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]العنوان[ :اسم الكتاب ،املؤِّلف] ،الواقف[ الوزير علي باشا.

] -2املقدمة[ 1] ،ب[.
أ] -تمهيد[ [10] ،أسطر.
ب -وبعد [17] ،سطرا.
ج -املقدمة" :وهي منحصرة في فصول"
 -Aاألول] :ترجمة اإلمام أبي حنيفة وتلميذيه محمد بن الحسن وأبو يوسف ،قصصهم ونسبهم[،
] [217سطرا ً 1]،ب[ إلى ] 5ب[.
 -Bالفصل الثاني" :نقل العالمة عز الدين محمد بن الحمرا شيخ الحنفية ...في عقيدة أهل السنة
والجماعة" [19].سطرا ً 5] .ب[ إلى]  6أ[].شعر[
 -Cالفصل الثالث] :نق ً
ال[ "عن أبي العباس أحمد بن أبي الصدق العمري ...في مختصر السشيرة
النبوية" [121].سطرا ً 6] .أ[ إلى ] 8أ[].شعر[
 -Dالفصل الرابع] :في شرح معنى طبقات الحنفية[[51 ].سطرا ً 8 ].أ[ إلى] 9أ[.
 -Eالفصل الخامس":طلب العلم وتعلمه" [69] .سطرا ً  9] .أ [إلى ] 10أ[.
 -Fالفصل السادس] :شرح عن التأريخ واستخدام املسلمني للتأريخ الهجري[ [85] .سطرا ً 10] .أ[
إلى] 11ب[.
 -Gالفصل السابع] :اقتباسات من األقدمني عن الحكمة ،وعظ ونصائح[[72] .سطرا ً 11 ].ب[ إلى ]13
أ[.

 -3التراجم
حرف الهمزة .ذكر ابراهيم

* ابراهيم بن أحمد بن خضر الصالحي الحنفي) .ولد  [744] 44توفي [14] .(816سطرا ً.
] 13أ[ إلى ] 13ب[.
* ابراهيم بن أحمد الحلبي ثم املصري الحنفي) .توفي  [8] .(870سطور 13] .ب[.

* ابراهيم بن أحمد بن اسمعيل الجعفري الدمشقي الحنفي الشيخ برهان الدين) .توفي .(774
] [10سطور 13] .ب[.
*ابراهيم بن أحمد بن ابراهيم بن عبد اهلل بن عبد املنعم بن محمد بن هبة اهلل الحلبي الحنفي
الشيخ كمال الدين عرف بابن الرقباني ابن أمني الدولة) .ولد  95وقيل سنة  5توفي 706عن
 81سنة( [27] .سطر 13] .ب[ إلى ] 14أ[] .التاريخ ليس متوافق ؟؟؟[" .سمع منه ابن
طهيرةن بحلب ...ذكره الحافظ أبو الوفا الحلبي ...سمع من يوسف بن خليل وكتب عنه ومن
ابن رواحة ،رحل إلى بغداد وسمع من الكاسفري وفضل اهلل بن عبد الرزاق الجيلي وموهوب
بن الجواليقي ،مدِّرس الحالوية بحلب ودمشق".
*ابراهيم بن أحمد بن محمد بن محمد ثلثا الخجندي املدني الحنفي األديب برهان الدين ابن
العالمة جالل الدين أبي الطاهر بن شمس الدين أبي عبد اهلل بن جالل الدين أبي محمد بن
جمال الدين أبي محمد) .توفي  [13] .(851سطرا ً 14] .أ[ إلى ] 14ب[" .بخطه كتاب الدر
النفيس من أجناس التنجنيس ...للعرابي أحمد العراقي".
* ابراهيم بن احمد بن يوسف بن محمد بن أحمد بن يوسف بن ابراهيم بن يعقوب بن هبة اهلل
بن طارق ابن شهاب األنصاري الصالحي الحنفي قاضي قضاة الحنفية بدمشق برهان
الدين أبو اسحق الشهير بابن قطب) .ولد  827توفي  [14] .(898سطرا ً 14] .ب[" .وفي
آخر عمره وقع بينه وبني عمي الجمال بن طولون مفتي دار العدل فتنة عظيمة أدت إلى موته
قهرا ً".
*ابراهيم بن اسحق بن يحيى بن اسحق بن ابراهيم بن اسمعيل االمدي األصل الدمشقي
الحنفي القاضي برهان الدين أبو اسحق بن فخر الدين أبي محمد بن اإلمام املسند عفيف
الدين) .ولد  695توفي  777او  [18] .(778سطرا ً 14] .ب[ إلى ] 15أ[" .أجاز له من
دمشق أبو الفضل بن عساكر وغيره".
* ابراهيم بن اعال بن عبد الخالق بن أسد بن ثابت الحنفي الفقيه األجل شرف الدين أبو
اسحق بن أبي الحسني بن اإلمام الحافظ أبي محمد].ال يوجد تاريخ[ [14] .سطرا ً 15] .أ[.
* ابراهيم بن اسماعيل بن عبد الكريم بن سلطان اللبناني الحنفي السند برهان الدين) .توفي

 [9] .(738أسطر 15] .أ[.
* ابراهيم بن اسمعيل بن نور الحنفي معني الدين أبو اسحق املعروف بابن املالق] .ال يوجد
تاريخ[ [7] .أسطر 15] .أ[ إلى ] 15ب[" .حدث عن اإلمام بهاء الدين عمر بن كامل
القوصي".
* ابراهيم بن أيوب بن احمد الحنفي الشيخ برهان الدين] .ال يوجد تاريخ[ [3] .أسطر15] .
ب[.
* ابراهيم بن عبد الرحيم بن ابراهيم املرداوي الحنفي الشيخ الفاضل برهان الدين[5] .
أسطر 15] .ب[.
* ابراهيم بن عبد الكريم بن أبي الغارات أبو اسحق املوصلي .توفي ] 5] .[628أسطر[15[ .
ب[" .شرح قطعة كبيرة من القدوري وكتب االنشا لصاحب املوصل ثم استعفى".
* ابراهيم بن عبد اهلل االمدي الدمشقي الحنفي الشيخ برهان الدين .توفي سنة ]6] .[85
أسطر[15] .ب[ إلى ] 16أ[.
* ابراهيم بن عبد اهلل الطرابلسي األصل الدمشقي ثم املصري الحنفي الشيخ العالم املفنن
العالمة برهان الدين .توفي ] 8] .[899أسطر[ 16] .أ[.
* ابراهيم بن عبد اهلل املدعو اسمعيل بن ابراهيم بن الدرجي املقدسي الحنفي الشيخ االمام
املسند برهان الدين أبو اسحق] .ال يوجد تاريخ[ 7] .أسطر[ 16] .أ[.
* ابراهيم بن عبد اهلل بن ابراهيم بن محمد بن يوسف الشيخ االمام ابو اسحق االنصاري
السكندري الحنفي عرف بابن العطار .ولد ] [595توفي ] 10] .[649أسطر[16] .أ[ إلى
] 16ب[.
* ابراهيم بن عبد اهلل املدعو أبا بكر بن موفق الحموي الحنفي] .ال يوجد تاريخ[ 6] .أسطر[.
] 16ب[.
* ابراهيم بن عبد اهلل املدعو حمزة بن أبي بكر بن يحيى بن أحمد بن خضر بن فياض بن
سوار بن هشام بن مدركة بن ثعلبة بن يعقوب بن مسلم بن يعقوب بن أبي حميد بن محمد بن

موسي بن ابراهيم بن اسماعيل بن جعفر األعز بن ابراهيم اآلخر بن محمد املمدوح بن علي
الزيني بن عبد اهلل الجوابي ابن االمام جعفر الطيار بن أبي طالب بن عبد املطلب الهاشمي
الجعفري السيد برهان الدين بن السيد عز الدين .ولد ] 14] .[777سطرا ً[ 16] .ب[ إلى
] 17أ[.
* ابراهيم بن عثمان بن علي بن عبد اهلل الحنفي الشيخ الصالح برهان الدين أبو اسحق] .ال
تاريخ[ 23] .سطرا ً[ 17] .أ[.
* ابراهيم بن علي بن منصور الحنفي اخو القاضي صدر الدين .توفي ] 3] .[797أسطر[.
] 17ب[.
* ابراهيم بن علي بن احمد بن عبد الواحد بن عبد املنعم بن عبد الصمد العالمة قاضي
القضاة نجم الدين أبو اسحق بن قاضي القضاة عماد الدين أبي الحسن الطرسوسي
الدمشقي] .ال يوجد تاريخ[ 36] .سطرا ً[ 17] .ب[ إلى ] 18أ[" .من مصنفاته رفع الكلفة عن
اإلخوان في ذكر ما قدم فيه القياس على االستحسان ،وكتاب مناسك الحج مطَّول ،وكتاب
االختالفات الواقعة في املصنفات ،وكتاب محظورات اإلحرام ،وكتاب اإلشارات في ضبط
املشكالت عدة مجلدات ،وكتاب الفتاوي في الفقه ،وكتاب االعالم في مصطلح الشهود
والحكام ،وكتاب الفوايد املنظومة في الفقه ".
* ابراهيم بن الكركي املصري الحنفي قاضي القضاة برهان الدين .توفي سنة ]57] .[923
سطرا ً[ 18] .ب[ إلى ] 19ب[ " .وبخط الصالح الصفدي نسخة توقيع كتبته للمحذور
القاضي ناصر الدين صاحب ديوان االنشا بالشام املحروس بعوه إلى تدريس املدرسة
الناصرية ارتجا ً
ال".
* ابراهيم بن محمد الحوراني الحنفي الشيخ برهان الدين إمام املقدمية بسفح قاسيون .توفي
] 4] .[887أسطر[ 20] .أ[.
* ابراهيم بن محمد الحجيني برهان الدين بن العالمة شمس الدين .توفي ] 5] .[897أسطر[.
] 20أ[.
* ابراهيم بن محمد بن سليمان بن عون الطيبي ثم الدمشقي الشاغوري الحنفي شيخنا

اإلمام العالم الفقيه الفهامة بقية السلف الكرام الصالحني برهان الدين أبو اسحاق بن مربي
العلماء العاملني شمس الدين أبي عبد اهلل بن الرحوم علم الدين ابي املعالي .ولد ] [855توفي
].[916
]كل ما كتب تحت هذا االسم هو ] 138سطرا ً[ .من ] 20أ[ إلى ] 22ب[
] 20أ[ إلى ] 21أ[ كتب عن ابراهيم بن محمد بن سليمان بن عون الطيبي 44] .سطرا ً [
] 21أ[ إلى ] 22ب[ كتب عن)أبا محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور
الجماعيلي املقدسي .ولد ] 94] .[541سطرا ً[( تبدأ ب" :وذكر  ...فكتبت له" السطر ]رقم [ 12
"حضر دروس الزين بن العيني وكتب عنه مؤَّلفه تحفة املعاني لعلم الفاني اختصر فيه
تلخيص املفتاح ،شرح املقدمة األجرومية ...جمعن ما تيسر من فتاويه في كراريس سميتها
اللفحات األزهرية في الفتاوي العونية...وأجازني بالتدريس وكتب لي خطه بذلك ثم املنار
للنسفي وشرحه البن فشته ،ثم شرح املغني للعاآني ،ثم شرح التنقيح املسمى بالتوضيح
كالهما لصدر الشريعة ،وأجازني لإلفتا في سنة ]." [911
*ابراهيم بن محمد بن عمر بن عبد العزيز بن محمد بن احمد بن هبة اهلل بن أحمد بن يحيى بن
زهير بن ماوذ بن موسى بن عيسى بن عبد اهلل بن محمد بن جرادة العقيلي الحلبي أبو
اسحق بن أبي عبد اهلل ابن أبي القاسم قاضي القضاة ناصر الدين ابن القاضي كمال
الدين الشهير بابن العديم .ولد ] ]711توفي ] [37] .[787سطرا ً 23] .أ[ إلى ] 23ب[.
* إبراهيم بن محمد بن يوسف الشيخ كمال الدين أبو اسحاق الفايوني الحنفي املعروف جده
بإمام الحرمني .روى عنه سنة ] 6] .[603أسطر[ 24] .أ[.
* ابراهيم ابن محمد بن ايدمر بن دغمات .توفي سنة ] 11] .[851سطرا ً[ 24] .أ[" .وكتب بخطه
الكثير وعمل تاريخ اإلسالم وتاريخ األعيان".
* ابراهيم بن محمد بن عبد اهلل بن سعد القاضي برهان الدين بن شيخ اإلسالم شمس الدين
العبسي الديري املقدسي الحنفي ،ويعرف بابن الديري .ولد سنة ] 67] .[810سطرا ً[24] .
ب[ إلى ] 25ب[.

