


 

 

 

 دمريد أشامء

 صقوخ افعالمي افسقوضي وصقخوته ادذـورين ذم

 "ادـجم"

 وتواريخ موافقدهم ووؾقوهتم

 

 

 

 اظتـى به

 حمؿد بن أمحد بن حمؿود آل رحوب

 ؽػر اهلل فه وفوافديه ودشوخيه وفؾؿسؾؿغ
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 -رمحه اهلل-صورة ؽالف ادـجم بخط افعالمي افسقوضي

 

 :-اهلل رمحه–صورة آخر ادـجم بخطه أيضو 
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صورة ؽالف كسخي أخرى ظؾقفو متؾك افعالمي افؾغوي مرته افزبقدي صوحى افتوج وأفػقي 

 افسـد, ويالحظ افشطى ظذ متؾؽه ممن متؾك افـسخي بعده أو ؽره ـبوئع افـسخي

 

 

 كسخي ثوفثي من ادـجم مل تعتؿد ذم ادطبوع
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 بسم اهلل افرمحن افرحقم

 افسالم ظذ من ال كبي بعده, وبعداحلؿد هلل وحده, وافصالة و

ممن يرس اهلل هلم تؾؼي افعؾم روايي ودرايي ظذ ظدد ـبر -رمحه اهلل-ؾوفعالمي افسقوضي

, مجعفم ذم معجؿه افؽبر: حوضى فقل 066ؿريى من  1من افشقوخ وافشقخوت

مـفم ذم  591, ثم ترجم فـ:-ومل يصؾـو حتى اآلن حَسى ظؾؿي-وجورف شقل

بً أن أجرد مـفم كسوء, وافبوؿون رجول, وؿد أحب 24ذم ادعجم, ـتوبه: ادـجم 

, , مع تواريخ موافقدهم ووؾقوهتم إن ـوكً مذـورة ذم األصلأشامءهم ذم هذا اجلزء

, وـذا ذـرت أكسوهبم وأفؼوهبم وــوهم ومذاهبفم وإال اشتدرـتفو من مصدر آخر

ظذ  ل هذا اجلزء, وشلجعظذ حسى مو هو مذـور ذم االصل ظذ وجه االختصور

 ؿسؿغ:

 ذم افشقوخ, :األول 

 ,ذم افشقخوت :وافثوين 

 .مرتبغ ظذ حروف ادعجم ـودـجم, واهلل ادوؾق وادستعون وأذـرهم 

 افؼسم األول: افشقوخ:

                                                           

 أفردت مقاال طن شوخات العالمة السووصي منشور طذ األلوكة. 1
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 حرف األفف

 إشامظقل(-إبراهقم-أمحد أشامء: 3) 

 من اشؿه أمحد

 صقخو( 59)

أمحد بن إبراهقم بن كك اهلل افؽـوين افعسؼالين ظز افدين أبو افزـوت احلـبع  .5

 -رمحه اهلل-هـ  070, توذم:066وفد:

 -رمحه اهلل-هـ  000أمحد بن إبراهقم بن شؾقامن افؼؾقويب أبو افعبوس توذم: .4

وفد: أوائل  ,أمحد بن ظبد اهلل بن أمحد صفوب افدين افبؽري افػؼقه افشوؾعي .3

 -رمحه اهلل-هـ  000افؼرن)يعـي: افثومن(, توذم: 

 002, توذم:050وفد: ,احلؾبي أمحد بن إبراهقم بن حمؿد موؾق افدين أبو ذر .2

 -رمحه اهلل-هـ 

, 060أمحد بن أشد بن ظبد افواحد األمقوضي صفوب افدين ادؼريء , وفد: .1

 -رمحه اهلل-هـ  074توذم: 
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أمحد بن ظبد اهلل بن ظع افؽـوين افعسؼالين األصل ادكي ادوفد ادعدل أبو  .0

 -ه اهللرمح-هـ  005, توذم:066احلـبع, وفد:افعبوس صفوب افدين 

افشووي ادكي األدمي صفوب  2أمحد بن ظبد افؼودر بن حمؿد بن ضريف .7

 -رمحه اهلل-هـ  002, توذم:792افدين أبو افعبوس , وفد:

أمحد بن أيب بؽر بن صوفح ادرظق ثم احلؾبي احلـػي صفوب افدين أبو  .0

 -رمحه اهلل-هـ  074, توذم: 700, وفد:  3وأبو افػضوئل افعبوس

ث صفوب أمحد بن خؾق .9 ل بن أمحد افبعع األصل افدمشؼي افصوحلي اُدحدِّ

  4, توذم:...032افدين أبو افعبوس افشفر بوبن افؾبودي وبوبن ظرظر, وفد: 

أمحد بن حمؿد بن أمحد افعوريػي افصوحلي احلـبع صفوب افدين أبو  .56

 -رمحه اهلل-هـ  076, توذم: بعد067افعبوس, وفد:

                                                           

 بادعجمة. يف بعض ادطبوطات: ضريف 2

 (.1/252حترف يف ادطبوع إىل : وأبو الفضاء طمر!, والتصويب: من الضوء الالمع ) 3

, وهو خطي 925, ويف بعض ادصادر:698أىه تويف سنة:  :بواض باألصل, ويف الضوء الالمع 4

 ضاهر.
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ؼي افصوحلي احلريري افشفر بوبن أمحد بن حمؿد بن حمؿد افدمش .55

 .5, توذم:...790افؼيػي صفوب افدين أبو افعبوس, وفد:

أمحد بن ظع بن أيب بؽر افشورمسوحي افشوؾعي اإلموم صفوب افدين  .54

 6-رمحه اهلل-هـ  001افػريض احلوشى, توذم:

أمحد بن حمؿد بن أمحد افؼرر اهلوصؿي افعؼقع افـويري األصل ادؽي  .53

-هـ  071, توذم: 053أبو افؼوشم, خطقى ادسجد احلرام, وفد:ذف افدين 

 7-رمحه اهلل

 هـ. 060أمحد بن حمؿد بن ظبد افرمحن  افبؾؼقـي صفوب افدين, وفد:  .52

أمحد بن حمؿد بن ظع صفوب افدين األكصوري اخلزرجي افسعدي  .51

 ادشفور بوفشفوب احلجوزي افُعبودي)من ذريي شعد بن ظبودة ريض اهلل ظـه(

                                                           

إحدى وسبعني يعني  :أن العز بن فهد التقى به سنة :بواض باألصل, ويف الضوء الالمع 5

 امىامئة.وث

ومل يذكر تاريخ مولده, وهكذا يف التواريخ التي أغفلها, سواء من ادوالود أو الوَفَوات تكون  6

 هـ. 655غر واردة يف األصل, ويف الضوء الالمع أن وفاته:

 .688أن وفاته:  :ويف الضوء الالمع وغره 7
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 , توذم:796افسبعي افشفى افشعراء افذين اجتؿعوا ذم ظك واحد, وفد:أحد 

 -رمحه اهلل-هـ  071

أمحد بن حمؿد بن ظع افسؾؿي ادـصوري صفوب افدين ادعروف  .50

أو  790بوهلوئم)من ذريي افعبوس بن مرداس افسؾؿي ريض اهلل ظـه(, وفد: 

 .-رمحه اهلل-هـ  007, توذم: 8 799

براهقم ادـوذم صفوب افدين بن أيب افسعود أحد أمحد بن إشامظقل بن إ .57

 -رمحه اهلل-هـ  076, توذم:052افسبعي افشفى افشعراء, وفد:

أمحد بن حمؿد بن حمؿد افتؿقؿي افداري)من ذريي متقم افداري ريض اهلل  .50

-هـ  074, توذم: 065ظـه( تؼي افدين أبو افعبوس افشؿـي احلـػي, وفد:

