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طبقات الذافعية الودطى لتاج الدين الدبكي – مِن حرف الباء إلى نهاية
حرف الثاء – درادة وتحقيق
د .مهند ليث عبد العزيز السامرائي
كمية اإلمام األعظم – رحمو هللا – الجامعة

المقدمة :
َّ
إف الحمد هلل نحمده ونستعينو ونستغفره  ،ونعوذ باهلل ِمف شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ِ ،مف
ِ
أف ال إلػػو إالَّ ف وحػػده ال شػريؾ لػػو ،
ومػػف ُي ْ ػػمؿ وػػبل ىػػادي لػػو  ،وأشػػيد ْ
ييػػده ف ويػػو الميتػػد َ ،
وأشيد َّ
أف س ّيِدنا محمداً عبده ورسولو ،صمَّى ف عميو وعمى آلو وصحبو وسمَّـ  ،وبعد :
َّ
أف حفظ ليا دينيا  ،وقد تولَّى بنفسو حفظ القرآف
وإف ِمف أعظـ نِ َعـ ف عمى ىذه األ َّ
ُمة ْ
الكريـ  ،إذ قاؿ سبحانو  :ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﭼ (ٔ) ،وىيَّأ لحفظ َّ
السنة حفَّاظاً

عارويف وصياروة ناقديف ؛ نفوا عنيا تحريؼ الغاليف  ،وانتحاؿ المبطميف  ،وتأويؿ الجاىميف ،
وتفنَّنوا وي التصنيؼ وي عموميا ومباحثيا  ،وكاف ِمف ذلؾ جيود األئمة وي التصنيؼ وي عمـ
الطبقات (ٕ) ،وقد كاف الحاوظ تاج الديف السبكي – رحمو ف – واحداً ِمف أولئؾ األعبلـ  ،إذ
خصيا وي طبقات األئمة الشاوعية  ،وىي :
ألَّؼ ثبلثة كتب قد َّ
ٔ .طبقات الشاوعية الكبرى (مطبوع) .

ٕ .طبقات الشاوعية الوسطى  ،وىو قيد التحقيؽ .
ٖ .طبقات الشاوعية الصغرى (مخطوط) .

أخذت عمى عاتقي تحقيؽ جزء ِمف
وكاف الكتاباف األخيراف بحاجة إلى َمف يقوـ بتحقيقيما  ،وقد
ُ
انتييت ِمف ذلؾ بحمد ف وو مو  ،حيث
(طبقات الشاوعية الوسطى) وي دراستي لمرحمة الدكتوراه  ،وقد
ُ
منِي وي إتماـ ىذا المشروع – تحقيؽ (طبقات
َّ
تمت مناقشة األطروحة وبتقدير (جيد جدًا) ورغبةً ّ
منِي عمى
أف أقوـ بتحقيؽ ما تبقى ِمف المخطوط تبعاً  ،وذلؾ حرصاً ّ
تأيت ْ
الشاوعية الوسطى) – ار ُ
َّ
ليتسنى لمباحثيف االوادة منو  ،وقد كانت خطَّتي وي البحث عمى النحو
تقريب الكتاب ِمف تماـ تحقيقو ؛

اآلتي  :اشتمؿ البحث بعد المقدمة عمى قسميف :

خصصت القسـ األوؿ منو لدراسة موجزة عف حياة المؤلؼ  ،وتحقيؽ اسـ الكتاب  ،ومنيج مؤلِّفو
ُ
ويو  ،وتوصيؼ مخطوطاتو  ،وبياف منيجي وي الجزء الذي حققتو منو .
أما القسـ الثاني ؛ ويو لمنص المحقَّؽ ِمف الكتاب ؛ الذي يبدأ ِمف حرؼ الباء إلى آخر حرؼ الثاء
و َّ

.

ويف اخلتام أسأل اهلل أنْ يوفقنا خلدمة ديننا وتراثنا  ،واحلمد هلل ربِّ العادلني
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القدم األول
القدــم الدرادـــي
وفيه مبحثان:
المبحث األول
ديرة اإلمام تاج الدين الدبكي الذخصية والعلمية

حظي اإلماـ تاج الديف السبكي بقدر كبير ِمف عناية الباحثيف بدراسة شخصيتو  ،وثقاوتو
العممية المتنوعة ؛ لذا سأقتصر عمى تعريؼ موجز بو يتناسب مع ىكذا نوع ِمف الدراسات
والبحوث .

أوالً  :اسمو ونسبو وكنيتو ولقبو ونسبتو :

ىو عبد الوىاب بف عمي بف عبد الكاوي ب ف عمي بف تماـ بف يوسؼ بف موسى ابف تماـ ،

أبو نصر  ،تاج الديف السبكي

(ٖ)

.

ثانياً  :والدتو ونشأتو :
اختمفت المصادر وي سنة والدة اإلماـ تاج الديف السبكي عمى ثبلثة أقواؿ :
وممف قاؿ بو الحاوظ ابف حجر  ،وابف العماد  ،وغيرىما
َّٔ .إنيا كانت سنة (ٕٚٚىػ) َّ ،
َّٕ .إنيا كانت سنة (ٕٚٛىػ)  ،وىو قوؿ الذىبي  ،والصفدي  ،وغيرىما

(٘)

.

َّٖ .إنيا كانت سنة (ٕٜٚىػ)  ،وبو قاؿ السيوطي  ،والزبيدي  ،وغيرىما

()ٙ

.

ُّ
والذي أميؿ إليو ىو القوؿ الثاني ؛ وذلؾ َّ
وجدت
ألنني

(ٗ)

.

مف القائميف بػو َمػف ىػو ِمػف شػيوخو

كالذىبي  ،وكذلؾ الصفدي الذي ُّ
يعد ِمف ُخمَّص أصحاب السبكي  ،زد عمى ذلػؾ احتماليػة إخبػاره

ليما بذلؾ  ،وف أعمـ .

أما بالنسػبة لنشػأتو ؛ ِ
ومػف المعمػوـ َّ
أف وال َػده تقػي الػديف كػاف أحػد أبػرز العممػاء وػي عصػره ،
و َّ
و َّأنو قد أثَّر ويو كثي اًر  ،كما َّأنو قد صحب والده بعد انتقالو لدمشؽ  ،وذلؾ سنة (ٖٜٚىػ)(. )ٚ
ثالثاً  :شيوخو :
تتممذ اإلماـ تاج الديف السبكي عمى كبار العمماء وي عصره  ،وقد َّ
صنؼ معجماً بأسماء
شيوخو الذيف أخذ عنيـ العمـ  ،وبمغوا ( )ٔٛٛشيخاً وشيخة  ،وسأقتصر – ىنا – عمى التعريؼ
بأبرزىـ :

282

المجلد  / 12العدد / 54الدنة الحادية رذر – حزيران–  2012م
ٔ .إبراىيـ بف محمد بف عبد الصمد بف عبد العزيز بف عبد المجيد  ،أبو إسحاؽ الشاوعي ،
ولد سنة (ٖ ٙٙىػ) ،سمع مف  :عبد الرحيـ بف يوسؼ  ،وغيره  ،وسمع منو  :السبكي ،
وغيره  ،قاؿ عنو تاج الديف السبكي  :وكاف يكتب خطاً حسناً ( ،تٕٚٗ :ىػ) (. )ٛ
الم َع ّري  ،سمع مف  :عمي بف أحمد
ٕ .أحمد بف إبراىيـ بف إسماعيؿ بف إبراىيـ  ،أبو العباس َ
البخاري  ،وغيره  ،وسمع منو  :تاج الديف السبكي  ،وغيره  ،قاؿ عنو تاج الديف السبكي :
وىو ِمف رواية ورياسة ( ،تٖٚٗ :ىػ) (. )ٜ
ٖ .عمي بف عبد الكاوي بف عمي بف تماـ  ،أبو الحسف ،تقي الديف السبكي  ،ولد سنة (ٖٙٛىػ)،
سمع مف  :الموازيني  ،وغيره  ،وسمع منو  :اإلماـ الذىبي  ،وغيره  ،قاؿ عنو الذىبي :وكاف
متثبِتاً ( ،تٚ٘ٙ :ىػ) (ٓٔ).
صادقاً ّ

ٗ .عيسى بف عبد الكريـ بف عساكر بف سعد بف أحمد بف محمد بف سميـ  ،أبو أحمد  ،ابف
رزيف الديف القيسي  ،ولد سنة (ٙ٘ٛىػ)  ،سمع مف  :ابف أبي اليسر  ،وغيره  ،وسمع منو :
رجؿ جيد ( ،تٚٗٔ :ىػ) (ٔٔ) .
تاج الديف السبكي  ،وغيره  ،قاؿ تاج الديف السبكي ٌ :

٘ .محمد بف إبراىيـ بف عبد ف بف محمد بف أحمد  ،أبو عبد ف بف أبي إسحاؽ الصالحي ،
ولد سنة (ٖٙٙىػ)  ،سمع مف  :ابف البخاري  ،وغيره  ،وسمع منو  :تاج الديف السبكي ،
وغيره  ،قاؿ تاج الديف السبكي  :وكاف وقيياً صالحاً ( ،تٚٗٛ :ىػ) (ٕٔ) .
حياف األندلسي  ،ولد سنة (ٗ٘ٙىػ) ،
 .ٙمحمد بف يوسؼ بف عمي بف يوسؼ بف حياف  ،أبو ّ

سمع مف  :عبد الرحيـ بف يوسؼ  ،وغيره  ،وروى عنو  :تاج الديف السبكي  ،وغيره  ،قاؿ

الصفدي  :وريد العصر  ،وشيخ الزماف  ،واماـ النحاة ( ،تٚٗ٘ :ىػ) (ٖٔ) .
رابعاً  :تالميذه :

بعد وراغ اإلماـ تاج الديف السبكي ِمف مرحمة طمبو لمعمـ  ،جمس لمتدريس واإلوتاء  ،وأواد

منو الكثير ِمف طمبة العمـ وي عصره  ،ومف ِ
أبرز أولئؾ :
العباس الدمشقي،
ٔ .احمد بف حجي بف موسى بف أحمد بف سعد بف غشـ بف غزواف  ،أبو ّ
(تٛٔٓ :ىػ) (ٗٔ) .

ٕ .احمد بف عبد الوىاب بف عبد الرحيـ  ،أبو العباس بف الحباب ( ،تٛٓٓ :ىػ) (٘ٔ) .
الغزي ( ،تٜٜٚ :ىػ) (. )ٔٙ
ٖ .عيسى بف عثماف بف عيسى ،
شرؼ الديف  ،أبو الروح ّ
ُ

المعري ( ،تٖٛٓ :ىػ) (. )ٔٚ
ٗ .محمد بف احمد بف عمي بف سميماف  ،أبو عبد ف بف الركف
ّ
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٘ .محمد بف موسى بف محمد بف سند بف تميـ  ،أبو العباس المخمي ( ،تٜٕٚ :ىػ) (. )ٔٛ
 .ٙيوسؼ بف الحسف بف محمد بف الحسف بف مسعود  ،أبو المحاسف الحموي ( ،ت:
ٜٛٓىػ)(. )ٜٔ
خامساً  :مكانتو العممية .
بعدىـ عف المكانة العممية الكبيرة التي حظي بيا اإلماـ تاج الديف السبكي،
ومف َ
أباف األئمة َ
وحص َؿ ونوناً مف العمـ مف الفقو واألصوؿ  ،وكاف ماى اًر ويو ،
وقد قاؿ ابف قا ي شيبة ( :
ّ

جيد البديية ،
والحديث  ،واألدب  ،وبرع  ،شارؾ وي العربية  ،وكاف لو يد وي النظـ  ،والنثر ّ ،
ِ
ٍ
وطبلقة لساف )(ٕٓ) .
ببلغة ،
ذا
ٍ
ببلغة وطبلوة المساف  ،عارواً باألمور  ،وانتشرت
ابف حجر  ( :وكاف ذا
وقاؿ الحاوظُ ُ
ؽ وييا السعد ) (ٕٔ) .
ورِز َ
تصانيفو وي حياتو ُ ،
الح ّجة ) (ٕٕ) .
ؽ المساف َّ ،
وقاؿ الزركمي  ( :كاف طمِ َ
قوي ُ
سادساً  :مؤلفاتو .
ساىـ اإلماـ تاج الديف السبكي وي إثراء المكتبة اإلسبلمية ؛ وذلؾ ِمف خبلؿ مؤلّفاتِو الكثيرة
والتي ِمف أبرزىا :

ٔ .األشباه والنظائر (ٖٕ) .
ٕ .جمع الجوامع

(ٕٗ)

.

ٖ .روع الحاجب عف مختصر ابف الحاجب (ٕ٘) .
ٗ .شرح منياج الوصوؿ إلى عمـ األصوؿ (. )ٕٙ
٘ .طبقات الشاوعية الكبرى

()ٕٚ

 .ٙطبقات الشاوعية الوسطى

.

()ٕٛ

.

 .ٚطبقات الشاوعية الصغرى (. )ٕٜ

 .ٛمعجـ الشيوخ (ٖٓ) .
 .ٜمعيد النِ َعـ ومبيد النِقَـ
سابعاً  :وفاتو :

(ٖٔ) .

ذكر األئمة سبب وواة اإلماـ تاج الديف السبكي َّ
أف أصابو مرض الطاعوف ،
بأنو مات بعد ْ
َّ
وحددوا ذلؾ َّ
الحجة سنة (ٔٚٚىػ)  ،وكانت وواتو
بأف يوـ إصابتو كاف ليمة السبت وي شير ذي
ّ
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(ٕٖ)
بسفح قاسيوف (ٖٖ) عف ٍ
عمر لـ يتجاوز أربعاً وأربعيف سنة  ،ورحمو ف
ود ِو َف
ِ
ليمة الثبلثاء ُ ،
أجزؿ لو المثوبة .
تعالى  ،و َ

المبحث الثاني

تحقيق ادم الكتاب  ،وبيان منهجي في الجزء الذي حقَّقته
أوالً  :اسم الكتاب وبيان نسبتو لإلمام تاج الدين السبكي :
اختمؼ العمماء وي تحديد االسـ العممي لمكتاب عمى أقواؿ :
َّٔ .
سماه بذلؾ العميمي (ٖٗ)(ٖ٘) .
وممف َّ
إف اسـ الكتاب (طبقات الشاوعية الوسطى) َّ ،
َّٕ .
إف اسمو (الطبقات الشاوعية)  ،وقد ذكره حاجي خميفة (. )ٖٙ
َّٖ .
إف اسمو (طبقات الفقياء الشاوعية)  ،ذكره إسماعيؿ البغدادي (. )ٖٚ
َّٗ .
إف اسمو (الطبقات الوسطى لمشاوعية)  ،وىو االسـ المثبت عمى الورقة األولى ِمف النسخة
األصؿ (. )ٖٛ
َّ٘ .
إف اسمو (الطبقات الوسطى)  ،وىو االسـ المثبَّت عمى الورقة األولى ِمف النسخة (ب)(. )ٖٜ
والذي يظير لي َّ
كنت أميؿ إلى القوؿ األوؿ؛
أف ىذه األقواؿ ليس بينيا
ٌ
اختبلؼ كبير  ،وا ْف ُ
(وعمدت إلى
لقربو ِمف اسـ الكتاب األصؿ  ،ومقصد تاج الديف السبكي ِمف تأليفو لو  ،وقد قاؿ :
ُ

ذلؾ الكتاب  ،واختصرتُو اختصا اًر يأتي بالتر ِ
أيت اسماً
يدعُ منيا اسماً  ،وإف ر َ
اجـ عمى وج ِييا ال َ
ُ

ٍ
مما ِزْي َد بعد خروج ىذا المختصر مف أيدينا  ،وحذونا
غير
مذكور ىنا واعمـ ّأنو ّ
وي ذلؾ الكتاب َ
المسندة ،واآلثار المتّصمة  ،ولـ
مف ىذا المختصر ذكر الحوادث  ،والمناظرات  ،واألحاديث
َ
ِ
أما ما ذكرنا ىنا جممة
يذكر مف الفقو إالّ شيئاً قميبلً بالنسبة إلى ما وي الطبقات الكبرى ّ ،

