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 تراجم األعالمففرس 

 ابن أيب حاتم: -1

قمبد اًمرمحـ سمـ حمؿد سمـ إدريس سمـ اعمـذر سمـ داود سمـ مفران، أسمق حمؿد اسمـ أيب طماشمؿ اًمتؿقؿل احلـظكم، اإلمام اسمـ اإلمام 

اجلرح واًمتعديؾ، وصـػ ذم اًمػؼف واظمتالف اًمصحاسمة واًمتاسمعلم وقمؾامء إمطار، احلاومظ اسمـ احلاومظ. صـػ اعمسـد، وشمؼدمة 

 .(2/287هـ. اكظر: ومقات اًمقومقات )727واجلرح واًمتعديؾ، وًمف شمػسػم يمبػم. شمقذم ؾمـة 

 ابن أيب شقبة: -2

قمبد اهلل سمـ حمؿد سمـ اًمؼايض أيب ؿمقبة إسمراهقؿ سمـ قمثامن سمـ ظمقاؾمتك اإلمام اًمعؾؿ، ؾمقد احلػاظ وصاطمب اًمؽتب اًمؽبار 

هـ. اكظر: إيمامل هتذيب 275هـ، وشمقذم ؾمـة 959أسمق سمؽر اًمعبز مقٓهؿ اًمؽقذم، وًمد ؾمـة  شاًمتػسػم»و شاعمصـػ»و شاعمسـد»

 . 4/68، شماريخ سمغداد 8/967اًمؽامل 

 يثر:ابن األ -3

اعمبارُك سمـ حمؿد سمـ حمؿد سمـ قمبد اًمؽريؿ سمـ قمبد اًمقاطمد اًمّشقبايّن، اًمعالمة جمد اًمّديـ أسمق اًمسعادات اسمـ إصمػم اجْلََزِرّي، صمؿ 

هـ. اكظر: شماريخ اإلؾمالم   606، وهمػم ذًمؽ. اعمتقرم: شهمريب احلديث»و شضمامع إُصقل» اعمقصكم، اًمؽاشمب اًمبؾقغ، مصـّػ

 .4/949إقمقان (، وومقات 97/946)

 ابن جرير: -4

أسمق ضمعػر حمؿد سمـ ضمرير سمـ يزيد سمـ ظماًمد، اًمطؼمي، وىمقؾ يزيد سمـ يمثػم اسمـ هماًمب، صاطمب اًمتػسػم اًمؽبػم واًمتاريخ 

 .999/ 4هـ. اكظر: وومقات إقمقان 790اًمشفػم، شمقذم رمحف اهلل ؾمـة 

 ابن حبان: -5

اًمتؿقؿل، أسمق طماشمؿ، اًمدارمل، اًمُبستل، ويؼال ًمف اسمـ طِمّبان: ممرخ، حمؿد سمـ طمبان سمـ أمحد سمـ طمبان سمـ معاذ سمـ َمْعبَد، 

قماّلمة، حمدث. وًمد ذم سمست )مـ سمالد ؾمجستان( وشمـؼؾ ذم إىمطار، وشمقمم ىمضاء ؾمؿرىمـد مدة، صمؿ قماد إمم كقساسمقر، ومـفا إمم 

، إقمالم 7/46، ًمسان اعمقزان 96/92هـ(. اكظر: ؾمػم أقمالم اًمـبالء 754سمؾده، وهق أطمد اعمؽثريـ مـ اًمتصـقػ. )اعمتقرم: 

 .(6/78ًمؾزريمكم )

 ابن حجر اهلقتؿي: -6

أمحد سمـ قمكم سمـ طمجر اهلقتؿل اًمسعدي إكصاري أسمق اًمعباس ومؼقف مرصي، شمؾؼك اًمعؾؿ ذم إزهر، مـ يمتبف اًمزواضمر قمـ 

 .9/274هـ. اكظر: إقمالم 865اىمؽماف اًمؽبائر، وحتػة اعمحتاج ًمنمح اعمـفاج، مات سمؿؽة ؾمـة 

 ابن حجر:  -7

ث ومؼقف، مـ شمصاكقػف: ومتح اًمباري ذم  هق أمحد سمـ قمكم سمـ حمؿد سمـ حمؿد سمـ قمكم، اًمؽـاين، اًمعسؼالين، اًمشاومعل، قمامل حمدِّ

اكظر: ه. 852ذح صحقح اًمبخاري: اإلصاسمة ذم متققز أؾمامء اًمصحاسمة: شمؼريب اًمتفذيب: وهمػمها يمثػم. شمقذم رمحف اهلل ؾمـة 

 .9/978 م،، إقمال9/87اًمبدر اًمطاًمع 
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 ابن عاشور: -8

حمؿد اًمطاهر سمـ قماؿمقر: رئقس اعمػتلم اعماًمؽقلم سمتقكس وؿمقخ ضمامع اًمزيتقكة ًمف مصـػات قمدة، مـفا: مؼاصد اًمنميعة 

 .974/ 6هـ. إقمالم 9797اإلؾمالمقة، وأصقل اًمـظام آضمتامقمل ذم اإلؾمالم شمقذم رمحف اهلل ؾمـة 

