
 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 ةــي املجلـر فــد النشــقواع
 

  بدقة، ويكتب عنوانه و 
ً
 ايقدم البحث مطبوعا

ً
بلقبه العلمي  سم كاتبه مقرونا

 نتاا  باللقب ي  الرتتبب الدالي  لعد  النشر لل 
  املرن: 16تكون الطباعة القياسية بحسب املنظومة اآلتية: )العنوان: بحرف /

(، ويكون عد  السطور  ي  الصاحة الواحدة: 12/ الهوامش: بحرف 14بحرف 
 تحت سطر تروي27)

ً
 ،سم املجلةسم الكاتب وااحة بالعنوان و س الصا( سطرا
وسنة النشر، وحين يزيد عد  الصاحات ي  الطبعة األليتة  الل  ورقم العد 

املصورات والخرائط والجداول  للبحوث الخالية من ( صاحة25املجلة عيى )
( صاحة للبحوث املتضمنة لألشياء 30وتحقيق النصوص، و ) ،وأعمال الرتجمة

فوق  ئدة(  ينار عن كل صاحة زا2000تتقاض ي هيئة التحرير مبلغ ) ،املشار إليها
 عن الرسوم املدفوعة عند تسليم البحث للنشر العد ين املذكورين

ً
، فضل

لتغطية ناقات الخبتات العلمية والتحكيم صول عيى ورقة القبول؛ والح
   والطباعة واإلصدار

  
ً
ويعّرف باملصدر واملرجع ي  مسر  الهوامش ، لكل صاحة ترتب الهوامش أرقاما

ثبت )املصا ر واملراجع( اكتااًء بالتعريف ي  لدى وور  ذكره أول مرة، ويلغى 
   موضع الذكر األول 

   عند تقديم البحث يتضمن اإلقرار بأن 
ً
  يقدم الباحث تعهدا

ً
 البحث لبس مألوذا

( بطريقة غيت أصولية وغيت موثقة من الرسائل واألطاريح الجامعية  
ً
 أو بعضا

ً
)كل

 دولية للمعلومات )االنرتنت( من املنشور املشا  عيى الشبكة ال وأوالدوريات، 
 د يتأكللنشر بعد تدقيق رصانته العلمية، و  هيحال البحث إلى لبيتين يرشحان

إلى )محكم(  –إن التلف الخبيتان  –النقل غيت املشرو ، ويحال ته من سلم
   القبول أو الر  للاحص األليت وترجيح جهة

 ال تر  البحوث إلى أصحابها نشرت أو لم تنشر   
  عيى هديتعين 

ً
 آراء الخبتاء ي  مدة أقصاها يعيى الباحث إعا ة البحث مصححا

شهر واحد(، ويسقط حقه بأسبقية النشر بعد ذلك نتيجة للتأليت، ويكون ) 
 CDتقديم البحث بصورته األليتة ي  نسخة ورقية وقرص مكتنز )

ً
( مصححا

 
ً
 وطباعيا

ً
 لغويا

ً
 تصحيحا

ً
ون ي  بحثه مسؤولية ما يك ى الباحث، وتقع عيمتقنا

من األلطاء للف ذلك، وستخضع هيئة التحرير نسخ البحوث ي  كل عد  
يقوم بها لبتاء لغويون مختصون زيا ة ي  الحيطة  ،لقراءة لغوية شاملة ألرى 

والحذر من األغاليط والتصحياات والتحرياات، مع تدقيق امللخصين املقدمين 
األجنبية، وترجمة ما يلزم  من جهة الباحث باللغة العربية أو بإحدى اللغات

   الرتجمة من ذلك عند الضرورة
 

 ))هيئة التحرير((  



 

 الصفحــة  العنـــــوان

 صحيح البخاري أمنوذجًا  مجاليات التواصل الكالمي يف احلديث النبوي

 أ.م.د. حممد ذنون يونس                                                                               
1 - 34 

 هـ ( 328 – 246) –عند ابن عبد ربه األندلسي  التجديد األسلوبي يف اخلطاب الشعري

 أ.م.د. مازن موفق صديق اخلريو   و    أ.م.د. غيداء أمحد سعدون     املمحصات امنوذجًا
35 - 50 

 ًا ــــ  سورة البقرة إمنوذج الثالثيات القرآنية دراسة بالغية

 م.د. قاسم فتحي سليمانأ.                                                                              
51 - 98 

 يف شعر ابن ُمقبل مجاليات األنساق الضدية

 أ.م.د.آن حتسني اجلليب                                                                               
99 - 128 

 يقاعيةإوعي دراسة بشعر الشمردل الري

 أ.م.د. نهى حممد عمر   و  م.م. نور خملف صاحل                                              
129 - 166 

: )اللهم اسلمت نفسي  ()دعية النوم قوله أالرتابط النحوي والتماسك النصي يف 

 عبد اهلل خليف خضري احليانيم.د.                                          ًاامنوذج .....(
167 - 184 

 )دراسة يف معجمه الشعري( ديوان املعتمد بن عباد

 م.د.فـواز أمحد حممد صاحل                                                                         
185 - 222 

 )مناذج تطبيقية( تفهامية يف القرآن الكريماحِلجاج يف بناء اجلملة االس

 م.م.سعد موفق سعيد                                                                                
223 - 244 

 اللغة الشعرية يف شعر املتنيب

 ارق حسني علي النعيميم.م.ط                                                                        
245 - 264 

  ووء مقدمة جام  البيان للطرييف وجوه مطالب التفسري

 أ.م.د. عبدالستار فاول خضر النعيمي                                                              
265 - 296 

 ليليةمفهوم التسامح يف اجملتمعات املدنية على ووء الفقه اإلسالمي دراسة حت

 أ.م.د. ميكائيل رشيد علي الزيباري                                                                 
297- 320 

 هـ(790عند اإلمـام الشـاطبـيِّ) أثـر الرؤيـة السيـاقية يف داللـة العـامِّ

 م.د. عمار غامن حممد املوىل                                                                         
321- 360 



 

 محاية احليوان يف القانون العراقي القديم

 أ.م.د. عبدالرمحن يونس عبدالرمحن اخلطيب                                                 
361- 380 

 انتشار اإلسالم يف بالد ماوراء النهر

 أمحد عبدالعزيز حممود أ.د.                                                                        
381- 402 

 حتى نهاية القرن السادس احلياة العلمية يف بالد القفقاس )ارمينية واذربيجان(

        اهلجري/الثاني عشر امليالدي

 د كامل مرعيعما د.م. و د.حممد عبداهلل امحد أ.م.                                              

403 - 434 

 مكانة األحباش يف السنة النبوية 

 أ.م.د.بشار اكرم مجيل                                                                               
435- 450 

 دراسة تارخيية 1945-1905التأمني االجتماعي يف بريطانيا 

 أ.م.د. اياد علي اهلامشي                                                                             
451- 488 

 م (867هــ /253)ت آراء ابن اجلوزي يف الشيخ الصويف سري السقطي

 أ.م.د. عبد القادر امحد يونس                                                                      
489- 510 

البن  خمطوطة املنتهى يف وفيات أولي النهى يات يف العصر اململوكيخمتصر كتب الوف

 .م.د. رائد أمري عبداهلل الراشدأ         (ام) امنوذًج 1469هـ/ 874محزة الدمشقي )ت 
511- 550 

 وموقف الواليات املتحدة االمريكية منها 1993_1991عملية السالم يف الشرق األوسط 

 امحد خضر املعماري و م.د. عبد الرمحن جدوع سعيد التميمي م.د. حممود                
551- 584 

املغولي )تاريخ  احلوليات السريانية مصدرا لدراسة تاريخ املوصل يف فرتة االحتالل

 م.د.هدى ياسني يوسف الدباغ      م(1286هـ/  685الزمان( البن العري أمنوذجا)ت
585- 614 

ركة العلمية من مطل  القرن السادس  حتى َأواخر إسهامات علماء حصن كيفا يف احل

 اخلامس عشر للميالد -القرن التاس  للهجرة/ الثاني عشر 

 قيس فتحي امحد                              .نشوان حممد عبداهلل  م.د .م.د                                              

615- 640 

 دراسة يف سريته العلمية م(1267هـ/666)ت ن املوصلياألديب عفيف الدين علي بن عدال

 م.د. حنان عبد اخلالق علي السبعاوي                                                             
641- 658 



 

دراسة ميدانية يف معمل األلبسة اجلاهزة  2003معوقات املرأة العاملة املتزوجة منذ عام 

 أ.م.د. مجعة جاسم خلف                                            وصل/ ولدي / يف  مدينة امل
659- 688 

 )حبث ميداني يف مدينة املوصل( االثار النفسية واالجتماعية للمووة

 م.ابتهال عبد اجلواد كاظم                                                                           
689- 716 

 حتليلية –دراسة اجتماعية  االنسان لدى ابرز مفكري العقد االجتماعي حقوق

 م. ريم أيوب حممد                                                                                   
717- 752 

دراسة ميدانية يف مدينة  الثقافة الصحية لألسرة وأثرها على عملية التنمية االجتماعية

 م. هناء جاسم السبعاوي                                                                       املوصل
753- 786 
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 السادس القرن مطلع إسهامات علماء حصن كيفا يف احلركة العلمية من 

 عشر للميالد اخلامس -عشر  الثانيللهجرة/  التاسعالقرن  َأواخر حتى

اهللنشوان حممد عبد .م.د

قيس فتحي امحد  .م.دو  

 

2/5/2018 تأريخ القبول:   2/4/2018 تأريخ التقديم:  
 :حصن كيفا 

ضفة نهر دجلة بيي  جيييرب بي  عمير فميقييقرتي  فتءيد جييا مي  دييقر مدينة تقع على       
يتحهيق  (2)فالمنسفب إليهق يكنى بحصكفي بفتح الحيقا فسيكف  الصيقد فييتح الكيق   (1)بكر 

( ( عليى ييد القق يد عييق  بي   ينم )الءرب المسلمف  أيقم الخليفة عمر ب  الخطقب )
 . (3)ة هشقم ب  عبدالملكصلحق، كق  بهق اتطقعقت عدب منهق أتطقع الخليف

فتيد ككرهيق المييرخي  بكتيقبتهم ففصيففهق بفصيق  عيدب أجمءيت عليى اهميتهيق منهيق         
م(: )حصيي  كيفييق فيقييقح كيبييق فأننهييق أرمنييية فهييي بلييدب 1228/ھ626مييق تييفح الحمييف  )ت

فتلءة عنيمة مشرية على دجلة بي  آمد فجييرب ابي  عمير مي  دييقر بكير فهيي كقنيت كات 

                                                 

  لموصل ./ جامعة اآلدابكلية ا /التاريخقسم 
 تربية نينوىل العامة مديريةال . 

