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 احلمد هلل وكفى، وسالم على عبده املصطفى، وبعد:
ومزيد  فإن من منة هللا على هذه األمة أن بعث فيها نبيها املصطفى رمحة هلذه امللة، ومن رمحته

فضله أن جعل علماءها وأعالمها هم ورثة األنبياء، وهم الذين حيملون هذا العلم حىت صح قول من 
حيمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه حتريف الغالني، وانتحال املبطلني، وأتويل »قال: 

 «.اجلاهلني
ألمم ال بد هلا من أن وقد ألفت كتب ورسائل لتعرف الناس أبعالم األمة وعلمائها، ذاك أن ا

تعرف اتريخ عظمائها؛ ليكونوا منارًا ملن بعدهم، وسريهم هدًًي ألجياهلم، وأثناء مسرييت العلمية 
الحظت أن هناك مشاكل تشكل على طلبة العلم، بل وعلى اجليل املسلم، وقد يتجاوز األمر إىل 

، فنحن نىر أن طلبة العلم بعض احملققني، وإن كانت هذه اإلشكاالت تتفاوت من طبقة إىل طبقة
الشرعي الذين مييزون أكثر املتشابه واملشكل قد يقعون يف بعض منه، واألمر يف ظين يعود إىل سعة 
االطالع، وقوة الطلب العلمي، ودقته، واإلشكال الذي أعين هنا هو االشتباه احلاصل يف تشابه 

 أمساء العلماء واألعالم يف االسم والرسم.
اء األعالم بعضهم ببعض ميثل مقوقًا يف فهم أشياء كثرية يف العقيدة، والفقه، إنَّ اختالط أمس

والسلوك، والتاريخ، وغري ذلك، واملتطلع إىل ما حتويه املكتبة اإلسالمية جيد إشكااًل واضًحا يواجه 
متهم، اجليل املسلم يف إدراك حقيقة هذا الَعلم أو العامل، وهذا الوهم ال يشمل الُكتاب املسلمني وعا

 بل امتد إىل أهل العلم، واملتطفلني على أهل التحقيق واملتعاملني.
والذي دفعين لكتابة هذا املقال أن يل مع كل علم من الذين سأذكرهم يف هذه العجالة السريعة 
قصة إما كتاب، أو طالب علم، أو حمقق. وما سأذكره ينبئ القارئ الكرمي عن حجم الضعف 

ألمة، وابتعادها عن سري علمائها، بل ويريك بوًًن شاسًعا بني عامة أهل الدين، العلمي والثقايف هلذه ا
 واإلميان، وأعالم أمتنا اجمليدة.

وإليك أمثلة بسيطة لذلك، فقد حاول مجع من كتاب أهل البدعة والباطنية أن خيلطوا على أهل 
ضحى »صاحب كتاب  احلق، مستخدمني تشابه األمساء، فهذا الكاتب املصري املعروف أمحد أمني

أحسبه –اختلط على البعض بكاتب رافضي خبيث « بدأ اإلسالم»، و«فجر اإلسالم»، و«اإلسالم
، وللرافضة «التكامل يف اإلسالم»يدعى أمحد أمني أيًضا، وهو صاحب كتاب  -من أهل لبنان

رًا إىل خطيب ، ونسبوه زو «اإلمامة والسياسة»اتريخ قدمي بذلك فقد دسَّ أهل الضاللة كتاًًب يدعى 
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أهل السنة واجلماعة اإلمام ابن قتيبة الدينوري، والكتاب كما هو معروف حمشو بذم الصحابة، وإاثرة 
اخلالف بينهم، وقد انربى مجع من الكتَّاب لبيان بطالن نسبة هذا الكتاب البن قتيبة، وكما قال 

 املثل: حبل الكذب قصري.
د شاكر مع أستاذ التاريخ حممود شاكر، واألول هو ومثال آخر: هو اشتباه األديب احملقق حممو 

شقيق العالمة أمحد حممد شاكر، وقد اشرتك مع أخيه يف حتقيق كتب مجة، والثاين هو صاحب 
 وغريه.« اتريخ اإلسالم»الكتاب املشهور 

 ومثال اثلث: اشتباه اسم الشيخ ابن عثيمني ًبحملقق املشهور عبد الرمحن بن عثيمني.
 ره على أشياء كثرية، نذكر بعًضا منها:واالشتباه مدا

 اشتباه سببه اللقب، أو اسم الشهرة. -1
 تطابق االسم واسم األب، وأحياًًن حىت اجلد. -2
االشتباه بني األب واالبن، وقد قرأت مرارًا كتب ترتجم للعالمة ابن قيم اجلوزية رمحه هللا  -3

وتنسبه البن القيم، وهو البنه برهان « سالماالختيارات لفتاوى شيخ اإل»ويُوضع يف ترمجته كتاب 
الدين. وكذا اإلمام احلافظ أبو داود وابنه فال يزال املرتمجون ينسبون كتب األب لالبن، واالبن لألب. 

 واألمثلة يف ذلك كثرية.
االشتباه احلاصل من رسم الكلمة، ومثاله اهليثمي )ًبلثاء(، واهليتمي )ًبلتاء(، وسبب هذا  -4

 سخ، والنسَّاخ، واملطابع، وضعف التصحيح يف املطبوعات احلديثة.اخلطأ الن
عدم التنبيه من قبل أهل العلم، وأساتذة اجلامعات، واملشايخ على األوهام احلاصلة، وقد  -5

اهتم أهل احلديث سابًقا بتبيني ذلك، وخاصة يف أمساء الرواة، وهذا علم اندرس، واحلاجة اليوم ماسة 
 قايف للفرد واألمة، وأعين: ًبلثقافة الثقافة اإلسالمية.مع انتشار احلس الث

من أجل هذا وغريه توكلت على العزيز الرحيم، واستمدت العون من ريب، وسألته أن يفتح يل 
 يف أن أكتب األمساء واألعالم الذين حصل فيهم لبس معني، أو قد حيصل.

سأكملها بعد حني يف أعداد وقد مجعت عدًدا ال أبس فيه إال إنين بدأت مبجموعة مهمة، و 
قادمة. وقد أمهلت بعض التشابه ًبأللقاب؛ وذلك لعدم شهرة املشتبه به. فإدراجه يف مقالنا هذا 
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يولد إشكااًل جديًدا على القارئ اللبيب ... وعسى ريب أن ينفع به أهل العلم، وعامتهم، ويقبله مين 
 .(1)وصلى هللا على سيد املرسلني  -آمني–

 تقي الدين(السبكي ) -1
علي بن عبد الكايف بن علي بن متام السبكي األنصاري اخلزرجي، أبو احلسن تقي الدين، لقب 
بشيخ اإلسالم، وهو والد التاج السبكي صاحب الطبقات، ومتيز ببغضه لشيخ اإلسالم ابن تيمية، 

، « األًنمشفاء السقام يف زًيرة خري»وتلميذه ابن القيم.فكتب يف الرد على شيخ اإلسالم كتاب 
الصارم »، ورد عليه ابن عبد اهلاديفي «شن الغارة على من أنكر الزًيرة»والذي مساه يف أول األمر 
، وألف رسالة يف الرد على شيخ اإلسالم، وتلميذه ابن القيم يف قضية «املنكي يف الرد على البكي

( يف 683ولد سنة )«. الصقيلالسيف »فناء اجلنة والنار. وكذا رد على نونية ابن القيم بكتاب مساه 
من أعمال املنوفية يف مصر، وتفصيل حياته ذكرها ابنه صاحب الطبقات. تويف سنة « ُسبك»
(756 )(2). 

 السبكي )اتج الدين( -2
عبد الوهاب بن علي بن عبد الكايف السبكي أبو نصر قاضي القضاة، لقب بتاج الدين، 

طبقات »( من مؤلفاته 727ق. والدته سنة )مؤرخ، ًبحث، ولد يف القاهرة وانتقل إىل دمش
( 771يف أصول الفقه، كلها مطبوعة. تويف سنة )« مجع اجلوامع»، و«معيد النعم»، و«الشافعية

(3). 
 السبكي )هباء الدين( -3

(، ووىل 719أمحد بن علي بن الكايف السبكي، أبو حامد امللقب ببهاء الدين. ولد سنة )
(. من مؤلفاته 763اء العسكر يف الشام، مات جماورًا ملكة سنة )(، مث قض762قضاء الشام سنة )

 .(4)شرح تلخيص املفتاح « عروس األفراح»املطبوعة 
 السبكي )املعاصر( -4

                                                

 ( مالحظة: مجيع السنني املكتوبة ًبلتاريخ اهلجري فقط.1)

 (.1/177«: )حسن احملاضرة»(، 6/146«: )طبقات الشافعية( »2)

 (.1/182«: )ُحسن احملاضرة»(، 2/425«: )الدر الكامنة( »3)

 (.1/811«: )البدر الطالع»(، 1/210«: )الدر الكامنة( »4)
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حممود بن حممد بن أمحد بن خطاب السبكي فقيه مالكي معاصر، تعلم ًبألزهر ودرس فيه. 
( ميالدي. من  1933(، املوافق )1352(. وتويف سنة )1274أسس اجلمعية الشرعية، ولد سنة )

 .(1)يف ستة أجزاء مطبوعة، وله شرح سنن أيب داود مطبوع منه أجزاء « الدين اخلالص»كتاًبته 
 اآللوسي الكبري )أبو الثناء( -1

حممود بن عبد هللا احلسني اآللوسي امللقب بشهاب الدين أبو الثناء، مفسر، حمدث، أديب، 
و من أهل بغداد تقلد اإلفتاء ببغداد، فعزل فانقطع للتأليف. سافر يعتربه البعض من اجملددين، وه