 .-رمحه اهلل

ابن احلوؾظ تؼي افدين أيب افػضل حمؿد بن كجم افدين حمؿد ابن ؾفد  أمحد

 ;أبو بؽرافدين اهلوصؿي ادؽي, حمى

 من اشؿه إبراهقم

 )صقخون(

                                                           

 هـ 779أو  776يف هامش ىسخة خطوة: لعله: وسبعني, فوصر مولده:  8

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





إبراهقم بن أمحد بن يوكس افغزي ثم احلؾبي يعرف بوبن  .59

 هـ. 794افضعقف)بوفتصغر( برهون افدين, وفد: ذم حدود 

, 056إبراهقم بن حمؿد بن ظبد اهلل افديري احلـػي برهون افدين, وفد: .46

 .-رمحه اهلل-هـ  070توذم:

 من اشؿه إشامظقل

 )صقخون(

ع افقؿـي إشامظقل بن أيب بؽر بن إشامظقل افؼرر اهلوصؿي افعؼق .45

  9افزبقدي افشفر بوجلزيت ذف افدين أبو افذبقح, وفد: بعد شـي ثامكامئي

هـ  009إشامظقل بن ظع بن حمؿد افرحبي جمد افدين أبو افػداء, توذم: .44

 .-رمحه اهلل-

 

 

 

                                                           

 .-رمحه اهلل-هـ  675, تويف:606يف الضوء: ولد: 9
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 حرف افبوء

 )اشم واحد(

 من اشؿه أبو بؽر

 صقوخ( 2)

 063.10أبو بؽر بن أمحد بن إبراهقم ادؽي ؾخر افدين ادرصدي, وفد: .43

, توذم: 055و بؽر بن ظع بن موشى اهلوصؿي احلورثي ادؽي, وفد:أب .42

 .-رمحه اهلل-هـ  091

 006, توذم:701أبو بؽر بن صدؿي بن ظع ادـووي زـي افدين, وفد:  .41

 -رمحه اهلل-هـ 

ابن احلوؾظ تؼي افدين أيب افػضل حمؿد بن -أمحد واشؿه:–أبو بؽر  .40

 069.11افدين, وفد: كجم افدين حمؿد ابن ؾفد اهلوصؿي ادؽي, حمى

                                                           

 .-رمحه اهلل-هـ  678ذكر يف الضوء أىه تويف: 10

, وحقه أن يذكر مع من اسمهم -رمحه اهلل-هـ  690مل يذكر سنة وفاته, ويف الضوء أىه تويف: 11

 أمحد لكنه اشتهر بييب بكر.
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 حرف احلوء

 )اشم واحد(

 من اشؿه حسغ

 )صقخ واحد(

حسغ بن حسن بن حسغ ادغوريب افشرازي ادؼريء ادحدث مجول  .47

 052.12افدين, وفد:

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .-رمحه اهلل-هـ  695مل يذكر سنة وفاته, ويف الضوء أىه تويف: 12
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 حرف اخلوء

 اخلرض(-)اشامن:خؾقل

 من اشؿه خؾقل

 صقوخ( 3)

خؾقل بن أمحد بن إبراهقم افدمشؼي افصوحلي ادعروف بوبن افؾبودي,  .40

 13ؽرس افدين أبو افصػوء, وفد: أوَل افؼرن.

  14بن ظبد افؼودر بن محويل افـوبؾزخؾقل  .49

رمحه -هـ  006, توذم:15خؾقل بن حمؿد بن إبراهقم أبو افػضل افبزاز .36

 16-اهلل

 

                                                           

 بوض لسنة وفاته يف األصل. 13

مل يذكر تاريخ مولده أو وفاته, ويف الضوء الالمع: مات بعد الستني, يعني: بعد الثامىامئة من  14

 -رمحه اهلل-اهلجرة 

 هكذا بزائني, ولعلها: البزار بزاي معجمة ثم راء مهملة. 15

 تقريبا. 650وذكر السخاوي يف الضوء أىه ولد: 16
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 من اشؿه اخلرض

 )صقخ واحد(

أبو احلقوة هبوء افدين ادعروف بوبن  ,اخلرض بن حمؿد بن اخلرض .35

 .17-رمحه اهلل-هـ  075, توذم701ادكي, وفد:

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           

, تقدم يف األصل -رمحه اهلل-يعني وثامىامئة. هـ  70تويف يف: ذي القعدة سنة ويف الضوء أىه  17

 اسم اخلرض طذ اسم خلول بن حممد البزاز, فيطدت ترتوبهام.
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 حرف افسغ

 )اشم واحد(

 من اشؿه شومل

 )صقخ واحد(

ؿد بن حمؿد افؼرر ادؽي افؽتبي أمغ افدين, شومل بن افضقوء حم .34

 709.18وفد:

 

 

 

 

 

 

                                                           

-هـ  678مل يذكر وفاته, ويف الضوء الالمع: ولد قبل التسعني وسبعامئة, ومات يف شعبان  18

 .-رمحه اهلل
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 حرف افشغ

 )اشم واحد(

 من اشؿه صوـر

 )صقخ واحد(

هـ  004, توذم : 796صوـر بن ظبد افغـي بن صوـر ابن اجلقعون, وفد: .33

 .-رمحه اهلل-
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 رف افصودح

 )اشم واحد(

 من اشؿه صوفح

صوفح بن ظؿر بن رشالن افؽـوين افبؾؼقـي ظؾم افدين أبو افتؼى,  .32

 .-رمحه اهلل-هـ  000توذم:  ,795وفد:
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 حرف افعغ

ظبد -ظبد افصؿد-ظبد افرمحن-ظبد افدائم-ظبد اخلوفق-: ظبد اهللاشام 51 )

-ظطقي-ظبد افوهوب-ظبد افؾطقف-ظبد افؽريم-ظبد افؼودر-ظبد افغـي-افعزيز

 ظقسى(-ظؿر-ظع

 من اشؿه ظبد اهلل

 صقوخ( 2)

 .ظبد اهلل بن أمحد بن أمحد افبؽري افؼويض كجم افدين .31

ظبد اهلل بن أمحد بن ظؿر افدمري مجول افدين أبو افػضل افشوهد,  .30

 791.19وفد:

 هـ. 054ظبد اهلل بن ظبد ادؾك بن إبراهقم افدمري, وفد: .37

 .ن حمؿد افبؽري افػقومي افشوؾعي مجول افدينظبد اهلل بن حمؿد ب .30

 

 

                                                           

 لضوء.كام يف ا -رمحه اهلل-هـ  678تويف: 19
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 من اشؿه ظبد اخلوفق

 )صقخ واحد(

, 790ظبد اخلوفق بن ظؿر بن رشالن افبؾؼقـي ضقوء افدين, وفد: .39

 -رمحه اهلل-هـ  009توذم:

 من اشؿه ظبد افدائم

 )صقخ واحد(

 -رمحه اهلل-هـ  076ظبد افدائم بن ظع األزهري ادؼريء, توذم: .26

 من اشؿه ظبد افرمحن

 صقخو( 55)

بن ظبد افرمحن افؼؿيص جالل افدين  أبو افػضل  ظبد افرمحن بن أمحد .25

 -رمحه اهلل-هـ  071, توذم:794وأبو ادعويل, وفد: 
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زين افدين, يعرف بوفصؿل,  20ظبد افرمحن بن أمحد بن ظع افديصطي .24

 هـ. 700وفد: 

ظبد افرمحن بن ظبد افوارث بن حمؿد )من ذريي ظبد اهلل بن ظبد افرمحن  .23

, 703ظـفم( افؼويض كجم افدين ادوفؽي, وفد:بن أيب بؽر افصديق ريض اهلل 

 -رمحه اهلل-هـ  000توذم:

ظبد افرمحن بن ظع بن ظؿر األكدفز األصل األكصوري جالل افدين  .22

 -رمحه اهلل-هـ  076, توذم:796أبو هريرة ابن ادؾؼن, وفد:

ظبد افرمحن بن ظع بن إشحوق افتؿقؿي افداري اخلؾقع زين افدين أبو  .21

 -رمحه اهلل-هـ  070, توذم:793ف بشؼر, وفد:افػرج ادعرو

ظبد افرمحن بن حمؿد بن إبراهقم ادرصدي ادؽي وجقه افدين, وفد:  .20

 21هـ. 067

                                                           

يف الضوء: الديسطي بالسني, والسني والصاد يتعاقبان ويبدل بونهام كام يف الرصاط والرساط  20

 والصندوق والسندوق, وغرمها كثر.

