ـ ـــــْرَمنـــــسوب إىل الق: ويَرُالقــ  ، يـــــونس وهـــــو مـــــذهب،ة عـــــىل غـــــري قيـــــاسَي

 .)٤(» هناية« قرييوالقياس 
 ذكـــره ابـــن .ةَصْفـــَ غـــرب قمـــن إقلـــيم إفريقيـــة )٦(إىل قـــسطيلية: )٥(القـــسطالين

 ُوسَنية قـَالَطْسَوالقـ :)٨(»القاموس«وعبارة  .)٧(»طبقات املالكية« يف ونُحْرَف
                                                        

)١٢/٣٧١ ()١.( 
 .خطأ. القزيني): أ( يف )٢(
)٢/٢٢ ()٣.( 

 ).٤/٨٢: (»النهاية يف غريب احلديث« )٤(
ُعـــرف هبـــذه النـــسبة أمحـــد بـــن حممـــد بـــن أيب : وضـــعبـــإزاء هـــذا امل) ب( كتـــب يف هـــامش )٥(

 .القسطالين... بكر
 .قسطلينة: »الديباج املذهب« يف مطبوعة )٦(
 ).٣٨ص: (»الديباج املذهب« )٧(
 ).١٣٥٤ص ()٨(



 

 
 

٢٠٠ 
ْ ومحــــــ،حَزُقــــــ  بلـــــــد ةَلَطْسَ منــــــسوب إىل عامــــــل أو إىل قــــــبوثـــــــ و،قَفَّة الــــــشَرُ

 . انتهى، بلد هبايليةِطْسَ وق،باألندلس
 بضم ةَلْيِطْسُوب إىل ق كأنه منس:)١(»تاريخ مرص« يف وعن القطب احللبي

 . باملغرب انتهىإفريقيةالقاف من أعامل 
عـن  »خمتـرص الـضوء الالمـع«يف ترمجتـه مـن  )٢(ورأيت بخط القسطالين

َوسـبتة ةَصْفـَفريقيـة فـيام بـني قإه إحـدى مـدائن يانـِّرُف: خط الـسخاوي ْ  بـالقرب َ
 هذا ما . انتهىطالينسالتي نسب إليها الق )٤(بالد اليمنب )٣(من بالد قسطيلينية

خة قديمــة مــن رشح أيب شــامة للشقراطيــسية يف نــس )٥(، ثــم رأيــترأيتــه بخطــه
 وكتـب ، وشـدة عـىل الـالم، فتحـة عـىل القـاف:ينَّالَطْسَضبط بالقلم لفظ القـ

ََرَ قــال يل بعــض مــن عــ:باهلــامش ، )٦(روزَ وتــ،ليةْيِطْسَ وقــةَطــْفَ ن: هــذه الــبالدف
 بلدة فيام ِساطَرْقِ وش،ى بالد اجلريدَّمَسُ بالناحية التي تفريقيةإ بالد بةَصْفَوق

 .الخ..هنالك
                                                        

 ).٣٠/٢٥١: (»تاج العروس«:  انظر)١(
 ).٣٠/٢٥١: (»تاج العروس«:  انظر)٢(
 .قسطيلية): جـ(ينية، ويف قسطنط): ب(قسطلينة، ويف : »تاج العروس« يف )٣(
 .  كذا يف النسخ، ويظهر أنه حشو)٤(
عــن هــذا الكتــاب، وصـــدرها ) ٣٠/٢٥٢: (»تــاج العــروس« هــذه الفقــرة نقلهــا الزبيــدي يف )٥(

 .قال شيخ مشاخينا أبو العباس أمحد العجمي يف ذيله عىل اللباب: بقوله
 .خطأ. توز): أ( يف )٦(



 

 
 

٢٠١ 
 عبـد  منها جعفر بـن،إىل قسطناطينة من عمل دانية باألندلس: القسطنطاين

 .)١(»طبقات القراء« يف  ذكره الذهبي. بن سيد بونة املقرئاهللا
 إليهـا َبِسُ ن،ل قرية باليمنَشَ وشني معجمة، نسبة لق،بفتح القاف: شيلَالق
 .)٣( املنتخبح مد،)٢( جميد،ٌرِاعَور شُرس

ـ ـ ـ ذكـــــر ذلـــــك  إىل بلـــــدة بـــــاليمن، ًةَبْسِبـــــضم القـــــاف واملهملـــــة نـــــ: وريُصُالقــ
 .)٥(ةن يف ترمجة حممد بن أمحد بن عيسى بن مكي)٤(البقاعي
ــُالق  وبعــد الــسني ،اء املهملــة وضــم الــر، وســكون املهملــة،بالــضم: ِيسُرْط

ي بن أمحد جد أيب العباس أمحد بن عبد الغن سُرْطُ إىل قً نسبة،املهملة ياء
س الفقيــه األديــب املــتكلم ُرْطــُبــن املــسلم بــن ق )٦(بــن عبــد الــرمحن بــن خالــد

 . تـويف سـنة ثـالث وسـتامئة، األصـل املـالكياملغريبنفيس الدين اللخمي 

                                                        
 ).٢/٦٠٨: (»معرفة القراء الكبار« )١(
 ).٣٠/٢٥٣: (»تاج العروس« )٢(
فتكـــون مـــداح صــفة لـــه ولــشعره واملنتخـــب هـــو . »املنتخــب«. مـــداح:  كــذا، ولعـــل صــواهبا)٣(

 فقـط، »جميـد«: وقد أورد الزبيدي العبارة بنـصها إىل قولـه. املصدر الذي نقلت عنه النسبة
 .فاهللا أعلم

 ).٤٦٢ ترمجة رقم ٥/٣٢( عنوان الزمان )٤(
 .خطأ. يةمكن): أ( يف )٥(
 .خلف:  كذا يف النسختني، ويف املصدر)٦(



 

 
 

٢٠٢ 
 .)١(»ابن خلكان«

 منــــسوب إىل ، وبــــالعني املهملتـــني، وفـــتح الطـــاء،بـــضم القــــاف: يِعـــْيَطُالق
ْعبسة بن َعْيَطُق ْريث بن ض بن ْيِغَبن ب )٢(َ  .)٣(»جامع األصول«  .طفانَغَ

 بفـتح مْزَ حممـد بـن حييـى بـن أيب حـ، وفتح املهملة،افَبضم الق: عيَطُالق
ــرصي، وســكون الــزاي،املهملــة هـــ ٥٣ مــات ســنة ، صــدوق مــن العــارشة، الب

 .)٤(»تقريب«
 يف  ضــبطه البقــاعي. ثــم مهملــة، وســكون الــالم،بفــتح القــاف: ياوَصْلــَالق

 .)٥(يِطْسَترمجة عيل بن حممد بن حممد بن عيل القريش األندليس الب
من  )٧(:ويف كالم ابن تيمية. )٦(ةَّيِمَالَية طائفة املِرَدنَْلَنسبة إىل الق: يِرَْدنَلَالق
ًر كــان موجـودا يف زمــن النبـي صــىل اهللا عليـه وســلم فقـد كــذب َدنْـَلَ إن ق:قـال

                                                        
 ).١٦٧-١/١٦٤: (»وفيات األعيان« )١(
 .خطأ، والتصحيح من املصدر. قيس:  يف النسخ)٢(
)١٢/٢٩١ ()٣.( 
 ).٤٦٦ص ()٤(
 ).٦/١٤: (»الضوء الالمع« وترمجه السخاوي يف )٥(
 .خطأ، والتصحيح من املصدر. املالمتيه:  يف النسختني)٦(
 ).٣٥/١٦٣: (»موع الفتاوىجم« )٧(



 

 
 

٢٠٣ 
ُندرية كـانوا قومـا مـن نـلالق )١(بل ،وافرتى   )٢(مـا فيـهون عـىل اك الفـرس يـدورَّسً

 هبذا فـرسهم أبـو حفـص ،راحة قلوهبم بعد أداء الفرائض واجتناب املحارم
وا  وفعلـــ،هنـــم بعـــد ذلـــك تركـــوا الواجبـــاتإثـــم  »عوارفـــه« يف  )٣(الـــسهروردي
ــــــة قــــــدماء املالم،املحرمــــــات ِ بمنزل ــــــَ م ِون حــــــسناهتالــــــذين كــــــانوا خيفــــــ )٤(ةَّي

 ثــم ،س العاممــةْبُح مــن زي األغنيــاء ولــَالَّ بــصاحبه الــصُّنَظــُون مــاال يُرِهــْظُوي
 وفعلـــوا املحرمـــات ،)٥(]مكروهـــة يف الــرشيعة[حــدث قـــوم دخلــوا يف أمـــور 

 . وتركوا الفرائض والواجبات،والفواحش
هـا شــيخنا الـشهاب أمحــد بـن شــمس من ، قريـة بمــرصوبُيــْلَإىل ق: ويبُيـْلَالق

 تــــويف يف شــــوال ســــنة ،يف ثــــم القليــــويب الــــشافعيْوَالــــدين بــــن ســــالمة احلــــ
 .)٦()هـ١٠٦٩(

ــــُالق حيح صــــــ«عنــــــه  )٧( روى املــــــصنف،عبــــــد الــــــرمحن بــــــن أمحــــــد: ِيصُّمــ

                                                        
 .عيل): أ( يف )١(
 .صافيه): أ( يف )٢(
 .خطأ. اهلروي): ج(ويف . اهلروردي): أ( يف )٣(
 .والتصحيح من املصدر. املالمتية:  يف بعض النسخ)٤(
 . زيادة من املصدر)٥(
 ).١/١١١: (»خالصة األثر« ترمجته يف )٦(
 . أي السيوطي)٧(



 

 
 

٢٠٤ 
ــ:وقــال  )١(»ئهْوَضــ« يف ترمجــه الــسخاوي ،»البخــاري ــنُْ إىل مًةَبْسِ ن  صُّمــُة القَي

 .)٣(سلسبيل )٢(بنينية ُرب من مُبالق
 يغلــب عــىل ظنــي أهنــا إىل القمعــة :لــشحنةقــال املحــب بــن ا: )٤(القمعــاين

مــن  )٥( عــىل هــامش ترمجــة حممــد بــن حامــدكــذا. يمنبالتحريــك حــصن بــال
 .)٦(»طبقات احلنفية«

ــازعي ــري أبــو املطــرف ،ة مــن بــالد املغــربَعْيَإىل ضــ: القن  منهــا اإلمــام الكب
ثـــــم  )٧(زعي املعــــروف بالقنـــــا،عبــــد الـــــرمحن بــــن هـــــارون بـــــن عبــــد الـــــرمحن

 .)٨(»املدارك« يف  ذكره عياض.بيُطْرُالق
 وتــشديد ،ء املهملـة وكـرس الطـا،الـواو وسـكون ،بفـتح القـاف: ةَّيـِطْوَابـن الق

 دنْـِ واهلودانُّ عليـه الـسالم أبـو الـسام بن نوحَط بن حْوَ هذه النسبة إىل ق،الياء

                                                        
)٢/٢٢١  ()١.( 
 ).أ(سقط من . بني:  قوله)٢(
 ).١٨/١٣٠: (»تاج العروس«:  انظر)٣(
 .الفمغاين، بالفاء والغني: »اجلواهر املضية« يف مطبوعة )٤(
 . بل حامد بن حممد)٥(
 ).١/١٨٣: (»اجلواهر املضية« )٦(
 .خطأ. بالقناعي): د(و) جـ(و) أ( يف )٧(
 ).٢/٤٢: (»ترتيب املدارك« )٨(



 

 
 

٢٠٥ 
ِ وهـــي أيـــضا جـــدنِّْوالـــس   )١(»ابـــن خلكـــان« . إىل آخـــرهطيـــةْوَة أيب بكـــر بـــن القَّدً

 .فرياجع
 حممـد ، وواو سـاكنة، وبعـدها المـان مفتوحتـان،بقاف مفتوحة: يسْوَلَلَالق

 ديَفَّ فـيام نقلـه عنـه الـص ذكـره أبـو حيـان، أديب من أهـل املغـرب،بن إدريس
 .)٢(»ياتوفال«يف 

 ، إليه الشيخ أبو املعايلَبِسُن، )٥( ببغداد)٤(ارَّيَب القْرَنسبة إىل د: )٣(يِارَّيَالق
 سمع مـن أيب ،النقاش )٧(قياريصايف ابن عبد اهللا البغدادي ال )٦(]د بنحمم[

َزرَبكر امل  .)٨( وغريهيفْ
 منهـا الفقيـه أبـو الربيـع سـليامن بـن ،اطـةَنْ من عمل غرةَانَسْيِإىل ق: ِاينَْسيِالق

). هـــــــ٦٣٤( ســــــنة  أحــــــد كبــــــار املالكيــــــة مــــــات بالقــــــاهرةيفإبــــــراهيم الرصــــــا

                                                        
 ).٤/٣٧٠: (»وفيات األعيان« )١(
)٢/١٨٤ ()٢.( 
 .املقياري): أ( يف )٣(
 .خطأ. املقيار): أ( يف )٤(
 ).١٣/٥٠٠: (»تاج العروس«:  انظر)٥(
 . زيادة من املصدر)٦(
 .خطأ. املقياري): أ( يف )٧(
 ).٧/٩٢: (»توضيح املشتبه«و ) ١/١٠٥: (»تكملة إكامل اإلكامل« )٨(



 

 
 

٢٠٦ 
 .)١(»ُمقفى«

ً أيــــضا وقيلويــــة، )٢(بــــاذ قريــــة بنــــواحي مطريآةَويــــُلْيِبالكــــرس إىل ق: ويُلــــْيِالق
 يف ترمجة أفاده احلافظ املنذري، )٣(هنر امللك وأخرى من قرى ،وانَرْهبالنَّ

، وهــو ويُلــْيِ عــيل احلــسن بــن حممــد بــن إســامعيل الق)٤(األديـب الفاضــل أبــو
 .نبه عليه املنذري، )٥(من التي يف األصل

                                                        
املقفـى « تـصل إلينـا مـن كتـاب  ليس يف املطبوع؛ فحرف السني من مجلة احلروف التي مل)١(

 .»الكبري
 .خطأ. طرباباذ: ووقع يف مطبوعته) ٢/١٩٥: (»لب اللباب« )٢(
 ).٤/٤٢٣: (»معجم البلدان«.  ينسب إليها سعيد بن أيب سعيد القيلوي)٣(
 . كذا يف النسخ)٤(
 . أي من قيلوية التي بنواحي مطريآباذ)٥(



 

 
 

٢٠٧ 

 
مدينـة مــن   )١(»طبقـات النحـاة« كــام يف ،باملثنـاة الفوقيـة أو املثلثـة: الكـايت
ن عبــد  منهـا افتخـار الـدين أبـو عبـد اهللا جــابر بـن حممـد بـن حممـد بـ،خـوارزم

 مـشيخة اخلانقـاه َّ تـوىل، أحـد أفاضـل احلنفيـة،العزيز بن يوسف اخلوارزمي
 ودفــــن ،هـــــ يف املحــــرم٧٤١ وهبــــا مـــات ســــنة ، املظفريــــة بالقــــاهرة)٢(الربانيـــة

 .افةَرَبالق
 .)٣( عبد القادر.ماماإل  الدينباملثلثة لقب برهان: الكاثي
 .)٤(حممد بن عثامن: الكايش
 ملــك ي دار وهـ،انـةغ بلـدة بنــواحي  إىل كـانمً نــسبة،بكـرس النـون: ميِالكـان
يب يوســف يف ترمجـة أ )٥(ب، ذكـره ابـن خلكـانربجنـوب الغـ الـذين الـسودان

                                                        
 ).١/٤٨٣: (»بغية الوعاة« )١(
 .الربلسية): د(و) جـ( يف )٢(
 ).٢/٣٣٩: (»اجلواهر املضية« )٣(
: »اجلــواهر املــضية«. حممــد بــن عــيل بــن عــثامن، أبــو عبــد اهللا بــن أيب عمــرو:  اســمه بتاممــه)٤(

)٢/٣٣٩.( 
  ).٧/١٥: (»وفيات األعيان« )٥(



 

 
 

٢٠٨ 
 .بن أيب حممد عبد املؤمن )١(يعقوب بن أيب يعقوب يوسف

 أمحــد بــن عبــد اهللا بــن احلــسني أبــو ،ورة ثــم مهــزة مقــص،بموحــدة: يئالكبــا
ْاجلبنياحلسني  سـنة  )٣( وتـويف فـيام ذكـرهثر عنه األهوازي شيخ أكيئالكبا )٢(ُ

ـــــاألهواز ـــــ« انتهـــــى مـــــن .إحـــــدى وثامنـــــني وثالثامئـــــة ب ات ابـــــن رص طبقـــــخمت
 .ليسُلطراب ل )٤(»اجلزري

 كذا ، إليها عطية الكنجاراينَبِسُ ن، قرية باليمنإىل كنجاران: الكنجاراين
 .)٥( يف ترمجة البخاري،ابن حجر »هتذيب«يف 

 إليهـا َبِسُ نـ، بالقـاهرةامـةَتُ نـسبة إىل حـارة ك،ًبالضم وفوقية أيـضا: اميَتالكُ
ة عنـد القـايض بـدر َبْسِ كـان نقيـب احلـ،اميَتـُحممد بـن أيب بكـر املـالكي الك

 .)٦(هـ٨٤٢ ثم صار نقيب احلكم عنده، مات سنة ،نيْيَالدين الع
                                                        

 ...أبو يوسف يعقوب بن أيب يوسف: »وفيات األعيان« كذا، والذي يف مطبوعة )١(
 .وما أثبتناه من املصدر. جلبيا: يف النسختني)٢(
 .  األهوازي: أي)٣(
 ). ١/٧٢: (»غاية النهاية«)٤(
َ كـــذا قـــال املـــصنف وهـــو تـــصحيف صـــوابه الكيخـــاراين نـــسبة إىل كيخـــاران قريـــة بـــاليمن)٥( َْ َْ َ .

. ، واملنـــسوب إليهــا إنـــام هــو عطــاء بـــن يعقــوب الكيخـــاراين)٩/٤٢: (»هتــذيب التهــذيب«
: »اللبــــاب«وابــــن األثــــري يف ) ٥/١٢١: (»األنــــساب«عاين يف وقــــد أورد هــــذه النــــسبة الــــسم

 ).٢/٢١٩: (»لب اللباب«والسيوطي يف ) ٣/١٢٤(
 ).٣/٤٩٥: (»الضوء الالمع« ترمجته يف )٦(



 

 
 

٢٠٩ 
 إليهـا َبِسُ نـ،وهـي الكراجـك )١(مَيِاخل إىل عمل ،بكرس اجليم: كيِاجَِرالك

 مات يف ربيع اآلخر سـنة ،حممد بن عيل من اإلمامية له تصانيف يف مذهبه
 .)٢(»اللسان« ذكره يف ،بعامئةتسع وأربعني وأر

ـيسِبِْرالك ـ  ويــــاء مثنــــاة مــــن ، ثــــم موحـــدة،الــــراء وســـكون ،بكــــرس الكــــاف: يـ
 ضـــــبطها ،ومُّيـــــَ الف إحـــــدى قـــــرىيسِبْرِ إىل كـــــًةَبْسِ نـــــ، وســـــني مهملـــــة،حتـــــت

 )٣(َّفــــضال عمــــر بــــن موســــى بــــن خلــــف بــــن  يف ترمجــــة حممــــد بــــناملقريــــزي
 .)٥(»مقفى« بييسْرِالعامري الك )٤(برياجلا

َأيضا منسوب إىل ك: الكرخي  ً إيـضاَّمَثـ و،ف قرية من قـرى إسـكااَتَْربَخ عْرً
َخ ميسانْرَ وك،ةَّقَّخ الرْرَك  .)٧(وزستانخوكرخ ، )٦(َْ

 .)٨(»قاموس« . سادة املالئكة،خمففة الراء: وبيونُالكر

                                                        
 .خطأ. انجيم):  أ( يف )١(
 ).مكتبة املطبوعات.  ط٧/٣٧٤: (»لسان امليزان« )٢(
 .من املصدروما أثبتناه . نصار):جـ(ويف .فضالة): د(و) أ( يف )٣(
 .وما أثبتناه من املصدر.اجلاوي): د(و) جـ(و) أ( يف )٤(
 ).٢٩٣٢ترمجة رقم /٦: (»املقفى الكبري« )٥(
 .خطأ. هبسان): أ( يف )٦(
 ). ٤/٤٤٩: (»معجم البلدان«)٧(
 ). ١٦٧ص()٨(



 

 
 

٢١٠ 
 أو ســاداهتم ،وبيــون أقــرب املالئكــة إىل العــرشالكر :)١(»التقريــب«ويف 

 .كجربيل وميكائيل وإرسافيل
 كَرَ لــيس بــالكل لبنــانصــ قريــة يف أ،بفــتح الكــاف وســكون الــراء: كــيْرالكَ

 يف ترمجـــة  أفـــاد ذلـــك احلـــافظ املنـــذري،بتحريـــك الـــراء القلعـــة املـــشهورة
 .)٢(»خلكان« طارق بن سنانأمحد بن 
 .بالقلم )٣(كذا ضبطه املقريزي.  من قرى املوصلإىل كرنغ: الكرنغي

 ،ن إبراهيم الطرابليس منها عثامن ب،ة من طرابلسَعْيَنسبة لض: )٤(ويَرحيْفالكَ
 .)٥(»الضوء« يف  وولده حييى، ترمجه السخاوي،ثم املدين احلنفي

 الدمــشقي، ، وســكون الفــاء، بفــتح الكــافاحلــسني بــن ســليامن: يئــِرْفالكَ
 .)٧(»عبد القادر« .)٦()هـ٧٦٦( صفر سنة مات رابع

                                                        
 ). ٤/١٣٩: (»تاج العروس«: انظر)١(
 .»وفيات األعيان« مل أجده يف )٢(
ووقعــــت . مـــن خـــالل فهـــارس  األنـــساب  وفهـــارس البلـــدان»ى الكبـــرياملقفـــ« مل أجـــده يف )٣(

 .إىل كرتع..الكرتعي): جـ(النسبة يف 
 .وما أثبتناه من املصدر. الكفرحبوي): جـ(و) أ( يف )٤(
)٥/١١٠ ()٥.( 
 )..هـ٧١٩(كذا يف النسخ ، والذي يف اجلواهر املضية )٦(
 ).١/٢١١: (»اجلواهر املضية« )٧(



 

 
 

٢١١ 
 .)١(فرقة من اليونان: الكلدانية

 .)٢( إىل اجلدً نسبة، وبعد األلف راء، وامليم،بفتح الكاف: يِرَامالكَ
ً وبخطــه أيــضا ، كهيلــوين وبخــط ابــن قاســم،الكــوة كيلــوين: الكوهيكيلــوين
 .)٣(رَّرَحُ فلي،كهكيلوين

                                                        
 .ة لغة مشهورة كذا، والكلداني)١(
: »اللبــــــاب«، وابــــــن األثــــــري يف )٥/٣٥: (»األنـــــساب« هـــــذه النــــــسبة أوردهــــــا الــــــسمعاين يف )٢(

 .»لب اللباب«، وفاتت السيوطي فلم يوردها يف )٣/١٠٩(
عثامن بـن عـيل الـشافعي، مـن رجـال : الكوه كيلوين): ١/٣٤٧: (»هدية العارفني« قال يف )٣(

 .القرن التاسع



 

 
 