 ابن عثقؿني: -9

اإلمام اًمػؼقف أسمق قمبد اهلل حمؿد سمـ صاًمح سمـ حمؿد سمـ قمثقؿلم اعمؼبؾ اًمقهقبل اًمتؿقؿل. وًمد اًمشقخ ذم مديـة قمـقزة ؾمـة 

هـ، ذم أرسة يعرف قمـفا اًمديـ وآؾمتؼامة.واؾمتػاد ذم ـمؾبف ًمؾعؾؿ مـ قمدة مشايخ سمعضفؿ ذم قمـقزة وسمعضفؿ ذم 9747

قمـف وٓزمف ىمراسمة إطمدى قمنمة ؾمـة، ويعتؼم اًمشقخ مـ أسمرز ـمالسمف، واًمشقخ اًمرياض مـفؿ: اًمشقخ قمبد اًمرمحـ اًمسعدي، أظمذ 

قمبد اًمعزيز سمـ سماز، ىمرأ قمؾقف مـ صحقح اًمبخاري وسمعض يمتب اًمػؼف، واًمشقخ حمؿد إملم اًمشـؼقطل صاطمب اًمتػسػم 

ؼمية سمتؾخقص احلؿقية، وممًمػاشمف ومؽثػمة ضمدًا مـفا: ومتح رب اًماعمشفقر، درس قمؾقف اًمشقخ ذم اعمعفد اًمعؾؿل ذم اًمرياض. 

وذح اًمقاؾمطقة ٓسمـ شمقؿقة، واًمنمح اعمؿتع قمغم زاد اعمستؼـع، وعمعة آقمتؼاد اهلادي إمم ؾمبقؾ اًمرؿماد، واًمؼقاقمد اعمثغم ذم 

هـ. اكظر: مقؾمققمة مقاىمػ اًمسؾػ 9429، شمقذم ؾمـة صػات اهلل وأؾمامئف احلسـك، واًمؼقل اعمػقد ذح يمتاب اًمتقطمقد وهمػمها

 (.90/474اعمـفج واًمؽمسمقة )ذم اًمعؼقدة و

 ابن العريب: -11

، اعمعاومري إكدًمز، آظمر أئؿتفا وطمػافمفا، ًمف شمصاكقػ هق: حمؿد سمـ قمبد اهلل سمـ حمؿد أسمق سمؽر، اعمعروف سماسمـ اًمعريب

واًمؼبس، وقمارضة إطمقذي، واًمعقاصؿ مـ اًمؼقاصؿ، وهمػم مػقدة مـفا: أطمؽام اًمؼرآن، واعمساًمؽ ذم ذح مقـمل ماًمؽ، 

 .90/242معجؿ اعممًمػلم 9/976، ؿمجرة اًمـقر اًمزيمقة 289هـ. اكظر: اًمديباج اعمذهب ص 547ذًمؽ، شمقذم ؾمـة 

 ابن عطقة: -11

ظ اًمـاىمد قمبد احلؼ سمـ هماًمب سمـ قمبد اعمؾؽ سمـ هماًمب سمـ متام سمـ قمطقة، اإلمام اًمؽبػم ىمدوة اعمػرسيـ، أسمق حمؿد اسمـ احلاوم

احلجة أيب سمؽر اعمحاريب اًمغركاـمل اًمؼايض: اعمَاًمِؽِّل.طمدث قمـ أسمقف وهمػمه، ويمان ومؼقفًا قمارومًا سمإطمؽام واحلديث واًمتػسػم 

هـ وشمقذم ؾمـة 480وًمد ؾمـة  سمارقمًا ذم إدب، ذا ضبط وشمؼققد ودمقيد وذهـ ؾمقال، وًمق مل يؽـ ًمف إٓ اًمتػسػم ًمؽػك.

 (.586/ 99(، ؾمػم أقمالم اًمـبالء )256/ 2)اكظر: ومقات اًمقومقات هـ .542

 ابن كثر: -12

إؾمامقمقؾ سمـ قمؿر سمـ يمثػم سمـ ضّق سمـ درع اًمؼرر اًمبرصوي صمؿ اًمدمشؼّل، أسمق اًمػداء، قمامد اًمديـ، طماومظ ممرخ ومؼقف، مـ 

 .9/720، إقمالم 9/445هـ. اكظر: اًمدرر اًمؽامـة 774يمتبف اًمبداية واًمـفاية، شمػسػم اًمؼرآن اًمعظقؿ، شمقذم ؾمـة: 

 ابن هشام  -13

أسمق حمؿد قمبد اعمؾؽ سمـ هشام سمـ أيقب احلؿػمي اعمعاومري: مشفقر سمحؿؾ اًمعؾؿ، متؼدم ذم قمؾؿ اًمـسب واًمـحق، هق اًمذي 

 ؾمؿ: ؾمػمة سمـ هشام.الؿمتفر سمؽتاسمف: اًمسػمة، وقمرومت سموم ٓسمـ إؾمحاق وهذهبا. شاعمغازي واًمسػم»مـ  مجع ؾمػمة رؾمقل اهلل 

 .9/59، ـمبؼات اًمـساسملم 7/977هـ. اكظر: وومقات إقمقان 297وشمقذم سمؿرص ذم ؾمـة 
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 أبو بؽر اجلزائري: -14