* ابراهيم بن محمد بن موسى بن السيف محمد بن أحمد بن عمر بن الشيخ أبي عمر محمد
بن أحمد بن قدامة بن نصر بن فتح بن محمد بن حدثة بن محمد بن يعقوب بن القاسم بن
إبراهيم ابن اسماعيل بن حسني بن محمد بن سالم بن عبد اهلل بن عمر بن الخطاب القرشي
العمري العدوي املقدسي الصالحي الحنفي الشهير بالبقاعي الشيخ الصالح برهان الدين
ابن سيف الدولة .سمع من ] 14] .[678سطرا ً[ 26] .أ[.
* ابراهيم بن محمد ابن عبد اهلل بن الرضي عبد الرحمن البرهان الشهير بابن املزي .سمع من
سنة ] 6] .[767أسطر[ 26] .ب[.
* ابراهيم بن أحمد املدعو محمد بن عبد الكريم بن عبد الصمد العجمي األصل الحنفي الشيخ
برهان الدين املعروف بابن كرشت .ولد سنة ] 9] .[697أسطر[ 26] .ب[.
* ابراهيم بن محمد املدعو سليمن الحموي األب كومي الرومي الحنفي املعروف بالقطيعي
الشيخ اإلمام العالم رضي الدين .توفي سنة ] 12] .[732سطرا ً[ 27] .أ[.
* ابراهيم بن محمد بن ابراهيم بن يوسف بن القاضي شمس الدين محمد بن عطا الدمشقي
الحنفي الشيخ برهان الدين .سمع من سنة ] 42] .[733سطرا ً[ 27] .أ[ إلى ] 28أ[.
* ابراهيم بن والي الدكري الحنفي .قدم علينا سنة ] 11] .[942سطرا ً[ 28] .أ[ إلى ] 28ب[.
* ابراهيم بن يحيى الناصري نسبة إلى قرية الناصرة الدمشقي الحنفي الواد برهان الدين ابن
القاضي محي الدين الشهير بكبش العجم .توفي سنة ] 11] .[920سطرا ً[ [] 28] .إلى ]29
أ[.
* ابراهيم بن يحيى ابن أحمد بن أحمد ابن عبد اهلل بن عبد الرحمن بن عبد العزيز الفراري
البصروي الحنفي الشيخ الفقيه اإلمام املحدث عماد الدين أبو اسحاق .ولد سنة ] [645توفي
سنة ] 19] .[932سطرا ً[ 29] .أ[.
* ابراهيم بن يحيى بن الكيال الدمشقي الحنفي املحمدث العالم عماد الدين علي علي ابن عبد
الدايم وابن أبي اليسر وأيوب الحمامي .مات سنة ] 12] .[732سطرا ً[ 29] .ب[.
* ابراهيم بن يحيى بن أحمد الدمشقي الحنفي الشيخ برهان الدين .توفي سنة ]9] .[522

أسطر[ 29] .ب[.
*ذكر ادريس بن يحيى الحنفي .اليوجد تاريخ 7] .أسطر[ 3] .أ[.
* ذكر أحمد بن يزيد بن محمد السراي الشهير بموالنا زاده الحنفي العالمة شهاب الدين ابن
ركن الدين .مات سنة ] 24] .[763سطرا ً[ 30] .أ[ إلى ] 30ب[.
* أحمد شاه بن أحمد بن حسن شاه بهمز شاه شهاب الدين السلطان الفقيه الحنفي أبو
املغادي صاحب كزبلكا من بالد الهند .مات سنة ] 13] .[838سطرا ً[ 30] .ب[ إلى ] 31أ[.
* أحمد بن أحمد بن عطا األذرعي الحنفي شهاب الدين أبو زيد .توفي سنة ]7] .[806
أسطر[ 31] .أ[.
* أحمد بن أحمد بن ابراهيم املراغي ثم الدمشقي الحنفي .توفي سنة ] 4] .[642أسطر[.
] 31أ[.
* أحمد بن اسحاق بن عاصم بن محمد األصبهاني الحنفي شيخ شيوخ نظام الدين ابن مجد
الدين بن سعد الدين .ولد ] [760توفي ] 16] .[802سطرا ً[ 31] .ب[.
* أحمد بن ادريس بن يحيى املارداني الحنفي الشيخ اإلمام العالمة شرف الدين .سمع عن
] 5] .[683أسطر[ 31] .ب[.
* أحمد بن اسماعيل بن محمد بن أبي العزيز صالح ابن أبي العز القاضي نجم الدين ابن
الكشك .ولد ] [720مات ] 35] .[791سطرا ً[ 32] .أ[ إلى ] 32ب[.
* أحمد بن اسماعيل بن فلوس الدمشقي الحنفي الفقيه شهاب الدين .سمع من ]15] .[636
سطرا ً[ 33] .أ[.
* أحمد بن بري الدمشقي العاتكي الحنفي الخواجا املتصوف شهاب الدين بن الشيخ
املتصوف املعمر زين الدين .ولد ] [840توفي ] 11] .[924سطرا ً[ 33] .ب[.
* أحمد بن الحسني بن سليمان بن فزارة بن عبد اهلل الشيخ شرف الدين الكفري الدمشقي
الحنفي .ولد ] [690/691مات ] 13] .[776سطرا ً[ 33] .ب[ إلى ] 34/1أ[.

* أحمد بن الحسني بن أبي بكر بن حسن الرهاوي الحنفي أبو العباس شهاب الدين .مات
] 6] .[776أسطر[ 34/1] .أ[.
* أحمد بن الحسني ابن أبي بكر بن حسن القاضي شهاب الدين أبو العباس الرهاوي
الحنفي .مات ] 15] .[776سطرا ً[ 34/1] .ب[.
* أحمد بن خاص التركي الحنفي شهاب الدين .نظم سنة ] 5] .[809أسطر[ 34/2] .أ[ إلى
] 34/2ب[.
* أحمد بن الخضر الحنفي الشيخ شهاب الدين أحد نواب الحكم .الغ يوجد تاريخ24] .
سطرا ً[ 34/2] .ب[ إلى ] 35أ[.
* أحمد بن داود الهندي الحنفي .قدم علينا ] 10] .[930أسطر[ 35] .ب[.
* أحمد بن سالم الشيخ اإلمام العالم شهاب الدين املصري األصل الدمشقي الدار والوفاة.
مات ] 11] .[664سطرا ً[ 35] .ب[ إلى ] 36أ[.
* أحمد بن سامة بن كوكب الصالحي الحنفي اإلمام العالم املحدث شهاب الدين أبو العباس.
قرأ علي ] 7] .[701أسطر[ 36] .أ[.
* أحمد بن ابراهيم بن محمد بن عبد اهلل بن عرب أبو العباس املعروف بابن عرب السمناني
الحنفي الزاهد .مات ] 16] .[830سطرا ً[ 36] .أ[ إلى ] 36ب[.
* أحمد بن إبراهيم بن خليل بن أحمد الحلبي ثم الدمشقي الحنفي الشيخ اإلمام رئيس
املوقتني بالجامع األموي شهاب الدين .مات ]  7] .[859أسطر[ 36] .ب[.
* أحمد بن إبراهيم بن غنايم بن املهندس الدمشقي الحنفي .مات ] 3] .[747أسطر[36] .
ب[.
* أحمد بن ابراهيم بن محمد بن عبد العزيز بن محمد بن أحمد بن هبة اهلل بن محمد بن هبة
اهلل بن أحمد ،ويأتي تتمة نسبه القيسي الحلبي الحنفي الشهير بابن العديم وابن أبي جوادة
العالمة قاضي القضاة شهاب الدين أبو العباس بن قاضي القضاة ناصر الدين بن قاضي

القضاة كمال الدين بن قاضي القضاة عز الدين أبي البركات بن الصاحب محي الدين أبي
عبد اهلل بن قاضي القضاة نجم الدين بن قاضي القضاة نجم الدين .ولد ] [764مات
] 28] .[836سطرا ً[ [36] .إلى ] 37أ[.
* أحمد بن ابراهيم بن عبد العزيز بن رضوان بن الياس الدمشقي الحنفي الفقيه شهاب
الدين .ولد ] [673مات ] 16] .[749سطرا ً[ 37] .ب[ إلى ] 38أ[.
* أحمد بن إبراهيم الكتبي الصالحي الحنفي .مات ] 6] .[795أسطر[ 38] .أ[ إلى ] 38ب[.
* أحمد بن ابراهيم ابن عمر قاضي القضاة شهاب الدين الصالحي الحنفي قاضي
االسكندرية .مات ] 10] .[772أسطر[ 38] .ب[.
* أحمد بن ابراهيم بن أيوب العني تابي الحلبي الحنفي العالمة شهاب الدين قاضي العسكر
بدمشق أبو العباس .مات ] 14] .[767سطرا ً[ 38] .ب[" .حرر املنقول من املنقول ،شرح
املغني في األصول ،ومجمع البحرين في الفقه وسماه املنبع في عشر مجلدات ...وله املرتقي
في شرح امللتقي وهو في  6مجلدات".
* أحمد بن ابراهيم بن محمد اليمني األصل البرصاوي املولد واملنشأ املصري الدار والوفاة
الحنفي الشيخ اإلمام العالم الفاضل الزاهد املعتقد الكبير صاحب الكرامات الشهير بابن
عرب .مات ] 40] .[788سطر[ 38] .ب[ إلى ] 39ب[.
* أحمد بن ابراهيم وزاد في مختصر الدرر فقال ابن عمر بن أحمد العمري ثم الصالحي
شهاب الدين املكنى أبا ابراهيم وربما كني أبو زبيبة الحنفي .مات ] 16] .[672سطرا ً[.
] 39ب[ إلى ] 40أ[.
* أحمد بن أبي بكر ابن بحتر الصالحي الحنفي الشيخ مجير الدين أخو الشيخ نور الدين.
مات ] 4] .[730سطور[ 40] .أ[ إلى ] 40ب[.
* أحمد بن أبي بكر بن محمد العبادي الحنفي الشيخ شهاب الدين .مات ]21] .[800/801
سطرا ً[ 40] .ب[.
* أحمد بن أبي بكر بن صالح بن عمر الشيخ اإلمام العالم شهاب الدين أبو العباس املرعشي