ديسيي   ، دار الطبقعيية السييلطقنية ، )بييقري  :  تقييفيم البلييدا  ، ت : رينييفد فمقلييك كييفكي ( أبييف الفييداا، 2)
هييييي / 1400اللبييييقب يييييي تهييييكيب اصنسييييقب ، دار صييييقدر ،) بيييييرفت : ، ابيييي  ا، ييييير، 281، صم(1850
صيييبح اصعشيييى ييييي كتقبييية اقنشيييقا ، تحقيييير : عبيييد القيييقدر يكيييقر، فيارب ، القلقشيييند ، 1/369، م(1980

تفضيح المشيتب  ييي ضيبط أسيمقا اليرفاب فأنسيقبهم  ، ، اب  نقصرالدي7/292،( 1981ال ققية ، ) دمشر : 
 1م (، ط1993فألقيييييقبهم فكنيييييقهم ، تحقيييييير : محميييييد نءييييييم الءرتسفسيييييي، ميسسييييية الرسيييييقلة ،) بييييييرفت : 

،3/262. 
م (، 1998اصنسيييقب ، تحقيييير : عبيييد اا عمييير البيييقرفد  ،  ، دار الفكييير ،) بييييرفت : ( السيييمءقني ، 3)
صعيييق  فأنبييقا أبنييقا اليمييق  ، تحقييير : إحسييق  عبييق  ، دار ال ققييية ، فييييقت ا، ابيي  خلكييق ، 1،2/227ط

، (1993الييب اللبييقب يييي تحرييير اصنسييقب ، دار صييقدر ، )بيييرفت : ،السيييفطي،6/210،(1971)لبنييق  :
 .249ص
 .15-3/14،م(1977مءجم البلدا  ، دار صقدر ، )بيرفت : الحمف  ،  (1)
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فعلى دجلتهق تنطرب لم أر يي الب د التي رأيتهق أعنم منهيق فهيي طيقر فاحيد يكتنفي  جقنبي  
 . (1)طقتق  صغيرا (

فككييير ابييي   ( 2)م( أنييي  مييي  أحصييي  المءقتيييح 1232هيييي /630فتيييقح ابييي  ا، يييير،)ت        
 فككيييييري الشيييييي  ربيييييفب (3)م(،( تلءتهيييييق بحنهيييييق حصيييييينة شيييييقهقة 1282هيييييي / 681خلكيييييق )ت 

فاشييييقر الييييي  كيييي  ميييي  أبييييف  (4)(، بحنيييي  ميييي  اعجييييب حصييييف  الييييدنيق م1327هييييي / 727)ت 
م (،  بحنييييي  ييييييي  قيييييية 1348هيييييي/ 749م(،ابييييي  اليييييفرد  )ت 1331هيييييي / 732الفيييييداا)ت 
  (6)م( بحنهق تلءة حصينة 1678هي / 1089)ت فتقح عنهق اب  الءمقد الحنبلي( 5)الحصقنة 
فتيد اشيتهر بكفني  كيق   (7) فتد ضم حص  كيفق مسيجد جقمءيق ف يافيية إليى جقنبي          

ك ييير مييق يقصييدي البييقح ي  عيي  الصيييد ميي  ا،مييراا ف يييرهم يتشييهر بيي  صيييد طيييفر الحجييح 

                                                 

 .265/ 2( نفس  ،1)
 ،(ھ1415قمح يي التقري ،  تحقير : عبد اا الققضي ، دار الكتب الءلمية ، )بييرفت:الكاب  اص ير، ( 3)
 .444/ 7، 2ط
 .210/ 6( فييقت اصعيق  ،4)
م(،  نخبيية 1327هييي / 727شييي  الربيفب ، شييم  الييدي  أبيف عبييداا محميد أبييي طقلييب اصنصيقر  )ت  (5)

، م( 1865اطفريييييييية ، )بطرسيييييييبفر  : اليييييييدهر ييييييييي عجق يييييييب البييييييير فالبحييييييير ، مطبءييييييية اصكقديميييييييية اقمبر 
، دار  1مراصد ا،ط ع على أسمقا اصمكنة فالبققع ، ت : علي محمد البجقف  ، ط.البغداد  ، 192ص

 .1/407، م(1992الجيح ،)بيرفت : 
م (، تيييقري  ابييي  اليييفرد  ، دار الكتيييب 1348هيييي/ 749ابييي  اليييفرد ، ييييي  اليييدي  عمييير بييي  منفييير)ت ( 6)

المختصييير ييييي أخبيييقر أبيييف الفيييداا ، ، 2/154، 1م ، ط1996 -هيييي 1417 -رفت لبنيييق  / بيييي -الءلميييية 
 .444/ 1،، المطبءة الحسينية، )الققهرب : د.ت(  1البشر ، ط

م(، شييكرات 1678هييي / 1089ابيي  الءمييقد الحنبلييي ، شييهقب الييدي  أبييي الفيي ح عبييدالحي بيي  أحمييد)ت( 8)
، دار ابي  ك يير ،  1فط ف محميفد اصرنيقففط ، طالكهب يي أخبقر م  كهيب ، تحقيير : عبيدالققدر اصرنيقف 

 .4/169،م(.1992)بيرفت : 
م( ، كتييقب 1147هييي/  584ابيي  منقييك، مييييد الدفليية أبييف منفيير أسييقمة بيي  مرشييد الكنييقني الشيييير )ت (7)

 .171/ 1،1م (، ط1999 -هي  1420ا،عتبقر ، دار الكتب الءلمية ،) بيرفت : 
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فالييييدراو ، فطييييير المييييقا فمءييييي الجبييييح كييييقنفا يءملييييف  لهييييق شييييبقكق  فيمييييدفنهق يييييي اصفدييييية 
 (1)فيطقردفنهق يتقع يي تلك الشبقك فهي ك يرب فككلك عريت بك رب صيد اصرانب ايضق  

 هامات علماء حصن كيفا بالحركة العلمية اس
بيري يييي حصيي  كيفيق الءديييد ميي  اصيحقب الءلييم فالمءرييية مي  يقهييقا فعلمييقا فتضييقب         

فادبقا فكقتيب فشيءراا فخطبيقا ف ييرهم  كيق  لهيم دفر مهيم ييي رييد الحركية الءميية الءربيية 
 حث بءفن  تءقلى .فاقس مية بمنجيات مختلفة يي ينف  المءرية سنككري يي  نقيق الب

 
 

 
 (2)صور تبين بقايا حصن كيفا 

                                                 

 .197/ 1( نفس ،1)
(1) http://iraqmarshrestoration.blogspot.co.uk/p/press-release-doga-dernegi    
-support-for.html. 
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 يحيى بن سالمة الخطيب الحصكفي
اصديييييب مءييييي  الييييدي  أبييييف الفضييييح يحيييييى بيييي  سيييي مة بيييي  الحسييييي   بيييي  محمييييد           

رحيح ( 2)م( فنشيقا بحصي  ك يفيق 1066/ ھ459سينة )( 1)الخطيب الحصكفي ، ُفِليد  بطنييب  
علييى الخطيييب أبييي يكريييق التبريييي  يقييراا (  3)بهييق اصدب   يييي طلييب الءلييم يقييدم بغييداد يحخييك

فتيرأ ( 4)( فأجيقد ييي  ھمققمقت  فأتقن  حتى مهر يي  فترأ الفق  على ميكهب اقميقم الشيقيءي )
 (5)كتب الفضق ح ايضق 

                                                 

: بفيتح الطيقا المهمليية فسيكف  النيف  فييتح اليييا  ييي آخرهيق هيقا سييقكنة يهيي بلييدب صيغيرب بييديقر طنزة ( 1)
قيقت الشيقيءية طب،السيبكي،  210/ 6اب  خلكق  ، فييقت اصعيق  ،  ينظر: بكر تقع اعلى جييرب ب  عمر،

/  7،   7م( ،ط1999الكبرى ،تحقير: مصيطفى عبيدالققدر أحميد عطيق ، دار الكتيب الءلميية ، )بييرفت : 
سييير أعيي م النييب ا ، تحقييير : شييءيب ، الييكهبي ، 169/ 4، ابيي  الءمييقد الحنبلييي ، شييكرات الييكهب ،330

 .320/ 20، 1( ، طهي 1413اصرنقيفط ، محمد نءيم الءرتسفسي، ميسسة الرسقلة ،) بيرفت : 
(،  1358المنيتنم ييي تيقري  المليفك فاصميم ، دار صيقدر ،) بييرفت :  : ابي  الجيفي  ،ترجمتز  ينظر( 2)
خريدب القصر فجريدب الءصر تسم شءراا ب د الشيقم ، تحقيير : د. شيكر  ، اصصبهقني ، 128/ 18، 1ط

مءجيم اصدبييقا أف إرشييقد لحمييف  ، ، ا9/472،  م (1955هييي / 1375ييصيح ، المجمييع الءلمييي الءراتيي ،) 
، ابي  ا، يير، اللبيقب 624/ 5، 1م(، ط1991اصرييب إليى مءريية اصدييب ، دار الكتيب الءلميية ،)بييرفت :

 20، اليكهبي ، سيير أعي م النيب ا،205/ 6،اب  خلكيق  ، فيييقت اصعييق  ،369/ 1يي تهكيب اصنسقب ،
، ابيي   330/  7، السييبكي، طبقييقت الشييقيءية الكبييرى،58/  2، ابيي  الييفرد  ، تييقري  ابيي  الييفرد  ،320/ 

تبصيييير المنتبييي  بتحريييير ، ابييي  حجييير الءسيييق ني، 16/ 6، 262/  3نقصييير اليييدي ،  تفضييييح المشيييتب  ، 
 3،المشييتب  ، تحقييير : عليييي محمييد البجييقف  ، محميييد علييي النجييقر،  المكتبييية الءلمييية  ،) بييييرفت / د.ت(

 .169/ 4، اب  الءمقد الحنبلي ، شكرات الكهب ،328/  5،  ، اب  تغرى برد ، النجفم الياهرب870/
 169/ 4، اب  الءمقد الحنبلي ، شكرات الكهب ،624/ 5( الحمف  ، مءجم اصدبقا،3)
، السييييبكي، طبقييييقت 205/ 6، ابيييي  خلكييييق  ، فييييييقت اصعيييييق  ،128/ 18( ابيييي  الجييييفي  ، المنييييتنم ،4)

 .330/  7الشقيءية الكبرى،
 .320/  20ع م النب ا،( الكهبي ، سير أ5)
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تييييفلى يحيييييى بيييي  سيييي مة فنييييق   عييييدب منهييييق تفلييييي   منصييييب القضييييقا  بمدينيييية           
صين   (2)فكيق  المفتيي بيديقر بكير ييي عصيري ( 1)قبة فاقيتيقا ميقيقرتي  كمق فلي بهق الخط

نشيييقا الخطيييب فالشيييءر منهيييق عميييدب ا،تتصيييقد ييييي  يحييييى بييي  سييي مة  ييييي اليييننم فالن ييير فا 
 فم  شءري ( 5)فديفا  شءر رسق ح (4)فل  ديفا  خطب ( 3)النحف

 يتهق ر دافاا لف كقنت الدنيق  بحجمءهق          تبقي علينق فيحتي ر               
 (6)مق كق  م  حر حر أ  يكح لهق        يكي  فهي متقع يضمحح  دا              
فتد افرد القلقشند ، نسخة م  رسقلة أبيي الفضيح يحييى بي  جءفير بي  الحسيي             