٢١٢ 

 
َ حمادينَّبَّنسبة إىل سكة الل: اديَّبَّالل  .)١(قندْرَمَة بسَّلَ

 .)٢(»زواجر« . بضم الالم وسكون التاءْتبُنسبة لبني ل: يةِْبتُّابن الل
ًوعلمنَاه من لـدنا علـام ﴿ يف قوله تعـاىل طويفقاله ال: ِّينُدَّالل ْْ َ َِّ َِّ ُ ْ ُ ََ﴾، 
ق الـــصوفية وأهـــل الـــسلوك يف إثبـــات العلـــم َّ وهـــذا هـــو متعلـــ، مـــن عنـــدنا:أي
 ثـم إن ،هلـام املعرفـة باحلقـائق الغيبيـة وغريهـاإوهـو  »اَّنُدَلـ« إىل ًين نـسبةُّدَّالل

مـــه اســـتعداد بـــالعلوم النظريـــة أقـــوى ممـــا إذا ورد عـــىل ين إذا تقدُدَّالعلـــم اللـــ
مـن ن اهللا عـز وجـل وُدَعلـوم النـاس مـن لـ سائر : فإن قيل،النفس غري مستعدة

يـــة ِدنِْ اللدنيـــة والع:نـــاْلُ ق؟ينُدَّ فـــام وجـــه ختـــصيص بعـــض العلـــوم باللـــ،عنـــده
، )٣(إىل آخــــره.. ين خــــاصُدَّوص فهــــذا العلـــم اللــــُصُمتفاوتـــة يف مراتــــب اخلــــ

اليـاء يف الفاعليـة واملفعوليـة ليـست للنـسبة إذ :  وقال شـيخنا الغنيمـي.هىانت
ً كــون الــيشء فــاعال أو :صدر أي وإنــام هــي يــاء املــ،ال تقــع يف وســط الكــالم

                                                        
 ).٩/١٣٣: (»تاج العروس« )١(
 ).٣/٨(»الزواجر عن اقرتاف الكبائر« )٢(
يف ) ٣٩٧ص: (»معجــــم املنــــاهي اللفظيــــة«وراجــــع ). ١٩/٢٦: (»تــــاج العــــروس«:  انظــــر)٣(

 .نقض هذه الكلمة



 

 
 

٢١٣ 
 انتهــى، وهــذا يفيــد أن اليــاء يف نحــو ،ً خالفــا ملــن وهــم خــالف ذلـكً،مفعـوال

 . فتأمله،ليست للنسبة بل للمصدر »املواهب اللدنية«
 .)١( قرية بالبحرية من أعامل مرصانةَّقَإىل ل: اينَّقَّالل

ـــــاجلزيرةإىل لورانكـــــة: اللـــــورانكي  ينـــــسب إليهـــــا ابـــــن اللـــــورانكي ، بلـــــد ب
 .»ابن السيد« .يلِطْيَلُّالط

 .)٢(»عبد القادر« .يوسف بن جربيل بن مجيل: يتاللوا

                                                        
، وقـد )هــ١٠٤١(ُ ينسب إليها اإلمام برهان الدين إبـراهيم بـن إبـراهيم اللقـاين املتـوىف سـنة )١(

 .»قضاء الوطر من نزهة النظر«يقنا عىل كتابه ترمجناه برتمجة واسعة يف مقدمة حتق
 ).٢/٢٢٦: (»اجلواهر املضية« )٢(



 

 
 

٢١٤ 

 
 .)٣(بفتحها )٢(»التبصري« والذي يف ،بكرس الزاي )١(يف األصل: املازري
 .)٤(»تبصري« .بزاي مضمومة ثم واو يف املتأخرين: املازوين
إال  :)٧(»جـامع األصـول«قال يف .  )٦(هلمعو  )٥(ماء الوردإىل بيع : املاوردي

 :الَقــــُ والقيــــاس أن ي،عــــرابعــــن قــــضية اإل  ةيــــأن هــــذه النــــسبة عاميــــة خارج
 عــىل أنــه قــد جــاء يف النــسب أشــياء خارجــة عــن القيــاس فيجــوز أن ،ديْرَالــو

                                                        
  ).٢/٢٢٨: (»لب اللباب« )١(

 ).٤/١٣٣٦: (»تبصري املنتبه« )٢(
 املازري بزاي مفتوحة ثم راء، نسبة إىل مـازر مدينـة »التبصري«والذي يف ): ب( العبارة يف )٣(

ن عمـــر التميمــي املــازري أحـــد األئمــة، صـــنف بــصقلية منهــا أبـــو عبــد اهللا حممــد بـــن عــيل بــ
مــازر كهــاجر بلــدة بـــاملغرب ]: ٦١١ص: [»القـــاموس«ويف ). هـــ٥٣٦(العلــم، ومــات ســنة 

منهـــا شــــارح مــــسلم، وقريــــة بــــني أصــــبهان وخوزســـتان منهــــا عيــــاش بــــن حممــــد بــــن إبــــراهيم 
 .ويظهر يل أن هذا من زيادات الناسخ. انتهى. األهبري املازري

 ).٤/١٣٣٦: (»هتبصري املنتب« )٤(
 .وما أثبتناه من املصدر. املاء ورد): د(و) جـ(و) ب(املاوردا، ويف ): أ( يف )٥(
 .خطأ. علمه): أ( يف )٦(
)١٢/٩٣٣ ()٧.( 



 

 
 

٢١٥ 
 .انتهى. ل هذا عليهاَمْحـُي

 ،لعبـد القـادر )١(»طبقات احلنفية« كذا يف نسبة حممد بن احلسني: املاوي
 . فيحتمل أنه نسبة إىل املاء،ومل يذكر بيان املنسوب إليه

ئت مــاوي يف قــول مــن  وإن شــ،النــسبة إىل املــاء مــائي: )٢(قــال اجلــوهري
 . عطاوي:يقول

 وهـي حقيقـة ،يف كالم احلكامء نسبة إىل ما هو عىل غري القياس: املاهية
 »رشح الــــشافية« ثــــم رأيــــت يف .يسُّلــــُامَْربَّ أفــــاده شــــيخنا الش،الــــيشء الذاتيــــة

م هبــا عــن حقيقــة َاملــستفه »مــا«ىل الــيشء منــسوب إ )٣(ئيــة قــوهلم ما:ِيضَّللــر
 ًفقــد قلــب اهلمــزة هــاء »ماهيــة« : قــالْنَ ومــ،الــيشء كــام مــر يف املوصــوالت

 . انتهى،لتقارهبام
َاملجسط حـد أل وسمـ وكـان وضـعه بطلي، يف زمن املـأمونَبِّرَ عٌكتاب: يِ
 .وها ونح، اهليئة: وهو أصل هذه العلوم،ملوك اهلند

ْاملج إخوان رسائل « صاحب أمحد بن قاسم بن عبد اهللابن مسلمة : يطيِرِ

                                                        
 .بالدال. املادي: »طبقات احلنفية« الذي يف مطبوعة )١(
 ).٢/١٨٦: (»الصحاح« )٢(
 .خطأ. مامية): أ( يف )٣(



 

 
 

٢١٦ 
 ،ريهوغــ )١(، ذكــره ابــن بــشكوال مــن قــرى األنــدلسريطنــسبة إىل جمــ »الــصفا

  عليـــــه ابـــــن تيميـــــةري وشـــــدد النكـــــ،وهـــــو مـــــن رؤوس امللحـــــدين والفالســـــفة
 .»حلن العوام«و ،)٢(»فتاوى ابن حجر الفقيه« فلرياجع .والسكوين

 له رث ابن تبيعا احل:ثم الم ، بعدها ألف مهموزة،بسكون الدال: أيلَْدامل
 .)٣(»تبصري« .ةَبْحُص

 إىل .. مـــنهم عـــيل بـــن الربيـــع،نـــسبة إىل عبـــد املـــدان، )٤(بـــال يـــاء: املـــداين
 .)٥(»تبصري« .آخره

 الـــدين حممـــد بـــن حممـــود  تقـــي: وموحـــدة، ومثنـــاة فوقيـــة،بـــراء: املراتبـــي
 .)٦( »تبصري« . إىل باب املراتبَبِسُ ن، شيخ املذهب بدمشق،احلنبيل
، »برمــاوي« ،ة بتــشديد اليــاء بــال مهــزَّيــجْرُ وربــام قيــل امل،بــاهلمز: ةَئــِجُْرامل

ـــ:وهـــم طائفـــة يقولـــون ُّرضَ ال ي  كـــام ال ينفـــع مـــع الكفـــر ،ةَّ مـــع اإليـــامن معـــصيُ

                                                        
 ).١٣٧١ترمجة رقم / ١: (»الصلة« )١(
 ).٩٣ص ()٢(
 ).٤/١٣٥٠: (»تبصري املنتبه« )٣(
 .املدايني:  أي ال يقال)٤(
 ).٤/١٣٤٩: (»تبصري املنتبه« )٥(
 ).٤/١٣٤٩: (»تبصري املنتبه« )٦(



 

 
 

٢١٧ 
 .)١(ةَاعَط

 .)٢( قرية بالغربية من أعامل مرصومُحْرَة املَّلَحـَإىل م: يمحوَْرامل
 أبـو القاسـم مـسلمة  إليهـاَبِسُ ن، من قرى األندلسإىل مرخيط: املرخيطي

رسائل « مؤلف ،طييخر ويقال املبن أمحد بن قاسم بن عبد اهللا املرخيطي
 .)٣(»ىرغفتاوى ابن حجر الص« من ).هـ٣٥٣(تويف سنة  »إخوان الصفا

ـ  نـــسبة إىل ، وفـــتح الـــدال املهملـــة، وســـكون الـــراء،بفـــتح املـــيم: اويَدْرَاملــ
ًىل مقــصوراْعــَ عــىل وزن فاَدْرَمــ  ينــسب إليهــا أبــو احلــسن قريــة قــرب نــابلس )٤(َ

 »اإلنـصاف«ومؤلف  »التنقيح«إمام الفقهاء احلنابلة مؤلف  عيل بن سليامن
 .)٥(ابن قدامة »ِعنْقُم«وهو رشح 

 عبد النـصري بـن عـيل بـن حييـى أبـو ، وسكون الراء،بفتح امليم: وطييَْرامل
َاهلمداينحممد   ، أحـد شـيوخ اإلقـراء باإلسـكندرية،-بالسكون واملهملـة-ْ

                                                        
َالفرق بني الفرق«و ) ١/١٣٨: (»امللل والنحل«:  انظر)١( ِْ  ).١٩ص: (»َ
، وكــان )هـــ١٠٧٣(وىف ســنة إبــراهيم بــن عطــاء بــن عــيل املرحــومي، املتــ:  ممــن نــسب إليهــا)٢(

 ).١/٥٠: (»األعالم«. إمام اجلامع األزهر
 . تقدم قبل قليل يف املجريطي)٣(
 ).٩/١٦٧: (»تاج العروس«:  انظر)٤(
 ).٥/٢٠١: (»الضوء الالمع«ترمجته يف ). هـ٨٨٥( واملتوىف سنة )٥(



 

 
 

٢١٨ 
 .)١(تويف هبا بعد الثامنني وستامئة

 منها شـيخنا شـيخ اإلقـراء والتـدريس ، قرية بمرصاحَّزَية منُْإىل م: احيََّزامل
 ،احــي الــشافعيَّزَ العــزائم ســلطان بــن أمحــد بــن ســالمة بــن إســامعيل املأبــو

 .)٣()هـ١٠٧٥( سنة  )٢(مجاد اآلخر ٢٧تويف يوم األربعاء 
َْسـي األِدَسَبفتحتني أبو عبد اهللا حممد بن الفضل بن امل: يِدََسامل  يِاذَابَرت

ــبَرُعــن أيب ك  ، والــسكون، والتخفيــف،ي بــالفتحِدْسَ ويف األســامء ابــن مــ،ي
 له تآليف عديدة ،ي األندليسِدْسَمبن احلافظ أبو عبد اهللا حممد بن يوسف 

 .)٤(»تبصري« .مات بعد الستني وسبعامئة
ـ إســـحاق بـــن إبـــراهيم شـــيخ املـــرشق املعـــروف بـــابن راهويـــه : راينَعْشَاملــ

واملهملـــة بيـــنهام معجمـــة ســـاكنة ذكـــره  )٥(يم، بفـــتح املـــزيَوْرَاحلـــنظيل املـــ
 .»طبقات املفرسين« يف ديُالداو

أمحد بن إبـراهيم بـن عمـر بـن الفـرج بـن أمحـد بـن سـابور بـن : املصطفوي

                                                        
 ).٢/٦٨٠: (»معرفة القراء الكبار« )١(
 . مجاد اآلخرة١٧ أنه تويف يف »خالصة األثر« خطأ، والذي يف. صفر): د(و)أ( يف )٢(
 ).١/٤٥٠: (»خالصة األثر« ترمجته يف )٣(
 ).٤/١٣٦٣: (»تبصري املنتبه« )٤(
 .»املشعراين« هذا ضبط )٥(



 

 
 

٢١٩ 
ي ث بــن اإلمــام حميــي الــدين الفــارو، أبــو العبــاس، عــز الــدين،عــيل بــن غنيمــة

، )١( أحد األعـالم، الصويف، اخلطيب، الشافعي،ِّ املفرسئ،، املقرالواسطي
 يذكر أنه رأى املصطفى عليه السالم يف املنام كان أبوه الشيخ حميي الدين

 .»داودي«. )٢( املصطفويُبُتْكَ فلهذا ي،فواخاه
 .)٤( الرشيدي: ويقال له،نسبة عبد املعطي بن مسافر: )٣(اعيفامل

 ثـــم ، فليحـــرر كـــذا رأيتـــه بخـــط بعـــضهم،ةَّدَيـــزة جـــِرْقَنـــسبة إىل م: املقريـــزي
 .كَبَلْعَببة َزِارََقة حلارة املَبِْسأنه ن )٥(يرأيت بخط السخاو

 قرية ، ثم ياء آخر احلروف، بعدها راء، وفتح القاف،بضم امليم: يْريَُقامل
 قـايض القــضاة عـامد الـدين أمحــد إليهـا )٧(َبِسُنـ )٦(،وبكك الــشَرَمـن أعـامل كـ

 .)٨(»مقفى« .كي الشافعيَرَبن عيسى بن موسى الك

                                                        
 .، وغريها كثري)٥٢/٢٠٧: (»تاريخ اإلسالم«و ) ٤/١٧٧: (»تذكرة احلفاظ« ترمجته يف )١(
 ).٢/٦٩٣: (»معرفة القراء الكبار«:  انظر)٢(
 .بالقاف وما أثبتناه من املصدر. املقاعي): د(و)جـ(و) أ( يف )٣(
 ).٢/٣٤٨: (»اجلواهر املضية« )٤(
 ).١١/١٢٩: (»الضوء الالمع« )٥(
 .خطأ. الرشيك): د(و) أ( يف )٦(
 .خطأ. نسبة): أ( يف )٧(
 ).٥٤٧(ترمجة رقم /١: (»املقفى الكبري« )٨(



 

 
 

٢٢٠ 
ـــَامل  ،ً نـــسبا أبـــو زيـــد املكـــودي،عبـــد الـــرمحن بـــن عـــيل بـــن صـــالح: وديكُ

ْ له رش،الفايس املالكي  مـات ،أكربمها مل يـصل للقـاهرة »األلفية«ان عىل َحَ
حاشــــية الــــشنواين «ويف  .)٢(»الــــضوء«انتهــــى مــــن  )١( إحــــدى وتــــسعامئة ســــنة 

 وهـــي اإلبـــل التـــي يـــدوم -بالـــضم: داءُكـــُاملكـــودي صـــاحب امل :»الـــصغرى
أي - انتهـى ، النسبة مشتقة مـن ذلـكَّلَعَلَ ف،ودةُكَ الواحدة م،ا وال ينقطعَهُّرَد

 :)٤(»القــاموس«و  )٣(»حاحِّالــص«والـذي يف-ررَحــُفيكـون بتخفيــف الكـاف فلي
 .)٥(ون هاءود بدُكَم

ــــكَُامل  قريــــة مــــن أعــــامل سْيَكــــُ إىل م، وفــــتح الكــــاف،بــــضم املــــيم: )٦(يسْي
 يف ترمجــــة يِّزَ ذكــــره أبــــو الربكــــات الغــــ، اإلقلــــيم املعــــروف بالــــشامحــــوران

ـــَكُحممـــد بـــن داود بـــن حممـــد بـــن داود امل  ١٩تـــويف :  وقـــاليس الدمـــشقيْي
 .)٧()هـ٨٤٥(صفر سنة 

                                                        
 .ة الوفاةبياض يف موضع سن): د(و) أ( وقع يف )١(
)٤/٨٨ ( )٢.( 
)٢/١٧٧ ()٣.( 
 ).٤٠٩ص ()٤(
 ).٩/١٨٧: (»تاج العروس«:  انظر)٥(
َاملكلييس): أ( يف )٦(  .خطأ، وتكرر اخلطأ يف ثنايا الرتمجة. ُْ
 ).هـ٨٤٠(، لكن ذكر سنة وفاته )٧/٢١١: (»الضوء الالمع« وترمجته السخاوي يف )٧(



 

 
 

٢٢١ 
 ضـبطها .ائفَّ مـن قـرى الطـ،ً ممـدودا،ًراَّغَصُ مـ، ومهملـة، بـالم:)١(يئاَسْيـَُلامل

 .)٢(يف ترمجة عبد العزيز بن أمحد بن عيسى »معجمه« يف البقاعي
 مدينـة  نـسبة إىل منـاز كـرد، وبعـد األلـف زاي،بفتح امليم والنـون: يِازََنامل
 ، الكاتــب أمحــد بــن يوســف أبـو النــرص املنــازيمنهـا  )٣(»َالَايل قــَقــ«ل َمـَيف ع

 ذكــــــره ،)٤()هـــــــ٤٣٧( وأماثــــــل الــــــشعراء، مــــــات ســــــنة ،أحــــــد أعيــــــان الفــــــضالء
وهـي غــري  ،»خـرت بــرت«د مدينـة عنــد ْرِ جــ، ومنـاز)٥(»املقفــى« يف املقريـزي
أن أمحــــد بــــن   )٦(» خلكــــان ابــــنتــــاريخ«يف  ثــــم رأيــــت ، كـــذا هبــــامش،األوىل

 .)٧(دْرِج يوسف املذكور منسوب إىل مناز
 .سْبَّوا إلزالة اللُلَدَعَ ف،ديْبَ ع: والقياس،افنََد مْبَإىل ع: ِايفََنامل
ِنوَاامل ــَ  وأن النــور ،مــةفرقــة يقولــون إن أصــلني مل يــزاال ومهــا نــور وظل: )٨(ةَّي

                                                        
 .خطأ. املليائي): د(و) أ( يف )١(
 ).٤/١٨٨: (»الضوء الالمع«ه كذلك السخاوي يف  وترمج)٢(
 ).١/٢٢٧: (»وفيات األعيان«.  هي من أعامل ديار بكر)٣(
 ).هـ٤٣٩: (»املقفى« كذا والذي يف )٤(
 ).٦٩١ترمجة رقم /١: (»املقفى الكبري« )٥(
 ).١/١٤٣: (»وفيات األعيان« )٦(
 .ن املصدرخطأ ينايف السياق، وما أثبتناه م. منازكرد:  يف النسخ)٧(
 .»امللل«املانية، وما أثبتناه هو املشهور يف كتب ): جـ(خطأ، ويف . املايية): د(و) أ( يف )٨(



 

 
 

٢٢٢ 
، )١( اجلهـة التـي القـى منهـا اآلخـر وأن كالمها غري مثناة إال مـن،والظلمة حية

 ثـــم هلـــم يف وصـــف ، وأهنـــام جرمـــان،وأمـــا مـــن جهاتـــه اخلمـــس فغـــري مثنـــاة
ًوكـــان راهبــــا  »مـــاين« وهــــم أصـــحاب ، باخلرافـــاتشـــبيهةامتـــزاجهام أشـــياء 

 بحـرضتهإذ نـاظره  )٢(ه امللـك هبـرام بـن هبـرامَلـَتَ وق،هذا الدين ث أحدانَّرَِحب
ــ-وهــو كالقــايض للمــسلمني-املوبــذ  ل وتعجيــل فــراغ ْس يف مــسألة قطــع النَّ
 .)٣( إىل آخره..العامل
ــَْنامل  ، وجيمــــني، وســــكون النــــون، بفــــتح املــــيموجُجــــنَْنــــسبة إىل م: يِوجُجــ

 .ب اإلسكندريةْرُة قْريَحُ قرية بالب،ينهام واو ساكنةب
ــَْنامل  إىل جــــد أبيــــه ًةَبْسِ نــــ،أمحــــد بــــن عبــــد اهللا بــــن عــــيل املنجــــويف: ويفُجــ

 - ويف آخــــره فــــاء، وضــــم اجلــــيم، وســــكون النــــون،بفــــتح املــــيم-وف ُجــــنَْم
 »الـــصحيح«وأمحــد املــذكور مــن مــشايخ البخــاري يف ، )٤(عَّســَوُ امل:ومعنــاه

 .)٥()هـ٢٥٢(تويف سنة 
ـــُامل  ، وكـــرس الفوقيـــة، وســـكون الـــسني، وفـــتح النـــون،، بـــضم املـــيميِِْريتْسَن

                                                        
 . كذا)١(
 .هبرام بن هرمز: »امللل والنحل« كذا، ويف )٢(
 ).١/٢٤٣: (»امللل والنحل«:  انظر)٣(
 ).٢٤/٣٩١: (»تاج العروس« )٤(
 ).١/٤٢: (»هتذيب التهذيب« )٥(



 

 
 

٢٢٣ 
يف  )١(، ذكرهــــا ابــــن خلكــــانفريقيــــةإدة بْيــــَلُ ب، وبعــــدها راء،وســــكون التحتيــــة

 .يِِْريتْسنَُ البوصريي املترمجة هبة اهللا بن عيل بن مسعود
 .اد العراقَوَى سَرُ من ق إىل منوتيا،ً خمففا، وضم النون،بالفتح: )٢(يتنوَامل
وهي من   )٣(»القاموس« كام يف  أي بالفتح قرية بمرصفونَُإىل م: ِويفَُنامل

 وهـــي غـــري ، املنوفيــة:نآلاا هتـــ ويقــال لكور،ارَيـــْبَ وعمـــل أ،ْرصَجزيــرة بنـــي نــ
 فإهنا خربت يف زمـن الفـتح ،- وسكون النون، امليم أو فتحهابكرس- منف

 )٤(....ًني عرش ميال من  وكانت عىل اث، وبنى هبا مدينة الفسطاط،اإلسالمي
 وهبــا ، وكانــت مدينــة فرعــون،ً وصــارت تــالال عظيمــةشــنيَرْدَوهــي بقــرب الب

 ويف ، ومـــن كـــان قبلـــهيقِّدِّ وكانـــت منـــزل يوســـف الـــص،َّيِطـــْبِ الق موســـىَزَكـــَو
  هــيوقيــل، )٧(عــىل رأس فرســخني مــن مــرص: )٦(ويَغَالبَكــ )٥(»تفــسري اخلــازن«

                                                        
 ).٦/٦٨: (»ألعيانوفيات ا« )١(
محاد بن سـعيد أبـو عبـد اهللا : ينسب إليها من املتأخرين: قال) ٥/٢١٧: (»معجم البلدان« )٢(

 .الرضير املقرئ املنويت
 ).١١١٠ص ()٣(
 .مرص) : جـ(، ووقع يف )د(و) ب(و) أ( بياض يف )٤(
)٥/١٦٦ ()٥.( 
 ).٦/١٩٦: (»تفسري البغوي« )٦(
 ).٢٤/٣٨٥: (»تاج العروس«:  انظر)٧(