الحلبي الحنفي عالم حلب .ولد ] 17] .[786سطرا ً[ 40] .ب[ إلى ] 41أ[" .ألف كتبا ً كثرة
منها كنوز الفقه في املذهب ،ونظم العمدة للنسفي إلي أصول الدين وزاد عليها ،وخمس
البردة".
* أحمد بن أبي بكر بن رجب الرومي الحنفي .مات ]16] .[719سطرا ً[ 41] .أ[ .إلى ] 41ب[.
* أحمد بن أبي بكر بن أيوب الدمشقي الحنفي شهاب الدين .سمع من ] 8] .[733أسطر[.
] 41ب[.
* أحمد بن أبي طالب بن أبي النعم نعمة بن الحسن بن علي بن بيان الحجار الصالحي
الحنفي .ولد ] [682/683مات ] 36] .[730سطرا ً[ 41] .ب[ إلى ] 42ب[.
* أحمد بن املعز بن أحمد بن أبي العز بن صالح بن وهيب األذرعي األصل الدمشقي الحنفي
شمس الدين بن النور .ولد ] [721مات ] 12] .[800سطرا ً[ 42] .ب[ إلى ] 43أ[.
* أحمد بن الفضل بن أبي الفتح الدمشقي الحنفي الشيخ الفقيه أبو العباس .سمع من
] 6] .[655أسطر[ 43] .أ[.
* أحمد بن ابي الفضل ابن محمد الرازي الحنفي الشيخ كمال الدين .مات ]12] .[689
سطرا ً[ 43] .ب[.
* أحمد بن الكرم بن هبة اهلل الشيخ اإلمام العالم العالمة شهاب الدين الفقيه الحنفي .مات
] 11] .[650سطرا ً[ 44] .أ[.
* أحمد بن سليمان بن محمد بن سليمان بن مرون بن علي بن سحاب بن خايل التعلبي
الحنفي املسند شهاب الدين بن نجم الدين بن الجمال .اليوجد تاريخ 4] .أسطر[ 44] .ب[.
* أحمد بن شمس ابن عمر الزاولي الدولتبادي الهندي الحنفي اإلمام املحقق والعالمة املدقق
القاضي شهاب الدين مؤلف كتاب اإلرشاد في نحو العرب العباد .ال يوجد تاريخ 6] .أسطر[.
] 44ب[ إلى ] 45أ[.
* أحمد بن عبد الرحيم بن أحمد بن الفصيح الكوفي األصل ثم البغدادي ثم الدمشقي شهاب

الدين نزيل القاهرة .مات ] 22] .[828سطرا ً[ 45] .أ[ إلى ] 45ب[.
* أحمد بن عبد القادر بن محمد بن طريف املصري الناوي الحنفي الصوفي الشيخ السند
األصيل الرحلة بركة املسلمني شهاب الدين بن بقية السلف الصالحني محي الدين .ولد ][794
مات ]" [884وهو وهم" 18] .سطرا ً[ 45] .ب[ إلى ] 46أ[.
* أحمد بن عبد اهلل القرويني الحنفي شهاب الدين نقيب الحكم .ولد ] [761مات ]12] .[826
سطرا ً[ 46] .ب[ إلى ] 47أ[.
* أحمد بن عبد اهلل ويقال بالتصغير االرد بيلي الحنفي شهاب الدين أحد نواب الحكم .مات
] 9] .[844أسطر[ 47] .أ[.
* أحمد بن عبد اهلل بن عبد العزيز بن العباس اليونيني الحنفي الصالحي شهاب الدين .ولد
] [620مات ] 10] .[679سطور[ 47] .أ[.
* أحمد بن عبد اهلل الكوراني الشافعي ثم الحنفي نزيل مصر ثم الرومي شيخ امللك الظاهر
جقمق ملك مصر ونديمه ثم الشيخ السلطان محمد بن عثمان ملك بالد الروم ونديمه وقاضي
عسكره وكان يشهر بمصر بشهاب الدين ثم شهر في بالد الروم بشمس الدين] .كتب إليه[
] 80] .[857سطرا ً[ 47] .ب[ إلى ] 48ب[" .وألف في الروم شرحا ً على البخاري تعقب فيه
على ابن حجر ،وحاشية على شرح الشاطبية للجعبري".
* أحمد بن عبد اهلل السيواسي برهان الدين قاضي سيواس الحنفي .مات ]61] .[801/806
سطرا ً[ 48] .ب[ إلى ] 50أ[.
* أحمد بن عبد اهلل املدعو عيسى بن سالمة بن عبد الرحمن املقدسي الحنفي الشيخ شهاب
الدين .سمع من ] 6] .[735أسطر[ 50] .أ[.
أحمد بن عبد اهلل بن ابراهيم املحبوبي الحنفي اإمام شهاب الدين .ال يوجد تاريخ4] .
أسطر[ 50] .أ[" .ألف تنقيح العقول في فروق املنقول".
* أحمد بن عبد اهلل املدعو محمد بن أبي بكر بن أحمد املصري الحنفي الشهير بابن الخازن.

ولد ] [705مات ] 16] .[846سطرا ً[ 50] .أ[ إلى ] 50ب[.
* أحمد بن عبد اهلل املدعو بن خليل بن هالل الحاضري الحلبي الحنفي شهاب الدين بن
العالمة عز الدين .ولد ] 10] .[784أسطر[ 50] .ب[.
* أحمد بن عبد اهلل بن رشيد السلمي الحجازي الحنفي .مات ] 18] .[799سطرا ً[ 50] .ب[ إلى
] 51أ[.
* أحمد بن عبد اهلل بن عبد القادر البغدادي األصل الصالحي الحنفي أخونا الشيخ شهاب الدين
الشهير بابن الحصري .مات ] 15] .[950سطرا ً[ 51] .أ[ إلى ] 51ب[.
* أحمد بن عبد الكريم بن عبد الصمد التبريزي .مات ] 18] .[735/ 734سطرا ً[ 51] .ب[.
* أحمد بن عبد الكريم ابن عبد الصمد أنوشروان التبريزي األصل الحنفي املعروف بابن كرشت.
ولد ] 10] .[649سطور[ 51] .ب[ إلى ] 52أ[.
* أحمد بن عبد الوهاب بن عبد القادر الولد شهاب الدين بن القاضي تاج الدين بن ديوان القلعة
شيخ اإلسالم زين الدين بن العيني الدمشقي الحنفي .مات ] 64] .[930سطرا ً[ 52] .أ[
إلى ] 53أ[.
* أحمد بن عثمان بن محمد بن ابراهيم بن عبد اهلل الكرماني املصري الحنفي الشهير
بالكلوناني اإلمام املحدث شهاب الدين أبو الفتح .ولد ] 55] .[762سطرا ً[ 53] .أ[ إلى ]54
أ[.
* أحمد بن العز بن صالح الصالحي الحنفي الشيخ شهاب الدين أبو العباس بن عز الدين أبي
العز .سمع من ] 10] .[665أسطر[ 54] .أ[ إلى ] 54ب[.
* أحمد بن علي بن محمد الحنفي الشيخ شهاب الدين أبو بكر .قرأ على ] 7] .[704أسطر[.
] 54ب[.
* أحمد بن علي بن أحمد البقاعي الحنفي القاضي شهاب الدين .ولد ] [848مات .[890/ 898
] 17سطرا ً[ 54] .ب[ إلى ] 55أ[.

* أحمد بن علي بن محمد بن علي بن يوسف الدمشقي الحنفي كمال الدين بن عبد الحق وابن
قاضي الحصن وعبد الحق جده ألمه وهو ابن خلف الحنبلي .ولد  [732مات ]10] .[802
أسطر[ 55] .أ[.
* أحمد بن علي بن النقيب الحنفي .ولد ] [751مات ] 6] .[810سطور[ 55] .أ[ إلى ] 55ب[.
* أحمد بن علي بن عبد القادر بن محمد بن ابراهيم بن محمد بن تميم بن عبد الصمد الشيخ
اإلمام العالم البارع عمدة املؤرخني وعني املحدثني تقي الدين العريزي البعلبكي األصل
املصري املولد والوفاة .ولد ] [766 / 760مات ] 70] .[845سطرا ً[ 55] .ب[ إلى ] 56ب[.
"ومما صنفه كتاب امتاع األسماع بما للنبي صلى اهلل عليه وسلم من الحفدة واملتاع في ست
مجلدات ...وله كتاب الخبر عن البشر] ...وله[ حوادث الدهور في مدا األيام والشهور ...وله
تاريخه الكبير املقفي في تراجم أهل مصر والواردين إليها ...وله كتاب درر العقود الفريدة في
تراجم األعيان املفيدة ]وله كتب كثيرة موجودة في الصفحة ) 56أ( [".
* أحمد بن علي بن البنني الحنفي العالمة شهاب الدين .ولد ] [751مات ] 7] .[816سطور[.
] 56ب[.
* أحمد بن علي بن يوسف الحنفي املعدل أبو العباس سبط عبد الحق بن خلف ووالد قاضي
الحصن .مات ] 6] .[692سطور[ 56] .ب[ إلى ] 57أ[.
* أحمد بن علي بن منصور بن قاسم الدمشقي الحنفي الشيخ شرف الدين .ولد ] [713مات
] 15] .[783 / 782سطرا ً[ 57] .أ[.
* أحمد بن علي بن محمد بن علي بن يوسف الدمشقي الحنفي جمال الدين املعروف بابن عبد
الحق .مات ] 15] .[802سطرا ً[ 57] .أ[ إلى ] 57ب[.
* أحمد بن علي بن االمام العالم العالمة فخر الدين أبو طالب الكوفي الهمذاني الفقيه الحنفي
املعروف بابن الفصيح .ولد ] [680مات ] 16] .[755سطرا ً[ 57] .ب[.
* أحمد بن علي بن يوسف بن نجيب الدين أبي بكر يحيى بن أبي الفتح شيخ اإلسالم املعمر
شهاب الدين السجستاني املكي الفقيه الحنفي إمام الحنفية في املسجد الحرام .ولد ][673

مات ] 7] .[762سطور[ 57] .ب[ إلى ] 58أ[.
*

أحمد بن علي

بن أبي بكر بن بحتر بن خوالن الصالحي الحنفي اإلمام شهاب الدين أبو

العباس .ولد ] [684مات ] 9] .[760سطور[ 58] .أ[.
* أحمد بن علي بن أحمد بن أبي سعيد رافع القلعي الدمشقي .مات ] 12] .[798سطرا ً[.
] 58أ[.
* أحمد بن علي بن محمد بن علي بن ضرغام البكري الغضايري املؤذن املعروف بابن شكر.
مات ] 12] .[806سطرا ً[ 58] .أ[ إلى ] 58ب[.
* أحمد بن عمر بن أحمد بن عيسى الشاب التايب شهاب املصري الشاذلي الحنفي .ولد
] [767مات ] 10 ] .[832سطور[ 58] .ب[.
* أحمد بن عمر القاضي شهاب الدين .مات ] 8] .[914سطور[ 58] .ب[ إلى ] 59أ[.
* أحمد بن عيسى بن أخرك الشويكي الحنفي شهاب الدين .ولد ] [670مات ]5] .[730
سطور[ 59] .أ[.
* أحمد بن عيسى ابن عبد اهلل بن عبد الرحمن الطرسوسي الحنفي الشيخ شهاب الدين ابن
الشيخ شرف الدين .سمع من ] 5] .[735سطور[ 59] .أ[.
* أحمد بن عيسى الفلوحي الصالحي الحنفي الشيخ شهاب الدين بن الشيخ العالم شرف
الدين .مات ] 6] .[896أسطر[ 59] .أ[.
* أحمد بن كركر الصالحي الحنفي العدل شهاب الدين .مات ] 6] .[914أسطر[ 59] .أ[.
* أحمد بن كيدغدي التركي .مات ] 24] .[807سطرا ً[ 59] .أ[ إلى ] 59ب[.
* أحمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد الحسني البخاري األصل املكي املولد واملنشأ
الحنفي العالمة إمام الحنفية بالحرم الشريف شهاب الدين بن شمس الدين بن قطب الدين
أبي الخير بن سراج الدين بن صدر الدين بن عال الدين الحسني .ولد ] 19] .[883سطرا ً[.
] 59ب[ إلى ] 60أ[.