ب  محمد الحصكفي رحم  اا سمقهق عتقب الكتقب فعقيقب اصلقيقب المشيتملة عليى أصيفح 
هيي عيكير  مي  فيراا النصيبة فكتقبهيق فكبيراا الدسيفت فأربقبهيق فأفاخيي الغريب فاق راب ف 

الييدفح فأطنقبهييق فنييفاب الييدفافي  فأنيقبهييق فجبييقب بيييفت اصمييفاح فالسييءقب يييي يم نشيير اصحييفاح 
فسقسيية الممقلييك فصييح  أسييرار المملييك الشييقمخي  بييحنف  التييي  فالكبريييقا فالسييقحبي  كيييفح 

البهيقا فالغيقيلي  عي  ييرف  الءي ا اليكي  تبيفيفا السييدد الءجب فالخي ا الرايلي  يي حلح 
مييي   يييير سيييداد فتسييينمفا الرتيييب بييي  إعيييداد يكيييحنهم الحقصيييب فعيييدف اا المنقصيييب شيييغلهم 
اصشيير فالفجييفر فكييح علييى بسييطت  يجييفر همهيييم محييح اصجييراح فشيي  الييراح بقلمييقا القيييراح 

صبنيية فاليييقدب ييي الرتيير فالكيراع فامتطقا المرد فالءتقر الجرد أملهم تنجيد اصينيية فتشيييد ا

                                                 

، السيبكي، طبقيقت الشيقيءية 205/ 6، اب  خلكق  ، فييقت اصعييق  ،624/ 5(الحمف  ، مءجم اصدبقا،1)
 .169/ 4، اب  الءمقد الحنبلي ، شكرات الكهب ، 330/  7الكبرى،

، سييير  ، الييكهبي286/ 2، ابيي  ا، ييير، اللبييقب يييي تهييكيب اصنسييقب ، 4/76( السييمءقني ، اصنسييقب ، 2)
 .321، 320/  20أع م النب ا،

 .  38/71، الكهبي ، تقري  اقس م ، 7/330( السبكي، طبققت الشقيءية الكبرى ، 3)
 .  320/ 20( الكهبي ، سير أع م النب ا، 4)
، ابيي  الءمييقد الحنبلييي،  6/205، ابيي  خلكييق  ، فييييقت اصعيييق  ، 5/624( الحمييف  ، مءجييم اصدبييقا، 5)

 .4/168 شكرات الكهب،
البلغة يي تراجم أ مة النحف فاللغة ، تحقير : محميد المصير  ، جمءيية إحييقا التيراث ( الفيرفي أبقد  ، 6)

النجفم الياهرب يي ملفك مصر فالقيقهرب ، اب  تغرى برد ، 1/239، 1(، ط 1407اقس مي ،) الكفيت : 
 . 7/ 5،، فيارب ال ققية فاقرشقد القفمي ،  )مصر/ د:ت(
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فالخييفح فا،تبييقع فلييي  بغييقح ك ييرب خيييح فبغييقح بمييق بييقعفي ميي  الييفرع فالديقنيية فأضييقعفي ميي  
 (1)الءفة فالصيقنة تد ملكفا الدنيق على  رب  فنقيسفا ييهق الس طينق  

بييف فميي  الييكي  رففا عنيي  أبييف عبييد الييرحم  عسييكر بيي  أسييقمة النصيييبي ببغييداد فأ         
الحسيي  علييي بيي  مسييءفد اقسييءرد  بقلرتيية فأبييف الخييير سيي مة بيي  تيصيير الضييرير بقلءيية 
جءبييير فالخضييير بييي   يييرفا  الضيييرير اصدييييب بيييبل  فسيييقعد بييي  يضيييق ح المنبجيييي بنيسيييقبفر 

 (2)ف يرهم 
/ ھ597فلمبلييع علميي  يقييد اشييقر الييي  الءديييد بقلمييدح فال نييقا ميينهم اصصييبهقني )ت         
ن  " عّ مة اليمق  يي علم  ، فمءر ُّ الءصير ييي ن يري فننمي  ، بيح م( الك  تقح ع1200

ييح  المءييرّ  بفضييل  فيهميي  ، فبييّك الحرييير  برّتيية طبءيي  ، فتييفب سييجء  ، فجييفدب شييءري ،  ي ض 
ف يارب أدب  ، فانفرادي بحسلفب  ييي الشيءر فمكهبي  ، لي  الترصييع البيديع ، فالتجنيي  النفيي  

الجيييح الرتييير ، فالمءنييى السييهح الءمييير ، فالتقسيييم المسييتقيم ، فالتطبييير فالتحقييير ، فاللفيين 
، فالفضييح السيييق ر المقييييم ، فالميييكهب الُميييكاه ب ، فالقيييفح المهيييّكب ، فالفهيييم الشيييهم ، فالفكييير 
البكر ، فالققيية الشقيية ، كحنهق الءقيية فالمءيشة الصقيية ، فالرِفّ  الرِفّ  ، فالينيد اليفر  ، 

ع يي الفي  بي  دّر الحي  ، فدّر المي  ، تيفد الشعيءرى أنهيق ِشيءقر فالخقطر الجرّ  ، الجقم
شييءري ، فالن ييرب أنهييق ن ييقر ن ييري، فاليُّهييرب أنهييق كفكييب سييمق   ، فالمشييتر  أنيي  مشييتر   نق يي  ، 
يييح عيييف  منقطقهيييق بيييدّر  ِني يييت الغقنييييقت عييي  ت  يييده  بفرا يييدي، فأحّبيييت الخصيييفر أ  تفش    

ي عيييف  مءقنييي  ، ف بطييت أحييدار الحسييق  أحييدار محقسيين  م ناِطقيي  ، فحسييدت عيييف  الغييفان
فحدا ر تفايي  ، مق يقرر ميق ييقرتي  ، بيح كيق  منيلي  محيط  رحيقح المسترشيدي  المسيتفيدي  

 (3)̏ ، فكنت أحب لققا ي 
(هييف إمييقم يقضييح ييي علييفم شييتى فكييق  م1200/ ھ597)تفتيقح عنيي  بيي  الجيفي          

فشقر الي  ييقتفت الحميف  (4) ح المءجبة المليحة الصنقعةيفتي فيقفح الشءر اللطي  فالرسق
                                                 

 .230/ 14لقشند ، صبح ا،عشى، ( الق1)
 .2/286، اب  ا، ير، اللبقب يي تهكيب اصنسقب ، 2/227( السمءقني ، اصنسقب ، 2)
 .472 -471/  9( اصصبهقني ، خريدب القصر فجريدب الءصر ، 3)
 .128/  18، المنتنم ، ( اب  الجفي 4)
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نشيقا الخطيب 1225/  ھ626)ت م( كق  يقيهق نحفيق كقتبق شقعرا ، فبرع يي الننم فالن ر فا 
(1) 

م( بحنيي  أحييد أيقضييح الييدنيق فكييق  إمقمييق بقرعييق 1232/ھ630فمدحيي  ابيي  ا، ييير )ت        
 (2)كيري ييي ااييقر بيقلننم فالن ير فالخطيب يي تفح الشءر جفاد الطبع رتيير القيفح اشيتهر ك

ف إمقمييييق يقضيييي  حسيييي  الشييييءر رتييييير الطبييييع سييييقر شييييءري يييييي اصتطييييقر فشييييقع ككييييري يييييي 
 (4)فرسق ح جيدب مشهفرب  (3)اصمصقر
فللخطيب الميككفر الخطيب المليحية م( بقفل  1282/ ھ681فككري اب  خلكق  )ت         

يقدتي  إليى أ  تيفييفالرسق ح المنتققب فلم ييح على ريقست  فج فصيف  بي  ك يير)ت   (5) لت  فا 
اميييييق  (6)م( بقصميييييقم ييييييي عليييييفم ك ييييييرب مييييي  الفقييييي  فااداب فاليييييننم فالنيييييق ر1373/  ھ774

"بقلشي  اقمقم الءيقلم مءيي  اليدي  تيقو الءلميقا  م( يقد فصف 1418/ ھ821القلقشند   )ت
  ابيييي  تغييييرى بييييرد  فشييييقر الييييي (7) خطيييييب الخطبييييقا يييييي  اص ميييية تييييدفب الشييييريءة الصييييدر"

 م( "فكق  إمقمق يي كح ي  فل  أدب فترسح فشءر فم  شءري 14469/ ھ874)ت
 تبقي علينق فيحتي ريتهق ر دا 0000فاا فلف كقنت  الدنيق بحجمءهق 

 (8)يكي  فهي متقع يضمحح  دا   0000مق كق  م  حر حر أ  يكح لهق     
 يلي   لي  منك  تفلفا  كبد  0000تققسمفا  يفم  الفداع  كبد                  

 ( 9)نيلفا فمقا عيني فردفا   0000على الجفف  رحلفا فيي الحشقا          

 فم  شءري ايضق 
                                                 

 .624/ 5( الحمف ، مءجم اصدبقا ، 1)
 .227/ 2،  ( السمءقني ، اصنسقب2)
 .76/ 4نفس  ،( 3)
 .426/ 9الكقمح ، ( اب  ا، ير ، 4)
 .210/ 6فييقت اصعيق  ، ( اب  خلكق  ، 5)
، دار المءريية  6البداية فالنهقية ، تحقير : عبدالرحم  ال كتي فمحمد  قي  بيضف  ، طاب  ك ير ،  (6)

 .238/  12،م(2001ه/1422، )بيرفت : 
 .230/ 14ى ،صبح اصعش( القلقشند ، 7)
 .328/  5( اب  تغرى برد  ، النجفم الياهرب ، 8)
 .238/ 12( اب  ك ير ، البداية فالنهقية  ،9)
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 يق حبكا كاك الغياح اص يد 0000تيمني منهم  ياح أ يد 
 ممرد فخدي مفرد 0000حسقم  مجرد فصرح                        
 مبلبح مءقرب مجءد 0000احمرار خدي  فصد   يفر                     
 (1)كقنمق نكهت  فريق  . . . مسك فخمر فال نيق برد                      

اجمءت المصيقدر التقريخيية التيي ترجمية ليحييى بي  سي مة عليى ا  فيقتي  كقنيت سينة      
 . (2)م( بميقيقرتي 1156/ ھ551)ت

 األمام مجد الدين  داود بن محمد بن أبي خالد
الققضيي اصمييقم مجييد اليدي   دافد بيي  محمييد بي  الحسييي  بيي  أبيي خقلييد أبييف سييليمق          

طلييب (  3)م( 1099/ ھ493الفقييي  الشييقيءي تقضييي حصيي  كيفييق فلييد بقلمفصييح يييي سيينة ) 
الءلييم  فرحييح يييي سييبيح تحصيييل  يقييدم الييى بغييداد يحخييك الحييديث عيي  مجمفعيية ميي  شيييفخهق 

 م تصيد خراسيق  فأتيقم بميرف ميدب فسيمع بهميق الحيديث  (4)منهم، أبف الققسم ب  بيق  الرياي 