 

 
 

٢٢٤ 
 .)١(حابني ويقال هلا ، ومقطعه منتهى جبل املقطم يفمدينة عني الشمس

 لفــظ يونــاين معنــاه علــم ، وكــرس املهملــة والقــاف،بــضم املــيم: يِْقيِوســُامل
ََحلاأل ْ كذا يف رش.انْ  .»مَُاماهلحترير ابن « عىل ح بادشاهَ

 أســـتاذ ، بـــاملغرب، نـــسبة إىل املهديـــةاإلمـــام أمحـــد بـــن عـــامر: املهـــدوي
ي وهـــو الـــذ ،»اهلدايـــة يف القـــراءات الـــسبع« و،مـــشهور لـــه التفـــسري املـــشهور

 تــــويف بعــــد الثالثــــني :)٣(قــــال الــــذهبي. )٢(ذكــــره الــــشاطبي يف بــــاب االســــتعاذة
 .وأربعامئة

 . من الصحابةَرَاجَ واملراد به من ه،ةَرْجِمن اهل: رِاجَُهامل
 يف  ذكـــر ذلــــك الــــذهبي،اطــــةَنْرِ مــــن قـــرى غنــــسبة إىل املالحـــة: املالحـــي

 .يف ترمجة أيب القاسم حممد بن عبد الواحد املالحي )٤(»طبقات احلفاظ«
 اهللا املعــروف بــابن  منهــا عبــد،فريقيــةإمــن أعــامل  )٥(ميلــةنــسبة إىل : املــييل

                                                        
، ومــــا أثبتنــــاه مــــن )ب(حــــانني، والكلمــــة غــــري ظــــاهرة يف ): جـــــ(ويف . خــــانني): د(و) أ( يف )١(

 .املصادر
 ).٩٩رقم( بيت »الشاطبية« )٢(
 ).١/٣٩٩: (»معرفة القراء الكبار« )٣(
 ).٤/١٣١: (»تذكرة احلفاظ« )٤(
 .ميال): د(و) أ( يف )٥(



 

 
 

٢٢٥ 
 . يف بعض تعاليقه ذكره املقريزي،أديب شاعر، )١(قايض ميلة
 .زه للمتن بامليمْمَِر  ل)٢(»احلاوي الصغري«رشح : امليمي

 وفـتح الـراء ، وسكون الواو، وضم املثناة التحتانية،بفتح امليم: قيَرُْوَيامل
 د جزيـــرة يف البحــر الغـــريب قريبــة مـــن بـــال، ســـاكنةء هبــاهقـــَرْوُيَ إىل م،والقــاف
ــَمُ إليهــا ينــسب احل،األنــدلس ابــن «. »اجلمــع بــني الــصحيحني« صــاحب ديْي
 .)٣(»خلكان

                                                        
 ).١٧/٤٣٧: (»الوايف بالوفيات« ترمجته يف )١(
). هـــ٦٦٥( مــن كتــب الــشافعية، صــنفه عبــد الغفــار بــن عبــد الكــريم القزوينــي، املتــوىف ســنة )٢(

 ).١/٦٢٦: (»كشف الظنون«
 ).٤/٢٨٢: (»وفيات األعيان« )٣(



 

 
 

٢٢٦ 

 
ـ ــ  منهـــا فريقيـــةإ مـــن أعـــامل ،لُ إىل نابـــ، قبـــل الـــالم،بـــضم املوحـــدة: يلُباَّالن

ََّلـَ ع،يلُابأمحد بن عـيل بـن عـامر املغـريب النـَّ  ، ذكـره الـذهبي.فيَلِّ عنـه الـسق
 .)١(»املشتبه« يف وابن حجر
ال إن َقـــُ ياَّكــَب مـــن عْرُ قريـــة بــالق،بالــصاد املهملـــة إىل النــارصة: النــارصي

 هبــا عــىل اخــتالف يف ذلــك، مــات هبــا زيــن الــدين َدِلــُ ولــسالماملــسيح عليــه ا
 ، يف الثـامن والعــرشين مـن رمــضان،ربـلإ أخـو مظفــر الـدين صــاحب يوسـف

 .)٢( ابن خلكان).هـ٥٨٦(سنة 
 .)٣(ارَجنِْى سَرُإىل قرية من ق: ِيسِاهَّالن
 حممد بن عـثامن ، بعدها مهملة، وسكون املوحدة،بفتح النون: اينَْحبَّالن
مجـــع جمـــاميع حـــسنة منهــــا : »نبــــاءاإل«، قـــال يف قي احلنـــبيلْشَمـــِّيل الدْعَالـــب

 انتهـى .كتاب يف اجلهاد انتهى، مات يف رمضان سنة ثالث وتسعامئة لغريه

                                                        
 ).١/١١٧: (»تبصري املنتبه «)١(
 ).٤/١١٥: (»وفيات األعيان« )٢(
 ).٢/٣٥١: (»اجلواهر املضية« )٣(



 

 
 

٢٢٧ 
 .)١(»ضوء المع«

 .شفرســـخان مـــن أعـــامل الـــشا اكـــثَبَ بينهـــا وبـــني ن نجاكـــثإىل: النجـــاكثي
 .)٢(»عبد القادر«

ـَّالن ـ  وختفيــــف ، عــــن ثعلــــبَرسْكــــُ وت،بفــــتح النــــون عــــىل املــــشهور: ايشَجــ
  املطـرزيىَكـَ وح، وبتشديد آخره،ها عن املطرزيَدَّدَ وأخطأ من ش،اجليم

 .)٣(»اإلصابة« انتهى من . ورجحه الصغاين،التخفيف
ـَّالن  إىل قريـــة بـــبالد ًةَبْسِ نـــ، ثـــم مهملـــة، وســـكون اجلـــيم،بفـــتح النـــون: يِرْجــ
 بــــن حممــــد بــــن يف ترمجــــة عبــــد اهللا »معجمــــه« يف  ضــــبطها البقــــاعيالــــيمن

 .القاسم بن عيل احلنفي اليمني
سديد بـن حممـد هر بن ط منها امل من قرى خوارزمكاتْزُإىل ن: )٤(ايتَكْزُّالن

 .)٦(»الذيل«يف  )٥(الدبيثي ذكره بن عيل بن أمحد
                                                        

)٨/١٢٥ ()١.( 
 ). ٢/٤٠: (»اجلواهر املضية«)٢(
)١/٢٠٥()٣ .( 
 ..إىل نزكان..النزكاين): جـ( يف )٤(
 .خطأ. املدييس): أ( يف )٥(
، لكــن )١٠٣ص: (»تــاريخ إربــل« مل أجــده يف ذيــل ابــن الــدبيثي، واملطهــر هــذا مــرتجم يف )٦(

 .»التقييد«النوزكاثي، كام يكثر ابن نقطة من النقل عنه يف : وقع فيه



 

 
 

٢٢٨ 
 ً نسبة، وبعد األلف موحدة، وتشديد الشني املعجمة،بضم النون: ِايبَّشُّالن

ـــــ ـــــ،وبيعـــــه )١(ابَّشإىل عمـــــل النُّ ـــــة حممـــــَبْسِ ن ايب َّشد بـــــن أمحـــــد بـــــن مكـــــي النُّ
 .)٢(احلنفي
ـ ـ ـ ـ ــ ــــــة فــــــ: يئاَشَّالن  وهــــــي بفــــــتح النــــــون والــــــشني ،اط مــــــرصَطْسُإىل بلــــــد غربي

 .)٣(املعجمة
ـ  كـــذا ، ثــم فوقانيـــة، وإســـكان املهملـــة، وباملعجمــة،بفـــتح النـــون: يتَْرشَّالنـ
يف ترمجــة عبــد اهللا بــن عبــد اللطيــف الــسلمي  »معجمــه« يف طها البقــاعيضــب

 .)٤(املحيل
 .)٥( فالم، فتحتية،إىل نشيل بنون فمعجمة: ْيليِشَّالن
  كان يف: يقال،ورس احلكيمُطْسُ نارى نسبة إىلَص فرقة من النَّ:يةِورُطْسُّالن

 )٧(هًمـن اإلنجيـل برأيـه أحكامـا مل تكـن قبلـه ومنـ )٦(ً وابتدع أمورازمن املأمون
                                                        

 ).٤/٢٦٨: (»العروستاج «. ْالنَّبل:  النشاب)١(
 ).١/٥٢: (»بغية الوعاة« ترمجته يف )٢(
 )١١/٢٣٢: (»الضوء الالمع« )٣(
 ).٥/٢٥: (»الضوء الالمع« وترمجه السخاوي يف )٤(
 ).١١/٢٣٢(»الضوء الالمع« )٥(
 .»املصباح املنري«ليس يف مطبوعة . ًأمورا:  قوله)٦(
 .خطأ. »ومن«): د(و) أ( يف )٧(



 

 
 

٢٢٩ 
 َّرَفـَ واألقانيم هي الوجود والعلم واحلياة ف،أقانيم ثالثة )١(وذ اهللا واحد :قوله

ــ ُلْصــَ، وأمــن التثليــث ووقــع فيــه بــالفتح لكــن األئمــة عنــد النــسبة  )٢(سورُطْسَن
 .)٣(»مصباح« انتهى . يف العربية فضموهاوزانهِأحلقوا االسم ب

 وبيــاء ، والـواو، ويف آخرهــا الـراء، وسـكون الـصاد،بفـتح النــون: ويَْرصَّالنـ
قبل الياء آخر  )٥(ياءب )٤(النرصويي وذكر ، مل يذكرها السمعاين،آخر احلروف
عبــــــد « وهــــــو جــــــد املنتــــــسب إليــــــه  إىل نــــــرصويه،ً نــــــسبة، واهلــــــاء،احلــــــروف

 وقبـل يـاء ، وبعـد الـواو موحـدة، ثم املهملة املـضمومة،بالنون: يسبُوالنط .)٦(»القادر
 يف اعي ضـــبطها البقـــ، إىل قريـــة مـــن ضـــواحي القـــاهرةً نـــسبة،النـــسبة مهملـــة

 .)٧(يف ترمجة عيل بن عبد الواحد بن عبد القاهر بن عبد العزيز »معجمه«

                                                        
 .خطأ. قانيموأ): د(و) أ( يف )١(
ْنسطور): ب(و)أ( يف )٢(  .خطأ. َ
 ).٢/٦٠١: (»املصباح املنري« )٣(
 .»األنساب«خطأ، والتصحيح من . النرصويب): د(و) أ( يف )٤(
اجلـــــواهر «، ومـــــا وقـــــع يف »األنـــــساب«ببـــــاء، خطـــــأ، والتـــــصحيح مـــــن ): د(و) ب(و) أ( يف )٥(

 . خطأ، يظهر صوابه مما أثبتناه»املضية
 ).٢/٣٥٢: (»ضيةاجلواهر امل« )٦(
 .، ووقع فيه عيل بن عبد الوهاب)٥/٢٣٠:(»الضوء الالمع« وترمجه السخاوي يف )٧(



 

 
 

٢٣٠ 
حملــــة ببــــاب  )٢(ميــــةْيَع، وإىل ســــكة النُّ)١(يم جــــدَعــــُبالتــــصغري إىل ن: مــــيْيَعُّالن

 . ببغدادالبرصة
 . زيدت األلف والنون لتأكيد النسبة،إىل النفس: اينَسْفَّالن
عـيل  إليها حممد بن َبِسُ ن،فريقيةإ برَزْوَ من قرى تةَطْفَنسبة إىل ن: ِيطْفَّالن

 يف  ذكــــره املقريــــزي. أبــــو عبــــد اهللا النفطــــي املــــالكي،ازَّبــــن حممــــد بــــن ور
 .)٣(»املقفى«

طـــة بـــاثنني مــــن  املنقو اليــــاء وســـكون، وفــــتح الفـــاء،ضم النـــونبـــ: عـــيْيَفُّالن
 يقــال هلــا ارَجنِْ إىل قريــة عــىل بــاب ســً نــسبة، ويف آخرهــا عــني مهملــة،تهــاحت
 عــرف بــالنجم يِعــْيَف منهــا مــسلم بــالتخفيف ابــن ســالمة بــن شــبيب النُّةَّيــِعْيَفالنُّ

 .)٤(»طبقات احلنفية« يف  ذكره القريش.البخاري
 ، ونـون، وواو سـاكنة، وموحدة مـضمومة،بنون وكاف مفتوحتني: ونُبكََّالن
 )٥(بن جعفر بن أعني األزدي البيكندي منها أبو زكريا حييى ارىَخُى بَرُمن ق

                                                        
 ).٢/٣٠٠: (»لب اللباب« )١(
 ).٢/٣٨٣: (»تاريخ بغداد«:  انظر)٢(
 ).٢٨٢٣ترمجة رقم /٦: (»املقفى الكبري« )٣(
 ).٣٥٢، ٢/١٧٢: (»اجلواهر املضية« )٤(
 ).٥٨٨ص: (»تقريب التهذيب« ترمجته يف )٥(



 

 
 

٢٣١ 
 وعبــــد اهللا بــــن  وعنــــه البخــــاري وأيب معاويــــة الـــرضير ووكيــــععـــن ابــــن عيينــــة

 .ًباُتُ كفَنََّ صواصل
غني  )١(األلف وبعد ،تح املوحدة وف، وسكون الواو،بضم النون: اغيَبْوُّالن

 بالفارســــية البـــــستان ا ومعناهــــ قريـــــة مــــن قــــرى خـــــوارزم إىل نوبــــاغ،معجمــــة
 .)٢(اجلديد

 .حممد بن احلسني بن نارص: )٣(النوبانحي
 منهـا أبـو شـبيليةإ ب نـوحوإىل قريـة، )٤(ّدَبالضم ومهملة إىل نوح جـ: وحيُّالن

 حممــد بــن عبــد امللــك بــن هاشــم األمــوي ويعــرف  )٥(بــنمــروان عبــد امللــك 
 .)٦( من كبار املالكيةبابن املكوي

 وريـة أو إىل النُّ،ندَقْرَمَ وسـارىَخـُ بلـد بـني بورُ إىل نـ، وراء،بالـضم: وريُّالن
                                                        

 ).ب( سقط من »األلف«:  قوله)١(
الـوايف «ترمجـه يف .  ينسب إليها حممـد بـن عـثامن أبـو القاسـم اإلسـكايف النوبـاغي الـرضير)٢(

 ).٤/٨٦: (»بالوفيات
): د(النوتـانجي، ويف ): جــ(، ووقعـت يف )ب(ومطموسـة يف ): أ( الكلمة غـري منقوطـة يف )٣(

 .النوبانحي، فتحتاج ملزيد حترير
 ).٢/٣٠٤: (»لب اللباب« )٤(
 .خطأ، وما أثبتناه من املصادر. أبو:  يف النسخ)٥(
 ).٧٧١ترمجة رقم /١: (»الصلة« ترمجته يف )٦(



 

 
 

٢٣٢ 
 اب املقــرئَّدَ منهــا احلـسني بــن هـ،اتَرُي الفـَّقِشــ مـن ةَّيِفْيَّة الــسَّلـِمـن قــرى احل

ذيل تاريخ « يف ترمجته من  ذكر ذلك ابن الديبثي من ساكني بغدادالشافعي
 .)١(»بغداد
َ حماتَوقـــُن إىل ، ومثنـــاة فوقيـــة قبـــل يـــاء النـــسبة،بـــضم النـــون: ِايتَوقـــُّالن ة َّلـــَ

 منها أبو احلسن عمـر بـن حممـد بـن أمحـد بـن سـليامن بـن أيـوب ،انَتْسِجِِسب
 ،هل الفضل واألدبكان هو وأخوه عثامن وأبومها من أ )٢(ايتَوقبن عتبة النُّ

 وكــان مــن أصـــحاب ، وأبــو احلـــسن شــعره مــشهور،حَالِولوالــده تــصانيف مــ
 وكتـب بـإزاء قولـه منهـا ،)هــ٤١١( تـويف يف احلجـة سـنة ،بادُالصاحب ابن ع

 .آخرهإىل  ... )٤( منها أبو عمر)٣(»التبصري«أبو احلسن إىل آخره يف 
ــالنوهر  وهــو جــده  اإلمــامجــد عبــد الــرحيم بــن عبــد العزيــزفــضل اهللا : سنيي

 .)٥( هذه النسبةألمه ومل يذكر السمعاين
 مجاعـة ، وبعـد الكـاف مثلثـة، ثـم يـاء سـاكنة، وفتح الواو،بالضم: كثيْيَوُّالن

                                                        
)٣/١٩٩ ()١.( 
 ).١/١٩١: (»توضيح املشتبه« )٢(
 ).١/١٤٣: (»تبصري املنتبه« )٣(
ري أعــالم ســ«وانظــر ترمجتــه يف .  حممــد بــن أمحــد بــن عمــر بــن ســليامن الــسجزي النوقــايت)٤(

 ).١٧/١٤٤: (»النبالء
 .النوهريستي: لكن وقع فيه). ٢/٣٥٤: (»اجلواهر املضية« )٥(



 

 
 

٢٣٣ 
 .)٢(»مشتبه« رتكال )١(أرضكث من ْيَوُنسبوا إىل ن

 .)٤(»عبد القادر« .)٣(حممد بن أمحد: باذيالنهرا
ـ ـ ـ  ،قريـــــة بدمـــــشق )٦(بَْريَ إىل نـــــ، وموحـــــدة، والـــــراء،بفـــــتح النـــــون: )٥(يبَْريَّالنــ

 .)٧( وأخرى من عمل رصمني،وأخرى بحلب
 .وإىل نيل مرص، )٨( بلد عىل الفرات النيلوإىل ،ل إىل بيع الني،بالكرس: ْيليِّالن
ــْيَّالن  كــــذا يف .النــــسبة نــــونيــــاء ل بــــ وق، وســــكون التحتيــــة،بفــــتح النــــون: يِنــ

 .)٩(»قاعيمعجم الب«
                                                        

 .خطأ. الرض): أ( يف )١(
 ).٤/١٤٤٧: (»تبصري املنتبه« )٢(
حممــد بــن أيب أمحــد : النهرابــادي، واملنــسوب إليهــا: »اجلــواهر املــضية« كــذا، والــذي يف )٣(

 .أبو بكر
 ).٣٥٣، ٢/١٣١: (»اجلواهر املضية« )٤(
عـن عبـد . وبالـضم..مثلثة النون الفـتح والكـرس: هناوند: قبل هذا املوضع ما نصه) ب( يف )٥(

 ).٢/٣٥٣(وكالم عبد القادر يف اجلواهر املضية . اهـ.القادر
 ).٤/٢٥٩: (»تاج العروس«و ) ٥/٣٣٠: (»معجم البلدان« )٦(
 ).٤/١٥٠٥: (»تبصري املنتبه« )٧(
 .)٢/٣١٠: (»لب اللباب« )٨(
ْنـسبة لنَـني مـن أعـامل مـرج بنـي عـامر مـن ) ١١/٢٣٤ (»الضوء الالمع« وقال السخاوي يف )٩( ِْ ًِ َ

إبــراهيم بـن حممــد بـن إبــراهيم بـن صــالح برهــان : وذكـر مــن املنتـسبني إليهــا. نـواحي دمــشق
 .الدين النيني



 

 
 

٢٣٤ 

 
 :قال ابن مكتوم، )١( بمهملتنيِّأبو احلسن عيل بن أمحد املفرس: يِدِاحَالو

 َبِسُواحد أمه فلعلـه نـ وأ كذلك إال أن يقال إنه واحد قومه َبِسُال أدري مل ن
 .»سخاوي« .أب أو جد أو قريب هذه صفتهإىل 

 .نسبة إىل واح غريب مرص: الواحي
 ، مـــن قـــرى قـــزوينوإىل واســـطة، )٢(طِاســـَبكـــرس املهملـــة إىل و: طيِاســـَالو

يف ترمجة حممد بن إسـامعيل بـن أيب   )٣(»نتاريخ قزوي« يف ذكرها الرافعي
 .طيِاسَالربيع الو

 )٥(ة جبل بني مليان، وراء بينهام ياء،معجمتني )٤(وشينني ،بنون: الوانرشييش
 نــسب إليــه حممــد بــن عبــد اهللا الوانرشيــيشُي ، بغــرال مــن نــواحي وتلمــسان

 .)٦(»ياقوت« . وله معه قصص، عىل أمرهالذي أعان ابن تومرت
                                                        

 ).١٨/٣٣٩: (»سري أعالم النبالء« ترمجته يف )١(
 ).٢/٣١٢: (»لب اللباب« )٢(
)١/٢٢٥ ()٣.( 
 .خطأ. وشني): د(و) أ( يف )٤(
 ).جـ(وما أثبتناه من املصدر و. مليان): د(و) ب(و ) أ( يف)٥(
 ).٥/٣٥٥: (»معجم البلدان« )٦(



 

 
 

٢٣٥ 
 .ن الدينْكُاإلمام ر: الوانجاين

 كَســْرَ و:)١(»اإلطــالعمراصـد « لكــن يف ،سمعاينمل يــذكرها الـ: كيَسـْرَالو
هي نسبة عمر : )٢( قال عبد القادر،بالفتح ثم السكون وكاف قبله سني مهملة

 .بن عبد الكريم
 وكـرس املـيم ، وفتح الغني املعجمـة، وإسكان الراء،واو بفتح ال:يِّمَغْرَالو
بـــن ا إليهــا العالمـــة َبِسُ نـــ، بـــبالد املغــرب إىل قبيلــة مـــن هــوارةً نـــسبة،الثقيلــة

 .)٣()هـ٨٠٣( تويف سنة ،عرفة املالكي
 قرية من هَرَ إىل و،ياء حتتها نقطتان ويف آخرها ،بفتح الواو والراء: يَرَالو

 .)٥(»عبد القادر«. )٤(يل نسبة إسامعيل بن ع،قرى الطالقان
 إىل ، ثـم نـون، سـاكنة وبعـدها ألـف، والزاي املـشددة،بفتح الواو: اينَّزَالو
 :وقـال )٦(انَّزَ وذكر الو، مل يذكر هذا السمعاين قرية من قرى رسخسانَّزَالو

                                                        
 .خطأ. مراصد املطالع): د(و) أ(ووقع يف ) ٣/١٤٣٣ ()١(
 ).٢/٣٥٦: (»اجلواهر املضية« )٢(
 ).١١/٢٣٥: (»الضوء الالمع« انظر  )٣(
 .عدي:  يف املصدر)٤(
 ).٢/٣٥٧: (»اجلواهر املضية« )٥(
 ).٥/٥٩٦: (»األنساب« )٦(



 

 
 

٢٣٦ 
 .)١(نسبة جلامعة يزنون األشياء خاصة

اق بــن  بــن إســح إليهــا إبــراهيمَبِسُ نــة بالقــاهرةَارَ حــيريــةِزَإىل الو: يريِزَالــو
ــْرُ بر األســتاذ املقــرئَّفــَُظامل  يف  ذكــره الــذهبييري املــرصيِزَان الــدين الــوَه
 .)٢(»اءَّرُطبقات الق«

 وســكون ، وضــم الــدال املهملــة، وســكون الــزاي،بفــتح الــواو: ويلُدْزَالــو
وظنــي أهنــا مــن : )٣( قــال الــسمعاين.ولُدْزَ إىل وً نــسبة، ويف آخرهــا الم،الــواو

 .)٤(»عبد القادر«. قرى جرجان
، )٥(تيكَ بطن من العقْشَ إىل و، وقاف، وسكون املعجمة،بالفتح: قيْشَالو