أذكر شيئاً منيا مخاوةَ التطويؿ)(ٓٗ) .
الم َ
مستمزمة  ،وقطعة صالحة  ،و ّ
سن َدة ومـ ُ
أما األحاديث ُ
ثانياً  :منهج اإلمام تاج الدين السبكي في كتابو ( :طبقات الشافعية الوسطى) :

ِمف المعموـ َّ
منيجيَـ العاـ وي مقدمات كتبيـ  ،وكاف اإلماـ
أف كثي اًر ِمف المؤلفيف يو ِّ حوف
َ
تاج الديف السبكي ِمف أولئؾ؛ إذ بيَّف سبب تأليفو وي (الطبقات الوسطى) ،وأو ح منيجو ويو ،

وقاؿ  ،...( :وقد ألّفنا كتاباً وي طبقات الفقياء الشاوعية – ر ي ف عنيـ – مبسوطاً حاوبلً

(ٔٗ)
ممف
حاوياً ِل َما ير ُاد منو  ،وذلؾ ّ
ألنا نستوعب ويو ترجمة الرجؿ عمى الوجو األتـ  ،واذا كاف ّ
غمب عميو الفقو  ،وقمّت الروايةُ عنو أىممنا جيدنا وي تخريج حديثِ ِو مسنداً إليو  ،ومنو إلى النبي

يخؿ
 ، ورّبما ذكرنا وي بعض التراجـ حادثةً عظمى وشرحناىا  ،أو واقعةً كبيرةً وجميناىا  ،ولـ ُ
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ٍ
ِ
حكايات و ٍ
مقصودنا األعظـ منو ،
وكؿ ىذا وراء
لكتاب مع ذلؾ عف
ادر ُّ ،
ا ُ
وممَ ٍح ونو َ
أشعار ُ
ٍ
ِ
ترجمة ِ ٍ
مقالة
مما بمغنا عنو مف
األىـ ؛ إذ كاف أعظـ مقاصدنا ويو أف يذكر وي
ومرادنا
كؿ رجؿ ّ
ّ
ّ
غر ٍ
يبة ذىب إلييا  ،أو وجو عيؼ عزي إليو  ،أو مسألة مستعربة ذكرىا وي كتاب لو  ،أو
استكماؿ المراد منو إالّ بعد الزمف المديد  ،والكشؼ
يصعب
غوص
أف ىذا
ذكرت عنو ،
ومعموـ ّ
ٌ
ُ
ٌ
ُ
ٍ
لمفظة منيا)(ٕٗ) .
ت مناظرةٌ بيف كثيريف وشرحناىا عمى وجييا غير تاركيف
جر ْ
الشديد  ،ولرّبما َ
منيج اإلماـ السبكي بإيجاز وي كتابو (طبقات الشاوعية الكبرى) الذي أراد اختصاره وي
ويذا
ُ

(طبقات الشاوعية الوسطى) ،وقد أو ح ذلؾ بقولو :
(وعم ْد ُ
ت إلى ذلؾ الكتاب  ،واختصرتُوُ
َ
أيت اسماً وي ذلؾ الكتاب غير
يدعُ منيا اسماً  ،وإف أنت ر َ
اختصا اًر يأتي بالتراجـ عمى وج ِييا ال َ

يد بعد خروج ىذا المختصر ِمف أيدينا  ،وحذونا مف ىذا المختصر
مما ِز َ
مذكور ىنا واعمـ ّإنو ّ
ِ
سن َدة  ،واآلثار المتّصمة  ،ولـ يذكر مف الفقو إالّ شيئاً
الم َ
ذ ْك َر الحوادث ،والمناظرات  ،واألحاديث ُ
قميبلً بالنسبة إلى ما وي الطبقات الكبرى عمى ما ذكرنا ىنا جممةً مستكثرة  ،وقطعة صالحة ،

سن َدة ومـ أذكر شيئاً منيا مخاوةَ التطويؿ)(ٖٗ) .
الم َ
وّ
أما األحاديث ُ
كما َّأنو أو ح منيجيتو وي تو يحو لؤلعبلـ الذيف ترجـ ليـ بقولو  ،...( :وقد رتّبناه كما
لنميزىـ
رتّبنا
محياهُ الكريـ ّ
األصؿ  ،وبدأنا بالطبقة األولى وىـ الذيف رأو الشاوعي  ، وعاينوا ّ
َ
تبركاً باسـ النبي  المنعوت بو وي التوراة
ثـ أتينا بمف اسمو أحمد ّ
ّ
عمف عداىـ بالصحبة ّ ،
ثـ أتينا بعد ذلؾ
ثـ بمف اسمو محمد ّ
تبركاً باالسـ النبوي ّ ،
واإلنجيؿ  ،وكونو عمى حرؼ األلؼ ّ ،

بالباقيف مف األصحاب عمى حروؼ المعجـ)(ٗٗ) .
ثالثاً  :وصف نسختي المخطوط :

عممت َّ
أف
وي بداية شروعي وي تحقيؽ ىذا الجزء ِمف كتاب (طبقات الشاوعية الوسطى)
ُ
ىناؾ ُن َسخاً عديدة ليذا الكتاب وي دور المخطوطات والمكتبات العالمية  ،ويناؾ نسخة منو وي

الواليات المتّحدة  ،ونسخة منو وي دولة إيرلندا  ،وىناؾ نسختاف وي جميورية مصر العربية ،
يتسف لي الوقوؼ النسختيف ُلبعد أماكف بعض البمداف َّ
َّ
عنا  ،وصعوبة الحصوؿ عمييا –
ولـ

واعتمدت عمى النسختيف الموجودتيف وي جميورية مصر العربية  ،وسأقوـ – ىنا –
أي اً  -؛
ُ
بتوصيفيما :
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وعدد
ٔ .توصيف النسخة األصل  :يتكوف الجزء الموجود ِمف ىذه النسخة ِمف (ٖ )ٜٔلوحة ،
ُ
ِ
كؿ سطر عمى (ٕٔ) كممة
كؿ ورقة ما بيف (ٕٕ  )ٕٖ -سط اًر  ،ويحتوي ّ
األسطر وي ّ
ِ
(الن ُسخ)  ،وىي
تقريباً  ،ومقاسيا (ٖٓٓٔ× ٘ )ٜٔونوع الخطّ الذي ُكت َبت ويو ىو خط ُ
محفوظةُ وي معيد إحياء المخطوطات العربية  ،مصورة عف نسخة مكتبة الجمعية اآلسيوية

ِ
ب عمى الورقة
بكمكتا  ،وىي محفوظة تحت رقـ (ٖٖٗٔ)  ،وورقة الفمـ (ٕٖٗٔ)  ،وقد ُكت َ

اسـ الناسخ ليا  ،واّنما اقتصر عمى ذكر
األولى منيا (الطبقات الوسطى لمشاوعية) ولـ يذكر ُ
جعمت ىذه النسخة ىي األصؿ وي التحقيؽ  ،وذلؾ
سنة نسخيا وىي (٘ٛٙىػ)  ،وقد
ُ

لؤلسباب اآلتية :

أ ػ كونيا قد ُنسخت وي زمف قريب ِمف حياة المؤلؼ .
ب ػ ندرة وجود الشطب  ،والسقط  ،والبياض وييا .

تغير شكؿ الخطّ وي الموحات الواقعة ما
ومما تجدر اإلشارةُ إليو – ىنا – َّأنني
ُ
وقفت عمى ّ
ّ
الحظت عمى خط ىذه الموحات
بيف (٘ٗ  ، )ٙ٘ -والواقعة وي غير الجزء الذي حقَّقتو  ،إذ
ُ

يدؿ داللةً وا حةً عمى َّ
شخص آخر غير
أف ناسخيا
مما ُّ
ٌ
المذكورة كثرة وقوع األخطاء وييا ّ ،

الناسخ األوؿ .

 .2توصيف النسخة (ب)  :وىي نسخة محفوظة وي المكتبة األزىرية – القاىرة –  ،ويقع
الحظت عمييا َّ
متفرقة قد
الموجود منيا وي (ٔ )ٚلوحة  ،وقد
ُ
أف ىناؾ ورقات وي تراجـ ّ
سقطت منيا  ،ومع ذلؾ َّ
كؿ ورقة ما بيف (- ٕٚ
ت مف
الش ْ
الحؾ و َ
وإنيا َخمَ ْ
ّ
طب  ،وتحتوي ّ
كؿ سطر ما بيف (ٕٔ  )ٔٗ -كممة  ،ولـ يذكر عمييا مقاسيا  ،وال اسـ
 )ٕٜسط اًر  ،ووي ّ
ناسخيا  ،وقد كتب عمى الورقة األولى منيا (الجزء األوؿ مف الطبقات الوسطى) .

رابعاً  :منهجي في التحقيق :

ِ
ِ
ِ
نصو كما
مني عمى
حرصاً ّ
إظيار ىذا الجزء مف ىذا الكتاب عمى وجيو الصحيح  ،واخراج ّ
ص منيجي وي النقاط اآلتية :
أمر ال يتأتى بسيولة – ِّ
الخ ُ
أراده المؤلّؼ  -وىو ٌ
جعمت نسخة (معيد إحياء المخطوطات العربية) ذات الرقـ (ٖٖٗٔ) والمصورة عمى نسخة
ٔ.
ُ

ألني وجدتُيا النسخةَ األكثر
(الجمعية اآلسيوية – كمكتا) النسخة (األصؿ) وي عممي  ،وذلؾ ّ
اعد الرسـ المعرووة  ،ولـ أ َُنّبو عمى ما
بطاً واتقاناً  ،وقد نسختُيا مراعياً وي عممية ّ
الن ْسخ قو َ
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النص  ،ومنيا عمى سبيؿ المثاؿ
وييا ِمف مخالفات لتمؾ القواعد لكثرتيا  ،ولعدـ تأثيرىا وي
ّ

(القايؿ – القائؿ  ،السايؿ – السائؿ  ،ثمثة  -ثبلثة) .

قابمت النسخةَ (األصؿ) مع النسخة (ب)  ،و ُّ
الفروؽ بيف النسختيف وي اليامش  ،وقد
أثبت
ٕ.
َ
ُ

ووقفت خبلؿ مقابمتي بيف النسختيف عمى وروؽ ليست بالكثيرة .
ُ
قمت بزيادتو ِمف النسخة (ب)  ،وو عتو بيف معقووتيف مع
ٖ .ما سقط ِمف النسخة األصؿ ُ
تنبيينا عمى ذلؾ وي اليامش .

ٗ .ما كاف خطأ وي النسخة (األصؿ) ُّ
أشرت وي اليامش
أثبت الصواب ِمف النسخة (ب)  ،و ُ
وإنِي أثبت
إلى الخطأ الوارد وي النسخة (األصؿ)  ،و َّ
أما إذا ورد الخطأ وي كمتا النسختيف ؛ ّ
ِ
مختصر منيا ُّ
ويعد أصبلً ،
ألف ىذا الكتاب
الصواب مف (الطبقات الكبرى) وي األصؿ ؛ ّ
ٌ
واشارتي إلى وجو الخطأ وي النسختيف وي اليامش  ،وذلؾ ووقاً لقواعد منيج التحقيؽ .

جعمت المعقووتيف [ ] لمزيادة وقط  ،وما كاف ِمف ألفاظ وييا تحريؼ أو تصحيؼ و عتيا
٘.
ُ
وإف وقعا وي
بيف قوسيف ( ) وي اليامش  ،مع اإلشارة إلى النسخة التي حصؿ وييا ذلؾ ْ ،

أشرت إلى ذلؾ وي اليامش .
النسختيف معاً
ُ

ِ
إف كانت تمؾ
قمت بتوثيؽ األقواؿ التي نقمَيا
.ٙ
ُ
تاج الديف السبكي مف كتب مؤلفييا ْ
اإلماـ ُ
ُ
عزوت تمؾ األقواؿ إلى
الكتب موجودة  ،وا ْف لـ يكف الكتاب موجوداً  ،أو لـ أقؼ عميو
ُ
المصادر األخرى التي نقمتيا .

وردت أسماؤىـ وي الجزء الذي حقَّقتو .
قمت بالترجمة لؤلعبلـ الذيف
.ٚ
ْ
ُ

وت باألماكف  ،والبمداف موثِّقاً ذلؾ كمَّو
.ٛ
عر ُ
ُ
قمت ببياف معاني األنساب  ،واأللقاب  ،وكذلؾ ّ
ِمف مصادر تمؾ المباحث .
ِ
ذكرت
ذكرت ويو المصادر التي
كؿ ترجمة لمفقياء الشاوعية
 .ٜو
ْ
ُ
ُ
عت ىامشاً عند نياية ّ
ترجمتَو .
َ

أيت َّ
كؿ ِمف
َّنت معاني األلفاظ الغريبة  ،والمصطمحات التي ر ُ
ٓٔ .بي ُ
أف ىناؾ حاجة لبيانيا ّ
موارده .

قمت بنسخ الجزء المحقؽ ووقاً لقواعد اإلمبلء المعاصرة .
ٔٔ.
ُ
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ِ
يف القارئ  ،وكانت عمى النحو اآلتي :
ٕٔ .و
ُ
عت ويارس عامة وي نياية البحث ؛ تُع ُ

قمت بتحقيقو مع ذكر الصفحة التي ذكر
أ ػ ويرس لؤلعبلـ الذيف وردوا وي أصؿ الجزء الذي ُ

وييا .

ب ػ ويرس أللقاب الرجاؿ الواردة وي أصؿ الجزء المحقؽ .
ج ػ وويرس ألسماء الكتب الواردة وي أصؿ الجزء المحقؽ .
د ػ وويرس لؤلماكف الواردة وي أصؿ الجزء المحقؽ .
ىػ ػ وويرس لممصادر والمراجع .

القدم الثاني
النص المحقَّق
(حرف الباء)
(٘ٗ)

– بكسػػر الجػػيـ ويػػاء مثنػػاة ِمػػف تحػػت ،-

ػاي  ،أبػػو منصػػور الجيمػػي
ػاي بػػف جعفػػر بػػف بػ ّ
ٔ .بػ ّ
وباي ( – )ٗٙبياء َّ
مشددة  ، -وقيؿ ( : )ٗٚبيائيف ( ،)ٗٛوتصحؼ عمى الحاوظ أبي سعد
ّ
السػمعاني
الشيخ

(ٓ٘)

(ٕ٘)

 ،وقػاؿ  :بابػا

(ٔ٘)

( )ٜٗابف

– ببػػاء مفتوحػة  ،كػاف أبػو منصػػور ىػذا ِمػف ِّ
مدرِسػي أصػػحاب

(ٖ٘)
أف يجمس وػي الحمقػة  ،قيػؿ لمخميفػة (ٗ٘) :كيػؼ
أبي حامد  ،وحكى عنو َّ
لما أراد ْ

وغيػره  ،وصػي ََّره عبػد ف (٘٘) ،قػاؿ الخطيػب ( : )٘ٙسػمع الحػديث
يعطى الحمقة َمف اسػمو ىػذا ؛ َّ
ِمػػف أبػػي الحسػػف ( )٘ٚبػػف الجنػػدي ( – )٘ٛب ػػـ الجػػيـ  ، -وأبػػي( )ٜ٘القاسػػـ (ٓ )ٙالصػػيدالني(ٔ،)ٙ
وغيرىمػا  ،قػػاؿ :وكتبنػػا عنػػو  ،وكػاف ثقػةً  ،ومػػات(ٕ )ٙوػػي أوؿ
وأربع مائة

(ٗ)ٙ

(ٖ)ٙ

المحػرـ سػػنة اثنػػيف وخمسػػيف

.