خالل حياته لآلستانه عاصمة الدولة العثمانية، وبقي هناك قرابة السنتني، وهو صاحب التفسري 
(، وتويف سنة 1217، وغريه من املؤلفات اجلليلة. ولد سنة )«روح املعاين»املشهور املعروف بـ

 .(2)(، وقربه ببغداد 1270)
 اآللوسي )نعمان( -2

نعمان بن حممود بن عبد هللا أبو الربكات اآللوسي، وهو ابن أبو الثناء، واعظ، فقيه، ًبحث، 
(، 1295(، وزار مصر يف طريقه إىل احلج سنة )1252من أعالم األسرة اآللوسية. ولد سنة )

ء العينني يف حماكمة جال»وذهب إىل األستانة، ولقب برئيس املدرسني، واشتهر يف كتابه البديع 
الذي طبع « اآلًيت البينات يف حكم مساع األموات عند احلنفية السادات»، و(3)« األمحدين

 .(4)( 1317بتحقيق الشيخ األلباين. تويف ودفن ببغداد سنة )
 اآللوسي )أبو املعايل( -3

مللقب أبو حممود شكري بن عبد هللا بن شهاب الدين حممود اآللوسي حفيد اآللوسي الكبري ا
املعايل، عامل، وأديب، ومؤرخ، ومن الدعاة البارزين لإلصالح يف العراق. ولد يف بغداد سنة 

غاية األماين »، «بلوغ األرب يف أحوال العرب»(، وهو صاحب املصنفات اجلليلة ومنها: 1273)

                                                

 (.7/186«: )األعالم( »1)

 (.21حملمد هبجت األثري صفحة: )« أعالم العراق( »2)

قدر ( واملقصود ًبألمحدين: أمحد بن عبد احلليم بن تيمية، وأمحد بن حجر اهليتمي، والكتاب دفاع علمي جليل ال3)
 عن شيخ اإلسالم.

 (.51أليب املعلي اآللوسي: صفحة )« املسك األذفر»(، 61 -57صفحة )«: أعالم العراق( »4)
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( 1342د سنة )تويف يف بغدا«. اتريخ جند»، «خمتصر التحفة االثنا عشرية»، «يف الرد على النبهاين
(1). 

 ابن األثري )املؤرخ( -1
علي بن حممد بن عبد الكرمي بن عبد الواحد الشبباين اجلزري أبو احلسن عز الدين ابن األثري 

( من علماء النسب واألدب. ولد ونشأ يف جزيرة ابن عمر يف أعايل 555املؤرخ اإلمام. ولد سنة )
يف عشرة جملدات، وهو « الكامل يف التاريخ»نيفه: دجلة، وسكن املوصل، وجتول يف البلدان من تصا

ُأْسد »(. وهو صاحب الكتاب املشهور 629مطبوع متداول مرتب على السنني بلغ فيه إىل سنة )
« األنساب»الذي اختصر فيه كتاب « اللباب»مطبوع أيًضا، وكذا كتاب « الغابة يف معرفة الصحابة
 .(2)( 630للسمعاين. تويف سنة )

 ثري )أبو السعادات(ابن األ -2
املبارك بن حممد بن حممد بن عبد الكرمي الشيباين اجلرزي أبو السعادات جمد الدين، احملدث 

(. من أهم مؤلفاته 606(، ونشأ يف جزيرة ابن عمر، وتويف سنة )544اللغوي األصويل. ولد سنة )
جامع األصول »أيًضا  ، والكتاب مشهور ومطبوع يف أربعة أجزاء، وله«النهاية يف غريب احلديث»

 .(3)، وهو مطبوع يف عشرة أجزاء مجع فيه بني الكتاب الستة على أبواب الفقه «يف أحاديث الرسول
 ابن األثري )الكاتب( -3

نصر هللا بن حممد بن حممد بن عبد الكرمي الشيباين اجلزري أبو الفتح ضياء الدين، املعروف 
(، وتعلم ًبملوصل حيث نشأ أخواه املؤرخ 558ر سنة )ًببن األثري الكاتب. ولد يف جزيرة ابن عم

(. كان قويَّ احلافظة، من حمفوظاته شعر أيب 637)علي(، واحملدث )املبارك(. تويف يف بغداد سنة )

                                                

 (.7/172«: )األعالم»، «أعالم العراق( »1)
مالحظة: من املؤسف أن اآللوسيني مل حيظوا يف العامل اإلسالمي مع جاللة قدرهم، وسعة علمهم، ونشكر جملة 

 لنشرها حياة العالمة حممود شكري اآللوسي رمحه هللا. الغراء؛« احلكمة»

 (.4/331«: )األعالم»(، 5/128«: )شذرات الذهب( »2)

 (.5/272«: )األعالم»(، 1/44«: )وفيات األعيان( »3)
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الوشي املرقوم يف »، و«املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر»متام، واملتنيب، والبحرتي، ومن أتليفاته 
 .(1)يف صناعة املنظوم واملنثور، وكل هذه املؤلفات مطبوعة « الكبرياجلامع »، و«حل املنظوم

 الطربي )ابن جرير( -1
حممد بن جرير بن يزيد الطربي أبو جعفر املؤرخ، املفسر، اإلمام. ولد يف آمل بطربستان سنة 

(. عرض عليه القضاء فامتنع، وعرضت عليه املظامل 310(، واستوطن بغداد وتويف هبا سنة )224)
، وغريها «اتريخ الطربي»، و«جامع البيان يف تفسري القرآن»أىب، وهو صاحب التفسري املعروف ف

 .(2)من املؤلفات 
 الطربي )حمب الدين( -2

أمحد بن عبد هللا بن حممد الطربي، أبو العباس حمب الدين، حافظ، فقيه، شافعي، كان شيخ 
، «العقىب يف مناقب ذوي القرىب ذخائر»(. من تصانيفه املطبوعة 615للحرمني، ولد سنة )

الِقرى لقاصد »، «السمط الثمني يف مناقب أمهات املؤمنني»، «الرًيض النضرة يف مناقب العشرة»
 .(3)( 694، تويف سنة )«أم القرى

 الطربي -3
طاهر بن عبد هللا بن طاهر الطربي أبو الطيب، قاض من أعيان الشافعية. ولد يف آمل 

(. له عدة كتب خمطوطة منها 450استوطن بغداد وتويف فيها سنة )(، و 348بطربستان سنة )
 .(4)« شرح خمتصر املزين»

 البوصريي )الشاعر( -1
حممد بن سعيد بن محاد بن عبد هللا الصنهاجي البوصريي املصري شرف الدين، شاعر مشهور، 

 اشتهرت على ، واليت«ًبلربدة»وبوصري من أعمال بين سويف مبصر، وهو صاحب القصيدة املشهورة 
                                                

 (.8/31«: )األعالم»(، 2/158«: )وفيات األعيان( »1)
وغريه. ومن املعلوم أن مجيع املذكورين بلقب ابن األثري وهناك آخرين عرفوا ًببن األثري مثل: حممد بن نصر هللا الفاضل 

 هم من األقارب.

 (.6/69«: )األعالم»(، 1/456«: )الوفيات( »2)

 (.5/425«: )شذرات الذهب»(، 5/8«: )طبقات الشافعية( »3)

 (.3/222«: )األعالم»(، 3/176«: )طبقات الشافعية( »4)
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ألسنة املتصوفة يف مدائحهم النبوية، ومن املؤسف أن القصيدة على بالغتها حوت جمموعة من 
( وتويف ًبإلسكندرية سنة 608األبيات الشركية انتقدها مجع من األئمة والعلماء. ولد سنة )

(696 )(1). 
 البوصريي )احملدث( -2

عثمان البوصريي الكناين، الشافعي من حفاظ  أمحد بن أيب بكر بن إمساعيل بن سليم بن قامياز
(، وهو صاحب الكتاب املشهور يف زوائد ابن ماجه على 762احلديث وعلمائه. ولد مبصر سنة )

، مطبوع، وغريها من املؤلفات «مصباح الزجاجة يف زوائد ابن ماجه»الكتب الستة، والذي يسمى 
 .(2)(840يف علم احلديث، تويف سنة )

 ابن عساكر -1
لي بن احلسن بن هبة هللا أبو القاسم ثقة الدين بن عساكر الدمشقي، املؤرخ، احلافظ، ع

يف « صاحب األنساب»(. كان حمدث الدًير الشامية، ورفيق السمعاين 499الرحالة. ولد سنة )
 رحالته. مولده ووفاته يف دمشق.

كر اختصره الشيخ يعرف بتاريخ ابن عسا « اتريخ دمشق الكبري»( من مؤلفاته 571تويف سنة )
طبع منه « هتذيب اتريخ ابن عساكر»عبد القادر بدران، حبذف األسانيد واملكررات، ومسي املختصر 

سبعة أجزاء، وال تزال بقيته خمطوطة. وطبع خمتصره البن منظور كاماًل يف تسعة وعشرين جملًدا. 
 .(3)تفرقة وًبشر اجملمع العلمي العريب بدمشق نشر األصل فطبع منه عدة جملدات م

 ابن عساكر -2

                                                

 (.6/139«: )األعالم»(، 2/205«: )فوات الوفيات( »1)

 (.1/206«: )ُحسن احملاضرة»(، 1/251«: )الضوء الالمع( »2)
مالحظة: اخللط بني الشاعر واحملدث شاع بني عامة الناس وطلبة العلم، حىت أن بعضهم دافع عن الشاعر؛ لكونه 

 عامل حمدث، وهللا املستعان.

