
 
 م2020/هـ1441                                  (                     80العدد ) –                        

 

 
1 

 هـ( يف كتابه 639وفيات أعالم ابن مخيس املالقي )ت بعد 

 مطلع األنوار ونزهة البصائر واألبصار...

 بني اإلغفال واإلعمال

  أ.د.يونس طركي سلوم البجاري

22/10/2018 تأريخ القبول:   23/9/2018 تأريخ التقديم:  
 مقّدمة:

هيي  ييي  639)ت بعيد  -لقيابن خميس  الميا–وقف البحث عند إغفال الُمصِنف           
 كتابه مطلع األنوار ونزهة البصائر واألبصار..لوالدة ووياة تسع وسبعسن َعَلمًا إغفااًل تامًا.

 بوياة سبعة وخمسسن َعَلمًا آخرسن. -ابن خمس –ثم عني البحث باهتمام المصنف 
ن لتييوارسا الوييياة لع ييرس -ابيين خمييس –كمييا وقييف البحييث مييرة  خييرل عنييد إغفييال المصيينف 

َعَلمييًا آخييرسنب وابتسييارو لتييا واكتفائييه با خبييار عنتييا بقولييه( )تييويي   و )مييات   و )ُقتييل   و 
 )تويي  تسدًا  وما إلى ذلك.

وتلبيييث البحيييث ميييع كوكبييية  خيييرل مييين األعيييَم بلنيييوا ثَثييية ع ييير َعَلميييًا نيييالوا ح يييوة عنيييد 
 المصنفب و ورد توارسا والداتتم وويساتتم.

 بتوارسا والدة  ربعة  عَم آخرسنب وصمته عن ويساتتم. وختم البحث بعناسة المصنف
وبييذلك سكييون البحييث قييد  حيياط بويسييات  عييَم مطلييع األنييوار ونزهيية البصييائر واألبصييار... 

 البالغ عددُهم مائة وثَثة وسبعسن َعَلمًاب دون  ن ُستمل  حدًا منتم.
 

                                                 

  الموصل /جامعة اآلداب كلية / اللغة العربيةقسم. 
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 توطئة:

 منتجًا واحيدًا ميع  عَميه الثَثية   1)هي  639لم سعتمد ابن خمس  المالقي )ت بعد         
ب  2) والسييبعسن بعييد المائييةب الييواردسن يييي كتابييه مطلييع األنييوار ونزهيية البصييائر واألبصييار...

 من حسث ا غفال وا عمال.
 إغفاله لوفاة أعالمه:

وتباسنت مواقفيه معتيمب إذ  غفيل ابين خميس  ذكير تيورسا اليوالدة والويياة لتسيع وسيبعسن       
 ردهم منسوقسن ويقًا لورودهم يي كتاب مطلع األنوارب وهم(َعَلمًاب  و 

    4)ومحمد بن عبد اهلل بن  صبغ بن  حمد بن  بي العبا   3)محمد بن عمثسل العاملي

                                                 

 بييييو جعفيييير ب 4/124ب 4/203ب 4/200ب 3/138ب 3/130ب 3/84ب 3/73  تن يييير  خبييييارو يييييي صييييلة الصييييلة( 1)
  تحقسييا الييدكتور عبييد السييَم 5-3هييي  )األقسييام  708حمييد بيين ابييراهسم بيين الزبسيير الثقفييي العاصييمي النرنيياطي )ت ا

-1993هيييي/ 1416-1413التييير ا  وال يييسا  سيييعسد  عيييرابب وزارة األوقييياف وال يييكون ا سيييَمسةب المملكييية المنربسيييةب 
هيي ب تحقسيا د. 703عبيد المليك المراك يي)ت البين  6/451ب والذسل والتكملة عليى كتيابي الموصيول والصيلة( م1995

لسييان الييدسن بيين الخطسييبب  بييو عبييد اهلل  2/174يييي  خبييار غرناطيية( إحسييان عبييا ب دار الثقايييةب بسييروت. واالحاطيية 
يد بيين عبييد اهلل السييلماني اللو ييي )ت  -1973تحقسييا محمييد عبييد اهلل عنييانب مكتبيية الخييانجيب القيياهرةب ب هييي  776محم 

 902ب السييخاو ب  يم  الييدسن محمييد بيين عبييد الييرحمن )ت 129ب 25التوبسا لميين ذما التييورسا( ا عيَن بييب و  م1977
 .م1983هي ب دار النا ر العربيب بسروتب 

وسقيييول اليييدكتور صيييَح جييير ار محقيييا كتييياب مطليييع األنيييوار( ))ليييم  قيييف عليييى ترجمييية البييين خميييس  ييييي    مييين      
من خَل كتابه الذ  بيسن  سيدسناب وبعيض اال يارات القلسلية جيدًا المصادر التي رجعت الستا...وقد جمعت بعض  خبارو 

الييواردة يييي بعييض المصييادرب وقييد   ييارت إلسييه المصييادر يييي  غلييب االحسييان باسييم )ابيين خمييس   يقييط...  . لَسييتزادة 
 سن ييير( كتييياب  دبيييال مالقييية المسيييم ى مطليييع األنيييوار ونزهييية البصيييائر واألبصيييار يسميييا إحتيييوت علسيييه مالقييية مييين االعيييَم

تييولسف  بييي بكيير محمييد بيين علييي بيين خمييس  المييالقي  22والركسييال واألخسييار وتقسسييد مييا لتييم ميين المناقييب وا ثييار(   
هييييب حققيييهب وقيييد م ليييه اليييدكتور صيييَح جييير ارب دار الب يييسر مكسسييية الرسيييالةب الطبعييية األوليييىب  639المتيييويى بعيييد سيييتة 

 م.1999-هي1419
رحييت علييى الطالييب رعييد رم،ييان محمييدب مو،ييوعًا لسكييون رسييالة    ول عتييد  بالكتيياب قبييل خميي  سيينوات سييوم  قت2)

ب 22/5/2014ل با ييرايي يييي ماجسييتسرب ياسييتول بعييد ذلييك رسييالة جييرت مناق ييتتا يييي كلسيية ا داب بجامعيية الموصيي
 هي.639ألبصار..البن خمس  المالقي ت بعدواكتاب مطلع األنوار ونزهة البصائر ال عر  لألقحاح يي  الن بعنوان(

  .1لع األنوار( تن ر الترجمة )  مط3)
  .3  م.ن( تن ر الترجمة )4)
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ومحميد بين عبيد اهلل   2)ومحمد بن عبد الرحمن بن عبد العزسيز  1)ومحمد بن سماك العاملي
ومحميد   5)د بين  بيي العبيا  ال يلبيومحم  4)ومحمد المعروف برئاب الخ ني  3)األنصار 

بيييين احمييييد بيييين عسسييييى بيييين جيييير ار
د   7)ومحمييييد بيييين الييييولي  6) ومحمييييد بيييين  بييييي بكيييير بيييين وال 

ومنيياور   10)ومسييعود بيين عبييد اهلل  9)ومحمييد بيين حسيين بيين ابييراهسم األنصييار   8)األنصييار 
والمنيييييذر بييييين ر،يييييي  الرعسنيييييي  11)بييييين عبيييييد المليييييك بييييين منييييياور

وموسيييييى بييييين محميييييد   12)
  15)وصيفوان بين ادرسي   14)وصالح بن جابر بن صالح بن ح،ير النسياني  13)الم عَني

وعبيد اهلل بين احميد بين   17)وعبد اهلل بن يياسز بين عبيد اليرحمن العكيي  16)وعبد اهلل بن الوب ة
وعبييد اهلل بيين ر،ييوان   19)وعبييد اهلل بيين سحسييى المعييروف بييابن عسيياكر  18)محمييد الحجيير 

وعبيد   22)وعبد اهلل بن محمد بين سخلفيتن الفيازاز   21)وعبد اهلل بن حسن البرجي  20)المراني

                                                 

  .10  م.ن( تن ر الترجمة )1)
  .12  م.ن( تن ر الترجمة )2)
  .22  م.ن( تن ر الترجمة )3)
  .23  م.ن( تن ر الترجمة )4)
  .35  م.ن( تن ر الترجمة )5)
  .36  م.ن( تن ر الترجمة )6)
  .38)  مطلع األنوار( تن ر الترجمة 7)
  .41  م.ن( تن ر الترجمة )8)
  .48  م.ن( تن ر الترجمة )9)
  .53  م.ن( تن ر الترجمة )10)
  .44  م.ن( تن ر الترجمة )11)
  .55  م.ن( تن ر الترجمة )12)
  .56  م.ن( تن ر الترجمة )13)
  .61  م.ن( تن ر الترجمة )14)
  .62  م.ن( تن ر الترجمة )15)
 . 66  م.ن( تن ر الترجمة )16)
  .68  م.ن( تن ر الترجمة )17)
  .70  م.ن( تن ر الترجمة )18)
  .74  م.ن( تن ر الترجمة )19)
  .75  م.ن( تن ر الترجمة )20)
  .76  م.ن( تن ر الترجمة )21)
  .77  م.ن( تن ر الترجمة )22)
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وعبييد اهلل بيين   2)و بييو عبييد اهلل المييالقي  1)اهلل بيين عبييد الييرحمن بيين عبييد اهلل بيين عبييد الييرحمن
وعبيد اهلل بين محميد بين عبيد المليك بين   3)عبد اليرحمن بين محميد بين عبيد المليك بين قزميان

وعبييد الييرحمن بيين   5)سوسييف بيين حسييسن وعبييد الييرحمن بيين محمييد بيين عبييد اهلل بيين  4)قزمييان
وعبييد الييرحمن   7)وعبييد الييرحمن بيين محمييد بيين علييي بيين جمسييل المعيياير   6)موسييى التقدسسييي

وعبيد اليرحمن بين محميد بين سخلفيتن بين   8)بن محميد بين عبيد اليرحمن األنصيار  الخزرجيي
 بيي محميد وعبد العزسز بن  مسر الميكمنسن  بيي سعقيوب بين  مسير الميكمنسن   9)احمد الفازاز 

وعبيد الحيا بين عبيد المليك بين   11)وعبيد األعليى بين موسيى بين ُنصيسر  10)بين عبيد الميكمن
والعبيا    13)وعبيد اليرحمن بين عبيد اهلل بين عبيد اليرحمن  12)بونة بن سعسد القر ي العبيدر 
وعزسيز   15)وعبد الجلسل بن محمد بن سلسمان األنصيار   14)بن العبا  بن غالب التمداني

وعلييي بيين   17)وعييروة بيين محمييد بيين عبييادة بيين مييال السييمال  16)الييرحمن بيين محمييد بيين عبييد

                                                 