ٕ .ب ػ ػػارس طغ ػ ػػار(٘ )ٙب ػ ػػف محم ػ ػػود ب ػ ػػف أب ػ ػػي الفت ػ ػػوح  ،الفقي ػ ػػو أب ػ ػػو طالػ ػ ػب الحمي ػ ػػري( ،)ٙٙس ػ ػػمع
باإلسكندرية(ِ )ٙٚمػف  :أبػي الطػاىر ابػف عػوؼ ( ،)ٙٛوبدمشػؽ
الم ػوازيني(ٔ ،)ٚروى عنػػو  :الزكػػي
الشاـ( ،)ٚٙومات بإربؿ

()ٚٚ

(ٕ)ٚ

()ٜٙ

ِمػف  :أحمػد بػف حمػزة

المنػػذري(ٖ ،)ٚوغي ػره  ،وقػػد ولػػي ق ػػاء غ ػزة

وي ربيع األوؿ سنة ست عشرة وستمائة

ٖ .ب ػػدر ب ػػف أحم ػػد أب ػػو ال ػػنجـ االس ػػتراباذي ( ،)ٜٚتفق ػػو بواس ػػط

(ٓ)ٛ

()ٚٛ

(ٗ)ٚ٘()ٚ

ِمػػف

.

عم ػػى  :القا ػػي أب ػػي عم ػػي

الفارقي(ٕ ،)ٛومات بيا وي سنة تسع وستيف وخمسمائة (ٖ .)ٛذكره ابف باطيش
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الس َروي( ،)ٛٚأبو سعد القا ي  ،تفقو ببغداد
ٗ .بدر بف خ ر َ
الشيرازي(ٓ ،)ٜومدحو  .أوردىا ابف النجار

٘ .بدر بف صالح ابػف عبػد ف الصػيدالني

(ٔ)ٜٖ()ٜٕ()ٜ

(ٗ)ٜ

()ٛٛ

عمى  :الشيخ أبي إسحاؽ

()ٜٛ

.

ال ار ازنػي – بفػتح الػراء بعػدىا ألػؼ سػاكنة  ،ثػـ زاي

منقوطػػة مفتوحػػة(٘ ، -)ٜنسػػبةً إلػػى ارزاف  :محمَّػػة كبي ػرة ببروجػػرد ( ،)ٜٙيكنػػى  :أبػػا الػػنجـ  ،وقػػد
وى ػػـ ش ػػيخنا ال ػػذىبي( )ٜٚو ػػي كتاب ػػو المش ػػتبو(َّ ،)ٜٛ
وظن ػػو ال ار ازو ػػي( – )ٜٜبػ ػرائيف ميمم ػػيف
والصػواب َّإنػو بِ َػراء وزاي  ،كمػا أوردنػاه (ٔٓٔ) ،وأبػػاه ذكػره ابػف السػمعاني
والحاوظ أبو بكر(ٗٓٔ) الحازمي

(٘ٓٔ)

بروجرد

(ٕٔٔ)

وػي األنسػػاب(ٖٓٔ)،

وي كتابو مختمػؼ أسػماء البمػداف( ،)ٔٓٙقػاؿ ابػف السػمعاني :

عفيؼ  ،سمع :اإلماـ أبا نصر عبد السيد ابف عبد الواحد
صالح
ٌ
وقيوٌ
ٌ
وأب ػ ػػا الف ػ ػػتح عب ػ ػػد الواح ػ ػػد ب ػ ػػف

(ٕٓٔ)

(ٓٓٔ)

،-

()ٜٔٓ

(ٓٔٔ)

ن ػ ػػارة

.

()ٔٓٚ

ابف الصباغ

()ٔٓٛ

،

(ٔٔٔ)
ػمعت من ػ ػػو
البروج ػ ػػردي  ،وغيرىم ػ ػػا  ،س ػ ػ ُ

 .ٙبديؿ بف عمي بف بػديؿ  ،أبػو محمػد البرزنػدي(ٖٔٔ)(ٗٔٔ) ،ويقػاؿ  :أبػو القاسػـ  ،وأبػو عبػد ف ،
تفقو ببغداد (٘ٔٔ) ،وسمع  :القا ي أبا الطيب ( ،)ٔٔٙوالحسف بف عمي
وأبػػا الحسػػيف ابػػف الميتػػدي (ٕٓٔ) ،وأبػػا الغنػػائـ
خمس وسبعيف وأربعمائة

(ٖٕٔ)

(ٕٔٔ)

ابػػف المػػأموف (ٕٕٔ) ،وغيػػرىـ ،مػػات وػػي سػػنة

.

 .ٚب ػػديؿ ب ػػف عم ػػي التبري ػػزي (ٕٗٔ) ،أب ػػو الحس ػػف  ،قػ ػ أر ببغ ػػداد [واجتي ػػد]
والخبلؼ عمى  :أبي إسحاؽ

()ٕٔٙ

الفيروزبادي

 .ٛبش ػ ػػر ب ػ ػػف محم ػ ػػد ب ػ ػػف عب ػ ػػد ف الخطي ػ ػػب
الغاور

(ٖٔٔ)(ٕٖٔ)

بف إسماعيؿ

()ٔٔٛ()ٔٔٚ

الجوىري(،)ٜٔٔ

(ٖٖٔ)(ٖٗٔ)

()ٕٔٛ()ٕٔٚ

()ٕٜٔ

(ٕ٘ٔ)

و ػػي الفق ػػو واألص ػػوؿ

.

الميين ػ ػػي

(ٖٓٔ)

الص ػ ػػووي الػ ػ ػواعظ  ،ذكػ ػ ػره عب ػ ػػد

الفارسي(ٖ٘ٔ) ،وابف باطيش

()ٖٔٚ()ٖٔٙ

.

 .ٜبش ػػر ب ػػف حام ػػد ب ػػف س ػػميماف ب ػػف يوس ػػؼ ب ػػف س ػػميماف  ،أب ػػو حام ػػد الجعف ػػري( ،)ٖٔٛس ػػاؽ اب ػػف
النجػػار

()ٖٜٔ

نسػػبو إلػػى جعفػػر بػػف أبػػي طالػػب (ٓٗٔ)ِ ،مػػف أىػػؿ تبريػػز(ٔٗٔ) ،ولػػد بأردبيػػؿ

سنة سبعيف وخمسمائة  ،وتفقو ببغداد

(ٗٗٔ)

(ٕٗٔ)(ٖٗٔ)

عمػى  :ابػف و ػبلف (٘ٗٔ) ،ويحيػى بػف الربيػع(،)ٔٗٙ

وأعاد بالمدرسة النظاميػة ( ،)ٔٗٚوسػمع ِمػف  :أبػي الفػرج ابػف كميػب ( ،)ٔٗٛوأبػي احمػد

()ٜٔٗ

ابػف

سػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكينة(ٓ٘ٔ) ،وغيرىمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا  ،روى عنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو  :الحاوظػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاف (ٔ٘ٔ) :ابػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف الظػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاىري(ٕ٘ٔ)(ٖ٘ٔ)،
وال ػػدمياطي(ٗ٘ٔ)(٘٘ٔ) ،وغيرىمػ ػػا  ،وج ػػاور

()ٔ٘ٙ

بمكػػػة  ،وبي ػػا ت ػػووي
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وأربعػ ػػيف وسػ ػػتمائة  ،ونظػ ػػر وػ ػػي مصػ ػػالح المسػ ػػجد الح ػ ػراـ  ،وعمػ ػػارة مػ ػػا يسػ ػػتفد منػ ػػو ِمػ ػػف قبػ ػػؿ
الخميفة
ٓٔ.

()ٜٔ٘()ٔ٘ٛ

.

بكر بف محمد بف بكر الطوسي

الطوسيِّ ،
مدر ٌس وقيو صالح ثقة

ٔٔ.

بكر ابف الدقاؽ

(٘)ٔٙ

(ٓ)ٔٙ

(ٗ)ٔٙ

.

النوقػاني(َٔ ،)ٔٙولَ ُػد الشػيخ اإلمػاـ

البصري  .ذكره أبو عاصـ

()ٔٙٙ

(ٕ)ٔٙ

أبػي بكػر

(ٖ)ٔٙ

.

حرف الثاء
ٕٔ .ثابت ابف شبؿ  ،أبو ىريرة الفقيو  ،قاؿ عبد الغاور

()ٔٙٚ

شيخ وا ؿ ِ
مناظر
ٌ :
ٌ

()ٔٙٛ

.

ٖٔ .ثعمػػب بػػف عبػػد ف بػػف عبػػد الواحػػد القا ػػي ر ػػي الػػديف ( ،)ٜٔٙأبػػو العبػػاس المصػػري
الفقيػػو الخطيػػب(ٔ ،)ٔٚتفقػػو عمػػى  :شػػيخ الشػػيوخ أبػػي الحسػػف ابػػف حمويػػو
وول ػػي ق ػ ػػاء الجيػ ػزة(ٗ ،)ٔٚ٘()ٔٚوالخطابػػػة بالج ػػامع [المجػ ػػاور]

()ٔٚٙ

(ٕ)ٔٚ

الجػػويني(ٖ،)ٔٚ

ل ػ ػريح الش ػػاوعي

ر ي ف عنو ،)ٔٚٛ(-مات وي ذي الحجة سنة إحدى وثبلثيف وستمائة

()ٜٔٚ

(ٓ)ٔٚ

()ٔٚٚ

–

.

ٗٔ .ثعمػػب بػػف عمػػي بػػف نصػػر بػػف عمػػي  ،أبػػو نصػػر البغػػدادي(ٓ ،)ٔٛالمعػػروؼ بػػابف المحاريػػة ،
وسػ َّػمى نفسػػو نصػ اًر (ٔ ،)ٔٛقػػاؿ ابػػف النجػػار

(ٕ)ٔٛ

 :كػػاف أحػػد الفقيػػاء عمػػى مػػذىب الشػػاوعي ،

وتولى اإلعادة بمدرسة ابػف المطمػب(ٖ ،)ٔٛوكانػت لػو معروػة بػاألدب  ،وقػد سػمع الحػديث عػف
جماعػػة  ،ومػػا ُّ
أظنػػو روى شػػيئاً  ،بمغنػػي َّ
أف مولػػده كػػاف وػػي سػػنة أربػػع وخمسػػيف وخمسػػمائة ،

ػت ِمػػف جمػػاد األولػػى سػػنة سػػت وعش ػريف وسػػتمائة ،
وتػػووي يػػوـ الجمعػػة لسػػت عش ػرة ليمػػة خمػ ْ

ودوف بباب حرب

(ٗ)ٔٛ

.
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اهلىامـــش
ٔ .سورة الحجر  :اآلية . ٜ
عدة ٍ
ٕ .وليا وي المغة َّ
معاف :
طبقت الشيء  ،أي  :غطيتو .
أ ػ الغطاء  :تقوؿ :
ُ

وبلف وبلناً  ،أي  :واوقو .
ب ػ المواوقة  :تقوؿ  :طابؽ ٌ

طابقت بيف الشيئيف  ،وجعمتيما عمى حذو واحد .
ج ػ المزؽ  :إذا
َ

بأف يكوف شيوخ
السف واإلسناد  ،أو وي اإلسناد وقط ْ ،
ووي اصطبلح المحدثيف  :ىـ القوـ الذيف تقاربوا وي ِّ

ىذا شيوخ لآلخر .

وتظير أىمية التأليؼ وي ىذا الفف عند المحدثيف بما يأتي :
أ ػ االطبلع عمى التدليس .
تشابيت أسمائيـ .
ب ػ األمف ِمف التداخؿ بيف َمف
ْ
ج ػ معروة حاؿ العنعنة ِمف جية االتصاؿ واالنقطاع  .ينظر  :لساف العرب البف منظور  ، ٕٜٓ /ٔٓ :مادة
(طبؽ)  ،وتاج العروس لمزبيدي  ، ٜٗ /ٕٙ :مادة (طبؽ)  ،وشرح التبصرة والتذكرة لمعراقي  ، ٖٖٗ /ٕ :ونزىة
النظر البف حجر :ص  ، ٜٔٙووتح المغيث لمسخاوي ، ٖٛٛ /ٗ :وتيسير مصطمح الحديث لمطحاف. ٕٛٓ :
ٖ .ينظر وي ترجمتو  :المعجـ المختص بالمحدثيف لمذىبي :ص ٕ٘ٔ  ،وطبقات الشاوعية البف قا ي شيبة:
ٖ ، ٔٓٗ /والدرر الكامنة البف حجر  ، ٕٖٕ /ٖ :والمنيؿ الصاوي البف تغري  ، ٖٛ٘ /ٚ :واألعبلـ
لمزركمي . ٔٛٗ /ٗ :
ٗ .ينظر  :الدرر الكامنة البف حجر  :ص ٕٖٕ  ،وشذرات الذىب البف العماد . ٕٕٓ /ٙ :
٘ .ينظر  :المعجـ المختص بالمحدثيف لمذىبي  :ص ٕ٘ٔ  ،والواوي بالوويات لمصفدي ٕٔٓ /ٜٔ :
 .ٙينظر  :حسف المحا رة لمسيوطي  ، ٖٕٛ /ٔ :وتاج العروس لمزبيدي  ، ٜٕٔ /ٕٚ :مادة (سبؾ) .
 .ٚينظر  :طبقات الشاوعية البف قا ي شيبة  ، ٔٓٗ /ٖ :والمنيؿ الصاوي البف تغري . ٖٛ٘ /ٚ :
 .ٛينظر وي ترجمتو  :معجـ الشيوخ لمسبكي  :ص ٔٗ  ،والوويات البف راوع . ٖٜٜ /ٔ :
 .ٜينظر وي ترجمتو  :معجـ الشيوخ لمسبكي :ص ٗٗ  ،والدرر الكامنة البف حجر. ٜٗ /ٔ :
ٓٔ.

ينظر وي ترجمتو :المعجـ المختص بالمحدثيف لمذىبي :ص  ، ٔٙٙوطبقات الشاوعية البف قا ي

شيبة . ٖٚ /ٖ :
ٔٔ.

ينظر وي ترجمتو  :معجـ الشيوخ لمسبكي  :ص ٖ٘ٔ  ،وذيؿ التقييد لمفاسي . ٕٕٙ /ٕ :
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ٕٔ.

المصدراف نفسيما  :ص ٖٓٗ  ،و ٔ. ٖٗ /

ٖٔ.

ينظر وي ترجمتو  :معجـ الشيوخ لمسبكي  :ص ٕ ، ٗٚوالواوي بالوويات لمصفدي . ٕٗٚ /ٔ :

ٗٔ.

ينظر وي ترجمتو  :طبقات الشاوعية البف قا ي شيبة  ، ٕٔ /ٗ :والمنيؿ الصاوي البف تغري بردي

. ٕٙٔ /ٔ :
٘ٔ.

ينظر وي ترجمتو  :طبقات الشاوعية البف قا ي شيبة  ، ٔٗٙ /ٖ :والدرر الكامنة البف حجر /ٔ :

ٖٕٓ .
.ٔٙ

المصدراف نفسيما  ، ٜٔ٘ /ٖ :و ٗ. ٕٔٗ /

.ٔٚ

ينظر  :طبقات الشاوعية البف قا ي شيبة  ، ٘ٔ /ٗ :وال وء البلَّمع لمسخاوي . ٕٔ /ٚ :

.ٔٛ

ينظر  :طبقات الشاوعية البف قا ي شيبة  ، ٔٚٛ /ٖ :والدرر الكامنة البف حجر . ٕٖ /ٙ :

.ٜٔ

ينظر  :طبقات الشاوعية البف قا ي شيبة  ، ٔٔٚ /ٖ :واألعبلـ لمزركمي . ٖٕٛ /٘ :

ٕٓ.

طبقات الشاوعية البف قا ي شيبة . ٔٓٗ /ٖ :

ٕٔ.

الدرر الكامنة البف حجر . ٕٖٕ /ٖ :

ٕٕ.

األعبلـ لمزركمي . ٔٛٗ /ٗ :

ٖٕ.

ينظر  :كشؼ الظنوف لحاجي خميفة  ، ٛٔ /ٔ :وىو مطبوع .

ٕٗ.

ينظر  :المصدر نفسو  ، ٛٔ /ٔ :ومعجـ المطبوعات العربية والمعربة لسركيس . ٖٔٓٓ /ٕ :

ٕ٘.