ْى رسَرُ من قـ، بسكون املعجمةهَقْشَ و)٦(]و[  سـعيد بـن منهـا  باألنـدلسةَطْسُقـَ
 .)٧(سعيد بن كثري املرادي

                                                        
َّاأللـوزاين نـسبة إىل آلـوزان ): ٢/٣٥٧: (»اجلواهر املـضية« كذا قال املصنف، والذي يف )١( ََّ َ ْ

 ...قرية من قرى رسخس
 ).٢/٧٠٠: (»معرفة القراء الكبار« )٢(
 ).٥/٥٩٧: (»األنساب« )٣(
 ).٢/٣١٨: (»لب اللباب«والنسبة أوردها السيوطي يف ) ٢/٣٥٧: (»اجلواهر املضية« )٤(
 ).٢/٣٢٠: (»لب اللباب« )٥(
 . زيادة من عندي ال يستقيم السياق بدوهنا)٦(
 ).١/٢٣٢: (»تاريخ علامء األندلس« )٧(



 

 
 

٢٣٧ 
 منهـا العالمـة ذو ةَلـِطْيَلُيـد مـن طِرَ ب نحـو قرية عىلشَّقَنسبة إىل و: ِيشَّقَالو

 .)١(الفنون هشام بن أمحد بن خالد الكناين اللغوي النحوي
 بلـدة مــن ، ثـم اجلـيم، الثانيـة وكـرس الـالم،ن ثـم الـسكو،بـالفتح: يِاجلَوْلـَالو
 .)٢(ارستانطخ
 ، وكــرس الــراء، وفــتح املعجمــة، وســكون النــون،بفــتح الــواو: يسْيــَِرشْنَالو

 مـن  بليـدة بإفريقيـةيسَِرشْنَ إىل وً نسبة، وبعدها مهملة،وسكون الياء التحتية
 .)٣( ذكر ذلك ابن خلكان.ةياَِجأعامل ب

                                                        
 ).١٩/١٣٤: (»سري أعالم النبالء«و ) ٤/١٩: (»تذكرة احلفاظ« )١(
 حنيفــــة الــــنعامن بــــن عبــــد الــــرزاق بــــن عبــــد اهللا  نــــسب إليهــــا أبــــو الفــــتح عبــــد الرشــــيد بــــن أيب)٢(

 ).٢/٣٥٧: (»اجلواهر املضية«و ) ١/٤٤٥: (»التحبري يف املعجم الكبري«. الولواجلي
 ).٥/٥٥: (»وفيات األعيان« )٣(



 

 
 

٢٣٨ 

 
  مدينـة بناهـا الـسفاحوإىل اهلاشـمية، )١(إىل هاشم بن عبـد منـاف: اهلاشمي

 .)٢( يف ترمجة معن بن زائدة ذكر ذلك ابن خلكانبالقرب من الكوفة
 ، تفقـه بإمـام احلـرمنيأبو احلـسني عـيل بـن حممـد الـشافعي: ايسَّرِا اهلَيِكِْلإ

 .)٣()هـ٥٠٣(تويف سنة 
 . الكبري القدر:مَجَوالكيا بلغة الع
 والم ،ا هبمــــزة مكـــــسورةَيـــــِكْلإ: »مقدمـــــة املهــــامت« يف وينَْســــوقــــال اإل

 الكبـري : معنـاه، بعدها ياء بنقطتـني مـن حتـت،ً ثم كاف مكسورة أيضا،ساكنة
 .ايس براء مشددة وسني مهملة ال أعلم نسبتهَّ واهلر،سْرُبلغة الف
ـ ـ  ذكرهــــا ، بيــــنهام ألــــف، ثــــم راءيــــن األوىل مــــشددة،بفــــتح اهلــــاء: يِارَّرَاهلــ
 .)٤(القريش

                                                        
 ).٢/٣٢٥: (»لب اللباب« )١(
 ).٥/٢٤٦: (»وفيات األعيان« )٢(
 ).١٩/٣٥٠: (»سري أعالم النبالء« ترمجته يف )٣(
 .»اجلواهر املضية«جده يف  مل أ)٤(



 

 
 

٢٣٩ 
ــََراهل  ،بفتحــات وآخــره نــون :»خمتــرص الــضوء« يف قــال القــسطالين: اينَس

 .)١()هـ٨٧٩( تويف سنة ، شيخناعبد الصمد بن عبد الرمحن
بـن عـيل  )٣(الـصمد إليه بيبي بنت عبـد َبِسُ ن،رَفْعَجَم كَثْرَىل هإ: )٢(يِمَثَْراهل
 .»حم« . من أعىل األجزاءهلا جزء )٤(يةِمَثَْراهل

 كام رأيته بخط ، ومثناتني حتتيتني ساكنتني،وبيبي بموحدتني مكسورتني
 . يِ بْ يِ ب:ًدا هكذاَّوَجـُي ماحلافظ السخاو

ـــِرى واســـط عـــىل مُ مـــن قـــميـــةَُام إىل اهل:مـــيَُاماهل ، ذكـــر ذلـــك ابـــن  منهـــاٍلْي
 .يار بن عيل اهلامميِتْخَيف ترمجة حممد بن عبد اهللا بن ب )٥(السبكي
 وفــــتح ، وضـــم الــــدال املهملـــة، وســـكون النــــون،بكـــرس اهلــــاء: اينَوُدْنـــِاهل
 منها أبـو جعفـر حممـد بـن عبـد لخب إىل حملة بً نسبة، وبعد األلف نون،الواو

                                                        
 ).٤/١٨٥: (»الضوء الالمع« )١(
ْاهلرغـي بفــتح اهلـاء وســكون الـراء وبعــدها : بــإزاء هـذا املوضــع) ب(ُ كتـب هبــامش النـسخة )٢( َ

َغـــني معجمـــة نـــسبة إىل هرغـــة وهـــي قبيلـــة كبـــرية مـــن املـــصامدة يف جبـــل الـــسوس بأقـــىص  ْ َ ً
يثبـت الناسـخ عالمـة اللحـق يف صـلب انتهـى، ومل . املغرب، نسب إليها حممد بـن تـومرت

 ).١٩/٥٣٩: (»سري أعالم النبالء«املتن فلم أقحمه فيه، وانظر ترمجة ابن تومرت يف 
 .خطأ. عبد اهللا): د(و) أ( يف )٣(
  ).١٨/٤٠٣: (»سري أعالم النبالء« ترمجتها يف )٤(

 ).٨/٨٢: (»طبقات الشافعية الكربى« )٥(



 

 
 

٢٤٠ 
 .)١(»عبد القادر« .اهللا بن حممد الفقيه

ـ ـ  أبــــو موســــى عبــــد ، وبعــــد األلــــف راء، وتــــشديد الــــواو،بــــالفتح: )٢(اريَّوَاهلــ
 . قبيلة معروفةارةَّوَ من هً لقي مالكا،الرمحن بن موسى

 قبيلــة معروفــة مــن ارةَّوَإىل هــ  )٣(»لكامنــةالــدرر ا« مــن ويف ترمجــة أيب حيــان
 فلام قتل جالوت تفرقت  مع جالوت بفلسطني كانوا من مجلة قبائل الرببرالرببر

 . وغريهم انتهىكثرهم اجلبال من السوس وقصد أفيمن تفرق من قبائل الرببر،
 ألن ؛ ولــيس مــن لفظــه مــن أهــل اهلنــد، والــدال،بكــرس اهلــاء: كيِدْنــِرجــل ه

 .)٤(»قاموس« .كِادنََ اجلمع ه،الكاف ليست من حروف الزيادة
قالـه عبـد القـادر . )٥(من إقليم الغربية بمرص مَتَْينسبة إىل حملة اهل: يَِمْتَياهل
 . اهليتمييف ترمجة ابن حجر )٦(وسُرَدْيَبن الع

عبـد « .اين ومل يـذكرها الـسمع،نسبة حممد بن أمحد بن يعقوب: اهليفاين
 .)٧(»القادر

                                                        
 ).٢/٣٥٤: (»اجلواهر املضية« )١(
 .خطأ. الوهاري): أ( يف )٢(
)٦/٦٣ ()٣.( 
 ).١٢٣٧ص ()٤(
 ).٣٤/٦٧: (»تاج العروس«:  انظر)٥(
 ).هـ١٠٣٨( هو عبد القادر بن شيخ العيدروس احلرضمي، املتوىف سنة )٦(
 ).٢/٣٥٥: (»اجلواهر املضية« )٧(



 

 
 

٢٤١ 

 
اإلمـــام العالمـــة الفـــريض أبـــو عبـــد اهللا حممـــود بـــن أمحـــد بـــن : )١(الالزيـــدي

 .)٢(»عبد القادر«. امللقب بشمس الدين ظهري
ـَّالال ـ  قــــال عبــــد ، قريــــة بفرغانـــةشِ إىل المـــ، ومعجمــــة،بكــــرس املـــيم: يشِمـ
 قريــة ،ضمومة وسـني مهملــةيس بعــد الــالم ألـف مــيم مــُوتــشتبه بالالمـ: القـادر

. وحممود بن زيد، )٣(القاسم بن أيب  نسبة احلسني بن عيلربمن قرى املغ
 .)٤(»عبد القادر«

                                                        
 .الالزندي: »اجلواهر املضية«والذي يف مطبوعة ): أ( كذا يف )١(
 ).٢/٣٥٨: (»ةاجلواهر املضي« )٢(
 .احلسني بن عيل أيب القاسم: »اجلواهر املضية« يف مطبوعة )٣(
 ).٢/٣٥٨: (»اجلواهر املضية« )٤(



 

 
 

٢٤٢ 

 
 .)١( معروفةْـخالفِ من أعامل م مضارع دام قرية باليمنإىل يدوم: اليدومي
. ورأيتـه يف حمـل آخـر الربعـري بموحـدة ،»يـةنقال«يف كـذا رأيتـه : الريعري

 .)٢(»عبد القادر«
ْالــري  منهـــا النـــرض بـــن رســـول ، قريـــة بــسمرقندادَدْرَ إىل يـــ،بـــراء مهملـــة: اديَدَ

 .)٣(»ريتبص« .الريدادي
 منــه زيــد الفقيــه  مكــان بــاليمن إىل يفاعــة، وفــاء،بيــاء مثنــاة حتتيــة: اليفــاعي

 .)٤( معروفاليمني الشافعي
 بمثنــاة ِيلْعَأبــو اخلطــاب عمــر بـن عاصــم بــن حممــد بـن عاصــم الــي: ِيلَْعالـي

 بطـن مـن َىلْعـَ إىل ي، والم بعـدها يـاء النـسبة، وعني مهملـة سـاكنة،حتتية أوله
 .)٦()هـــــ٦٨٤(تــــويف ســـنة  ،»زوائـــد البيـــان«مؤلــــف  )٥(، وهـــو فقيــــه يمنـــيكنانـــة

                                                        
 ).٥/٤٣٢: (»معجم البلدان« )١(
 .الريعوي): جـ(، ووقعت النسبة يف )٢/٣٥٨: (»اجلواهر املضية« )٢(
 ).٤/١٥٠٦: (»تبصري املنتبه« )٣(
 ).٤/١٥٠٧: (»تبصري املنتبه« )٤(
 ).٥/٤٩: ( للزركيل»األعالم« )٥(
 .واملصادر) ب(وما أثبتناه من . خطأ. ٦٨٦): د(و) أ( يف )٦(



 

 
 

٢٤٣ 
 .»رضيخي«

ً مــيال  عــىل مخــسة وأربعــنيةَيِســْرُ مــن حــصون م »يــك«حــصن إىل : اليكــي
تـويف ســنة  )١(غـرب أبـو بكـر حييـى بـن سـهل اليكـياء املَّجـَمنهـا ينـسب إليـه ه

 .»تذاكره« يف بعض يذكره املقريز. )٢(ومخسامئةستني 
 عـيل بـن احلـافظ حممـد بـن أمحـد  )٣(احلـسنياإلمام احلـافظ أبـو : اليونيني

 نـــسبة إىل ،امئة وســـبع، مـــات ســـنة إحـــدىبـــن عبـــد اهللا رشف الـــدين احلنـــبيل
ــــــَلْعَ مــــــن قــــــرى بيــــــونني ــــــه ولوالــــــده ترمجتــــــان عظيمتــــــان يف ،َّكَب طبقــــــات « ل

يونـــان بالـــضم قريـــة  :)٦(»القـــاموس«و  )٥(»املراصـــد«والـــذي يف   )٤(»احلنابلـــة
ل أنــــه منــــسوب إىل إحــــدامها َمــــَتُْحفي. )٨(يلقــــانوب )٧(ذعــــةبــــني بر وأخــــرى ،َّكَبــــَلْعَِبب

 . يوناين: والقياسً،شذوذا

                                                        
 ).٨/١٥٢: ( للزركيل»األعالم« )١(
 .واملصدر) ب(وما أثبتناه من . خطأ. ستامئة): د(و) جـ(و ) أ( يف )٢(
 .احلسن، والتصحيح من املصدر:  يف النسخ)٣(
 ).٤/٢١٧(، واألب )٤/٢٨٤(ب، ترمجة االبن  البن رج»ذيل طبقات احلنابلة« )٤(
 ).٣/١٤٨٨: (»مراصد اإلطالع« )٥(
 ).١٦٠٢ص ()٦(
 .خطأ. بردعة): أ( يف )٧(
 .خطأ. ببلقان): أ( يف )٨(



 

 
 

٢٤٤ 
يقول جمـرده الفقـري عبـد الـرمحن بـن عبـد العظـيم بـن عبـد الـرمحن بـن 

 :وينُمُْشحممد بن تقي الدين األ
 وعمــدة ، بخــط شــيخنا خامتــة احلفــاظ واملحــدثنيَدِجــُهــذا آخــر مــا و

 موالنــا الــشيخ أمحــد بــن أمحــد العجمــي الوفــائي : واملــدققنياملحققــني
 وذلـك ممـا ، وتالميـذهرمحه اهللا تعاىل ورحـم مـشاخيه وأصـوله )١(الوفوي

 ، السيوطي احلافظ لإلمام»لب اللباب يف حترير األنساب«هبامش نسخته 
ل ذلك من خط الشيخ حممد بن ِقُ ن:رقومةوكتب بخطه يف آخر نسخته امل

 وغالب ما هبامش هـذه ،عيل بن أمحد الداودي املالكي رمحه اهللا تعاىل
 وهللا ، مـن خـط الـداوديَلِقـُ أكثـر ممـا نُتْقـَحلَ ثـم أ،ًالنسخة من خطـه أيـضا

 .انتهى. احلمد 

                                                        
 كذا وقعت يف النسختني، ومل أجد هذه النسبة أو مـا يقـارب رسـمها عنـد مـن تـرجم ألمحـد )١(

 .العجمي، فاهللا أعلم
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٢٧٠ 

 

  
بن أمحد بن نارص بن خليفة بن فرج الربهان أبو إسحاق املقديس الدمشقي الصاحلي  إبراهيم 

 ٧٧.................................................................................الشافعي
ِ إبراهيم بن إسحاق بن املظفر األستاذ املقرئ برهان الدين الوزيري املرصي َ َُ ْ َّ َ ُ..............٢٣٦ 

َ إبراهيم بن سعد بن رشاح املعافري الرشاحي َُّ ِ ِ َ َ ُ.............................................١٦٢ 
 ١٦١..................................................... إبراهيم بن عيل الرشايب، أبو إسحاق

 ٩١..................................................................َّ إبراهيم بن عيل الرشييش
 ٩٦....................................... إبراهيم بن عيل بن عطية أبو إسحاق التليدمي الريدي

 ٩٠................................... إبراهيم بن حممد بن إبراهيم اإلمام املعروف بابن احلاج
ْ إبراهيم بن حممد بن زكريا بن مفرج، أبو القاسم القريش الزهري املعروف باإلفلييل ِ ْ ِ........٦٧ 

َحلكيم، عز الدين، أبو إسحاق، املعروف بالسويدي األنصاري  إبراهيم بن حممد بن طرخان ا َْ َ ُّ
 ١٥٥..............................................................................الدمشقي

 ١١٥....................................................................... إبراهيم بن مسعود
 ٥٤........................................................ إبراهيم بن موسى بن أيوب الشافعي

 ١٩٣............................................. إبراهيم بن موسى بن جعفر بن حممد الريض
 ١٦٩................................................................. إبراهيم بن هالل الصابئ

 ١٦٨، ١٦٧...................................................................... أمحد احلنفي
 ٥١............................................................................. أمحد العجمي



 

 
 

٢٧١ 
بن عمر بن الفرج بن أمحد بن سابور بن عيل بن غنيمة، عز الدين، أبو  أمحد بن إبراهيم 

 ٢١٩..........ِّالعباس، بن اإلمام حميي الدين الفاروثي الواسطي، املقرئ، املفرس، الشافعي
ة ْ أمحد بن أيب طالب بن الشحنَ ِّ...........................................................١٣٣ 

 ١٩٣....................................................َ أمحد بن احلسني الفنَّاكي، أبو احلسن
 ١٨٣...........................َد بن جعفر العقيقي أمحد بن احلسني بن أمحد بن عيل بن حمم

 ١٣١................................................................ أمحد بن احلسني بن عيل
 ٧٢......................................................... أمحد بن اخلرض بن أمحد الشافعي

 ١١٩..........................................................َّ أمحد بن الراوندي، أبو احلسني
 ١١٨............................................................. أمحد بن املبارك، تقي الدين

 ١٩١.................................................................... أمحد بن داود املكي
 ١٥٢................................................................ أمحد بن روح، أبو عمرو

ْ أمحد بن شمس الدين بن سالمة احلويف ثم القليويب الشا  ٢٠٣............................فعيَ
 ٢١٠................................................................. أمحد بن طارق بن سنان

ِ أمحد بن عبد الرمحن بن محدان بن محيد  َ شهاب الدين العبتنَاوي-بالتكبري–َ ْ َ.............١٧٨ 
ُ أمحد بن عبد الغني بن أمحد بن عبد الرمحن بن خالد بن املسلم بن قطرس، أبو العباس  ْ ُ

 ٢٠١....................................الفقيه األديب املتكلم نفيس الدين اللخمي املغريب
ْعبد اهللا بن احلسني أبو احلسني اجلبني الكبائي أمحد بن  ُ..................................٢٠٨ 

 ٢٢٢...................................................... أمحد بن عبد اهللا بن عيل املنجويف
 ١٣١.................................................................. أمحد بن عيل الشافعي

 ٢٢٦...................................................ُ أمحد بن عيل بن عامر املغريب النَّابيل
 ٢٢٤........................................................................... أمحد بن عامر

َ أمحد بن عمر الشهري بالكربى، أبو اجلناب ْ ُ...............................................٢٢٤ 



 

 
 

٢٧٢ 
 ١٢٠.......................................................................... أمحد بن عمرو
َن موسى الكركي الشافعي، عامد الدين أمحد بن عيسى ب َ..................................٢١٩ 
 ١٠٩......................................................................... أمحد بن حممد

ِ أمحد بن حممد اجلذامي، أبو العباس، املعروف بابن الزنقي َ َّ َ ُ.............................١٤٤ 
ُ أمحد بن حممد الطويس البالذري، أبو حممد َ َ..............................................٩٢ 
َ أمحد بن حممد بن أمحد، أبو العباس العزيف َ.............................................١٨١ 

 ١٩٩........................................................ أمحد بن حممد بن أنس القرنبطي
َّبن حممد بن حسن، أبو العباس األنصاري ابن الغامز الغامزي أمحد  ََّ َ......................١٨٧ 

 ١١٠.............................. أمحد بن حممد بن عبد الرحيم احلزوري املرصي الشافعي
 ١٩٦...................................... أمحد بن حممد بن عيل، أبو العباس الرضير املقرئ

 ٧٥........................................................ أمحد بن حممد بن موسى البغدادي
 ٦٣............................................................... اإلسبيجايب أمحد بن منصور

 ١٣٥................................................ن عجيل اليمني أمحد بن موسى بن عيل ب
 ١٠٩......................... أمحد بن نارص الدين حممد بن عيل بن يوسف احلراوي الكردي

ُاملعروف بالشمس الدنبيل  أمحد بن نرص بن احلسني، أبو العباس األنباري ْ ُّ................١٣٠ 
 ٢٢١....................................................... أمحد بن يوسف أبو النرص املنازي

ْ أمحد بن يوسف بن أمحد بن أيب بكر بن محدون، رشف الدين القفيص التيفا  ٩٧..يش املالكيَ
ْ أمحر الرأس بن قرة بن دعموص ابن سبيع بن احلارث َ ُُ ُ َّ َّْ ِ بن أهبان السلمي السبيعي()ُ ْ َ ُّ َُّ.........١٤٧ 

َ أرفخشد بن سام ْ َ.........................................................................١٥٠ 
 ١٥٠.............................................................................. إرم بن سام

ْ إسحاق بن إبراهيم بن عامر، أبو إبراهيم الطويس األندليس َّ...............................١٧٥ 
 ١٦٤.................................................. إسحاق بن إبراهيم بن حييى، أبو حممد



 

 
 

٢٧٣ 
َ بن إبراهيم شيخ املرشق املعروف بابن راهويه احلنظيل املروزي إسحاق ْ َ................٢١٨ 

ِ أسعد بن حممود، أبو الفتوح اإلمام منْتجب الدين َ ُ.........................................١٧٩ 
 ١٩٨........................................................................... إسكندر الثاين

 ١٥٦........................................................................ إسامعيل احلنفي
 ١٦٠....................................................................... إسامعيل بن سعيد

َّ إسامعيل بن عباد القطان َّ َ.................................................................١٥٢ 
َ الوري إسامعيل بن عيل َ.................................................................٢٣٥ 
ْ احلميل احلداين أشعث بن عبد اهللا ُ......................................................١١٣ 

 ٢٠٧.... افتخار الدين أبو عبد اهللا جابر بن حممد بن حممد بن عبد العزيز بن يوسف اخلوارزمي
 ١٢٢............................................................................. أفضل الدين

 ٨٣...................................................................................سنقر  آق
 ١٩٣................................................................................ آل فطيمة
 ١١٩................................................................................. األتقاين
 ٩٥.................................................................................. اإلسنوي
 ٢٣٨................................................................................ْ اإلسنَوي
 ١٠١، ٧١.......................................................................... األصمعي

ْ اإلمام ركن الدين ُ........................................................................٢٣٥ 
 ٢٠٨.................................................................................. األهواز

 ٢٠٨............................................................................... األهوازي
ي ُ ْ البحرت ُ.................................................................................١٥٢ 
 ٢٣١، ٢٠٨........................................................................... البخاري
 ١١١، ٧٨........................................................................... الربماوي



 

 
 

٢٧٤ 
ِ الربهان اخلجنْدي َ ُ.......................................................................١٦٧ 
 ١٢٣.......................................................................... الربهان الشامي

َ َالبغوي َ..................................................................................٢٢٣ 
  ،٢٠١، ١٩٥، ١٨٦، ١٨١، ١٧٧، ١٦٣، ١٤٨، ١٤٢، ١٣٨، ١٣٧، ١١٧، ١١٠، ٩٧، ٩٣ البقاعي

 ٢٢٩، ٢٢٨، ٢٢٧، ٢٢١، ٢٠٢ 
 ١٥١.................................................................................. البيهقي

 ٨٣....................................................................... التقي بن أيب الفتوح
َجلرجاين ا ْ ُ.........................................................................١٧١، ١٢٢ 

 ٩٨............................................................................. اجلالل التباين
 ٢١٥، ١٧٧، ١٠٢، ٩٠، ٨٠........................................................ اجلوهري

 ٢١٦......................................................................... احلارث ابن تبيع
 ١٦٦، ١٥١، ٨٥...........................................................، أبو عبد اهللا احلاكم