 كام يف الضوء وغره. -رمحه اهلل-هـ  662وتويف  21
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-هـ  006ظبد افرمحن بن حمؿد بن إشامظقل افؽرـي زين افدين, توذم: .27

 -رمحه اهلل

ظبد افرمحن بن حمؿد بن أمحد األكصوري افؼويض جالل افدين ابن  .20

 -رمحه اهلل-هـ  960, توذم:043األموكي, وفد:

ظبد افرمحن بن حمؿد بن ظؿر افدمقوضي زين افدين ادعروف بوبن  .29

 22هـ. 770افؽعؽي, شبط افعورف بوهلل افشقخ يوشف افعجؿي, وفد: 

ظبد افرمحن بن حمؿد بن حمؿد األشدي افدمشؼي زين افدين يعرف  .16

رمحه -هـ  073:بوبن اجلوموس, وفد: أوائل افؼرن)يعـي:افؼرن افثومن(, توذم

 -اهلل

ظبد افرمحن بن حيقى بن شقف ظضد افدين بن افعالمي كظوم افدين بن  .15

رمحه -هـ  006, توذم:053احلـػي, وفد: 23افعالمي شقف افدين افسرامي

 .-اهلل

 

                                                           

 يف الضوء: تويف بعد الستني وثامىامئة. 22

 اختلف يف اسم أبوه, فقول: يوسف, وقول: سوف.يف الضوء: أىه يقال بالسني والصاد, وفوه أىه  23
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 من اشؿه ظبد افصؿد

 )صقخ واحد(

 24ظبد افصؿد بن ظبد افرمحن بن حمؿد اهلرشوين  .14

 من اشؿه ظبد افعزيز

 صقوخ( 2)

ن ظبد اهلل ظز افدين ادـووي افشوؾعي, ظبد افعزيز بن ظبد افواحد ب .13

 25ويعرف بوفتؽروري.

بو افػضل وأبو ؿد األؿبوظي ظز افدين ادقؼويت أظبد افعزيز بن حم .12

 .-رمحه اهلل-هـ  070, توذم:055افػضوئل, وفد:

 ظبد افعزيز بن حمؿد بن حمؿد اجلوجري ظز افدين ؿويض جوجر. .11

, 799افسـبوضي, وفد:ظبد افعزيز بن يوشف بن ظبد افغػور ظز افدين  .10

 -رمحه اهلل-هـ  079توذم:

                                                           

 -رمحه اهلل-هـ  672, ومات:  790يف الضوء: ولد قبول 24

 -رمحه اهلل-هـ  672, ومات:790يف الضوء: ولد قبول  25
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 من اشؿه ظبد افغـي

 )صقخ واحد(

حمؿد بن أمحد افطوئي زين افدين بن افعالمي ؿويض  26بن ظبد افغـي .17

 27افؼضوة صؿس افدين افبسوضي ادوفؽي.

 من اشؿه ظبد افؼودر

 صقوخ( 2)

ظبد افؼودر بن أيب افؼوشم بن أيب افعبوس األكصوري اخلزرجي افسعدي  .10

حمقي افدين بن افؼويض ذف افدين بن افعالمي صقخ افعبودي, ؿويض مؽي 

 .-رمحه اهلل-هـ  006, توذم:052افـحوة أيب افعبوس ادوفؽي, وفد:

 ظبد افؼودر بن حمؿد بن أمحد ادطري, وفد: ضع ظؼة وثامكامئي. .19

ظبد افؼودر بن حمؿد بن حمؿد افطوخي افؼويض حمقي افدين أبو افبؼوء,  .06

 -اهلل رمحه-هـ  006, توذم:054وفد:

                                                           

 من ادطبوع, فلوتنبه. "بن"سقطت  26

 , ومل يذكر تاريخ وفاته.608يف الضوء أىه ولد تقريبا  27
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 28ظبد افؼودر بن حمؿد افـووي. .05

 بد افؽريممن اشؿه ظ

 )صقخون(

 060.29, وفد:ظبد افؽريم بن إبراهقم بن حمؿد افصحراوي افؼبوين  .04

 794.30ظبد افؽريم بن حمؿد بن ظع اهلقثؿي, وفد: .03

 من اشؿه ظبد افؾطقف

 )صقخ واحد(

 31-رمحه اهلل-هـ  091ظبد افؾطقف بن ظبقد بن أمحد افطؾخووي, توذم: .02

 بمن اشؿه ظبد افوهو

 )صقخون(

                                                           

 .-رمحه اهلل-هـ  671قرن)يعني: الثامن(, ومات: يف الضوء: أىه ولد: أول ال 28

 , كام يف الضوء.692تويف: 29

 كام يف الضوء. 676مات: 30

 .691يف الضوء أن وفاته: 31
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ظبد افوهوب بن ظؿر بن احلسغ افدمشؼي افؼيف توج افدين,  .01

 -رمحه اهلل-هـ  071توذم:

ظبد افوهوب بن شعد بن حمؿد توج افدين ابن ؿويض افؼضوة شعد  .00

 094, توذم:791افدين ابن ؿويض افؼضوة صؿس افدين افديري احلـػي, وفد:

 -رمحه اهلل-هـ 

 من اشؿه ظطقي

 )صقخ واحد(

د اهلوصؿي ادؽي ويل افدين أبو افػتح, ظطقي بن حمؿد بن حمؿد ابن ؾف .07

 32هـ. 062, وفد:(أخو احلوؾظ تؼي افدين صقخ افعالمي افسقوضي أيضو)

 من اشؿه ظع

 صقوخ(7)

هـ  075, توذم:702ظع بن أمحد افسويػي كور افدين أبو احلسن, وفد: .00

 -رمحه اهلل-

                                                           

 .-رمحه اهلل-هـ  672, وتويف: 607أو  602يف الضوء أىه ولد: 32
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 33هـ 062ظع بن ظبد افرحقم بن حمؿد افؼؾؼشـدي ادؼدد, وفد: .09

بد افرمحن بن ظؿر بن رشالن افبؾؼقـي ظالء افدين ظع بن حمؿد بن ظ .76

 34بن توج افدين بن ؿويض افؼضوة جالل افدين بن صقخ اإلشالم رساج افدين.