ينظر  :كشؼ الظنوف لحاجي خميفة  ، ٖٔٛ٘ /ٕ :وىدية العارويف إلسماعيؿ البغدادي ، ٖٜٙ /ٔ :

وىو مطبوع .
.ٕٙ

ينظر  :كشؼ الظنوف لحاجي خميفة  ، ٜٔٛٚ /ٕ :وىو مطبوع  ،وعميو شروح كثيرة .

.ٕٚ

ينظر  :ىدية العارويف إلسماعيؿ البغدادي  ، ٖٜٙ /ٔ :وىو مطبوع .

.ٕٛ

ينظر  :كشؼ الظنوف لحاج خميفة  ، ٜٜٔ /ٕ :وجزء مف تحقيقو مو وع أطروحتي وبحثي .

.ٕٜ

وىو مخطوط  ،ومنو نسخة وي مكتبة تشستربيتي  ،مدينة دبمف – إيرلندا  ،رقـ الحفظ ، ٗ /ٖٚٛٓ :

ووي مكتبة المصغرات الفممية بقسـ المخطوطات بالجامعة اإلسبلمية – الكويت  ،رقـ الحفظ . ٛٙٓ :
ٖٓ.

ينظر  :المعجـ المفيرس البف حجر  ، ٜٔ٘ /ٔ :وىو مطبوع .

ٖٔ.

ينظر  :كشؼ الظنوف لحاجي خميفة  ، ٔٚٗٗ /ٕ :وىو مطبوع .

ٕٖ.

ينظر  :طبقات الشاوعية البف قا ي شيبة  ، ٔٓٗ /ٖ :والمنيؿ الصاوي البف تغري بردي /ٚ :

٘. ٖٛ
ٖٖ.

جبؿ يشرؼ عمى مدينة دمشؽ  ،ووي سفحو مقبرة أىؿ الصبلح  .ينظر  :معجـ البمداف لياقوت

الحموي ، ٕٜ٘ /ٗ :وآثار الببلد لزكريا القزويني . ٜٔٛ /ٔ :
ٖٗ.

عبد الرحمف بف محمد بف عبد الرحمف  ،أبو اليمف العميمي  ،ولد سنة (ٓٛٙىػ)  ،قاؿ الزركمي ِّ :
مؤرٌخ

باحث ( ،تٜٕٛ :ىػ)  .ينظر  :األعبلـ . ٖٖٔ /ٖ :
ٌ
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ٖ٘.

ينظر  :األُنس الجميؿ لعبد الرحمف العميمي . ٚٓ /ٕ :

.ٖٙ

ينظر  :كشؼ الظنوف لحاجي خميفة . ٜٜٔٓ /ٕ :

.ٖٚ

ينظر  :ىدية العارويف إلسماعيؿ البغدادي . ٖٜٙ /ٔ :

.ٖٛ

طبقات الشاوعية الوسطى لمسبكي  :ورقة ٔ ِمف النسخة األصؿ .

.ٖٜ

المصدر نفسو  :ورقة ٔ ِمف النسخة (ب) .

ٓٗ.

المصدر نفسو  :ورقة ٔ ِمف النسخة األصؿ .

ٔٗ.

يقصد بو  :كتاب طبقات الشاوعية الكبرى لمسبكي .

ٕٗ.

طبقات الشاوعية الوسطى لمسبكي  :لوحة . ٔٚ

ٖٗ.

المصدر نفسو  :لوحة . ٔٛ

ٗٗ.

المصدر نفسو  :لوحة ٕٔ .

٘ٗ.

ىذه النسبة إلى ببلد متفرقة وراء طبرستاف  ،ويقاؿ ليا  :كيؿ  ،وكيبلف ِّ ،
وعرب  .ينظر  :األنساب

.ٗٙ

ووي النسخة (ب) (وياء مشددة) .

.ٗٚ

ووي النسخة (ب) (قيؿ) .

.ٗٛ

ووي النسخة (ب) (بابف باي) وىو تحريؼ .

.ٜٗ

عبد الكريـ بف محمد بف منصور بف محمد بف عبد الجبار  ،أبو سعد السمعاني  ،صاحب التصانيؼ

لمسمعاني  ، ٕٗٙ /ٖ :والمباب وي تيذيب األنساب البف األثير . ٖٕٖ /ٔ :

الكثيرة ،ولد سنة (٘ٓٙىػ) ،أسمعو والده وي صغره ِمف :أبي منصور محمد بف عمي الكراعي ،وأبي عبد ف
الفراوي  ،وغيرىما  ،وحدث عنو  :ولداه  :أبو المظفر عبد الرحيـ  ،ومحمد  ،وعبد الوىاب بف سكينة ،
وغيرىـ  ،أثنى عميو ابف عساكر كثي اًر ( ،تٕ٘ٙ :ىػ)  .ينظر  :تاريخ دمشؽ البف عساكر ، ٗٗٚ /ٖٙ :
وطبقات الشاوعية البف قا ي شيبة . ٕٔ /ٕ :
ٓ٘.

بفتح السيف وسكوف الميـ ووتح العيف  ،ىذه النسبة إلى سمعاف  ،وىو اسـ لبعض أجداد المنتسب إليو ،

أما الذي ينسب إليو أبو سعد السمعاني وأىمو ؛ ويو بطف ِمف تميـ  .ينظر  :األنساب لمسمعاني /ٚ :
و َّ
ٕٕٕ  ،والمباب وي تيذيب األنساب البف األثير الجزري . ٖٔٛ /ٕ :
ٔ٘.

وىذا ما ذكره ابف الصبلح – أي اً  ، -إالَّ َّأنو قاؿ  :بأبي  .لكف بعد رجوعي لكتاب ابف السمعاني

وجدت َّأنو قد قاؿ  :باي بف جعفر  ،وليس بأبي – ببائيف  -كما ذكره السبكي وابف الصبلح  .ينظر :
ُ
األنساب لمسمعاني  ، ٕٗٙ /ٖ :وطبقات الفقياء الشاوعية البف الصبلح . ٖٕٗ /ٔ :

ٕ٘.

ووي النسخة (ب) (الشاوعي حامد) وىو تحريؼ .

ٖ٘.

أحمد بف محمد بف أحمد  ،أبو حامد االسفراييني  ،ولد سنة (ٖٗٗىػ)  ،حدث عف  :أبي بكر

اإلسماعيمي  ،وابف عبدؾ االسفراييني  ،وغيرىما  ،وتفقو عميو  :أبو الحسف الماوردي  ،وأبو عمي السنجي ،
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وغيرىما  ،قاؿ الخطيب البغدادي  :كاف ثقة ( ،تٗٓٙ :ىػ)  .ينظر  :تاريخ بغداد لمخطيب ، ٖٖٔ /٘ :
وطبقات الفقياء الشاوعية البف الصبلح . ٖٖٚ /ٔ :
ٗ٘.

لـ ِ
أىتد لمعروتو .

٘٘.

ينظر  :طبقات الفقياء الشاوعية البف الصبلح . ٖٕٗ /ٔ :

.٘ٙ

أحمد بف عمي بف ثابت بف أحمد بف ميدي  ،أبو بكر الخطيب البغدادي  ،صاحب التصانيؼ  ،ولد

سنة (ٕٖٜىػ)  ،سمع مف  :أحمد بف محمد بف الصمت األىوازي  ،وحسيف بف الحسف الجواليقي  ،وغيرىما،
َّ
وحدث عنو  :أبو بكر البرقاني – وىو ِمف شيوخو  ، -وأبو نصر بف ماكوال  ،وغيرىما  ،قاؿ السمعاني :
كاف إماـ عصره ببل منازعة (تٖٗٙ :ىػ)  .ينظر  :األنساب لمسمعاني  ، ٔٙٙ /٘ :وسير أعبلـ النببلء
لمذىبي . ٜٗٔ /ٖٔ :
.٘ٚ

أحمد بف محمد بف عمراف  ،أبو الحسف ابف الجندي النيشمي البغدادي  ،ولد سنة (ٖٓٙىػ) سمع مف :

أبي القاسـ البغوي  ،وابف صاعد  ،وغيرىما  ،وروى عنو  :أبو الحسف العتيقي  ،وأبو القاسـ األزىري ،
وغيرىما  ،قاؿ األزىري  :ليس بشيء ( ،تٖٜٙ :ىػ)  .ينظر  :تاريخ اإلسبلـ لمذىبي ، ٕٚٙ /ٛ :
واألعبلـ لمزركمي . ٕٔٓ /ٔ :
.٘ٛ

ب ـ الجيـ وسكوف النوف  ،ىذه النسبة إلى الجند  ،يعني  :العسكر  .ينظر  :األنساب لمسمعاني /ٖ :

ٕٖ٘ .
.ٜ٘

ووي النسخة (ب) (وابف) وىو تحريؼ .

ٓ.ٙ

عبد العزيز بف إسماعيؿ  ،أبو القاسـ الصيدالني المصري  ،روى عف  :أبي األشعث محمد بف محمد

الكووي ( ،تٖٚٗ :ىػ)  .ينظر  :تاريخ اإلسبلـ لمذىبي . ٖٗٓ /ٛ :
ٔ.ٙ

بفتح الصاد الميممة وسكوف الياء ووتح الداؿ  ،ىذه النسبة لمف يبيع األدوية والعقاقير  .ينظر :

األنساب لمسمعاني  ، ٖٜ٘ /ٛ :والمباب وي تيذيب األنساب البف األثير الجزري . ٕ٘ٗ /ٕ :
ٕ.ٙ

ووي النسخة (ب) (مات) .

ٖ.ٙ

ووي النسخة (ب) (أولى) .

ٗ.ٙ

تنظر ترجمتو وي  :تاريخ بغداد لمخطيب  ، ٔٗٔ /ٚ :واإلكماؿ البف ماكوال  ، ٔٙٔ /ٔ :وطبقات

الفقياء الشاوعية البف الصبلح  ، ٖٕٗ /ٔ :وطبقات الشاوعية الكبرى لمسبكي  ، ٕٜٙ /ٗ :وطبقات
الشاوعييف البف كثير . ٖٕٗ /ٔ :
٘.ٙ

ووي النسخة (ب) (بارسقطار) وكبلىما تحريؼ  ،والصواب (بارسطغاف)  .ينظر  :تاريخ اإلسبلـ

لمذىبي  ، ٗٙٙ /ٖٔ :وطبقات الشاوعية الكبرى لمسبكي . ٖٖٔ /ٛ :
.ٙٙ

بكسر الحاء وسكوف الميـ ووتح الياء  ،ىذه النسبة إلى ِح ْمَير  ،وىو ِمف أصوؿ القبائؿ التي باليمف .

ينظر  :األنساب لمسمعاني  ، ٕٙٗ /ٗ :والمباب وي تيذيب األنساب البف األثير الجزري . ٖٜٖ /ٔ :

295

طبقات الذافعية الودطى لتاج الدين الدبكي.....
د .مهند ليث عبد العزيز
.ٙٚ

مدينة مشيورة بمصر عمى ساحؿ البحر  ،اختمؼ أىؿ السر ويمف بناىا  ،ومنيـ َمف ذىب إلى َّ
أف بانييا

االسكندر األوؿ ،وىو ذو القرنيف اشؾ بف سموكس الرومي ،ومنيـ َمف قاؿ :بناىا االسكندر بف دا ار  .ينظر
 :آثار الببلد وأخبار العباد لزكريا القزويني  ، ٖٔٗ /ٔ :وموقع ويكيبيديا  :عنواف الرابط - ar . ( :
. ) .Wikipedia . org / wiki
.ٙٛ

إسماعيؿ بف مكي بف إسماعيؿ بف عيسى بف عوؼ  ،أبو الطاىر الزىري القرشي االسكندري  ،ولد

سنة (٘ ٗٛىػ)  ،سمع مف  :الطرطوشي  ،ومحمد بف أحمد الرازي  ،وحدث عنو  :عبد الغني المقدسي ،
وعبد القادر الزىاوي  ،وغيرىما  ،قاؿ عنو الذىبي  :برع وي المذىب ( ،ت٘ٛٔ :ىػ)  .ينظر  :تاريخ
اإلسبلـ لمذىبي  ، ٕٚٗ /ٕٔ :والواوي بالوويات لمصفدي . ٖٔٙ /ٜ :
.ٜٙ

ِ
يت دمشؽ بدماشؽ بف قاني بف مالؾ بف
سم ْ
البمدة المشيورة قصبة الشاـ ،وىي جنة األرض ببل خبلؼّ ،

اروخشد بف ساـ بف نوح  ، قيؿ َّ :
إف أوؿ َمف بناىا بيوراسف  ،وتقع  -اليوـ – وي سوريا  ،وىي
عاصمتيا  .ينظر  :معجـ البمداف لياقوت الحموي  ، ٖٗٙ /ٕ :وآثار الببلد لزكريا القزويني ، ٜٔٛ /ٔ :

وويكيبيديا  :عنواف الرابط . ) .- ar . Wikipedia . org / wiki ( :
ٓ.ٚ

ووي األصؿ (أحمد بف أحمد) وىو تحريؼ .

ٔ.ٚ

أحمد بف حمزة بف أبي الحسف عمي بف الحسف بف الحسيف بف الموازيني  ،أبو الحسيف السممي

الدمشقي ،ولد سنة (٘ٓٙىػ)  ،سمع مف  :جده أبي الحسف  ،وأمو شكر بنت سيؿ االسفراييني  ،وغيرىما ،
ِ
خيِ اًر صالحاً ،
وروى عنو  :البياء عبد الرحمف  ،وال ياء محمد  ،وغيرىما  ،قاؿ الذىبي  :وكاف ّ
محدثاً ّ

يحب العزلة واالنقطاع( ،ت٘ٛ٘ :ىػ)  .ينظر  :تاريخ اإلسبلـ لمذىبي . ٜٚ٘ /ٕٔ :
ُّ
ٕ.ٚ

عبد العظيـ بف عبد القوي بف عبد ف بف سبلمة بف سعد بف سعيد  ،زكي الديف  ،أبو محمد المنذري

الشامي  ،ثـ المصري  ،ولد سنة (ٔ٘ٛىػ)  ،سمع مف  :أبي عبد ف األرتاحي  ،وعبد المجيب بف زىير ،
وغيرىما  ،وروى عنو  :الدمياطي  ،والشريؼ عز الديف  ،وغيرىما  ،قاؿ الشريؼ عز الديف  :كاف عديـ
النظير وي معروة عمـ الحديث عمى اختبلؼ ونونو ( ،تٙ٘ٙ :ىػ)  .ينظر  :تاريخ اإلسبلـ لمذىبي /ٔٗ :
ٕ ، ٛٙواألعبلـ لمزركمي . ٖٓ /ٗ :
ٖ.ٚ

نسبةً إلى جد المنتسب إليو  .ينظر  :األنساب لمسمعاني  ، ٕٗ٘ /ٕٔ :والمباب البف األثير الجزري

. ٕٙٔ /ٖ :
ٗ.ٚ

(غزة) سقت مف النسخة (ب) .