 ١٢٦.......................................................................... احلاكم بأمر اهللا
 ١١١......................................................................... احلسن البرصي

 ١٤٥............................................ احلسن بن سعيد بن عبد اهللا بن بندار الساماين
 ١٦٥............................................................... احلسن بن سليامن البلخي

َ الكريم الغامري احلسن بن عبد ُ..........................................................١٨٧ 
 ٨٢............................................. احلسن بن عيل بن املبارك الواسطي الربجوين
ُ احلسن بن حممد بن إسامعيل القيلوي، أبو عيل ْ ِ.........................................٢٠٦ 

ِ احلسني الدرزي ْ َّ.........................................................................١٢٥ 
 ١٣٨.................................. احلسني بن أمحد بن حممد بن زكريا املعروف بالشيعي

 ٧٥........................................................ احلسني بن املبارك الربعي احلنبيل



 

 
 

٢٧٥ 
 ٢١٠...................................................................... احلسني بن سليامن

َسني بن عبد اهللا بن رواحة، أبو عيل األنصاري احلموي الشافعي احل َ.......................١٧٤ 
 ٢٤١........................................................... احلسني بن عيل بن أيب القاسم

 ١٩١......................................................................... احلسني بن عليبا
 ٩٦................................................................ احلسني بن حممد، أبو عيل

َّ احلسني بن هداب املقرئ الشافعي َ.......................................................٢٣٢ 
 ١٤٣................................................................ احلسني بن حييى احلنفي

ْ احلميدي َ ُ................................................................................٢٢٥ 
 ١٩٨، ١٨٢................................................................. اخلطيب البغدادي

 ١٩٠.........................................................................ليل بن أمحد اخل
 ١٧٨...................................................................... اخلليل عليه السالم

 ١٨١................................................................................. اخللييل
 ٢١٨، ٥٨............................................................................ الداودي
َ الدماميني َّ...............................................................................١٦٥ 
 ١٠٩، ١٠٧.......................................................................... الدمياطي
 ٢٣٦، ٢٢٦، ٢٢٤، ٢٠١، ١٩٩، ١٩٦، ١٥٨، ١٤٥، ١٤٣، ١١١، ١٠٤، ٨٦........... الذهبي
 ٢٣٤، ١٨١، ٧٦...................................................................... الرافعي
َ الرشاطي ُّ................................................................................١٤٧ 
 ٨٠.................................................................................... الريض

ْ الزبري بن العوام َ ُّ..........................................................................١٤١ 
 ١١٦..............................................................................ي الزخمرش
 ١٦٢................................................................................. السبكي



 

 
 

٢٧٦ 
 ٢١٩، ٢١٠، ٢٠٤.................................................................. السخاوي

َ السعد التفتازاين َ َّْ ْ َّ.........................................................................١٥٦ 
 ٢٣٨.................................................................................. السفاح
 ٢١٦................................................................................ السكوين
َ السلفي ِّ.....................................................................٢٢٦، ١٨٤، ١٧٥ 
 ٢٤٠، ٢٣٦، ٢٣٥، ٢٣٢، ٢٢٩، ١٥٢، ١٤٦، ١٤٣، ١٣١، ١١٦، ١٠٩، ٩٢، ٨٩، ٨٣، ٧٧ السمعاين
 ١٨١، ٨٧............................................................................. الشامي

ُّ الشربامليس ُ َ ْ َّ.............................................................................٢١٥ 
 ١٨٧................................................................................ الشعراين

 ٨٣.........................................................................لشمس احلجازي ا
ُ الشمنِّي ُّ.................................................................................١٦٦ 

 ٢٣٢.......................................................................ُ الصاحب ابن عباد
 ٢٢٧................................................................................ الصغاين

 ٢٠٥، ٩٩...................................................................الصالح الصفدي
 ١٩٨، ١٨٤........................................................................... الطرباين
 ٢٠٨..............................................................................ُ الطرابليس
 ١٤٧.............................................................................. الطرطويش

 ٢١٢.................................................................................. الطويف
ِّ الطيب بن إسامعيل بن محدون َّ..........................................................١٩٢ 

 ١٨٣........................................................................... الظاهر بيربس
 ٦٤......................................................................... العباس بن الفضل

 ١٢١، ٩٨.............................................................................. العيني



 

 
 

٢٧٧ 
 ١٥٦................................................................................. الغنيمي

 ١٨٣، ١٧٩، ١٥٩، ١٠٠، ٨٧.........................................................فايس ال
ِ الفضل بن العباس القرمطي ِ ِْ..............................................................١٩٨ 

 ١٧٩.......................................................................... القايض حسني
 ١٢١، ١٠٤، ٦٠............................................................... القايض عياض
 ٦٢............................................................................ القايض جميل

 ٧٨................................................................................... القايايت
ُ القدوري ُ................................................................................١٢١ 
 ٨٩.................................................................................... القرايف
 ٢٣٨، ٢٣٠، ١٩٩.................................................................... القريش

 ٢٣٩، ٢٠٠، ١٣٨، ١٣٣، ٨٦..................................................... القسطالين
 ٢٠٠.......................................................................... القطب احللبي

 ١٤٠............................................................................... الكافيجي
 ٨٥.................................................................................... الكاكي
 ٧٨.................................................................................. الكرماين
ْ الكعبي َ..................................................................................١٢٣ 

 ٨١.............................................................................. الكامل جعفر
 ٢٢٨................................................................................. املأمون

َ املبارك بن عبد اجلبار الصرييف، أبو احلسني، املعروف بابن الطيوري ْ َّ....................١٧٥ 
ِ املحب ابن الشحنة ُ..................................................٢٠٤ ،١٩٨، ١٣١، ١٣١ 

 ١٢٣.................................................................................. املزين
 ٢٢٦..................................................................... املسيح عليه السالم



 

 
 

٢٧٨ 
 ٢٢٧................................................................................ املطرزي

 ٢٢٧.............................................د املطهر بن سديد بن حممد بن عيل بن أمح
 ٨١................................................................................... املقربي
  ،١٨٤، ١٨١، ١٥٥، ١٥٢، ١٤٤، ١٣٩، ١١٦، ١١٢، ١٠٩، ١٠٧، ٩٤، ٩١، ٥٩، ٥٧ املقريزي

 ٢٤٣، ٢٣٠، ٢٢٥، ٢٢١، ٢١٠، ٢٠٩، ١٨٥ 
َّ املالمية ِ َ َ.................................................................................٢٠٢ 
 ٢١٠، ٢٠٦، ١٨٨، ١٨٠، ١٧٤، ١٧٣، ١٦٧، ١٣٩، ١٢٥، ١٢٠، ١١٢، ١٠٤، ٨٢، ٥٩ املنذري

 ١٧١............................................................................. املوىل عيل
 ٢٤٢................................................................الريدادي النرض بن رسول 
َ النُّعامن بن املنذر ْ........................................................................١٦١ 

 ١٥٩، ٦٩............................................................................. النووي
َ اهلجري َ.................................................................................١٤٧ 
ُّ اهلجري َِ َ.................................................................................١٨٢ 

 ٧٨............................................................................. الويل العراقي
َّ الوليد بن بكر الغمري الرسقسطي احلافظ الرحال َّ ِْ َ........................................١٨٧ 

 ٧٨.................................................................................... الونائي
 ٧١................................................................. إلياس بن غازي، أبو اخلري

 ٨٠................................................................................... اليزيدي
 ١١٣............................................................................ بن مالكأنس

َالك بن سبيعة بن ربيعة بن سبيع القضاعي أوس بن مالك بن زبيبة بن م ُ َ ُ.........................١٤٧ 
ْ بدر الدين العيني َ.........................................................................٢٠٨ 

ْ بربر بن قيس بن عيالن َ ََ ْ.....................................................................٨١ 



 

 
 

٢٧٩ 
 ١٢٠...................................................... بركات بن إبراهيم املسند، أبو طاهر

ُ برهان اإلسالم الزرنوجي ْ َّ................................................................١٤٢ 
 ٢٠٧...........................................................عبد القادر.  برهان الدين اإلمام

ِّ برشان بن عبد امللك العمي ِ..............................................................١٨٤ 
 ٢١٥............................................................................... بطليموس

 ٩٤...............................................................................ل البيطار بال
 ١٥٠............................................................................. بنو إسامعيل
 ١٥٠.............................................................................. بنو قحطان

َ بني عامر بن صعصعة َ ْ َ....................................................................١٦٥ 
 ٢٢٢........................................................................... هبرام بن هبرام

 ١٢٦............................................................................... هبرام جور
َ هبز بن امرئ القيس بن هبثة بن قيس عيالن ْ ُ.................................................٩١ 

ِ بيبي بنت عبد الصمد بن عيل اهلرثمية َ ْ َ....................................................٢٣٩ 
 ٢٢٧................................................................................... ثعلب

 ١٥١.......................................................................... جابر بن عبد اهللا
 ٢٤٠، ٨١............................................................................ جالوت

 ٦٩........................................................................ السالم جربيل عليه
ُ جدة ابن جرم ابن زبان بن حلوان بن عمران بن احلاف بن قضاعة َْ ْ ِ ُ َّ َ َُ َّ.........................١٠٠ 

َ جدرة بن سربة العتقي َْ َُ ْ َ....................................................................١٠٠ 
 ٢٠١.................................................... جعفر بن عبد اهللا بن سيد بونة املقرئ

 ٥١..................................................................... جالل الدين السيوطي
 ١٢٣............................................................ مجال الدين ابن خري املالكي



 

 
 

٢٨٠ 
َ جوين بن سنبس بن سلوية ُ...............................................................١٠٤ 

 ١٣٩.............................................................د بن عبد اهللا حرمي بن حممو
 ١٥١..................................................................... حسام الدين احلنفي

 ١٠٦............................................... حسان بن سعيد املنيعي احلاجي، أبو عيل
 ٦٤............................................................... حسن بن األسكري أبو عيل

َبن عبد اهللا بن وحييان  حسن َِ ْ..............................................................١٣٧ 
َ حسني بن عيل بن حسني بن إسامعيل الزبيدي العديني ُ ْ َّ...................................١٨٠ 

َ حسني بن عيل بن طلحة الرجراجي املغريب َّْ.............................................١٣٨ 
َ حممد بن هارون بن حييى بن يزيد الفرمي، أبو عيل حسني بن َ............................١٩١ 

ِّ حصيب احلمي َ..........................................................................١١٤ 
 ١٢٧........................................................................ محزة األصفهاين
 ٦٩............................................................................. محيد األجمي

 ٨٦............................ خلف بن عبد امللك بن مسعود بن عيسى بن موسى بن بشكوال
َ خلف بن مروان بن أمية بن حيوة ْ َ.........................................................١٧٠ 

ِ خليفة بن خياط العصفري ُ ْ ُ................................................................١٨٢ 
َ رتن ابن كربال البرتن َ  ٧٨....................................................................ديَ

 ٧٢............................................................. رجاء بن عيسى الفقيه املالكي
 ١٢٣........................................................................... رجب اخلريي
ُ زرادشت َ ُ................................................................................١٢٦ 

ُ زهري الفرقبي النحوي ُْ....................................................................١٩١ 
 ١٩٨.......................................................... زهري بن ميمون املقرئ النحوي

 ٢٤٢................................................................ زيد الفقيه اليمني الشافعي



 

 
 

٢٨١ 
 ١٧٦................................................................... زيد بن احلسن اليامين

 ٢٢٦........................................................................ زين الدين يوسف
 ٨٨................................................................................ زين العرب

َّ زينب ابنة عبد الرمحن الشعرية ِْ َّ...........................................................١٦٣ 
 ١٠٧................................................................... سامل بن غنم بن عوف

َ سامل بن غنم بن عوف بن اخلزرج احلبىل ْ ُ................................................١٠٧ 
َّ سباع بن عبد العزى ُ......................................................................١٨٦ 

ٌ رسور شاعر ُِ َ.............................................................................٢٠١ 
ِّ سعدون بن أبان احلمي َ..................................................................١١٤ 

 ٢٣٦.......................................................... سعيد بن سعيد بن كثري املرادي
 ١٢٠.................................................................. سعيد بن عيل اخلطريي

َّ سلطان بن أمحد بن سالمة بن إسامعيل املزاحي، أبو   ٢١٨....................العزائم الشافعيَ
 ١٢٥................................................................... سليامن ابن عبد امللك

 ٢٠٥................................................... سليامن بن إبراهيم الرصايف، أبو الربيع
 ١٥٢......................................................................... سليامن بن السوا

 ١٧٥........................ُّ سليامن بن عبد القوي بن عبد الكريم بن سعيد، نجم الدين الطويف
 ١٧٧.................................................................................. سيبويه

ُّ شجرة الدر َ َ..............................................................................١٦٨ 
َ رشحبيل بن حسنة َ ْ َ ُ.......................................................................١٩١ 

ُ شكل بن يربوع بن احل  ١٦٥..............................................................ارثَْ
 ١٠٥.......................................................................... شكمري اجلييل

 ١٢٣............................................................ شمس الدين أمحد بن موسى



 

 
 

٢٨٢ 
 ١٦٩................................................................... صابئ بن شيث بن آدم

 ١٦٩.............................................................َ صابئ بن متوشلح بن إدريس
 ١١٠.................. صاعد بن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن حممد بن أمحد بن حسكان احلسكاين

 ٦١........................................................................... صالح بن سهيل
 ١٧١............................................... صفي الدين عبد الرمحن احلسيني اإلجيي

 ٥٧....................................................................... صالح الدين يوسف
َضبيعة بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان  َِ َ ْ َ ُ.................................................١٧٢ 

َ ضبيعة بن زيد بن مالك بن عمرو بن عوف ْ َ ُ................................................١٧٢ 
 ضياء الدين حممد بن إسامعيل بن عبد اجلبار بن يوسف بن عبد اجلبار بن شبل بن عيل املقديس 

 ١٧١................................................................................الكاتب
ُ طاووس بن كيسان التابعي َ...............................................................١٧٤ 

َ عامر بن عوسجة َْ َ.........................................................................١١٤ 
ِواجنيَّ عباد الر َ...........................................................................١٥٢ 

 ١٤٢...................................................................... عبادة شيخ املالكية
 ١٠٥.................................................... عبد احلميد بن عبد الرمحن اجليلوي

ِ عبد الرمحن ابن الزبري بن باطي َ َّ..........................................................١٤١ 
ُ عبد الرمحن األشموين ْ ُ....................................................................٥١ 
 ٢٠٣.................................................................... عبد الرمحن بن أمحد
 ١٤١....................................................................َّ عبد الرمحن بن الزبري

 ٢٢٠........................................ عبد الرمحن بن عيل بن صالح، أبو زيد املكودي
َمر بن شحانة الشحاين عبد الرمحن بن ع َُّ ُ.................................................١٤٧ 

 ٨٥................................................... عبد الرمحن بن عيسى احلنبيل البغدادي



 

 
 

٢٨٣ 
ِّ عبد الرمحن بن حممد املعروف بابن املعلم َُ...............................................٨٢ 

 ٢٤٠....................................................... عبد الرمحن بن موسى، أبو موسى
 ٢٠٤................. عبد الرمحن بن هارون بن عبد الرمحن،أبو املطرف املعروف بالقنازعي

ن خرانامه، أبو الفتح اخلرهي القايض الشريازي  عبد السالم بن عبد الرمحن بن إبراهيم ب
 ١١٨...................................................................الشافعي الكازروين

 ٢٣٩.............................................................. عبد الصمد بن عبد الرمحن
 ١٥٦............................................................ عبد الصمد بن عيل، أبو نعيم
 ٢٢١............................................................ عبد العزيز بن أمحد بن عيسى

 ٢٤١، ٢٣٥، ٢١٥، ١٥٢، ١٤٣، ١٤١.............................................. عبد القادر
 ١٣٢، ١١٦، ١١٢.......................................................... عبد القادر القريش
َ عبد القادر بن العيد ْ  ٢٤٠.................................................................ُروسَ
 ١٨٢...................................................................... عبد الكريم احللبي

 عبد الكريم بن أيب عبد اهللا بن مسلم بن أيب احلسن بن أيب اجلود، أبو بكر الزاهد الفقيه 
 ١٨٨...............................................................................احلنبيل

 ٩٢............................................. عبد اهللا البهي موىل مصعب بن الزبري بن العوام
 ٢٢٥........................................................ عبد اهللا املعروف بابن قايض ميلة

 ١٤٧....................................................................... عبد اهللا بن إبراهيم
 ٦٠.....................................................اهيم بن خالد، أبو حممد عبد اهللا بن إبر

َ عبد اهللا بن أيب زكريا حييى بن عيل الشقراطيس، أبو حممد ْ ُّ...............................١٦٣ 
 ٩٤......................................................................... عبد اهللا بن إسحاق

 ٦٦............................................................... عبد اهللا بن الزوبري ابن أيمن
هوري ُ عبد اهللا بن ثابت بن عبد اخلالق التجيبي الشنْ َّ ُّ.......................................١٦٧ 



 

 
 

٢٨٤ 
 ١٠٤............................................................. عبد اهللا بن حسن، أبو حممد

َ عبد اهللا بن حوالة ا  ١١٤.................................................................ألزديَ
َ عبد اهللا بن سربة احلريش ْ َ................................................................١١٠ 
 ١٧٨................................................................ عبد اهللا بن طاهر اخلزاعي

 ٢٢٨.................................................. عبد اهللا بن عبد اللطيف السلمي املحيل
 ٢٢٧...................................... عبد اهللا بن حممد بن القاسم بن عيل احلنفي اليمني

ِّ عبد اهللا بن حممد بن خلف الشيشيني املحيل َ َ............................................١٦٣ 
 ١٦٨................................نحوي، أبو حممد عبد اهللا بن حممد بن حممد بن هبة اهللا ال

ْ عبد اهللا بن حممد بن حييى البيتليدي املقديس ْ َِ َ.............................................٩٣ 
 ٢٣١........................................................................ عبد اهللا بن واصل

ِ عبد اهللا بن يوسف بن أيب بكر بن عبد األعىل املعافري اخلطيب َِ َِ َ..........................١٦١ 
 ٢١٩................................................................... عبد املعطي بن مسافر

 ٢٣١... املكوي عبد امللك بن  حممد بن عبد امللك بن هاشم األموي، أبو مروان ويعرف بابن
 ١٥٠.................................................................... عبد امللك بن حبيب

 ١٢١...................................... عبد امللك بن هذيل بن إسامعيل التميمي أبو مروان
َ عبد النصري بن عيل بن حييى أبو حممد اهلمداين ْ.........................................٢١٧ 

َ عبد الوهاب بن بزغش ْ ُ...................................................................١٨٥ 
 ٨١............................................................................... عثامن الربي

 ٢١٠............................................................... عثامن بن إبراهيم الطرابليس
 ١٤٤................................................................ عثامن بن إبراهيم العفيف

 ١٦٢.............................................................ح، أبو عمرو عثامن بن الصال
 ٨١.................................................................. عثامن بن سامل املقديس



 

 
 

٢٨٥ 
َ عثامن بن عيل بن رشاف َ.................................................................١٦٢ 

 ١٧٩........................................................... عثامن بن عيل، أبو سعد الفقيه
ِ عثامن بن حممد الديمي َ ِّ...................................................................١٣٣ 

َ عجل بن جليم ُ ْ ِ...........................................................................١٧٩ 
ُ عدس بن زيد بن عبد اهللا ُ.................................................................١٨٠ 

 ١٩٠........................................................................... عروة بن الزبري
َ عصيم بن احلارث الصحايب ُ.............................................................١٨٢ 

 ٢٠٨........................................................................ عطية الكنجاراين
 ١٤٧............................................................... عالء الدين عيل السخومي
 ١٠٧........................................بن عبد الرمحن احلبكي  عالء الدين عيل بن زيادة

ِّ عالء الدين عيل بن عمر الرقي الدمشقي َّ...................................................٩٦ 
 ٥٧........................................................................... عيل األجهوري

ِ عيل الفرنثي َ ْ َ.............................................................................١٩٢ 
ْ عيل بن إبراهيم الداماين األردي ُ...........................................................٦١ 

َّ عيل بن إبراهيم بن حممد بن عبد الرحيم الرباوي َّ........................................١٣٧ 
 ١٣٤................................ بن أيب احلسن حييى، أبو احلسن املعروف بالذروي عيل

َ عيل بن أيب احلسن، أبو احلسن، اجلالوي املغريب املالكي ِ.............................١٠٤ 
 ٧٣...................................................... عيل بن أيب بكر الصويف، أبو احلسن

 ١٦١....................................................................... عيل بن أيب طالب
 ٢٣٤........................................................ِّ عيل بن أمحد املفرس، أبو احلسن
َّ عيل بن أمحد بن احلسن احلرايل َ........................................................١٠٩ 

 ١٠٩.............................................ِّن احلسن املفرس، أبو احلسن عيل بن أمحد ب



 

 
 

٢٨٦ 
 ٢٤٣............. عيل بن احلافظ حممد بن أمحد بن عبد اهللا رشف الدين احلنبيل، أبو احلسني

 ٢١٦........................................................................... عيل بن الربيع
 ١٧٣......................................... عيل بن القاسم بن حممد بن إسحاق، أبو احلسن

 ٥٧..................................... عيل بن النفيس بن أيب منصور املعروف بابن املقديس
 ١١٨......................................ربوي احلنبيل عيل بن رشيد بن أمحد بن حممد اخل

 ٢١٧............................................................. عيل بن سليامن، أبو احلسن
 ١١٤............................................... عيل بن عبد اهللا بن العباس بن عبد املطلب

 ٢٢٩.......................................... عيل بن عبد الواحد بن عبد القاهر بن عبد العزيز
 ٦٠.......................................................... عيل بن عمر بن حممد بن احلسن

 ٢٣٨..................................................... عيل بن حممد الشافعي، أبو احلسني
 ١٣٨........................................................ عيل بن حممد بن احلسن احلنفي

 ١١٤....................................................ِد بن حنِّي البيع البغدادي عيل بن حمم
ُ عيل بن حممد بن عيل بن الزيتوين ْ َّ........................................................٨٢ 

اباذي َ ِ عيل بن حممد بن عيل، أبو احلسن بن أيب زيد األسرت َ َ ْ َ...............................١٩٣ 
ِ عيل بن حممد بن حممد بن عيل القريش األندليس البسطي ْ َ..............................٢٠٢ 

 ٦٠.......................................................... عيل بن حممد بن منصور بن داود
 ٧٢............................................................................. عيل بن موسى

َ طالب بن الطالباين البغدادي احلنبيل األزجي الفقيه الواعظ، أبو احلسن عيل بن نابت بن َ َ َّ.١٧٣ 
ِ عيل بن هالل بن مخيس الواسطي الفاخراين احلنبيل، أبو احلسن َ........................١٨٨ 

َّ عيل بن يوسف القييس الساملي ِ ْ َ.........................................................١٤٥ 
 ٩٣........................................................... عمر بن أمحد بن يوسف النشايب

 ١٣٠.................................................................. عمر بن إسحاق اهلندي



 

 
 

٢٨٧ 
 ١٤٣........................................................................... عمر بن حبيب

ِ بن عاصم بن حممد بن عاصم اليعيل، أبو اخلطاب عمر ْ َ..................................٢٤٢ 
 ١٦٢، ٦٩.................................................................. عمر بن عبد العزيز
 ٢٣٥...................................................................... عمر بن عبد الكريم

ْ عمر بن حممد بن أيب اجليش الصويف َ...................................................١٤٨ 
 ٢٣٢.................َ عمر بن حممد بن أمحد بن سليامن بن أيوب بن عتبة، أبو احلسن النُّوقايت