 (.4/273«: )األعالم»(، 146، 10/88«: )ابن األثري( »3)
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القاسم بن علي احلسن بن هبة هللا، أبو حممد ابن عساكر، حمدث، من أهل دمشق، ولد سنة 
(. له  600تويف سنة )«. التاريخ الكبري»( زار مصر، وأخذ عنه أهلها. وهو ابن صاحب 527)

 .(1)وغريها « اجلهاد»وهو خمطوط، و« اجلامع املستقصى يف فضائل األقصى»كتب منها 
 ابن عساكر -3

عبد الرمحن بن حممد بن احلسن بن منصور بن عساكر الدمشقي، فقيه، كان شيخ الشافعية يف 
كتاب األربعني »( له تصانيف يف الفقه واحلديث. منها 620(. وتويف سنة )550وقته. ولد سنة )

 .(2)بن عساكر ، وهو خمطوط يف الظاهرية. وهو ابن أخي املؤرخ علي «يف مناقب أمهات املؤمنني
 ابن عساكر -4

عبد الصمد بن عبد الوهاب بن احلسن بن حممد، ابن عساكر الدمشقي مث املكي، حافظ 
(. وهو حفيد 686(، انقطع مبكة حنو أربعني سنة، ومات ًبملدينة سنة )614للحديث، ولد سنة )

فضائل »صانيف منها ابن أخي احلافظ املؤرخ ابن عساكر. كان قوي املشاركة يف العلوم. له نظم وت
 .(3)، وغريها «فضل رمضان»، و«أحاديث عيد الفطر»، و«أم املؤمنني خدجية

 ابن عساكر -5
القاسم بن أيب غالب املظفر بن حممود، من بين هبة هللا بن عساكر الدمشقي هباء الدين، 

« مشيخة»(. كان يعاجل املرضى جماًًن. وكتبت له 629طبيب، عامل ًبحلديث. ولد يف دمشق سنة )
( شيًخا منها جزء خمطوط يف خزانة الرًبط. لزم بيته يف أعوامه 750يف سبعة جملدات، تشتمل على )

األخرية منقطًعا إىل تدريس احلديث. قال الذهيب: كان كثري احملاسن صبورًا على الطلبة. تويف سنة 
 .(4)( يف دمشق 723)

 ابن تيمية )أبو عبد هللا( -1

                                                

 (.5/178«: )األعالم»(، 5/148«: )بكيطبقات الس( »1)

 (.3/328«: )األعالم»(، 1/261«: )فوات الوفيات( »2)

 (.4/11«: )األعالم»(، 1/275«: )فوات الوفيات( »3)

 (.5/186«: )األعالم»(، 14/108«: )البداية والنهاية( »4)
 مالحظة: إن مجيع املذكورين بلقب ابن عساكر هم من األقارب.
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بن اخلضر بن علي بن تيمية احلراين احلنبلي، أبو عبد هللا فخر الدين،  حممد بن اخلضر بن حممد
« التفسري الكبري»( من مؤلفاته 542مفسر، خطيب، واعظ، كان شيخ حران وخطيبها، ولد سنة )

يف الفقه، وابن تيمية شيخ اإلسالم يتصل نسبه مع والد هذا « ترغيب القاصد»يف عدة جملدات، و
 .(1)( 622فيكون هذا اإلمام من أعمامه. تويف سنة ) العامل اخلضر بن حممد.

 ابن تيمية )أبو الربكات(، اجلد -2
عبد السالم بن عبد هللا بن اخلضر بن حممد بن تيمية احلراين، أبو الربكات جمد الدين، فقيه 

(. وحدث ًبحلجاز، والعراق، والشام إضافة إىل بلده 590حنبلي، حمدث، مفسر، ولد حبران سنة )
، شرحه «املنتقى يف أحاديث األحكام»ن كان فرد زمانه يف معرفة املذهب احلنبلي. من كتبه حرا

، وهو يف الفقه احلنبلي، «احملرر يف الفقه»، ومن كتبه أيًضا «نيل األوطار»الشوكاين بكتابه املشهور 
لى احملرر ولشيخ اإلسالم تعليقات جليلة عليه مل تصلنا، ووصل بعضها عن طريق حاشية ابن مفلح ع

 .(2)، وهو جد اإلمام ابن تيمية شيخ اإلسالم «النكت»املسمات بـ
 ابن تيمية )شهاب الدين(، الوالد -3

عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد هللا بن اخلضر بن تيمية احلراين، شهاب الدين شيخ حران، 
قرأ عليه ابنه يف (، كانت له فضائل حسنة ودرَّس احلديث. 628وحاكمها، وخطيبها. ولد سنة )

تعليقاته »(، من مؤلفاته املطبوعة 682الفقه واألصول، وروى عنه بعض كتب احلديث. تويف سنة )
 .(3)اليت اشرتك ثالثة من آل تيمية: شيخ اإلسالم، وأبوه، وجده « على املسودة

 ابن تيمية )شيخ اإلسالم( -4
لقاسم اخلضر النمريي احلراين الدمشقي أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد هللا بن أيب ا

(، وحتول به 661احلنبلي، أبو العباس تقي الدين بن تيمية. اإلمام شيخ اإلسالم ولد يف حران سنة )
أبوه إىل دمشق فنبغ، واشتهر، وطلب إىل مصر من أجل فتوى أفىت هبا فقصدها. سجن عدة مرات 

(. وجنازته تعد بعد جنازة 728لعة دمشق سنة )يف دمشق، والقاهرة، واإلسكندرية. مات معتقاًل بق
أمحد بن حنبل من حيث احلضور. مجعت له كل العلوم: احلديث، والفقه، والتفسري، وعلم الكالم، 

                                                

 (.6/113«: )األعالم»(، 3/37«: )لوفياتالوايف ًب( »1)

 (.4/6«: )األعالم»(، 1/274«: )فوات الوفيات( »2)

 (.2/310«: )ذيل طبقات احلنابلة»(، 5/376«: )شذرات الذهب( »3)
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والعقائد، والفلسفة. كان من الدعاة املصلحني. أفىت وهو دون العشرين من عمره. مؤلفاته بلغت 
 .(1)ئة جملد، أو أقلثالمثائة جملد، أو أكثر. طبع منها قرابة ما

 ابن عبد اهلادي -1
حممد بن أمحد بن عبد اهلادي بن عبد احلميد بن عبد اهلادي، أبو عبد هللا مشس الدين 
اجلماعيلي األصل مث لدمشقي الصاحلي، حافظ للحديث، عارف ًبألدب، من كبار احلنابلة. 

أخذ عن شيخ اإلسالم ابن (. 705وتسميته ًببن عبد اهلادي نسبه إىل جده األعلى. ولد سنة )
(. وصنف ما يزيد على سبعني كتاًًب مات قبل بلوغ 744تيمية، والذهيب، وغريمها. تويف سنة )

، «العقود الدرية يف مناقب شيخ اإلسالم أمحد بن تيمية»األربعني، ولو عاش لكان عجًبا، من كتبه 
 .(2)غري ذلك ، و «الصارم املنكي يف الرد على السبكي»، و«احملرر يف احلديث»و

 ابن عبد اهلادي -2
يوسف بن حسن بن أمحد بن حسن بن عبد اهلادي الصاحلي، مجال الدين بن املربد، عالمة 

(. من كتبه 909(، وتويف سنة )840متفنن من فقهاء احلنابلة من أهل الصاحلية. ولد سنة )
 .(3)نابلة يف فقه احل« مغين ذوي األفهام عن الكتب الكثرية يف األحكام»املطبوعة 

 ابن العريب )املالكي( -1
حممد بن عبد هللا بن حممد املعاريف اإلشبيلي املالكي املعروف أبيب بكر بن العريب القاضي، من 

(، ورحل إىل املشرق. وهو صاحب الكتاب املعروف 468حفاظ احلديث. ولد يف إشبيلية سنة )
ب رمحه هللا. وله شرح الرتمذي الذي طبع بتحقيق حمب الدين اخلطي« العواصم من القواصم»

يف جملدين. تويف سنة « أحكام القرآن»، وكذا كتاب «عارضة األحوذي بشرح الرتمذي»املشهور بـ
(543 )(4). 

                                                

 ، وغريها كثري.«العقود الدرية»، و«األعالم العلية»( ألفت كتب كثرية مستقلة يف حياة شيخ اإلسالم كـ1)
كثري من طلبة العلم ال يفرق بني شيخ اإلسالم وجده حىت رأيت أن بعض املشتغلني يف فهرسة مالحظة: ال يزال  

 املخطوطات ينسب كتًبا جلد شيخ اإلسالم إىل ابن تيمية مع وضوح الفرق بينهما.

 (.5/326«: )األعالم»(، 22صفحة )«: جالء العينني( »2)

 (.8/226«: )األعالم»(، 8/43«: )شذرات الذهب( »3)

 (.6/230«: )األعالم»(، 1/489«: )وفيات األعيان( »4)
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 ابن عريب )الصويف( -2
حممد بن علي بن حممد بن عريب الطائي األندلسي املعروف أبيب بكر احلامتي. لقب مبحيي 

يخ األكرب. فيلسوف من أئمة املتكلمني، وهو صاحب القول الدين بن عريب، ويلقب كذلك ًبلش
(. له 638(. مث انتقل إىل املشرق. وتويف سنة )560بوحدة وحدة الوجود. ولد يف األندلس سنة )

أعاذًن هللا من –، وغريها كثري «الوصاًي»، «الفتوحات املكية»، «فصوص احلكم»مؤلفات مجة منها 
مني على تكفري معتقده. حىت ألف العالمة البقاعي كتابه املشهور ، ومجهور علماء املسل-شر فلسفته

مجع فيه البقاعي أمساء مئات « مصرع التصوف»الذي طبع ًبسم « تنبيه الغيب يف تكفري ابن عريب»
 العلماء يف تكفريه.