٘.ٚ

مو ع بديار جذاـ ِمف مشارؼ الشاـ عمى ساحؿ البحر  ،وبيا قبر ىاشـ بف عبد مناؼ  ،وىي –

اليوـ – ِمف أىـ مدف ومسطيف  .ينظر  :الروض المعطار لمحميري  ، ٕٗٛ /ٔ :وتعريؼ باألماكف الواردة
وي البداية والنياية البف كثير موقع اإلسبلـ . ٖٔٛ /ٕ :
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ِ
سميت بذلؾ لكثرة قراىا  ،وتداني بع يا مف
 .ٚٙاختمؼ وي اشتقاؽ اسميا  ،وقيؿ  :الشاـ  :جمع شامة ؛ ّ
ِ
سميت الشاـ بساـ بف نوح  ، وذلؾ َّإنو أوؿ َمف نزليا  ،وجعمت
وشبِ ْ
بعض ّ ،
يت بالشامات  ،وقيؿ ّ :
أما ُّ
حدىا ؛ ومف الفرات إلى العريش المتاخـ لمديار
السيف شيناً ؛ لتغير المفظ العجمي  ،وقيؿ غير ذلؾ  ،و َّ
أما عر يا ؛ ِ
ومف جبمي طيئ إلى بحر الروـ  ،ومنيا  :دمشؽ  ،وحمص  ،وومسطيف ،
المصرية  ،و َّ
واألردف  ،ولبناف  .ينظر  :معجـ البمداف لياقوت الحموي  ، ٖٕٔ /ٖ :وتعريؼ باألماكف الواردة وي البداية
والنياية البف كثير موقع اإلسبلـ . ٕٓٔ /ٔ :
.ٚٚ

ثـ السكوف وباء موحدة مكسورة والـ  : -ىي مدينة بيف الزابيف  ،تعد ِمف أعماؿ
إربؿ – بالكسر َّ

الموصؿ  ،وبينيما مسيرة يوميف  ،وتدعى – أي اً – أربيؿ  ،وىي – اليوـ – مدينة كبيرة ِمف مدف شماؿ
العراؽ  .ينظر  :معجـ البمداف لياقوت الحموي  ، ٖٔٚ /ٔ :وتعريؼ باألماكف الواردة وي البداية والنياية
موقع اإلسبلـ . ٔ٘ /ٔ :
.ٚٛ

تنظر ترجمتو وي  :تاريخ إربؿ البف المستووي  ، ٕٗٗ /ٔ :وتاريخ اإلسبلـ لمذىبي ، ٗٙٙ /ٖٔ :

وطبقات الشاوعية الكبرى لمسبكي . ٖٖٔ /ٛ :
.ٜٚ

بكسر األلؼ وسكوف السيف وكسر التاء ووتح الراء  ،ىذه النسبة إلى استراباذ  ،وىي بمدة ِمف ببلد

مازندراف بيف سارية وجرجاف  .ينظر  :األنساب لمسمعاني . ٜٜٔ /ٔ :
ٓ.ٛ

ِ
سميت بذلؾ َّ
ألنيا متوسطة بيف البصرة والكووة ؛ َّ
ألف بينيا وبيف كؿ واحدة منيما خمسيف ورسخاً ،
ّ

وتقع – اليوـ – وي وسط العراؽ  .ينظر  :معجـ البمداف لياقوت الحموي  ، ٖٗٚ /٘ :وتعريؼ باألماكف
الواردة وي البداية والنياية موقع اإلسبلـ . ٗٔٚ/ٕ :
ٔ.ٛ

الحسف بف إبراىيـ بف برىوف القا ي أبو عمي الفارقي  ،ولد سنة (ٖٖٗىػ)  ،تفقو عمى  :أبي عبد ف

محمد بف بياف الكازوني ،والشيخ أبي إسحاؽ  ،وغيرىما  ،وروى عنو  :الصائف ابف عساكر ،وأبو سعد بف
أبي عصروف  ،وغيرىما  ،قاؿ الذىبي  :وكاف ورعاً مييباً ال تأخذه وي ف لومة الئـ ( ،تٕ٘ٛ :ىػ) .
ينظر  :تاريخ اإلسبلـ لمذىبي  ، ٖٗٚ /ٔٔ :وبقات الشاوعية البف قا ي شيبة . ٖٖٓ /ٔ :
ٕ.ٛ

بفتح الفاء والراء المكسورة  ،ىذه النسبة إلى مياوارقيف  ،واألشير وي ىذه النسبة عمى التخفيؼ  ،وىي

ِمف ببلد الجزيرة  ،قريبة ِمف آمد  .ينظر  :األنساب لمسمعاني . ٕٔٗ /ٔٓ :
ٖ.ٛ

تنظر ترجمتو وي  :طبقات الشاوعية الكبرى لمسبكي . ٖ٘ /ٚ :

ٗ.ٛ

إسماعيؿ بف ىبة ف بف سعيد بف ىبة ف بف محمد  ،عماد الديف  ،أبو المجد ابف أبي البركات بف أبي

الر ا ابف باطيش الموصمي  ،ولد سنة (٘٘ٚىػ)  ،سمع ِمف  :أبي الفرج ابف الجوزي  ،وابف سكينة ،
وغيرىما  ،وروى عنو  :الدمياطي  ،وابف التوزي  ،وغيرىما  ،قاؿ ابف قا ي شيبة  :كاف أحد الف بلء ،
(تٙ٘٘ :ىػ)  .ينظر  :الواوي بالوويات لمصفدي  ، ٔٗٓ /ٜ :وطبقات الشاوعية البف قا ي شيبة /ٕ :
ٗٓٔ .
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٘.ٛ

لـ أقؼ عمى مؤلؼ ابف باطيش مخطوطاً أو مطبوعاً  ،وقد نقؿ ذلؾ السبكي  .ينظر  :طبقات الشاوعية

الكبرى لمسبكي . ٖ٘ /ٚ :
.ٛٙ

(ذكره ابف باطيش) سقطت ِمف النسخة (ب) .

.ٛٚ

بالسيف الميممة والراء المفتوحتيف ،نسبة إلى بمدة ِمف ببلد طبرستاف  ،وقيؿ :بسكوف الراء – أي اً . -

ينظر  :األنساب لمسمعاني . ٕٔٛ /ٚ :
 .ٛٛىي مدينة السبلـ  ،وقد سميت بذلؾ ؛ َّ
مص َرىا مدينة
ألف دجمة يقاؿ ليا  :وادي السبلـ  ،وكاف أوؿ َمف َّ
المنصور باهلل أبو جعفر  ،والعرب تختمؼ وي لفظيا  ،إذ لـ يكف أصميا ِمف كبلميـ  ،وال اشتقاقيا ِمف
لغاتيـ  ،قاؿ بعض األعاجـ  :تفسيره بستاف رجؿ  ،وباغ  :بستاف  ،وداد  :رجؿ  ،وغير ذلؾ ِمف األقواؿ ،
ووي بغداد لغات َّ
عدة  :بغداد  ،وبغذاف  ،وبغداذ  ،وحكي – أي اً – مغداذ  ،ومغداف  ،وىي – اليوـ –
عاصمة العراؽ  .ينظر  :معجـ البمداف لياقوت الحموي  ، ٗ٘ٙ /ٔ :وآثار الببلد وأخبار العباد لزكريا
القزويني  ، ٖٖٔ /ٔ :وويكيبيديا  :عنواف الرابط . ) .- ar . Wikipedia . org / wiki ( :
.ٜٛ

إبراىيـ بف عمي بف يوسؼ ،الشيخ أبو إسحاؽ الشيرازي ،ولد سنة (ٖٖٜىػ) ،سمع ِمف :أبي عمي بف

شاذاف  ،وأبي الفرج محمد بف عبيد ف الخرجوشي  ،وغيرىما  ،وروى عنو  :أبو بكر الخطيب  ،وأبو الوليد
الباجي  ،وغيرىما  ،قاؿ الذىبي  :شيخ الشاوعية وي زمانو ( ،تٗٚٙ :ىػ)  .ينظر  :تاريخ اإلسبلـ لمذىبي:
ٓٔ ، ٖٖٛ /واألعبلـ لمزركمي . ٘ٔ /ٔ :
ٓ.ٜ

بكسر الشيف وسكوف الياء والراء المفتوحة  ،ىذه النسبة إلى شيراز  ،وىي قصبة وارس  ،ودار الممؾ

بيا  .ينظر  :األنساب لمسمعاني . ٕٔٚ /ٛ :
ٔ.ٜ

محمد بف محمود بف حسف بف ىبة ف بف محاسف  ،أبو عبد ف بف النجار البغدادي  ،سمع مف  :أبي

الفرج ابف الجوزي  ،وأبي الوقت  ،وغيرىما  ،وحدث عنو  :أبو حامد ابف الصابوني  ،ومحمد القزاز ،
وغيرىما  ،أثنى عميو اإلماـ الذىبي كثي اًر  .ينظر  :سير أعبلـ النببلء لمذىبي  ، ٖ٘٘ /ٔٙ :والواوي
بالوويات لمصفدي . ٚ /٘ :
ٕ.ٜ

لـ أقؼ عمى كبلـ ابف النجار .

ٖ.ٜ

ترجمة (بدر بف خ ر) سقت مف النسخة (ب) .

ٗ.ٜ

سبؽ التعريؼ بيذه النسبة وي ص ٘ٔ مف ىذا البحث  ،ىامش رقـ (ٓ٘) .

٘.ٜ

ينظر  :األنساب لمسمعاني  ، ٖٕ /ٙ :والمباب وي تيذيب األنساب البف األثير الجزري . ٙ /ٕ :

.ٜٙ

بمدة بيف ىمذاف والكرج  ،بينيا وبيف ىمذاف ثمانية عشر ورسخاً  ،وبينيا وبيف الكرج عشرة وراسخ ،

وتقع – اليوـ – بمحاوظة لرستاف غرب إيراف  .ينظر  :معجـ البمداف لياقوت الحموي  ، ٗٓٗ /ٔ :وآثار
الببلد لزكريا القزويني  ، ٖٓٚ /ٔ :والسيد  :موقع الكتروني  ،عنواف الرابط .com www. Elh @ ( :
. )shemi
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.ٜٚ

محمد بف أحمد بف عثماف بف قايماز بف عبد ف  ،أبو عبد ف  ،شمس الديف الذىبي  ،التركماني

األصؿ الفارقي  ،ثـ الدمشقي  ،ولد سنة (ٖٙٚىػ)  ،سمع مف  :ابف عساكر  ،ويوسؼ الغسولي  ،وغيرىما،
وبصر
أما أستاذنا أبو عبد ف ؛
ٌ
وسمع منو  :تاج الديف السبكي  ،وغيره الجمع الكثير  ،قاؿ عنو السبكي  :و ّ

ال نظير لو ( ،تٚٗٛ :ىػ)  .ينظر  :طبقات الشاوعية الكبرى لمسبكي  ، ٔٓٓ /ٜ :والدرر الكامنة البف
حجر . ٙٙ /٘ :
.ٜٛ

ووي النسخة (ب) (المتنبو)  ،وىو تحريؼ .

.ٜٜ

ووي النسخة (ب) (الراري)  ،وكبلىما تحريؼ  ،والصواب (ال ارراني) .

ٓٓٔ .ووي النسخة (ب) (ميممة) .
ٔٓٔ .ينظر  :تو يح المشتبو البف ناصر الديف . ٛٚ /ٗ :
ٕٓٔ .تقدمت ترجمتو وي ص ٗٔ مف ىذا البحث  ،ىامش رقـ (. )ٖٜ
ٖٓٔ .ينظر  :األنساب لمسمعاني . ٖٖ /ٙ :
ٗٓٔ .محمد بف موسى بف عثماف بف موسى بف عثماف بف حازـ  ،أبو بكر الحازمي اليمذاني  ،ولد سنة
( ٘ٗٛىػ)  ،سمع مف  :شيردار بف شيرويو  ،وأبي زرعة بف طاىر  ،وغيرىما  ،وروى عنو  :أبو عبد ف
الدبيثي  ،والتقي عمي باسويو المقري  ،وغيرىما  ،قاؿ الخطيب البغدادي  :وصار ِمف أحفظ الناس لمحديث
وأسانيده ورجالو  ،مع زىد وتعبُّد وريا ة وذكر( ،ت٘ٛٗ :ىػ)  .ينظر  :تاريخ بغداد لمخطيب البغدادي :
٘ٔ ، ٛٔ /وتاريخ اإلسبلـ لمذىبي . ٜٚٛ /ٕٔ :
٘ٓٔ .بفتح الحاء وكسر الزاي  ،ىذه النسبة إلى اسـ رجؿ  .ينظر  :األنساب لمسمعاني . ٔٗ /ٗ :
 .ٔٓٙلـ أقؼ عميو مخطوطاً أو مطبوعاً .
 .ٔٓٚعبد السيد بف محمد بف عبد الواحد بف أحمد بف جعفر  ،أبو نصر ابف الصباغ البغدادي  ،ولد سنة
(ٓٓٗ ىػ)  ،سمع  :محمد بف الحسيف بف الف ؿ بف القطاف  ،وأبا عمي بف شاذاف  ،وغيرىما  ،وحدث عنو:
المسنِد أبو القاسـ عمي  ،وأبو نصر الفاري  ،وغيرىما  ،قاؿ ابف كثير  :قا ي المذىب  ،ووقيو
ولده ُ
العراؽ( ،تٗٚٚ :ىػ)  .ينظر  :سير أعبلـ النببلء لمذىبي  ، ٔٗ /ٔٗ :وطبقات الشاوعييف البف كثير :
ٔ. ٗٙٗ /
 .ٔٓٛبفتح الصاد وتشديد الباء  ،ىذا اسـ لمف يصبغ الثياب باأللواف  .ينظر  :األنساب لمسمعاني /ٛ :
٘. ٕٚ
( .ٜٔٓبف) سقت مف النسخة (ب) .
ٓٔٔ .لـ أقؼ عمى ترجمتو  ،وقد ذكرىا أبو سعد السمعاني  .ينظر  :التحبير وي المعجـ الكبير لمسمعاني :
ٔ. ٕٔٓ /
ٔٔٔ .نسبةً إلى بروجرد  ،وقد سبؽ التعريؼ بيا وي ص  ٔٛمف ىذا البحث  ،ىامش رقـ (٘. )ٛ
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ٕٔٔ .تنظر ترجمتو وي  :األنساب لمسمعاني  ، ٖٖ /ٙ :والمباب وي تيذيب األنساب البف األثير الجزري :
ٕ ، ٙ /وتو يح المشتبو البف ناصر الديف . ٛٚ /ٗ :
ٖٔٔ .ووي النسخة (ب) (الرزي) وىو تحريؼ .
ٗٔٔ .بفتح الباء وسكوف الراء ووتح الزاي وسكوف النوف  ،ىذه النسبة إلى برزند  ،وىي بميدة ِمف أذربيجاف .
ينظر  :األنساب لمسمعاني  ، ٔ٘ٛ /ٕ :والمباب وي تيذيب األنساب البف األثير الجزري . ٖٔٛ /ٔ :
٘ٔٔ .سبؽ التعريؼ بيا وي ص  ٔٚمف ىذا البحث  ،ىامش رقـ (. )ٚٚ
 .ٔٔٙطاىر بف عبد ف بف طاىر بف عمر القا ي أبو الطيب الطبري  ،ولد سنة (ٖٗٛىػ)  ،سمع مف :
وحدث عنو  :الخطيب  ،وابف بكراف  ،وغيرىما  ،قاؿ
أبي أحمد بف الغطريؼ  ،والدارقطني  ،وغيرىما ّ ،

ديِناً ورعاً عارواً بأصوؿ الفقو ووروعو ( ،تٗ٘ٓ :ىػ)  .ينظر :
الخطيب  :كاف أبو الطيب ثقةً صادقاً ّ

تاريخ بغداد لمخطيب  ، ٖٙٗ /ٜ :وسير أعبلـ النببلء لمذىبي . ٕٜٚ /ٖٔ :
( .ٔٔٚبف عمي) سقطت مف النسخة (ب) .