                                                 

 .18/129( اب  الجفي  ، المنتنم ، 1)
/ 9، الكقمييح ، 369/  1،ابيي  ا، ييير ،اللبييقب يييي تهييكيب اصنسييقب، 624/ 5( الحمييف ، مءجييم اصدبييقا،2)

تيقري  اقسي م ففيييقت المشيقهير فاصعي م ، ابي  خلكيق ، ، 321/ 20، ، الكهبي، سير أعي م النيب ا426
، ابييي  72/ 38، هيييي( 1407، تحقيييير : عمييير عبدالسييي م تيييدمر  ، دار الكتيييقب الءربيييي ، )بييييرفت :  1ط

 .168/ 4الءمقد الحنبلي ، شكرات الكهب ،
، تحقيير : محيب اليدي   تقري  مدينة دمشر فككر يضلهق فتسمية م  حلهيق مي  اصمق يح( اب  عسقكر ، 3)

،  ابييي  منقيييك، ا،عتبيييقر، 3/506، (1995أبيييي سيييءيد عمييير بييي   رامييية الءمييير ، دار الفكييير ، ) بييييرفت : 
، م (1980تقري  اربح ، تحقير : سقمي ب  سيد ، فيارب ال ققية فاقعي م ، ) الءيرار : ، اصربلي ، 1/174
بغييية الطقلييب يييي تييقري  حلييب ، ت : سييهيح  ، ابيي  الءييديم ،40/118الييكهبي ، تييقري  اقسيي م ، ،1/276

 .7/3464،يكقر ، دار الفكر ، )دمشر : د.ت( 
، الييكهبي، تييقري  7/3465، ابيي  الءييديم ، بغييية الطقلييب،188/ 17( ابي  عسييقكر ، تييقري  مدينيية دمشيير،4)

 .7/3465، اب  الءديم ، بغية الطقلب ، 40/118اقس م، 
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ايضق م  أبي منصفر الكراعي، فأبي طقهر الفضح بي  عمير بي  أحميد النسيق ي المءيرف  
                (1)بقلصفيي  
يبلع المراتيب الءلييق ييي الءليم يقصيدي طلبية الءليم لاييقدب فالتحصييح مي  الءدييد مي          

يقيييد أجيييقي أبيييي الفتيييفح عبيييد اا بييي  أبيييي (  2)  فمسيييمفعقت  المختلفييية البليييدا  يحجيييقيهم بكتبييي
المنفر المبقرك الخياعي  م البغداد  ، جميع ' كتيقب البخيقر  ' برفايتي  عي  الشيي  اقميقم 
أبيييي إسيييحقر إبيييراهيم بييي  إسيييمقعيح بييي  إسيييحقر الياهيييد الصيييفقر ، فكتيييقب ' الشيييهقب ' عييي  

 (3)غربييي ممييق سييمء  ببغييداد فكتييقب ' المققمييقت ' الشييي  ا،مييقم نقصيير الييدي  القيرفانييي الم
رفى عنيي   أبييف الققسييم بيي  صصييرى ، فالققضييي أبييف نصيير بيي  الشيييراي  فأجييقي البهييقا عبييد 

 (4)الرحم  
حيدث بدمشيير فالمفصيح حلييب ف يرهميق ميي  اليب د بكتييب عيدب منهييق صيحيح البخييقر        

مهمية منصيب القضيقا يتيفلى تضيقا فلمبق  علمي  يقيد انيطية اليي  (  5)ينتفع ب  طلبة الءلم  
فتيييفيي ييييي ييييفم عييييد اصضيييحى سييينة ) (  6)دمشييير  ييييرب ميييرب فالقضيييقا بحصييي  كيفيييق ايضيييق 

 ( 7)م( 1177/ ھ573ت
 ابن األعة
الشيييري  شييير  اليييدي  ا،شييير  ابييي  اصعيييي بييي  هقشيييم الحسيييني الرمليييي المءيييرف         

المدينيييية تريييييب ميييي  سيييينة بقلنقتليييية النسييييقبة المقيييييم بحصيييي  كيفييييق مفلييييدي بحمييييرا  بييييي  مكيييية ف 
                                                 

، ابيي  الءييديم ، 118/ 40، الييكهبي،  تييقري  اقسيي م ،188/ 17( ابيي  عسييقكر ، تييقري  مدينيية دمشيير ، 1)
 .7/3465بغية الطلب ،

 .119/ 40( الكهبي، تقري  اقس م ،2)
 .266، 265/ 1( اصربلي ، تقري  اربح ،3)
 .119/ 40( الكهبي ، تقري  اقس م  ،4)
، اليييكهبي ، 7/3465، ابيي  الءيييديم ، بغييية الطقلييب ، 188/ 17( ابيي  عسييقكر، تييقري  مدينييية دمشيير  ،5)

 .40/118تقري  اقس م ، 
، اصربليي ، تيقري  119/ 40، اليكهبي ، تيقري  اقسي م ،188/ 17( اي  عسقكر، تقري  مدينة دمشير، 6)

 .7/3464، // اب  الءديم ، بغية الطقلب ، 1/267اربح ،
، اليييكهبي، 7/3465، ابييي  الءيييديم ، بغيييية الطقليييب ، 188، 17( ابييي  عسيييقكر، تيييقري  مدينييية دمشييير،  7)

 119889/ 40تقري  اقس م ، 
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م(، رحيييح ييييي طليييب الءليييم إليييى بييي د المغيييرب فالمشيييرر فاصنيييدل  فصيييقلية 1136/ھ530)
 (1)فمصر فأكربيجق  ،كق  حس  الشكح لم ات  على سنة فيقت  

 سديد الدين ابن رقيقة
سييديد الييدي  محمييفد بيي  عميير بيي  ابييراهيم المءييرف  بييقب  رتيقيية لييم نقيي  علييى فلدتيي         

يقيد تتلميك عليى ييد الشيي  عبيد  (2)ي حص  كيفق، عر  عن  براعت  يي الطيب التي كقنت ي
يييكاعت شييهرت  بقلجراحيية فطييب الءيييف  ، فعيير  عنيي  ايضييق مءريتيي   (3)السيي م المييقرديني 

ليي  الءديييد ميي  التصييقني  الطبييية منهييق  (4)بءلييم التنجيييم فعلييم الحيييح )الميكقنيييك فالفيييييقا( 
ف)ارجفيات كليييييقت القييييقنف  ،بيييي  سييييينق( ف كتييييقب كتييييقب )لطيييي  السييييق ح فتحيييي  المسييييق ح(

)يييردف  النييدمقا( ف)الءيير  المطليييفب يييي تييدبير المييحكفح فالمشيييرفب( كقنييت فيقتيي  سييينة 
 . (5) م(1237/ھ635)

 موسى بن ةكريا بن صاعد الحصكفي
اقمييقم الء ميية صييدر الييدي  مفسييى بيي  يكريييق بيي  إبييراهيم بيي  محمييد بيي  صييقعد          

 (7)م( يييي حصيي  كيفييق ،1185/ ھ581فلييد سيينة )ت( 6)لفقييي  الحنفييي الحصييكفي الققضييي ا
طلب الءلم يي بلدي ف يري يحخك ع  الشي  اقمقم ايتخقر الدي  أبيي هقشيم عبيد المطليب بي  

                                                 

 .1878/ 4( اب  الءديم ، بغية الطقلب ، 1)
، (1989، عقلم الكتب ، مكتبة النهضة الءربية ،)بييرفت : 1مءجم الءلمقا الءرب ، ط( الفرد ، بقتر ، 7)

 . 15، 6ص
مكتبية الحييقب ،)بييرفت عييف  اصنبيقا ييي طبقيقت اصطبيقا ، ت : نييار رضيق ، دار ( اب  أبي أصيبءة ، 8)

 .703، ص :د.ت(
 . 15، 6( الفرد ، بقتر أمي  ، مءجم الءلمقا الءرب، ص9)
 .717( اب  أبي أصيبءة ، عيف  اصنبقا ، ص 10)
الجفاهر المضية يي طبققت الحنفية ، دار مير محمد كتب خقن  ، )كراتشي : د. ( اب  أبي الفيقا ، 6)

تحقير: الشي   شرح مسند أبي حنيفة، الهرف ، 456/ 47 م ، ، الكهبي ، تقري  اقس 184/ 2، ت(
 .9، ص1م(،ط 1985خليح محيي الدي  المي  ، دار الكتب الءلمية ، )بيرفت : 

 .8، الهرف  ، شرح مسند أبي حنيفة ، ص 184/ 2( اب  أبي الفيقا ، الجفاهر المضية ، 7)
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 ييم رحييح الييى   (1)الفضييح بيي  عبييد المطلييب الهقشييمي كتييقب الشييمق ح للترمييك  يييي الحييديث ،
 ييم  (2)حمييقي فأتييقم بهييق فاخييكا عيي  علمق هييقحلييب فأتييقم بهييق فاخييكا عيي  علمق هييق  ييم خييرو إلييى 

فأتييقم بهييق يييى خدميية الملييك الصييقلح أيييفب ابيي  محمييد،  (3)رحييح إلييى مصيير فحييدث بقلقييقهرب
، فالتيييدري  بميييدر  القيييقهرب ، كميييق ففليييى تضيييقا (4)تيييفلى فنيييق   عيييدب منهيييق تضيييقا آميييد 

كمييق  (6)سييمع مني  عبييد المييم  اليدميقطي ، فككييري ييي مءجييم شييفخ  ،  (5)الءسيكر بمصير 
 (7)رفى عنيي  الشييي  اقمييقم جمييقح الييدي  يفسيي  بيي  عميير بيي  حسييي  بيي  أبييي بكيير الختنييي 

 (8) م( فدي  جفار السيدب نفيسة 1252ت/650فمقت بقلققهرب سنة )
 جمال الدين أبو الحسن يحيى بن ابن مطروح

فم  الشءراا الكي  أتقمفا ييي حصي  كيفيق جميقح اليدي  أبيف الحسي  يحييى بي  عيسيى       
م( ، اليك  عير  عني  البراعية 1195/ھ592  إبراهيم اب  مطرفح المصير  المفليفد سينة)ب

يي اصدب فتفل  الشءر الحس  تدم الى حص  كيفق ، يلقييي الترحييب ييهيق كقنيت فيقتي  ييي 
 . (9)م( 1252/ ھ650)
 
 
 
 

                                                 

 .8( الهرف ، شرح مسند أبي حنيفة ، ص 1)
 . 185/ 2لفيقا ، الجفاهر المضية ، ( اب  أبي ا2)
 .8، الهرف ، شرح مسند أبي حنيفة ،  ص456/ 47( الكهبي ، تقري  اقس م ،3)
 .185/ 2، اب  أبي الفيقا ، الجفاهر المضية ، 456/ 47( الكهبي ، تقري  اقس م ،4)
 .185/ 2( اب  أبي الفيقا ، الجفاهر المضية ، 5)
 .456/ 47.، الكهبي ،  تقري  اقس م ،  8نيفة ، ص ( الهرف ، شرح مسند أبي ح6)
 ، 185/ 2( اب  أبي الفيقا ، الجفاهر المضية ، 7)
،  ابيي  أبييي الفييييقا ، 47/456، الييكهبي ، تييقري  اقسيي م ،9( الهييرف  ، شييرح مسييند أبييي حنيفيية ، ص8)