ظع بن حمؿد بن حمؿد افزؿي ادخزومي احلـػي افؼويض كور افدين,  .75

 .-رمحه اهلل-هـ  071, توذم:797وفد:

ي ؿويض مؽي كور ظع بن حمؿد بن حمؿد افعؼقع افـويري ادؽي ادوفؽ .74

افدين أبو احلسن ابن ؿوضقفو أمغ افدين أيب افقؿن ابن ؿوضقفو ـامل افدين أيب 

 .-رمحه اهلل-هـ  004, توذم:051اخلر, وفد:

,  062ظع بن حمؿد بن يوشف افؽوراين ادسـد ظالء افدين, وفد: .73

 , وأرخ افعالمي افسقوضي وؾوته كظام ذم آخر بقً-رمحه اهلل-هـ  096توذم: 

 من أبقوت كوكقي ثالث ظـه, وهو:

ؾِّْف ثويِن .  35ظوم تسعغ ؿْد ؿه وثام***ٍن ِمن مئَغ, ومل خُيَ

                                                           

 ـام ذم افضوء. 072توذم:  33

 .-رمحه اهلل-هـ  003, وموت:062ذم افضوء : أكه وفد: 34

 .510ادـجم ص 35
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 ظع بن حمؿود اهلـدي كور افدين. .72

 من اشؿه ظؿر

 صقوخ( 0)

ظؿر بن إبراهقم بن حمؿد افدمشؼي افصوحلي احلـبع ؿويض افؼضوة  .71

 36.-رمحه اهلل-هـ  074, توذم:706كظوم افدين أبو حػص, وفد:

, 056حسغ بن حسن افعبودي افشوؾعي رساج افدين, وفد: ظؿر بن .70

 37.-رمحه اهلل-هـ  001توذم 

ظؿر بن خؾقل بن حسن رـن افدين أبو حػص, يعرف بوبن ادشطوب,  .77

 38.-رمحه اهلل-هـ  002توذم:

 39ظؿر بن ظبد افرمحن األشدي)يعرف بوبن اجلوموس( .70

                                                           

, وجزم ابن ؾفد بوفثوين ذم معجم صقوخه, وذـره ابن افعامد 704أو  705وذم افضوء: أكه وفد  36

 !.076ذم افشذرات ذم وؾقوت شـي 

 هـ!. 065, وذم بدائع افزهور أكه وفد:062ذم افضوء: أكه وفد تؼريبو ـام ـتبه بخطه: 37

 هـ 066, وذـر أكه وفد:000ذم افضوء أكه توذم: 38

 .-رمحه اهلل-هـ  007من افضوء افالمع, وذـر أن وؾوته: 39
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افدين أبو  ظؿر بن حمؿد بن حمؿد ابن ؾفد اهلوصؿي ادؽي احلوؾظ كجم .79

افؼوشم, وهو ابن تؼي افدين أيب افػضل ابن ؾفد صقخ افعالمي افسقوضي, 

 .-رمحه اهلل-هـ  001, توذم:054وفد:

ظؿر بن موشى بن حسن افؼرر ادخزومي افؼويض رساج افدين  .06

 .-رمحه اهلل-هـ  005, توذم:40777احلؿيص, وفد:

 من اشؿه ظقسى

 )صقخ واحد(

 41بو افروح.ويب ذف افدين أـُ ظقسى بن شؾقامن افط   .05

 

 

 

 

                                                           

 هـ. 705وذم معجم ابن ؾفد وافشذرات أكه وفد: 40

 .-رمحه اهلل-هـ  003, وموت:065ذم افضوء : أكه وفد: 41
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 حرف افؼوف

 )اشم واحد(

 من اشؿه ؿوشم

 )صقخون(

ؿوشم بن ؿطؾوبغو بن ظبد اهلل اجلاميل احلـػي, افػؼقه ادحدث افعالمي  .04

 .-رمحه اهلل-هـ  079, توذم:064زين افدين أبو افعدل, وفد:

ؿوشم بن ظبد افرمحن بن حمؿد ابن افؽويك افربعي افؼبوين زين افدين ,  .03

 . -رمحه اهلل-هـ  074, توذم:700وفد:
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 رف ادقمح

 موشى(-مسؾم-حمؿود-أشامء:حمؿد 2)

 من اشؿه حمؿد

 صقخو( 04)

حمؿد بن إبراهقم بن أمحد اخلجـدي صؿس افدين أبو افػتح احلـػي  .02

 .-رمحه اهلل-هـ  076, توذم:42067اإلموم بودسجد افـبوي, وفد:

حمؿد بن إبراهقم بن ظع ادراـق األصل اهلـتوين ثم ادكي أصقل  .01

 .-رمحه اهلل-هـ  074, توذم: 702افدين, وفد:

 001بن أيب بؽر افتؿقؿي صؿس افدين أبو إفقوس, توذم:حمؿد بن أمحد  .00

 .-رمحه اهلل-هـ 

 حمؿد بن أمحد بن أيب بؽر افتؿقؿي أبو افصػوء أخو افذي ؿبؾه. .07

حمؿد بن أمحد بن أيب بؽر افؽـوين افبوصري كوس افدين أبو افػتح ابن  .00

 .051احلوؾظ صفوب افدين, وفد:

                                                           

 هـ 056ذم افضوء افالمع, وافتحػي افؾطقػي فؾعالمي افسخووي : أكه وفد: 42
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 43.حمؿد بن أمحد بن صوفح افشطـوذم صؿس افدين .09

حمؿد بن أمحد بن حمؿد افغزي افعويص صؿس افدين أبو افوؾوء , يعرف  .96

 .-رمحه اهلل-هـ  005, توذم:054بوبن احلؿيص افشوؾعي, وفد:

حمؿد بن أمحد بن ظبد اهلل افػزاري افغامري افعبود افؼرؿشـدي  .95

هـ  070, توذم ؽريؼو ذم افـقل شـي: 79144افشوؾعي افؼويض كجم افدين, وفد: 

 .-رمحه اهلل-

 707حمؿد بن أمحد بن ظبد اهلل افؼزويـي احلـػي جالل افدين, وفد: .94

 45هـ

حمؿد بن أمحد بن ظبد افرمحن افؼؿيص, صؿس افدين, وهو أخو جالل  .93

 46افدين افؼؿيص ادتؼدم.

                                                           

 . ـام ذم افضوء.-رمحه اهلل-هـ  073توذم: 43

ؿول ذم افضوء: وفد ذم ربقع األول شـي شبع وتسعغ وشبعامئي ـام ؿرأته بخطه, وفؽن مؼته  44

وصػه ذم ربقع اآلخر شـي تسع وتسعغ بؽوكه ذم افرابعي أن يؽون ؿبل ذفك, إمو ذم شـي شً أو 

 مخس. 

 ..-رمحه اهلل-هـ  073وذم افضوء أكه موت: 45
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حمؿد بن أمحد بن ظع ...ابن ؿويض احلـوبؾي صؿس افدين افعؿري  .92

 .-رمحه اهلل-هـ  099, توذم:061احلـبع ادعروف بوبن ؿدامي, وفد:

حمؿد بن أمحد بن ظع ابن حجر افعسؼالين األصل ادكي بدر افدين  .91

أبو افسعودات وأبو ادعويل ابن صقخ اإلشالم حوؾظ افعك ؿويض افؼضوة أيب 

 .-رمحه اهلل-هـ  009, توذم:05147افػضل, وفد:

حمؿد بن أمحد بن ظامد بن يوشف  األؿػفز, صؿس افدين أبو افػتح  .90

رمحه -هـ  007توذم:, 706م صفوب افدين ابن افعامد افشوؾعي, وفد:بن اإلمو

 .-اهلل

حمؿد بن أمحد بن حمؿد صقخ اإلشالم جالل افدين ادحع افشوؾعي,  .97

 .-رمحه اهلل-هـ  002, توذم:795وفد:

حمؿد بن أمحد بن حمؿد ادخزومي افشوؾعي افشقخ صؿس افدين  .90

  .-رمحه اهلل-هـ  09149, توذم:056, وفد:48افبومي

                                                                                                                                                                             

ذم فقؾي اخلومس وافعؼين من مجودى افثوكقي شـي اثـتغ ؿول ذم افضوء: وفد ـام ؿرأته بخط أبقه  46

 وثامكامئي بوفؼوهرة, ثم ذـر أكه موت بعد افثامكغ)يعـي بعد افثامكامئي( تؼريبو.