 .ٔٔٛالحسف بف عمي بف محمد بف الحسف بف عبد ف  ،أبو محمد الجوىري الشيرازي  ،ولد سنة (ٖٖٙىػ) ،
سمع مف  :أبي بكر بف مالؾ القطيعي  ،ومحمد بف أحمد ابف المتيـ  ،وغيرىما  ،وغيرىما  ،وروى عنو :
أحمد بف محمد بف مموؾ  ،ومحمد بف عمي النرسي  ،وغيرىما  ،قاؿ الخطيب  :كتبنا عنو وكاف ثقةً أميناً
كثير السماع ٗ٘ٗ( ،ىػ)  .ينظر  :تاريخ بغداد لمخطيب  ، ٗٓٗ /ٚ :وتاريخ اإلسبلـ لمذىبي . ٗ٘ /ٔٓ :
.ٜٔٔ

بفتح الجيـ والياء وبينيما الواو الساكنة  ،ىذه النسبة إلى بيع الجوىر  .ينظر  :األنساب لمسمعاني :

ٖ. ٕٗٔ /
ٕٓٔ .محمد بف عمي بف محمد بف عبيد ف بف عبد الصمد بف الميتدي باهلل  ،أبو الحسف الياشمي العباسي
البغدادي  ،ولد سنة (ٖٓٚىػ)  ،سمع  :الدارقطني  ،ومحمد بف يوسؼ بف درست  ،وغيرىما  ،وحدث عنو
كتبت عنو  ،وكاف وا بلً نبيبلً  ،ثقةً صدوقاً ،
 :الخطيب  ،وشجاع الذىمي  ،وغيرىما  ،قاؿ الخطيب :
ُ

(تٗٙ٘ :ىػ)  .ينظر  :تاريخ بغداد لمخطيب البغدادي  ، ٖٕٖ /ٖ :وسير أعبلـ النببلء لمذىبي /ٖٔ :
ٖٓٗ .
ٕٔٔ .ووي النسخة (ب) (وأبا القاسـ) وىو تحريؼ .
ٕٕٔ .عبد الصمد بف عمي بف محمد بف الحسف بف الف ؿ بف المأموف بف الرشيد  ،أبو الغنائـ الياشمي
العباسي البغدادي  ،ولد سنة (ٖٚٙىػ)  ،سمع  :أبا الحسف الدارقطني  ،وأبا نصر المبلحمي  ،وغيرىما ،
كتبت عنو وكاف
وروى عنو  :محمد بف عبد الباقي الفر ي  ،ويوسؼ بف أيوب اليمذاني  ،قاؿ الخطيب :
ُ

صدوقاً ( ،تٗٙ٘ :ىػ)  .ينظر  :تاريخ بغداد لمخطيب البغدادي  ، ٗٚ /ٔٔ :وسير أعبلـ النببلء لمذىبي:
ٖٔ. ٖٜٕ /
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ٖٕٔ .تنظر ترجمتو وي  :تاريخ اإلسبلـ لمذىبي  ، ٖٚٙ /ٔٓ :والواوي بالوويات لمصفدي ، ٕٙ /ٔٓ :
وطبقات الشاوعية الكبرى لمسبكي . ٕٜٚ /ٗ :
ٕٗٔ .ىذه النسبة إلى تبريز  ،وىي أشير بمدة بأذربيجاف  .ينظر  :المباب وي تيذيب األنساب البف األثير
الجزري . ٕٓٙ /ٔ :
ٕ٘ٔ .ما بيف المعقووتيف زيادة مف النسخة (ب) .
 .ٕٔٙتقدمت ترجمتو وي ص ِ ٔٚمف ىذا البحث  ،ىامش رقـ (. )ٚٛ
 .ٕٔٚنسبة إلى بمدة بفارس قرب شيراز  .ينظر  :مراصد االطبلع عمى أسماء األمكنة والبقاع لمقطيعي /ٖ :
ٓ٘ٓٔ .
 .ٕٔٛتنظر ترجمتو وي  :الواوي بالوويات لمصفدي  ، ٖٙ /ٔٓ :وتو يح المشتبو البف ناصر الديف /ٕ :
ٕٗ .
 .ٕٜٔبفتح الخاء وكسر الطاء  ،ىذه النسبة إلى الخطابة عمى المنابر  .ينظر  :األنساب لمسمعاني /٘ :
 ، ٔٙٙوالمباب وي تيذيب األنساب البف األثير الجزري . ٖٗ٘ /ٔ :
ٖٓٔ .بكسر الميـ وسكوف الياء  ،نسبةً إلى ميينة  :قرية بيف سرخس وأبيورد  .ينظر  :األنساب لمسمعاني :
ٕٔ. ٖ٘ٚ /
ٖٔٔ .ووي األصؿ (الغاور) وىو تحريؼ .
ٕٖٔ .عبد الغاور بف إسماعيؿ بف عبد الغاور بف محمد بف عبد الغاور  ،أبو الحسف الفارسي  ،ولد سنة
(ٔ٘ٗ ىػ)  ،سمع مف  :أحمد بف منصور المغربي  ،ومحمد بف عبيد ف الصراـ  ،وغيرىما  ،وروى عنو :
أبو العبلء اليمذاني  ،وابف عساكر  ،وغيرىما  ،قاؿ ابف خمكاف  :كاف إماماً وي الحديث والعربية ( ،ت:
ٕٜ٘ىػ)  .ينظر  :وويات األعياف البف خمكاف  ، ٕٕ٘ /ٖ :وطبقات الشاوعية الكبرى لمسبكي . ٔٚٔ /ٚ :
ٖٖٔ .واسـ كتابو ( :السياؽ وي ذيؿ تاريخ نيسابور)  .ينظر  :كشؼ الظنوف لحاجي خميفة ، ٔٓٔٔ /ٕ :
وىدية العارويف إلسماعيؿ البغدادي  ، ٘ٛٚ /ٔ :والمطبوع ىو ( :المنتخب ِمف كتاب السياؽ لتاريخ
نيسابور) لممؤلؼ  :أبي إسحاؽ إبراىيـ بف محمد الصريفيني .
ٖٗٔ .ينظر  :المنتخب ِمف كتاب السياؽ لتاريخ نيسابور لمصريفيني . ٔٚٙ /ٔ :
ٖ٘ٔ .بفتح األلؼ والراء المكسورة  ،ىذا االسـ َّ
لعدة ِمف المدف الكبيرة  ،وىي ِمف األقاليـ المعرووة  ،أصميا
ودار مممكتيا شيراز  .ينظر  :األنساب لمسمعاني . ٕٔٓ /ٔٓ :
 .ٖٔٙتقدمت ترجمتو وي ص ِ ٔٚمف ىذا البحث  ،ىامش رقـ (ٖ. )ٚ
 .ٖٔٚتنظر ترجمتو وي  :تاريخ دمشؽ البف عساكر . ٕٕ٘ /ٔٓ :
 .ٖٔٛبفتح الجيـ وسكوف العيف ووتح الفاء  ،ىذه النسبة إلى رجميف  ،أوليما  :جعفر بف أبي طالب الطيار
 ابف عـ رسوؿ ف  ، والرجؿ اآلخر  :قاسـ بف كعب الجعفري  ،منسوب إلى بني جعفر بف كبلب .
ينظر  :األنساب لمسمعاني  ، ٕٛٛ /ٖ :والمباب وي تيذيب األنساب البف األثير الجزري . ٕٜٖ /ٔ :
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 .ٖٜٔتقدمت ترجمتو وي ص ِ ٔٛمف ىذا البحث  ،ىامش رقـ (ٓ. )ٛ
ٓٗٔ .جعفر بف أبي طالب  ،واسـ أبي طالب عبد مناؼ بف عبد المطمب بف ىاشـ بف عبد مناؼ بف قصي
القرشي الياشمي  ،ابف عـ رسوؿ ف  ، وأخو عمي بف أبي طالب ألبويو  ،روى عف  :رسوؿ ف ، 
وروى عنو  :ابنو عبد ف  ،وأبو موسى األشعري  ،وعمرو بف العاص  ،وغيرىـ  ،أس َمـ بعد واحد وثبلثيف
إنساناً  ،ولو ىجرتاف  :ىجرة إلى الحبشة  ،وىجرة إلى المدينة  ،قاؿ ابف األثير الجزري  :كاف أشبو الناس
وخمُقاً ( ،تٛ :ىػ)  .ينظر  :أُسد الغابة البف األثير الجزري  ، ٘ٗٔ /ٔ :واإلصابة وي
برسوؿ ف َ خمقاً ُ
تمييز الصحابة البف حجر العسقبلني  ، ٜٕ٘ /ٔ :واألعبلـ لمزركمي . ٕٔ٘ /ٕ :

ٔٗٔ .بكسر أولو وسكوف ثانيو وكسر الراء  ،مدينة عظيمة ذات حصوف ُم ْح َك َمة ِ ،مف أشير مدف أذربيجاف ،
وتقع – اليوـ – وي الجزء الشمالي الغربي ِمف إيراف  .ينظر  :آثار الببلد وأخبار العباد لزكريا القزويني :
ٔ ، ٖٖٜ /ومعجـ البمداف لياقوت الحموي  ، ٖٔ /ٕ :وتعريؼ باألماكف الواردة وي البداية والنياية موقع
اإلسبلـ . ٖٜٙ /ٔ :
ٕٗٔ .ووي النسخة (ب) (باردبؿ) .
ٖٗٔ .سبؽ التعريؼ بيا وي ص ِ ٔٙمف ىذا البحث  ،ىامش رقـ (. )ٙٙ
ٗٗٔ .سبؽ التعريؼ بيا وي ص ِ ٔٚمف ىذا البحث  ،ىامش رقـ (. )ٚٚ
٘ٗٔ .يحيى بف عمي بف الف ؿ بف ىبة ف بف بركة  ،جماؿ الديف  ،أبو القاسـ البغدادي  ،المعروؼ بابف
و بلف  ،ولد سنة (٘ٔ٘ىػ)  ،سمع  :أبا غالب ابف البناء  ،وأبا القاسـ ابف السمرقندي  ،وغيرىما  ،وروى
عنو  :ابف خميؿ  ،وأبو عبد ف الدبيثي  ،وغيرىما  ،قاؿ الذىبي  :كاف َح ِس َف األخبلؽ يقظاً  ،لبيباً  ،نبيياً،

وجيياً ( ،تٜ٘٘ :ىػ)  .ينظر  :تاريخ اإلسبلـ لمذىبي  ، ٔٓ٘ٓ /ٕٔ :وطبقات الشاوعية البف قا ي
شيبة . ٗٛ /ٕ :

 .ٔٗٙيحيى بف الربيع بف سميماف بف حراز  ،مجد الديف  ،أبو عمي العمري الواسطي الشاوعي  ،ولد سنة
(ٕ٘ٛىػ)  ،سمع مف  :أحمد بف عبيد ف اآلمدي  ،وعبد الخالؽ اليوسفي  ،وغيرىما  ،وروى عنو :
صحيح السماع  ،عالماً بمذىب الشاوعي ( ،ت:
الدبيثي ،وال ياء  ،وغيرىما  ،قاؿ الدبيثي  :كاف ثقةً ،
َ

ٙٓٙىػ)  .ينظر  :ذيؿ تاريخ بغداد البف الدبيثي  ، ٔٔ٘ /٘ :وتاريخ اإلسبلـ لمذىبي . ٕٔ٘ /ٖٔ :

 .ٔٗٚموقعيا وي بغداد  ،ونسبتيا لبانييا نظاـ الممؾ سنة (ٜ٘ٗىػ)  .ينظر  :المنتظـ وي تاريخ المموؾ
واألمـ البف الجوزي ، ٕٔٓ /ٔٙ :وديواف المبتدأ والخبر وي تاريخ العرب والبربر البف خمدوف. ٘ٛٓ /ٖ :
 .ٔٗٛعبد المنعـ بف عبد الوىاب بف سعد بف صدقة بف الخ ر بف كميب  ،أبو الفرج بف أبي الفتح الحراني
األصؿ  ،البغدادي  ،ولد سنة (ٓٓ٘ىػ)  ،سمع مف  :أبي القاسـ بف بياف  ،وأبي عمي بف نبياف  ،وغيرىما،
صحيح السماع والذىف والحواس إلى
وروى عنو  :الدبيثي  ،وابف النجار  ،وغيرىما  ،قاؿ الذىبي  :وكاف
َ

302

المجلد  / 12العدد / 54الدنة الحادية رذر – حزيران–  2012م
محباً لمرواية ( ،تٜ٘ٙ :ىػ)  .ينظر :تاريخ بغداد لمخطيب، ٕٚٛ /ٔ٘ :
ْ
أف مات صبو اًر عمى المحدثيف ّ ،
وتاريخ اإلسبلـ لمذىبي . ٔٓٛٓ /ٕٔ :

 .ٜٔٗووي النسخة (ب) (وأبي حامد  ،وأبي أحمد) وىو تحريؼ  ،ويي زيادة لـ أقؼ عمييا وي جميع
المصادر التي ترجمت لو .
ٓ٘ٔ .عبد الوىاب ابف األميف أبي منصور عمي بف عمي بف عبيد ف  ،اإلماـ المح ِّدث ،

ياء الديف  ،أبو

البغدادي  ،المعروؼ بابف سكينة  ،ولد سنة (ٜ٘ٔىػ)  ،سمع مف  :أبيو  ،وأبي القاسـ بف الحصيف ،
وغيرىما  ،وروى عنو  :الشيخ المووؽ  ،وأبو موسى ابف الحاوظ عبد الغني  ،وغيرىما  ،قاؿ ابف النجار :

ابف سكينة شيخ العراؽ وي الحديث والزىد  ،وحسف السمت ( ،تٙٓٚ :ىػ)  .ينظر  :تاريخ اإلسبلـ
لمذىبي. ٖٔٙ /ٖٔ :
ٔ٘ٔ .ووي النسخة (ب) (الحاوظ) .
ٕ٘ٔ .أحمد بف محمد بف عبد ف  ،جماؿ الديف  ،أبو العباس الظاىري  ،ولد سنة (ٕٙٙىػ)  ،سمع مف :
ديِناً  ،خير األخبلؽ  ،عديـ التكمؼ
أحمد بف سبلمة النجار  ،وابف الجميزي  ،وغيرىما  ،قاؿ الذىبي  :كاف ّ

بريئاً مف التصنع ( ،تٜٙٙ :ىػ)  .ينظر  :تاريخ اإلسبلـ لمذىبي  ، ٖٛٗ /ٔ٘ :واألعبلـ لمزركمي /ٔ :
ٕٕٔ .
ٖ٘ٔ .بفتح الظاء والياء المكسورة  ،ىذه النسبة إلى أصحاب الظاىر  ،وىـ طائفة ينتحموف مذىب داود بف
عمي األصبياني  ،صاحب الظاىر  .ينظر  :األنساب لمسمعاني . ٕٜٔ /ٜ :
ٗ٘ٔ .عبد المؤمف بف خمؼ بف أبي الحسف بف شرؼ  ،شرؼ الديف الدمياطي  ،ولد سنة (ٖٔٙىػ)  ،سمع
مف  :ابف المقير  ،ويوسؼ بف عبد المعطي  ،وغيرىما  ،وروى عنو  :كماؿ الديف ابف العديـ  ،وأبو
ِ
المحدثيف  ،عمدةُ النقاد ( ،تٚٓ٘ :ىػ)  .ينظر :
الحسيف اليونيني  ،وغيرىما  ،قاؿ محمد بف شاكر َ :عمَ ُـ
ّ
ووات الوويات لمحمد شاكر  ، ٜٗٓ /ٕ :وطبقات الشاوعية الكبرى لمسبكي . ٕٔٓ /ٔٓ :
٘٘ٔ .بكسر الداؿ وسكوف الميـ  ،ىذه النسبة إلى دمياط  ،وىي بمدة ِمف ببلد مصر مشيورة معرووة  .ينظر:
األنساب لمسمعاني . ٖٚٚ /٘ :
 .ٔ٘ٙووي األصؿ (وجار) وىو تحريؼ .
 .ٔ٘ٚووي النسخة (ب) (وبيا تووي) .
 .ٔ٘ٛلـ أىتد لمعروتو .
 .ٜٔ٘تنظر ترجمتو وي  :تاريخ بغداد لمخطيب  ، ٔٗٛ /ٔ٘ :وتاريخ اإلسبلـ لمذىبي ، ٖ٘ٗ /ٔٗ :
وطبقات الشاوعية الكبرى لمسبكي  ، ٖٖٔ /ٛ :واألعبلـ لمزركمي . ٘ٙ /ٕ :
ٓ .ٔٙب ـ الطاء  ،ىذه النسبة إلى بمدة بخراساف ؛ يقاؿ ليا طوس  .ينظر  :األنساب لمسمعاني . ٜ٘ /ٜ :
ٔ .ٔٙبفتح النوف وسكوف الواو ووتح القاؼ  ،ىذه النسبة إلى نوقاف  ،وىي إحدى بمدتي طوس  .ينظر :
األنساب لمسمعاني  ، ٕٓٙ /ٖٔ :والمباب وي تيذيب األنساب البف األثير الجزري . ٖٖٕ /ٖ :
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ٕ( .ٔٙاإلماـ) سقطت مف النسخة (ب) .
ٖ .ٔٙمحمد بف بكر  ،أبو بكر النوقاني الطوسي  ،تفقو عميو  ،أبو القاسـ القشيري  ،وجماعة  ،قاؿ الذىبي :
شيخ الشاوعية ومدرسيـ بنيسابور ( ،تٕٗٓ :ىػ)  .ينظر  :تاريخ اإلسبلـ لمذىبي . ٖٕٗ /ٜ :
ٗ .ٔٙتنظر ترجمتو وي  :المنتخب مف كتاب السياؽ لتاريخ نيسابور لمصريفيني . ٔٚٚ /ٔ :
َّ
المشددتيف  ،ىذه النسبة إلى الدقيؽ وعممو وبيعو  .ينظر  :األنساب لمسمعاني /٘ :
٘ .ٔٙبفتح الداؿ والقاؼ
ٔ ، ٖٙولب األلباب وي تحرير األنساب لمسيوطي . ٔٓٙ /ٔ :
 .ٔٙٙمحمد بف أحمد بف محمد بف محمد بف عبد ف بف عباد  ،القا ي  ،أبو عاصـ العبادي اليروي  ،ولد
سنة (ٖ٘ٚىػ)  ،تفقو عمى  :القا ي أبي منصور محمد بف محمد األزدي  ،والقا ي أبي عمر البسطامي،
وغيرىما  ،وأخذ عنو  :أبو سعد اليروي  ،وغيره  ،قاؿ الذىبي  :وكاف ِمف أعياف الشاوعية ( ،تٗ٘ٛ :ىػ) .
ينظر  :تاريخ اإلسبلـ لمذىبي  ، ٔٓٔ /ٔٓ :والواوي بالوويات لمصفدي . ٜ٘ /ٕ :
.ٔٙٚ