* أحمد بن محمد بن ابراهيم بن رزمان الحنفي الشيخ شهاب الدين أبو العباس .سمع من
] 4] .[714سطور[ 60] .أ[.
* أحمد بن محمد بن العز الدمشقي الحنفي شهاب الدين بن اإلمام بدر الدين .سمع من
] 4] .[744سطور[ 60] .أ[ إلى ] 60ب[.
* أحمد بن محمد بن عمر الصقلي ثم الدمشقي الحنفي امام مسجد الراس الفقيه املعمر
شهاب الدين بن العفيف .مات ] 16] .[725سطرا ً[ 60] .ب[.
* أحمد بن محمد بن عبد املؤمن الحلبي ثم املصري الحنفي الشيخ ركن الدين القرمي .مات
] 13] .[783سطرا ً[ 60] .ب[ إلى ] 61أ[.
* أحمد بن محمد بن عمر بن الخضر بن مسلم الدمشقي الحنفي العالمة شهاب الدين
املعروف بابن خضر .ولد  [706مات ] 6] .[785سطور[ 61] .أ[" .شرح الدرر للقونوي في
مجلدات".
* أحمد بن محمد بن اسماعيل املجدلي الحنفي امللقب بفوص .مات ] 5] .[800سطور[61] .
أ[.
* أحمد بن محمد بن محمد بن محمد األخوي الخجندي الحنفي نزيل الحرم الشريف النبوي
اإلمام العالمة جالل الدين أبو الطاهر بن اإلمام شمس الدين بن الشيخ جالل الدين اإلمام
جمال الدين .ولد ] [719مات ] 17] .[802سطرا ً[ 61] .أ[ إلى ] 61ب[.
* أحمد بن محمد البالسي األصل ثم الدمشقي الشيخ شهاب الدين الجواسني الحنفي .مات
] 7] .[809سطور[ 61] .ب[.
* أحمد بن محمد بن محمد بن الحسن بن علي بن يحيى بن محمد بن خلفة اهلل بن خليفة
الشيخ اإلمام العالم العالمة الشمني أحد أئمة الحنفية تقي الدين بن الشيخ العالمة الرحلة
السند كمال الدين القسطنطيني األصل االسكندرس املولد املصري املنشأ .ولد ] [801مات
] 57] .[870سطرا ً[ 61] .ب[ إلى ] 62ب[" .ومن مصنفاته كتاب مزيل الحفاظ عن ألفاظ
الشفا ،وكتاب النصف من الكالم على مغني ابن هشام ،وشرح النقاية مختصر الوقاية في

الفقه ...وشرح نظم النخبة لوالده في علم الحديث".
* أحمد بن محمد بن خليل بن هالل الحاضري الحلبي الحنفي شهاب الدين بن ولي الدين بن
عز الدين .ولد ] 7] .[784أسطر[ 62] .ب[.
* أحمد بن محمد بن يعقوب بن اسماعيل بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم بن محمد بن أبي
املعالي يحيى بن عبد الرحمن بن علي بن الحسني بن علي بن الحسني بن محمد بن شيبة بن
إياد بن عمرو بن العال الشيبانب املكي الحنفي الشهير ابن زبرق .مات ] 14] .[840سطرا ً[.
] 62ب[ إلى ] 63أ[.
* أحمد بن محمد بن أحمد ابن عمر بن محمد بن ثابت بن عثمان بن محمد بن عبد الرحمن
ابن ميمون بن محمود بن حسان بن سمعان بن يوسف بن اسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة
النعمان بن ثاب الكوفي رضي اله عنه القاضي تاج الدين الفرغاني النعماني الحنفي .ولد
] 15] .[751سطرا ً[ 63] .أ[" .كتب رسالة تحوي على أربعة عشر علما ،واختصر شرح
البخاري للكرماني ونظم في علون الحديث أرجوزة وشرحها".
* أحمد بن محمد بن منصور بن عبد اهلل الشيخ شهاب الدين األشمولي النحوي الحنفي .مات
] 10] .ُ[809أسطر[ 63] .أ[ إلى ] 63ب[]" .له[ التحفة األدبية في علم العربية".
* أحمد بن محمد بن ابراهيم بن داود بن حازم األذرعي الحنفي أبو العباس ابن قاضي
القضاة أبي عبد اهلل .ولد ] [680مات ] 9] .[741سطور[ 63] .ب[.
* أحمد بن محمد بن عبد اهلل بن ابراهيم الشيخ اإلمام العالم العالمة البارع املفنن األديب
الفقيه اللغوي النحوي املؤرخ شهاب الدين أبو العباس الدمشقي املعروف بابن عربشاه .مات
] 173] .[844سطرا ً[ 63] .ب[ إلى ] 66ب[]" .ومن مصنفاته[ تاريخ تيمورلنك عجايب
املقدور في نوايب تيمور ،فاكهة الخلفا ومفاكهة الظرفا ،خطاب االهاب الثاقب وجواب الشهاب
الثاقب ،الترجمان املترجم بمنتهي األرتب في لغة الترك والعجم والعرب ".
* أحمد بن محمد الشيخ اإلمام العالم العالمة عال الدين الشهير باملعال السيرامي الحنفي
شيخ الشيوخ باملدرسة الظاهرية البرقوقية .مات ] 50] .[790سطرا ً[ 66] .ب[ إلى ] 67ب[.

* أحمد بن محمد بن عثمان رسول األماسي الحنفي الشيخ شرف الدين .سمع من ]9] .[704
سطور[ 67] .ب[.
* أحمد بن محمد بن عبد اهلل العمري الحنفي عرف بابن بنت الشيخ شهاب الدين .مات
] 5] .[772سطور[ 67] .ب[ إلى ] 68أ[.
* أحمد بن محمد بن سعيد قاضي القضاة شهاب الدين أبو الخير .ولد ] [749مات ].[825
] 40سطرا ً[ 68] .أ[ إلى ] 68ب[.
* أحمد بن محمد بن اسماعيل النجدلي الحنفي .مات ] 8] .[801أسطر[ 68] .ب[ إلى ]69
أ[.
* أحمد بن محمد الحلبي الحنفي شيخ الشيخونية الفاضل شهاب الدين بن العطار .مات
] 7] .[861أسطر[ 69] .أ[.
* أحمد بن محمد ابن املجاور الصالحي الحنفي الشيخ شهاب الدين بن شمس الدين .مات
] 10 .[952أسطر[ 69] .أ[.
* أحمد بن محمد الجزري الحنفي الشيخ صفي الدين بن قاضي القضاة شمس الدين .مات
] 4] .[757أسطر[ 69] .أ[.
* أحمد بن محمد بن القاسم و الفضايل أبو رشاد األخيكنى .مات ] 5] .[528أسطر[ 69] .أ[
إلى ] 69ب[.
* أحمد بن محمد بن شبل الصالحي الحنفي الشيخ اإلمام العالمة الشهير بقطارة .مات
] 4] .[883أسطر[ 69] .ب[.
* أحمد بن محمد بن محمد الزهيري الصالحي ثم الدمشقي الشاب الفاضل شهاب الدين .مات
] 7] .[913أسطر[ 69] .ب[.
* أحمد بن محمد املدعو مبارك بن اسماعيل األوغاني .مات ] 9] .[930أسطر[ 69] .ب[.
* أحمد بن محمد بن محمد بن علي شهاب الدين أبو العباس األصبحي العنابي .مات ].[776

] 5أسطر[ 70] .أ[.
* أحمد بن محمد بن سليمان الحجيني الحنفي شهاب الدين أبو العباس الشهير بابن القطعة.
مات ] 13] .[877أسطر[ 70] .أ[.
* أحمد بن محمد بن ابراهيم بن بنان الدمشقي الحنفي الشيخ شهاب الدين أبو العباس .سمع
عن ] 5] .[653أسطر[70] .أ[ .إلى ] 70ب[.
* أحمد بن محمد بن محمد بن عبادة وصوابه فوق محمد األول بن خصر بن مسلم الدمشقي
الحنفي الشيخ شهاب الدين بن شمس الدين .سمع عن ] 9] .[709أسطر[ 70] .ب[.
* أحمد بن محمد بن علي بن عثمان بن القيم الدمشقي الحنفي شهاب الدين واشتهر بالشيخ
تقي الدين .سمع من ] 8] .[704أسطر[ 70] .ب[.
* أحمد بن محمد بن مفضل بن محمد بن سعد اهلل بن الوزان الصالحي الحنفي الفقيه شهاب
الدين ابن الشيخ الفقيه مجير الدين بن الصدر نجم الدين .مات ] 6] .[730أسطر[ 70] .ب[
إلى ] 71أ[.
* أحمد بن محمد بن شودكيز بن عبد اهلل القدمي الحنفي الشيخ الفقيه العدل شهاب الدين أبو
العباس بن الشيخ ناصر الدين .مات ] 6] .[730أسطر[ 71] .أ[.
* أحمد بن محمود بن أحمد بن اسماعيل بن أبي العز الدمشقي شهاب الدين الحنبلي املعروف
بابن الكشك .مات ] 114] .[830سطرا ً[ 71] .أ[ إلى ] 73أ[.
* أحمد بن محمد بن محمد بن عبد اهلل العالمة صدر الدين قاضي القضاة جمال الدين
القيصري العجمي الحنفي الشهير بابن العجمي .مات ] 23] .[833سطرا ً[ 73] .أ[ إلى
] 73ب[.
* أحمد بن املظفر بن املختار الرازي .ال يوجد تاريخ 3] .أسطر[ 73] .ب[" .له كتاب حل مشاكل
القدوري".
* أحمد بن مكي األمير شهاب الدين بن األمير سيف الدين املعروف بقبجق .مات ]11] .[763

سطرا ً[ 73] .ب[.
* أحمد بن منصعر األسموني الحنفي الشيخ اإلمام النحوي شهاب الدين .مات ]5] .[809
أسطر[ 73] .ب[ إلى ] 74أ[.
* أحمد بن موسى بن أحمد بن حسن بن يوسف القاضي شهاب الدين العينتابي الحنفي.
مات ] 16] .[804سطرا ً[ 74] .أ[.
* أحمد بن موسى ابن ابراهيم القاضي شهاب الدين الحلبي .مات ] 9] .[801أسطر[74] .
أ[ إلى ] 74ب[.
* أحمد بن يحيى بن أحمد بن يحيى بن حسني بن عطا األذرعي ثم الصالحي الحنفي الشيخ
األجل األمني العدل شهاب الدين أبو العباس بن الشيخ جمال الدين .ولد ] [650مات ].[734
] 13سطرا ً[ 74] .ب[.
* أحمد بن نيهود الدمشقي الطرابلسي الحنفي الشيخ شهاب الدين .ولد ] [779-773مات
] 6] .[820أسطر[ 74] .ب[ إلى ] 75أ[.
* أحمد بن يحيى بن أبي بكر بن عبد الواحد التلمساني املعروف بابن أبي حجلة .ولد ]/ 726
 [725مات ] 97] .[776سطرا ً[ 75] .أ[ إلى  76ب[]" .وله[ ديوان الصبابة ،منطق الطير،
واملسجع الجليل فيما جرى من النبل والسكردان والب الغض وأطيب الطيب ،مواصيل
املقاطيع ،النعمة الشاملة في العشرة الكاملة".
* أحمد بن يونس املصري الحنفي الشهير بابن السلبي .مات ] 18] .[947سطرا ً[ 76] .ب[
إلى ] 77أ[.
* أحمد بن يوسف بن جميل الصفدي ثم الدمشقي الحنفي الشيخ املفيد الزاهد شهاب الدين.
مات ] 15] .[908سطرا ً[ 77] .أ[ إلى ] 77ب[.
* أحمد بن يوسف بن محمد املصري الحنفي الشيخ شهاب الدين املعروف بابن مخزوم .مات
] 10] .[733أسطر[ 77] .ب[.