 ـمقًمؼة وٓية سمسؽرة ضمـقب سمالد هق أسمق سمؽر ضماسمر سمـ مقؾمك سمـ قمبد اًمؼادر سمـ ضماسمر أسمق سمؽر اجلزائري. وًمد ذم ىمرية ًمققا

وسمعض اعمتقن ذم اًمؾغة واًمػؼف اعماًمؽل،  اًمؽريؿ اًمؼرآن إوًمقة، وسمدأ سمحػظ م، وذم سمؾدشمف كشل وشمؾؼك قمؾقمف 9929 قمام اجلزائر

اعمدارس  قة اًمتل أهؾتف ًمؾتدريس ذم إطمدىودرس قمغم مشاخيفا مجؾة مـ اًمعؾقم اًمـؼؾقة واًمعؼؾ ،سمسؽرة صمؿ اكتؼؾ إمم مديـة

اؾمتلكػ ـمريؼف اًمعؾؿل سماجلؾقس إمم طمؾؼات  اًمـبقي اًمنميػ اعمسجد ، وذماعمـقرة اعمديـة إهؾقة. صمؿ ارحتؾ مع أرسشمف إمم

وملصبحت ًمف  .اًمـبقي اعمسجد ذم ًمؾتدريس سمؿؽة اعمؽرمة سمعدها قمغم إضمازة مـ رئاؾمة اًمؼضاء اًمعؾامء واعمشايخ طمقث طمصؾ

 .، وهمػم ذًمؽاًمنميػ واحلديث اًمؽريؿ ، اًمؼرآن شمػسػم ومقفاطمؾؼة يدرس 

أسمقاهبا  ةاإلؾمالمق اجلامعة اعمديـة اعمـقرة، وقمـدما ومتحتذم  احلديث دار مدرؾمًا ذم سمعض مدارس وزارة اعمعارف، وذم قمؿؾ

 .هـ9406طمتك أطمقؾ إمم اًمتؼاقمد قمام  هـ يمان مـ أوائؾ أؾماشمذهتا واعمدرؾملم ومقفا، وسمؼل ومقفا9780قمام 

 :سمتلًمقػ قمدد يمبػم مـ اعممًمػات، مـفا ىمام

 ( رؾماًمة شمبحث ذم اإلؾمالم واًمدقمقة27اجلزائري وهل ) رؾمائؾ. 

 يمتاب قمؼائد وآداب وأظمالق وقمبادات ومعامالت -اعمسؾؿ  مـفاج. 

 يشتؿؾ قمغم أصقل قمؼقدة اعمممـ ضمامع ًمػروقمفا -اعمممـ  دةقمؼق. 

 اًمتػاؾمػم ًمؽالم اًمعكم اًمؽبػم. اكظر: اعمقىمع اًمرؾمؿل ًمؾشقخ أيب سمؽر ضماسمر اجلزائري. أيرس 

 أبو حقان: -15

حمؿد سمـ يقؾمػ سمـ قمكم سمـ يقؾمػ سمـ طمقان، اًمشقخ اإلمام احلاومظ اًمعالمة ومريد اًمعرص وؿمقخ اًمزمان وإمام اًمـحاة، أصمػم 

ىمرأ اًمؼرآن سماًمروايات، وؾمؿع احلديث سمجزيرة إكدًمس وسمالد إومريؼقة، ًمف اًمقد اًمطقمم ذم اًمتػسػم اًمديـ أسمق طمقان اًمغركاـمل: 

مقًمده ، مـ يمتبف: اًمبحر اعمحقط ذم شمػسػم اًمؼرآن. وشمقارخيفؿ وطمقادصمفؿ وشمؼققد أؾمامئفؿواحلديث ... وشمراضمؿ اًمـاس وـمبؼاهتؿ 

(، 79/ 4. اكظر: ومقات اًمقومقات )هـ، رمحف اهلل شمعامم745هـ،  وشمقذم سماًمديار اعمرصية ذم أوائؾ ؾمـة 654سمغركاـمة ذم ؿمفقر ؾمـة 

 .9/574طمسـ اعمحارضة 

 أبو السعود: -16

اًمعامدي، اعمقمم أسمق اًمسعقد: مػرس ؿماقمر، مـ قمؾامء اًمؽمك اعمستعرسملم، وًمد سمؼرب اًمؼسطـطقـقة، حمؿد سمـ حمؿد سمـ مصطػك 

إرؿماد "هـ ، وهق صاطمب اًمتػسػم اعمعروف  952ودرس ودّرس ذم سمالد متعددة، وشمؼؾد اًمؼضاء، وأضقػ إًمقف اإلومتاء ؾمـة 

 (.7/59قمالم ًمؾزريمكم )هـ.  اكظر: ا982ٕشمقذم ؾمـة  "اًمعؼؾ اًمسؾقؿ إمم مزايا اًمؽتاب اًمؽريؿ

 أبو عؿرو الداين: -17

هق اإلمام، احلاومظ، قمامل إكدًمس، أسمق قمؿرو، قمثامن سمـ ؾمعقد سمـ قمثامن اسمـ ؾمعقد سمـ قمؿر إمقي مقٓهؿ اًمؼرـمبل 

ذم  هـ،  يمان أطمد إئؿة779اعمؼرئ، اًمداين، ويعرف ىمديام سماسمـ اًمصػمذم، واًمداين: كسبة إمم داكقة، مديـة سمإكدًمس، وًمد ؾمـة 