تقدمت ترجمتو وي ص ٕٓ ِمف ىذا البحث  ،ىامش رقـ (. )ٜٔ

 .ٔٙٛتنظر ترجمتو وي  :المنتخب مف كتاب السياؽ لتاريخ نيسابور لمصريفيني . ٔٛٔ /ٔ :
 .ٜٔٙووي األصؿ(ر ي ف) ،والصواب ما أثبتو ِمف النسخة (ب) .
ٓ .ٔٚبكسر الميـ وسكوف الصاد  ،ىذه النسبة إلى مصر وديارىا  .ينظر :األنساب لمسمعاني، ٕٛٙ /ٕٔ :
والمباب وي تيذيب األنساب البف األثير الجزري . ٕٜٔ /ٖ :
ٔ .ٔٚسبؽ التعريؼ بيذا المقب وي ص ٕٓ ِمف ىذا البحث  ،ىامش رقـ (. )ٔٔٙ
ٕ .ٔٚمحمد بف عمر بف عمي بف محمد بف َح َّم َويو بف محمد  ،صدر الديف  ،أبو الحسف الجويني  ،ولد سنة
(ٖٗ٘ ىػ)  ،تفقو عمى  :أبي طالب محمود بف عمي بف أبي طالب األصبياني  ،ومسعود بف محمد
النيسابوري  ،وغيرىما  ،وسمع منو  :المنذري  ،وغيره  ،قاؿ الذىبي  :وكاف صدر الديف حسف السمت ،
كثير الصمت  ،كبير القدر  ،غزير الف ؿ  ،صاحب أوراد  ،وورع  ،وحمـ  ،وأناة ( ،تٙٔٚ :ىػ)  .ينظر:
تاريخ اإلسبلـ لمذىبي  ، ٕ٘ٚ /ٖٔ :وطبقات الشاوعية الكبرى لمسبكي . ٜٙ /ٛ :
ٖ .ٔٚب ـ الجيـ ووتح الواو وسكوف الياء  ،ىذه النسبة إلى جويف  ،وىي متصمة بحدود بييؽ  .ينظر :
األنساب لمسمعاني . ٕٗٛ /ٖ :
ٗ .ٔٚبميدة وي غربي وسطاط مصر  .ينظر  :اإلشارات إلى معروة الزيارات ألبي الحسف اليروي ، ٗٓ /ٔ :
ومعجـ البمداف لياقوت الحموي . ٕٓٓ /ٕ :
٘ .ٔٚووي النسخة (ب) (الجيزى) .
 .ٔٚٙما بيف المعقووتيف زيادة مف النسخة (ب) .
 .ٔٚٚمحمد بف إدريس بف العباس بف عثماف بف شاوع بف السائب بف عبيد بف عبد يزيد بف ىشاـ بف
المطمب بف عبد مناؼ بف قصي بف كبلب بف مرة بف كعب بف لؤي بف غالب  ،اإلماـ أبو عبد ف
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الشاوعي ،القرشي  ،أحد األئمة األربعة عند أىؿ السنة  ،واليو نسبة الشاوعية كاوة  ،ولد سنة (ٓ٘ٔىػ) ،
سمع مف  :سفياف بف عيينة  ،وعبد الرحمف بف أبي بكر المكي  ،وغيرىما  ،وحدث عنو  :الحميدي  ،وأبو
ُمة لوسعيـ عقمو ( ،ت:
عبيد القاسـ بف سبلـ  ،وغيرىما  ،قاؿ يونس بف عبد األعمى  :لو جمعت أ َّ
ٕٗٓىػ) .ينظر  :سير أعبلـ النببلء لمذىبي  ، ٕٖٙ /ٛ :واألعبلـ لمزركمي . ٕٙ /ٙ :
 .ٔٚٛووي النسخة (ب) (ر واف ف عميو) .
 .ٜٔٚتنظر ترجمتو وي  :تاريخ اإلسبلـ لمذىبي  ، ٖٜ /ٔٗ :وطبقات الشاوعية الكبرى لمسبكي . ٖٔٙ /ٛ :
ٓ .ٔٛنسبةً إلى مدينة بغداد  ،وقد سبؽ التعريؼ بيا وي ص  ٔٚمف ىذا البحث  ،ىامش رقـ (. )ٚٚ

(وسمى نفسو باالدب) وىو تحريؼ  ،والصواب ما أثبتو ِمف (الطبقات الكبرى)  .ينظر :
ٔ .ٔٛووي النسختيف
َّ
طبقات الشاوعية الكبرى لمسبكي . ٖٔٙ /ٛ :
ٕ .ٔٛتقدمت ترجمتو وي ص ِ ٔٛمف ىذا البحث  ،ىامش رقـ (ٓ. )ٛ
ٖ .ٔٛىبة ف بف محمد بف عمي بف المطمب  ،أبو المعالي الكرماني الكاتب الوزير ِ ،مف رؤساء بغداد  ،ولد
سنة (ٖٗٗىػ)  ،سمع مف  :عبد الصمد ابف المأموف  ،وطبقتو  ،وزر لممستظير سنتيف ونصفاً  ،قاؿ
الذىبي  :وكاف مف األذكياء  ،حسف المحا رة ( ،تٜ٘ٓ :ىػ)  .ينظر  :تاريخ اإلسبلـ لمذىبي /ٔٔ :
ٖٔٔ .
ٗ .ٔٛمحمة كبيرة مشيورة ببغداد عند باب حرب  ،نسبةً لحرب بف عبد الممؾ أحد قواد أبي جعفر المنصور ،
قرب مقبرة بشر الحاوي  ،وأحمد بف حنبؿ  ،وغيرىما  .ينظر  :معجـ البمداف لياقوت الحموي ، ٖٓٚ /ٔ :
ٕ ، ٕٖٚ /وويكيبيديا  :عنواف الرابط . ) .- ar . Wikipedia . org / wiki ( :
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فهرس األعـــــالم
اسم العمم

ت

الصفحة

1

إبراىيـ بف عمي بف يوسؼ  ،أبو إسحاؽ الشيرازي

18 ، 9

2

أحمد بف حمزة  ،ابف الموازيني

16 ، 9

3

أحمد بف عمي بف ثابت  ،أبو بكر الخطيب البغدادي

14 ، 9

4

أحمد بف محمد بف أحمد  ،أبو حامد اإلسفراييني

14 ، 9

5

أحمد بف محمد بف عبد ف  ،أبو العباس الظاىري

23 ، 11

6

أحمد بف محمد بف عمراف  ،أبو الحسف ابف الجندي

14 ، 9

7

إسماعيؿ بف مكي بف إسماعيؿ  ،أبو الطاىر ابف عوؼ

15 ، 9

8

إسماعيؿ بف ىبة ف بف معيد  ،ابف باطيش

9

جعفر بف أبي طالب القرشي

21 ، 11

11

الحسف بف إبراىيـ بف برىوف  ،أبو عمي الفارقي

17 ، 9

11

الحسف بف عمي بف محمد  ،أبو محمد الجوىري

21 ، 11

12

طاىر بف عبد ف بف طاىر  ،أبو الطيب الطبري القا ي

21 ، 11

13

عبد السيد بف محمد بف عبد الواحد  ،أبو نصر ابف الصباغ

19 ، 9

14

عبد العزيز بف إسماعيؿ  ،أبو القاسـ الصيدالني

15 ، 9

15

عبد العظيـ بف عبد القوي  ،أبو محمد المنذري

16 ، 9

16

عبد الغاور بف إسماعيؿ بف عبد الغاور  ،أبو الحسف الفارسي

21 ، 11

17

عبد الكريـ بف محمد بف منصور  ،أبو سعد السمعاني

14 ، 9

18

عبد المنعـ بف عبد الوىاب  ،أبو الفرج ابف كميب

22 ، 11

19

عبد المؤمف بف خمؼ  ،شرؼ الديف الدمياطي

23 ، 11

21

عبد الوىاب ابف األميف  ،المعروؼ بابف سكينة

22 ، 11

21

محمد بف أحمد بف عثماف  ،أبو عبد ف الذىبي

19 ، 9

22

محمد بف أحمد بف محمد  ،أبو عاصـ العبادي

21 ، 11

23

محمد بف إدريس بف العباس  ،أبو عبد ف الشاوعي

21 ، 11

24

محمد بف بكر  ،أبو بكر النوقاني

23 ، 11
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25

محمد بف عمر بف عمي  ،أبو الحسف الجويني

24 ، 11

26

محمد بف محمود بف حسف  ،أبو عبد ف ابف النجار

18 ، 9

27

محمد بف موسى بف عثماف  ،أبو بكر الحازمي

19 ، 9

28

يحيى بف الربيع بف سميماف  ،أبو عمي العمري

22 ، 11

29

يحيى بف عمي بف الف ؿ  ،أبو القاسـ ابف و بلف

22 ، 11

فهرس األلقـــاب
ت

المقب

الصفحة

ٔ

االستراباذي

ٔٙ ، ٜ

ٕ

البرزندي

ٓٔ ٜٔ ،

ٖ

البروجردي

ٜٔ ، ٜ

ٗ

البغدادي

ٔٔ ٕٗ ،

٘

التبريزي

ٓٔ ٕٓ ،

ٙ

الجعفري

ٓٔ ٕٔ ،

ٚ

الجندي

ٔٗ ، ٜ

ٛ

الجوىري

ٓٔ ٕٓ ،

ٜ

الجويني

ٔٔ ٕٖ ،

ٓٔ

الجيمي

ٔٗ ، ٜ

ٔٔ

الحازمي

ٜٔ ، ٜ

ٕٔ

الحميري

ٔ٘ ، ٜ

ٖٔ

الخطيب

ٓٔ ٕٓ ،

ٗٔ

الدقاؽ

ٓٔ ٕٖ ،

٘ٔ

الدمياطي

ٓٔ ٕٕ ،

ٔٙ

ال ارزاني

ٜ

ٔٚ
ٔٛ

الس َروي
َّ

ٔٚ ، ٜ

السمعاني

ٔٗ ، ٜ

ٜٔ

الشيرازي

ٔٛ ، ٜ

ٕٓ

الصيدالني

ٔ٘ ، ٜ
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ٕٔ

الطوسي

ٓٔ ٕٕ ،

ٕٕ

الظاىري

ٓٔ ٕٕ ،

ٖٕ

الفارسي

ٓٔ ٕٔ ،

ٕٗ

الفارقي

ٔٚ ، ٜ

ٕ٘

الفيروزابادي

ٓٔ ٕٓ ،

ٕٙ

المصري

ٔٔ ٕٖ ،

ٕٚ

المنذري

ٔٙ ، ٜ

ٕٛ

المييني

ٓٔ ٕٓ ،

ٕٜ

النوقاني

ٓٔ ٕٖ ،

فهرس الكتـــة
اسم الكتاب

ت

الصفحة

ٔ

المشتبو لئلماـ الذىبي

ٜ

ٕ

األنساب لمسمعاني

ٜ

ٖ

مختمؼ أسماء البمداف ألبي بكر الحازمي

ٜ

فهرس املـــــدن
ت

اسم المدينة

الصفحة

ٔ

إربؿ

ٔٙ ، ٜ

ٕ

االسكندرية

ٔ٘ ، ٜ

ٖ

باب حرب

ٔٔ ٕٗ ،
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ٗ

بروجرد

ٔٛ ، ٜ

٘

بغداد

ٔٚ ، ٜ

ٙ

تبريز

ٓٔ ٕٔ ،

ٚ

الجيزة

ٔٔ ٕٖ ،

ٛ

دمشؽ

ٔ٘ ، ٜ

ٜ

ارزاف

ٜ

ٓٔ

الشاـ

ٔٙ ، ٜ

ٔٔ

غزة

ٔٙ ، ٜ

ٕٔ

المدرسة النظامية

ٓٔ ٕٔ ،

ٖٔ

واسط

ٔٚ ، ٜ

املصادر واملراجع
-

بعد كتاب اهلل : 

ٔ .آثار الببلد وأخبار العباد  :زكريا بف محمد بف محمود القزويني (تٕٙٛ :ىػ)  ،دار صادر  ،بيروت .
ٕ .أُسد الغابة وي معروة الصحابة  :عمي بف أبي الكرـ محمد بف محمد بف عبد الكريـ بف عبد الواحد ،
أبو الحسف الشيباني الجزري ،عز الديف ابف األثير (تٖٙٓ :ىػ) ،تحقيؽ :عمي محمد معوض ،
وعادؿ أحمد عبد الموجود  ،دار الكتب العممية  ،الطبعة األولى ٔٗٔ٘( ،ىػ ٜٜٔٗ -ـ) .
ٖ .اإلشارات إلى معروة الزيارات  :عمي بف أبي بكر بف عمي اليروي  ،أبو الحسف (تٙٔٔ :ىػ) مكتبة
الثقاوة الدينية  ،القاىرة  ،الطبعة األولى (ٖٕٗٔىػ) .
ٗ .اإلصابة وي تمييز الصحابة  :أبو الف ؿ أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد بف حجر العسقبلني (ت:
ٕ٘ ٛىػ) ،تحقيؽ :عادؿ أحمد عبد الموجود  ،وعمي محمد معوض ،دار الكتب العممية – بيروت ،
الطبعة األولى (٘ٔٗٔىػ) .
٘ .األعبلـ  :خير الديف بف محمود بف محمد بف عمي بف وارس  ،الزركمي الدمشقي (تٖٜٔٙ :ىػ) دار
العمـ لممبلييف  ،الطبعة الخامس عشرة (ٕٕٓٓـ) .
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 .ٙاإلكماؿ وي روع االرتياب عف المؤتمؼ والمختمؼ وي األسماء والكنى واألنساب  :سعد الممؾ  ،أبو
نصر عمي بف ىبة ف بف جعفر بف ماكوال (تٗٚ٘ :ىػ) دار الكتب العممية  ،بيروت  ،لبناف  ،الطبعة
األولى (ٔٔٗٔىػ ٜٜٔٓ -ـ) .
 .ٚاألنس الجميؿ بتاريخ القدس والخميؿ  :عبد الرحمف بف محمد بف عبد الرحمف  ،أبو اليمف العميمي (ت:
ٜٕٛىػ) تحقيؽ  :عدناف يونس عبد المجيد نباتة  ،مكتبة دنديس – عماف .
 .ٛاألنساب  :عبد الكريـ بف محمد بف منصور التميمي السمعاني المروزي  ،أبو سعد (تٕ٘ٙ :ىػ)
تحقيؽ  :عبد الرحمف بف يحيى المعممي اليماني وغيره  ،مجمس دائرة المعارؼ العثمانية  ،حيدر آباد ،
الطبعة األولى (ٕٖٔٛىػ ٜٕٔٙ -ـ) .
الرزاؽ الحسيني  ،أبو الفيض  ،المم ّقب
محمد بف عبد ّ
محمد بف ّ
 .ٜتاج العروس مف جواىر القاموس ّ :
بمرت ى الزبيدي (تٕٔٓ٘ :ىػ) تحقيؽ  :مجموعة مف المحققيف  ،دار اليداية .