ؿول ذم افضوء: وفد  ذم صػر شـي مخس ظؼة وثامكامئي, ووجدته بخطي ذم موضع آخر شـي  47

 أربع ظؼة.
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حمؿد بن أيب بؽر بن احلسغ افؼرر افعثامين افشقخ كوس افدين أبو  .99

, 50066افػرج بن ؿويض ضقبي افعالمي زين افدين ادراؽي افشوؾعي, وفد: بعد

 .-رمحه اهلل-هـ  006توذم:

حمؿد بن أيب بؽر بن ظبد اهلل ادرصدي ادحدث صفوب افدين أبو افػتح  .566

 .-رمحه اهلل-هـ  009, توذم:055بن خؾؽون, وفد:

حمؿد بن أيب بؽر بن حمؿد افسـفوري افؼويض صؿس افدين, ادعروف  .565

 .-رمحه اهلل-هـ  072, توذم:799بوفضوين, وفد:

 071, توذم:700حمؿد بن بؽتؿر , كوس افدين افؼبقبويت احلـػي, وفد: .564

 .-رمحه اهلل-هـ 

                                                                                                                                                                             

فر بودقم ظذ األفسـي, وصوابه: افبوين بوفـون, كسبي إػ ؿول افعالمي افسقوضي ظؼبه: هؽذا اصت 48

بوكي ؿريي بوجلقزة...إفخ. وذم افسمجي كػسفو أكه خرج فه مشقخي, وهي: افػتح ادبغ افسومي, 

 تـؼ ظذ األفوـي بعـويتي بنذن اهلل تعوػ.

 .وذم افضوء افالمع: أكه افبومي بودقم كسبي فؼريي بوفصعقد هؽذا بخطه. اكتفى!

 هـ( ـام ذم افضوء. 001ذم هومش األصل: صوابه: مخس وثامكغ)يعـي أكه توذم: 49

 هـ.060ذم افضوء أكه وفد: 50
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حمؿد بن حسن بن ظبد اهلل افؼرين األويز بدر افدين أبو ادعويل,  .563

 .-رمحه اهلل- وؿد جووز ادوئي بسـغ هـ 075, توذم:79751أو  790فد:و

, 702حمؿد بن حسن بن ظبد افوهوب افطرابؾز صؿس افدين, وفد: .562

 .-رمحه اهلل-هـ  075توذم:

 حمؿد بن حسن افعؾؼؿي افؼويض هبوء افدين. .561

 حمؿد بن خوفد بن جومع افبسوضي .560

, 063ن, وفد: حمؿد بن صدؿي بن حمؿد ادكي ادوفؽي صؿس افدي .567

 .-رمحه اهلل-هـ  077توذم:

حمؿد بن شؾقامن بن مسعود افرومي افزؽؿي افعالمي أشتوذ األشتوذين,  .560

رمحه -هـ  079, توذم:700حمقي افدين أبو ظبد اهلل افؽوؾقجي احلـػي, وفد:

 .-اهلل

حمؿد بن ظبد اهلل بن إبراهقم افسعدي األزهري حمقي افدين أبو كوؾع بن  .569

 .-رمحه اهلل-هـ  076, توذم:709فد:, ومجول افدين

                                                           

 هـ. 797وجزم اإلموم افسخووي ذم افضوء أكه وفد: 51
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حمؿد بن ظبد اهلل بن صدؿي افؽـوين ادتبويل, يعرف بوبن افرزاز افشوهد  .556

 52. -رمحه اهلل-هـ ظن بضع وثامكغ شـي  070احلـبع, توذم:

حمؿد بن ظبد افرمحن بن ظع افعؼقع افـويري ادؽي ادوفؽي ـامل افدين  .555

افتي شتليت ذم حرف اخلوء ؿسم  أبو افػضل)أخو صقخته خدجيي افعؼقؾقي

 53هـ 797افـسوء(, وفد:

حمؿد بن ظبد افرمحن بن مـصور افتوكز األصل افعسؾوين افػؽري  .554

-هـ  074افسؽـدري ادوفد, ثم افدمقوضي ـامل افدين بن وجقه افدين, توذم: 

 .-رمحه اهلل

 090, توذم: 050حمؿد بن ظبد افرحقم بن ظع افعؼبي أبو اخلر , وفد: .553

 .54-رمحه اهلل- هـ

حمؿد بن ظبد افرحقم بن حمؿد افطرابؾز احلـػي افؼويض معغ افدين,  .552

 .-رمحه اهلل-هـ  073, توذم:054وفد:

                                                           

 هـ تؼريبو. 796وذم افضوء: أن موفده:  52

 .-رمحه اهلل-هـ  072ذم افضوء أكه توذم: 53

 ..-رمحه اهلل-هـ  092, وذـر أكه وؾوته:تؼريبو 066ذم افضوء أكه وفد :  54
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حمؿد بن ظبد افعزيز بن حمؿد بن مظػر افبؾؼقـي افؼويض هبوء افدين أبو  .551

-رمحه اهلل-ظن بضع وثامكغ شـي هـ  070افبؼوء ابن افؼويض ظز افدين, توذم: 

55. 

بن ظع بن أمحد ادكي افشوذيل صؿس افدين أبو ظبد اهلل بن  حمؿد .550

ظن مخس  009افشقخ كور افدين أيب احلسن إموم اددرشي افبـدؿداريي, توذم: 

 هـ تؼريبو,   702. ؿؾً: ؾقؽون موفده:-رمحه اهلل-وتسعغ شـي هـ 

حمؿد بن ظبد افرزاق بن ظبد افؼودر بن جسوس األرحيي افدمشؼي  .557

, 703و ظبد اهلل, ويعرف ـسؾػه بـ:بـي كػقس, وفد:صؿس افدين أب

 .-رمحه اهلل-هـ  072توذم:

حمؿد بن ظبد افؼودر بن حمؿد اجلعػري ادؼدد افـوبؾز احلـػي  .550

رمحه -هـ  005, توذم:795افؼويض بدر افدين أبو ظبد اهلل ابن افؼف, وفد:

 .-اهلل

وبري بن موشى ادؼدد اجل -ويدظى: خؾقد-حمؿد بن ظبد افرمحن  .559

 .-رمحه اهلل-هـ  009, توذم: 065ادوفؽي صؿس افدين, وفد:

                                                           

 هـ 791وذم افضوء: موفده:  55
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حمؿد بن ظع بن جعػر بن خمتور ادعروف بوبن ؿؿر احلسقـي صؿس  .546

 .-رمحه اهلل-هـ  070, توذم: 063افدين, وفد:

حمؿد بن ظع بن ظؿر أبو حومد بن افشقخ كور افدين أيب احلسن  .545

 .-هللرمحه ا-هـ  006, توذم062افتِّؾواين, وفد:

حمؿد بن ظع بن حمؿد احلؾبي حمى افدين أبو ظبد اهلل ادعروف بوبن  .544

 56.-رمحه اهلل-هـ  073األفواحي, توذم:

حمؿد بن ظؿر بن ظؿر بن حصن ادؾتويت افوؾوئي األزهري صؿس  .543

 .-رمحه اهلل-هـ  073, توذم: 770افدين أبو افػضل, وفد: 

, 793حمؿد بن حمؿد بن أمحد األشقوضي افؼويض ؾخر افدين, وفد: .542

 .-رمحه اهلل-هـ  076توذم:

 57هـ 057حمؿد بن حمؿد بن أمحد افعؼبي صؿس افدين أبو اخلر, وفد: .541

حمؿد بن حمؿد بن حمؿد األكصوري اجلاليل احلـػي افؼويض صؿس  .540

 هـ 061افدين, وفد:

                                                           

 هـ أو بعدهو تؼريبو. 706ذم افضوء: اكه وفد: 56

 وذم افضوء: أكه موت شـي: بضع وتسعغ)يعـي بعد افثامكامئي( تؼريبو. 57
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األصل ادؽي افؼويض  حمؿد بن حمؿد بن أيب بؽر األكصوري افذروي .547