* ذكر أرغون أبي عبد اهلل الدوادار الناصري األمير سيف الدين .مات ] 52] .[731سطرا ً[78] .
أ[ إلى ] 78ب[.
* ذكر اسحاق بن أبي بكر بن إبراهيم بن هبة اهلل بن طارق بن سالم بن النحاس املسند املكثر
الفقيه العالم كمال الدين أبو الفضل األسدي الحلبي الحنفي .ولد ] [630 / 628مات
] 28] .[710سطرا ً[ 79] .أ[ إلى ] 79ب[.
* اسحاق بن عبد اهلل الولوالجي الحنفي .ال يوجد تاريخ 3] .سطور[ 79] .ب[" .ألف كتاب
الفتاوي الولوالجية ".
* اسحاق بن ابراهيم بن اسماعيل القرمي ثم القاهري الحنفي قاضي العسكر .مات ]7] .[880
سطور[ 79] .ب[.
* اسحاق بن عاصم بن محمد العالمة شيخ الشيوخ نظام الدين بن الشيخ مجد الدين ابن سعد
الدين األصفهاني الحنفي .مات ] 14] .[783سطرا ً[ 79] .ب[ إلى ] 80أ[.
* ذكر اسرآيل بن عبد اهلل بن دمرك أبو الخليل .ال يوجد تاريخ 4] .سطور[ 80] .أ[" .له كتاب في
أصول الدين أحسن فقه سماه الشافي".
* ذكر سعد أسعد بن محمد بن محمود جالل الدين الشيرازي .مات ] 17] .[803سطرا ً[80] .
أ[.
]ذكر اسماعيل[

* ذكر اسماعيل ابن ابراهيم بن علي الناصري الدمشقي قاضي القضاة عماد الدين .مات
] 100] .[908سطرا ً[ 79] .ب[ إلى ] 82أ[.
* اسماعيل بن أبي الجيش قاعاز بن عبد اهلل الرومي الحنفي الشيخ عماد الدين .سمع عن
] 11] .[673سطرا ً[ 82] .أ[ إلى ] 82ب[.
* اسماعيل بن أبي البركات بن أبي العز بن صالح الحنفي املعروف بابن الكشك قاضي دمشق
عماد الدين .ولد ] [700مات ] 12] .[783سطرا ً[ 82] .ب[.

* اسماعيل بن إبراهيم بن محمد بن علي بن موسى الكناني البليس األصل املصري قاضي
القضاة أبو محمد مجد الدين .ولد ] [729مات ] 88] .[802سطرا ً[ 83] .أ[ إلى ] 84ب[.
* اسماعيل بن أحمد بن عبد الوهاب القاضي تاج الدين أبو الفدا ابن الخطبا املخزومي .ولد
] [729-723مات ] 11] .[803سطرا ً[ 84] .ب[.
* اسماعيل بن حاجي الهروي ثم الدمشقي الحنفي .مات ] 6] .[792سطور[ 84] .ب[.
* اسماعيل بن عبد اهلل املكي الحنفي املتصوف .ال يوجد تاريخ 4] .سطور[ 84] .ب[ إلى ] 85أ[.
* اسماعيل بن محمد بن اسماعيل بن سعد اهلل السعدي الشهير بابن الفقاعي الحموي كمال
الدين أبو الندا .ولد ] [642مات ] 13] .[715سطرا ً[ 85] .أ[.
* اسماعيل بن محمد بن األكرم العنابي الدمشقي الحنفي األمير عماد الدين أبو الندا ابن
األمير استادارالغور ناصر الدين .مات ] 22] .[930سطرا ً[ 85] .أ[ إلى ] 85ب[.
* اسماعيل بن محمد بن أبي العز بن صالح بن أبي العز عماد الدين أبو الندا بن شرف الدين
أبي البركات .ولد ] 8] .[700سطور[ 85] .ب[.
* اسماعيل بن مقبل بن محمد الغزاوي الحنفي .مات ] 11] .[934سطرا ً[ 85] .ب[ إلى ] 86أ[.
* اسماعيل بن اليسع بن الربيع أو ابن الربيع بن اليسع الكندي الكوفي الحنفي أبو الفضل
وأبو عبد الرحمن .مات ] 38] .[167سطرا ً[ 86] .أ[ إلى ] 86ب[] .هو أول من أدخل مذهب
أبي حنيفة إلى مصر[.
* أسعد بن محمد بن احمد الشيرازي جالل الدين أبو عبد اهلل .سمع عن ] 75] .[775سطرا ً[.
] 86ب[ إلى ] 88أ[.
* ذكر أعظم شاه بن اسكندر شاه السلطان غياث الدين أبو املظفر صاحب بنجالة من بالد
الهند .مات ] 14] .[815 / 814سطرا ً[ 88] .أ[ إلى ] 88ب[.
* ذكر أقبغا بن عبد اهلل العديمي الحلبي الحنفي سيف الدين فتى قاضي القضاة كمال الدين
عمر بن الحاج جمال الدين ابراهيم بن العديم .ولد ] 17] .[780سطرا ً[ 88] .ب[.

* ذكر أقوش بن عبد اهلل الدواداري املنصوري األمير جمال الدين املعروف باألفرم وهو غير
األفرم صاحب الرباط .مات ] 45] .[695سطرا ً[ 89] .أ[ إلى ] 89ب[.
* ذكر األمير غالب بن أمير كاتب بن أمير عرب بن العميد بن امير غالب الفاراني االتفاني
همام الدين بن قوام الدين .مات ] 22] .[784سطر[ 89] .ب[ إلى ] 90أ[.
ذكر ألوغ بك والجابي والياس

*ألوغ بك شاه رخ زيتمور وقيل إن اسمه محمد وقيل تيمور على اسم جده ولهذا سمي بألوغ
بك .ولد ] [790مات ] 73] .[851سطرا ً[ 90] .أ[ إلى ] 91ب[.
* الجابي بن عبد اهلل الدوادار الفقيه الحنفي .مات ] 2] .[602سطر[ 91] .ب[.
* الياس بن عبد اهلل الشيباني الرومي الشيخ العالم املفنن .مات ] 9] .[876أسطر[ 91] .ب[.
* ذكر أيوب بن علي بن الياس الدمشقي الحنفي الشيخ نجم الدين أبو العبر .سمع من
] 4] .[653سطور[ 91] .ب[ إلى ] 92أ[.
حرف البا

*ذكر باكير بن اسحاق بن خالد الكخاوي الحنفي العالمة زين الدين .ولد ] [770مات ].[847
] 19سطرا ً[ 92] .أ[.
ذكر بكار وبلبان

* بكار بن قتيبة بن أسد بن أبي بردعة بن عبد اهلل بن أبي بكرة نفيع بن الحارث صاحب رسول
اهلل صلى اهلل عليه وسلم أبو بكرة البكراوي البصري قاضي مصر .ولد ] [182مات ].[270
] 22سطرا ً[ 92] .أ[ إلى ] 92ب[.
* بلبان بن عبد اهلل العالني القاسمي املعزي الحنفي أبو النعمان .ولد ] 9] .[630سطور[.
]92ب[ إلى ] 93أ[.
* ذكر جنيد بن الشيخ سندل الحنفي العالمة زين الدين .ال يوجد تاريخ 67] .سطرا ً[ 93] .أ[
إلى ] 94أ[" .له شرح على الوقاية سماه توفيق العناية في مجلد ضخم".

]ذكر الحسن[

* الحسن بن محمد بدر الدين أبو محمد الحنفي الشهير بالبستاكي .مات ]10] .[972
سطور[ 94] .أ[.
* الحسن بن محمد بن محمد بن علي الغروري األصل نزيل القاهرة الحنفي امللقب حسام
الدين .سمع من ] 57] .[738سطرا ً[ 94] .ب[ إلى ] 95ب[.
حرف التاء املثناه فوق

* ذكر تغري برمش بن عبد اهلل الجاللي املودي الفقيه الحنفي املحدث األمير سيف الدين أبو
محمد .مات ] 75] .[852سطرا ً[ 95] .ب[ إلى ] 96ب[.
* تمام بن اسماعيل بن تمام السلمي الحنفي الشيخ ظهير الدين أبو كامل .سمع من ].[603
] 7سطور[ 97] .أ[.
* تغري يرمش بن يوسف بن عبد اهلل التركماني زين الدين الحنفي .مات ] 30] .[823سطرا ً[.
] 97أ[ إلى ] 97ب[.
* ذكر تمر بن عبد اهلل الشهابي األمير سيف الدين الحاجب أحد أمراء الطبلخانات وأعيان
فقهاء الحنفية .مات ] 12] .[798سطرا ً] 97] .ب[.
حرف الجيم
ذكر جار اهلل وجاني بك

*جار اهلل بن صالح بن أبي املنصور أحمد بن عبد اللطيف بن أبي املعالي يحيى بن عبد الرحمن
الشيباني الطبري املكي الحنفي الشيخ جالل الدين .مات ] 17] .[815سطرا ً[ 98] .أ[.
* جاني بك بن عبد اهلل السليماني الحنفي أحد األمراء بدمشق .مات ] 9] .[857سطور[98] .
أ[ إلى ] 98ب[.
* جبريل بن عبد اهلل الدمشقي الحنفي الشيخ زين الدين .سمع من ] 17] .[594سطرا ً[98] .
ب[.

* جبريل بن محمد بن جميل بن محبوب القبسي الحنفي الفقيه عماد الدين .قرأ على ].[594
] 6سطور[ 98] .ب[ إلى ] 99أ[.
* ذكر جالل بن احمد بن يوسف بن طوغ ارسالن الثيري ...الشيخ العالمة جالل الدين القباني
وقيل اسمه رسوال .مات ] 50] .[793 / 792سطرا ً[ 99] .أ[ إلى ] 99ب[" .صنف مختصرا ً
على غيضاح ابن الحاجب ،ومختصرا ً في ترجيح مذهب أبي حنيفة".
حرف الحا املهملة

*ذكر حامد بن عبد اهلل العجمي الحنفي العالمة شيخنا زين الدين .مات ] 6] .[906سطور[.
] 100أ[.
* حامد بن محمد بن محمد الخوارزمي الحنفي الشيخ افتخار الدين .ولد ] 5] .[667سطور[.
] 100أ[.
ذكر حديد

حديد بن عبد اهلل البابرتي الحنفي الشيخ خير الدين .مات ] 5] .[809سطوري[ 100] .أ[.
ذكر الحسن

*الحسن بن أحمد بن عطا بن حسن بن عطا بن جبرين جابر ابن وهيب االذرعي أبو محمد
الحنفي املنعوت بالقاضي بدر الدين .ولد ] [624مات ] 9] .[709سطور[100] .أ[ إلى
] 100ب[.
*الحسن بن ابراهيم بن أبي محمد القاهري الحنفي .سمع من ] 3] .[647سطور[100] .ب[.
* الحسن بن أبي بكر بن أحمد املقدسي الحنفي الشيخ بدر الدين شيخ الشيخونية .مات
] 11] .[836سطرا ً[ 100] .ب[.
* الحسن بن أبي بكر بن عثمان بن أحمد بن عمر بن سالمة املارديني ثم الحلبي الحنفي
الشهير بابن سالمة العدل بدر الدين أبو محمد .ولد ] 13] .[770سطرا ً[ 100] .ب[ إلى
] 101أ[.