 .186/ 2الجفاهر المضية ، 
د. ص ح الدي  المنجد ، مطبءية حكفمية الكفييت  ، تحقير : 2الءبر يي خبر م   بر ، ط( الكهبي ، 9)

 .5/204، م(1984، )الكفيت / 
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   يوشع بن الشماس يعقوب آل توما
/ ھ581ي حصييي  كيفيييق سييينة )يفشيييع بييي  الشيييمق  يءقيييفب آح تفميييق الشيييرتي فليييد يييي        
م( ، عر  عن  ممقرست  لمهنة الطب التي برع ييهق يكاع شهرت  يي مءقلجية النيق  1185

 (1) ، فجءح م  بءدي فلدي شمءف  يتءلم مهنة الطب لم ات  عح سنة فيقت 
 بدر الدين جعفر بن محمد 

/ ھ597بييدر الييدي  أبييف الفضييح جءفيير بيي  محمييد بيي  علييي ، فلييد بحصيي  كيفييق سيينة)     
م( نشييقا يييي فسييط اسييرب عيير  عنهييق الءلييم فاصدب فحسيي  الخييط يييي الكتقبيية ، رحييح 1200

الييى الشييقم يييكاعت شييهرت  بقلبراعيية يييي الكتقبيية الديفانييية فاصمقنيية يييي التصيير  ، لييكا فلييي 
ننر ديفا   الشقم ، كمق عر  عني  التسيقمح فليي  الكلمية فيضيرب بي  الم يح ييي اصمقنية . 

 (2)(.1288/ھ687تفيي يي بدمشر سنة )
 عةالدين ابو الربيع سليمان بن سالمة

عيالييييدي  ابييييف الربيييييع سييييليمق  بيييي  يحيييييى بيييي  سيييي مة الحصييييكفي الشييييقيءي فلييييد سيييينة      
م( ، ييي حصي  كيفيق ينشيقا ييي  ، تلقييى تءليمي  ا،فح عي  فاليدي ييدر  يقيي  1127/ھ521)

ك يي مجقح اللغية فالنحيف فالتفسير فاجقدب القرااب حتى اصبح م  أ مة المسلمف  ، برع ككل
 (3)يءر  عن  ا،جقدب ييهمق ، عر  عن  الخطقبة فتفح الشءر لم ات  على سنة فيقت  

 داود بن ناصر
ف الملقييب بطبيييب فيييي الطييب بييري دافد بيي  نقصيير المفصييلي نييييح حصيي  كيفييق          
كيييق  مييي  ا،طبيييقا المشيييهفري  ، فضيييع كتيييقب ييييي الطيييب سيييمقي )خيييقص الخيييقص  اليييدفلتي 

                                                 

 .1878/ 4( اب  الءديم ، بغية الطقلب ، 1)
 .183/ 50( الكهبي، تقري  اقس م ، 2)
 -مجمييع ااداب يييي مءجييم اصلقييقب، المحقيير: محمييد الكييقنم، ميسسيية الطبقعيية فالنشيير( ابيي  الفييفطي ، 3)

 . 1/192، 1م(، ط1995هي/ 1416قد اقس مي، إيرا : فيارب ال ققية فاقرش
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فكتقب )نهقية اقدراك فا،عيرا ( (  1)ملتقط م  خفاص الخفاص ( فكق  ل  ايقدب كبيرب  ال
فكتييقب رفضيية اصلبييقا  (2)م( 1326/ ھ726فهييف مجلييد كبيرييير  منيي  يييي ك  الحجيية سيينة)

يييي تيييقري  اصطبيييقا فتيييد جءلييي  كيييي   لطبقيييقت اصطبيييقا ،بييي  أبيييي أصييييبءة، فكتيييقب الرسيييقلة 
 (3)م( 1326هي/  726قنية فعلمقا الفلكية، تفيي بءد سنة) اصحمدية يي الفراسة اقنس

 أبو الحجاج الحصكفي
الفقيييي  اقميييقم ييييي  اليييدي  أبيييف الحجيييقو يفسييي  بييي  إبيييراهيم بييي  يفسييي  الحصيييكفي        

م( ، رحيييح ييييي طليييب الءليييم اليييى بغيييداد 1278/ ھ677الشيييقيءي ، فليييد بحصييي  كيفيييق سييينة )
ر ، فالء ميية يحيييى بيي  الربيييع . يءييقد فدر   يحخييك الءلييم عيي  الشييي  عبييد الءييييي بيي  الخضيي

بدمشيير حيييث كقنييت تءقييد ليي  حلقيية للتييدري   رفى عنيي  الك ييير ميينهم : الشييي  يييي  الييدي  
الفقرتي ، فأبف علي ب  الخ ح ، فالبدر أحمد ب  الصيفا  ، فمحميد بي  أحميد بي  الكركيية 

 .(  4)م( 1361/ ھ751، فجمقعة سفاهمكقنت فيقت  )
 د بن إبراهيم شهاب الدين أحم

شهقب الدي  أبيف الءبيق  أحميد بي  إبيراهيم بي  عليي بي  خضير الحصيكفي الشيقيءي        
رحييح يييي طلييب الءلييم الييى دمشيير يسييمع ميي   (5)م( بقل كتييية 1283/ ھ682فلييد يييي سيينة )

                                                 

إيضقح المكنف  يي الكيح على كشي  الننيف  ، دار الكتيب الءلميية ، ) بييرفت ( البغداد ، إسمقعيح ، 1)
 هدييييية الءييييقريي  أسييييمقا الميييييلفي  فا ييييقر المصيييينفي  ، دار احيييييقا التييييراث الءربييييي ،،  425/ 3، (1992/ 

 .360/ 5،م(1951) بيرفت :
كشييييي  الننيييييف  عييييي  أسيييييقمي الكتيييييب فالفنيييييف  ، دار الكتيييييب الءلميييييية ،)بييييييرفت : ( حيييييقجي خليفييييية ، 2)

 .1985/  2،م(1992ه/1413
مءجيييم كحقلييية، عمييير رضيييق ، ، 2/335،(2002ا،عييي م ، دار الءليييم للم ييييي ، )بييييرفت: ( اليركليييي ، 3)

 .1،4/143(، ط1993 – 1414الميلفي ، ميسسة الرسقلة،) 
 .235/  47  اقس م ،( الكهبي ، تقري4)
الدرر الكقمنة يي أعييق  المق ية ال قمنية ، ، اب  حجر الءسق ني ،  230/ 2( الكتبي ، يفات الفييقت ، 5)

، م(1972، مجل  دا رب المءقر  الء مقنيية ، حييدر أبيقد ، )الهنيد :  2تحقير: محمد عبد المءيد خق  ، ط
1 /105. 
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ابيي  القييفا  فابيي  عسييقكر فاليييفنيني ف يييرهم يييحتق  الفقيي  فالقييرااات فاصييبح ييييك  بقلجييقمع 
 (2)م(  1360/ ھ761ت فيقت  سنة )كقن (1)اصمف  

 أبو الحجاج الحصكفي
يي  الدي  أبف الحجقو يفسي  بي  إبيراهيم بي  يفسي  الحصيكفي ،. فليد بحصي  كيفيق       
 الشيي  مي  يسيمع بغيداد اليى تحصييل  سيبيح يي يرحح الءلم طلب ،( م1278/ھ677سنة )
 حلقية لي  فأتيميت دمشير ىالي عيقد  يم.  الربييع بي  يحييى فالء مة ، الخضر ب  الءييي عبد

 بيي  أحمييد فالبييدر ، الخيي ح بيي  علييي فأبييف ، الفييقرتي الييدي  يييي  الشييي  عنيي  رفى ، للتيدري 
 (3)م( 1362/ھ763الكركية ، يرهم كقنت فيقت  ) ب  أحمد ب  فمحمد ، الصفا 

 عالء الدين علي بن إبراهيم 
م الدمشييقى فلييد عيي ا الييدي  علييى بيي  إبييراهيم بيي  علييى بيي  سييءيد بيي  صييقعد الحصييكفى  يي

م( فسيمع مي  ابي  القيفا  مءجيم ابي  جمييع فمي  الشير  ابي  عسيقكر 1281/ ھ680سنة)
 (  4)م( 1363/ ھ764ف يري فمقت بدمشر سنة )

 غياث الدين محمد بن عبد اهلل العاقولي
 يييقث الييدي  محمييد بيي  عبييد اا بيي  محمييد بيي  علييي بيي  حمييقد ابيي   قبييت البغييداد         

فسمع مي  فاليدي ف ييري مي   (5)م( 1332/ ھ732لنحف  فلد ببغداد سنة)الءقتفلي الشقيءي ا
بييرع يييي الفقيي  فاصدب فالءربييية فالمءييقني فالبيييق ، فانتهييت إلييي  ريقسيية ( 6)الشيييفو فأجييقي ليي  

                                                 

ييفات الفيييقت ، تحقيير : عليي محميد بي  ، الكتبي ، 105/ 1ة ، ( اب  حجر الءسق ني ، الدرر الكقمن1)
 .230/ 2، م(2000، دار الكتب الءلمية ، )بيرفت : 1المفجفد ، ط يءف  اا ف عقدح أحمد عبد

 .105/ 1( اب  حجر الءسق ني ،الدرر الكقمنة ، 2)
 .47/235الكهبي ، تقري  اقس م ،  (5)
 .7/ 4كقمنة ،( اب  حجر الءسق ني ،الدرر ال4)
 .151/ 3( اب  حجر الءسق ني ،إنبقا الغمر بحبنقا الءمر، 5)
 .6/351( اب  الءمقد الحنبلي ، شكرات الكهب ، 6)



 
 م2018/هـ1439                                        (          74العدد ) –                        

 

 
629 

 ييم رحييح إلييى حصيي  كيفييق يلقييى هنييقك  (2)حييدث بمكيية فالمدينيية فالقييد  (  1)المييكهب هنييقك 
 (  3)الحفقفب فالتكريم 

م( يقيييقح عنييي  )كيييق  عقلميييق 1448هيييي / 852بييي  ابييي  الحجييير الءسيييق ني )ت  اشيييقد       
م( 1505هيي /911فتيقح عني  السييفطي )ت (  4)يقض  دينق حس  الشكح فاصخ ر جيفادا( 

فا نيق  (5)بقن  )شي  الحديث يي الدنيق ، فكق  يهم  جيدا مفرط الكرم ، دينق حسي  الشيكح ( 
م( بقفليي  )ر ييي  الءلمييقا بقلمشييرر فانتهييت 1678هييي / 1089علييي  بيي  الءمييقد الحنبلييي )ت

إلييي  الريقسيية ، فصييقر المشييقر إلييي  كييق  إمقمييق ع ميية متبحييرا يييي الءلييفم  قييية يييي الييككقا 
لي  الءديييد مي  التصيقني  منهيق ، كتييقب )شيرح  قيية القصيفى للبيضييقف ( ،  (6) مشيقرا إليي  (