  .79  م.ن( تن ر الترجمة )1)
  .86  م.ن( تن ر الترجمة )2)
  .87  م.ن( تن ر الترجمة )3)
  .88  م.ن( تن ر الترجمة )4)
  .89  م.ن( تن ر الترجمة )5)
  .91  م.ن( تن ر الترجمة )6)
  .93  مطلع األنوار( تن ر الترجمة )7)
  .98  م.ن( تن ر الترجمة )8)
  .99  م.ن( تن ر الترجمة )9)
  .100  م.ن( تن ر الترجمة )10)
  .101  م.ن( تن ر الترجمة )11)
  .103  م.ن( تن ر الترجمة )12)
  .106  م.ن( تن ر الترجمة )13)
  .108  م.ن( تن ر الترجمة )14)
  .113  م.ن( تن ر الترجمة )15)
  .115  م.ن( تن ر الترجمة )16)
  .116  م.ن( تن ر الترجمة )17)
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وعليي بين عسسيى   1)عبسد اهلل بن عبد اهلل بين محميد بين محميد بين القاسيم بين حميود العليو 
الميير  
وعلييي بيين عبييد الننييي الكفسييف   3)وعلييي بيين محمييد بيين علييي بيين عسييكر األنصييار   2)

  6)وعليي بين َيرُحيون القسسيي  5)الكلبيي وعليي بين الحسيسن بين عبيد اهلل  4)وسعرف بالحصير 
وعلي بن محمد بين عليي بين جمسيل   7)وعلي بن محمد بن سوسف بن عبد الملك األنصار 

وعليي بين محميد   10)وعليي بين عمثسيل الميالقي  9)وعلي بن عبد اهلل بين هيارون  8)المعاير 
وعليي   13)وعلي بن احمد بين الف،يل  12)وعلي بن سوسف األنصار   11)ُعرف ابن خروف

وعليي بين   16)وعليي بين عبيد اليرحمن السيتسلي  15)وعليي بين جيامع األوسيي  14)بن َحْزميون
و بييو علييي  الن ييار  17)احمييد األنصييار 

  19)وال ييسا  بييو حفيي  عميير بيين سحسييى التنتيياني  18)
وعمير بين حفصيون بين عمير   20)وعمر بن عثمان بن محميد بين احميد الفارسيي الخراسياني

                                                 

  .119  م.ن( تن ر الترجمة )1)
  .120  م.ن( تن ر الترجمة )2)
  .121  م.ن( تن ر الترجمة )3)
  .122جمة )  م.ن( تن ر التر 4)
  .123  م.ن( تن ر الترجمة )5)
  .124  م.ن( تن ر الترجمة )6)
  .126  م.ن( تن ر الترجمة )7)
  .127  م.ن( تن ر الترجمة )8)
  .128  م.ن( تن ر الترجمة )9)
  .130  م.ن( تن ر الترجمة )10)
  .131  مطلع األنوار( تن ر الترجمة )11)
  .132  م.ن( تن ر الترجمة )12)
  .133م.ن( تن ر الترجمة )  13)
  .134  م.ن( تن ر الترجمة )14)
  .135  م.ن( تن ر الترجمة )15)
  .136  م.ن( تن ر الترجمة )16)
  .137  م.ن( تن ر الترجمة )17)
  .138  م.ن( تن ر الترجمة )18)
  .140  م.ن( تن ر الترجمة )19)
  .141  م.ن( تن ر الترجمة )20)
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يييتسد  2)ن عبيييد المجسيييد بييين عمييير األزد وعمييير بييي  1)بييين جعفييير االسيييَمي   3)وعمييير بييين ال  
وعسيياض بيين   6)وعس ييون الملقييب بييالخسر  5)وعقسييل بيين عطس يية الق،يياعي  4)وعمييران الزجييي

وسيييلسمان   8)وغيييانم بييين ولسيييد بييين عبيييد اليييرحمن المخزوميييي  7)محميييد بييين عسييياض السحصيييبي
ن بيين داود بيين عبييد وسييلسما  10)وسييلسمان بيين  حمييد سعييرف بكثسيير  9)المعييروف بييابن الطييراوة

  13)وسييفر بيين عبسييد الكَعييي  12)وسييلسمان بيين  حمييد بيين  بييي غالييب  11)السييَم بيين عمثسييل
وه يييام بييين عبيييد اهلل بييين  صيييبغ بييين  حميييد بييين  بيييي   14)وسيييتل بييين عثميييان بييين  بيييي حبسيييب

وسحسيييييى بييييين مسيييييعود بييييين يتحيييييون   17)وسحسيييييى الحميييييامي  16)وسحسيييييى بييييين ...  15)العبيييييا 
 . 18)الملسلي

التسيعة –م سمكننا القول بون إغفال ويسات هذا العيدد الكبسير مين األعيَم ومن خَل ما تقد 
ًَ منتجسييًا  -والسييبعسن وهييو سقتييرب ميين نصييف مجمييوب  عييَم كتيياب مطلييع األنييوارب ُسعييد خليي

                                                 

  .142  م.ن( تن ر الترجمة )1)
  .143  م.ن( تن ر الترجمة )2)
  .144  م.ن( تن ر الترجمة )3)
  .145  م.ن( تن ر الترجمة )4)
  .147  م.ن( تن ر الترجمة )5)
  .149  م.ن( تن ر الترجمة )6)
  .150  م.ن( تن ر الترجمة )7)
  .151  م.ن( تن ر الترجمة )8)
  .156  م.ن( تن ر الترجمة )9)
  .157  م.ن( تن ر الترجمة )10)
  .158  م.ن( تن ر الترجمة )11)
  .160  م.ن( تن ر الترجمة )12)
  .161  م.ن( تن ر الترجمة )13)
  .162  مطلع األنوار( تن ر الترجمة )14)
  .166  م.ن( تن ر الترجمة )15)
  .169  م.ن( تن ر الترجمة )16)
  .170  م.ن( تن ر الترجمة )17)
  .171  م.ن( تن ر الترجمة )18)
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وهييو يييي الوقيييت ذاتييه هفييوة مييين هفييوات المصيينف الكبسيييرة يييي التييولسفب إذ كيييان حرسييًا بمييين 
الوصيول إليى تيوارسا اليوالدة والويياةب بسيد  ن هيذا ستصدل لتولسف كتياب كتيذا  ن ستفيانى ييي 

 األمر لم سحصل مع ابن خمس  وسكت عن ويسات هكالل جمسعًا.
وبيسن ويسيات  -ابين خميس –وربما هناك  سباب معسنة و روف قياهرة حاليت بيسن المصينف 

األعَم المذكورسن آنفًا. وقد سعود بع،تا إلى ُبعد ال قة بسن زمن المصينف وزمين المتيرجم 
لييهب كمييا هييو الحييال يييي ترجميية عبييد األعلييى بيين موسييى بيين ُنصييسر المييذكور آنفييًا صيياحب 

من الكتاب ب والذ  عاش يي نتاسة القرن التجير  األولب وقيد  كميل مسيسرة  101الترجمة )
هي  وقد تقدم ذكر وياة المصنف ابين خميس  بعيد 95-92والدو يي يتح األندل  للفترة بسن )

 هي. 639سنة 
ن كيان مثييل  هييذا التسيوسغ ال س ييفع للمكلييف الثبيتب وكييان حرسييًا بيابن خمييس   ن سعييود إلييى وا 

كتاب تراجم الرجال التي القت رواجًا على زمانه يي األنيدل  بسيد  نيه ليم سكليف نفسيه عنيال 
 البحث والتحر .

 
 عنايتُه بذكر الوفاة:

ييي كتابيه ويي وقفٍة  خرل نقفتيا ميع ابين خميس  ومنتجيه ييي اسيراد الويسيات ألعيَم آخيرسن 
مطلييع األنييوار نييراو سقييف موقفييًا منيياسرًا ميين الموقييف المتقييدمب إذ سعمييد إلييى العناسيية بييذكر وييياة 
ًَ بييالقطع بتييوارسا خمسيية وخمسييسن  سييبعة وخمسييسن َعَلمييًا آخييرسن وسسييلط ال،ييول علييستم قييائ

لوب َعَلمًا منتم بالسقسن وسستثني َعَلَمسن آَخَرسن من  صل السبعة والخمسيسن إذ سعميد إليى  سي
 .-كما سنرل–ال ن 

عيين ويسييات هييكالل لييم سييوِت علييى وتسييرٍة واحييدٍة إنمييا تفيياوت  -ابيين خمييس –وحييدسث المصيينف 
 بسن التطوسل إلى حِد ما واالقتصاد يي العبارات يي  حاسسن كثسرة.

نييوردهم منسيييوقسن ويقييًا لييورودهم ييييي مطلييع األنيييوار  -السيييبعة والخمسييون–وهييكالل األعييَم 
 وهم(
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ب و خبر ابن خمس  عين وياتيه بقوليه(  1)رحمن بن سس د بن معمر المذحجيمحمد بن عبد ال
))...ب وتيييييويي رحميييييه اهلل بمالقييييية سييييينة تسيييييٍع وثَثيييييسن وخمسيييييمائة. انتتيييييى ميييييا ذكيييييرو ابييييين 

 . 2)ب كوال  
ب و خبير ابين خميس  عين  3)ومحمد بن الحسسن بن كامل الح،يرمي المعيروف بيابن الفخيار

قييييية ييييييي  يييييتر  يييييعبان سييييينة خمييييي  بيييييل تسيييييع وثَثيييييسن وياتيييييه بقوليييييه( ))...ب وتيييييويي بمال
 . 4)وخمسمائة  

ب و خبر ابن خميس  عين وياتيه بقوليه( ))...ب واسيتوطن مالقية  5)ومحمد بن غالب الرصايي
واتخييذها دار إقاميية إلييى  ن تييويي بتييا رحمييه اهلل سييوم الثَثييال التاسييع ع يير ل ييتر رم،ييان 

 . 6)المع م سنة ثَث وسبعسن وخمسمائة  
ب و خبييير ابييين خميييس  عييين وياتيييه بقوليييه( ))...ب  7)ن عسسيييى بييين محميييد بييين زن يييونومحميييد بييي

 . 8)وتويي رحمه اهلل بمالقة يي حدود الثمانسن وخمسمائة...  
ب و خبيير ابيين خمييس  عيين وياتييه بقولييه( ))... وتييويي  9)ومحمييد بيين عبييد السييَم بيين مطييرف

 . 10)رحمه اهلل يي حدود األحد والثمانسن وخم  مائة  
واخبر ابن خمس  عن وياته بقوله( ))...ينفيذ األمير   11)ن سحسى بن تلكت السرييومحمد ب

بقتله عن توجه  مسر المكمنسن  بي عبد اهلل الناصر لفتح  لبطسرةب   ن ذلك يي سينة ثميان 

                                                 

  .6األنوار( تن ر الترجمة )  مطلع 1)
 .54  م.ن( 2)
  .7  م.ن( تن ر الترجمة )3)
 .63  م.ن( 4)
  .11  م.ن( تن ر الترجمة )5)
 .68  م.ن( 6)
  .13  م.ن( تن ر الترجمة )7)
 .90  م.ن( 8)
  .17  م.ن( تن ر الترجمة )9)
 .98  م.ن( 10)
  .18  م.ن( تن ر الترجمة )11)
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وهذا  اهد  ول على  ن ابن خميس  وعيدم   1)وستمائة...إن ما قتل عام تسعة وستمائة...  
 .القطع بالوياة  و القتل

ب و خبيييير ابييين خمييييس  عيييين وياتييييه بقولييييه(  2)ومحميييد بيييين احمييييد بيييين عبيييد الملييييك األنصييييار 
))...وتييويي رحمييه اهلل يييي سيينة ثميياٍن وخمسييمائةب  خبرنييي بييذلك ابنييه صيياحبنا األدسييب  بييو 

 . 3)بكر محمد  
و خبير ابين خميس  عين وياتيه بقوليه(   4)ومحمد بن عبد اهلل بن محمد بن  بي زمنيسن المير 

وليم سعليا   5)رحمه اهلل بنرناطة بعد توخسرو عن مالقة يي سينة اثنيسن وسيتمائة   ))...وتويي
 على الوياة ألن المصنف كان معاصرًا للمترجم له.