* الحسن بن خاص باك العالمة بدر الدين] .مات ] 15] .[813سطرا ً[ 101] .أ[.
* الحسن بن شرف التبريزي موالنا حسام الدين ناظم البحار في الفقه .مات ]12] .[770
سطرا ً[ 101] .ب[.
* حسن بن علي بن عمر البوسناني الحنفي الشيخ حسام الدين .سمع من ] 5] .[737سطور[.
] 101ب[.
* الحسن بن علي بن محمد بن علي القاضي بدر الدين أبو عبد اهلل بن عال الدين ابن شمس
الدين الحصني ثم الحموي القاهري الحنفي عرف بابن الصواف .مات ] 54] .[868سطرا ً[.
] 101ب[ إلى ] 102ب[.
* الحسن بن علي بن موسى الحمصي الحنفي الشيخ بدر الدين .مات ] 4] .[679سطور[.
] 102ب[.
* الحسن بن عيسى بن عيسى بن محمد الفلوجي البغدادي األصل الصالحي الحنفي بدر
الدين .مات ] 12] .[927سطرا ً[ 102] .ب[ إلى ] 103أ[.
* حسن بن محمد بن يوسف بن يطقش القاضي بدر الدين بن العدل شمس الدين ابن صالح
الدين .ولد ] [722مات ] 7] .[814سطور[ 103] .أ[.
* حسن بن محمد بن صالح املقدسي النابلسي الحنفي الغمام الفقيه بدر الدين .مات ].[772
] 7سطور[ .ب 103أ].
* حسن بن الجني ابو محمد بن خاص بك السيخ بدر الدين .مات ] 9] .[813سطوريز ]103
ب[.
ذكر حسني

*حسن بن احمد بن محمد بن ناصر الهندي االصل املكي املولد والدار الحنفي الشيخ بدر
الدين .ولد ] [743مات ] 30] .[824سطرا ً[ 103] .ب[ إلى ] 104أ[
* حسني بن علي بن أحمد ابن ابراهيم الخحلبي الحنفي الشهير بابن البرهان .ولد ].[770

] 20سطرا ً[ 104] .أ[ إلى ] 104ب[.
* حسني بن الشحنة الحلبي الحنفي قاضي قضاة حلب بدر الدين .مات ] 12] .[910سطرا ً[.
] 104ب[.
* حسني بن محمد الزيني نور الهدى أبو طالب .مات ] 5] .[512سطور[ 104] .ب[ إلى ]105
أ[.
* حسني بن محمد بن الخجا حسني السراني .سمع من ] 9] .[953سطور[ 105] .أ[.
ذكر حمزة

*حمزة بن علي البهسناوي الحلبي ثم الصالحي الحنفي القاضي عز الدين .مات ].[864
] 25سطرا ً[ 105] .أ[ إلى ] 105ب[.
* حيدر بن أحمد بن ابراهيم الشيخ أبو الحسن الرفاعي الرومي االصل العجمي املولد واملنشأ
املصري الدار والوفاة الحنفي القدوة امللك الشهير بشيخ تاج .مات ] 53] .[854سطرا ً[.
]105ب [ إلى ] 106ب[" .وهو صاحب املصنفات املشهورة في فن املوسيقى وااللحان".
* حبد بن أبي القاسم القراحصاري الغمام زين الدين .فرغ من ] 11] .[717سطرا ً[ 106] .ب[.
"شرح علي السراجية ...وله شرح املنظومة في مجلدين".
* حيدرة بن محمد بن يحيى بن املحيا العباسي الخطيب بن الخطيب ..القاضي عماد الدين
ابو الحسن االمام نقيب النقباء محي الدين .ولد ] [687مات ] 13] .[767سطرا ً[ 106] .أ[
إلى ] 107ب[.
ذكر حسام

*حسام بن أبي الفرج أحمد بن عمر بن محمد بن ثابت بن عثمان بن محمد بن عبد الرحمن ابن
ميمون بن محمود بن حسان بن سمعان .قدم إلينا ] 16] .[820سطرا ً[ 107] .أ[ إلى ]107
ب[.
ذكر حماد

*حماد واسمه في األصل عبد الحميد بن عبد الرحيم بن علي بن عثمان بن ابراهيم بن مصطفى
بن سليمان املارداني املصري الحنفي املعروف بابن التركماني .ولد ] [745مات ]41] .[819
سطرا ً[ 107] .ب[ إلى ] 108أ[.
* حماده كذا اشتهر واسمه أحمد بن محمد بن علي الصالحي الحنفي الشيخ شهاب الدين.
مات ] 14] .[900سطرا ً[ 108] .أ[ إلى ] 108ب[.
حّمود
ذكر َ

*حمود بن علي األفقسي الحنفي .مات ] 41] .[798سطرا ً[ 108] .ب[ إلى ] 109أ[.
ذكر خضر

*خضر بن بدر بن منصور الدمشقي الحنفي الشيخ زين الدين .سمع من ] 7] .[553سطور[.
] 109أ[.
* خضر بن عمر بن علي بن عيسى الرومي الصالحي الحنفي الشيخ صالح الدين بن شهاب
الدين وكان يعرف بابن السيوفي .مات ] 7] .[776سطور[ 109] .أ[ إلى ] 109ب[.
ذكر خليل

*خليل بن أحمد بن الغرز بن منان املصري املعروف بابن الغرز .ولد ] [789مات ]12] .[843
سطرا ً[ 109] .ب[.
* خليل بن عبد اهلل الصابوني الحنفي الشيخ خير الدين .مات ] 7] .[809سطور[ 109] .ب[
إلى ] 110أ[.
* خليل بن عبد اهلل املدعو بأيوب التركماني الزولي الحنفي .مات ] 7] .[614سطور[110] .
أ[.
* خليل بن عبد اهلل املدعو حسن بن علي بن بشارة الشبلي الحنفي الشيخ غرس الدين .ال
يوجد تاريخ 4] .سطور[ 110] .أ].
* خليل بن محمد املدعو اسماعيل بن ثابت املقدسي الحنفي الشيخ عز الدين .قرأ على

] 5] .[676سطور[ 110] .أ[.
حرف الذال املعجمة ذكر ذاكر

*ذاكر بن كامل بن محمد بن عمر الخفاف أبو القاسم .ولد ] [500مات ] 10] .[591سطور[.
] 110أ[ إلى ] 110ب[.
ذكر ذو الفوز

*ذو الفوز بن أحمد بن يوسف السوماري .مات ] 8] .[677سطور[110] .ب[.
حرف الدال املهملة وذكر ذاود

*داود بن أحمد بن علي بن حمزة البقاعي ثم الصالحي الحنفي الشاهد نجم الدين .ولد
] [720مات ] 11] .[803سطرا ً[ 110] .ب[ إلى ] 111أ[.
حرف الرا ذكر ربيع

*ربيع بن محمود املارداني .ال يوجد تاريخ 13] .سطرا ً[ 11] .أ[.
ذكر رسول

*رسول بن عبد اهلل القيصري ثم الغزي شهاب الدين الحنفي .مات ] 14] .[809سطرا ً[111] .
أ[ إلى ] 111ب[.
* رسوال بن أحمد بن يوسف التركماني التباني الحنفي .مات ] 14] .[793سطرا ً 111] .ب[.
"وله عدة مصنفات منها شرح املنار في أصول الفقه ،ومختصر التلويح في شرح الجامع
الصحيح ،وشرح مختصر ابن الحاجب في االصول ،ونظم كتابا ً في فقه الحنفية".
* الرضي بن اسحق بن عبد اهلل بن اسحق البصري الشيخ الرضي النطيفي بن شيخ اصحاب
أبي حنيفة .مات ] 5] .[732سطور[ 112] .أ[.
حرف الزاي ذكر زاد

*زادة امللي العجمي الحنفي .مات ] 33] .[808سطرا ً[ 112] .أ[ إلى ] 112ب[.

حرف السني املهملة
ذكر سعد

*سعد بن علي بن اسماعيل الهمداني الحنفي سعد الدين .مات ] 26] .[817سطرا ً[112] .
ب[ إلى ] 113أ[.
* سعد بن علي ابن الدبل األنصاري الحلبي ثم الدمشقي الحنفي القاضي سعد الدين .مات
] 17] .[953سطرا ً[ 113] .أ[ إلى ] 113ب[.
* سعد بن غويل السراج الحنفي الرئيس الفاضل سعد الدين .مات ] 8] .[855سطور[113] .
ب[.
* سعد بن علي بن اسماعيل الهمداني الحنفي نزيل حلب الشيخ سعد الدين .مات ]9] .[817
سطور[ 113] .ب[.
* سعد بن محمد بن عبد اهلل بن سعد بن أبي بكر بن مصلح بن أبي بكر بن سعد اإلمام
العالمة سعد الدين أبو السعادات قاضي القضاة بن العالمة قاضي القضاة شمس الدين
الديري العبسي املقدسي الحنفي .مات ] 90] .[868 / 867سطرا ً[ 113] .ب[ إلى ]115
ب[" .وله مؤلفات منها قطعة الهداية وكمل بها على شرح الهداية للسروجي  ...الكواكب
النيرات في وصول ما يهديه األحيا لألموات ،كتاب املريد من كتاب السير ست مجلدات".
ذكر سعد اهلل

*سعد اهلل بن سعد الهمداني األصل .مات ] 10] .[821أسطر[ 115] .ب[.
* سعد اهلل بن عبد اهلل العجمي الحنفي الشيخ سعد الدين .مات ] 8] .[890سطور[ 115] .ب[
إلى ] 116أ[.
ذكر سعيد

*سعيد بن عبد اهلل الرومي الدمشقي الحنفي الشيخ العالمة املفيد الخير الصالح .مات ].[630
] 10أسطر[ 116] .أ[.

*سعيد بن علي بن رشيد البصروي الشيخ رشيد الدين أبو محمد الفقيه الحنفي .مات ].[684
] 13سطرا ً[ 116] .أ[ إلى ] 116ب[.
ذكر سلمان

*سلمان بن إبراهيم بن اسماعيل أبو محمد املنعوت بالشمس امللطي الفقيه الحنفي .مات
] 11] .[703سطرا ً[ 116] .ب[.
ذكر سليمان

*ذكر سليمان بن ابراهيم زيد ابن بدران ابن الفايد الحنفي الشهير بابن الشركشي الشيخ
شهاب الدين أبو الفضل بن فخر الدين .ولد ] [623مات ] 8] .[695سطور[ 116] .ب[.
*سليمان بن إبراهيم بن عمر بن علي بن عمر بن محمد بن علي بن أبي بكر بن محمد بن عبد
اهلل بن عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن إبراهيم بن عبد الصمد بن سليمن بن عبد الرحمن
بن عاطف بن األسحر بن علي بن راشد بن بوالن بن شحادة بن غالب بن عبد اهلل بن عك بن
عدنان العكي العدناني الزبيدي الحنفي الشهير بابن العلوي .ولد ] [745مات ]37] .[825
سطر[ 116] .ب[ إلى] 117ب[.
*سليمان بن داود بن محمد بن عبد الحق القاضي العالمة صدر الدين أبو الربيع الفقيه
النحوي األديب الحنفي .مات ] 55] .[761سطرا ً[ 117] .ب[ إلى ] 118ب[.
*سليمان بن عبد اهلل التركماني الحنفي القاضي علم الدين قاضي حماة .مات ]7] .[736
سطور[ 118] .ب[.
*سليمان بن علي بن أحمد بن القونوي الحنفي اإلمام الفقيه معني الدين .مات ]12] .[798
سطرا ً[ 118] .ب[ إلى ] 119أ[.
* سليمان بن محمود بن عبد اهلل الدمشقي الحنفي الشيخ علم الدين .سمع من ]7] .[712
سطور[ 119] .أ[.
*سليمان بن يحيى بن اسرايل البصروي الحنفي صدر الدين .مات ] 13] .[744سطرا ً[.