صييفح إلييى علييم ا،صييفح فكتييقب )شييرح مصييقبيح السيينة للبغييف ( ، فكتييقب )شييرح منهييقو الف 
 فل  شءر حس  م  كلك تفل :  (7)للبيضقف ( ، فكتقب )عدب الفحيد فعمدب التفحيد( 

 ، تقدح الفحدب يي عقر        صق  بهق يي مفط  نفسق
 يقلليث  يستحن   يي  قب        بنفس   أصبح  أف أمسى
 أنست بقلفحدب يي منيلي       يصقرت الفحشة  لي أنق

 (8)د ترك الفرى    فككرهم أككر أم  أنسي  سيق  عند  بء

                                                 

إنبييقاالغمر بحنبييقا الءميير ، تحقييير : حسيي  حبشييي ، المجليي  اصعلييى للشيييف   ( ابيي  حجيير الءسييق ني ،1)
بغييية الفعيييقب ييييي ،  السييييفطي، 275/ 3، م(1969اقسيي مية لجنييية إحيييقا التيييراث اقسييي مي ، )القييقهرب : 

، طبقييقت اللغييفيي  فالنحييقب ، تحقييير : محمييد أبييف الفضييح إبييراهيم:  ، المكتبيية الءصييرية ، ) لبنييق  / د.ت(
1/225. 
 .352/ 6، اب  الءمقد الحنبلي ، شكرات الكهب ، 1/225( السيفطي ، بغية الفعقب ، 2)
، ابي  225/ 1، السييفطي، بغيية الفعيقب ، 275/ 3بحبنيقا الءمير، ( اب  حجر الءسق ني ، إنبيقا الغمير 3)

 .175/ 6، البغداد ، إسمقعيح ، هدية الءقريي  ،6/351الءمقد الحنبلي، شكرات الكهب ، 
 .275/ 3( اب  حجر الءسق ني ، إنبقا الغمر بحبنقا الءمر، 4)
 .  1/225( السيفطي، بغية الفعقب ، 5)
 6/351رات الكهب ، ( اب  الءمقد الحنبلي، شك6)
.، ابيي  1/25،  السيييفطي، بغييية الفعييقب ، 275/ 3( ابيي  حجيير الءسييق ني ،إنبييقا الغميير بحبنييقا الءميير، 7)

 .175/ 6، البغداد ، إسمقعيح ، هدية الءقريي  ،6/351الءمقد الحنبلي، شكرات الكهب ، 
 .275/ 3( اب  حجر الءسق ني ،إنبقا الغمر بحبنقا الءمر، 8)
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 (1)م(1396/ھ798تفيي يي صفر مقت سنة )  
 يوسف بن الحسن التبريةي

يفسيييي  بيييي  الحسيييي  بيييي  محمييييفد التبريييييي  نييييييح حصيييي  كيفييييق فلييييد بمدينيييية تبريييييي        
تفقيي   (3)كييق  ياهييدا عقبييدا مءرضييق عيي  أمييفر الييدنيق مقييب  علييى الءلييم (2)م( ،1330/ھ730)

ي عليييى الشيييي  جييي ح اليييدي  القيفينيييي فالشيييي  بهيييقا اليييدي  الخيييفنجي فالققضيييي عضيييد بيييب د
، فرحيييح اليييى  بغيييداد  فاخيييكا الءليييم بهيييق مييي  الشيييي  شيييم  اليييدي  الكرميييقني يمهييير (4)اليييدي  

أتبيييح عليييى  (5)بقلحيييديث يشيييرح كتيييب البخيييقر  فاصربءيييي  للنيييفف  ف يرهيييق مييي  أنيييفاع الءليييفم 
 يم تحيفح  (7)ى بتبرييي يحتيقم  بهيق ينشير الءليم ، فيصيّن  ،رحيح إلي( 6)التدري  فييقدب الطلبية 

إلى ميقردي  ، يتلقيى الترحييب بهيق ، فعقيد لي  مجلي  كيق  يحضير ييي  علمقيهيق ، ييحترفا لي  
فكيق  ييككر أني  لميق حي   يم أتيى المدينية  (9) ح  فيار المدينية فجيقفر بهيق سينة (8)بقلفضح ،

بييقلرف  الشييريفة مغميي  الءينييي  أ  جليي  علييى المنبيير يييرأى فهييف جييقل  بجقنييب المنبيير 
المنبييير عليييى أر  اليعفيييرا  تيييقح : يفتحيييت عينيييي يرأييييت المنبييير عليييى ميييق عهيييدت أف، ، 

، عقد م  حج  فأتبح على التيدري  (10)يح مضت عيني يرأيت  على اليعفرا  فتكرر كلك  
 فايييقدب الطلبيية بحصيي  كيفييق يشييغح النييق  بييقلءلم ، عيير  عنيي  اليهييد فالءقبييدب مءرضييق عيي 

                                                 

 .1/225،  السيفطي، بغية الفعقب ، 275/ 3جر الءسق ني ،إنبقا الغمر بحبنقا الءمر، ( اب  ح1)
، ابي  2/356، السيفطي، بغية الفعقب ، 54، 53/ 5( اب  حجر الءسق ني ،إنبقا الغمر بحبنقا الءمر، 2)

 .7/46الءمقد الحنبلي، شكرات الكهب ، 
 .7/46( اب  الءمقد الحنبلي، شكرات الكهب ، 3)
 .54، 53/ 5اب  حجر الءسق ني ،إنبقا الغمر بحبنقا الءمر،  (4)
 .2/356( السيفطي ، بغية الفعقب ،  5)
 .7/46( اب  الءمقد الحنبلي، شكرات الكهب ، 6)
 .186/ 4،  اب  حجر الءسق ني ،إنبقا الغمر بحبنقا الءمر،2/356( السيفطي ، بغية الفعقب ،7)
 .2/356( السيفطي، بغية الفعقب ، 8)
 .7/46( اب  الءمقد الحنبلي، شكرات الكهب ، 9)
 .54، 53/ 5( اب  حجر الءسق ني ،إنبقا الغمر بحبنقا الءمر، 10)
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إلى أ  مقت . فكق  ، ييرى إ، مشيغف، بيقلءلم فالتصيني  ، (1)أمفر الدنيق مقب  على الءلم 
فمييي  سييييرت  أنييي  ليييم تقيييع منييي  كبييييرب ف، تمييي  ييييدي دينيييقرا ف، درهميييق . صيييّن  شيييرحق عليييى 
الكشييييييييييق  ، فشييييييييييرح منهييييييييييقو البيضييييييييييقف  ، فشييييييييييرح اصسييييييييييمقا الحسيييييييييينى تييييييييييفيي سيييييييييينة 

   (2)م(1400/ھ802)
  بن محمد الحريري جمال الدين عبد اهلل

جمييقح الييدي  عبييد اا بيي  محمييد بيي  إبييراهيم بيي  إدرييي  بيي  نصيير الحرييير  المييقلكي        
طليييب الءليييم يرحيييح اليييى دمشييير فمصييير ف يرهيييق فسيييمع مييي   (3)م(1349/ھ740فليييد سييينة )

كييق  إمقمييق يقضيي  (4)النهييير ابيي  الءجمييي فشييم  الييدي  محمييد بيي  حسيي  اصنفييي ف يرهمييق 
يرا م  التقري  فيستحضر مختصر اب  الحقجب ييي الفقي  ، فكيق  يحيب يقيهق يستحضر ك 

الءلم فأهل  ، فكق  م  أعيق  الحلبيي  فلي تضقا حليب ميدب  يم تصيدا حصي  كيفيق فسيتقر 
  (5)م( 1405/ھ807بهق ينتفع النق  فطلبة الءلم من  كقنت فيقت  )

 قطب الدين أبو عبد القادر سريجا
لققدر سريجق اب  محمد ب  سريجق ب  أحميد كيق  إمقميق عقلميق تطب الدي  أبف عبد ا        

(  7)فليد بحصي  كيفيق فكيق  افح اخيكي الءليم عي  أبيي  ( 6)بقرعق يقض  يقيهق شقيءي الميكهب 

رحح سريجق اليى حليب طقلبيق للءليم (   8)الك  عر  عن  الفضح ففعن  للنق  بحص  كيفق 
عييقد (  10)لييدي ، ليي  ميلفييقت فننييم يييي الشييءرحييدي ق عيي  فا(  9)فمحييد ق ييهييق بجقمءهييق الكبييير 

                                                 

 .54، 53/ 5( نفس  ، 1)
 .2/356، السيفطي، بغية الفعقب، 54، 53/ 5( اب  حجر الءسق ني ،إنبقا الغمر بحبنقا الءمر، 2)
 .68/ 7، اب  الءمقد الحنبلي، شكرات الكهب ، 242/ 5قا الءمر، ( اب  حجر الءسق ني ،إنبقا الغمر بحبن3)
 68/ .5( اب  حجر الءسق ني ،إنبقا الغمر بحبنقا الءمر، 4)
 .68/ 7( اب  الءمقد الحنبلي، شكرات الكهب ، 5)
 .266 -264/ 2( اب  حجر الءسق ني ، الدرر الكقمنة ،6)
 .37/ 7لءمر،  ( اب  حجر الءسق ني ، إنبقا الغمر بحبنقا ا7)
 .266 -264/ 2( اب  حجر الءسق ني ، الدرر الكقمنة ،8)
 .37/ 7( اب  حجر الءسق ني ، إنبقا الغمر بحبنقا الءمر،  9)
 .266 -264/ 2( اب  حجر الءسق ني ، الدرر الكقمنة ،10)
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مي   م(1411/ھ814إلى ب دي بحص  كيفق فنتفع النق  م  علم  يمقت هنقك ييي سينة ) 
 شءري تفل 

 حفظ الحديث رواية ودراية          وعلوم  تسند إلى اإليمان
 (1)ال جاحد في من حداه على          الفتى الن  حرير بعد تالو  القرآن  

 الماردينيشرف    
شيير  بيي  أمييير المييقرديني الكقتييب المجييفد ، اجتهييد بقجييقدب  الكتقبيية إلييى أ  أتقيي           

الخط على الطريقتي  اب  البيفاب فييقتفت ،  يم نييح حصي  كيفيق فسيكنهق ، فعليم النيق  بهيق 
 (  2)م( 1427/ھ831الكتقبة ، حسبة ا كقنت فيقت  سنة )

 أحمد بن عمر الشاذلي
لييدي  أحمييد بيي  عميير بيي  أحمييد بيي  عيسييى ، الشييقكلي المصيير  فلييد بقلقييقهرب شييهقب ا       
، رحح يي طلب الءلم ف بقلفق  ، يدخح اليم  ميرتي   يم الءيرار ( 3)م( 1366/ھ767سنة ) 

(  4)فدخييح حصيي  كيفييق ، فكييق  يصيييحق ككيييق يحفيين شييي ق ك يييرا ، فبنييى عييدب يفايييق بييقلب د . 