و خبير ابين خميس  عين وياتيه   6)ومحمد بن حسن بن محمد بن صاحب الصَة األنصيار 
تسييييييع يييييييي كائنيييييية العقيييييياب يييييييي صييييييفر سيييييينة  -رحميييييية اهلل علسييييييه–بقولييييييه( ))...واست ييييييتد 

 . 7)وستمائة...  
و خبيير ابيين خمييس  عيين وياتييه بقولييه( ))...وتييويي رحمييه اهلل يييي حييدود   8)ومحمييد بيين ر ييسد

 . 9)الع ر وستمائة...  
و خبيير ابين خمييس  عيين وياتييه   10)ومحميد بيين  سييوب بيين محميد بيين وهييب بيين محميد بيين نييوح

 . 11)بقوله( ))...وتويي رحمه اهلل سنة ع ر وستمائة...  
 

                                                 

 .98  م.ن( 1)
  .24نوار( تن ر الترجمة )  مطلع األ2)
 .105  م.ن( 3)
  .25  م.ن( تن ر الترجمة )4)
 .106  م.ن( 5)
  .28  م.ن( تن ر الترجمة )6)
 .109  م.ن( 7)
  .29  م.ن( تن ر الترجمة )8)
 .109  م.ن( 9)
  .30  م.ن( سن ر الترجمة )10)
 .110  م.ن( 11)
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و خبيير ابيين خمييس  عيين وياتييه بقولييه( ))...وتييويي   1) ييم بيين نجسييب التا ييميومحمييد بيين ها
 . 2)عام ثَثة ع ر وستمائة  

و خبيير ابيين خمييس  عيين وياتييه بقولييه( ))...ب وتييويي   3)ومحمييد بيين احمييد بيين جبسيير الكنيياني
رحمه اهلل تعالى با سكندرسة يي لسلة األربعال السابع والع رسن ل عبان عام  ربعية وع يرسن 

و خبير ابين خميس  عين   5)ومحمد بن علي بن الحسن بن عبسد اهلل بن حسون  4)تمائة  وس
وياته بقوله( ))... وتويي القائد  بو عامر رحمه اهلل يي سوم الخمس  الخيام  مين رم،يان 
المع ييييم عييييام  ربعيييية ع يييير وسييييتمائة ودييييين يييييي جنانييييه بمالقييييةب عفييييا اهلل عنييييا وعنييييه بمنييييه 

 . 6)وكرمه  
ب و خبير ابين خميس  عين وياتيه بقوليه( ))...  7)اهلل بين عبيد اهلل بين سوسيفومحمد بن عبسيد 

وتويي ع ي سيوم الثَثيال الحياد  والع يرسن لربسيع األول عيام سيبعة ع ير وسيتمائةب رحميه 
 . 8)اهلل  

يار المكت ييب ب و خبير ابيين خميس  عين وياتييه بقوليه( ))...وتييويي  9)ومحميد بين سوسييف بين عم 
وهييذا   10)تر ذ  الحجيية آخيير عييام  ربعيية وع ييرسن وسييتمائة  رحمييه اهلل يسمييا   يين يييي  يي

ب و خبر ابين خميس   11) اهٌد ثاٍن ل ن ابن خمس . ومحمد بن  بي غالب الم تتر بالداني
 . 12)عن وياته بقوله( ))...وتويي رحمه اهلل بمراكش يي سنة ست وع رسن وستمائة  

                                                 

  .31  م.ن( سن ر الترجمة )1)
 .121  م.ن( 2)
  .32( سن ر الترجمة )  م.ن3)
 .134  مطلع األنوار( 4)
  .33  م.ن( سن ر الترجمة )5)
 .136  م.ن( 6)
  .34  م.ن( سن ر الترجمة )7)
 .137  م.ن( 8)
  .42  م.ن( تن ر الترجمة )9)
 .147  م.ن( 10)
  .43  م.ن( تن ر الترجمة )11)
 .148  م.ن( 12)
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خمييس  عيين وياتييه بقولييه(  ب و خبيير ابيين 1)ومحمييد بيين محمييد بيين عسسييى بيين محمييد بيين زن ييون
 . 2)))...ب وتويي يي غزوة ماردة يي  تر جمادل األولى عام سبعة وع رسن وستمائة  

ب و خبيير ابيين خمييس  عيين وياتييه بقولييه( ))...وتييويي  3)ومحمييد بيين احمييد بيين عطسيية القسسييي
 . 4)رحمه اهلل يي الثالث من ذ  قعدة سنة سبع وع رسن وستمائة  

ب و خبر ابن خمس  عين  5)بن إبراهسم بن القاسم بن مرج الكحلومحمد بن إدرس  بن علي 
 . 6)عن وياته بقوله( ))... وتويي رحمه اهلل يي نحو  ربعة وثَثسن وستمائة  

ب و خبر ابن خمس  عن وياته بقوليه( ))...انتقيل إليى  7)ومحمد بن سوسف بن هود الجذامي
ل األولى من سنة خمي  وثَثيسن المرس ةب يدخلتا لسلة الخمس  الخام  والع رسن من جماد

وسيتمائةب يوقييام عنيد ابييي الرمسميي لسليية الخميس  المييذكور إليى نحييو ثليث اللسييل وهيو صييحسح 
دون  لمب يلما كان نحو الثلث الثاني ُسِمَع الصساُح ييي دار ابين الرمسميي َييَنَتَض إليى اليدار 

ب ووصييل الكتيياب بموتييه إلييى يوجييد مستييًاب يسقييال إن ييه ُخِنييَاب وسقييال إنييه مييات موتييًاب واهلل  علييم
مالقة غدوة سوم السبت بعد السوم المذكور يي قارب البحرب سبحان من ال سنق،يي سيلطانهب 

. ولعييل  8)وال سبييدل ملكييهب ال إلييه إال  هييو الحييي الييذ  ال سمييوت وهييو علييى كييل  يييل قييدسر  
 هذا التفصسل والتطوسل يي ذكر الوياة ال نجدو عند ا خرسن من  عَم ابن خمس .

ب و خبيير ابيين خمييس  عيين وياتييه بقولييه(  9)ومحمييد بيين علييي بيين خ،يير بيين هييارون النسيياني
))... وتويي رحمه اهلل يي  تير سيوم األربعيال لجميادل ا خيرة عيام سيتة وثَثيسن وسيتمائةب 

                                                 

  .44  م.ن( تن ر الترجمة )1)
 .151  م.ن( 2)
  .45  م.ن( تن ر الترجمة )3)
 .152  م.ن( 4)
  .47  مطلع األنوار( تن ر الترجمة )5)
 .161  م.ن( 6)
  .49  مطلع األنوار( تن ر الترجمة )7)
 .164  م.ن( 8)
  .50  م.ن( تن ر الترجمة )9)
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. وخيتم المصينف خبير الويياة  1)غفر اهلل ليهب وجعيل الجن ية ميوواو بمن يه وكرميه ال رب سيواو  
 ألنه خاله. بجمل الدعال للمتويى

ب و خبر ابن خميس  عين وياتيه بقوليه( ))...و مير بقتليهب  2)ومحمد بن عسسى بن مع النصر
وسقييال إن ييه ُذبييح ذبحييًاب نفعييه اهلل و ع ييم  جييروب ووصييل مالقيية خبيير موتييه يييي  وائييل ذ  قعييدة 

. والمنييدور كمييا هييو بييس ن ميين تييارسا وياتييه كييان معاصييرًا  3)عييام ثمانسيية وثَثييسن وسييتمائة  
 صنف.للم

ب و خبر ابن خمس  عين وياتيه بقوليه( ))...ب وتيويي  4)ومسلم بن  حمد بن محمد بن قزمان
رحمه اهلل ييي ع يي سيوم األحيد بعيد صيَة المنيرب ييي  يعبان المكيرم سينة احيدل وثَثيسن 

 . 5)... مجاورًا لفنال  بي علي الرند     *)وستمائةب ودين يي السوم الثاني بعد صَة
ب و خبير ابين خميس  عين وياتيه بقوليه( ))...ب  6)بن حسن بن زساد المالقي ومقد م بن معايى

 . 7)مات سنة ثَث و ربعمائةب ودين بح،سض جبل يارو  
ب و خبر ابن خمس  عن وياته بقوليه( ))...وتيويي رحميه اهلل  8)ومنصور بن الخسر بن سملى

 . 9)بمالقة يي  وال سنة ست وع رسن وخمسمائة. ذكرو ابن ب كوال  
 ب و خبر ابن خمس   10)وصالح بن علي بن عبد الرحمن بن ابراهسم بن سلمة األنصار 

 

                                                 

 .184  م.ن( 1)
  .51  م.ن( تن ر الترجمة )2)
 .185  م.ن( 3)
  .52  م.ن( تن ر الترجمة )4)
   سقط وقت الصَة يي األصل.*)
 .187  م.ن( 5)
  .57  مطلع األنوار( تن ر الترجمة )6)
 .198  م.ن( 7)
  .58  م.ن( تن ر الترجمة )8)
 .199  م.ن( 9)
  .60  م.ن( تن ر الترجمة )10)
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عن وياته بقوله( ))... وتويي رحمه اهلل يي سوم األربعيال ،يحوة الرابيع والع يرسن مين ربسيع 
 . 1)ا خر عام خمسة وع رسن وستمائة  

عيامر بيين لييودان وعيامر بيين معاوسية بيين عبييد السيَم بيين زسيياد بين عبييد الييرحمن بين زهيير بيين 
ب و خبير ابين خميس  عين وياتيه بقوليه( ))... وتيويي  2)اللخميب سكنى  با معاوسة من قرطبية

 . 3)   *)عامر رحمه اهلل سنة سبٍع وسبعسن ومائتسن بعد ثَث سنسن
ب و خبر ابن خمس  عين وياتيه بقوليه( ))... ذكير  خيوو  4)وعبد اهلل بن علي بن  بي العبا 

يييد رحمييية اهلل علسيييه وغفرانيييه وروحيييه ورسحانيييهب وهيييَل  صيييبغ وياتيييه يقيييال( )و  تيييويي  بيييو محم 
سمائه يي سمال الفتوة وق يادب وصيباح اقتباليه صيقسل الصيفحات واالسيراد ييي لسلية الثاليث مين 

وكمييا هييو بييس ن يييألن هييذا األخبييار إلييى التييوبسن   5)رجييب الفييرد سيينة اثنييسن وسييتسن وخمسييمائة  
  قرب.