قمؾؿ اًمؼرآن، رواياشمف وشمػسػمه ومعاكقف، وـمرىمف وإقمراسمف، مـ مصـػاشمف: اًمتقسػم، وضمامع اًمبقان وهمػم ذًمؽ. شمقذم ـ رمحف اهلل ـ 

 .4/206، إقمالم 98/77هـ(. اكظر: ؾمػم أقمالم اًمـبالء  444ؾمـة، )
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9_%28%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD%29
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9_%28%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD%29
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 األصػفاين: -18

أسمق اًمؼاؾمؿ اعمعروف سماًمراهمب: أديب، مـ احلؽامء احلسلم سمـ حمؿد سمـ اعمػضؾ، أسمق اًمؼاؾمؿ إصػفاين )أو إصبفاين( 

اًمعؾامء. مـ أهؾ )أصبفان( ؾمؽـ سمغداد، واؿمتفر، طمتك يمان يؼرن سماإلمام اًمغزازم. مـ يمتبف: اًمذريعة إمم مؽارم اًمنميعة، و 

دسماء ، معجؿ ا98/920ٕهـ. اكظر: ؾمػم أقمالم اًمـبالء 502)ضمامع اًمتػاؾمػم(، واعمػردات ذم همريب اًمؼرآن، شمقذم ؾمـة: 

 .255/ 2،  إقمالم ًمؾزريمكم 7/9956

 األلباين: -19

اًمشقخ اعمحدث، قمالمة اًمشام أسمق قمبد اًمرمحـ حمؿد كاس اًمديـ سمـ كقح كجايت إًمباين. وًمد اًمشقخ ذم مديـة أؿمؼقدرة، 

ؾؼك قمؾقف سمعض ىمرأ اًمشقخ اًمؼرآن جمقدًا قمغم واًمده وشمهـ، ويمان واًمده ومؼقفا طمـػقا مـ أهؾ اًمعؾؿ. 9744قماصؿة أًمباكقا ؾمـة 

ؿمذور "ذم اًمػؼف احلـػل و "مراىمل اًمػالح"قمؾقم اًمؾغة وسمعض يمتب اعمذهب احلـػل، يمام درس قمغم اًمشقخ ؾمعقد اًمؼمهاين 

اعمغـل قمـ محؾ 'وأول قمؿؾ طمديثل ىمام سمف هق كسخ يمتاب . ذم اًمـحق، وأضمازه اًمشقخ حمؿد راهمب اًمطباخ سمؿروياشمف "اًمذهب

شمقذم رمحة اهلل قمؾقف سمعد قمرص يقم اًمسبت ًمثامن سمؼلم ، ًمؾحاومظ اًمعراىمل 'ذم اإلطمقاء مـ إظمبارإؾمػار ذم إؾمػار ذم ختريج ما 

 .(768/ 90اكظر:  مقؾمققمة مقاىمػ اًمسؾػ ذم اًمعؼقدة واعمـفج واًمؽمسمقة ) .هـ. ذم قمامن9420مـ مجادى إومم ؾمـة 

 األلويس: -21

: مػرس، حمدث، أديب، مـ اعمجدديـ، مـ أهؾ سمغداد، مقًمده حمؿقد سمـ قمبد اهلل احلسقـل أًمقد، ؿمفاب اًمديـ، أسمق اًمثـاء

روح اعمعاين ذم »هـ وقمزل، وماكؼطع ًمؾعؾؿ. مـ يمتبف  9248وووماشمف ومقفا. يمان ؾمؾػل آقمتؼاد، جمتفدًا. شمؼؾد اإلومتاء سمبؾده ؾمـة 

 شماريخ اًمؼرن اًمثاًمث قمنم ، طمؾقة اًمبنم ذم7/976هـ. اكظر: إقمالم 9270ؾمـة:  شمقذم ششمػسػم اًمؼرآن اًمعظقؿ واًمسبع اعمثاين

 . 9450ًمؾبقطار ص: 

 األمني الشـؼقطي: -21

مقريتاكقا(. وًمد ؾمـة  ) حمؿد إملم سمـ حمؿد اعمختار سمـ قمبد اًمؼادر اجلؽـل اًمشـؼقطل: مػرس مدّرس مـ قمؾامء ؿمـؼقط،

، ًمف ممًمػات كاومعة، مـفا أضقاء اًمبقان، ومذيمرة ذم أصقل اًمػؼف وهمػم ذًمؽ يمثػم، شمقذم رمحف اهلل ؾمـة  وشمعؾؿ هبا -هـ 9725

 .45/ 6ـ  اكظر: إقمالم ه9797

 البخاري:  -22

صاطمب اجلامع »أسمق قمبد اهلل اجلعػل اًمبخاري اإلمام ذم قمؾؿ احلديث، حمؿد سمـ إؾمامقمقؾ سمـ إسمراهقؿ اسمـ اعمغػمة سمـ سمردزسمف، 

/ 92اكظر: ؾمػم أقمالم اًمـبالء  هـ،256شمقذم ؾمـة رطمؾ ذم ـمؾب اًمعؾؿ إمم ؾمائر حمدصمل إمصار، وش. اًمتاريخ»وش اًمصحقح