 790ـامل افدين أبو افػضل ابن افعالمي افـحوي كجم افدين ادرجوين, وفد:

 58هـ

حمؿد بن حمؿد ؾتح افدين أبو افػتح ادرجوين )أخو افذي ؿبؾه( ,  .540

 59هـ. 069وفد:

حمؿد بن حمؿد بن اخلرض احلؾبي بدر افدين أبو افزـوت ادعروف بوبن  .549

 60.-هللرمحه ا-هـ  000ادكي, توذم:

حمؿد بن حمؿد بن ظبد اهلل افزؾتووي افؼويض كوس افدين أبو افقؿن,  .536

 61.-رمحه اهلل-ظن تسعغ شـي هـ  070توذم:

حمؿد بن حمؿد بن ظبد افرمحن ادكي افشوؾعي, ـامل افدين ابن إموم  .535

 62.-رمحه اهلل-هـ  072, توذم: 060افؽومؾقي, وفد:

                                                           

 .-رمحه اهلل-هـ  070ذم افضوء وؽره: أكه توذم: 58

 .-اهللرمحه -هـ  071ذم افضوء: أكه توذم: 59

 هـ. 060ذم افضوء: أكه وفد: 60

 هـ ـام ذم افضوء. 701موفده شـي: 61

 هـ!. 002وذم افضوء: أكه توذم: 62
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رمحه -هـ  075هد, توذم:حمؿد بن حمؿد بن ظؿر بدر افدين ابن افزا .534

 .-اهلل

حمؿد بن حمؿد بن ظؿر بن ؿطؾوبغو افبؽتؿري احلـػي, افعالمي شقف  .533

)ؿول افعالمي افسقوضي  063افدين خومتي ادحؼؼغ بوفديور ادكيي, وفد: 

, ثامن وتسعغ وشبعامئي( :شـي ظؼبه: ورأيً بخط بعضفم: أكه وفد

 .-رمحه اهلل-هـ  005توذم:

حمؿد حمى افدين أبو ادعويل ابن افريض أيب افسعودات  حمؿد بن حمؿد بن .532

ظؾقه -ابن ادحى ابن افشفوب ابن افريض افطزي ادؽي إموم مؼوم إبراهقم

 63هـ. 067, وفد:-فسالم

حمؿد بن حمؿد بن حمؿد ادكي ريض افدين ابن افشقخ افعومل حمى  .531

 .-اهللرمحه -هـ  009, توذم:06664افدين, ادعروف بوبن األوجوؿي, وفد:

حمؿد بن حمؿد بن حمؿد افؼرر ادخزومي ادؽي ادوفؽي, ريض افدين  .530

 65هـ 067أبو ادحومد, وفد:

                                                           

 .-رمحه اهلل-هـ  092ذم افضوء أكه موت: 63

 هـ.  799ذم افضوء: 64
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حمؿد بن حمؿد بن طفرة, ويل افدين أبو ظبد اهلل)أخو افذي ؿبؾه(,  .537

 66هـ. 053وفد:

, توذم: 774حمؿد بن حمؿد بن ظبد افرمحن افتـؽزي احلريري, وفد: .530

 .-رمحه اهلل-هـ  075

, 065حمؿد بن حمؿد افغراؿي صؿس افدين أبو افسعود, وفد:حمؿد بن  .539

 .-رمحه اهلل-هـ  009توذم:

حمؿد بن حمؿد بن حمؿد اهلوصؿي افعؾوي ادؽي افشوؾعي احلوؾظ تؼي  .526

افدين أبو افػضل ابن كجم افدين أيب افـك ابن مجول افدين أيب اخلر ابن 

حلـػقي, وهو ابن ظع بن افؼويض مجول افدين أيب ظبد اهلل )من ذريي حمؿد بن ا

-هـ  075, توذم: 707أيب ضوفى ريض اهلل ظـه( افشفر بوبن ؾفد ادؽي, وفد:

 .-رمحه اهلل

, 709حمؿد بن حمؿد بن حمؿد افسؿفودي افشوهد ويل افدين, وفد: .525

 .-رمحه اهلل-هـ  075توذم:

                                                                                                                                                                             

 ـام ذم افضوء. -رمحه اهلل-هـ  077توذم: 65

 ـام ذم افضوء. -رمحه اهلل-هـ  096توذم: 66
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حمؿد بن مؼبل بن ظبد اهلل احلؾبي, افصرذم وافده, افؼقم هو بوجلومع  .524

ي بحؾى, مسـد افدكقو ظذ اإلضالق, ومؾحق األحػود بوألجداد, األمو

 .-رمحه اهلل-هـ  075 , توذم:779وادتػرد ذم ظكه بعؾو اإلشـود, وفد: 

حمؿد بن موشى بن ظؿران افغزي ثم ادؼدد ادؼريء افشقخ صؿس  .523

 67هـ. 792افدين, وفد:

تؼريبو,  حمؿد بن موشى بن حمؿود افسرامي احلـػي, وفد: أوائل افؼرن .522

 .-رمحه اهلل-هـ  095توذم:

حمؿد بن يوشف بن حمؿود افرازي احلـػي افؼويض صؿس افدين, ابن  .521

-هـ  076, توذم:772افعالمي صقخ افشقخوكقي ظز افدين أيب ادحوشن, وفد:

 .-رمحه اهلل

 

 

 

                                                           

 . -ه اهللرمح-هـ  073توذم:  67
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 من اشؿه حمؿود

 )صقخ واحد(

حمؿود بن ظبقد اهلل احلـػي افؼويض بدر افدين أبو افثـوء بن جالل  .520

 .-رمحه اهلل-هـ  071, توذم:792:افدين, وفد

 من اشؿه مسؾم

 )صقخ واحد(

مسؾم بن ظع بن حمؿد األشقوضي افؼويض زـي افدين أبو ادـوؿى ابن  .527

 .-رمحه اهلل-هـ  073, توذم:062ادسـد كور افدين, وفد:

 من اشؿه موشى

 )صقخ واحد(

موشى ابن اخلؾقػي أمر ادممـغ ادتوـل ظذ اهلل أيب ظبقد اهلل حمؿد  .520

 68.-رمحه اهلل-هـ  002, توذم:796و افغـوئم, وفد: بعد اهلوصؿي افعبود أب

 

                                                           

 ..-رمحه اهلل-هـ  095ذم افضوء: أكه توذم: 68

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 حرف افقوء

 يوشف(-)اشامن: حيقى

 من اشؿه حيقى

 )صقخون(

حيقى بن حمؿد بن حمؿد ادـووي افشوؾعي, ؿويض افؼضوة, صقخ  .529

, 790اإلشالم, جمتفد ادذهى)يعـي: افشوؾعي( ذف افدين أبو زـريو, وفد:

 .-رمحه اهلل-هـ  075توذم: 

م أمغ افدين, ابن افشقخ حيقى بن حمؿد بن إبراهقم, صقخ اإلشال .516

 .-رمحه اهلل-هـ  006, توذم:79169صؿس افدين األؿكائي احلـػي, وفد:

 

 

 

 

                                                           

 هـ. 797ذم افضوء وؽره: والدته :  69
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 من اشؿه يوشف

 (وخصق3)

 70.رمحه اهلل-هـ  076افظوهري, توذم:يوشف بن إيـول بوي بن ؿجامس  .515

يوشف بن صوهغ بن ظبد اهلل افؽرـي, مجول افدين أبو ادحوشن, شبط  .514

 71هـ 040احلوؾظ ابن حجر, وفد:

ف بن حمؿد بن ظع األكصوري اخلزرجي افسؽـدري ادوفؽي يوش .513

 .-رمحه اهلل-هـ  077, توذم:067افػود مجول افدين افػالحي, وفد:

 