] 119أ[
*سليمان بن يوسف بن عبد اهلل التركماني الحنفي الفقيه الغمام تقي الدين أبو الربيع .سمع
من ] 10] .[767سطور[ 119] .ب[.
ذكر سودون
*سودون بن عبد اهلل الفقيه الحنفي الظاهري سيف الدين صهر امللك الظاهر ططر وجد امللك
الصالح محمد ططر ووالد البدري محمد حسن أحد مقدمي األلوف .مات ]22] .[830
سطرا ً[ 119] .ب[ إلى ] 120أ[.
ذكر يوسف
*يوسف بن عيسى السيراسي الشيخ العالمة سيف الدين .مات ] 18] .[810سطرا ً[ 120] .أ[
إلى ] 120ب[.
ذكر الشني املعجمة ذكر شاه رخ

*شاه رخ بن تيمور وقية نسبة معروف النان معني الدين سلطان هراة وسمرقند وشيراز وما
واالهم من بالد العجم وغيرها .مات ] 26] .[850سطرا ً[ 121] .ب[.
حرف الشني املعجمة ذكر شعبان

*شعبان بن داود املصري وكان يقال له املوصلي ثم زعم أن اسم أبيه محمد بن داود .مات
] 37] .[828سطرا ً[ 122] .أ[ إلى ] 122ب[.
*شعبان بن علي بن إبراهيم املصري الحنفي شرف الدين .مات ] 7] .[803سطور[122] .
ب[.
* شعبان بن محمد بن جميل مكبر بن محاسن بن عبد السالم بن علي بن يحيى البعلي
الصالحي الحنفي الشهير بابن جميل .ولد ] [772مات ] 7] .[741سطور[ 122] .ب[ إلى
] 122أ[.
* شعبان بن برغش باملوحدة أوله على الصحيح القمري العاني الحنفي املحدث شرف الدين.

سمع من ] 7].[574سطور[ 122] .أ[.
* ذكر شيخ بن عبد اهلل القصيري األمير سيف الدين الخاصكي .مات ] 14] .[801سطرا ً[.
] 122أ[ إلى ] 122ب[.
حرف الصاد املهملة ذكر صاردجا

*صاردجا بن عبد اهلل املظفري الحنفي األمير صارم الدين .مات ] 18] .[743سطرا ً[122] .
ب[.
ذكر صالح
*صالح بن إبراهيم بن محمد بن حاجي بن عبد اهلل الشيخ صالح الدين أبو البقا بن برهان
الدين ابن عز الدين الزرعي الحنفي الفقيه املحدث النحوي .ولد ] [706مات ]11] .[768
سطرا ً[ 122] .ب[ إلى ] 123أ[.
*صالح بن إبراهيم بن أبي بكر الحافظي الحنفي الشيخ شرف الدين .روى عنه ]9] .[730
سطور[ 123] .أ[.
*صالح بن عبد اهلل الحجيني الدمشقي الشيخ زين الدين .مات ] 9] .[870سطور[ 123] .أ[
إلى ] 123ب[" .رأيت بخطه كتاب دون الدون في أحكام األمير سودون".
*صالح بن عبد الوهاب بن أحمد بن أبي الفتح بن سحنون بن الخطيب تقي الدين أبو البقا
الحنفي .ولد ] [657مات ] 9] .[710سطور[ 123] .ب[.
*صفية بنت اسماعيل بن محمد بن أبي الغواخت القاضي نجم الدين بن الكشك .ماتت
] 5] .[801سطور[ 123] .ب[ إلى ] 124أ[.
حرف الضاد املعجمة ذكر ضيا

*ضيا بن سعد اهلل ابن محمد بن عثمان القزويني القولي ويعرف بقاضي القوم ويسمى ايضا ً
عبيد اهلل .مات ] 23] .[680سطرا ً[ 124] .أ[ إلى ] 124ب[.
حرف الطا املهملة ذكر الطاهر

*طاهر بن أحمد بن محمد بن محمد بن عبد املجيد الخجندي املدني الحنفي اإلمام عز الدين
أبو املعالي بن الشيخ جالل الدين أبي الطاهر بن شمس الدين أبي عبد اهلل بن جالل الدين
أبي الطاهر بن شمسس الدين أبي عبد اهلل بن جالل الدين أبي محمد .ولد ] [770مات
] 30].[841سطرا ً[ 124] .ب[ إلى ] 125أ[.
*طاهر بن الحسن بن عمر بن الحسن بن عمر بن حبيب بن سونج الشيخ زين الدين أبو العز
الحلبي الحنفي اإلمام البليغ الفاضل بدر الدين أبي محمد .ولد ] [740مات ]31] .[808
سطرا ً[ 125] .أ[ إلى ] 125ب[" .صنف شرحا ً على البردة ،تلخيص املفتاح في املعاني
والبيان ،وذيل على تاريخ والده".
*طاهر بن محمود امللقب صدر اإلسالم .ال يوجد تاريخ 3] .سطور[ 125] .ب[.
ذكر طه

*طه بن إبراهيم بن أحمد بن اسحاق الشيخ اإلمام العالم زين الدين أبو بكر البخاري
البغدادي الحنفي الفقيه .ولد ] [570مات ] 32] .[650سطرا ً[ 125] .ب[ إلى ] 126أ[" .وله
عدة مصنفات منها ،كتاب األدبيات نحو عشرين مجلدا ً ،وشرح الهداية".
*طالب بن عبد الحق بن ثابت الدمشقي الحنفي .درس ] 5] .[585سطور[ 126] .أ[ إلى
] 126ب[.
ذكر ططر

*ططر بن عبد اهلل الطاهري امللك الظاهر أبو الفتح سلطان الديار املصرية والبالد الشامية .مات
] 15] .[850سطرا ً[ 126] .ب[.
*طشتم بن عبد اهلل الطباخي الناصري الحنفي زين الدين .مات ] 10] .[731أسطر[126] .
ب[ إلى ] 127أ[.
حرف الظا املعجمة ذكر ظهير

*ظهير ابن حسني بن علي بن أحمد بن عطية بن ظهيرة بن أحمد ابن عطية بن ظهيرة بن
مرزوق بن محمد بن علي ابن هاشم بن حرام بن علي بن راجح بن سليمان بن عبد الرحمن

بن حرب بن ادريس بن سالم بن جعفر ابن قاسم بن الوليد بن حيدر بن عبد اهلل بن الحرث بن
عبد اهلل بن الوليد بن املغيرة بن عبد اهلل بن عمر ابن مخزوم بن نقطة بن مرة بن كعب بن لؤي
القرشي املخزومي املكي الحنفي الشيخ ظهير الدين أبو احمد .ولد ] [745مات ]32] .[819
سطرا ً[ 127] .أ[
إلى ] 127ب[.

أول الجزء الثاني
حرف العني املهملة ذكر عباس

*عباس بن عثمان بن عبد الرحمن الدمشقي الحنفي الشيخ زين الدين .سمع من ]22] .[603
سطرا ً[ 127] .ب[ إلى ] 128أ[.
ذكر عبد الجبار
*عبد الجبار بن عبد اهلل املعتزلي الحنفي عالم الدست عند تيمورلنك .مات ] 12] .[808سطرا ً[.
] 128أ[.
ذكر عبد الرحمن

*عبد الرحمن ابن أبي بكر بن محمد بن أبي بكر الدمشقي الصالحي الحنفي الشيخ اإلمام
املحقق العالمة مفتي الحنفي وشيخها ورييسها زين الدين بن الخواجا تقي الدين الشهير
بابن العيني .ولد ] [837مات ] 47] .[893سطرا ً[ 128] .ب[ إلى ] 129أ[" .وصنف شرح
الدرر لقونوي ،شرح البخاري في ثالث مجلدات ،وشرح النقاية مختصر الوقاية ،وشرح
الوشاح في املعاني والبيان ،وألفية ابن مالك مزجا ً ،وتهذيب الكالم للتفتازاني ،والخزرجية في
العروض وألفية العراقي في علم الحديث مزجا ً ،والشمسية في املنطق واملقصود في الصرف
وفرايض املختار واملنار مزجا ً ،واختصر تلخيص املفتاح وسماه تحفة املعاني لعلم املعاني،
وتفسير القرآن للشيخ حافظ الدين النسفي املسمى باملدارك وزاد عليه ونظم درة املضية في
اللغة التركية".
*عبد الرحمن بن أبي القاسم الدمشقي الحنفي الشيخ زين الدين  .سمع من ] 4].[611سطور[.

] 129أ[.
*عبد الرحمن بن أحمد الزرعي الحنفي القاضي زين الدين .مات ] 8] .[885سطور[ 129] .أ[
إلى ] 129ب[.
*عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خليل االعزازي الدمشقي الحنفي الشيخ زين
الدين .ولد ] [769مات ] 29].[841سطرا ً[ 129] .ب[ إلى ] 130أ[.
*عبد الرحمن ابن أحمد بن عبد الغفار الشيخ اإلمام العالمة وحيد دهره وفريد عصره زين الدين
املعروف بالعضد الفقيه املفنن الحنفي .مات ] 14] .[753سطرا ً[ 130] .أ[" .وهو مؤلف
الرسالة الحرفية في تحقيق معاني الكلمات العربية املشهورة".
*عبد الرحمن بن أحمد الحسباني الدمشقي الصالحي قاضي قضاة الحنفية العالمة زين
الدين .مات ] 7] .[700سطور[ 130] .أ[ إلى ] 130ب[.
*عبد الرحمن ابن اسحاق بن محمد بن معمر بن حبيب بن املنهال السدوسي أبو علي الجوهري
الحنفي .ولد ] [250مات ] 30] .[320سطرا ً[ 130] .ب[ إلى ] 131أ[.
*عبد الرحمن املدعو عالم شيخ بن حسن بن علي الحنفيي الشيخ الصالح الفاضل الصوفي.
مات ] 8] .[730سطور[ 131] .أ[] .يوجد رقم )ليس كتاب( لتاريخ الوفاة .[984
*عبد الرحمن بن سلطان بن جامع الدمشقي الحنفي الشيخ ركن الدين أبو محمد 7] .سطور[.
] 131أ[ إلى ] 131ب[.
*عبد الرحمن بن عبد الباقي بن الحضر الحنفي املعروف بابن النجاد تاج الدين .مات ].[660
] 16سطرا ً[ 131] .ب[.
*عبد الرحمن بن عبد الرزاق بن إبراهيم الرييس فخر الدين أبو الفرج وقيل أبو الفضل شمس
الدين بن علم الدين الشهير بابن مكانس القبطي الحنفي األديب الشاعر .مات ]29] .[794
سطرا ً[ 131] .ب[ إلى ] 132أ[.
*عبد الرحمن بن عبد اهلل بن عبد الرحمن بن الخشاب الحنفي .مات ] 8] .[809سطور[132] .