 (1)وقد انربى شيخ اإلسالم ابن تيمية لبيان فساد معتققده يف عدة جملدات 
 السويدي -1

ن حسني بن مرعي بن ًنصر الدين البغدادي، أبو الربكات السويدي، فقيه متأدب، عبد هللا ب
(، 1104من أعيان العراق، وهو أول من عرف ًبلسويدي من هذا البيت، ولد يف كرخ بغداد سنة )

تويف والده وهو طفل، فكفله عمه ألمه الشيخ أمحد سويد، وتعلم واشتهر. ورحل إىل بالد الشام 
حاشية على املغين « إحتاف احلبيب»(. من مؤلفاته 1174إىل بغداد فتويف سنة )واحلجاز، وعاد 

احلجج القطعية التفاق الفرق »رسالة، و« أمساء أهل بدر»، «شرح صحيح البخاري»اللبيب، 
 .(2)رسالة « اإلسالمية

 السويدي -2
اخلري، مؤرخ،  عبد احلمن بن عبد هللا بن احلسني السويدي العباسي البغدادي، زين الدين، أبو

(. من مؤلفاته 1200(، وتويف فيها سنة )1134من بيت قدمي يف العراق. ولد يف بغداد سنة )

                                                

 (.6/281«: )األعالم( »1)
مالحظة: يعد االشتباه بني هذين العلمني من أشهر أنواع املشتبه يف األمساء؛ الشرتاك أوصاف كثرية يف حياة كل 

 منهما. فرسم الكلمة قريبة من بعض وكالمها أندلسيني، رحال إىل الشرق، وهللا أعلم.

 (.4/80«: )األعالم»(، 3/84«: )سلك الدرر» (2)
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يف فروع « حاشية على شرح احلضرمية»ثالثة أجزاء كبرية يف اتريخ بغداد، و« حديقة الزوراء»
 .(1)الشافعية 

 السويدي -3
بغدادي، أبو حامد، منمى فضالء أمحد بن عبد هللا بن حسني بن مرعي السويدي العباسي ال

 (.1210(، وتويف سنة )1153السويدين، ولد سنة )
 .(2)« شرح قصيدة ًبنت سعاد»، و«الصاعقة احملرقة يف الرد على أهل الزندقة»من مؤلفاته 

 السويدي -4
عبد الرحيم بن حممد بن عبد الرمحن بن عبد هللا بن حسني السويدي العباسي، فقيه له اشتغال 

حاشية على شرح »(، من كتبه 1237( يف بغداد، وتويف هبا سنة )1175ب. ولد سنة )ًبألد
 .(3)يف فقه الشافعية « شرح العمدة»يف النحو، و« العمدة

 السويدي -5
علي بن حممد بن سعيد بن عبد هللا السويدي البغدادي العباسي، من علماء احلديث يف 

العقد الثمني يف بيان مسائل »(. من مؤلفاته 1237العراق. مولده ببغداد، ووفاته بدمشق سنة )
 .(4)« رد اإلمامية»، «اتريخ بغداد»عقائد، و« الدين

 السويدي -6
حممد أمني بن علي بن حممد بن سعيد السويدي العباسي البغدادي، أبو الفوز، ًبحث، من 

(. من مؤلفاته 1246علماء العراق. ولد ببغداد، وتويف يف بريدة )بنجد( وهو عائد من احلج سنة )
يف فقه « قالئد الدرر يف شرح رسالة ابن حجر»، و«سبائك الذهب يف معرفة أنساب العرب»

سالسل احلديد يف تقييم ابن »جملدان خمطوطان، يف الرد على كتاب « الصارم احلديد»الشافعية، و

                                                

 (.3/314«: )األعالم»(، 2/320«: )سلك الدرر( »1)

 (.1/162«: )األعالم»(، 68«: )املسك األذفر( »2)

 (.3/348«: )األعالم»(، 503، 2/206«: )الذريعة( »3)

 (.5/17«: )األعالم»(، 74، 73«: )املسك األذفر( »4)
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بحراين الرافضي ليوسف بن أمحد البحراين، انتصر السويدي فيه البن أيب احلديد من ال« أيب احلديد
(1). 

 السويدي -7
حممد سعيد ابن أمحد بن عبد هللا بن حسني السويدي العباسي البغدادي، متصوف من 

 .(2)يف التصوف « إيصال الطالب للمطلوب»(. ومن كتبه 1246النقشبندية يف بغداد، تويف سنة )
 الطوسي -1

ف، كان رأًسا يف العلوم حممد بن حممد بن احلسن، أبو جعفر نصري الدين الطوسي، فيلسو 
 العقلية، عالمة ًبألرصاد، واجملسطي، والرًيضيات.

فكان يطيعه فيما يشري عليه. « هوالكو»ساهم يف إدخال التتار يف بغداد، وعلت منزلته عند 
(، وابتىن مبراغة قبة ورصًدا عظيًما، واختذ خزانة مألها من 597ولد بطوس قرب نيسابور سنة )

ن بغداد، والشام، واجلزيرة، وكان هوالكو ميده ًبألموال. وصنف كتًبا منها الكتب اليت هنبت م
، تويف ببغداد «جتريد العقائد»، و«حترير أصول إقليدس»، و«تربيع الدائرة»يُقال له « شكل القطاع»

 .(3)( 672سنة )
 الطوسي -2

لد سنة حممد بن احلسن بن علي الطوسي، مفسر، نعته السبكي بفقيه الشيعة ومصنفهم، و 
(، وأقام أربعني سنة. ورحل إىل الغري )ًبلنجف( 408(. انتقل من خراسان إىل بغداد سنة )385)

(. أحرقت كتبه عدة مرات مبحضر من الناس. من تصانيفه 460فاستقر إىل أن تويف سنة )
 .(4)« االستبصار فيما اختلف فيه من األخبار»يف الفرائض، وهو صاحب كتاب « اإلجياز»

 سيالطو  -3
عبد العزيز بن حممد بن علي الطوسي، ضياء الدين، أبو حممد، من فقهاء الشافعية أصله من 

 (.706طوس. سكن دمشق ودرس. وتويف سنة )
                                                

 (.6/42«: )األعالم» (،82«: )املسك األذفر( »1)

 (.6/140«: )األعالم»(، 80«: )املسك األذفر(»2)

 (.7/30«: )األعالم»(، 2/149«: )فوات الوفيات( »3)

 (.85، 6/84«: )األعالم»(، 3/51«: )السبكي( »4)
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كاشف »شرح احلاوي الصغري للقزويين، و« مصباح احلاوي ومفتاح الفتاوي»من مؤلفاته 
 .(1)يف شرح خمتصر ابن احلاجب. يف األصول « الرموز

 ق العيدابن دقي -1
حممد بن علي بن وهب بن مطيع أبو الفتح، تقي الدين القشريي، املعروف كأبيه وجده ًببن 
دقيق العبد، قاضي من كبار العلماء ًبألصول، جمتهد، أصل أبيه من منفلوط مبصر انتقل إىل قوص، 

(، وتعلم بدمشق، 625وولد له صاحب الرتمجة يف ينبع على ساحل البحر األمحر سنة )
(. له 702(، وتويف سنة )695سكندرية، مث القاهرة. وويل القضاء يف اليار املصرية سنة )واأل

صغري، وغريها  « اإلملام أبحاديث األحكام»جملدان يف احلديث، و« إحكام األحكام»تصانيف منها 
 .(2)كثري 

 ابن دقيق العيد -2
فقيه، له سعر  موسى بن علي بن وهب بن مطيع القشريي، سراج الدين بن دقيق العيد،

(، انتهت إليه رسائل الفتوى بقوص يف صعيد مصر، وتويف فيها سنة 641حسن. ولد سنة )
يف فقه الشافعية. قال األدفوي: ما أظنه أكمله، وهو أخو تقي الدين أمحد بن « املغين»(. له 685)

 .(3)علي املعروف ًببن دقيق العيد، وذاك أعلم وأشهر 
 أمحد أمني -1

شرح قانون »، قاضي مصري من أهل القاهرة اشتغل مدرًسا يف احلقوق له كتاب أمحد أمني بك
 .(4)( 1355تويف سنة )«. العقوًبت األهلي

 أمحد أمني -2
أمحد أمني بن الشيخ إبراهيم الطباخ، عامل ًبألدب، وله اطالع واسع يف التاريخ. ولد سنة 

معة املصرية، ومن أعضاء اجملمع (. كان عميد كلية اآلداب ًبجلا1373(. وتويف سنة )1295)
العلمي بدمشق. منح شهادة دكتوراه فخرية. كان يكتب كثريًا ًبجملالت، ومجعت كتاًبته يف كتاب 

                                                

 (.4/26«: )األعالم»(، 6/125«: )السبكي( »1)

 (.6/283«: )األعالم»(، 4/91«: )الدرر الكامنة( »2)

 (.7/325«: )األعالم»(، 380«: )طالع السعيدال( »3)

 (.1/101«: )األعالم( »4)
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ظهر »، «ضحى اإلسالم»، و«فجر اإلسالم»، وهو صاحب الكتب املشهورة «فيض اخلاطر»
 .(1) ، وغريمها«زعماء اإلسالم يف العصر احلديث»، «يوم اإلسالم»، «اإلسالم

 الشاطيب -1
إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الغرًنطي الشهري ًبلشاطيب، أصويل حافظ. من أهل 

أربع « املوافقات يف أصول الفقه»(. من كتبه 790غرًنطة. كان من أئمة املالكية. تويف سنة )
 .(2)جملدين « االعتصام»جملدات، و

 الشاطيب -2
و عبد هللا الشاطيب، ويقال له ابن أيب الربيع، عامل حممد بن سليمان مب حممد املعافري، أب