بيييين عبييييد الييييرحمن بيييين سييييلسمان بيييين عميييير بيييين حييييوط اهلل وعبييييد اهلل بيييين سييييلسمان بيييين داكد 
ب و خبر ابن خمس  عين وياتيه بقوليه( ))...يتيويي ييي الطرسيا بمدسنية غرناطية  6)األنصار 

لسليية الخمييس  يييي نحييو ثلييث اللسييل األول ودييين سييوم الخمييس  المييذكور يييي  ييتر ربسييع األول 
ى مالقيةب يكيان وصيوله سيوم سنة ثنتي ع يرة وسيتمائة يبقيي بتيا ميديونًا إليى  ن نقيل منتيا إلي

األثنسن الحاد  والع رسن من  تر  عبان مين العيام الميذكور ييدين عليى مقربية مين مسيجد 
 . 7)القبا بجبانة مالقةب...  

 

                                                 

 .205  م.ن( 1)
  .63  م.ن( تن ر الترجمة )2)
   هكذا وردت يي األصل ولم  لا لتا تفسسرًا.*)
 .216   م.ن(3)
  .65  م.ن( تن ر الترجمة )4)
 .223  م.ن( 5)
  .72  م.ن( تن ر الترجمة )6)
 .234  مطلع األنوار( 7)
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ب و خبيير ابيين خمييس  عيين وياتييه بقولييه( ))...وتييويي رحمييه  1)وعبييد اهلل بيين الحسيين األ ييعر 
 . 2)اهلل يي نحو ع رسن وستمائة  

ب و خبر ابن خمس  عن وياتيه بقوليه( )).. وتيويي رحميه  3)الع سم الزهر  وعبد اهلل بن عبد
 . 4) اهلل بحصن بلش يي  عبان عام ثَثسن وستمائة  
وعبييد اهلل بيين ر،ييي  بيين المنييذر بيين ر،ييي  الرعسنييي
و خبيير ابيين خمييس  عيين وياتييه بقولييه(   5)

نة خمي  وثَثيسن ))...واست تد  بو محم د يي غر ة سيوم األربعيال الحياد  ع ير لرم،يان سي
 . 6)وستمائة  

و خبر ابين خميس  عين وياتيه   7)وعبد اهلل بن سوسف بن محم د بن عبد اهلل بن سحسى البلو 
بقوله( ))...ب وتويي رحمه اهلل يي السابع من محر م ثَثة وثَثسن وستمائة  
(8 . 

تيييه ب و خبييير ابييين خميييس  عييين ويا 9)وعبيييد اليييرحمن بييين دحميييان بييين عبيييد اليييرحمن األنصيييار 
 . 10)بقوله( ))...ب وتويي رحمه اهلل يي  عبان سنة سبع وع رسن وستمائة  

و خبيير ابيين خمييس  عيين وياتييه بقولييه( ))...وخاطبييه   11)وعبييد الجبييار بيين المعتمييد بيين عب يياد
 هيييل  ركيييش ييييدخلتا عيييام ثمانسييية وثميييانسنب وبقيييي عبيييد الجبيييار بيييوركش إليييى  ن نزليييت علسيييه 

 . 12)بستم يماتب ...  عساكر َسْسر بن  بي بكرب وُ،ِرَب 
 

                                                 

  .73  م.ن( تن ر الترجمة )1)
 .235  م.ن( 2)
  .78  م.ن( تن ر الترجمة )3)
 .242  م.ن( 4)
  .80  م.ن( تن ر الترجمة )5)
 .244  م.ن( 6)
  .83  م.ن( تن ر الترجمة )7)
 .246م.ن(   8)
  .92  م.ن( تن ر الترجمة )9)
 .260  م.ن( 10)
  .102  م.ن( تن ر الترجمة )11)
 .267-266  م.ن( 12)
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ب و خبير ابين خميس  عين وياتيه بقوليه( ))... وتيويي رحميه اهلل ييي  1)وعبد الوهاب بن عليي
 و ال سنة ثمان وتسعسن وخمسمائة  
(2 . 

ب و خبيير ابيين خمييس  عيين وياتييه بقولييه( ))... وتييويي سيينة خميي   3)وعبييد السييَم بيين ثعلبيية
 . 4)وسبعسن ومائتسن  

ب و خبييير ابييين خميييس  عييين وياتيييه بقوليييه(  5)ن بييين عمثسيييل العيييامليوعبيييد السيييَم بييين سيييلسما
 . 6)))...تويي رحمه اهلل يي صفر عام ثَثسن وستمائة  

وعب اد بن محمد بن اسماعسل بن قيرسش بين عب ياد بين عميرو بين  سيلم بين عمير بين عطياف 
ل إن ب و خبر ابن خمس  عن وياتيه بقوليه( ))...وتيويي رحميه اهلل مين ذبياحب وقسي 7)بن نعسم

الحكيييسم ابييين النق ييياش  عيييان ييييي  ميييرو ميييع القيييدر وسيييبا األجيييلب وذليييك سييينة احيييدل وسيييتسن 
 . 8)و ربعمائة  

يد بين عبيادة بين ميال السيمال بين  يليح بين الحسيسن بين سيعسد بين  وعبادة بن عبد اهلل بن محم 
ب و خبير ابين خميس  عين وياتيه بقوليه( ))... وتيويي  9)قس  بين عبيادة األنصيار  الخزرجيي

 . 10)اهلل يي جمادل األولى سنة تسع ع رة و ربعمائة ودين بربض الندامى بمالقة  رحمه 
ب و خبيير ابيين خمييس  عيين وياتييه بقوليييه(  11)وعتسييا بيين علييي بيين خلييف األمييو  المربسطيير 

))...ب وتيييييويي رحميييييه اهلل ييييييي الحييييياد  والع يييييرسن مييييين رجيييييب الفيييييرد سييييينة اثنتيييييي ع يييييرة 
 . 12)وستمائة  

                                                 

  .104  مطلع األنوار( تن ر الترجمة )1)
 .272  م.ن( 2)
  .105  م.ن( تن ر الترجمة )3)
 .272  م.ن( 4)
  .17  م.ن( تن ر الترجمة )5)
 .276  م.ن( 6)
  .109مة )  م.ن( تن ر الترج7)
 .286  م.ن( 8)
  .110  م.ن( تن ر الترجمة )9)
 .291  م.ن( 10)
  .111  م.ن( تن ر الترجمة )11)
 .292  م.ن( 12)
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ب و خبيير ابييين خمييس  عيين وياتييه بقوليييه( ))...ب  1)ون المييالقيوعبييد اهلل بيين عسسييى بييين حسيي
وتويي رحمه اهلل يي سوم األثنسن ألربع خلون لربسع ا خر عام خمسة وخمسيمائةب ذكير ابين 

 . 2)الصسريي يي تورسخه  
ب و خبر ابن خمس  عن وياته بقوليه( ))... وتيويي رحميه اهلل مين  3)وعطال بن  خت غالب
 . 4)ة  حدود الثمانسة وستمائ

وعلي بن حم ود بن مسمون بن حم ود
ب و خبير ابين خميس  عين وياتيه بقوليه( ))وُقتيل عليي   5)

ييييود يييييي حمييييام بقصيييير قرطبيييية سييييوم األحييييد للسلتييييسن خلتييييا لييييذ  القعييييدة سيييينة ثمييييان  بيييين حم 
 . 6)و ربعمائة  

ب و خبيير ابيين خمييس  عيين وياتييه بقولييه( ))...ب وتييويي بمالقيية عييام تسييعٍة  7)وعلييي بيين معميير
 . 8)ثسن وخمسمائة  وثَ

ب و خبر ابن خميس  عين وياتيه بقوليه( ))...ب وتيويي  9)وعسسى بن عساش بن محمد القسسي
رحميييه اهلل ييييي سييياعة األنيييوار مييين سيييوم الجمعييية ثاليييث  يييعبان المكييير م عيييام ثمانسييية وع يييرسن 

 . 10)وستمائةب وصلي علسه بعد العصر من السوم الثاني على  فسر قبرو رحمه اهلل  
ب و خبير  11)ن سيلسمان بين عبيد اهلل بين عبيد المليك بين عبيد اهلل بين محميد الرعسنييوعسسى بي

رحمييية اهلل –ابييين خميييس  عييين وياتيييه بقوليييه( ))... وكيييان رحميييه اهلل قيييد قيييد م بواسيييطة خيييالي 

                                                 

  .114  مطلع األنوار( تن ر الترجمة )1)
 .301  م.ن( 2)
  .117  م.ن( تن ر الترجمة )3)
 .304  م.ن( 4)
  .118  م.ن( تن ر الترجمة )5)
 .305  م.ن( 6)
  .129تن ر الترجمة )   م.ن(7)
 .325  م.ن( 8)
  .146  م.ن( تن ر الترجمة )9)
 .347  م.ن( 10)
  .148  م.ن( تن ر الترجمة )11)
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لإلماميية بالمسييجد الجييامع بمالقييةب يمييرض رحمييه اهللب قبييل  ن سصييلي يسييه بالنييا   -علستمييا
 . 1)ثامن لربسع األول من سنة اثنسن وثَثسن وستمائة  واستمر مر،ه إلى  ن تويي يي ال

ب و خبير ابين خميس  عين وياتيه بقوليه( ))...ب وتيويي رحميه  2)وقاسم بن سيعدان بين ابيراهسم
اهلل لسليية األحييد الثنتييي ع ييرة لسليية َخَلييْت ميين جميياد  األولييى سيينة سييبع و ربعييسن وثَثمائيية. 