ٓٔ.

تاريخ إربؿ  :المبارؾ بف أحمد بف المبارؾ بف موىوب المخمي ِ
اإلربمي ،المعروؼ بابف المستووي

(تٖٙٚ :ىػ) ،تحقيؽ :سامي بف سيد خماس الصقار ،و ازرة الثقاوة واإلعبلـ  ،دار الرشيد لمنشر -
العراؽ (ٜٓٔٛـ) .
ٔٔ.

تاريخ اإلسبلـ  :محمد بف أحمد بف عثماف بف قَ ْايماز الذىبي شمس الديف أبو عبد ف (ت:

ٕٔ.

تاريخ بغداد  :أحمد بف عمي بف ثابت بف أحمد بف ميدي الخطيب البغدادي أبو بكر (تٖٗٙ :ىػ)

ٚٗٛىػ) دار الغرب اإلسبلمي  ،الطبعة األولى (ٖٕٓٓـ) .

دار الكتب العممية  ،بيروت  ،دراسة وتحقيؽ :مصطفى عبد القادر عطا  ،الطبعة األولى (ٔٗٔٚىػ) .
ٖٔ.

تاريخ دمشؽ  :عمي بف الحسف بف ىبة ف المعروؼ بابف عساكر أبو القاسـ (ت٘ٚٔ :ىػ) تحقيؽ

 :عمرو بف غرامة العمروي  ،دار الفكر (٘ٔٗٔىػ ٜٜٔ٘ -ـ) .
ٗٔ.

التحبير وي المعجـ الكبير  :عبد الكريـ بف محمد بف منصور التميمي السمعاني المروزي  ،أبو

سعد (تٕ٘ٙ :ىػ) تحقيؽ  :منيرة ناجي سالـ  ،رئاسة ديواف األوقاؼ  ،بغداد  ،الطبعة األولى
(ٖٜ٘ٔىػ ٜٔٚ٘ -ـ) .
٘ٔ.
.ٔٙ

تعريؼ باألماكف الواردة وي البداية والنياية البف كثير  :موقع اإلسبلـ .
تو يح المشتبو وي

بط أسماء الرواة وأنسابيـ وألقابيـ وكناىـ  :محمد بف عبد ف (أبي بكر) بف

محمد ابف أحمد بف مجاىد القيسي الدمشقي الشاوعي  ،شمس الديف  ،الشيير بابف ناصر الديف (ت:
ٕٗ ٛىػ) تحقيؽ  :محمد نعيـ العرقسوسي مؤسسة الرسالة  ،بيروت  ،الطبعة األولى (ٖٜٜٔـ) .
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.ٔٚ

تيسير مصطمح الحديث  :محمود بف أحمد بف محمود طحاف النعيمي أبو حفص  ،مكتبة المعارؼ

لمنشر  ،الطبعة العاشرة (ٕ٘ٗٔىػ ٕٓٓٗ -ـ) .
.ٔٛ

حسف المحا رة وي تاريخ مصر والقاىرة  :عبد الرحمف بف أبي بكر ،جبلؿ الديف السيوطي (ت:

ٜٔٔىػ) ،تحقيؽ  :محمد أبو الف ؿ إبراىيـ  ،دار إحياء الكتب العربية  -عيسى البابي الحمبي وشركاه
– مصر  ،الطبعة األولى (ٖٔٛٚىػ ٜٔٙٚ -ـ) .
.ٜٔ

الدرر الكامنة وي أعياف المائة الثامنة  :أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد بف حجر العسقبلني أبو

الف ؿ (ت ٕٛ٘ :ىػ) تحقيؽ  :محمد عبد المعيد

اف  ،مجمس دائرة المعارؼ العثمانية  ،حيدر اباد ،

اليند  ،الطبعة الثانية ٖٜٕٔ ،ىػ ٜٕٔٚ -ـ) .
ٕٓ.

ديواف المبتدأ والخبر وي تاريخ العرب والبربر  :البف خمدوف األندلسي .

ٕٔ.

ذيؿ تاريخ مدينة السبلـ  :محمد بف سعيد  ،أبو عبد ف ابف الدبيثي (ت ٖٙٚ :ىػ) تحقيؽ:

الدكتور بشار عواد معروؼ  ،دار الغرب اإلسبلمي  ،الطبعة األولى (ٕٔٗٚىػ ٕٓٓٙ -ـ) .
ٕٕ.

ذيؿ التقييد وي رواة السنف واألسانيد  :محمد بف أحمد بف عمي  ،تقي الديف  ،أبو الطيب المكي

الحسني الفاسي (تٖٕٛ :ى ػ) تحقيؽ  :كماؿ يوسؼ الحوت  ،دار الكتب العممية  ،بيروت  ،لبناف ،
الطبعة األولى (ٓٔٗٔىػ ٜٜٔٓ -ـ) .
ٖٕ.

الروض المعطار وي خبر األقطار  :محمد بف عبد ف بف عبد المنعـ ِ
الحميرى أبو عبد ف (ت:

ٜٓٓىػ) تحقيؽ :إحساف عباس  ،مؤسسة ناصر لمثقاوة  ،بيروت  ،الطبعة الثانية (ٜٓٔٛـ).
ٕٗ.

السيد  :موقع الكتروني  ،عنواف الرابط . ) WWW. ELHASHEMI . COM ( :

ٕ٘.

سير أعبلـ النببلء  :محمد بف أحمد بف عثماف بف قَ ْايماز الذىبي شمس الديف أبو عبد ف (ت:

.ٕٙ

شرح التبصرة والتذكرة  :عبد الرحيـ بف الحسيف بف عبد الرحمف بف أبي بكر بف إبراىيـ العراقي أبو

ٚٗٛىػ) دار الحديث  ،القاىرة (ٕٔٗٚىػ ٕٓٓٙ -ـ) .

الف ؿ زيف الديف (ت ٛٓٙ :ىػ) تحقيؽ  :عبد المطيؼ اليميـ  ،ماىر ياسيف وحؿ  ،دار الكتب العممية
 ،بيروت  ،لبناف  ،الطبعة األولى ٕٖٔٗ( ،ىػ ٕٕٓٓ -ـ) .
.ٕٚ

ال وء البلمع ألىؿ القرف التاسع  :محمد بف عبد الرحمف بف محمد بف أبي بكر بف عثماف،

شمس الديف ،أبو الخير السخاوي (تٜٕٓ :ىػ) ،منشورات دار مكتبة الحياة – بيروت.
.ٕٛ

طبقات الشاوعية الكبرى  :تاج الديف عبد الوىاب بف تقي الديف السبكي (تٚٚٔ :ىػ) تحقيؽ  :د.

محمود محمد الطناحي د .عبد الفتاح محمد الحمو  ،دار ىجر لمطباعة والنشر والتوزيع  ،الطبعة
الثانية (ٖٔٗٔىػ) .
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.ٕٜ

طبقات الشاوعية البف قا ي شيبة  :أبو بكر بف أحمد بف محمد بف عمر بف قا ي شيبة،

تحقيؽ  :د .الحاوظ عبد العميـ خاف  ،دار عالـ الكتب  ،بيروت  ،الطبعة األولى (ٔٗٓٚىػ) .
ٖٓ.

طبقات الشاوعييف طبقات الشاوعييف  :إسماعيؿ بف عمر بف كثير  ،أبو الفداء القرشي البصري ،

ثـ الدمشقي (تٚٚٗ :ىػ) ،تحقيؽ :د .أحمد عمر ىاشـ  ،د .محمد زينيـ محمد عزب  ،مكتبة الثقاوة
الدينية ٖٔٗٔ( ،ىػ ٜٜٖٔ -ـ) .
ٖٔ.

طبقات الفقياء الشاوعية  :عثماف بف عبد الرحمف  ،أبو عمرو  ،تقي الديف المعروؼ بابف الصبلح

(ت ٖٙٗ :ىػ) تحقيؽ  :محيي الديف عمي نجيب  ،دار البشائر اإلسبلمية  ،بيروت  ،الطبعة األولى
(ٕٜٜٔـ) .
ٕٖ.

وتح المغيث بشرح ألفية الحديث لمعراقي  :محمد بف عبد الرحمف بف محمد بف أبي بكر بف عثماف

السنة ،
بف محمد السخاوي شمس الديف أبو الخير (تٜٕٓ :ىػ) تحقيؽ  :عمي حسيف عمي  ،مكتبة ّ

مصر  ،الطبعة األولى (ٕٗٗٔىػ ٕٖٓٓ -ـ) .
ٖٖ.

ووات الوويات  :محمد بف شاكر بف أحمد بف عبد الرحمف بف شاكر بف ىاروف بف شاكر الممقب

بصبلح الديف (المتووى ٚٙٗ :ىػ) تحقيؽ  :إحساف عباس  ،دار صادر  ،بيروت  ،الطبعة األولى
(ٜٗٔٚـ) .
ٖٗ.

كشؼ الظنوف عف أسامي الكتب والفنوف  :مصطفى بف عبد ف كاتب جمبي القسطنطيني المشيور

باسـ حاجي خميفة أو الحاج خميفة (تٔٓٙٚ :ىػ) مكتبة المثنى  ،بغداد (ٜٔٗٔـ) .
ٖ٘.

لب المباب وي تحرير األنساب  :عبد الرحمف بف أبي بكر ،جبلؿ الديف السيوطي (تٜٔٔ :ىػ) ،

دار صادر – بيروت .
.ٖٙ

المباب وي تيذيب األنساب  :عمي بف أبي الكرـ محمد بف محمد بف عبد الكريـ بف عبد الواحد ،

أبو الحسف الشيباني الجزري ،عز الديف ابف األثير (تٖٙٓ :ىػ) ،دار صادر – بيروت .
.ٖٚ

لساف العرب  :محمد بف مكرـ بف عمي  ،أبو الف ؿ  ،جماؿ الديف ابف منظور األنصاري

الرويفعى اإلوريقى (تٚٔٔ :ىػ) دار صادر  ،بيروت  ،الطبعة الثالثة (ٗٔٗٔىػ) .
 .ٖٛمراصد االطبلع عمى أسماء األمكنة والبقاع  :صفي الديف عبد المؤمف بف عبد الحؽ  ،ابف شمائؿ
ّ
القطيعي البغدادي الحنبمي (تٖٜٚ :ىػ) دار الجيؿ  ،بيروت  ،الطبعة األولى (ٕٔٗٔىػ).
.ٖٜ

معجـ البمداف  :ياقوت بف عبد ف الرومي الحموي شياب الديف أبو عبد ف (تٕٙٙ :ىػ) دار

صادر  ،بيروت  ،الطبعة الثانية (ٜٜ٘ٔـ) .
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ٓٗ.

معجـ الشيوخ  :تاج الديف عبد الوىاب بف تقي الديف السبكي (تٚٚٔ :ىػ) تحقيؽ  :د .بشار عواد

 ،رائد يوسؼ العنبكي  ،مصطفى إسماعيؿ األعظمي  ،دار الغرب اإلسبلمي  ،الطبعة األولى
(ٕٗٓٓـ) .
ٔٗ.

المعجـ المختص بالمحدثيف  :شمس الديف أبو عبد ف محمد بف أحمد بف عثماف بف قَ ْايماز

الذىبي (ت ٚٗٛ :ىػ) تحقيؽ  :د .محمد الحبيب الييمة  ،مكتبة الصديؽ  ،الطائؼ  ،الطبعة األولى
(ٔٗٓٛىػ ٜٔٛٛ -ـ) .
ٕٗ.

معجـ المطبوعات العربية والمعربة  :يوسؼ بف إلياف بف موسى سركيس (تٖٔ٘ٔ :ىػ) مطبعة

سركيس  ،مصر (ٖٔٗٙىػ ٜٕٔٛ -ـ) .
ٖٗ.

المنتخب مف كتاب السياؽ لتاريخ نيسابور  :إبراىيـ بف محمد بف األزىر بف أحمد بف محمد

الديف  ،أبو إسحاؽ (تٙٗٔ :ىػ) تحقيؽ  :خالد حيدر  ،دار الفكر
العراقي  ،الصريفيني  ،الحنبمي تقي ّ

لمطباعة والنشر (ٗٔٗٔىػ) .
ٗٗ.

المنتظـ وي تاريخ األمـ والمموؾ  :عبد الرحمف بف عمي بف محمد الجوزي جماؿ الديف أبو الفرج

(ت ٜ٘ٚ :ىػ) تحقيؽ  :محمد عبد القادر عطا  ،مصطفى عبد القادر عطا  ،دار الكتب العممية ،
بيروت  ،الطبعة األولى (ٕٔٗٔىػ ٜٜٕٔ -ـ).
٘ٗ.

المنيؿ الصاوي والمستووى بعد الواوي  :جماؿ الديف يوسؼ بف تغري بردي بف عبد ف الظاىري

الحنفي  ،أبو المحاسف (تٛٚٗ :ىػ) تحقيؽ  :د .محمد محمد أميف  ،الييئة المصرية العامة لمكتاب .
.ٗٙ

نزىة النظر وي تو يح نخبة الفكر وي مصطمح أىؿ األثر  :أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد بف

حجر العسقبلني أبو الف ؿ (تٕٛ٘ :ىػ) تحقيؽ  :عبد ف بف

يؼ ف الرحيمي  ،مطبعة سفير ،

الرياض  ،الطبعة األولى (ٕٕٗٔىػ) .
.ٗٚ

ىدية العارويف أسماء المؤلفيف وآثار المصنفيف  :إسماعيؿ بف محمد أميف بف مير سميـ الباباني

البغدادي (ت ٖٜٜٔ :ىػ) طبع بعناية وكالة المعارؼ الجميمة وي مطبعتيا البيية استانبوؿ  ،دار إحياء
التراث العربي  ،بيروت (ٜٔ٘ٔـ) .
.ٗٛ

الواوي بالوويات  :صبلح الديف خميؿ بف أيبؾ بف عبد ف الصفدي (تٚٙٗ :ىػ) تحقيؽ  :أحمد

األرناؤوط  ،وتركي مصطفى  ،دار إحياء التراث  ،بيروت (ٕٓٗٔىػ ٕٓٓٓ ،ـ) .
.ٜٗ

وويات األعياف وأنباء أبناء الزماف :أحمد بف محمد بف إبراىيـ بف أبي بكر ابف خمكاف البرمكي

اإلربمي أبو العباس شمس الديف (تٙٛٔ :ىػ) تحقيؽ  :إحساف عباس  ،دار صادر  ،بيروت ،الطبعة
السابعة (ٜٜٗٔـ) .
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ٓ٘.

الوويات  :محمد بف ىجرس بف راوع  ،تقي الديف السبلمي (تٚٚٗ :ىػ) ،تحقيؽ :صالح ميدي

عباس  ،د .بشار عواد معروؼ  ،مؤسسة الرسالة – بيروت  ،الطبعة األولى ٕٔٗٓ( ،ىػ) .
ٔ٘.

ويكيبيديا  :موقع الكتروني  ،عنواف الرابط . ) .- ar . Wikipedia . org / wiki ( :
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