(. تفقه وروي احلديث يف األندلس، والشام، واحلجاز، 585ًبلقراءات. مولده بشاطبه سنة )
 (.672ومصر. وانقطع للعبادة يف اإلسكندرية، وتويف هبا سنة )

النبذ »القراءات، و يف« شرف املراتب واملنازل»يف تفسري القرآن، و« اللمعة اجلامعة»من كتبه 
 .(3)« اجللية يف ألفاظ اصطلح عليها الصوفية

 الشاطيب -3
حممد بن علي بن يوسف، أبو عبد هللا  رضي الدين األنصاري الشاطيب، عامل ًبللغة ولد يف 

على صحاح « حواش»(. له تصانيف، منها 684(، وتويف ًبلقاهرة سنة )601بلنسية سنة )
 .(4)اجلوهري، وغريه 

 الفهد ابن -1
عبد العزيز بن عمر بن حممد ، الشهيلر كأبيه وسلفه ًببن فهد، أبو اخلري وأبو فارس عز الدين 

( زار فلسطني، 850اهلامشي، من ساللة حممد بن احلنفية، مؤرخ، عامل ًبحلديث. ولد مبكة سنة )
ؤلفاته (. من م920(. تويف مبكة سنة )875والشام، ومصر، وأمضى هبا أربع سنني، وعاد سنة )

                                                

 (.1/101«: )األعالم( »1)
 «.التكامل يف اإلسالم»مالحظة: هناك أمحد أمني رافضي صاحب كتاب 

 (.1/75«: )األعالم»(، 1/134«: )فهرس الفهارس( »2)

 (.6/150«: )األعالم»(، 3/128«: )الوايف ًبلوفيات( »3)

 (.6/283«: )ألعالما( »4)
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ترتيب طبقات »حنو ألف شيخ، و« معجم شيوخه»، و«غاية املرام أبخبار سلطنة البلد احلرام»
 .(1)الذهيب « القراء

 ابن فهد -2
عمر بن حممد بن أيب اخلري حممد بن حممد بن عبد هللا بن فهد القرشي اهلامشي املكي، جنم 

والشام، وغريها. تويف سنة  (. رحل إىل مصر،812الدين، مؤرخ من بيت علم. مولده سنة )
مرتب على السنني، من والدة النيب صلى هللا « إحتاف الورى أبخبار أم القرى»(. من مؤلفاته 885)

 .(2)« اللباب يف األلقاب»عليه وسلم إىل زمان املؤلف، و
 ابن فهد -3

د، أديب. حييي بن عمر بن حممد اهلامشي املكي الشافعي، أبو زكرًي، املعروف كأسالفه ًببن فه
(. رحل إىل اليمن، ومصر. وكان له ذوق حسن يف الشعر، فانتخب من 848مولده مبكة سنة )

الدالئل »، وصنف «فوائد من النكت والغرائب»(. مجع 885دواوين الشعراء شيًئا كثريًا. تويف سنة )
 .(3)« إىل معرفة األوائل

 ابن فهد -4
ن فهد اهلامشي العلوي األصفوين مث املكي, حممد بن حممد بن حممد, أبو الفضل تقي الدين ب

مؤرخ , من علماء الشافعية, يتصل نسبة مبحمد ابن احلنيفة، ولد أبصفون من صعيد مصر سنة 
(, من كتبه 871(, وتوىف سنة )795(, وانتقل إىل أبيه إىل مكة وطن أسرته وأجداده سنة )787)
هناية التقريب »يف السرية النبوية, و« عالباهر الساط»و   « حلظ األحلاظ بذيل طبقات احلفاظ»

حتفة األشراف »مجع فيه بني هتذيب الكمال, وخمتصريه للذهيب وابن حجر, و« وتكميل التهذيب
 .(4)«مبعرفة األطراف

 ابن فهد -5 

                                                

 (.4/24«: )األعالم»(، 4/244«: )الضوء الالمع( »1)

 (.5/64«: )األعالم»(، 6/126«: )الضوء الالمع( »2)

 (.8/161«: )األعالم»(، 239، 10/238«: )الضوء الالمع( »3)

 (. 7/48«: )األعالم»(، 2/259«: )البدر الطالع( »4)
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حممد بن عبد العزيز بن عمر بن حممد بن فهد اهلامشي, من ساللة حممد بن احلنيفة أبو الفضل, 
(, رحل إىل مصر والشام, توىف  891, مؤرخ, من أهل مكة ولد فيها سنة )حمب الدين, جار هللا

حتفة »و«, التحفة اللطيفة يف بناء املسجد احلرام والكعبة الشريفة»(, من مؤلفاته 954مبكة سنة )
 .(1)ذيل هبا على ذيل جده « األيقاظ بتتمة ذيل طبقات احلفاظ

 ابن فهد -6
لي, فقيه إمامي, مولده يف احللة السيفية, وإليها نسبته, ولد أمحد بن حممد بن فهد األسدي احل

« , املهذب البارع إىل شرح النافع»(, من مؤلفاته 841(, وتويف بكربالء سنة )757سنة )
 .(2)كلها يف فقه اإلمامية « احملرر»و« , املوجز احلاوي»و

 أبو داود -1
أبو داود، إمام أهل احلديث يف سليمان بن األشعث بن إسحق بن بشري األزدي السجستاين، 

(. له 275(. رحل رحلة كبرية  وتويف ًبلبصرة سنة )202زمانه. أصله من سجستان ولد سنة )
( حديث انتخبها من 4800أربعة أجزاء. وهو أحد الكتب الستة. مجع فيه )« السنن»
 .(3)( حديث 500.000)

 ابن أيب داود -2
عبد هللا بن سليمان بن األشعث األزدي السجستاين، أبو بكر بن أيب داود، من كبار حفاظ 

(. له تصانيف. كان إمام أهل العراق. وعمي يف آخر عمره. استقر وتويف 230احلديث. ولد سنة )
 .(4)« التفسري»، و«املسند»، و«املصاحف»(. من كتبه 316ببغداد سنة )

 الغزايل )أبو حامد( -1
بن حممد بن حممد الغزايل الطوسي، أبو حامد، حجة اإلسالم، فيلسوف متصوف، له  حممد

(. 505(، وتويف فيها سنة )450حنو مئيت مصنف. مولده يف الطابران قصبة طوس خبراسان سنة )
 نسبته إىل صناعة الغزل.

                                                

 (.6/209«: )ماألعال»(، 383«: )ذيول طبقات احلفاظ( »1)
 (.1/227«: )األعالم»(، 3/104«: )اتريخ العراق( »2)
 (.190، 2/188«: )تذكرة احلفاظ( »3)
 (.2/298«: )تذكرة احلفاظ( »4)
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عند من يقول بتشديد الزاي، أو إىل غزالة من قرى طوس، ملن قال ًبلتخفيف. من كتبه 
 .(1)« إحياء علوم الدين»

 الغزايل -2
أمحد بن حممد بن حممد بن أمحد، أبو الفتوح، جمد اليد الطوسي الغزايل، واعظ، هو أخو اإلمام 

–(. وشهرته ًبلغزايل 520أيب حامد حممد بن حممد الغزايل، أصله من طوس، ووفاته بقزوين سنة )
هل خوارزم وجرجان، أو بتخفيها نسبة إىل غزَالة بتشديد الزاي نسبة إىل الغزَّال على عادة أ -كأخيه

 .(2)من قرى طوس قال صاحب اللباب: والتخفيف خالف املشهور. وله مؤلفات أكثرها خمطوط 
 العراقي )احلافظ( -1

عبد الرحيم بن احلسني بن عبد الرمحن أبو الفضل، زين الدين، املعروف ًبحلافظ العراقي، حباثه 
( حتوَّل صغريًا مع 725الكرد، ومولده يف زارًين من أعمال إربل سنة ) من كبار احلديث. أهله من

أبيه إىل مصر، فتعلم ونبغ فيها. وقام برحلة إىل احلجاز، والشام، وفلسطني، وعاد إىل مصر، فتويف 
يف ختريج أحاديث « املغين عن محل األسفار يف األسفار»(. من كتبه 806يف القاهرة سنة )

 .(3)« فتح املغيث»يف مصطلح احلديث، وشرحها « األلفية»األحياء، و
 ابن العراقي -2

أمحد بن عبد الرحيم بن احلسني الكردي الرازًيين مث املصري، أبو زرعة ويلُّ الدين بن العراقي، 
 (.762قاضي الدًير املصرية مولده ًبلقاهرة سنة )

ارتفعت مكانته إىل أن ويل رحل به أبوه احلافظ العراقي إىل دمشق فقرأ فيها، وعاد إىل مصر ف
 ( بعد اجلالل البلقيين، ومحدت سريته.824القضاء سنة )

                                                

 (.1/463«: )وفيات األعيان( »1)
 (.215، 1/214«: )األعالم»(، 4/60«: )شذرات الذهب( »2)

ميًا إىل أيب حامد الغزايل، واليوم عدلت النسبة إىل أخيه أمحد مالحظة: يف بغداد ضريح يُزار من قبل اجلهلة نسب قد
الغزايل، وكالمها خطأ، وهذا حال مجيع األضرحة، والقبور املنسوبة إىل األنبياء واألولياء يف مجيع العامل اإلسالمي إال 

 القليل القليل.
 (.4/171«: )الضوء الالمع( »3)
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(. من كتبه 826ومل يُدار أهل الدولة فعزل قبل متام العام على واليته، وتويف ًبلقاهرة سنة )
، «رواة املراسيل»، و«البيان والتوضيح ملن أخرج له يف الصحيح وقد ُمسَّ بضرب من التجريح»
 .(1)« املدلسنيأخبار »و

 ابن رشد -1
حممد بن أمحد بن رشد، أبو الوليد، قاضي اجلماعة بقرطبة، من أعيان املالكية. وهو جّد ابن 