 .2/5شماريخ سمغداد ، 52/50، شماريخ دمشؼ 799

 البغوي: -23

أسمق حمؿد احلسلم سمـ مسعقد اًمبغقي اعمعروف أيضا سماسمـ اًمػراء اعمؾؼب حمقل اًمسـة ، مصـػ اًمتفذيب اإلمام ذم اًمتػسػم، 

احلديث ، واًمػؼف، شمػؼف قمغم اًمؼايض احلسلم، ومـ شمعؾقؼف خلص اًمتفذيب، ويمان ديـا ورقما، ىماكعا سماًمقسػم، قمامال قمغم ـمريؼ و

اًمسؾػ،  ويمان ٓ يؾؼل اًمدرس إٓ قمغم ـمفارة، مـ شمصاكقػف: اًمتفذيب، ويمتاب ذح اًمسـة، ومعامل اًمتـزيؾ ذم اًمتػسػم، وهمػم 

 .267/ 9، وـمبؼات اًمشاومعقة ٓسمـ ىمايض ؿمفبة909/ 9: ـمبؼات اًمشاومعقة ًمإلؾمـقي هـ(. اكظر596ذًمؽ،  شمقذم سمؿرو ؾمـة) 
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 البؼاعي:  -24

سَماط اًمبؼاقمل، اًمشاومعل اعمحدث اعمػرس، اإلمام اًمعالمة اعممرخ.  اإلمام اًمؽبػم سمرهان اًمديـ إسمراهقؿ سمـ قمؿر سمـ طمسـ اًمرُّ

إمم دمشؼ صمؿ ومارىمفا ودظمؾ سمقت اعمؼدس صمؿ اًمؼاهرة. سمرع ذم وًمد ؾمـة شمسع وصمامكامئة سمؼرية مـ قمؿؾ اًمبؼاع، وكشل هبا صمؿ حتقل 

كظؿ اًمدرر ذم شمـاؾمب أي 'مجقع اًمعؾقم، ووماق إىمران، وكافمر واكتؼد طمتك قمغم ؿمققظمف، وصـػ شمصاكقػ قمديدة مـ أضمؾفا: 

هـ. اكظر: إقمالم 885إصؾ إصقؾ ذم حتريؿ اًمـؼؾ مـ اًمتقراة واإلكجقؾ، وهمػم ذًمؽ. شمقذم ـ رمحف اهلل ـ ؾمـة 'و 'واًمسقر

9/56. 

 البقضاوي: -25

ىماض قمامل سماًمػؼف واًمتػسػم، مـ مصـػاشمف: اًمطقاًمع واعمصباح  هق قمبد اهلل سمـ قمؿر سمـ حمؿد سمـ قمكم كاس اًمديـ اًمبقضاوي،

، اكظر: ـمبؼات اًمشاومعقة اًمؽؼمى ه685ذم أصقل اًمديـ، واعمـفاج ذم أصقل اًمػؼف، وخمترص اًمؽشاف ذم اًمتػسػم، شمقذم ؾمـة 

 .6/98، معجؿ اعممًمػلم 8/957

 البقفؼي: -26

إلمام احلاومظ، اًمعالمة، أمحد سمـ احلسلم سمـ قمكم سمـ قمبد اهلل سمـ مقؾمك أسمق سمؽر اًمبقفؼل، ؿمقخ ظمراؾمان وصاطمب 

، ؾمػم 9/75هـ. اكظر: وومقات إقمقان 458هـ، اعمتقرم ؾمـة 784وًمد ؾمـة  ،اًمػؼقف اًمشاومعل احلاومظ اًمؽبػم اعمشفقراًمتصاكقػ، 

 .98/967أقمالم اًمـبالء 

 اجلصاص: -27

هق أسمق سمؽر أمحد سمـ قمكم، اًمرازي، اجلصاص، ومؼقف، أصقزم، مػرس، اكتفت إًمقف رئاؾمة احلـػقة ذم قمرصه، شمػؼف قمغم أيب 

-9/492، اًمطبؼات اًمسـقة 68ػؼفاء ًمؽؼمي زاده ص هـ. اكظر: ـمبؼات اًم770احلسـ اًمؽرظمل، وؾمؽـ سمغداد شمقذم ؾمـة 

495. 

 احلاكم: -28

هق أسمق قمبد اهلل حمؿد سمـ قمبد اهلل سمـ حمؿد سمـ محدويف سمـ كعقؿ اًمضبل اًمطفامين اًمـقساسمقري اعمعروف سماسمـ اًمبقع صاطمب 

ت، واشمػؼ ًمف مـ اًمتصاكقػ اًمتصاكقػ احلاومظ اًمؽبػم إمام اعمحدصملم. وًمد ؾمـة إطمدى وقمنميـ وصمؾثامئة. ويمان ًمف إعمام سماًمؼراءا

ما ًمعؾف يبؾغ ىمريبًا مـ أًمػ ضمزء مـ ختريج اًمصحقحلم واًمعؾؾ واًمؽماضمؿ وإسمقاب واًمشققخ صمؿ اعمجؿققمات مثؾ معرومة قمؾقم 

(. 7/608مقزان آقمتدال ) احلديث ومستدرك اًمصحقحلم وهمػمها. وشمقذم ؾمـة مخس وأرسمعامئة ًمؾفجرة رمحف اهلل شمعامم. اكظر:

 .(8/792 يؼع ذم اًمؽتب اًمستة )اًمثؼات ممـ مل

ايل: -29  احلرَّ

هق: اًمعالمة اعمتػــ، أسمق احلسـ قمكم سمـ أمحد سمـ طمسـ اًمتجقبل، إكدًمز، وطمراًمة: ىمرية مـ قمؿؾ ُمْرؾِمقة. وًمد سمؿرايمش، 

مأله  ( قمجقباً وأظمذ اًمـحق قمـ اسمـ ظمروف، وًمؼل اًمعؾامء، وضمال ذم اًمبالد، وهلج سماًمعؼؾقات، وؾمؽـ محاة، وقمؿؾ )شمػسػماً 

سماطمتامٓت ٓ حيتؿؾف اخلطاب اًمعريب أصال، وشمؽؾؿ ذم قمؾؿ احلروف وإقمداد، ووقمظ سمحامة، وأىمبؾقا قمؾقف، وصـػ ذم اعمـطؼ، 

هـ. 677. مات: ؾمـة شمػتاح اًمباب اعمؼػؾ ًمػفؿ اًمؼرآن اعمـزل »وذم ذح إؾمامء احلسـك، يمان يرضب سمحؾؿف اعمثؾ. مـ يمتبف 

 (،.256/ 4، إقمالم ًمؾزريمكم )5/497(، ًمسان اعمقزان 27/47اكظر: ؾمػم أقمالم اًمـبالء )
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 :خلازنا -70

قمكم سمـ حمؿد سمـ إسمراهقؿ اًمشقحّل قمالء اًمديـ اعمعروف سماخلازن: قمامل سماًمتػسػم واحلديث، مـ ومؼفاء اًمشاومعقة. سمغدادي 

سماحلاء اعمفؿؾة، مـ أقمامل طمؾب. وًمد سمبغداد، وؾمؽـ دمشؼ مدة، ويمان ظمازن اًمؽتب سماعمدرؾمُة  شؿمقحة»إصؾ، كسبتف إمم 

ذم اًمتػسػم، يعرف سمتػسػم اخلازن، شمقذم  شًمباب اًمتلويؾ ذم معاين اًمتـزيؾ»اًمسؿقساـمقة ومقفا. وشمقذم سمحؾب. ًمف شمصاكقػ، مـفا 

 (.5/ 5هـ. اكظر: إقمالم ًمؾزريمكم ) 749ؾمـة 

 الدارمي: -31

د قمبد اهلل سمـ قمبد اًمرمحـ سمـ اًمػضؾ سمـ هَبرام سمـ قمبد اًمصؿد اًمدارمل، اًمتؿقؿل اًمسؿرىمـدي، يمان أطمد اًمرطماًملم أسمق حمؿ

هـ، اكظر: شماريخ 255ذم احلديث، واعمقصقوملم سمجؿعف وطمػظف، واإلشمؼان ًمف، مع اًمثؼة واًمصدق واًمقرع واًمزهد اعمتقرم ؾمـة 

 .4/95(، إقمالم 99/209سمغداد )

 الزجاج: -32

هقؿ سمـ حمؿد سمـ اًمرسى اًمزضماج أىمدم أصحاب اعمؼمد ىمراءة قمؾقف، قمامل سماًمـحق واًمؾغة. وًمد ومات ذم سمغداد. ًمف مـ هق إسمرا

هـ . اكظر: اًمػفرؾمت 799شمقذم رمحف اهلل ؾمـة  ،اًمعروضاًمؽتب:يمتاب معاين اًمؼرآن يمتاب آؿمتؼاق، يمتاب اًمؼقاذم، يمتاب 

 .9/90،  إقمالم 59. اًمبؾغة ص 84ص 

 الزخمرشي: -33

أسمق اًمؼاؾمؿ حمؿقد سمـ قمؿر سمـ حمؿد اًمزخمنمي اخلقارزمل، اًمـحقي صاطمب اًمؽشاف، رطمؾ وؾمؿع سمبغداد سمـ سمطر وهمػمه 

وطمج وضماور وخترج سمف أئؿة سمرع ذم أداب وصـػ اًمتصاكقػ، ورد اًمعراق وظمراؾمان، مادظمؾ سمؾدا إٓ واضمتؿعقا قمؾقف 

هـ. اكظر: ؾمػم أقمالم 578مات ًمقؾة قمرومة  ‘يث، وأؾماس اًمبالهمةوشمتؾؿذوا ًمف، ويمان قمالمة كساسمة، ًمف اًمػائؼ ذم همريب احلد

 .20/959اًمـبالء 

 السعدي: -34

هق قمبد اًمرمحـ سمـ كاس سمـ قمبد اهلل اًمّسْعدي اًمتؿقؿل، مػرس، مـ قمؾامء احلـاسمؾة، هق مـ أهؾ كجد. مقًمده وووماشمف ذم 

اًمرمحـ، اًمؼقاقمد وإصقل اجلامعة، اًمتقضقح واًمبقان ًمشجرة قمـقزة، ًمف ممًمػات كاومعة مـفا شمقسػم اًمؽريؿ اعمـان ذم شمػسػم يمالم 

 .7/740اكظر: إقمالم ه. 9776اإليامن، وهمػمه يمثػم. شمقذم رمحف اهلل ؾمـة 

 السؿني احلؾبي: -35

أمحد سمـ يقؾمػ سمـ قمبد اًمدايؿ احلؾبل، أسمق اًمعباس، ؿمفاب اًمديـ اعمعروف سماًمسؿلم: مػرس، قمامل سماًمعرسمقة واًمؼراءات. 