ِ البزري، أبو القاسم عمر بن حممد بن أمحد بن عكرمة املعروف بابن ْ َ.......................٨٥ 
 ٦٣................................................................ عمر بن حممد بن إسامعيل

ِ عمر بن حممد بن عمر، أبو عيل املعروف بالشلوبيني اإلشبييل ْ ََّ...........................١٦٦ 
َ عمران بن عبد اهللا أبو هارون العمري ُ.......................................................٨٧ 

َ عمرو بن سلمة اهلمداين العلوي الكويف األرحبي ُْ َ ْ........................................١٨٣ 
ْ عوض بن حممود البويس املرصي املالكي َ...............................................٩١ 

ُعياش بن حممد بن أمحد بن خلف بن عياش القرطبي، أبو بكر  ُْ...........................١٦٧ 
 ٢٠٤، ٨٧............................................................................. عياض

َ عيسى الصفوي َّ..........................................................................١٧٠ 
 ٩٢............................................................................َّ عيسى بن خالد

َّ عيسى بن رسار الصاحلي َ..................................................................٧٣ 
 ١٠٦...................................................... عيسى بن سنجر الشاعر، أبو منصور

 ٧٤.....................................................................ِّ عيسى بن ماهان األيي
ُ عيسى بن يزيد اجللودي َ.................................................................١٠٢ 

 ١١٣............................................................................... فخر الدين
 ١٨٩........................................ شبابة بن مالك بن فهم بن غنم بن دوس فراهيذ بن



 

 
 

٢٨٨ 
 ٢٢٣.................................................................................. فرعون

َّ فضالة بن نرص اهللا بن حواس، أبو املكارم َ................................................١٨٠ 
 ٢٣٢............................................ فضل اهللا جد عبد الرحيم بن عبد العزيز اإلمام

 ١٠٥......................................................... قابوس بن أيب طاهر، أبو احلسن
 ١٥٠.................................................................................. قحطان
ُ قطرس ْ ُ..................................................................................٢٠١ 

َ قطيعة بن عبس بن بغيض بن ريث بن غطفان ْ ْ َ ْ َ َْ ِ َ َ ُ.............................................٢٠٢ 
َ قوط بن حام بن نوح ْ َ.....................................................................٢٠٤ 

 ١٩٦....................................................... كامل بن أمحد بن يوسف الغفاري
َ كامل الدين أمحد بن كشاسب َ...........................................................١٢٨ 

َ لقامن بن عيل الفروي َ...................................................................١٩٢ 
 ١١٦............................................................... مؤيد بن موفق، أبو الفضل

 ٢٤٠............................................................................ مالك بن أنس
َ مالك بن نضلة بن خديج ْ َ.................................................................١٨٢ 

 ٢٢٢.................................................................................... ماين
 ٥١................................................................... حممد أيب العز العجمي
 ٧٥..................................................................... حممد البابيل الشافعي

 ١٦٨.......................................................................... حممد الشافعي
 ١٤٣........................................................................ حممد بن إبراهيم

َ حممد بن إبراهيم بن حممد بن عيل بن قوام الدين، أيب عبد اهللا الرازي الزيباين الصويف ْ َِّ ِ...١٤٤ 
ُّ حممد بن إبراهيم بن حممد، أبو عبد اهللا البقوري َ...........................................٨٩ 

 ٨٣................................................... حممد بن أيب الفضل احلنفي، تاج الدين



 

 
 

٢٨٩ 
َّ حممد بن أيب بكر أبو بكر اهلك  ١٨٤......................................................ِاريَ

َ حممد بن أيب بكر املالكي الكتامي ُ......................................................٢٠٨ 
 ٧٤........................................ حممد بن أيب بكر بن حممد الفاريس، شمس الدين

 ٢٣٣......................................................................... حممد بن أمحد
 ١٤٨................................................. حممد بن أمحد األقرصائي، حمب الدين

 ٥٢................................................. حممد بن أمحد السعدي، أبو بكر اخلبازي
ِ حممد بن أمحد السكنْدري، نجم الدين َ َ َّ..................................................١٨٧ 

 ١٦٧.......................................................وبري الشافعي حممد بن أمحد الش
 ١٨٦..................................................... حممد بن أمحد بن عثامن التكروري

 ١٢٣................................................. حممد بن أمحد بن عيل اخلاليل أبو بكر
 ١٠٣............... حممد بن أمحد بن عيل بن حممد األصبهاين األديب احلاممي، أبو عبد اهللا

 ١٥٦............................................ حممد بن أمحد بن عيسى بن حممد بن مكينة
 ٢٠١...................................................... حممد بن أمحد بن عيسى بن مكينة

 ١١٩..............................................د بن غانم احلداد، أبو عبد اهللا حممد بن أمح
 ٧٨............................................... حممد بن أمحد بن حممد املخزومي البامي

 حممد بن أمحد بن حممد بن طالب بن أيمن بن مدرك بن حممد بن عبد اهللا القييس القربي القرطبي 
 ١٩٧...............................................................................املؤدب

 ١٩٩................................ حممد بن أمحد بن حممد بن عبد املجيد القرنبي الزاهدي
 ٢٢٨.................................................َّشايب احلنفي حممد بن أمحد بن مكي النُّ
 ٢٤٠............................................................... حممد بن أمحد بن يعقوب
 ٦٣................................................................. حممد بن أمحد بن يوسف

 ٢٠٥........................................................................ حممد بن إدريس



 

 
 

٢٩٠ 
ِ حممد بن إسامعيل بن أيب الربيع الواسطي َ...............................................٢٣٤ 

 ١٣٩.................................. حممد بن إسامعيل بن عبد امللك الرنجاين، أبو القاسم
 ٢١٥....................................................................... حممد بن احلسني

ِسني الرشيف، أبو عبد اهللاَ حممد بن احلسني بن إسحاق بن إبراهيم بن موسى احل َّ َ..........١٤٨ 
 ٢٣١............................................................... حممد بن احلسني بن نارص
 ١٧٤................................................................ حممد بن الفضل البهراين

اباذي َ ِ حممد بن الفضل بن املسدي، أبو عبد اهللا األسرت َِ َ ْ َ َ....................................٢١٨ 
 ٨٧........................................................................... حممد بن املواز

 ١٨٢............................. حممد بن جعفر بن عبد اهللا بن احلسني بن عيل بن أيب طالب
 ٢٠٤.......................................................................... حممد بن حامد

 ٥٩.................................................بن محد بن حامد املرصي احلنبيل حممد 
 ١٩٤................................................................ حممد بن محزة بن حممد
ْ حممد بن خليل العريض ُ................................................................١٨٥ 

َ حممد بن خري احلافظ األموي َ.............................................................٧٠ 
ْ حممد بن داود بن حممد بن داود املكييس الدمشقي َ ُ.....................................٢٢٠ 

 ١٣٢............................ حممد بن سعيد بن محاد الصنهاجي، أبو عبد اهللا، رشف الدين
ِ حممد بن رششيق بن حممد  بن عبد العزيز بن عبد القادر بن صالح اجلييل شمس الدين أبو ِْ

َاملكارم بن أيب الفضائل السنْجاري ِّ....................................................١١٥ 
 ٢٠٥........................ حممد بن صايف ابن عبد اهللا البغدادي القياري النقاش، أبو املعايل

 ١١٢..............................بن كوكب بن عز، أبو عبد اهللا  حممد بن عبد الرمحن بن شامة
َّو عبد اهللا الصنهاجي القلعي احلامدي املرصي الشافعي  حممد بن عبد الرمحن بن مرهف أب َ

 ١١٢...............................................................................ِّاملؤدب



 

 
 

٢٩١ 
 ١٤٢................................................... حممد بن عبد اهللا املغريب، أبو عبد اهللا

 ٢٣٤............................................................ حممد بن عبد اهللا الوانرشييش
ِ حممد بن عبد اهللا بن بختيار بن عيل اهلاممي ْ َ.............................................٢٣٩ 

ِ حممد بن عبد اهللا بن حسن بن عطية احلارثي اخلباين احلنَفي َ َ ُ.............................١١٧ 
ْ حممد بن عبد اهللا بن عبد اهللا الدمشقي القلعي نارص الدين العقيبي َُ ْ َ.........................١٨٣ 

 ٢٤٠............................................. حممد بن عبد اهللا بن حممد الفقيه، أبو جعفر
 ٥١.................................................. حممد بن عبد املؤمن اآلبريي عالء الدين

 ٦٨....... حممد بن عبد املنعم أبو عبد اهللا بن أيب حممد بن أيب الفوارس اللخمي اإلسكندراين
 ٢٢٤...............................................بد الواحد املالحي، أبو القاسم حممد بن ع

َّ حممد بن عبد الواحد بن أيب بكر بن إبراهيم الربعي السفاري َِّ َ.............................١٥١ 
 ١١٠............................. حممد بن عبيد اهللا بن حممد بن أمحد بن حسكان احلسكاين

 ٢٠٧......................................................................... حممد بن عثامن
ْ حممد بن عثامن البعيل الدمشقي احلنبيل َ ِّ ْ َ................................................٢٢٦ 

َنرص، أبو عبد اهللا النشاوري األصل، اخلياط، اإلسكندري،  حممد بن عثامن بن أمريك بن أيب  ْ َّ َ
َالعمدي َ...............................................................................١٨٤ 

 ٥٨................................... حممد بن عيل بن أمحد اإلمام أبو بكر األذفوي املرصي
 ٩٧................................ حممد بن عيل بن عبد الصمد بن يوسف زين الدين التيزيني
 ٨٥................................ حممد بن عيل بن عمر املذكر، أبو عيل النيسابوري الواعظ

 ٢٣٠............................َّمد بن وراز، أبو عبد اهللا النفطي املالكي حممد بن عيل بن حم
َّ حممد بن عيل بن حممد بن حييى، أبو عبد اهللا، الغافقي املريس الشاري، املقرئ ّ َ.........١٥٨ 

 ٩٧..........................................................َّ حممد بن عيل بن مسعود التالئي
 ٩٨............................................................ِّ حممد بن عمر الثيايب املحدث



 

 
 

٢٩٢ 
ْ حممد بن عمر بن موسى بن خلف بن فضال اجلابري العامري الكر ِ  ٢٠٩.................بييسَّ

 ٦١........................................................................... حممد بن عياش
 ١٠٠............................................ حممد بن حممد اجلديدي املالكي القريواين

 ٨٣............................. حممد بن حممد بن سعد اهللا الربوي الفقيه الشافعي، أبو منصور
ِ حممد بن حممد بن عبد اهللا بن خيرض الدمشقي الشافعي ْ َ..................................١٢٤ 
 ١٠٦.................................... حممد بن حممد بن عيل بن مسعود العبدري احلاحي

 ٧٦................................مد بن الشيخ نارص الدين الرصخدي حممد بن حممد بن حم
 ١٣٨..................................................... حممد بن حممد بن حممود الشافعي
 ٢١٦.................................................... حممد بن حممود احلنبيل، تقي الدين

 ٦٤..................................... حممد بن مصطفى بن عامد، أبو السعود املفتي املفرس
 ٨٢.................................................................. حممد بن مهلهل احلنبيل

ِّ حممد بن موسى بن عبد العزيز، أبو بكر، الكندي املرصي، يعرف بابن اجلب  ٩٩...............يُ
ْ حممد بن حييى بن أيب حزم َ.............................................................٢٠٢ 

 ١٥٩............................. حممد بن حييى بن عبد اهللا بن إبراهيم، مجال الدين الشارقي
ِ حممد بن يوسف بن مسدي، أبو عبد اهللا األندليس ْ َ........................................٢١٨ 

 ١١٠.................................................... حممد بن يوسف بن هنار، أبو احلسن
 ٢٤١..............................امللقب بشمس الدين  حممود بن أمحد بن ظهري، أبو عبد اهللا

 ٢٤١..........................................................................يد حممود بن ز
ِ حممود بن عيل احلميص َّ ُ................................................................١١٣ 

 ٢١٩............................................................................. حميي الدين
 ١٩٧................... حميي الدين حييى بن حييى بن أمحد بن حسن الواعظ القبايب املرصي

 ١٨٦........................ خمتار بن حممود الزاهدي أبو الرجاء، امللقب نجم الدين احلنفي



 

 
 

٢٩٣ 
 ١٤١.............................ُ مـختار بن حممود بن حممد بن أمحد بن أمحد اإلمام احلنفي

 ٥٢........................................................ع أبو احلسن الرضير مسعود ابن جام
 ١٠٦......................... مسعود بن أمحد بن مسعود بن زيد بن عياش احلارثي، أبو حممد

ِ مسلم ابن سالمة بن شبيب النُّفيعي ْ َ.......................................................٢٣٠ 
 ٢١٥..................................................... مسلمة بن أمحد بن قاسم بن عبد اهللا

 ٢١٧............................... مسلمة بن أمحد بن قاسم بن عبد اهللا، أبو القاسم املرخيطي
 ٢٣٨............................................................................ معن بن زائدة
 ١٧٠...............................................................رشيف حممدُ معني الدين ال

َ مغلطاي ْ ُ...................................................................................٨٩ 
 ١٢٥................................................................. مكي بن حامد أبو احلرم

 ١٨٩............................................................... مكي بن حامد بن الدياهي
 ٩٣................................................................... مكي بن صفوان اللبريي

َ مكي بن عمر بن أمحد بن يوسف بن سيف بن عساكر بن شبيب بن صالح الروبتي املقديس ْ ُّ()  
 ١٣٩.......................................................................األصل املرصي

 ٦٥.............................. حممد منجح بن حماسن بن عيل املقري الرضير البغدادي أبو
 ١٠٨......................... موسى بن أمحد بن موسى بن سامل بن عيسى احلجازي املقديس

 ٢٢٣، ٦٤....................................................... موسى بن عمران عليه السالم
 ١٢١...................................................................... موفق الدين يوسف

 ١٦١......................................................... نافع بن أيب نعيم املقرئ املدين
ُ نسطورس احلكيم ْ ُ.......................................................................٢٢٨ 
 ١٨٥....................................................................... نرص اهللا بن قالقس

ُ نمرود ْ َ...................................................................................١٧٨ 



 

 
 

٢٩٤ 
 ١٥٠......................................................................... نوح عليه السالم
 ١٤٦........................................................................... هارون الرشيد

 ٢٣٨...................................................................... هاشم بن عبد مناف
ِ هبة اهللا بن عيل بن مسعود البوصريي املنَستريي ْ ِْ ُ..........................................٢٢٣ 
 ٢٣٧......................................... هشام بن أمحد بن خالد الكناين اللغوي النحوي

 ٢٣١.................................................................................... وكيع
 ١٨٩.................................................................................. ياقوت

 ٦٩........................................................................... ياقوت احلموي
 ١٧١........................................................................َّ حييى الصنَافريي

 ١٩١..................................................................َّ حييى بن أيوب العالف
 ٢٣٠...................................... زكريا حييى بن جعفر بن أعني األزدي البيكندي، أبو

 ٢٤٣........................................................... حييى بن سهل اليكي، أبو بكر
ْ حييى بن حممد بن هبرية، أبو املظفر َ ُ.......................................................٧٣ 

ِ حييى بن معط النحوي ْ ُ...................................................................١٤٤ 
 ١٨١............................................................... حييى بن موسى بن حممد

ْ حييى بن يوسف بن حممد، نظام الدين بن الشيخ سيف الدين اإلمام العالمة املفنن النَّحوي البياين َّ.١٥٦ 
 ١٠٢........................................................مريي اجلعوين يزيد بن املعتمر الن

 ١٠١.................................................................... يزيد بن زياد بن ربيعة
 ٥٩........................................................................ يعقوب عليه السالم
ِّ يوسف الصديق ِّ..........................................................................٢٢٣ 

 ٢١٣.............................................................. يوسف بن جربيل بن مجيل
 ١٨٤......................................................................... يوسف بن خليل



 

 
 

٢٩٥ 
َ يوسف بن دواد اخلرباوي البقاعي الدمشقي ِ..............................................١١٧ 

َ يوسف بن حممد بن عيل بن حممد بن أمحد بن أيب القاسم السكنْدري َّ...................١٩٥ 
ِمد بن مسعود بن حممد بن عيل بن إبراهيم احلنبيل، كامل الدين الرسمري  يوسف بن حم َ َُّّ
ْالعقييل َُ...............................................................................١٤٩ 

ِ يوسف بن حييى الشلجي ْ َّ................................................................١٦٥ 
 ١٥٢...............................................................َّ يوسف بن يعقوب السلعي

ِ أبو أمحد بن عدي َ.......................................................................١٩٢ 
 ١٤٦.............................................................................. أبو إسحاق
 ١٦٨............................................................................. أبو الربكات

ِّ أبو الربكات الغزي َ.......................................................................٢٢٠ 
ْدي املعروف بابن الدخني أبو الربكات ليث بن أمحد البغدا ُّ...............................١٢٥ 

 ١٦٠........... أبو احلسن عيل بن نور الدين عيل البصري الشافعي املكنى بأيب الضياء، والنور
َّ أبو احلسني اخلياط َ......................................................................١٢٣ 

 ١٩٨.............................................................................. أبو السعود
 ٩٤......................................................................... أبو الطيب املتنبي

 ١٤٦................................................................. أبو العباس أمحد السبتي
 ١٩٤................................................................. أبو الفضائل حسن جلبي

 ١٧٤............................................................ أبو الفضل العراقي ابن حممد
ْ أبو القاسم السهييل َ ُّ........................................................................٧٠ 

 ٦٨................................................................... أبو القاسم بن الصفراوي
 ١٧٩................................................................... أبو القاسم بن املغريب

 ١٩٣............................................................ أبو املكشوح  يزيد بن الطثرية



 

 
 

٢٩٦ 
 ١٣٥....................................... أبو امليمون املبارك بن عيل امللقب بسيف الدولة

 ١٧٦......................................................................... أبو بكر املخائي
َ أبو بكر املزريف ْ َ.........................................................................٢٠٥ 
 ١٨١....................................................................... أبو بكر بن العريب
ْ أبو بكر بن القوطي  ٢٠٥.......................................................................ةَ
 ١٧٧......................................................................... أبو بكر بن أيوب

 ٢٠٣................................................................... أبو حفص السهروردي
 ٢٤٠، ٢٠٥ ،١٧٥ ،٨١.............................................................. أبو حيان

 ٧٢، ٦١..................................................................... أبو سعد املاليني
 ١٦٣................................................................................. أبو شامة

 ١٣٧..................................................... أبو عيل الراشدي التلمساين املغريب
َ أبو عيل الشلوبيني النحوي َّ..............................................................١٦٥ 

ِ أبو عيل بن حممد بن أيب عيل النخعي األشرتي الفرنثي َ ْ َ..................................١٩٢ 
َ أبو كر  ٢١٨................................................................................يبُ

 ١٤٢................................................................................ أبو مدين
 ١٠٣........................................................................ أبو مسلم التابعي

 ٨٠.............................................. أبو معاذ صاحب الشيخ أيب إسحاق الشريازي
 ٢٣١....................................................................... أبو معاوية الرضير

 ١٦٦............................................................................... أبو منصور
 ٢٠٨...................... أبو يوسف يعقوب بن أيب يعقوب يوسف بن أيب حممد عبد املؤمن

 ١٤٧................................................................................ أم رسيرة
 ١٤١.............................................................................َ ابن أيب هالة



 

 
 

٢٩٧ 
 ١٤٦، ٨٨........................................................................... ابن األثري

 ١٦١، ١١٠....................................................................... ابن اجلزري
 ١٩٩، ١٦٧....................................................................... ابن اجلوزي
 ١٠٠...............................................................................َّ ابن احلداد
 ٢٢٧ ، ١٤٨ ،١٢٥................................................................ ابن الدبيثي

 ١٤٩............................................................................َّ ابن الدواليبي
 ٢٣٢.............................................................................. ابن الديبثي
 ١٨٩.............................................................................. ابن الذهبي
 ٢٣٩، ١٩٤، ١٧٦، ١٤٥، ١٣٠، ١٢٨، ١٢٣، ١١٨، ١٠٥، ٨٢، ٦٠.............. ابن السبكي
 ١٠٣............................................................................ ابن السمعاين
ة ْ ابن الشحنَ ِّ........................................................................١٤٩، ١٤٢ 

ْ ابن اللورانكي الطلي َ  ٢١٣.................................................................ِطيلُّ
 ١٥٩.............................................................................. ابن امللقن
 ١٦١...............................................................................َّ ابن النَّجار

 ١٠٤...................................................................... ابن اهلايم الفريض
 ١٨٤.................................................................................ِّ ابن بري

 ٢١٦............................................................................. ابن بشكوال
 ٢٣٤.............................................................................. ابن تومرت
 ٢١٦، ٢٠٢.......................................................................... ابن تيمية
 ٢٢٦، ١٨٣، ١٧١، ١٣٩، ١٣٣، ١٠٧، ٩٦، ٧٩، ٦٠................................ ابن حجر

  ،١٦١، ١٥٤، ١٤٤، ١٣٨، ١٣٤، ١٢٠، ١١٩، ١١٤، ١٠٥، ١٠١، ٨٩، ٨٦، ٨٥، ٨٣ ابن خلكان
 ٢٢٣، ٢٠٧، ١٩٣، ١٨٥، ١٧٩، ١٧٨، ١٧٧، ١٧٥، ١٧٤، ١٦٩، ١٦٦، ١٦٣، ١٦٢ ،

٢٣٨، ٢٣٧، ٢٢٦ 



 

 
 

٢٩٨ 
َ ابن دريد ُ.................................................................................١٠٢ 

 ٩٨............................................................................. ابن دقيق العيد
 ١٨٨، ١٧٥، ١٦٤، ١٣٩، ١١٢، ١٠٦، ٨٢......................................... ابن رجب
 ١٥١................................................................................ ابن سالم

 ١٥٦............................................................................ابن عبد احلق
 ١٤٩........................................................................... ابن عبد الدايم
 ١٤١.............................................................................. ابن عبد اهللا

 ١٤١....................................................................... ابن عبد اهللا الشاعر
 ١٤١................................................................................ ابن عبيدة

 ٢٣٥........................................................................ ابن عرفة املالكي
 ١٦٥......................................................... ابن عامر الشاعر املهري الشلبي

 ٢٣١................................................................................ ابن عيينة
 ١٩٩، ١٧٣، ٩٧، ٨٩.............................................................. ابن فرحون
 ٢١١................................................................................ ابن قاسم

 ١٩٧، ١٣٥، ١٢٨، ١٢٥، ١٠٧، ٧٤.......................................... ابن قايض شهبة
 ٧١...................................................................................ُ ابن قتيبة
 ١٦٦.............................................................................. ابن مسعود
 ٢٣٤............................................................................... ابن مكتوم
 ١٢٢................................................................................. ابن نقطة
َ ابن هذيل ُ................................................................................١٨٧ 
 ٩٦................................................................................. ابن يونس

 



 

 
 

٢٩٩ 

 
 ٥٤................................................................................. أبطح مكة
ْ أبنَاس َ.....................................................................................٥٤ 
َ أبيار ْ َ.....................................................................................٢٢٣ 
 ٥٥...................................................................................... إبيان
 ٥٨...................................................................................... أترار

َ أجدانقان َْ َ ْ َ..................................................................................٥٧ 
ُ أجهور ْ ُ....................................................................................٥٧ 
ُ أدفو ْ ُ.....................................................................................١٠٠ 

 ١٩٥، ١٢٨، ١٢٠، ٥٩، ٥٨......................................................... أذربيجان
َّ أران َ.......................................................................................٥٩ 
 ١٦٢، ١٣٦.............................................................................. أربل