املقدمات »(. من أتليفاته 520(، وتويف سنة )450رشد الفيلسوف حممد بن أمحد ولد سنة )
 .(2)يف األحكام الشرعية « املمهدات

 ابن رشد -2
بن رشد األندلسي، أبو الوليد، الفيلسوف، من أهل قرطبة عين بكالم  حممد بن أمحد بن حممد

(. وصنف 595(، وتويف سنة )520أرسطو وترمجُه إىل العربية، وزاد عليه زًيدات كثرية. ولد سنة )
بداية اجملتهد »يف الرد على الغزايل، و« هتافت التهافت»، و«فلسفة ابن رشد»حنز مخسني كتاًًب منها 

 .(3)وكان يلقب ًببن رشد احلفيد «. صدوهناية املقت
 البيهقي -1

أمحد بن احلسني بن علي، أبو بكر، من أئمة احلديث. ولد يف خسروجرد، من قرى بيهق 
(، ونقل جثمانه إىل بلده. قال إمام احلرمني: ما من 458بنيسابور، فلم يزل فيها إىل أن مات سنة )

إن له املنة والفضل على الشافعي؛ لكثرة تصانيفه يف شافعي إال وللشافعي فضل عليه غري البيهقي، ف
 .(4)، وغريها من املؤلفات املشهورة «السنن الكربى»نصرة مذهبه، وأتييد آرائه. صاحب 

 البيهقي -2

                                                

 (.1/336«: )الضوء الالمع( »1)
 (.317، 5/316«: )ماألعال( »2)
 (.5/318«: )األعالم»(، 111«: )قضاة األندلس( »3)
 (.3/3«: )طبقات الشافعية( »4)
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(. له كتاب يف اتريخ ًنصر 470حممد بن احلسني البيهقي، أبو الفضل، مؤرخ تويف سنة )
ذكر فيهدولته يوًما يوًما من أوهلا إىل آخر أًيمه، وهو  «الناصري»الدين حممود بن سبكتكني، مساه 

 .(1)« اتريخ البيهقي»يف ثالثني جملًدا، و
 البيهقي -3

علي بن زيد بن حممد بن احلسني أبو احلسن، ظهر الدين البيهقي، من ساللة خزمية بن اثبت 
حي بيهق سنة األنصاري، ويقال له ابن فندق، ًبحث، مؤرخ ولد يف قصبة السابزوار، من نوا

 (.565(، وتويف سنة )499)
 .(2)« تتمة صوان احلكمة»، وكان قد مساه «اتريخ حكماء اإلسالم»كتاًًب. منها   74وصنف 

 البيهقي -4
زاهد كان إمام  إمساعيل بن احلسني بن عبد هللا البيهقي، أبو القاسم، أو أبو حممد، فقيه حنفي

 .(3)وقته يف الفروع واألصول 
 الرتمذي -1

مد بن عيسى بن سورة بن موسى السلمي البوغي الرتمذي، أبو عيسى، من أئمة علماء حم
(، تتلمذ للبخاري، وشاركه يف 209احلديث وحفاظه، من أهل ترمذ على هنر جيجون ولد سنة )

بعض شيوخه. وقام برحلة من خراسان، والعراق، واحلجاز وعمي يف آخر عمره. وكان يضرب به 
 .(4)(. وهو صاحب السنن، والعلل الصغري والكبري 279برتمذ سنة ) املثل يف احلفظ. مات

 الرتمذي )احلكيم( -2
حممد بن علي بن احلسن بن بشر، أبو عبد هللا، احلكيم الرتمذي، ًبحث، صويف، عامل 
ًبحلديث، وأصول الدين، من أهل ترمذ. نفي منها بسبب تصنيفه كتاًًب خالف فيه ما عليه أهلها، 

 لكفر.فشهدوا له ًب
 وقيل: أهنم نقموا عليه اتباعه طريقة الصوفية يف اإلشارات، ودعوى الكشف.

                                                

 (.3/20«: )الوايف ًبلوفيات( »1)
 (.218 -5/208«: )إرشاد األديب( »2)
 (.1/312«: )األعالم( »3)
 (.95«: )أنساب السمعاين( »4)
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وقيل: فضل الوالية على النبوة. وردَّ بعض العلماء هذه التهمة عنه. وقيل: كان يقول: لألولياء 
نوادر األصول يف أحاديث »(. أما كتبه، فمنها 320خامت كما أن لألنبياء خامت. تويف سنة )

 .(1)« الرًيضة وأدب النفس»و، «الرسول
 ابن كثري -1

(. كان 45عبد هللا بن كثري الداري املكي، أبو معبد، أحد القراء السبعة. ولد مبكة سنة )
فعرف ًبلداري. وهو فارسي « دارًيً »قاضي اجلماعة مبكة. وكانت حرفته العطارة. ويسمون العطارة 

 .(2)( 120األصل تويف مبكة سنة )
 ابن كثري -2

اعيل بن عمر بن كثري بن ضوَّ بن درع القرشي البصري مث الدمشقي، أبو الفداء عماد إمس
(، وانتقل مع أخ له 701الدين، حافظ، مؤرخ فقيه، ولد يف قرية من أعمال بصرى الشام، سنة )

(. تناقل الناس تصانيفه 774ورحل يف طلب العلم. وتويف بدمشق سنة ) ،(706إىل دمشق سنة )
البن األثري « الكامل»أربعة عشر جملًدا يف التاريخ على نسق « البداية والنهاية»كتبه   يف حياته. من

، وكلها مطبوعة «جامع املسانيد»، و«تفسري القرآن الكرمي»(، و767انتهى فيه إىل حوادث سنة )
(3). 

 ابن أيب شيبة -1
حديث، ولد سنة عبد هللا بن حممد بن أيب شيبة العبسي، والهم الكويف، أبو بكر، حافظ لل

مطبوع « املصنف يف األحاديث واآلاثر»و« املسند»(. له كتب منها 235(، وتويف سنة )159)
(4). 

 ابن أيب شيبة -2
عثمان بن حممد بن أيب شيبة الكويف العبسي، أبو احلسن، من حفاظ احلديث. ولد سنة 

 (، رحل من الكوفة إىل مكة، والريَّ، وبغداد.156)
                                                

 (.5/308البن حجر: )« لسان امليزان( »1)
 (.4/115«: )األعالم»(، 1/250«: )فيات األعيانو ( »2)
 (.1/320«: )األعالم»(، 1/373«: )الدرر الكامنة( »3)
 (.118، 4/117«: )األعالم»(، 2/18«: )تذكرة( »4)
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، وكان ثقة مأموًًن. وحكيت عنه تصفيحات لبعض اآلًيت  «التفسري»، و«املسند»وصنف 
 .(1)( 139كأهنا على سبيل الدعابة. هو أخو عبد هللا. تويف سنة )

 ابن أيب شيبة -3
حممد بن عثمان بن حممد بن أيب شيبلة العبسي، من عبس غطفان، أبو جعفر الكويف، مؤرخ 

«. التاريخ الكبري»ال الذهيب له تصانيف مفيدة منها لرجال احلديث. من احلفاظ خمتلف يف توثيقه. ق
 .(2)( عن نيف ومثانني عاًما 297مات ببغداد سنة )

 ابن شيبة -4
يعقوب بن شيبة بن الصلت بن عصفور، أبو يوسف، الدوسي ًبلوالء، البصري نزيل بغداد، 

تويف سنة (، و 182من كبار علماء احلديث. كان يتفقه على مذهب اإلمام مالك. ولد سنة )
معلاًل، مل يصنف مسند أحسن منه، إال أنه مل يتمه. وهو يف مئات من « املسند الكبري»(. له 262)

مسند أمري »األجزاء، كان يشتغل له يف تبييضه عشرات من الوراقني، وطبع اجلزء العاشر منه ًبسم 
 .(3)« املؤمنني عمر بن اخلطاب عن النيب صلى هللا عليه وسلم

 ابن مفلح -1
إبراهيم بن حممد بن عبد هللا بن مفلح أبو إسحاق برهان الدين، من قضاة احلنابلة. ولد سنة 

(. وكان حريًصا على إمخاد 851(، وويل قضاءها سنة )884( بدمشق، وتويف فيها سنة )816)
املقصد األرشد يف ذكر »الفنت اليت كانت بني احلنابلة وغريهم. وكان ينبذ التعصب، من مؤلفاته 

 .(4)مطبوع يف عشرة جملدات وغريها « املبدع بشرح املقنع»مطبوع، و« اب اإلمام أمحدأصح
 ابن مفلح -2

                                                

 (.4/213«: )األعالم»(، 2/28«: )تذكرة( »1)

 (.3/42«: )اتريخ بغداد( »2)

 (.8/199«: )األعالم»(، 2/1414«: )تذكرة( »3)

 (.1/152«: )الضوء الالمع( »4)
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إبراهيم بن حممد بن مفلح الراميين األصل الدمشقي أبو إسحاق، شيخ احلنابلة يف عصره من  
(، وتويف 749تلفت أكثر كتبه ولد سنة )« شرح املقنع»، و«طبقات أصحاب اإلمام أمحد»كتبه 

 .(1)( 803ة )سن
 ابن مفلح -3

حممد بن سعد بن عبد هللا بن سعد بن مفلح مقدسي األصل، دمشقي املولود والوفاة. ولد سنة 
 .(2)( 650(، وتويف سنة )571)

 ابن مفلح -4
حممد بن مفلح بن مفرج، أبو عبد هللا، مشس الدين املقدسي الراميين مث الصاحلي، أعلم أهل 

(، وتويف بدمشق سنة 708ن حنبل. ولد يف بيت املقدس سنة )عصره مبذهب اإلمام أمحد ب
النكت والفوائد السنية على »يف ثالث جملدات، و« اآلداب الشرعية»(. وهو صاحب 763)