 . 3)ذكرو ابن الفر،ي  
ب واخبيير ابيين خمييس  عيين وياتييه بقولييه( ))... اجتيياز  4)م الصييدييوقاسييم بيين محمييد بيين قاسيي

 . 5)على مالقة يي سنة تسٍع وع رسن وستمائةب وتويي بعد ذلك بسسسر  
ب و خبر ابن خمس  عن وياتيه بقوليه( ))...ب وتيويي الفقسيه  بيو  6)وسالم بن صالح التمداني

رم،يييان المع يييم عيييام  عميييرو رحميييه اهلل سيييوم األثنيييسن لثمييياني ع يييرة لسلييية خليييت مييين  يييتر
 . 7)ع رسن وستمائة  

ييد بيين كامييل الح،ييرمي ييد بيين الحسيين بيين محم  و يياكر بيين محم 
ب و خبيير ابيين خمييس  عيين  8)

وياتييه بقولييه( ))...ب وتييويي با ييبسلسةب وكييان قييد ُحِمييَل مكبييواًل مييع َمييْن ُحِمييَل ميين مالقيية عنييد 
كيان  الكائنيةب يوصياَبُه ليذلك وهيم كائنة الجزسر  لعنيه اهللب َيَمين    اهلل عليستم وَ بيرَ هم مين تليك

 . 9)سبب موته يي سنة ست وثمانسن وخمسمائة  
ب و خبر ابن خمس  عن وياته بقوليه( ))...ب وتيويي  10)و تسد بن محمد بن  تسد المصر 

 . 11)يي حدود السبعسن وخمسمائة  

                                                 

 .348  م.ن( 1)
  .152  مطلع األنوار( تن ر الترجمة )2)
 .357  م.ن( 3)
  .153  م.ن( تن ر الترجمة )4)
 .358  م.ن( 5)
  .155  م.ن( تن ر الترجمة )6)
 .368  م.ن( 7)
  .164  م.ن( تن ر الترجمة )8)
 .381  م.ن( 9)
  .165  م.ن( تن ر الترجمة )10)
 .382  م.ن( 11)
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و ب و خبيير ابيين خمييس  عيين وياتييه( ))...وكانييت وييياة الييدعي  نحيي 1)وه ييام بيين يييَن الييدعي
 . 2)عام سبعة وثَثسن و ربعمائة  

ييود بيين ادرسيي  العلييو           وسحسييى بيين علييي بيين حم 
ب و خبيير ابيين خمييس  عيين وياتييه  3)

بقولييه( ))...يقاتييل حتييى  ثخنتُييه الجييراحب يوقييع عيين الفيير ب وُقِطييَع ر سييهب وذلييك سيينة سييبع 
 . 4)وع رسن و ربعمائة  

ب و خبيير  5)وانوسحسييى بيين الحسيين بيين محمييد بيين  حمييد بيين عبييد الييرحمن بيين صييف           
ابن خمس  عن وياته بقوله( ))... ثم وصل خبرو  ن ه مات بوحواز مربل ةب ووصيل إلسيه ابنيه 
 بو جعفر ياخبر  ن ه مات بعد هْد ة من اللسل لسلة سوم األثنسن الثيامن ع ير مين رجيب الفيرد 

ثيال من عام احدل  وع رسن وستمائةب و وصله وليدو الميذكور مستيًا ييي ال تير مين سيوم الثَ
التاسيييع ع ييير مييين ال يييتر الميييذكورب وكانيييت وياتيييه ييييي زورا عليييى  تييير البحييير بناحسيييية 
إستبونةب وديا بمالقة عند صَة المنرب من السوم المذكورب واهلل سجدد علسه الرحمية بمن يه. 

 . 6)ورثاو رحمه اهللب جملة من ال عرالب...  
خمييس  عيين  ب و خبيير ابيين 7)وسوسييف بيين محمييد بيين عبييد اهلل بيين سحسييى البلييو             

وياته بقوله( ))...وتويي رحمه اهلل يي سوم الثَثال بعد صَة ال تير السياد  مين رم،يان 
 . 8)المع  م عام  ربعة وستمائة  

ست،ح مما تقدم إن إ،الات ابين خميس  حيول ويسيات  عَميه ليم تكين عليى و              
قي  التيورسخي وتسرة واحدةب منتا ما جال مقت،بًا جدًا ومنتا ما توس ع يسيه معتميدًا  سيلوب ال

                                                 

  .167  م.ن( تن ر الترجمة )1)
 .387  م.ن( 2)
  .168   مطلع األنوار( تن ر الترجمة )3)
 .390  م.ن( 4)
  .172  م.ن( تن ر الترجمة )5)
 .397  م.ن( 6)
  .173  م.ن( تن ر الترجمة )7)
 .407  م.ن( 8)
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وتيارة سعيدل   1)تارًة على نحو إ،الته لوياة محمد بن سوسف بن هود الجذامي وغسرها كثسير
يييي ا ،ييالة إلييى األسييلوب األدبييي الم ييرا نحييو إ،ييالته لوييياة عبييد اهلل بيين علييي بيين  بييي 

 . 2)العبا 
ي ومييرة سعتمييد ابيين خمييس  كتييب تييراجم الرجييال يييي توثسييا خبيير الوييياة كييابن حمييادة والصييسري

وابن الفر،ي وابن ب كوالب ويي  حياسسن  خيرل ال سعتميد التوثسيا يسيوتي بيالخبر دون توثسيا 
 بالرغم من حاجته إلسه.

ونييراو يييي تييراجم معاصييرسه سييورد الخبيير دون حاجتييه إلييى كتييب التييراجم معتمييدًا علييى ملكتييه 
 وقدرته يي اسراد توارسا الويسات لكثسر من  عَمه.

قييد  غفييل تييوارسا والداتتييم  -السييبعة والخمسييسن–المييذكورسن آنفييًا وممييا الح نيياو  ن  عََمييُه 
 .-ابن خمس –جمسعًا. وهذا سعد من المَح  التي تكخذ على المصنف 

 
 اإلبتسار في ذكر الوفاة:

ويي وْقَفٍة  خرل نقفتيا ميع مينتب ابين خميس  ميع  عَميه مين حسيث ا غفيال وا عميال نيراو 
سن َعَلمييًا آخييرسن وسكتفييي با خبييار عيين الوييياة بقولييه( سنفييل تييورسا الوييياة بييل سبتسييرها لع يير 

))تيييويي    و ))مييييات    و ))ُقِتيييل    و ))تييييويي  ييييتسدًا   وميييا إلييييى ذليييكب وهييييكالل األعييييَم 
 نوردهم منسوقسن كما وردوا يي مطلع األنوار وهم(

ب و خبير ابين خميس  عين وياتيه بقوليه( ))...  3)محمد بن عبسد بن حسسن بن عسسيى الكلبيي
 ولم سزدها كلمة واحدة.  4)يي  وتو 

  6)ب و خبيير ابيين خمييس  عيين وياتييه بقولييه( ))... وتييويي   5)ومحمييد بيين عبييد اهلل بيين يطييس 
 ولم سزد على ذلك  سئًا.

                                                 

  .102  و)72  م.ن( تن ر الترجمتان )1)
  .65  م.ن( تن ر الترجمة )2)
  .4  مطلع األنوار( تن ر الترجمة )3)
 .53  م.ن( 4)
  .8  م.ن( تن ر الترجمة )5)
 .66  م.ن( 6)
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ب و خبيير ابيين خمييس  عيين وياتييه بقولييه( ))... وبقييي  1)ومحمييد بيين الحسيين بيين عبييد الع ييسم
 خر.ولم سفصح عن  يٍل آ  2)كذلك إلى  ن تويي رحمه اهلل  
ب و خبيير ابيين خمييس  عيين وياتييه بقولييه( ))... وتييويي رحمييه  3)ومحمييد بيين عبييد اهلل بيين ذمييام

 ولم سزد على ذلك  سئًا.  4)اهلل تعالى  
ب واخبيير ابيين خمييس  عيين وياتييه  5)ومحمييد بيين عبييد اهلل بيين علييي بيين ها ييم بيين  بييي العبييا 

وب ال ين متجياوزًا القطيع ونلحي   ن يه اعتميد  سيل  6)بقوله( ))...ب و  ين انيه تيويي ييي ...  
 بتورسا الوياة.

ب و خبر ابن خمس  عن وياته بقوليه( ))... وتيويي  يتسدًا بمسورقية قتلتيُه  7)ومحمد الحجار 
 . 8)يئٌة باغسٌة من الروم بالتراسسن بداخل البلد  

والمَحيي  علييى ابيين خمييس   نييه قييد م كييل األخبييار عيين الجرسميية( مكاُنتييا وياعُلتيياب بسييد  ناييُه 
 ل تورسا حادثة است تاد المندور. غف

ب و خبيير ابيين خمييس  عيين وياتييه بقولييه( ))... ارتحييل إلييى  9)ومحمييد المعييروف ابيين الحنيياط
 ولم س،ف  سئًا آخر.  10)الم راب ومات هنالك رحمه اهلل  
ب واخبر ابن خمس  عن وياته بقوليه( ))...ب وتيويي  11)ومحمد بن  حمد بن محمد الحمسر 

 ولم سزد على هذا الخبر  سئًا.  12)رستا اهلل  رحمه اهلل بمالقة ح
                                                 

  .9  م.ن( تن ر الترجمة )1)
 .67  م.ن( 2)
  .14  م.ن( تن ر الترجمة )3)
 .92  م.ن( 4)
  .16ن( تن ر الترجمة )  م.5)
 .97  م.ن( 6)
  .20  مطلع األنوار( تن ر الترجمة )7)
 .99  م.ن( 8)
  .21  مطلع األنوار( تن ر الترجمة )9)
 .100  م.ن( 10)
  .26  م.ن( تن ر الترجمة )11)
 .107  م.ن( 12)



 
 م2020/هـ1441                                  (                     80العدد ) –                        

 

 
21 

ب و خبير ابين خميس  عين وياتيه بقوليه( ))... وتيويي  1)ومحمد بن سيعسد بين ميدرك النسياني
 ولم ُسفصح عن تورسا الوياة.  2) بو عبد اهلل رحمه اهلل يي ...  

حميه ب و خبير ابين خميس  عين سيبب وياتيه بقوليه( ))... وتيويي بالحمية ر  3)ومحمد بين نيزار
 ولم سذكر تورسا الوياة.  4)اهلل  

ب و خبير ابين خميس  عين وياتيه بقوليه(  5)ومحمد بن الحسين بين محميد بين الحسين الجيذامي
))... وتييويي رحمييه اهلل تعييالى بنرناطييةب وسييسا منتييا مستييًا إلييى مالقيية ودييين بجبييل يييار و بييل 

بجب انة جبل يار و رحمه اهلل  
 ولم سزد  سئًا.  6)

ولييم   8)ب واخبيير ابيين خمييس  عيين وياتييه بقولييه( ))... وتييويي رحمييه اهلل   7)وموسييى بيين زرا
 سذكر تورسا الوياة.

يييطسفي السيييبتي ب و خبييير ابييين خميييس  عييين وياتيييه بقوليييه( ))...وتيييويي رحميييه  9)وعبيييد اهلل السف
ح متى حصل ذلك األمر!  10)اهلل    ولم سو، 

و خبير ابين خميس  عين وياتيه  ب 11)وعبد اهلل بن عبد الرحمن بن عبد المليك بين سيعسد القائيد
 ولم سزد على ذلك  سئًا.  12)بقوله( ))... وتويي رحمه اهلل تعالى  

ب و خبيير ابيين خمييس  عيين مقتلييه بقولييه( ))... وسييجن يييي  13)وعبييد اهلل بيين علييي بيين زناييون
القصبةب و خذ معه جملة من  صحابهب يثقفوا يي الحدسدب ثم إن ه ُحِمَل باللسل ييي زورا إليى 
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و،رب يستا ،ربًا وجسعيًا المير ة بعيد الميرةب ثيم ُرد  إليى مالقية لسخيرج ميااًل ُسيتتم  ن يه  غرناطةب
كان عنيدوب يليم سخرجيُهب وميا زال ُسَتعاَقيُب بال،يرب حتيى ميات. وكيان س،يرب باللسيل بحسيث 
ال سيراو  حيد وال سسيمعهب يقسيل إن ييه تنياول موسيًى كانيت عنيدو يييذبح بتيا نفسيهب وقسيل إن يه ُذبييح 

وليم سحيدد ابين خميس  زميان   1)ذبح هو نفسه. ونسول اهلل السَمة وحسن العاقبة  بتا ولم س
 الجرسمة.