َ أرتاح البرص َ...............................................................................٥٩ 
 ٦٠..................................................................................... أرجاء
ِ أرجيش ْ َ...................................................................................٦٠ 

 ٦١........................................................................................ردُ أ
َ أرزنجان ْ َ ْ َ..................................................................................٦١ 
ُ أرسوف ْ ُ...................................................................................٦٢ 
 ١٨٩ ،١٢٢، ٨٠ ،٧٦، ٦٠ ،٥٩................................................ الكربى أرمينية



 

 
 

٣٠٠ 
 ٥٢..................................................................................... آزاذان
 ٦٦...................................................................................... أزيلة

َ أسفيجاب ْ ِ ْ َ.................................................................................٦٣ 
 ٢٠٩، ٨٢، ٥٢....................................................................... إسكاف
َ أسكر ْ َ.....................................................................................٦٤ 

 ٦٤.................................................................................. أسكليب
 ٢٢٢، ٢١٧، ١٨٤، ١٧٣، ٥٧....................................................... إسكندرية

 ٥٨..................................................................................... أسوان
 ٥٢....................................................................................... آش
 ٢٣١، ١٩٦، ١٦٦.....................................................................ةي إشبيل

 ١٩٧........................................................................... أشموم الرمان
 ١٩٦، ١٠٣، ٧٧، ٦١، ٥٢............................................................ أصبهان
 ١٩٥، ١٢٨........................................................................... أصفهان
 ٦٦..................................................................................... أصيال
 ٢٣٧، ٢٣٠، ٢٢٦، ٢٢٤، ٢٢٣، ٢٠٠، ١٩٩، ١٧٠، ١٦٣، ١٤٤، ١٣٨................ إفريقية
ْ إفليل ِ ْ ِ......................................................................................٦٧ 
َ أقالمه ْ َ.....................................................................................٦٨ 
 ٥٤.................................................................................... األبطح
 ٦٥................................................................................... األشعثية

ُ األشمونني ْ ُ...........................................................................٩٧، ٩٦ 
َ األقحوانة ُ ْ ُ.................................................................................٦٨ 
 ١٠٤.................................................................................. األكراد



 

 
 

٣٠١ 
ْ األلبرية ُ....................................................................................٩٣ 
 ١٥٨، ١٥٤............................................................................. األنبار
، ٢١٦، ٢٠٠، ١٩٦، ١٩٤، ١٨٧، ١٧٠، ١٦٥، ١٥٩، ١٤٥، ١٠٩، ٩٣، ٨٩، ٨٧ األندلس
٢٣٦، ٢٢٥، ٢١٧ 
 ١٤٥، ١٠٧........................................................................... األنصار
َ البحرية ُ..................................................................................١٦٠ 

َ البدرشني ْ َ................................................................................٢٢٣ 
 ٢٤٠، ١٨٦، ١٣٧، ١٠٩، ٩٦، ٨١....................................................... الرببر
 ١٨٧، ١٧٣، ١١٠، ٨٧................................................................ البرصة
 ٨٧.................................................................................... البطائح
َ البقاع ِ...................................................................................١١٧ 
 ١١٤................................................................................... البلقاء
َّ البياضة َ....................................................................................٩٣ 
 ٢٣٣، ١٦٤، ٩٥ ، ٩٣ ،٥٧.............................................................. الرتك

 ١٨٦................................................................................. التكرور
 ١٥٢........................................................................... اجلامع األزهر

َّ اجلبة ُ......................................................................................٩٩ 
َ اجلرامقة َ................................................................................١٠٠ 
ِ اجلريد َ..................................................................................١٦٣ 
 ١٧٦...................................................................................َ اجلنَد
 ١٦٠................................................................................... اجليزة

 ١٠٦................................................................................. احلارثية



 

 
 

٣٠٢ 
 ١٠٦، ٩٨ ، ٧٥ ،٦٨.................................................................. احلجاز
 ١٠٨................................................................................ احلدادية

ِ احلريم الطاهري ِ َّ.........................................................................١٥٨ 
ْ احللبة َ...................................................................................٢٠٢ 

َّ احللة السيفية ِْ َِّ َّ............................................................................٢٣٢ 
 ١١٢................................................................................. احلمراء
 ١١٥................................................................................... احلوز
 ١١٥.................................................................................. احليال
 ١١٥................................................................................... احليزة
 ١١٦................................................................................. اخلانقاه

َ اخلانقاه السميساطية َ ُّْ.....................................................................٢٢١ 
 ١٢٠................................................................................ اخلطريية
 ١٤٨................................................................................. الدشت
 ١٠٠................................................................................. الدقهلية
 ١٣٦................................................................................ الراشدية
َ الربذة َّ...................................................................................١٩٠ 
َّ الرقة َّ...............................................................................١٨٠، ٨٠ 
ْ الرملة َّ...................................................................................١٨٤ 
 ١١٨.................................................................................... الروم
 ١٩٥، ١٤٤ ،٢٣١ ،١٢٨ ،٥٥............................................................ الري

 ٧٩................................................................................... الزبداين
َ الزنقة َ َّ...................................................................................١٤٤ 



 

 
 

٣٠٣ 
َ الزيبان ْ ِّ..................................................................................١٤٤ 
 ١٤٥................................................................................... الساج
 ١٤٥................................................................................... السامل
ْ الرسو ِّ...................................................................................١٤٩ 

َ السلطانية ْ ُّ..........................................................................١٢١، ١٢٠ 
َّ السمنُّودية ِ َ َّ...............................................................................١٦٠ 

 ٢٠٥...................................................................................ِّ السنْد
َّ السنْدية ِ ِّ..................................................................................١٥٤ 
َ السواد َّ..................................................................................٢٠٢ 

 ٢٠٧، ٢٠٤...........................................................................ُّ السودان
 ٢٤٠، ٨١............................................................................ السوس
َ السويداء ْ َ ُّ................................................................................١٥٥ 
 ١٥٨.................................................................................. الشارع
 ١٥٩.................................................................................. الشارقة
 ٢٢٧.................................................................................. الشاش
 ٢٢٠، ١٥٤، ١٣٩، ١١٣، ١١٢، ١٠١، ٦٨، ٦٧، ٦٢، ٥٩................................ الشام

 ١٣٨.................................................................................. الرشقية
َ الشوبك ْ َّ.................................................................................١١٤ 
 ٩٧، ٧٨............................................................................... الصعيد
 ٢٢١، ١٥٦...........................................................................َّ الطائف
 ١٧٣................................................................................ الطاحون
 ٢٣٥................................................................................. الطالقان



 

 
 

٣٠٤ 
ِ العالية َ...................................................................................١٨٣ 
َ العباديد َ.................................................................................١٧٧ 
 ٢٣٦..................................................................................َ العتيك
 ٢٢٣، ١٩٧، ١١٥، ٧٣................................................................ العراق
َ العقيبة ُ...................................................................................١٨٣ 
َ العامدية ِ.................................................................................١٨٣ 
 ٦٠.................................................................................. العواصم
 ١٧٤، ١٦٠............................................................................ الغربية

َ الفاخرانية ِ َ...............................................................................١٨٨ 
ِ الفخرية ْ َ.................................................................................١٨٩ 
َ الفرات ُ..........................................................٢٣٣، ٢٣٢، ١٧٨، ١١٥، ٩٣ 
 ١٢٧.................................................................................. الفرس
ْ الفرع ُ....................................................................................١٩٠ 
َ الفرما َ َ...................................................................................١٩١ 

َ الفالحني َ................................................................................١٩٥ 
ُّ الفيوم َ...................................................................................٢٠٩ 
 ٢٣٦، ٢٢٩، ٢٠٨، ٢٠٧، ٢٠٥، ١٨٤، ١٥٨، ١٤٢.................................... القاهرة
 ١٩٧.................................................................................. القباب
 ٩٣.................................................................................... القدس

ُ القرافة الكربى َ َ....................................................................٢٠٧، ١٠٤ 
ُ القليوبية ْ َ.................................................................................١٧١ 

 ١٣٨ ،١٠٢ ،١٠٠....................................................................انَوَْريَ الق



 

 
 

٣٠٥ 
 ١١٧................................................................................. الكرامية
َ الكرك َ...................................................................................٢١٠ 
 ٢٣٨، ١١٥............................................................................ الكوفة

َّ املحلة الكربى ََ..........................................................................١٣٠ 
 ١٩٠، ١٨٣، ١٥٤، ١١٣، ٦٩.................................................. الرشيفة املدينة

ْ املرتاحية ُ...............................................................................١٦٠ 
ُ املرحوم ْ َ................................................................................٢١٧ 
 ٩٠.....................................................................................َّ املرية
، ٢٠٥، ١٩٥، ١٦٥، ١٦١، ١٥٦، ١٤٦، ١٤٢، ١٣٨، ١١٢، ١٠٩، ٨٧، ٧٠ املغرب
٢٤١، ٢٣٥، ٢٢٤ 
 ٢٢٤................................................................................. املالحة

 ٢٢٣، ١٦٧، ١٦٠، ١٤٨.............................................................املنوفية 
 ٢٢٤................................................................................. املهدية
 ٢٠٩، ١٨٣، ١٠٨................................................................... املوصل
َّ النُّفيعية ِْ َ..................................................................................٢٣٠ 
َ النَّهروان ْ.................................................................................٢٠٦ 
 ٢٣١.................................................................................. النُّورية
 ٢٣٣، ١٣٣.............................................................................. النيل

 ٢٣٨................................................................................ اهلاشمية
َ اهلاممية ُ.................................................................................٢٣٩ 
 ٢٤٠، ٢١٥ ،٢٠٤ ،١٥٣، ١٣٠، ٧٨..................................................... اهلند
َ اهليتم ْ َ...................................................................................٢٤٠ 



 

 
 

٣٠٦ 
َّ الوزان َ...................................................................................٢٣٥ 
ِ الوزيرية َ.................................................................................٢٣٦ 
 ١٩٣.................................................................................. الياممة
، ٢٠٨، ٢٠١، ٢٠٠، ١٨٠ ،١٧٩، ١٨٠ ،١٥٩، ١٥٠، ١١٠، ١٠٣، ١٠٠، ٩٦، ٨٧ اليمن
٢٤٢، ٢٢٧ 
ِّ أم القرى ُ..................................................................................٦٩ 
 ٧١.................................................................................... أنبجان
 ٧٢..................................................................................... أنصار
َ أنطاكية ْ َ..................................................................................١٨٤ 
َّ أنى ُ........................................................................................٧٢ 
 ١٧١..................................................................................... إيج

 ١٠٢...........................................................................َّ باب أيب الربيع
 ١٠٢.............................................................................. باب األزج
 ١٨٣............................................................................... باب الربيد
 ٢٣٠، ٧٥......................................................................... باب البرصة
 ٢١٦............................................................................ باب املراتب
 ٥٧................................................................................. باب دوين

 ٧٦................................................................................باب وشت 
ِ بابل َ.......................................................................................٧٥ 

 ٧٧..................................................................................... باعون
 ١٨٥، ١٠٤.............................................................................. بالس
 ٧٨......................................................................................َ باهى



 

 
 

٣٠٧ 
َ بجاية ِ....................................................................................٢٣٧ 
 ٧٩.......................................................................................ِ بجد
ْ بجيلة َِ...................................................................................١٥٣ 

 ١٥٣................................................................................ بحر النيل
 ٨٠.................................................................................... بحرين

 ٦٨......................................................................... بحرية اإلسكندرية
َ بخارى ُ....................................................٢٣١، ٢٣٠، ١٥٦، ٦٧،١١١،١٥٤ 

َّ بذا َ........................................................................................٨١ 
 ٨٢................................................................................... براندس
ْ برت ِ......................................................................................٧٦ 

 ٨٢.................................................................................... برجون
َّ بردانية َ َِ ْ.....................................................................................٨٢ 
 ٢٤٣.................................................................................... برذعة
ْ برزة ُ.......................................................................................٨٢ 
ْ برنك ِ ِ......................................................................................٨٣ 
َ برنوذ ْ ُ......................................................................................٨٥ 
ُ بزورا َ......................................................................................٨٥ 
َ برصى ْ ُ....................................................................................٨٧ 
ُ بعقوبا ْ َ.............................................................................١٩٧، ١١٥ 
َّ بعلبك َ ْ ََ..............................................................................٢٤٣، ٥٨ 

َ بغ وبغور َ..................................................................................٨٩ 
، ١٢٠، ١١٨، ١١٥، ١١٢، ١٠٨، ١٠٦، ٩٩، ٩٧، ٨٥، ٨٢، ٧٦، ٧٥، ٥٧، ٥٢ بغداد

٢٣٢، ٢٣٠، ٢٠٥، ١٨٨، ١٧٥، ١٦٤، ١٥٨، ١٥٤، ١٥٢، ١٤٢  ،١٣٦، ١٢٥ 



 

 
 

٣٠٨ 
ُ بغشور ْ َ....................................................................................٨٨ 

 ٢٠٠..............................................................................يد بالد اجلر
 ١٩٨............................................................................... بالد الروم

َ بالر من لواته َْ ِ ْ............................................................................١٥١ 
 ٢٣٩ ، ١٨١ ،١٢٦........................................................................ بلخ
ِّ بلفيق ِ......................................................................................٩٠ 
َّ بلنْسية َِ َ.............................................................................١٦٤، ١٥٩ 

َ بنو احلبىل ْ ُ........................................................................١٠٧، ١٠٧ 
َ بني أوقر ْ َ...................................................................................٧٣ 
 ١٩٣............................................................................... بني جعدة
ْ بني شجع ِ...............................................................................١٦١ 

ْ بني عامر بن ليث َ ِ َ........................................................................١٦١ 
 ١٦١.................................................................................. بوشنج
 ١٣٢.................................................................................. بوصري
َ بونس ُ.....................................................................................٩١ 

 ١٨٥............................................................................ بيت املقدس
 ١٠٣................................................................................ بيت جن
 ٢٤٣، ٥٩.............................................................................. بيلقان
 ٩٥...................................................................................... تاران
 ١٢١.................................................................................... تربيز
 ٩٥......................................................................................... تتا

ُ تدمر ْ َ....................................................................................١٨٠ 



 

 
 

٣٠٩ 
َ تركستان ُْ ُْ............................................................................١٩٦، ٦٣ 

ِ تعز َ................................................................................١٨٠، ١١٧ 
 ٩٦...................................................................................... تعمر

 ٧٧................................................................................... تل بارش
 ٩٧............................................................................َ تل بني الصباح

َّ تالء َ.......................................................................................٩٧ 
 ٢٣٤................................................................................. تلمسان
َ توزر ْ َ.......................................................................٢٣٠ ،٢٠٠ ،١٦٣ 
 ١٩٥، ١٨٧............................................................................. تونس

َ تيم الرباب ِّْ َ................................................................................٩٧ 
َ ثبج البحر َ.................................................................................٩٨ 

 ١٢٨................................................................................... ثروان
ْ ثرية ِ.......................................................................................٩٨ 
َّ جبة ُ.......................................................................................٩٩ 

ِ جربين ْ َ....................................................................................٩٩ 
 ١٠٣............................................................................... جبل الثلج

 ١٠٣............................................................................. جبل اجلليل
 ٢٢٤............................................................................. جبل املقطم

َّ جدة ُ.....................................................................................١٨٥ 
 ٢٣٦ ، ١٠٥ ،٨٤.....................................................................انَجْرُ ج

 ١٥٤................................................................................... جرش
ُ جرهم ْ ُ...................................................................................١٥٠ 



 

 
 

٣١٠ 
ُ جرود َ...................................................................................١٠١ 

 ١٩٤، ٩٣..................................................................... جزيرة ابن عمر
ْ جزيرة بني نرص َ....................................................................٢٢٣، ١٦٠ 
ْ جزيرة قويسنا َ ُ............................................................................١٦٠ 

َ جالوة َ ِ...................................................................................١٠٤ 
ُ جلوالء َ..................................................................................١٠٢ 
 ٥٩...................................................................................... جنزة
َ جوز  ١٠٣.................................................................................َقانُ
َ جوين ُ...................................................................................١٠٣ 
 ٦٠...................................................................................... جيان

 ٥٦................................................................................... جيحون
 ٢٢٤................................................................................... حابني
ِ حاجر َ...................................................................................١٠٦ 
َ حاحة َ...................................................................................١٠٦ 

َ حارة املقارزة ببعلبك ْ ََ َ ََ ِ....................................................................٢١٩ 
َّ حارة سفار َ..............................................................................١٥١ 

 ١٠٨................................................................................... حديثة
َ حراز َ....................................................................................١٥٩ 
َّ حرالة َ...................................................................................١٠٩ 
َّ حران َ...................................................................................٢٢٢ 
 ١١٠................................................................................... حرش
ُ حروراء َ..................................................................................١٠٢ 



 

 
 

٣١١ 
ْ حصن زياد ِ..............................................................................١١٨ 
 ٢٤٣............................................................................... حصن يك
 ١٣٢.............................................................................. حرضموت

َ حقال ْ َ....................................................................................١١١ 
َكمةَ ح َ...................................................................................١١٢ 

 ٢٣٣، ١٩٨ ،١٨٤ ،١١٢، ١١١، ٩٩، ٩٧، ٩٣، ٨٧، ٨٤، ٧٧، ٦٠...................... حلب
 ١١٣.................................................................................... محاة
َّ محة َ....................................................................................١١٤ 

 ١١٣............................................................................ محراء األسد
 ١٩٧، ١٣٩، ١٠١..................................................................... محص
َ محيمة ْ َ ُ..................................................................................١١٣ 
 ٢٢٠، ١٠٧، ٨٧، ٧٧.................................................................. حوران
َ حوىض ْ َ.................................................................................١١٥ 
 ١١٦...................................................................................خاص

َ خان لنْجان َ................................................................................٧٧ 
َ ختفر ْ ُ....................................................................................١١٧ 
َ خذام ِ....................................................................................١١٧ 

 ١٩٦ ،١٧١ ،١٦٨ ،٩٩،١٥٧ ،٨٩، ٨٨، ٧٨.......................................... خراسان
 ١١٧.................................................................................... خربا

 ١١٨............................................................................ خربا الدجيل
 ٢٢١.............................................................................. خرت برت

َ خرفة ْ ُ....................................................................................١١٨ 



 

 
 

٣١٢ 
َ خالط ِ..............................................................................١٢٢، ٨٠ 
َ خلخال َْ..................................................................................١٢٠ 
 ٢٣١، ٢٢٧، ٢٠٧ ،١٨٦ ،١٢٤، ١٢٢، ١١٦.......................................... خوارزم
 ١١٦.................................................................................... خيرب
ِ دابق َ.....................................................................................١٢٥ 
 ١٢٥................................................................................... دادنج

 ١٥٨............................................................................... دار الرقيق
 ١٨٣..............................................................................َ دار العقيقي

َ دباهة َ....................................................................................١٢٥ 
ْ دجلة ِ..............................................................................١٤٢، ١٠٥ 
 ١٩٢ ،١٢٠، ٨٥، ٧٣...................................................................لْيَجُ د

ْ درب السلفي ِّ............................................................................١٥٢ 
َّ درب القيار ََ ْ..............................................................................٢٠٥ 
 ١٠٨............................................................................. درب حبيب

ْ دشنَا َ....................................................................................١٢٨ 
 ١٣٣.................................................................................. دالص
 ٢٣٣، ٢١٦، ١٨٣، ١٨٠، ١٧٧، ١١٥، ١١٣، ١١٠، ١٠١، ٨٧......................... دمشق
 ٦٨.................................................................................... دمنهور
َ دمياط ْ ِ.............................................................................١٩٧، ١٤٩ 
ْ دنني َ ُ.....................................................................................١٣٠ 
ْ دهر َ.....................................................................................١٣٢ 

 ١٩٤، ١٤٥، ١٣٠، ١١٨............................................................. ديار بكر



 

 
 

٣١٣ 
 ١١٧............................................................................ ديار بني أسد
َ ديار مهدان ْ َ..............................................................................١١٧ 
 ٩٤................................................................................ دير العاقول

َ ديمة َ ِ.....................................................................................١٣٣ 
َ ذروا َ....................................................................................١٣٤ 
َ ذمار ِ.....................................................................................١٣٥ 
َ ذوال ُ....................................................................................١٣٥ 

 ١٣٦........................................................................... رابطة ابن سعد
 ١٣٦.................................................................................... راشد
َ رسك ْ...................................................................................٢٣٥ 

َ رصيف العمد َ...........................................................................١٨٤ 
َّ رقادة َ....................................................................................١٣٨ 

ْ رمسيس َ.................................................................................١٦٠ 
 ١٣٥، ٩٦................................................................................ زبيد
 ١٤٢................................................................................... زرزاء
َ زريران ْ ِ َ..................................................................................١٤٢ 
 ١٤٢.................................................................................. زغوان
 ٨١...................................................................................... زناتة
 ١٤٤................................................................................... زواوة
 ١٤٥................................................................................... سامان
 ٢٠٠، ١٤٦..............................................................................َ سبتة
َ سبد ُ.....................................................................................١٤٦ 



 

 
 

٣١٤ 
َّ سجانة ُ..................................................................................١٤٧ 

َ سجستان ْ ِ ِ................................................................................٢٣٢ 
 ١٤٨................................................................................. سداوى
َ رساي َ...................................................................................١٤٨ 
 ٢٣٥، ١٩٢........................................................................... رسخس
 ١٤٨................................................................................. رسسنَى
َ رسقسطة ُْ َْ................................................................................٢٣٦ 

ُ سقيفة اجللودي َ َ.........................................................................١٠٢ 
 ٨٤................................................................................ سكة الربيد

 ١١١............................................................................ سكة احلظرية
َّ سكة اللبادين َّ............................................................................٢١٢ 
ْ سكة النُّعيمية َ............................................................................٢٣٠ 

ْ سمح ُ....................................................................................١٥٣ 
ْ سمرقند َ َ....................................................................٢٣١، ٢١٢، ١٩٧ 
ْ سمنَة ُ....................................................................................١٥٤ 
ُ سمه ْ  ١٥٣..................................................................................ودَ

َ سميساط ُ..................................................................................٩٣ 
 ٨٠...................................................................................... سنانة
 ١٧٤................................................................................... سنجا
َ سنْجار ِ.....................................................................٢٣٠، ٢٢٦، ١١٥ 
 ١٥٠................................................................................... سورية
 ١٢٥................................................................................... سوس



 

 
 

٣١٥ 
ْ سومنَات ُ................................................................................١٥٣ 
 ١٩٦، ٩٣............................................................................ سيحون
 ١٥٧.....................................................................................ِ سيغ

 ٦٤................................................................................... سيواس
 ١٥٨.................................................................................... شابة

 ١٥٨............................................................................ شارع امليدان
َ شارقة ِ َ...................................................................................١٥٩ 
 ١٦٤................................................................................... شاطبة

 ١٦٠...............................................................................ّ شرباملس
 ٧٦.................................................................................... رشوان
ِ رشيش َ....................................................................................٩١ 
َ شقراء ْ َ...................................................................................١٦٤ 

ِ شقراطس َِ ْ...............................................................................٢٠٠ 
ْ شق َراطسةُ َِ...............................................................................١٦٣ 

َ شقرة ْ ُ....................................................................................١٦٤ 
َ شقه ْ.....................................................................................٢٣٦ 
ْ شلح ِ....................................................................................١٦٤ 

ة ِ شلوبينَ ْ َ َ.................................................................................١٦٥ 
 ١٦٦.................................................................................... شنابز

ُ شهرزور َ ْ َ.................................................................................١٦٢ 
 ١٦٧.................................................................................... شوبر
 ١٩٤، ١٢٧............................................................................. شرياز