 .(3)مطبوع. وهو تلميذ اإلمام ابن القيم « مشكل احملرر البن تيمية
 ابن املفلح -5

ظام الدين، قاضي حنبلي من أهل عمر بن إبراهيم بن حممد بن مفلح أبو حفص الراميين ن
(، وكان أول حنبلّي ويل قضاء غزة. أخذ العلم عن مجع من األئمة، 782الصاحلية. ولد سنة )

 .(4)( 872ومنهم السخاوي. تويف سنة )
 احلاكم )الكبري( -1

حممد بن حممدبن أمحد بن اسحاق، أبو أمحد النيسابوري الكرابيسي، ويعرف ًبحلاكم الكبري، 
(. تقلد القضاء يف مدن كثرية، منها الشاش، وحكم هبا 285اسان يف عصره ولد سنة )حمدث خر 

(، فأقبل على العبادة والتأليف. وكف بصره سنة 345أربع سنني، مث طوس، وعاد إىل نيسابور سنة )
 .(5)يف جملدين « األمساء والكىن»(. من كتبه 378(. وتويف هبا سنة )370)

                                                

 (.1/64«: )األعالم( »1)

 (.6/137«: )األعالم( »2)

 (.7/107«: )األعالم»(، 25«: )جالء العينني( »3)

 (.5/39«: )األعالم( »4)

 (.7/20«: )األعالم»(، 1/115«: )الوفيات( »5)
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 احلاكم )النيسابوري( -2
مد بن عبد هللا بن محدويه بن نعيم الضيب، الطهَّماين النيسابوري، الشهري ًبحلاكم ويعرف حم

(، 321ًببن البّيع، أبو عبد هللا، من أكابر حفاظ احلديث، واملصنفني فيه. ولد يف نيسابور سنة )
 (. وحج، وجال يف بالد خراسان، وما وراء341(. رحل إىل العراق سنة )405وتويف فيها سنة )

النهر، وأخذ على حنو ألفي شيخ. قال ابن عساكر: وقع من تصانيفه املسموعة يف أيدي الناس ما 
 .(1)، وهو صاحب املستدرك على الصحيحني «اتريخ نيسابور»يبلغ ألًفا ومخسمائة جزء. منها 

 الدارمي -1
، من حفاظ عبد هللا بن عبد الرمحن بن الفضل بن هبرام التميمي الدارمي السمرقندي أبو حممد

(. مسع ًبحلجاز، والشام، ومصر، والعراق، وخراسان من خلق كثري. 181احلديث. ولد سنة )
واستقضى على مسرقند. فقضى قضية واحدة، واستعفى فأعفي. وكان عاقاًل، فاضاًل، مفسرًا، فقيًها، 

امع اجل»يف احلديث، و« املسند»(. له 255أظهر علم احلديث واآلاثر بسمرقند. تويف سنة )
 .(2)«سنن الدارمي»، ويسمى «الصحيح

 الدارمي -2
(، 200عثمان بن سعيد بن خالد الدارمي السجستاين، أبو سعيد، حمدث هراة. ولد سنة )

، مساه «النقض على بشر املريسي»(. له تصانيف يف الرد على اجلهمية، منها 280وتويف سنة )
كبري، وله  « مسند»، وله «ملريسي العنيدرد اإلمام الدارمي عثمان بن سعيد علي بشر ا»ًنشره 

 .(3)مطبوع« الرد على اجلهمية»كذلك 
 الشنقيطي -1

(. وشنقيط من 1305حممد األمني بن حممد املختار اجلكين الشنقيطي ولد بشنقيط، سنة )
أعمال موريتانيا. ذهب إىل احلج، وبقي يف اململكة العربية السعودية. وهو صاحب التفسري املشهور 

الذي مل يكمله، فأكمله تلميذه عطية حممد سامل. وترجم لشيخه، وطبعت « أضواء البيان»وف بـاملعر 

                                                

 (.6/227«: )األعالم»(، 1/484«: )الوفيات( »1)

 (.96، 4/95«: )األعالم»(، 2/105«: )تذكرة احلفاظ( »2)

 (.2/177«: )تذكرة احلفاظ( »3)
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روضة »، وهي تعليق على كتاب «مذكرة يف أصول الفقه»يف الرتمجة مقدمة التفسري. من مؤلفاته 
 .(1)( 1393تويف رمحه هللا سنة )«. دفع إيهام االضطراب»، وكتاب «الناظر

 الشنقيطي -2
(، 1289األمني الشنقيطي، عامل ًبألدب من أهل شنقيط نزل ًبلقاهرة. ولد سنة ) أمحد بن
الدرر اللوامع على »، و«الوسيط يف تراجم أدًبء شنقيط»( ًبلقاهرة. من مؤلفاته 1331وتويف سنة )
 .(2)شرح مجع اجلوامع، وغريها « مهع اهلوامع

 الشنقيطي -3
ي اجلكين الشنقيطي، عامل ًبحلديث. ولد بشنقيط حممد حبيب هللا بن عبد هللا بن أمحد ماًيي

(، وتعلم فيها. وانتقل إىل مراكش، فاملدينة املنورة، واستوطن مكة، مث استقر ًبلقاهرة، 1295سنة )
زاد املسلم فيما اتفق عليه »(. من كتبه 1363ودّرس يف كلية أصول الدين ًبألزهر، وتويف هبا سنة )

دليل السالك إىل موطأ »يف رسم املصحف، و« إيقاظ األعالم»ستة جملدات، و« البخاري ومسلم
 .(3)« مالك

 الشنقيطي -4
حممد اخلضر بن عبد هللا بن أمحد بن ماًييب اجلكين الشنقيطي، مفيت املالكية ًبملدينة املنورة. 
ولد يف شنقيط، وتفقه فيها، وهاجر إىل املدينة، فتوىل اإلفتاء هبا، وهو أخو حممد حبيب هللا، 

يف علم األمساء « استحالة املعية ًبلذات»(. له كتب منها 1353تقدمة ترمجته، تويف سنة )امل
 .(4)، وكالمها مطبوع «مشتهى اخلارف يف رد زالت التيجاين»والصفات، و

 اهلروي -1
، «الغريبني»أمحد بن حممد بن عبد الرمحن أبو عبيد اهلروي، ًبحث أهل هراة له كتاب 

 .(5)« غريب القرآن»و
                                                

 ( ترجم له تلميذه عطية حممد سامل يف اجلزء األول من تفسريه.1)

 (.1/101«: )األعالم( »2)

 (.1/7«: )فهرس الفهارس( »3)

 (.6/113«: )األعالم»(، 4/164«: )األعالم األشرفية( »4)

 (.1/28«: )وفيات األعيان( »5)
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 اهلروي -2
حممد بن آدم اهلروي بن كمال اهلروي أبو املظفر، عامل ًبألدب من أهل هراة، ولد سنة 

 .(1)(. له شرح احلماسة، وشرح املتنيب، وشرح اإلصالح، وشرح أمثال أيب عبيد، وغري ذلك 414)
 اهلروي -3

بن العاص  حممد بن علي بن حممد، أبو سهل اهلروي، لغوي. كان رئيس املؤذنني جبامع عمرو
أمساء »مطبوع. وله « التلويح يف شرح الفصيح»(. له 433(، وتويف سنة )372مبصر. ولد سنة )

 .(2)« أمساء السيف»، و«األسد
 اهلروي -4

عبد بن أمحد بن حممد بن عبد هللا بن غفري اهلروي أبو ذر، عامل ًبحلديث. تويف مبكة سنة 
، وغريها، وهو من «السنة والصفات»، و«يحنياملستدرك علىالصح»(. له تفسري القرآن، و434)

 .(3)فقهاء املالكية 
 اهلروي -5

عبد هللا بن حممد بن علي األنصاري اهلروي أبو إمساعيل، شيخ خراسان من كبار احلنابلة. من 
(. كان ًبرًعا يف اللغة، امتحن 481(. تويف سنة )396ذرية أيب أيوب األنصاري. ولد سنة )

منازل »، و«الفارق يف الصفات»، و«ذم الكالم»قيدة، وهو صاحب كتاب وأوذي، كان سلفي الع
 .(4)« سرية اإلمام أمحد بن حنبل»، و«السائرين

 ابن مندة -1
عبد الرمحن بن حممد بن إسحاق بن مندة العبدي األصبهاين، أبو القاسم حافظ، مؤرخ، جليل 

شدده حىت توهم يف التجسيم. كانت القدر، واسع الرواية، كان شديًدا يف السنة، لكنه أفرط يف ت

                                                

 (.1/333«: )ًبلوفيات الوايف( »1)

 (.83«: )بقية الوعاة( »2)

 (.3/269«: )األعالم( »3)

 (.4/122«: )األعالم( »4)
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، وله ردود «أخبار أصبهان»(. من مؤلفاته 470(، وتويف فيها سنة )383والدته يف أصبهان سنة )
 .(1)على أهل البدع 

 ابن مندة -2
حممد بن إسحاق بن حممد بن حيىي بن مندة، أبو عبد هللا العبدي األصبهاين، من كبار حفاظ 

فتح الباب يف الكىن »(. من مؤلفاته 395(، وتويف سنة )310سنة )احلديث كثري التأليف. ولد 
 .(2)خمطوط، وغريها « الرد على اجلهيمة»خمطوط طبعت قطعة منه، و« واأللقاب

 ابن مندة -3
حممد بن حيىي بن مندة العبدي، أبو عبد هللا، مؤرخ من حفاظ احلديث، وهو جد حممد بن 