ب و خبر ابن خمس  عن وياته بقوله( ))ثم إنه انتقل إليى حصين َوْرد  2)وعبد اهلل بن ،معب
 ولم سزد.  3)قا،سًا يقتل يي الطرسا رحمه اهلل ونفعه  

بن خميس  عين وياتيه بقوليه( ))...وتيويي رحميه ب و خبر ا 4)وعبد الرحمن بن سالم التمداني
اهلل يي سن  الُفتو ة  
 ولم سحدد متى حصلت الوياة!  5)

ب و خبيير ابيين خمييس  عيين وياتييه بقولييه(  6)وعبييد المحسيين بيين علييي بيين عبييد اهلل األنصييار 
 ولم سزد على ذلك  سئًا.  7)))... ومات على خسر عمله نفعه اهلل  

وعليييي  بييين سحسيييى الخ يييمي
خبييير ابييين خميييس  عييين وياتيييه بقوليييه( ))... وتيييويي رحميييه ب و  8)

 ولم سبس ن متى حصلت الوياة !  9)اهلل  
ب و خبيير ابيين خمييس  عيين وياتييه  10)وعميير بيين حسيين بيين علييي بيين محمييد بيين دحسيية الكلبييي

 وهنا ذكر المصنف مكان الوياة و غفل زمانتا.  11)بقوله( ))... وتويي بالقاهرة رحمه اهلل  
 والدة لثلٍة من أعالمه:عنايتُه بتأريخ ال

                                                 

 .249-248  م.ن( 1)
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يين نييالوا ح ييوة  ولنييا وقفيية  خييرل مييع كوكبيية جدسييدة ميين  عَمييه بلنييت ثَثيية ع يير َعَلمييًاب مم 
 عندو  كثر من سواهم ممن تقدم ذكرهمب والسسما يسما سخ  إسرادو لسني والداتتم وويساتتم.

 وهذِو الثلة القلسلة نوردها منسوقة ويقًا لورودها يي مطلع األنوار وهم(
حمييد بيين خلسفيية بيين عبييد الواحييد بيين سييعسد بيين الحييارث بيين خلسفيية بيين عبييد اهلل بيين بييدر بيين م

ب وقد  خبير ابين خميس  عين وياتيه وموليدِو بقوليه( ))... وتيويي رحميه اهلل  1)سعد األنصار 
بمالقية سييوم السيبت لسييبع لسياٍل خْلييون مين جميياد  األوليى سيينة خمسيمائة. قييال ابين ب ييكوال( 

ويسمييا سبييدو لنييا  ن   2) ييرة و ربعمائيية. رحميية اهلل ور،ييوانه علسييه  وكييان مولييدو سيينة سييبع ع
المصييينف ليييدل ا خبيييار عييين ويييياة األنصيييار  ليييم سحيييتب إليييى توثسقتيييا مييين  حيييد كتيييب تيييراجم 

 الرجالب بسنما احتاج يي خبر الوالدة إلى كتاب الصلة البن ب كوال ووثقه منه.
ب وكيييذلك  خبييير ابييين  3)غيييانمومحميييد بييين سيييلسمان بييين  حميييد النفيييز ب المعيييروف بيييابن  خيييت 

خميييس  عييين وياتيييه ووالدتيييه بقوليييه( ))... وذكييير  س،يييًا  بيييو القاسيييم بييين ب يييكوال نحيييو ذليييكب 
وتييويي  بييو عبييد اهلل بمالقيية يييي سيينة خميي  وع ييرسن وخمسييمائة ومولييدو سيينة سييبٍع وثَثييسن 

صيلة  والمعلومتان الخاصتان بذكر الوالدة والوياة البن  خت غيانم مرجعتميا  4)و ربع مائة  
ابن ب كوالب وال غرابة يي األمر ألن كتياب الصيلة كيان مين ميوارد ابين خميس  وهيو سكليف 

 كتابه.
ب وقييد  خبيير ابيين خمييس  عيين والدتييه  5)ومحمييد بيين ابييراهسم بيين خلييف بيين  حمييد األنصييار 

ووياتيييه بقولييييه( ))... ولييييد رحمييييه اهلل يييييي التاسييييع مييين رجييييب عييييام  حييييد ع يييير وخمسييييمائةب 
ن المنصيور  بيو سوسيف إليى ح،يرة ميراكش عيام ثميانسن وخمسيمائةب واستدعاو  مسر الميكمنس

وليم ُسسيند   6)وتويي بميراكش ييي السيابع ع ير مين  يعبان المكير م سينة تسيعسن وخمسيمائة  

                                                 

  .2  مطلع األنوار( تن ر الترجمة )1)
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  .5ر الترجمة )  م.ن( تن 3)
 .54  م.ن( 4)
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المصنف خبر  الوالدة والوياة إلى كتياٍب بعسنيه مين تيراجم الرجيال كميا يعيل ميع غسيرو وربميا 
 مس .سكون السبب  ن األنصار  كان معاصرًا البن خ

ب وقييد  خبيير ابيين خمييس  عيين والدتييه ووياتييه بقولييه(  1)ومحمييد بيين جعفيير بيين  حمييد بيين حمسييد
ولييم   2)))... ومولييدو عييام ثَثيية ع يير وخمسييمائةب وتييويي سيينة سييت وثمييانسن وخمسييمائة  

سوثييا المصييينف خبييير  اليييوالدة والويييياة مييين كتيييب تيييراجم الرجيييالب وقيييد سكيييون سيييبب ا غفيييال 
ًَ بمعاصرة المصنف ل  واهلل  علم. -بن جعفر محمد–لمترجم له متمث

ب وقييد  خبيير ابيين خمييس  عيين والدتييه ووياتييه  3)ومحمييد بيين عبييد الواحييد بيين ابييراهسم النييايقي
بقولييه( ))...ب مولييدو سيينة تسييٍع و ربعييسن وخمسييمائةب وتييويي لخميي  خَلييْوَن ميين  ييعبان سيينة 

ج نفسييه إليى توثسييا وابين خميس  كييان معاصيرًا للنيايقي لييذا ليم سحيو   4)تسيع ع يرة وسييتمائة  
 األخبار عنه من كتب تراجم الرجال كالصلة وغسرها.

ب وقييد  خبيير ابيين خمييس   5)ومحمييد بيين عبييد العزسييز بيين عبييد الييرحمن بيين عبييد اهلل بيين عس يياش
عن مولدو ووياته بقوله( ))... ومولد الكاتب  بي عبد اهلل المذكور ببلدو بر انة عيام خمسية 

ولييم   6)كش يييي  ييتر رجييب عييام ثمانسيية ع يير وسييتمائة  وخمسييمائةب وتييويي رحمييه اهلل بمييرا
 سوثا المصنف ابن خمس  خبر  الوالدة والوياة ألن ابن عساش كان معاصرًا له.

ب وقييد  خبيير ابيين خمييس  عيين  7)وعبييد اهلل بيين  حمييد بيين عميير القسسييي  بييو محمييد التوحسييد 
ووالدتييه بقولييه( ))... وتييويي رحمييه اهلل بمالقيية ودييين بمسييجد حكمييه ميين داخييل سييور وياتييه 

مالقييية المنسيييوب ليييه. وصيييل ى علسيييه ابييين حميييدسن وابييين حسيييونب وكانيييت وياتيييه سييينة اثنتيييسن 
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و ربعييسن وخمسييمائة ومولييدو سيينة سييت وخمسييسن و ربعمائيية وكييان قييد كييف بصييروب نفعييه اهلل. 
 . 1)ذكر ذلك ابن ب كوال  

 المصنف إلى توثسا االخبار عن كتاب الصلة البن ب كوال.وهنا سعود 
ب وقييد  خبيير ابيين خمييس  عيين مولييدو  2)وعبييد اهلل بيين محمييد بيين علييي بيين عبسييد اهلل الحجيير 

ووياتييييه بقولييييه( ))... وكييييان مولييييد الفقسييييه  بييييي محمييييد المتقييييدم الييييذكر بالمرس يييية عييييام ثَثيييية 
ووا،يييح  ن   3)وخمسيييمائة  وخمسييمائةب وتيييويي رحميييه اهلل ييييي صيييفر سيينة إحيييدل وتسيييعسن 

ب لييذا ليم سحييوج نفسييه إلييى توثسييا الخبيير عيين -الحجيير -المصينف كييان معاصييرًا للمتييرجم لييه 
 تراجم الرجال.

ب وقييد  خبيير ابيين خمييس  عيين وياتييه  4)وعبييد اهلل بيين محمييد بيين عبييد اهلل وسعييرف بييابن ذمييام
دو سيينة ثييَث ووالدتييه بقولييه( ))... وتييويي رحمييه اهلل يييي رجييب سيينة سييتسن وخمسييمائة وموليي

وليييم سوثيييا المصييينف األخبيييار عييين الويييياة واليييوالدة مييين كتيييب تيييراجم   5)وثَثيييسن و ربعمائييية  
 الرجال.

ب وقيد  6)وعبد الرحمن بن عبد اهلل بن احمد بن الحسن بن  بي الحسن الخثعمي ثيم السيتسلي
 خبيييير ابيييين خمييييس  عيييين مولييييدو ووياتييييه بقولييييه( ))... وكييييان مولييييدو عييييام سييييبعة  و ثمانسيييية 

سيييمائة وكيييف بصيييرو مييين نحيييو سيييبعة ع ييير عاميييًاب وتيييويي بميييراكش ييييي لسلييية الخميييس  وخم
وابيين خمييس  لييم سوثييا   7)الخييام  والع ييرسن ميين  ييعبان عييام احييدل وثمييانسن وخمسييمائة  

  خبار الوالدة والوياة للستسلي من كتب التراجم وكان حرسًا به ان سعود إلستا.
 خبير ابين خميس  عين وياتيه ووالدتيه بقوليه(  ب وقيد 8)وعبد الرحمن بن قاسم ال عبي الميالقي

))...ب وتويي يي رجيب لع ير خليون منيه سينة سيبٍع وتسيعسن و ربعمائية. وموليدو سينة  ثنيسن 
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وقد  غفل ابن خمس  ذكر المصدر الذ   خيذ عنيهب وكيان حرسيًا بيه  ن سعيود   1)و ربعمائة  
 إلى كتب تراجم الرجال.