 . م(1428/ھ832فتفيي بدمشر سنة )
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .38، 37/ 7( اب  حجر الءسق ني ، إنبقا الغمر بحبنقا الءمر،  1)
 .158، 8/157ني ، إنبقا الغمر بحبنقا الءمر،( اب  حجر الءسق 2)
/ 1، م 1929هيي /1348التنبي  فاقيقيقن لميق ييي كييفح تيككرب الحفيقن ، مطبءية الترتيي : ( الطهطقف  ، 3)

132. 
،  الطهطييقف  ، التنبييي  فاقيقييقن ، 181، 1/180( ابيي  حجيير الءسييق ني ، إنبييقا الغميير بحبنييقا الءميير،  4)
1 /132. 
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 :الملك األشرف أحمد
صييقحب  (1)فميي  علمييقا حصيي  كيفييق الملييك اصشيير  أحمييد بيي  الءييقدح سييليمق  اصيييفبي    

حصيي  كيفييق كييق  ميي  الشييءراا البييقريي  بشييءري الحسيي  ليي  ديييفا  شييءر يشييتمح علييى الر ييقا 
 (2) م(1432/ ھ836فالغيح فكق  جفادا محبق للءلمقا ، كقنت فيقت   سنة )

 علي أبو اللطف محمد بن 
شييي  ا،سيي م شييم  الييدي  أبييف اللطيي  محمييد بيي  علييي الحصييكفي الشييقيءي ا،مييقم       

م( طليب الءليم فاصدب ييي مدينتي   يم رحيح 1416/ھ819الء مة مفلدي بحص  كيفيق سينة )
تقصدا بيت المقد  يليم الشي  شهقب الدي  ب  أرس  ، فتميي فصيقر مي  أعييق  الءلميقا 

ر يكتييب الخييط المليييح فعنييدي تييفدد فحيي فب لسييق  ليي  ميلفييقت فكييق  ككيييق حسيي  الييننم فالن يي
 (3)م(  1454/ھ859مفيدب يي النحف فالصر  ف ير كلك تفيي سنة )
 أحمد بن محمد المعروف بشهاب الحصنكيفي

، الءدييييييد مييييي  أبيييييف الءبيييييق  أحميييييد بييييي  محميييييد المءيييييرف  بشيييييهقب الحصييييينكيفي ،         
فق يي تنشيط الحركة الءلمية فالمسيقهمة ييي الميلفقت التي سقهمت يي ابراي دفر حص  كي

الرفضييية الفرديييية ييييي الرحلييية ا يييراا الحركييية الءلميييية ييييي تليييك الميييدب فمييي  تليييك الميلفيييقت )

                                                 

سليمق  بي  المجقهيد  يقي  بي  الكقميح محميد بي  الءيقدح أبيي بكير بي   شرف أحمد بن العادلالملك األ( 1)
اصفحيد عبيد اا بي  المءنيم تيفرا  شييقي بي  السيلطق  المليك الصيقلح نجيم الييدي  أييفب بي  الكقميح محميد بيي  

سينة  الءقدح أبي بكر ب  نجم الدي  أيفب ب  شقد  صقحب حص  كيفق ، تفلى أمقرب الحص  بءد أبي  يي
(  تييرب م1432/ھ836م( ، كييق  يقضيي   بقرعييق  أديبييق  جييفادا  محبييق  يييي الءلمييقا ، تتييح سيينة)1423/ھ827)

مدينيية آمييد ا نييقا مسيييري لقييقا السييلطق  الملييك ا،شيير  علييى يييد جمقعيية ميي  التركمييق  . يننيير : ابيي  تغيير  
ت : محميد عبيدالققدر عطيق  السيلفك لمءريية دفح المليفك ،، المقرييي ، ، 14/216بردى ، النجفم الياهرب ،

 .258، 257/ 7، م(1997، دار الكتب الءلمية ، )بيرفت : 
، 124/ 5، البغيييداد ، إسيييمقعيح ، هديييية الءيييقريي  ،7/216( ابييي  الءميييقد الحنبليييي ، شيييكرات اليييكهب ،2)

 1990ديييفا  اقسي م، تحقييير: سيييد كسييرف  حسي ، دار الكتييب الءلمييية، )بيييرفت: الغيي ، شييم  الييدي  ، 
 1،1/306طم(، 

:  2: عيدنق  ييفن  أبيف نبقتية ، تحقيير و 1اصن  الجليح بتقري  القيد  فالخلييح، تحقيير و ( الءليمي ،3)
 .185، 184،م( 1999ه/1420محمد الكءقبنة ، مكتبة دين  ، )عمق  : 
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الرفمييية(  فكتييقب )شييكفى الييدمع المهييرار ميي  سييهقم تسييى الفييرار( فكتييقب )طقلبيية الفصييقح 
 (1) م(1459/  ھ864م  مققم الءفاح( كق  حيق يي حدفد سنة )

 ن أبو بكر بن محمدتقي الدي
م( طليب الءليم 1412/ھ815أبف بكر ب  محمد ب  شقد  الحصنكيفي الشقيءي ، فلد سينة)

يحخك ع  علمقا عصري ، يبرع ييي الءدييد مي  الفنيف  ، ييقنتفع بي  النيق  فطلبية الءليم ميقت 
 ( 2)م( 1476/ھ881يي  قم  ربيع اصفح ، سنة )

 أحمد بن اسماعيل الرومي  شرف الدين
أحميد بي  اسيمقعيح بي  ع ميق  بي  أحميد بي  رشييد ابي  إبيراهيم الشيقيءي   ر  اليدي ش      

اسيتقر بحصي  كيفيق ، ( 3) م(1410/ ھ813الرفمي عقلم ب د اليرفم كقنيت فلدتي  ييى سينة )
طليب الءليم فرحيح ييي سيبيح تحصييل  يقصيد مشيقي  بغيداد فدييقربكر فتيدم دمشير ف القييد  

فحفيين القييرآ  الكييريم ، فتلييى القييرااات السييبع ف الفقيي  ،   يييحتق  اللغيية الءربييية( 4) ييم القييقهرب 
 ( 5)فاتق  النحف ف علمي المءقني فالبيق  فالءرف  فدر  المنطر ايضق 

ل  الءدييد مي  الميلفيقت  (6)رحح إلى السلطنة الء مقنية فستقر ييهق ، يكاعت سمءت            
( 7))فشييرح كتييقب جمييع الجفامييع( منهييق: )تفسييير القييرآ  الكييريم( ، )فشييرح كتييقب البخييقر (، 

فأليي  تصيييدب يييي علييم الءييرف   ضييمت سييتمق ة بيييت سييمقهق ) الشييقيية يييي علييم الءييرف  
 (: فهكي بء  م  ابيقتهقفالققيية ( فل  تصيدب يمدح بهق النبي)

 لقد جقد شءر  يي  نقك يصقحة . . . فكي  فتد جقدت ب  الس  الصخر 
                                                 

 .1/933( حقجي خليفة ، كش  الننف  ، 1)
حتييييى. المكتبيييية الءلمييييية ، )بيييييرفت:  ننييييم الءقيييييق  يييييي أعيييييق  اصعيييييق ، تحقييييير ييليييييب( السيييييفطي ، 2)

 .1/97، م(1927
البييدر الطييقلع بمحقسيي  ميي  بءييد ، الشييفكقني ،  38/ 1( السيييفطي ، ننييم الءقيييق  يييي أعيييق  اصعيييق ، 3)

 .39/ 1،د.ت( –القر  السقبع ، دار المءرية ، ) بيرفت 
 39/ 1( الشفكقني ، البدر الطقلع ،4)
 .38/ 1، الشفكقني ، البدر الطقلع   38/ 1اصعيق ،( السيفطي، ننم الءقيق  يي أعيق  5)
 . 38/ 1( السيفطي، ننم الءقيق  يي أعيق  اصعيق ،6)
 .38/ 1( الغي ، شم  الدي  ، ديفا  اقس م،7)
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 نية تيهف على التبر يي القدر ل   كق  كءب تد أصقب بمدح  . . . يمق
 يفي أملي يق أجفد النق  بقلءطق . . . فيق عصمة الءقصي  يي ربءة الحشر 

  (1)شفقعتك الءنمى تءم جرا مي . . . إكا ج ت صفر الك  محتمح الفير
 (2) م(.1488/ھ894كقنت فيقت  سنة )

 شهاب الدين أحمد بن يوسف الحصكفي
سييي  بييي  محميييد الحصيييكفي الققضيييي الشيييقيءي ، رحيييح شيييهقب اليييدي  أحميييد بييي  يف          

لطلييب الءلييم الييى حلييب، يحخييك عيي  علمق هييق ، ليي  الءديييد ميي  الميلفييقت منهييق كتييقب يييي علييم 
فشييرح كتييقب )تحفيية الففا ييد لشييرح الءقق ييد المحييرر يييي يييرفع الشييقيءية( ل مييقم  (3)الصيير  

 ھ623دفد سيييينة )أبيييى الققسيييم عبيييد الكيييريم أبيييى محميييد الرايءيييي القيفينيييي المتيييفيى ييييي حييي
م( فهف كتقب مءتبر مشهفر بيينهم ، شيرح  ييي أربيع مجليدات سيمقي )كشي  اليدرر 1226/

ف شييرح كتييقب )حييري اصمييقني  (4)م(  1477/ ھ882ييي شييرح المحييرر( ييير  منيي  ييي سيينة)
للشيييقطبي( ف شيييرح كتيييقب ) الفصيييفص( لمحيييي اليييدي  الءربيييي فكتيييقب )كشييي  اليييدرر شيييرح 

 (5)م(1489/ ھ895سنة ) المحرر للرايءي( تفيى الحصكفي
 اإلمام بدر الدين ابن السيوفي

شييي  اقسيي م اقمييقم بييدر اليييدي  حسيي  بيي  علييي بييي  يفسيي  بيي  المختييقر الحصيييكفي      
م( بحصييي  كيفيييق ينشيييح بييي  1446/ھ850فليييد سييينة ) ( 6)الشيييقيءي، الشيييهير بيييقب  السييييفيي 

يرهيق، يحفين كتيقب ) يحفن القرآ  الكيريم ييي صيبقي   يم در  الحيديث الشيري  ف السييرب ف 
المنهيييقو  للنيييفف (، ف كتيييقب )اقرشيييقد ،بييي  المقييير (، فألفيتيييي الءراتيييي ، فكتيييقب )منهيييقو 

                                                 

 .38/ 1( السيفطي ، ننم الءقيق  يي أعيق  اصعيق  ،1)
 .38/ 1قس م، ، الغي ، شم  الدي  ، ديفا  ا39/ 1( الشفكقني ، البدر الطقلع،  2)
 .  5/136، البغداد ، إسمقعيح ، هدية الءقريي  ، 1612/ 2( حقجي خليفة ، كش  الننف  ،3)
 .1612/ 2( حقجي خليفة ، كش  الننف  ،4)
 ..5/136( البغداد ، إسمقعيح ، هدية الءقريي  ،5)
لمنصيييفر، دار الكتيييب الكفاكيييب السيييق رب بحعييييق  الم ييية الءقشيييرب، تحقيييير : خلييييح ا( الغيييي ، نجيييم اليييدي ، 6)