 

 
 

٣١٦ 
 ٨١.................................................................................... صدينة
ْ رصرص َْ َ..................................................................................١٧٥ 
 ٢٣٣.................................................................................. رصمني
ْ صعدة َ...................................................................................١٩٣ 

 ١٩٠ ، ١٦٧ ،١٥١، ١٣٤، ١٣٣، ١٢٨، ٧٨........................................ صعيد مرص
ُ صفاقس َ َ.................................................................................١٧٠ 
 ١٣٥................................................................................... صنعاء

 ٨١................................................................................... صنهاجة
ِ طابث َ...................................................................................١٧٣ 

 ١٣١................................................................................ طربستان
َّ طربية ِ َ َ.....................................................................................٦٨ 
َ طبنَاو َ....................................................................................١٧٤ 

 ٢٣٧، ١٢٠........................................................................ طخارستان
 ٢١٠ ، ١٤٧ ،٩٥..................................................................... طرابلس

 ١١٣............................................................................ طريق العقيق
 ١٧٤................................................................................... طشانة
َ طليطلة َ ُِ ْ..................................................................................٢٣٧ 
 ٨٧..................................................................................... طنجة
 ١٧٥، ٨٤.............................................................................. طوس
َ طوىف ْ ُ...................................................................................١٧٥ 
ّ طي َ.....................................................................................١٠٤ 

ِ عالقني َ..................................................................................١٧٧ 



 

 
 

٣١٧ 
 ١١٥..................................................................................... عانة
ْ عبتنا َ....................................................................................١٧٧ 
َ عتمة ْ ُ....................................................................................١٧٩ 

 ٧٧................................................................................... عجلون
ْ عرض ُ...................................................................................١٨٠ 
َ عزفة  َ  ١٨١............................................................................اللخميَ

َ عسقالن ْ َ.................................................................................١٨١ 
 ١٨٢..................................................................................ُ عسكر
َّ عكا َ................................................................................٢٢٦، ٩١ 

َ عالمة َ...................................................................................١٨٥ 
 ١٨٤......................................................................................ِ عم

َ عيذاب ْ َ..................................................................................١٨٥ 
َ عيزرية َْ..................................................................................١٨٥ 

 ٢٢٤............................................................................. عني الشمس
َ غانة َ...............................................................................٢٠٧، ١٨٦ 

َ غرناطة ْ ِ.....................................................................٢٢٤ ،٢٠٥ ،١٧٥ 
ْ غزنني ُ...................................................................................١٤٥ 
َ غامرة ُ...................................................................................١٨٦ 
َ غمرة ْ َ....................................................................................١٨٧ 
 ٥٦....................................................................................... فائق
 ١٨٩...................................................................................... فار

 ٩٦..................................................................................... فاراب



 

 
 

٣١٨ 
 ١٠٢، ٦١.............................................................................. فارس
 ١٨٩.................................................................................. فراهيذ

ْرشوطِ ف َ ْ.................................................................................١٩٠ 
 ٢٤١، ١٩٤............................................................................. فرغانة
َ فرنث ْ َ...................................................................................١٩٢ 

َ فسطاط مرص ُْ............................................................................٢٢٨ 
َ فلج األفالج ْ َ ََ.............................................................................١٩٣ 

 ٢٤٠، ١٨١، ٨١، ٦٨................................................................. فلسطني
 ١٩٤.....................................................................................َ فنك
 ١٩٤.....................................................................................َ فنَك
 ١٩٤....................................................................................َ فنَكة
 ١٩٤....................................................................................ُ فنيان
َ فهلة َْ.....................................................................................١٩٥ 
ُ قابوس َ..................................................................................١٩٦ 
ِ قادس َ...................................................................................١٩٦ 

َّ قادسية سامراء ُ َ...........................................................................١٩٦ 
 ١٩٧...................................................................................... قار
 ١٩٧..................................................................................... قارا

 ١٩٦................................................................................... قاسان
 ١٩٢.................................................................................. قاسيون
َ قايل قال َ َ.................................................................................٢٢١ 
َ قباب ِ....................................................................................١٩٧ 



 

 
 

٣١٩ 
َ قربة ْ َ.....................................................................................٢٠٠ 

َ قرا حصار ِ َ َ...............................................................................١٩٨ 
 ١٩٧، ١٩٤، ٦٧........................................................................ قرطبة

َ قرية السالمة ََّ.............................................................................١٥٦ 
 ٢٣١................................................................................ قرية نوح
 ٢٣٤، ٥٩.............................................................................. قزوين
َ قسطلة َ َْ..................................................................................٢٠٠ 

 ١٩٨، ١١٤......................................................................... قسطنطينية
َ قسطيلة ُْ ِ ْ..................................................................................٢٠٠ 
 ٢٠٠، ١٩٩، ١٦٣.................................................................... قسطيلية
 ٢٠٠............................................................................... قسطيلينية
 ١٠٠..................................................................................ُ قضاعة

 ١٥٢............................................................................. قطيعة الربيع
ْ قف  ٢٠٠، ١٩٩، ١٦٣، ٩٧.................................................................َصةَ

َّ قلعة محاد َ...............................................................................١١٢ 
ُ قليوب ْ َ..................................................................................٢٠٣ 
 ١٦٧...................................................................................ُ قوص
َّ قيسارية ِْ َ َ...................................................................................٥٩ 
َ قيسانة َ ْ ِ...................................................................................٢٠٥ 
َ قيلوية ُْ ِ...................................................................................٢٠٦ 
 ١٤٥، ١٢٠.............................................................................. كابل

ُ كازرون َ َ.................................................................................١٣١ 



 

 
 

٣٢٠ 
 ٩٣.................................................................................... كاشغر
 ٢٠٧..................................................................................... كانم
َ كتامة ُ...............................................................................٢٠٨، ٨١ 
ِ كربيس ْ ِ..................................................................................٢٠٩ 

َّ كرخ الرقة َّ ْ َ...............................................................................٢٠٩ 
 ٢٠٩.......................................................................... كرخ خوزستان

َ كرخ عربتا ْ َ َْ َ...............................................................................٢٠٩ 
َرخ ميسانَ ك َ ْْ..............................................................................٢٠٩ 

 ٢١٩، ١٣٧...................................................................... كرك الشوبك
َ كرمان ْ َ.............................................................................١٧١، ١٠٣ 
 ٢١٠.................................................................................... كرنغ

 ٩٣.................................................................................. كفرطاب
 ٢٤٢.................................................................................... كنانة

 ٢٠٨................................................................................ كنجاران
 ١٣٣.............................................................................. كور البهنسا
 ٧٨................................................................................ كورة بوش

 ١٠٥..................................................................................... كيل
 ٢٤١...................................................................................ِ المش
 ٢١٠.................................................................................... لبنان

ْ لبني لتب ُ................................................................................١١٢ 
َّ لقانة َ....................................................................................١١٣ 
ُ لقم ِ.....................................................................................١١٩ 



 

 
 

٣٢١ 
 ٨١...................................................................................... لواتة

 ٢١٣................................................................................. لورانكة
 ١٩٥، ١٢٨......................................................................... ماه هناوند
 ٢١٦.................................................................................. جمريط

 ١٣٠............................................................................ حملة الداخل
 ١٥٨.......................................................................... مدينة املنصور

َّ مراكش َ..................................................................................١٠٦ 
 ٨١...................................................................................... مرانة
 ٢١٧.................................................................................. مرخيط
َ مردا ْ َ.....................................................................................٢١٧ 

 ٢٤٣، ١٤٤، ١٠٩، ١٥٨...............................................................َّ مرسية
ْ مرو َ..................................................................................٨٨، ٦٤ 
ُّ مروذ َ......................................................................................٦٥ 
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٣٣٧ 

 
حممـد سـعيد : اإلرشاد يف معرفـة علـامء احلـديث، للخلـييل، حتقيـق -١

 .هـ١٤٠٩ُّعمر إدريس، مكتبة الرشد، الطبعة األوىل 

 .أساس البالغة للزخمرشي -٢

 حتقيـق عـيل البجـاوي، دار اإلصابة يف متييز الصحابة البن حجـر، -٣
 .هـ١٤١٢اجليل، 

ـــق -٤ عبـــد القيـــوم عبـــد رب النبـــي، : إكـــامل اإلكـــامل، البـــن نقطـــة، حتقي
 .هـ١٤١٠جامعة أم القرى، 

 .هـ١٤١١اإلكامل، البن ماكوال، دار الكتب العلمية،  -٥

 .م٢٠٠٢ألفية العراقي، مع رشح مصنفها، دار الكتب العلمية،  -٦

عـيل شـريي، دار إحيـاء الـرتاث، : قيـقالبداية والنهايـة، البـن كثـري، حت -٧
 .هـ١٤٠٨

: بغيـــــة الوعـــــاة يف طبقـــــات اللغـــــويني والنحـــــاة، للـــــسيوطي، حتقيـــــق -٨
 .حممد أبو الفضل إبراهيم، املكتبة العرصية



 

 
 

٣٣٨ 
 .هـ١٤١٣تاج الرتاجم البن قطلوبغا، حتقيق حممد خري يوسف، دار القلم،  -٩

ن مجاعــة مــ: تـاج العــروس مــن جـواهر القــاموس، للزبيــدي، حتقيـق -١٠
 .املحققني، دار اهلداية

ــــــــق بــــــــشار عــــــــواد، دار الغــــــــرب  -١١ ــــــــاريخ اإلســــــــالم، للــــــــذهبي، حتقي ت
 .هـ١٤٢٤اإلسالمي، الطبعة األوىل، 

عبد الرمحن بن حييى املعلمـي، : التاريخ الكبري للبخاري، حتقيق -١٢
 .النارش دار الفاروق احلديثة

ــب البغــدادي، حتقيــق -١٣ بــشار عــواد، دار الغــرب : تــاريخ بغــداد للخطي
 .هـ١٤٢٢المي، الطبعة األوىل، اإلس

تـــاريخ جرجـــان، للـــسهمي، مراقبـــة حممـــد عبـــد املعيـــد خـــان، نـــرش  -١٤
 .مكتبة ابن تيمية

ـــــــــشريي، دار : تـــــــــاريخ دمـــــــــشق، البـــــــــن عـــــــــساكر، حتقيـــــــــق -١٥ عـــــــــيل ال
 .هـ١٤١٩الفكر،

ـــق -١٦ بـــشار عـــواد، دار : تـــاريخ علـــامء األنـــدلس، البـــن الفـــريض، حتقي
 .هـ١٤٢٩الغرب اإلسالمي، 

ــقتبــصري املنتبــه بت -١٧ حممــد عــيل : حريــر املــشتبه ، البــن حجــر، حتقي



 

 
 

٣٣٩ 
 .النجار، املكتبة العلمية، بريوت

ــق -١٨ ــري، للــسمعاين، حتقي ــري يف املعجــم الكب خليــل املنــصور، : التحب
 .هـ١٤١٨دار الكتب العلمية، 

تــــــــــــدريب الــــــــــــراوي للــــــــــــسيوطي، حتقيــــــــــــق نظــــــــــــر الفاريــــــــــــايب، دار  -١٩
 .هـ١٤٢٢طيبة،

 عزيــز اهللا العطــاردي، :التــدوين يف أخبــار قــزوين، للرافعــي، حتقيــق -٢٠
 .هـ١٤٠٤طبع املطبعة العزيزية بحيدر أباد، 

زكريـــــا عمـــــريات، دار الكتـــــب : تـــــذكرة احلفـــــاظ، للـــــذهبي، حتقيـــــق -٢١
 .هـ١٤١٩العلمية، 

ترتيـــب املـــدارك وتقريـــب املـــسالك ملعرفـــة أعـــالم مـــذهب مالـــك،  -٢٢
حممــــــد بــــــن تاويــــــت الطنجــــــي، وزارة : للقــــــايض عيــــــاض، حتقيــــــق

 .األوقاف باملغرب

 عــادلابــن عــادل املــسمى باللبــاب يف علــوم الكتــاب، حتقيقتفــسري  -٢٣
، دار الكتـــب العلميـــة، معـــوض حممـــد عـــيلو املوجـــود عبـــد أمحـــد
 .هـ١٤١٩

حممــد عوامـــة، دار : تقريــب التهــذيب، للحــافظ ابـــن حجــر، حتقيــق -٢٤



 

 
 

٣٤٠ 
 .هـ١٤٢٠ابن حزم، 

كــامل : التقييــد ملعرفــة رواة الــسنن واملــسانيد، البــن نقطــة، حتقيــق -٢٥
 .هـ١٤٠٨ الكتب العلمية، يوسف احلوت، دار

هتــــذيب األســــامء واللغــــات للنــــووي، حتقيــــق مــــصطفى عبــــدالقادر  -٢٦
 .عطا،دار الكتب العلمية

هتـــذيب التهـــذيب للحـــافظ ابـــن حجـــر، دار الفكـــر، الطبعـــة األوىل،  -٢٧
 .هـ١٤٠٤

ـــق بـــشار عـــواد،  -٢٨ هتـــذيب الكـــامل يف أســـامء الرجـــال، للمـــزي، حتقي
 .مؤسسة الرسالة

ء الــــــرواة وأنــــــساهبم وألقـــــــاهبم توضــــــيح املــــــشتبه يف ضــــــبط أســــــام -٢٩
حممــــد نعـــــيم العرقــــسويس، مؤســـــسة الرســـــالة، : وكنــــاهم، حتقيـــــق

 .م١٩٩٣الطبعة األوىل 

ــق -٣٠ مجاعــة مــن البــاحثني، مطبعــة جملــس : الثقــات البــن حبــان، حتقي
 .هـ١٣٩٣دائرة املعارف العثامنية، سنة 

  مكتبــةجـامع األصـول البـن األثـري ، حتقيـق عبـد القـادر األرنـاؤوط، -٣١
 .هـ١٣٩٢-هـ١٣٨٩،البيان دار مكتبة و املالح مطبعة و وايناحلل



 

 
 

٣٤١ 
جذوة املقتبس يف تاريخ علـامء األنـدلس للحميـدي، حتقيـق بـشار  -٣٢

 .هـ١٤٢٩عواد وحممد بشار عواد، دار الغرب، 

 .اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية، للقريش، كراتيش اهلند -٣٣

 .حسن املحارضة يف أخبار مرص والقاهرة للسيوطي -٣٤

غــــــواص يف أوهـــــــام اخلــــــواص للحريـــــــري، حتقيــــــق عرفـــــــات درة ال -٣٥
 .هـ١٤١٨مطرجي، مؤسسة الكتب الثقافية، 

ان، خــالـدرر الكامنـة للحــافظ ابـن حجــر، مراقبـة حممـد عبــد املعيـد  -٣٦
 .هـ١٣٩٢النارش جملس دائرة املعارف العثامنية،

 .ذكر أخبار أصبهان، أليب نعيم األصبهاين، دار الكتاب اإلسالمي -٣٧

ــقذيــل ابــن النجــار  -٣٨ صــدقي : عــىل تــاريخ بغــداد، البــن النجــار، حتقي
 .هـ١٤٢٤مجيل العطار، دار الفكر، 

بــشار عــواد، دار الغــرب : ذيــل تــاريخ بغــداد، البــن الــدبيثي، حتقيــق -٣٩
 .هـ١٤٢٧اإلسالمي، الطبعة األوىل، 

أســامة حــسن وحـــازم : ذيــل طبقــات احلنابلــة، البــن رجــب، حتقيــق -٤٠
 .هـ١٤١٧عيل هبجت، دار الكتب العلمية، 

رس صناعة اإلعراب البن جني، حتقيق حـسن هنـداوي، دار القلـم،  -٤١



 

 
 

٣٤٢ 
 .هـ١٩٨٥

مجاعـة مـن البـاحثني، مؤسـسة : سري أعالم النبالء، للـذهبي، حتقيـق -٤٢
 .هـ١٤٢٩الرسالة نارشون، الطبعة الثانية، 

شــــذرات الــــذهب يف أخبــــار مــــن ذهــــب، البــــن العــــامد، دار الكتــــب  -٤٣
 .العلمية

 .رشح الكافية للريض، جامعة قاريونس -٤٤

 .الصحاح للجوهري -٤٥

 .الصلة، البن بشكوال، نرش الرشكة املرصية للتأليف والرتمجة -٤٦

الـضوء الالمـع ألهــل القـرن التاسـع للــسخاوي، حتقيـق عبــداللطيف  -٤٧
 . هـ٢٠٠٣حسن عبد الرمحن، دار الكتب العلمية، 

حممـد حامـد الفقـي، دار : طبقات احلنابلة، البن أيب يعىل، حتقيـق -٤٨
 .املعرفة، بريوت

ـــقطبقـــات  -٤٩ حممـــود الطنـــاحي، : الـــشافعية الكـــربى، للـــسبكي، حتقي
 .هـ١٤١٣وعبد الفتاح احللو، دار هجر، 

 العلـــيم عبـــد احلـــافظحتقيـــق  طبقـــات الـــشافعية البـــن قـــايض شـــهبة، -٥٠
 . هـ١٤٠٧، عامل الكتب،خان

طبقــــات املفــــرسين للــــداودي، حتقيــــق عــــيل حممــــد عمــــر، مكتبــــة  -٥١



 

 
 

٣٤٣ 
 هـ١٤١٥وهبة،

حممـــد الـــسعيد بـــسيوين : قيـــقالعـــرب يف خـــرب مـــن غـــرب، للـــذهبي، حت -٥٢
 .زغلول، دار الكتب العلمية

عنـــوان الزمـــان بـــرتاجم الـــشيوخ واألقـــران للبقـــاعي، حتقيـــق حـــسن  -٥٣
 . م٢٠٠٦حبيش، دار الكتب القومية، 

غايــــــة النهايـــــــة يف طبقــــــات القـــــــراء، البـــــــن اجلــــــزري، عنـــــــي بنـــــــرشه  -٥٤
 .برجسرتارس، توزيع مكتبة ابن تيمية

 حممد عيلحتقيق  لزخمرشي،الفائق يف غريب احلديث واألثر، ل -٥٥
 .، دار املعرفةإبراهيم الفضل أبو حممد- البجاوي

 .فتاوى ابن حجر اهليتمي، دار الفكر -٥٦

فــتح البــاري رشح صــحيح البخــاري البــن حجــر، دار الفيحـــاء ودار  -٥٧
 .هـ١٤٢١السالم، 

ــق عبــد الكــريم  -٥٨ ــث رشح ألفيــة احلــديث للــسخاوي، حتقي فــتح املغي
 .هـ١٤٢٦ر املنهاج،اخلضري وعبد اهللا الفهيد، دا

 .القاموس املحيط -٥٩

حممد أمحد عبد : لب اللباب يف حترير األنساب، للسيوطي، حتقيق -٦٠



 

 
 

٣٤٤ 
 .هـ١٤١١العزيز وأرشف أمحد عبد العزيز، دار الكتب العلمية، 

 .اللباب يف هتذيب األنساب، البن األثري، دار صادر بريوت -٦١

تبــــة لــــسان امليــــزان، البــــن حجــــر، اعتنــــاء عبــــد الفتــــاح أيب غــــدة، مك -٦٢
 .هـ١٤٢٣املطبوعات اإلسالمية، الطبعة األوىل، 

مثنـــى حممـــد : املؤتلـــف واملختلـــف، لعبـــد الغنـــي األزدي، حتقيـــق -٦٣
محيـــد الـــشمري، وقـــيس التميمـــي، دار الغـــرب اإلســـالمي، الطبعـــة 

 .هـ١٤٢٨األوىل، 

الـدكتور موفـق عبــد اهللا : املؤتلـف واملختلـف، للـدارقطني، حتقيـق -٦٤
 .الميعبد القادر، دار الغرب اإلس

ــق -٦٥ : املختــرص املحتــاج إليــه مــن تــاريخ ابــن الــدبيثي، للــذهبي، حتقي
 .م١٩٧٧-١٩٥١مصطفى جواد، بغداد 

ـــــة والبقـــــاع، لـــــصفي الـــــدين  -٦٦ مراصـــــد االطـــــالع عـــــىل أســـــامء األمكن
 .  هـ١٤١٢البغدادي، حتقيق عيل البجاوي، دار اجليل ،

املزهــر يف علــوم اللغــة للــسيوطي، حتقيــق فــؤاد عــيل منــصور، دار  -٦٧
 .هـ١٩٩٨ب العلمية،الكت

واثق وليد العمريي، دار : مشتبه النسبة، لعبد الغني األزدي، حتقيق -٦٨



 

 
 

٣٤٥ 
 .هـ١٤٢٨الكتب العلمية، الطبعة األوىل 

 .املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري للفيومي، املكتبة العلمية -٦٩

 .معجم البلدان لياقوت احلموي، دار الفكر -٧٠

 .رمعجم البلدان، لياقوت احلموي، دار الفك -٧١

 .هـ١٤١٨املعجم املفهرس البن حجر، حتقيق املياديني، دار الرسالة،  -٧٢

معجـــم مـــا اســـتعجم للبكـــري، حتقيـــق مـــصطفى الـــسقا، عـــامل الكتـــب،  -٧٣
 .هـ١٤٠٣

جمموعــــة مــــن البــــاحثني، : معرفــــة القــــراء الكبــــار، للــــذهبي، حتقيــــق -٧٤
 .هـ١٤٠٤مؤسسة الرسالة، 

 ابــــن معرفــــة علــــوم احلــــديث للحــــاكم، حتقيــــق  أمحــــد الــــسلوم، دار -٧٥
 .هـ١٤٢٤حزم، 

مهـام عبـد الـرحيم : املعني يف طبقـات املحـدثني، للـذهبي، حتقيـق -٧٦
 .هـ١٤٠٤سعيد، دار الفرقان، 

 فاخوري حممود املغرب يف ترتيب املعرب البن املطرز، حتقيق -٧٧
 .هـ١٩٧٩، مكتبة أسامة بن زيد،خمتار عبداحلميد و

املقــــصد األرشـــــد يف ذكــــر أصـــــحاب اإلمـــــام أمحــــد، البـــــن مفلـــــح،  -٧٨



 

 
 

٣٤٦ 
 .هـ١٤١٠عبد الرمحن العثيمني، مكتبة الرشد، : قيقحت

حممــد الــيعالوي، دار الغــرب : املقفــى الكبــري، للمقريــزي، حتقيــق -٧٩
 .هـ١٤٢٧اإلسالمي، الطبعة الثانية 

موفـق عبـد القـادر، : املنتخب مـن معجـم شـيوخ الـسمعاين، حتقيـق -٨٠
 .هـ١٤١٧جامعة اإلمام حممد بن سعود، 

ــــــاريخ امللــــــوك واألمــــــ -٨١ ــــــتظم يف ت ــــــن اجلــــــوزي، دار صــــــادر، املن م، الب
 .هـ١٣٥٨

عـــيل حممـــد معـــوض، وعـــادل : ميـــزان االعتـــدال، للـــذهبي، حتقيـــق -٨٢
 .م١٩٩٥أمحد عبد املوجود، دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل 

 أمحــــد طــــاهرحتقيــــق  النهايــــة يف غريــــب احلــــديث البــــن اجلــــزري، -٨٣
 .هـ١٣٩٩، املكتبة العلمية،الطناحي حممد حممودو الزاوى

مجاعـــة مـــن البـــاحثني، أصـــدره : الوفيـــات، للـــصفدي، حتقيـــقالـــوايف ب -٨٤
 .املعهد األملاين لألبحاث الرشقية يف بريوت، توزيع مؤسسة الريان

 .وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، البن خلكان، دار صادر -٨٥
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