ب وقييد  خبيير ابيين خمييس  عيين  2)الولسييد القر يييوعبييد الييرحمن بيين مسييلمة بيين عبييد الملييك بيين 
وياته ومولدو بقوله( ))...ب وتويي يي  وال سنة ست و ربعسن و ربعمائةب وموليدو سينة تسيع 

قيييد تقيييدم زمنيييًا عليييى  -القر يييي-وسيييتسن وثَثمائييية. ذكيييرو ابييين ب يييكوال  . وألن المتيييرجم ليييه 
 كتاب الصلة البن ب كوال. المصنف لذا ر سنا ابن خمس  قد وثا خبر  الوياة والوالدة من

ومسك ختام هذِو الكوكبة المح وة( عبد الرحمن بن محمد بن عبيد العزسيز بين عبيد اليرحمن 
ب وقد  خبر ابين خميس  عين موليدو ووياتيه بقوليه( ))...ب وكيان موليدو عيام إحيدل  3)التجسبي

سيييت وثمييانسن وخمسيييمائةب وتييويي رحميييه اهلل يييي سيييوم السييبت التاسيييع لجميياد  األوليييى عييام 
وابن خمس  كان معاصيرًا للتجسبيي ليذا ليم سكين محتاجيًا لتوثسيا خبير    4)وثَثسن وستمائة  

 الوالدة والوياة عن كتب تراجم الرجال.
ونخل  مما تقدم بون المصنف ابن خمس  لم سمتلك ركسة وا،حة يي منتجه السسما يسميا 

. وكميييا تقيييدم ر سنيييا ميييرة ليييذكر تيييوارسا اليييوالدة والويييياة ألعَميييه -ا غفيييال واالعميييال–سخييي  
ُسحجم عن ذكرهما ومرة ُسعنى بالوياة دون الوالدة ومرة ُسعنيى بتيوارسا اليوالدات والويسيات لثلية 

 قلسلة  سمسناها بالثلة المح وة.
 عنايتُه بالوالدات واغفالُه للوفيات:

وييا  ومم ا رصدو البحث عناسة المصنف باسراد تورسا الوالدة ألربعة  عَم نيوردهم منسيوقسن
 ورودهم يي مطلع األنوار وهم(

ب وقيد  خبرنييا ابين خمييس   5)عبيد اهلل بيين الحسين بيين  حميد بيين سحسيى بيين عبيد اهلل األنصييار 
بخبيييير والدتييييه بقولييييه( ))...ب مولييييدو رحمييييه اهلل سييييوم األثنييييسن قرسييييب صييييَة ال تيييير الثيييياني 

                                                 

 .262  م.ن( 1)
  .95  م.ن( تن ر الترجمة )2)
  .97  م.ن( تن ر الترجمة )3)
 .263  مطلع األنوار( 4)
  .71ن ر الترجمة )  م.ن( ت5)
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كمييا  غفييل و غفييل تييورسا وياتييه   1)والع ييرسن ميين ذ  قعييدة عييام سييتة وخمسييسن وخمسييمائة  
 المصدر الذ   خذ عنه.

ب وقيد  خبير ابين خميس  عين والدتيه بقوليه(  2)والقاسم بن عبد الرحمن بن دحمان األنصيار 
))...  صيييله مييين واد  الحجيييارةب ثيييم انتقيييل  بيييوو منيييه بسيييبب النصيييارل إليييى مدسنييية بلنسيييسةب 

صينف تيورسا و غفيل الم  3)ومولد الفقسه  بيي محميد بتيا سينة خمي  وثميانسن و ربعمائية ...  
ًَ عن إغفاله لذكر المصدر الذ   خذ عنه.  الوياة ي،

ب وقييد  خبيير ابيين خمييس  عيين  4)وسييلسمان بيين عمثسييل بيين سحسييى بيين  حمييد بيين داود العيياملي
  5)مولييدو بقولييه( ))... ومولييدو رحمييه اهلل سييوم الجمعيية يييي عييام  ربعيية وع ييرسن وخمسييمائة  

ًَ عن إغفاله  لذكر المصدر الذ   خذ عنه. وقد  غفل المصنف ذكر الوياة ي،
ب وقييد  خبير ابيين خمييس   6)وخاتمية هييكالل( سيعسد بيين محميد بيين سيس د  بسييه بين مسييعود البليد 

وقيد   7)عن مولدو بقوليه( ))...ب وموليدو سينة ثمياٍن وع يرسن وثَثمائية. ذكيرو ابين ب يكوال  
 ذكر المصنف المصدر الذ   خذ عنه بسد  نه  غفل ذكر الوياة.

لبحيييث قيييد تلبيييث عنيييد  عيييَم ابييين خميييس  الميييالقي ييييي مطليييع األنيييوار ونزهييية وبيييذلك سكيييون ا
البصيييائر واألبصيييار البيييالغ عيييددهم مائييية وثَثييية وسيييبعسن َعَلميييًا واحيييدًا تليييو ا خييير دون  ن 

 سستثني  حدًا منتم مبسنًا موقف المصنف منتم جمسعًا من حسث ا غفال وا عمال.
 
 
 
 
 

                                                 

 .232  م.ن( 1)
  .154  م.ن( تن ر الترجمة )2)
 .358  م.ن( 3)
  .159  م.ن( تن ر الترجمة )4)
 .372  م.ن( 5)
  .163 مطلع األنوار( تن ر الترجمة )6)
 .377  م.ن( 7)
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 (1الملحق )
 لذين أغفل المصنف ذكر والداتهم ووفياتهمجدول تفصيلي باسماء األعالم ا

 منسوقين وفق ورودهم في مطلع األنوار
 رقم الترجمة األسماء ت
 1 محمد بن عمثسل العاملي 1
 3 محمد بن عبد اهلل بن  صبغ بن  بي العبا  2
 10 محمد بن سماك العاملي 3
 12 محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزسز 4
 22 نصار محمد بن عبد اهلل األ 5
 23 محمد المعروف برئاب الخ ني 6
 35 محمد بن  بي العبا  ال لبي 7
 36 محمد بن  حمد بن عسسى بن جرار 8
 38 محمد بن الولي 9
د األنصار  10  41 محمد بن  بي بكر بن وال 
 48 محمد بن حسن بن ابراهسم األنصار  11
 53 مسعود بن عبد اهلل 12
 54 بن مناورمناور بن عبد الملك  13
 55 المنذر بن ر،ي  الرعسني 14
 56 موسى بن محمد الم عَني 15
 61 صالح بن جابر بن صالح بن ح،رم النساني 16
 62 صفوان بن ادرس  17
 66 عبد اهلل بن الوب ة 18
 68 عبد اهلل بن ياسز بن عبد الرحمن العكي 19
 70 عبد اهلل بن  حمد بن محمد الحجر  20
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 رقم الترجمة األسماء ت
 74 هلل بن سحسى المعروف بابن عساكرعبد ا 21
 75 عبد اهلل بن ر،وان المراني 22
 76 عبد اهلل بن حسن البرجي 23
 77 عبد اهلل بن محمد بن سخلفتن الفازاز  24
 79 عبد اهلل بن عبد الرحمن بن عبد اهلل بن عبد الرحمن 25
 86  بو عبد اهلل المالقي 26
 87 مد بن عبد الملك بن قزمانعبد اهلل بن عبد الرحمن بن مح 27
 88 عبد اهلل بن محمد بن عبد الملك بن قزمان 28
 89 عبد الرحمن بن محمد بن عبد اهلل بن سوسف بن حسسن 29
 91 عبد الرحمن بن موسى التقدسسي 30
 93 عبد الرحمن بن محمد بن علي بن جمسل المعاير  31
 98 ر  الخزرجيعبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن األنصا 32
 99 عبد الرحمن بن محمد بن سخلفتن بن  حمد الفازاز  33
 100 عبد العزسز بن  مسر المكمنسن  بي محمد بن عبد المكمن  34
 101 عبد األعلى بن موسى بن ُنصسر 35
 103 عبد الحا بن عبد الملك بن بونة بن سعسد القر ي العبدر  36
 106 د الرحمنعبد الرحمن بن عبد اهلل بن عب 37
 108 العبا  بن العبا  بن غالب التمداني 38
 113 عبد الجلسل بن محمد بن سلسمان األنصار  39
 115 عزسز بن محمد بن عبد الرحمن  40
 116 عروة بن محمد بن عبادة بن مال السمال 41
 119 علي بن عبسد اهلل بن علي بن محمد بن القاسم بن حمود العلو  42
 120 عسسى المر   علي بن 43
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 رقم الترجمة األسماء ت
 121 علي بن محمد بن علي بن عسكر األنصار  44
 122 علي بن عبد النني الكفسف وسعرف بالحصر  45
 123 علي بن الحسسن بن عبد اهلل الكلبي 46
 124 علي بن يرجون القسسي 47
 126 علي بن محمد بن سوسف بن عبد الملك األنصار  48
 127 المعاير  علي بن محمد بن علي بن جمسل 49
 128 علي بن عبد اهلل بن هارون 50
 130 علي بن عمثسل المالقي 51
 131 علي بن محمد ُعرف ابن خروف 52
 132 علي بن سوسف األنصار  53
 133 علي بن  حمد بن الف،ل 54
 134 علي بن حزمون 55
 135 علي بن جامع األوسي 56
 136 علي بن عبد الرحمن الستسلي 57
 137 ي بن  حمد األنصار عل 58
 138  بو علي الن ار 59
 140 ال سا  بو حف  عمر بن سحسى التنتاني  60
 141 عمر بن عثمان بن محمد بن  حمد الفارسي الخراساني 61
 142 عمر بن حفصون بن عمر بن جعفر االسَمي 62
 143 عمر بن المجسد بن عمر األزد  63
 144 عمر بن ال  تسد 64
 145 ان الزجيعمر  65
 147 عقسل بن عطسة الق،اعي 66



 
 م2020/هـ1441                                  (                     80العدد ) –                        

 

 
31 

 رقم الترجمة األسماء ت
 149 عس ون الملقب بالخسر 67
 150 عساض بن محمد بن عساض السحصبي 68
 151 غانم بن ولسد بن عبد الرحمن المخزومي 69
 156 سلسمان المعروف بابن الطراوة  70
 157 سلسمان بن  حمد سعرف بكثسر 71
 158 مثسلسلسمان داكد بن عبد السَم بن ع 72
 160 سلسمان بن  حمد بن  بي غالب 73
 161 سفر بن عبسد الكَعي 74
 162 ستل بن عثمان بن  بي حبسب  75
 166 ه ام بن عبد اهلل بن  صبغ بن  حمد بن  بي العبا  76
 169 سحسى بن ... 77
 170 سحسى الحمامي 78
 171 سحسى بن مسعود بن يتحون الملسلي 79

  2الملحا )                                  
ل يستا  جدول تفصسلي باسمال األعَم الذسن اعتنى المصنف بذكر ويساتتم ويص 

 منسوقسن ويقًا لورودهم يي مطلع األنوار
 رقم الترجمة األسماء ت
 6 محمد بن عبد الرحمن بن سس د بن معمر المذحجي 1
 7 الفخارمحمد بن الحسسن بن كامل الح،رمي المعروف بابن  2
 11 محمد بن غالب الرصايي 3
 13 محمد بن عسسى بن محمد بن زنون 4
 17 محمد بن عبد السَم بن مطرف 5
 18 محمد بن سحسى بن تلكت السريي 6
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 رقم الترجمة األسماء ت
 24 محمد بن  حمد بن عبد الملك األنصار  7
 25 محمد بن عبد اهلل بن محمد بن  بي زمنسن المر   8
 28 صاحب الصَة األنصار محمد بن حسن بن محمد بن  9
 29 محمد بن ر سد 10
 30 محمد بن  سوب بن محمد بن وهب بن محمد بن نوح 11
 31 محمد بن ها م بن نجسب التا مي 12
 32 محمد بن  حمد بن جبسر الكناني 13
 33 محمد بن علي بن الحسن بن عبد اهلل بن حسون 14
 34 محمد بن عبسد اهلل بن عبد اهلل بن سوسف 15
 42 محمد بن سوسف بن عم ار المكت ب 16
 43 محمد بن  بي غالب الم تتر بالداني 17
 44 محمد بن محمد بن عسسى بن محمد بن زنون 18
 45 محمد بن  حمد بن عطسة القسسي 19
 47 محمد بن ادرس  بن علي بن ابراهسم بن القاسم بن مرج الكحل 20
 49 محمد بن سوسف بن هود الجذامي 21
 50 محمد بن علي بن خ،ر بن هارون النساني 22
 51 محمد بن عسسى بن مع النصر 23
 52 مسلم بن  حمد بن محمد بن قزمان 24
 57 مقد م بن معايى بن حسن بن زساد المالقي 25
 58 منصور بن الخسر بن سملى 26
 60 صالح بن علي بن عبد الرحمن بن ابراهسم بن سلمة األنصار  27
ر بين معاوسية بين عبيد السيَم بين زسياد بين عبيد اليرحمن بين زهير عام 28