 .(3)( 301إسحاق. تويف سنة )
 دةابن من -4

( يف 434حيىي بن عبد الوهاب بن حممد بن إسحاق بن حممد بن حيىي العبدي. ولد سنة )
ذكر من »، و«مناقب اإلمام أمحد»، و«اتريخ أصبهان»(. من مؤلفاته 511أصبهان. وتويف سنة )

 .(4)خمطوط « عاش مائة وعشرين سنة من الصحابة
 أم الدرداء )الصغرى( -1

الدرداء الصغرى، فقيهة حمدثة اتبعية، من أهل دمشق. تنسب هجيمة بنت حيي الوصابية، أم 
للوصاب من قبائل محري. نشأت يتيمة يف حجر أيب الدرداء )عومير بن مالك( بدمشق. وكانت 
تلبس برنًسا، وتصلي يف صفوف الرجال، وجتلس يف حلق القراء، حىت أمرها أبو الدرداء أن تلحق 

من كالمها: أفضل العلم املعرفة. ورى هلا مسلم، وأبو (، و 81بصفوف النساء. توفيت بعد سنة )
 .(5)داود، والرتمذي، وابن ماجه 

 أم الدرداء -2
                                                

 (.1/260«: )فوات الوفيات( »1)

 (.6/29«: )األعالم( »2)

 (.2/276«: )تذكرة احلفاظ( »3)

 (.2/225«: )وفيات األعيان( »4)

 (.8/77: )«األعالم»)اجمللد الثالث(، «: سري أعالم النبالء( »5)
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خرية بنت أيب حدود، وامسه سالمة بن عمري بن أيب سلمة األسلمي، صحابية تعرف أبم 
وات الدرداء الكربى متييزًا هلا عن أم الدرداء الصغرى )هجيمة بنت حيي(، من فاضالت النساء، وذ

الرأي فيهن. حفظت عن النيب صلى هللا عليه وسلم، وعن زوجها. وروى عنها مجاعة من التابعني.  
(. وكانت وفاهتا 30كانت إقامتها ًبملدينة. توفيت قبل زوجها أيب الدرداء )عومير بن مالك( سنة )

 .(1)ًبلشام يف خالفة عثمان 
 العسقالين -1

 شهاب الدين ابن حجر، شيخ اإلسالم يف أمحد بن علي نب حممد الكناين العسقالين
(. ووفاته ًبلقاهرة 773احلديث، وخامتة احلفاظ غين عن التعريف. ولد بعسقالن بفلسطني، سنة )

 .(2)« نزهة النظر»، و«لسان امليزان»، و«هتذيب التهذيب»(، وهو صاحب 852سنة )
 القسطالين -2

صري، أبو العياش، شهاب الدين من أمحد بن حممد أيب بكر بن عبد امللك القسطالين امل
إرشاد الساري لشرح صحيح »( يف القاهرة. وهو صاحب 851علماء احلديث. ولد سنة )

 .(3)( ًبلقاهرة 923، وكالمها مطبوع، تويف سنة )«املواهب اللدنية»، و«البخاري
 اهليثمي )ابلثاء( -1

                                                

 (.2/328«: )األعالم»(، 74، 8/73«: )اإلصابة( »1)

(، وقد ألف تليمذه السخاوي كتاًًب مستقاًل يف ترمجة ألمحد طبع اجلزء األول، وال يزال 2/36«: )الضوء الالمع( »2)
 بقيته خمطوطًا.

ين، وأحياًًن أمحد بن حجر ومن اجلدير ًبملالحظة أن كثريًا من العلماء يكتب أمحد بن حجر، ويعين بن العسقال
اهليتمي؛ لذا يقع لبس بينه وبني العسقالين. وكذلك هناك كاتب معاصر يدعى أمحد بن حجر آل بوطامي له 

رسالة صغرية يف التوحيد، وكتاب يف حياة الشيخ حممد بن عبد الوهاب. وغريها من « تطهري اجلنان»مؤلفات منه 
لعلم يلتبس عليه اسم أمحد بن حجر املعاصر على إمام احلفاظ، وهذه األمثلة املؤلفات النافعة. وقد رأيت بعض طلبة ا

 وغريها تريك بعد اجليل املسلم عن معرفة أعالمه وعلمائه.

 (.1/232«: )األعالم»(، 1/102«" )البدر الطالع( »3)



                                                      معلاالأوهام الواقعة في أسماء العلماء والأ 

 مصطفى الحبيب
 

 
   30  

 

 

 

 

ري القاهري، حافظ. ولد يف علي بن أيب بكر بن سليمان اليثمي، أبو احلسن، نور الدين املص
، «موارد الظمآن إىل زوائد ابن حبان»، و«جممع الزوائد ومنبع الفوائد»(. من أشهر كتبه 735سنة )

 (.807وغريها. تويف سنة )
( عندما نسب إحدى خمطوطات اليثمي ألمحد ابن حجر 2/91وقد أخطأ بروكلمان )

 .(1)اهليتمي. وهذا مثال على موضوعنا 
 ابلتاء(اهليتمي ) -2

أمحد بن حممد بن علي بن حجر اهليتمي، السعدي األنصاري، شهاب الدين أبو العباس، 
(، وإليها نسبته. تلقى العلم 909فقيه، شافعي. ولد يف حملة أيب اهليتم من إقليم الغربية مبصر سنة )

مؤلفاته  (. واشتهر بعداوته لشيخ اإلسالم أمحد ابن تيمية. من974يف األزهر، ومات مبكة سنة )
الزواجر عن اقرتاف »، و«الصواعق احملرقة على أهل البدع والضالل والزندقة»، و«الفتاوى اهليتمية»

 .(2)، مؤلفاته كثرية جًدا وكثري منها مطبوع «الكبائر
 األثرم -1

علي بن املغرية، أبو احلسن، امللقب ًبألثرم، عامل ًبلعربية واحلديث. كان مقيًما يف بغداد. 
 .(3)« غريب احلديث»، و«النوادر»(. من مؤلفاته 232سَّاًخا يف أول أمره. تويف سنة )اشتغل ن

 األثرم -2
(. 261هو أمحد بن حممد بن هاين الطائي أو الكليب اإلسكايف، أبو بكر األثرم، تويف سنة )

، «علل احلديث»وكان من حفاظ احلديث، أخذ من اإلمام أمحد وآخرين، وهو صاحب كتاب 
 .(4)« اتريخ احلديث ومنسوخه»، و«السنن»و

 أبو عبيد -1
القاسم بن سالم اهلروي األزدي، ًبلوالء، اخلراساين البغدادي، أبو عبيد من كبار العلماء 

(. رحل إىل بغداد فويل القضاء بطرطوس 157ًبحلديث، واألدب، والفقه. من أهل هراة. ولد سنة )
                                                

 (.5/200«: )الضوء الالمع( »1)

 (.2/166«: )خالصة األثر( »2)

 (.5/23«: )األعالم( »3)

 (.5/84«: )اتريخ بغداد»(، 7/37«: )ابن األثري» (4)
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 بغداد فسمع الناس من كتبه. وحج فتويف مبكة (، وإىل213مثاين عشرة سنة. ورحل إىل مصر سنة )
(. وكان منقطًعا لألمري عبد هللا بن طاهر، كلما ألف كتاًًب أهداه إليه، وأجرى له عشرة 224سنة )

جملدان، يف غريب احلديث. ألفه يف حنو أربعني سنة، وهو « الغريب املصنف»آالف درهم. من كتبه 
 .(1)أول من صنف يف هذا الفن 

 عبيد )البكري(أبو  -2
عبد هللا بن عبد العزيز بن حممد األندلسي، أبو عبيد، مؤرخ جغرايف ثقة عالمة ًبألدب له معرفة 
ًبلنبات، نسبته إىل بكر بن وائل. كانت لسلفه إمارة يف غريب جزيرة األندلس. وقيل: كان أمريًا، 

ته، وكان معاقرًا للراح، وتغلب عليه املعتضد. وقال الصفدي: كان ملوك األندلس يتهادون مصنفا
مدمًنا يكاد ال يصحو. ولد يف شلطيش غريب إشبيلية، وانتقل إىل قرطبة. مث صار إىل املرية فاصطفاه 
صاحبها حممد بن معن لصحبته، ووسَّع راتبه. وهذا ما محل بعض املؤرخني على نعته ًبلوزير. ورجع 

فصل املقال يف »(، له كتب جليلة منها 487إىل قرطبة بعد غزوة املرابطني، فتويف هبا عن سنة )
 .(2)« شرح أمايل القايل»، و«أعالم النبوة»البن سالم، و« شرح كتاب األمثال

 أبو عبيد -3
 .(3)« غريب القرآن»، و«الغريبني»أمحد بن حممد بن عبد الرمحن أبو عبيد اهلروي له كتاب 

 أبو عبيد -4
عبيدة النحوي، من أئمة العلم ًبألدب واللغة.  معمر بن املثىن التيمي ًبلوالء، البصري، أبو

(. وقرأ عليه أشياء من  188(. استقدمه هارون الرشيد إىل بغداد سنة )110مولده ًبلبصرة سنة )
كتبه. قال اجلاحظ: مل يكن يف األرض أعلم جبميع العلوم منه. وكان إًبضًيا، شعوبًيا من حفاظ 

 احلديث.
(، وملا مات مل 209، وصنف يف مثالبهم كتاًًب. تويف سنة )قال ابن قتيبة: كان يبغض العرب

 .(4)« جماز القرآن»حيضر جنازته أحد لشدة نقده معاصريه. من مؤلفاته 
                                                

 (.5/176«: )األعالم»(، 7/315«: )هتذيب التهذيب( »1)

 (.2/52«: )طبقات األطباء( »2)

 (.1/28«: )وفيات األعيان( »3)

 (.7/272«: )األعالم»(، 2/105«: )وفيات األعيان( »4)
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