. البغييداد ، 8/133، ابيي  الءمييقد الحنبلييي ، شييكرات الييكهب،459/ 1، 1م(، ط 1997الءلمييية،) بيييرفت: 
 .5/289إسمقعيح ، هدية الءقريي  ،
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البيضيييقف ( ييييي أصيييفح اليييدي ، ف)كتيييقب الشيييقطبية ( ييييي القيييرااات فكتيييقب ) الكقييييية ،بييي  
الحقجييييب(، ف كتييييقب اصلفييييية  ،بيييي  مقلييييك يييييي النحييييف(، ف كتييييقب ) تصييييري  الءييييي   يييييي 

  (1)ب الشمسية  يي المنطر( الصر (، فكتق
كقنيت رحلتيي  عيي  حصيي  كيفييق طلبييق للييييقدب ييي الءلييم يقصييد مدينيية حلييب يقييراا القييرآ        

الءنيييم علييى شييي  القييراا أبييي محمييد سييليمق  بيي  أبييي بكيير بيي  المبييقرك شييقي الهييرف ، فأخييك 
، فأنهيى علييي  كتييقب )القسييطق  لليمخشير ( ، فأخييك عيي  الشييم  عني  أيضييق  علييم الءييرف 

السيييي مي الحلبييييي ، الفقيييي  فالحييييديث، يقييييراا )كتييييقب الشييييقطبية فالصييييحيحي ، فشييييرح ألفييييية 
الءراتي(، فأخكا عني  أيضيق  )ألفيية ابي  مءطيي، فألفيية بي  مقليك فك هميق ييي النحيف(، فأخيك 

، يقييرأ علييي  يييي الصييحيحي  ف كتييقب الحييديث أيضييق  ميي  الشييي  أبييي كي بيي  البرهييق  الحلبييي
)الشييفقا للققضييي عيييق (، فكتييقب )إعييراب المنهييقو ( أيضييق  ، فأخييك عيي  الشييي  نصيير اا 
كتيييقب ) الكقييييية ،بييي  الحقجيييب(، فأخيييك عييي  الشيييي  عليييي تيييرا درفيييي  اصصيييفح فالمنطييير 

 (2)فالمءقني فالبيق  
ي الحسي  الجبرتيي نيييح جيقمع  م رحح تقصدا الققهرب، يقرأ القيرااات السيبع عليى أبي        

 يم تصيد القيد   (3)اصيهر، فأخك الفق  ف يري بهق ع  الشي  الء مية شيم  اليدي  الجيفجر 
فأخييك عيي  الكمييقح بيي  أبييي شييري  بءيي  كتييقب )الحييقف  ( فتييرأ علييي  أيضييق  حقشيييت  علييى 

علييى شييرح الءقق ييد، فشييي ق  ميي  شييرح  علييى المسييقيرب لامييقم ابيي  الهمييقم، فشييي ق  ميي  حقشيييت  
م(، فأخيك بمكية عي  التقيي بي  يهيد، 1461/ھ866شرح المحلي لجمع الجفامع، فح  سنة )

م( كتقبيي  1462/ ھ867فسيمع علييى الشييي  عبييد الييرحم  بي  خليييح اصكرعييي بدمشيير سيينة )
المسييييييييمى )بشييييييييقرب المحبييييييييفب بتكفييييييييير الييييييييكنفب(، فأخييييييييك عيييييييي  البرهييييييييق  البقييييييييقعي سيييييييينة 

 (4)  جمقعة م  الءلمقا ايضق م(، كمق أجقيي بققيتقا فالتدري1476/ھ881)

                                                 

 .459/ 1( الغي ، نجم الدي ، الكفاكب السق رب ، 1)
 .8/133كرات الكهب ، ، اب  الءمقد الحنبلي ، ش459/ 1( الغي ، نجم الدي ، الكفاكب السق رب ، 2)
 .8/133( اب  الءمقد الحنبلي ، شكرات الكهب ، 3)
 .8/133، اب  الءمقد الحنبلي ، شكرات الكهب ، 459/ 1( الغي ، نجم الدي ، الكفاكب السق رب ، 4)
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فلمبلع علم  فص  بكفن  أعجفبة يمقن ، ف خقتمة علميقا الشيقيءية ، عيقد ليب دي          
يتصدر للتدري  فايقدب طلبة الءلم ، فصقر شي  بليدي فمفتيهيق فمحققهيق فميدتقهق ميع الديقنية 

الشيييبة، مهيبييق ،  فالصيييقنة، ينتفييع النييق  ميي  علميي  .فككيير عنيي  انيي  كييق  طفيييح الققميية، نييير
م  رآي ، يشك أن  م  كبقر الءلمقا، فعنقم النيب ا فكيق  يخضيب لحيتي  بقلسيفاد ييي أفح 
شيب ،  م ترك آخرا ، فل  م  الميلفيقت كتيقب )حقشيية عليى شيرح المنهيقو للمحليي(، فكتيقب 

 فل  شءر حس  م  كلك: (1)حقشية على شرح الكقيية المتفسط ( للسيد رك  الدي   
 حفظني وقال: اتكشف الغطا ... إذا ما كشفت السر عن كل مضمرإلهي فا

 ولكن غطاء القلب، فاكشف  سيدي ... وأشهدني األسرارفي كل مظهر
 فتقح ايضق:

 إذا ما نالت السفهاء عرضي ... ولم يخشوا من العقالء لوما
 كسفت م  السكفت يمي ل قمق  ... فتلت: نكرت للرحم  صفمق

 ، فلم يك  حس  الصفت:فتقح يي ميك  اسم  تقسم
 إذا ما صاح قاسم في المنار ... بصوت منكر شب  الحمار

 فكم سبابة في كل أذن ... وكم سبابة في كل دار
م(، فكقنت الص ب عليى الشيي  بيدر 1519/ھ925تفيي بحلب يي رييع اصفح سنة )      

صييي ب  اليييدي  بقلجيييقمع الكبيييير بحليييب، فتيييد حنيييري جميييع  فيييير مييي  النيييق  ، فصيييلي عليييي 
 (2)الغق ب بدمشر يي الجقمع اصمف  يفم الجمءة بءد ص تهق 

 محيي الدين محمد بن حمة 
فمم  تصد حص  كيفق طلبق الءيقلم الكقميح الفقضيح محييي اليدي  محميد بي  عمير          

ب  حميب كق  جدي م  ب د مق فراا النهر ارتحيح يقسيتفط  انطقكيية فبهيق فليد محميد يحفين 
ي صغري  م تفق  على عمي  الشي  حسي  فالشيي  أحميد فكقنيق يقضيلي  فتيرا القرآ  الءنيم ي

عليهمييق ا،صييفح فالقييرااات فالءربييية  ييم سييقر إلييى حصيي  كيفييق فأتييقم يييي  فأخييك عيي  علمق هييق 
فاشتغح هنقك ففعن فدر  فأيتى فاشتهرت يضيق ل  صين  كتيب عيدب منهيق كتيب )بتهيكيب 

                                                 

 . 69/ 1( الغي ، نجم الدي ، الكفاكب السق رب ، 1)
 .8/133ءمقد الحنبلي ، شكرات الكهب ، ، اب  ال1/69( الغي ، نجم الدي ، الكفاكب السق رب ، 2)
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  فسييلم( فكتييقب آخيير يييي )التصييف ( فكتييقب الشييمق ح يييي سيييرب نبينييق صييلى اا تءييقلى علييي
 . (1)م( 1531/ھ938يي أحفاح الغيف فيضق ل  تفيي سنة)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

الشيييقق ر النءمقنيييية ييييي علميييقا الدفلييية الء مقنيييية ، دار الكتيييقب الءربيييي ، )بييييرفت : ( يادب ، طقشيييكبر ، 1)
 .249 -1/247،م(1975هي/ 1395
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 الخاتمة

  أصييييبح حصيييي  كيفييييق بفضييييح علمق يييي  احييييد رفايييييد الءطيييييقا الءلميييييي يييييي الحضييييقرب الءربييييية
 صخرى.اقس مية التي ، يقح يي اهميت  الءلمية فا،دبية ع  الحفاضر اقس مية ا

  كقنيييت جهيييفد علمق ييي  مكملييية لجهيييفد علميييقا الءيييرب فالمسييييلمي  ،نهيييم اسيييهمفا ييييي تطيييفر
 الحضقرب الءربية ا،س مية فلهم اضقيقت يي الءلفم المختلفة .

  ا  الرح ت الءلمية كقنت طريقق  الى اكتشق  الءلم فالمءرية فنشيرهمق فتيد اهيتم بهيق علميقا
بغيييية لقيييقا الشييييفو فالءلميييقا فا،سيييتمقع الييييهم حصييي  كيفيييق يقسيييتحبفا البءيييد عييي  اليييفط  

 مبقشرب.
   ا  رحلة الءلمقا م  حص  كيفق إلى ا،مصقر المختلفة فحضفر مجقل  الءلمييقا كيق  مي

نتق جهييق ا  تطييفرت المءرييية الءلمييية لييديهم فكييق  لهيييم دفر بييقري يييي التييقري  الحضييقر  
 هم فكتقبقتهم.ل مة الءربية فا،س مية فالنهف  بهق م  خ ح ميلفيقت

  الك ييير ميي  طلبيية الءلييم انتفءييفا بمييق ألفيي  علميييقا حصيي  كيفييق ييييي مختليي  المجييق،ت المءرييية
 منهق الءلفم الدينية فالحديث فعلفم اللغة فالطب فالشءر ف يرهق م  الءلفم .

  اهتمت الك ير م  عفا ح حص  كيفق بقلتنش ة الءلمية  التي كق  لهيق اص ير الطييب ييي رييع
 حص  بسمءة طيبة يي الءليم فا،دب ينبع بهق الءديد م  الءلمقا.مكقنة ال

  كق  حص  كيفق ملجق  فمسكنق  للءدييد مي  اهيح الءليم اليكي  تصيدفي مي  اجيح طليب الءليم اف
 لنفع عقمة النق  م  منهح علمهم يكق  دار استقرار لهم.
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Abstract 

        The study deals with the definition of the fortress of Kiva (in 

terms of geographical location, and the most famous scientists from 

the fifth century to the eighth century of the eleventh / eleventh 

century to the fourteenth century. The research deals with the 

scientists of the fortress of Kiva and their contributions to the 

prosperity of various science and scientific knowledge through 

research in the conduct of their scientists, We have mentioned a 

brief account of the scholars who were born in it or those who came 

to it and settled in it and resided, relying on the year and the death 

of each of them without dividing the type of science which excelled 

in it. The reason for this is due to their mastery of several sciences 

in one, and this is characteristic of Arab and Muslim scholars in 

general of scientific encyclopedias. Unfortunately, we have 

mentioned in their biography a mention of their names, some of 

what was known about their lives, the sciences in which they were 

created and their various works, which played an important role in 

promoting different aspects of knowledge which we get from 

different sources. We found only the simple references to some 

biographies around us. 
 
 
 