 بن عامر بن لودان اللخمي
63 
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 رقم الترجمة األسماء ت
 65 عبد اهلل بن علي بن  بي العبا  29
عبييد اهلل بيين سييلسمان بيين داود بيين عبييد الييرحمن بيين سييلسمان بيين عميير  30

 بن حوط اهلل
72 

 73 عبد اهلل بن الحسن األ عر  31
 78 الزهر عبد اهلل بن عبد الع سم  32
 80 عبد اهلل بن ر،ي بن المنذر بن ر،ي الرعسني 33
 83 عبد اهلل بن سوسف بن محمد بن عبد اهلل بن سحسى البلو  34
 92 عبد الرحمن بن دحمان بن عبد الرحمن األنصار  35
 102 عبد الجبار بن المعتمد بن عباد 36
 104 عبد الوهاب بن علي 37
 105 عبد السَم بن ثعلبة 38
 107 عبد السَم بن سلسمان بن عمثسل العاملي 39
عب يياد بيين محمييد بيين اسييماعسل بيين قييرسش بيين عبيياد بيين عميير بيين  سييلم  40

 بن عمر بن عطاف بن نعسم
109 

عبيادة بيين عبيد اهلل بيين محمييد بين عبييادة بين مييال السييمال بين  يلييح بيين  41
 الحسسن بن سعسد بن قس  بن عبادة األنصار  الخزرجي

110 

 111 عتسا بن علي بن خلف األمو  المربسطر  42
 114 عبد اهلل بن عسسى بن حسون المالقي 43
 117 عطال ابن  خت غالب 44
 118 علي بن حم ود بن مسمون بن حمود 45
 129 علي بن معمر 46
 146 عسسى بن عساش بن محمد القسسي 47
بين محميد  عسسى بن سلسمان بن عبيد اهلل بين عبيد المليك بين عبيد اهلل 48

 الرعسني
148 
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 رقم الترجمة األسماء ت
 152 قاسم بن سعدان بن ابراهسم 49
 153 قاسم بن محمد بن قاسم الصديي 50
 155 سالم بن صالح التمداني 51
 164  اكر بن محمد بن الحسن بن محمد بن كامل الح،رمي 52
 165  تسد بن محمد بن  تسد المصر  53
 167 ه ام بن يَن الدعي 54
 168 حمود بن ادرس  العلو سحسى بن علي بن  55
 172 سحسى بن الحسن بن محمد بن  حمد بن عبد الرحمن بن صفوان 56
 173 سوسف بن محمد بن عبد اهلل بن سحسى البلو  57
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  3الملحا )
جدول تفصسلي باسمال األعَم الذسن  غفل المصنف ذكر تورسا ويساتتم وابتسرها مكتفسًا 

 )مات   و )قتل   و )تويي  تسدًا  وما إلى ذلك باألخبار عنتا بالفعل )تويي   و
 منسوقسن ويا ورودهم يي مطلع األنوار

 رقم الترجمة األسماء ت
 4 محمد بن عبسد بن حسسن بن عسسى الكلبي 1
 8 محمد بن عبد اهلل بن يطس  2
 9 محمد بن الحسن بن عبد الع سم 3
 14 محمد بن عبد اهلل بن ذمام 4
 16 بن علي بن ها م بن  بي العبا  محمد بن عبد اهلل 5
 20 محمد الحجار  6
 21 محمد المعروف ابن الحناط 7
 26 محمد بن  حمد بن محمد الحمسر  8
 27 محمد بن سعسد بن مدرك النساني 9
 37 محمد بن نزار 10
 46 محمد بن الحسن بن محمد بن الحسن الجذامي 11
 59 موسى بن رزا 12
 81 ي السبتيعبد اهلل السطسف 13
 82 عبد اهلل بن عبد الرحمن بن عبد الملك بن سعسد القائد 14
 84 عبد اهلل بن علي بن زنون 15
 85 عبد اهلل بن ،معب 16
 96 عبد الرحمن بن سالم التمداني 17
 112 عبد المحسن بن علي بن عبد اهلل األنصار  18
 125 علي بن سحسى الخ مي 19
 139 بن محمد بن دحسة الكلبيعمر بن حسن بن علي  20
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  4الملحا )
جدول تفصسلي باسمال األعَم ممن لقوا ح وة عند المصنف واعتنى بألسراد سني والداتتم 

 وويساتتم منسوقسن ويا ورودهم يي مطلع األنوار
 رقم الترجمة األسماء ت
محمييد بيين خلسفيية بيين عبييد الواحييد بيين سييعسد بيين الحييارث بيين خلسفيية بيين  1

 بدر بن سعد األنصار  عبد اهلل بن
2 

 5 محمد بن سلسمان بن  حمد النفر ب المعروف بابن اخت غانم 2
 15 محمد بن ابراهسم بن خلف بن  حمد األنصار  3
 19 محمد بن جعفر بن  حمد بن حمسد 4
 39 محمد بن عبد الواحد بن ابراهسم النايقي 5
 40 عساش محمد بن عبد العزسز بن عبد الرحمن بن عبد اهلل بن 6
 64 عبد اهلل بن  حمد بن عمر القسسي  بو محمد التوحسد  7
 67 عبد اهلل بن محمد بن علي بن عبسد اهلل الحجر  8
 69 عبد اهلل بن محمد بن عبد اهللب وسعرف بابن ذمام 9
عبييييد الييييرحمن بيييين عبييييد اهلل بيييين  حمييييد بيييين الحسيييين بيييين  بييييي الحسيييين  10

 الخثعمي ثم الستسلي
90 

 94 حمن بن قاسم ال عبي المالقيعبد الر  11
 95 عبد الرحمن بن مسلمة بن عبد الملك بن الولسد القرس ي 12
 97 عبد الرحمن بن محمد بن عبد العزسز بن عبد الرحمن التجسبي 13
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  5الملحا )

 جدول تفصسلي باسمال األعَم مم ن انفرد المصنف بذكر والداتتم دون ذكر ويساتتم
 يي مطلع األنوارمنسوقسن ويا ورودهم 

 رقم الترجمة األسماء ت
 71 عبد اهلل بن الحسن بن  حمد بن سحسى بن عبد اهلل األنصار  1
 154 القاسم بن عبد الرحمن بن دحمان األنصار  2
 159 سلسمان بن عمثسل بن سحسى بن  حمد بن داود العاملي 3
 163 سعسد بن  حمد بن سس د  بسه بن مسعود البلد  4
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ة والنتائجالخاتم  

هيي  ييي كتابيه  639بعد بحٍث واستقصال لويسات  عَم ابن خمس  المالقي )ت بعيد 
 مطلع األنوار ونزهة البصائر واألبصار...ب توصل البحث إلى نتائب من  همتا(

ليم سعتميد منتجيًا موحيدًا ييي تعامليه ميع ويسيات  -ابن خميس –تبسن  ن المصنف  .1
 من حسث ا غفال وا عمال.  عَمه الثَثة والسبعسن بعد المائة

تبييييس ن  ن المصيييينف قييييد  غفييييل تييييوارسا الييييوالدة والوييييياة لتسييييع وسييييبعسن َعَلمييييًا ميييين  .2
ًَ منتجسًا وثنرًة كبسرًة يي عمله.   عَمهب وهذا األمر سعد خل

ات،حت عناسُة المصنف عناسيًة كبسيرًة مفصيلة بويياة سيبعة وخمسيسن َعَلميًاب وهيذِو  .3
ن كانت محوجة لذكر توارسا الوالدة.العناسة تحسب لصالح المصنفب   وا 

 غفل المصنف توارسا الويياة لع يرسن َعَلميًاب مكتفسيًا با  يارة السيرسعة عين الويياة  .4
وابتسييييارها دون ذكييييٍر لحييييدوثتا مكتفسييييًا بييييالقول( )تييييويي   و )مييييات   و )قتييييل   و 

 )تويي  تسدًا  وما إلى ذلك.

نفب واعتنييى بيياسراد تييوارسا نييال ثَثيية ع يير َعَلمييًا ميين  عَمييه ح ييوة عنييد المصيي .5
 والداتتم وويساتتمب وهي من حسنات التصنسف.

انفرد  ربعُة من  عَم المصنف باسراد المصنف لتوارسا والداتتيم واغفاليه لتيوارسا  .6
 ويساتتم.

لييم سكيين إخبييار المصيينف يييي تييوارسا الويسييات بييالسقسن القيياطع دائمييًا إن مييا لجييو إلييى  .7
 ثٍة من  عَمه.ال ن يي تعسسن تورسا الوياة لثَ

لجييو المصيينف  حسانييًا يييي توثسييا تييوارسا الويسييات إلييى كتييب تييراجم الرجييال وكانييت  .8
حصة ابن ب كوال متقدمة على غسرو مين  صيحاب التيراجم كيابن الصيسريي وابين 

 حمادة.

ات،ح  ن إ،الات المصنف حول ويسات  عَمه لم تكين عليى وتسيرٍة واحيدٍةب إذ  .9
ميا توس يع يسيه المصينُف معتميدًا  سيلوب القي   جال بعُ،تا مقت،بًا جيدًاب ومنتيا
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التييورسخي علييى نحييو إ،ييالته لوييياة محمييد بيين سوسييف بيين هييود الجييذامي وغسرهييا 
كثسيرب ومييرة سعيدل يييي مو،يِع آخيير إليى األسييلوب األدبيي الم ييرا نحيو إ،ييالته 

 لوياة عبد اهلل بن علي بن  بي العبا .
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Abstract 

The study investigated the complete ignorance of birth and death of 

seventy nine luminaries by the author – Ibn Khamis Al-Maliqi (D 

639 AH) in his book “Matl’a Al-Anwar wa Nuzhatul Basayer wal 

Absar”. The study then considered the attention paid by the author – 

Ibn Khamis- to the death of fifty seven other luminaries. The study 

discussed the ignorance of the author – Ibn Khamis – to the death 

dates of twenty other luminaries and sufficed to refer to that by 

saying  (Tuwufiyah/ passed away) or (Maat / Died) or ( Qutila/ 

killed) or ( Ustushhida/ Died as a Martyr) and so on. 

The study considered another group of thirteen luminaries who 

found favor with the author by mentioning their dates of birth and 

death. 

 
 