هؾ طمؾب. اؾمتؼر واؿمتفر ذم اًمؼاهرة. مـ يمتبف: شمػسػم اًمؼرآن، و )اًمؼقل اًمقضمقز ذم أطمؽام اًمؽتاب اًمعزيز، اًمدر ؿماومعّل، مـ أ

 .(9/274هـ. اكظر: إقمالم ًمؾزريمكم ) 756اعمصقن، وهمػم ذًمؽ، شمقذم ؾمـة 

   :السقوصي -36

هق قمبد اًمرمحـ سمـ أيب سمؽر سمـ حمؿد سمـ أيب سمؽر سمـ قمثامن اخلضػمي إصؾ، اعمرصي، اًمشاومعل، ضمالل اًمديـ اًمسققـمل، 

قمامل مشارك ذم أكقاع اًمعؾقم، ًمف ممًمػات يمثػمة مـفا: إؿمباه واًمـظائر ذم اًمؼقاقمد اًمػؼفقة، واًمدر اعمـثقر ذم اًمتػسػم سماعملصمقر، 
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 .9/728، اًمبدر اًمطاًمع 9/227هـ. اكظر: اًمؽقايمب اًمسائرة 999شمقذم رمحف اهلل ؾمـة واجلامع اًمصغػم، وهمػمها يمثػم، 

 الشوكاين: -37

هق حمؿد سمـ قمكم سمـ حمؿد سمـ قمبد اهلل اًمشقيماين، اًمصـعاين، اًمقامين، أسمق قمبد اهلل مـ اًمػؼفاء اعمجتفديـ، ًمف مـ ممًمػات 

، 99/57اكظر: معجؿ اعممًمػلمه. 9250ذًمؽ، شمقذم رمحف اهلل ؾمـةيمثػمة مـفا: كقؾ إوـمار، ومتح اًمؼدير، إرؿماد اًمػحقل، وهمػم 

 .6/298إقمالم 

 شقخ اإلسالم ابن تقؿقة: -38

، شمؾّؼك ه590هق أمحد سمـ قمبد احلؾقؿ سمـ قمبد اًمسالم اسمـ شمقؿقة احلراين اًمدمشؼل احلـبكم، شمؼل اًمّديـ، أسمق اًمَعباس. وًمد ؾمـة 

قذه: اًمعالمة اسمـ اًمؼقؿ، واًمدمقاـمل، يمان يمثػم اًمتلًمقػ مـفا: جمؿقع اًمعؾؿ قمغم واًمده وقمغم مشايخ دمشؼ، ومـ أؿمفر شمالم

 .2/657، ومقات اًمقومقات 27/299اكظر: ؾمػم أقمالم اًمـبالءه.  728اًمػتاوى، اًمؼقاقمد اًمـقراكقة وهمػممها. شمقذم رمحف اهلل ؾمـة

 الضقاء املؼديس: -39

اًمشقخ، اإلمام، احلاومظ، اًمؼدوة، اعمحؼؼ، اعمجقد، حمؿد سمـ قمبد اًمقاطمد سمـ أمحد اسمـ قمبد اًمرمحـ سمـ إؾمامقمقؾ سمـ مـصقر، 

احلجة، سمؼقة اًمسؾػ، ضقاء اًمديـ، أسمق قمبد اهلل اًمسعدي، اعمؼدد، اجلامقمقكم، صمؿ اًمدمشؼل، اًمصاحلل، احلـبكم، صاطمب 

اًمؼرآن، هـ، سمؼاؾمققن، مـ شمصاكقػف: ومضائؾ إقمامل، ومـاىمب اعمحدصمـلم، وومضائؾ 569وًمد: ؾمـة واًمرطمؾة اًمقاؾمعة. اًمتصاكقػ

 .(27/926هـ. اكظر:  ؾمػم أقمالم اًمـبالء )647وهمػممها يمثػم. وشمقذم ؾمـة 

 الطرباين:  -41

اإلمام، احلاومظ، اًمثؼة، حمدث اإلؾمالم، أسمق اًمؼاؾمؿ ؾمؾقامن سمـ أمحد سمـ أيقب سمـ مطػم اًمؾخؿل، اًمشامل، اًمطؼماين، 

 .999/ 96ر: ؾمػم أقمالم اًمـبالء هـ. اكظ760صاطمب اعمعاضمؿ اًمثالصمة، أسمق اًمؼاؾمؿ اًمطؼماين، اعمتقرم ؾمـة: 

 الػخر الرازي: -41

ومخر اًمديـ أسمق قمبد اهلل حمؿد سمـ قمؿر سمـ احلسـ اًمتقؿل اًمبؽري اًمرازي اإلمام اعمػرس صاطمب شمػسػم: مػتاح اًمغقب. م ؾمـة 

 (.927هـ. رمحف اهلل شمعامم. ًمف: سمحر إكساب. اكظر: ـمبؼات اًمـساسملم )ص:  606

 :الؼاسؿي -42

حمؿد ؾمعقد سمـ ىماؾمؿ أسمق اًمػرج مـ ؾمالًمة احلسلم اًمسبط، قمامل مشارك ذم أكقاع اًمعؾقم، إمام اًمشام ذم حمؿد مجال اًمديـ سمـ 

إقمالم  هـ.9772شمقذم قمام  شحماؾمـ اًمتلويؾ»ًمف شمػسػم  قمرصه قمؾام سماًمديـ وشمضؾعا مـ ومـقن إدب، مقًمده وووماشمف ذم دمشؼ.