 

 

 

*** 

                                                           

 هـ 066وذم افضوء: أكه وفد: 70

 .-رمحه اهلل-هـ  099ذم افضوء: وؾوته:  71
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 افؼسم افثوين: افشقخوت

 حرف األفف

 أم هوينء(-أم اخلر-أمي افعزيز-أمي اخلوفق-آمـي-أفف-أشامء: آشقي 7) 

 من اشؿفو آشقي

 صقخي واحدة()

شقي ابـي جور اهلل بن صوفح افشقبوكقي افطزيي ادؽقي, أم حمؿد, وافدة ؿويض آ .5

 72هـ 797بن افضقوء احلـػي, وفدت: ؿضوة مؽي اجلامل حمؿد

 من اشؿفو أفف

 )صقختون(

أفف بـً افؼيف افـسوبي, وهو افعالمي حسوم افدين احلسن بن كوس افدين  .4

حمؿد بن كجم افدين أيوب)من ذريي احلسن بن ظع بن أيب ضوفى ريض اهلل 

 ظـفام( 

 73أفف بـً اجلامل ظبد اهلل بن ظع افؽـوكقي احلـبؾقي  .3

                                                           

 .-رمحفو اهلل-هـ  073, وتوؾقً: 790ذم افضوء أهنو وفدت: 72
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 من اشؿفو آمـي

 صقخي واحدة()

 74ـً ذف افدين موشى بن أمحد األكصوريي افدمفوجقي ادحؾقي آمـي ب .2

 من اشؿفو أمي اخلوفق

 صقخي واحدة()

, 053أمي اخلوفق بـً ظبد افؾطقف بن صدؿي ادـوويي افعؼبقي, وفدت: .1

 .-رمحفو اهلل-هـ  964توؾقً:

 من اشؿفو أمي افعزيز

 صقخي واحدة()

أمي افعزيز بـً حمؿد بن افشقخ يوشف األكبوبقي )من ذريي شعد بن ظبودة  .0

 وري اخلزرجي ريض اهلل ظـه(.األكص

 من اشؿفو أم اخلر

                                                                                                                                                                             

 .-رمحفو اهلل-ـ ه 079تؼريبو, وموتً:  064ذم افضوء: أهنو وفدت: 73

 .-رمحفو اهلل-هـ  006ذم افضوء: أهنو موتً: بعد  74
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 )صقختون(

 أم اخلر بـً يوشف بن أمحد افعؼبقي  .7

 أم اخلر بـً يوشف ادغريب ادؽز .0

 من اشؿفو أم هوينء

 صقخوت( 3)

بـً افشقخ كور افدين أيب احلسن ظع بن ؿويض -75واشؿفو مريم-أم هوينء .9

شقف افدين افؼضوة تؼي افدين ظبد افرمحن اهلوريـقي افشوؾعقي)وافدة افعالمي 

رمحفو -هـ  075, توؾقً: 070احلـػي صقخ افعالمي افسقوضي(, وفدت:

 .-اهلل

أم هوينء بـً افؼويض ذف افدين أيب افؼوشم بن افعالمي صقخ افـحوة  .56

 76أيب افعبوس أمحد )من ذريي شعد بن ظبودة ريض اهلل ظـه( 

                                                           

إذن ؾحؼفو أن تذـر ذم حرف ادقم, وؿد جعؾً هلو إحوفي هـوك, وفؽـفو صفرت بؽـقتفو ؾؾذا  75

 ذـرت هـو.

 .-رمحفو اهلل-هـ  079ذم افضوء: أهنو توؾقً: 76
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ي أم هوينء بـً افشقخ احلوؾظ تؼي افدين حمؿد بن حمؿد ابن ؾفد ادؽق .55

 .هـ 057ي, وفدت:اهلوصؿق
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 حرف افتوء

 )اشم واحد(

 من اشؿفو تؼقي

 صقخي واحدة()

شً األهل بـً افشقخ احلوؾظ تؼي افدين حمؿد ابن ؾفد  ,أم ريم ,تؼقي .54

 .77هـ 036ادؽقي اهلوصؿقي, وفدت: 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .-رمحفو اهلل-هـ  095ذم افضوء: وؾوهتو: 77
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 حرف احلوء

 )اشم واحد(

 من اشؿفو حـقػي

 صقخي واحدة()

 .حـقػي بـً ظبد افرمحن بن أمحد افؼؿـي .53
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 حرف اخلوء

 )اشم واحد(

 من اشؿفو خدجيي

 صقخوت( 2)

فدين أمحد بن ظع احلسقـقي أم شؾؿي, صفوب ا خدجيي بـً ادحدث .52

 78هـ. 790وفدت:

بـً ظبد افرمحن بن ظع اهلوصؿقي افعؼقؾقي  -وتدظى:شعقدة -خدجيي .51

 79.-رمحفو اهلل-هـ  076, توؾقً: 797افـويريي ادؽقي, وفدت: 

خدجيي بـً افشقخ كور افدين ظع أيب احلسن بن صقخ اإلشالم رساج  .50

 80هـ 700افشوؾعي( األكصوريي, وفدت:افدين ظؿر )افشفر بوبن ادؾؼن 

 .81خدجيي بـً ؾرج افزيؾعي .57

                                                           

 . -رمحفو اهلل-هـ  009و توؾقً:ذم افضوء: أهن 78

 .-رمحفو اهلل-هـ  070, وذـر افسخووي أهنو توؾقً:790أو  797ذـر ابن ؾفد أهنو وفدت  79

 . -رمحفو اهلل-هـ  073ذم افضوء : أهنو توؾقً: 80

 هـ تؼريبو. 061ذم افضوء: أهنو وفدت: 81
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 حرف افراء

 رؿقي(-)اشامن: رجى

 82من اشؿفو رجى

 صقخي واحدة()

, 066رجى ابـي افشفوب أمحد بن حمؿد افؼؾقجقي, وفدت: .50

 .-رمحفو اهلل-هـ  009توؾقً:

 من اشؿفو رؿقي

 صقخي واحدة()

 .83رؿقي ابـي افـجم ظبد افؼوي بن حمؿد افبجوئقي األصل ادؽقي .59

 

 

                                                           

وهو من األشامء ادشسـي بغ افرجول وافـسوء, وهو ذم افرجول أـثر, ويل بحٌ ذم ذفك,  82

 يرس اهلل كؼه.

 .-رمحفو اهلل-هـ  072ذم افضوء : أهنو توؾقً: 83
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 حرف افزاي

 )اشم واحد(

 من اشؿفو زيـى

 صقخوت( 3)

-هـ  079, توؾقً:قي, أم اخلروْي ـَ ـً إبراهقم بن ظبد اهلل افش  زيـى ب .46

 .-رمحفو اهلل

 84هـ 799زيـى بـً أمحد بن محد افشويؽقي ادؽقي, أم حبقبي, وفدت:  .45

 هـ. 057زيـى بـً حمقي افدين أيب كوؾع حمؿد افسعديي, وفدت: .44

 

 

 

 

                                                           

 .-رمحفو اهلل-هـ  000و توؾقً:ذم افضوء : أهن 84
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 رف افسغح

 (شودة-شعقدة-شتقتي-شً ؿريش-: شورةءشامأ 1) 

 من اشؿفو شورة

 صقخي واحدة()

, شبطي صقخ اإلشالم ابن شورة بـً حمؿد بن حمؿود افربعقي افبوفسقي .43

 85 .-رمحفو اهلل-هـ  009ادؾؼن, توؾقً:

 من اشؿفو شً ؿريش

 صقخي واحدة()

شً ؿريش أم أبقفو ؾوضؿي بـً افشقخ احلوؾظ تؼي افدين حمؿد بن  .42

 هـ. 052حمؿد ابن ؾفد ادؽقي, وفدت:

 من اشؿفو شتقتي

 صقخي واحدة()

 شتقتي بـً أيب افؼوشم ظع بن أمحد افقسريي;ؾوضؿي, شتليت ذم حرف افػوء.