 (.958 - 957/ 7( ومعجؿ اعممًمػلم )975/ 2)

 :الؼرصبي -43

حمؿد سمـ أمحد سمـ أيب سمؽر سمـ ومرح إكصاري، إكدًمز، اًمؼرـمبل، اًمشقخ اإلمام، أسمق قمبد اهلل، أظمذ قمـ أيب اًمعباس هق 

اًمؼرـمبل وهمػمه، يماكت أوىماشمف معؿقرة سملم شمقضمقف، وقمبادة، وشمصـقػ، مـ أهؿ مصـػاشمف اجلامع ٕطمؽام اًمؼرآن اًمؽريؿ، 

 .997/ 9، ؿمجرة اًمـقر 797. اكظر: اًمديباج ص ه679اًمتذيمرة سملمقر أظمرة، شمقذم رمحف اهلل ؾمـة 
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 مالك بن أكس: -44

ماًمؽ سمـ أكس سمـ ماًمؽ سمـ أسمك قمامر سمـ قمؿرو إصبحك احلؿػمى، أسمق قمبد اهلل اعمدكك اًمػؼقف واإلمام اعمشفقر، إمام دار 

 .8/48اًمـبالء هـ. اكظر: ؾمػم أقمالم  979هـ ، مـ يمبار أشمباع اًمتاسمعلم، وشمقذم ؾمـة:   97اهلجرة، وًمد ؾمـة: 

 حمؿد عيل الصابوين: -45

 أرسة قمريؼة سماًمعؾؿ، شمؾؼك اًمشقخ قمؾقم اًمعرسمقة واًمػرائض مـ 9970وًمد اًمشقخ اًمصاسمقين ذم ؾمقرية سمؿديـة طمؾب قمام 

خترج مـ اًمثاكقية اًمنمقمقة قمام  ذم اًمثاكقية، وىمد وقمؾقم اًمديـ قمغم يد واًمده ، وطمػظ اًمؼرآن اًمؽريؿ ذم اًمُؽّتاب وأيمؿؾ طمػظف

مـ إزهر اًمنميػ طماصالً قمغم ؿمفادة اًمعاعمقة ذم ختصص اًمؼضاء اًمنمقمل، صمؿ دّرس ذم  9954، وخترج قمام م9949

 م، 9962إمم قمام  9955صماكقيات طمؾب ودور اعمعؾؿلم، مـ  قمام 

 اًمسعقدية أؾمتاذًا ُمعارًا مـ وزارة اًمؽمسمقة ذم ؾمقرية ًمؾتدريس سمؽؾقة اًمنميعة سمعد ذًمؽ اكتدب إمم اعمؿؾؽة اًمعرسمقة

 واًمدراؾمات اإلؾمالمقة، ويمؾقة اًمؽمسمقة سماجلامعة سمؿؽة اعمؽرمة، ومدّرس ومقفا ما يؼارب صمامن وقمنميـ قمامًا،

اًمنميعة اإلؾمالمقة، مـ يمـقز اًمسـة، روائع اًمبقان ذم شمػسػم آيات إطمؽام.  مـ ممًمػاشمف: صػقة اًمتػاؾمػم، اعمقاريث ذم

 هـ. اكظر: مقىمع اعمؽتبة اًمشامؾة، ومقىمع أهؾ احلديث.778اعمتقرم ؾمـة حتؼقؼ شمػسػم)معاين اًمؼرآن( ًمإلمام أيب ضمعػر اًمـحاس 

 الـسػي: -46

يمـز »ذم اًمتػسػم،  شمدارك اًمتـزيؾ»هق قمبد اهلل سمـ أمحد سمـ حمؿقد اًمـسػل، أسمق اًمؼميمات ، ومؼقف طمـػل مػرس ، مـ مصـػاشمف: 

هـ. اكظر: اجلقاهر اعمضقئة 790ذم اًمػؼف، اعمـار ذم أصقل اًمػؼف، ويمشػ إرسار ذح اعمـار، وهمػم ذًمؽ، شمقذم ؾمـة  شاًمدىمائؼ

 .4/67، إقمالم 247/ 2، اًمدرر اًمؽامـة 270/ 9

 :الـقسابوري -47

أصؾف مـ سمؾدة )ىمؿ( ، كظام اًمديـ، مػرس، ًمف اؿمتغال سماحلؽؿة واًمرياضقات. ّي احلسـ سمـ حمؿد سمـ احلسلم اًمؼؿل اًمـقساسمقر

هـ(. 850اعمتقرم: ، ّي يعرف سمتػسػم اًمـقساسمقر شهمرائب اًمؼرآن ورهمائب اًمػرىمان»: ومـشله وؾمؽـف ذم كقساسمقر. ًمف يمتب، مـفا

 .(296/ 2اكظر: إقمالم ًمؾزريمكم )

 

 