                                                           

 هـ 792ذم افضوء : أهنو وفدت: 85
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 اشؿفو شعقدةمن 

 صقخي واحدة()

شعقدة بـً ظبد افرمحن بن ظع اهلوصؿقي افعؼقؾقي افـويريي ادؽقي;اكظر حرف 

 اخلوء: خدجيي بـً ظبد افرمحن بن ظع اهلوصؿقي افعؼقؾقي افـويريي ادؽقي

 من اشؿفو شودة

 صقخي واحدة()

شودة بـً اجلامل ظبد اهلل بن ظع افؽـوكقي افعسؼالكقي, أم ظبد اهلل;كشوان تليت ذم 

 حرف افـون.
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 حرف افصود

 صػقي(-)اشامن: صوحلي

 من اشؿفو صوحلي

 صقخي واحدة()

ظع بن صقخ اإلشالم صوحلي أم اهلـوء بـً افشقخ كور افدين أيب احلسن  .41

هـ  070, توؾقً:791رساج افدين)افشفر بوبن ادؾؼن( األكصوريي, وفدت:

 .-رمحفو اهلل-

 من اشؿفو صػقي

 صقخي واحدة()

 .86هـ 062صػقي ابـي اؾتخور افدين يوؿوت بن ظبد اهلل احلبشقي, وفدت: .40

 

 

 

                                                           

 هـ. 074وذم افضوء: أهنو توؾقً: 86
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 حرف افعغ

 ظامئم(-ظزيزة-: ظوئشيأشامء 3)

 من اشؿفو ظوئشي

 صقخي واحدة()

جعػر أمحد بن افعجؿي, وفدت:  ظوئشي بـً ؿويض افؼضوة أيب .47

 هـ.056

 من اشؿفو ظزيزة

 صقخي واحدة()

 ظزيزة ابـي حمؿد بن حمؿد أم افػضل افؼدشقي;هوجر, تليت ذم حرف اهلوء.

 من اشؿفو ظامئم

 صقخي واحدة()

ظامئم بـً افؼيف افـسوبي احلسن بن حمؿد بن أيوب افؼيػي احلسـقي,  .40

 حرف األفف(. )أخً أفف ادذـورة ذم
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 حرف افػوء

 )اشم واحد(

 من اشؿفو ؾوضؿي

 صقخوت( 0)

 ؾوضؿي بـً أمحد بن ظبد اهلل )زوج افؼيف افـسوبي(. .49

ؾوضؿي بـً صفوب افدين أمحد بن حمؿد افشغريي, وفدت: بضع ظؼة  .36

 .066و

 87ؾوضؿي بـً خؾقل احلرشتوكقي. .35

 بـً أيب افؼوشم ظع بن أمحد افقسريي. -وتدظى:شتقتي–ؾوضؿي  .34

افشقخ توج افدين حمؿد ابن افعورف بوهلل افشقخ ؾوضؿي أم احلسن بـً  .33

 88يوشف افعجؿي)تؼدم أخوهو ظع(

                                                           

 ظذ مو حيؼق. 073ذـر ذم افضوء: أهنو موتً بعد: 87
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ؾوضؿي بـً مجول افدين حمؿد ابن اإلموم زين افدين أيب بؽر بن احلسغ  .32

 89ادراؽقي.

ؾوضؿي بـً افشقخ احلوؾظ تؼي افدين حمؿد بن حمؿد ابن ؾفد ادؽقي;شً ؿريش 

 أم أبقفو شبؼً ذم حرف افسغ.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                             

ـام ذـره فه أخوهو ظع, ؾعذ هذا تؽون توؾقً ؿبل  041وذم افضوء أهنو موتً ؿديام شـي: 88

ؽول, ومو زال افبحٌ ذم حتؼقؼه وحؾه جوريو, واهلل والدة افعالمي افسقوضي, ؾفذا موضع إص

 ادستعون.

 070ذم افضوء: أهنو توؾقً:  . -رمحفو اهلل-هـ 89
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 حرف افؽوف

 )اشم واحد(

 من اشؿفو ـامفقي

 صقخوت( 3)

 90هـ 061وفدت: ـامفقي بـً أمحد بن حمؿد افؽـوكقي ادؽقي, .31

األصل  ـامفقي بـً ظػقف افدين ظبد اهلل  بن حمؿد األصػفوكقي .30

 .91)افعجؿقي ادؽقي أم حمؿد افؽوتبي(

ـامفقي بـً كجم افدين حمؿد بن أيب بؽر األكصوريي افذرويي ادرجوكقي  .37

 .92هـ 792ادؽقي , وفدت:

 

 

                                                           

رمحفو -, وموتً بعد ذفك, ومل يعغ شـي وؾوهتو001ذـر افسخووي ذم افضوء: أهنو أجوزت فه  90

 .-اهلل

 ..-فو اهللرمح-هـ ظن كحو ثامكغ شـي  090زيودة من افضوء, وؾقه: أهنو توؾقً: 91

 .-رمحفو اهلل-هـ  006ذم افضوء: أهنو توؾقً: 92 
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 قمحرف اد

 )اشم واحد(

 من اشؿفو مريم

 )صقختون(

 مريم بـً ادحدث صفوب افدين أمحد بن ظثامن افؽؾوتوتقي أم افػضل. .30

; أم هوينء بـً افشقخ كور افدين أيب احلسن ظع بن ؿويض افؼضوة تؼي  مريم

 .افدين ظبد افرمحن اهلوريـقي افشوؾعقي)شبؼً ذم حرف األفف(
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 رف افـونح

 )اشم واحد(

 من اشؿفو كشوان

 صقخي واحدة()

ظبد اهلل بن ظع افؽـوكقي  بـً اجلامل -شودة وتدظى: -كشوان .39

هـ  700افعسؼالكقي, أم ظبد اهلل )أخً أمحد وأفف ادوضَقغ(, وفدت:

 93تؼريبو.

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .  -رمحفو اهلل-هـ  006ذم افضوء: أهنو توؾقً:  93
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 حرف اهلوء

 )اشم واحد(

 من اشؿفو هوجر

 )صقختون(

هوجر بـً ظع بن حمؿد احلؾبقي )ادشفور وافدهو بوبن خطقى  .26

 افـوسيي( طوم اخلر

ابـي حمؿد بن حمؿد أم افػضل افؼدشقي )ابـي  -ظزيزة تدظى: -هوجر .25

-هـ  072, توؾقً:796دحدث ذف افدين أيب افػضل افؼدد(, وفدت:ا

 .-رمحفو اهلل
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 حرف افقوء

 )اشم واحد(

 من اشؿفو يى

 صقخي واحدة()

 060)مستوفدة احلوؾظ تؼي افدين ابن ؾفد(, وفدت:  يى اهلل احلبشقي .24

94هـ تؼريبو.

**** 

رحم اهلل افعالمي افسقوضي ومجقع صقوخه وصقخوته وجزاهم خرا ظذ مو ؿدموا 

واحلؿد هلل رب افعودغ, وافصالة وافسالم ظذ كبقـو حمؿد وبذفوا فؾعؾم وأهؾه, 

األمغ, وظذ آفه وصحبه أمجعغ, وأشتغػر اهلل يل وفوافدي ودشوخيي وجلؿقع 

 .ادسؾؿغ, آمغ

 :: ؿدمً مؽي شـي شً ظؼة وثامكامئي, وهلو من افعؿر كحوذم ادـجم افعالمي افسقوضي كص   94

. -رمحفو اهلل-هـ   005أهنو توؾقً:  :ظؼ شـغ. اكتفى, وذم افضوء
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