أ[ إلى ] 132ب[.
*عبد الرحمن بن عبد اهلل بن أحمد البهاوي املصري الحنفي زين الدين أبو عبد اهلل .سمع من
] 7] .[789سطور[ 132] .ب[.
*عبد الرحمن بن عبد اهلل بن عبد الرحمن الدمشقي الحنفي املعروف بابن الرحبي الشيخ الفقيه
رضي الدين أبو الفرج .مات ] 7] .[772سطور[ 132] .ب[.
*عبد الرحمن ابن علي بن يوسف بن الحسن األنصاري الزرندي املدني الحنفي القاضي زين
الدين أبو الفرج بن القاضي نور الدين .ولد ] [746مات ] 18] .[819سطرا ً[ 132] .ب[ إلى
] 133أ[.
*عبد الرحمن بن علي بن هاشم التفهني .ولد ] [743 /768 / 767مات ] 40] .[835سطرا ً[.
] 133أ[ إلى ] 134أ[.
*عبد الرحمن بن علي بن محمد الحلبي الشريف ركن الدين املعروف بالدخان .ولد ] [780مات
] 10] .[839أسطر[ 134] .أ[.
*عبد الرحمن بن علي بن األكرم العنابي الدمشقي الحنفي املولي األصيل األجل الفاضل
الورع الصالح زين الدين أبو الفرج ,مات ] 10] .[929سطور[ 134] .أ[ إلى ] 134ب[.
*عبد الرحمن بن علي بن النقيب الحنفي الفقيه العالم الفاضل زين الدين .قرأ على ].[782
] 11سطرا ً[ 134] .ب[.
*عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن محمود بن غازي بن أيوب بن محمود بن ختلو الحلبي فتح
الدين أبو اليسري ابن الشحنة أخو العالمة محب الدين أبي الوليد .ولد ] [753مات ].[830
] 9سطور[ 134] .ب[.
*عبد الرحمن أبو محمد الديري املقدسي القاضي أمني الدين بن قاضي القضاة شمس الدين.
مات ] 24] .[856سطرا ً[ 135] .أ[.
*عبد الرحمن بن محمد بن ابراهيم بن أحمد بن أبي بكر بن عبد الوهاب املرشدي املكي الحنفي

وجيه الدين .ولد ] [807مات ] 6] .[882سطور[ 135] .أ[ إلى ] 135ب[.
*عبد الرحمن بن محمد بن ادريس الدمشقي الكنتبي الحنفي الشيخ زين الدين .مات ]7] .[932
سطور[ 135] .ب[.
*عبد الرحمن بن محمد بن يوسف بن أحمد بن ابي العيش األنصاري الحنفي الفقيه األجل
اإلمام جمال الدين أبو القاسم بن أبي الفضل بن اإلمام العالم األوحد نجم الدين أبي
الحجاج .سمع عن ] 6] .[595سطور[ 135] .ب[.
*عبد الرحمن بن محمود بن عثمان البصروي نزيل دمشق زين الدين الدمشقي .مات ].[809
] 12سطرا ً[ 135] .ب[ إلى ] 136أ[.
*عبد الرحمن بن محمود بن ابي منصور النصولي الحنفي الشيخ اإلمام العالم العامل شهاب
الدين أبو منصور .سمع من ] 6] .[623سطور[ 136] .أ[.
*عبد الرحمن بن نصر بن محمد بن عمران الوادي الحنفي الشيخ اإلمام املسند املعمر املفتي
البارع زين الدين أبو محمد .أسمع ] 5] .[714سطور[ 136] .أ[.
*عبد الرحمن بن يحيى بن احمد الدمشقي الحنفي الشيخ زين الدين .سمع عن ]8] .[700
سطور[ 136] .أ[ إلى ] 136ب[.
*عبد الرحمن بن يحيى بن سيف الشيخ اإلمام العالم الفاضل البارع عضد الدين بن العالمة
الشيخ نظام الدين بن العامة الشيخ سيف الدين السيراني الحنفي شيخ شيوخ املدرسة
الظاهرية برقوق وابن شيخها .ولد ] [813مات ] 28] .[880سطرا ً[ 136] .ب[ إلى ] 137أ[.
*عبد الرحمن بن يوسف الكفري الحنفي زين الدين .ولد ] [751مات ] 14] .[809سطرا ً[.
] 137أ[.
*عبد الرحمن بن يوسف بن إبراهيم بن علي التوقاني االصل الصالحي الحنفي الشيخ زين
الدين .مات ] 15] .[934سطرا ً[ 137] .أ[ إلى ] 137ب[.
ذكر عبد الرزاق

*عبد الرزاق بن احمد املقدسي الدمشقي الحنفي الشيخ زين الدين بن املقري العالمة شهاب
الدين وهو أخو الشيخ الصالح برهان الدين وشمس الدين الناسخ .ولد ] [842مات ].[909
] 9سطور[ 137] .ب[.
* عبد الرزاق بن محمد بن اسماعيل الحنفي زين الدين بن الضيا .مات ] 6] .[931سطور[.
] 138أ[.
ذكر عبد الرحيم

*عبد الرحيم بن احمد بن علي بن عثمان بن ابراهيم بن احمد بن الفصيح الهمداني األصل ثم
الكوفي ثم الدمشقي الحنفي .مات ] 15] .[805سطرا ً[ 138] .سطرا ً[.
*عبد الرحيم بن احمد بن إبراهيم بن محود بن قاضي طرسوس الشيخ العالمة زين الدين بن
القاضي بن القاضي بن الفقيه الحنفي .مات ] 12] .[932سطرا ً[ 138] .أ[ ] 138ب[.
*عبد الرحيم بن محمد بن ابي بكر الرومي الحنفي نايب الحكم زين الدين .مات ]8] .[845
سطور[ 138] .ب[.
*عبد الرحيم بن محمد بن عبد الرحيم بن علي بن الحسن بن محمد بن عبد العزيز بن محمد
بن الفرات املصري الحنفي القاضي عز الدين بن ناصر الدين بن عز الدين .ولد ] [759مات
].[751
] 21سطرا ً[ 138] .ب[ إلى ] 139أ[.
ذكر عبد السالم

*عبد السالم بن احمد بن عبد املنعم بن محمد بن أحمد القلوني الحنفي نزيل القاهرة العالمة
عز الدين .ولد ] 30] .[775سطرا ً[ 139] .أ[ إلى ] 139ب[.
ذكر عبد الصمد

*عبد الصمد بن ابراهيم بن عبد امللك بن ابراهيم بن مسعود الهندي الدلوي .ال يوجد تاريخ.
] 11سطرا ً[ 139] .ب[ إلى ] 140أ[.

*عبد الصمد بن محمد الجبرتي الحنفي الشيخ العالم إمام الصابونية وشيخ اآلقرا بدارها .مات
] 5] .[897سطور[ 140] .أ[.
*عبد الصمد بن محمد الشريف الزاهد الحجازي الحنفي .مات ] 8] .[647سطور[ 140] .أ[.
ذكر عبد العزيز

*عبد العزيز بن محمد بن ركن الدين بن جالل الدين الكجواتي الهندي ثم املكي الحنفي اإلمام
العالم العالمة املحقق أصفخان أبو القسم بن حميد امللك موالنا وزير السلطان بهادرشاه .ولد
] 12] .[908سطرا ً[ 140] .أ[ إلى ] 140ب[.
*عبد العزيز بن رضوان بن الياس الحنفي الشيخ عز الدين .سمع من ] 5] .[630سطور[.
] 140ب[.
*عبد القادر بن احمد بن عمر بن محمد بن ابراهيم النابلسي قاضي قضاة الحنفية بحلب ثم
بدمشق محي الدين أبو محمد الشهير بابن يونس .ولد ] [855مات ] 22] .[930سطرا ً[.
] 140ب[ إلى ] 141أ[.
* عبد القادر بن خليل بن يحيى الذهبي الحصوي الدمشقي الحنفي الشيخ زين الدين .مات
] 7] .[934سطور[ 141] .أ[.
* عبد القادر الدعم عبد الباسط بن محمد بن الديوان الصالحي ثم العنابي ثم الدمشقي
الحنفي األصيل زين الدين بن القاضي تاج الدين بن باني املدرسة الجديدة .سمع من
] 24] .[922سطرا ً[ 141] .أ[ إلى ] 141ب[.
*عبد القادر بن محمد بن محمد بن نصر اهلل بن سالم بن أبي الوفا القرشي الحنفي الشيخ
محي الدين .ولد ] [696مات ] 24] .[775سطرا ً[ 141] .ب[ إلى ] 142أ[" .صنف شرح
الهداية سماه العناية ،وشرح معاني اآلثار للطحاوي ،وصنف البستان في فضايل النعمان،
والجواهر املضية في طبقات الحنفية".
*عبد القادر بن محمد بن كامل الصالحي الحنفي الشيخ زين الدين .مات ]14] .[931
سطرا ً[ 142] .أ[ إلى ] 142ب[.

*عبد القادر بن محمد بن محمد بن نصر الحنفي اإلمام محي الدين .مات ] 7] .[770سطور[.
] 142ب[.
ذكر عبد اهلل

*عبد اهلل بن أحمد بن علي بن أحمد الهمداني األصل الكوفي ثم الدمشقي اإلمام جالل الدين
بن العالمة فخر الدين .سمع من ] 16] .[742سطرا ً[ 142] .ب[ إلى ] 143أ[.
*عبد اهلل بن إبراهيم بن محمد بن أبي القاسم القزويني الحنفي الشيخ الفقيه العدل املسند
جمال الدين أبو أحمد .مات ] 7] .[507سطور[ 143] .أ[.
*عبد اهلل بن علي بن صالح اإلمام العالم العالمة محي الدين األسدي الكوفي الحنفي النحوي
يعرف بابن الصباغ .مات ] 12] .[727سطرا ً[ 143] .أ[ إلى ] 143ب[.
*عبد اهلل بن حجاج الكاشعرى العالمة شمس الدين من أئمة الحنفية .سكن دمشق ]7] .[712
سطور[ 143] .ب[.
*عبد اهلل بن سيرين الهندي الحنفي كمال الدين نزيل القاهرة .مات ] 14] .[809سطرا ً[143] .
ب[".وله كتاب التنقيحات في أصول الفقه ،وكتاب في الحكمة".
*عبد اهلل بن عبد الحق بن اوحد الحنفي الشيخ اإلمام العالم العامل الورع الفاضل املفتي
الكامل العدل املرتضي املختار أبو املحاسن جمال الدين بن تقي الدين .فرغ من تأليفه
] 7] .[735سطور[ 143] .ب[ إلى ] 144أ[]" .شرح[ ملحمة اإلعراب ألبي قاسم الحريري".
*عبد اهلل بن عبد الرحمن بن الحسباني األخ جمال الدين .مات ] 8] .[903سطور[ 144] .أ[.
*عبد اهلل بن عبد القادر الصالحي الحنفي الشهير بالحصري الشيخ جمال الدين .ولد ][828
مات ] 11] .[897سطرا ً[ 144] .أ[ إلى ] 144ب[.
*عبد اهلل بن علي بن عمر السنجاري قاضي صور وهي بلدة من حصن كيغا وماردين
واملوصل .ولد ] [722مات ] 23] .[799سطرا ً[ 144] .ب[.
*عبد اهلل بن علي بن عثمان بن ابراهيم بن سليمان املارديني جمال الدين ابن التركماني

الحنفي .ولد ] [715مات ] 145] .[769أ[.
*عبد اهلل بن عمر بن أبي جرادة قاضي القضاة جمال الدين الحلبي الشهير بابن العديم
قاضي حماة .مات ] 8] .[783سطور[ 145] .أ[.
*عبد اهلل بن محمد الهمداني الحنفي .مات ] 6] .[816سطور[ 145] .ب[.
*عبد اهلل بن ابراهيم الوافي الحنفي الحافظ املفيد شرف الدين .مات ] 5] .[749سطور[.
] 145ب[.
*عبد اهلل بن محمد ابن ابراهيم بن غانم بن وافد بن سعيد الشيخ صالح الدين أبو محمد بن
املحدث شمس الدين أبي عبد اهلل الصالحي الشهير بابن املهندس .ولد ] [690مات ].[777
] 18سطرا ً[ 145] .ب[ إلى ] 146أ[.
*عبد اهلل بن محمد الدولي الحنفي .مات ] 5] .[762سطور[ 146] .أ[.
*عبد اهلل بن محمد بن ابراهيم بن محمد الراني الحنفي املحدث شرف الدين بن أمني الدين.
سمع من ] 7] .[740سطور[ 146] .أ[.
*عبد اهلل ابن مغلطاي بن فليح بن عبد اهلل البكجري الحنفي أبو محمد بن أبي محمد جمال
الدين بن اإلمام املحدث عال الدين .ولد ] [710مات ] 15] .[791سطرا ً[ 146].أ[ إلى ]146
ب[.
*عبد اهلل بن يوسف بن أحمد بن الحسني بن سليمان بن فزارة بن بدر الدين الدمشقي الحنفي
تقي الدين املعروف بابن الكفري .ولد ] [746مات ] 22] .[803سطرا ً[ 146] .ب[ إلى ]147
أ[.
*عبد اهلل ابن يوسف ابن محمد الزيلعي الحنفي أبو محمد املحدث املشهور .مات ]58] .[762
سطرا ً[ 147] .أ[ إلى ] 148أ[" .جمع تخريج أحاديث الهداية] ،جمع تخريج أحاديث
الكشاف[".
*عبد اهلل بن يونس األرمني .مات ] 39].[631سطرا ً[ 148] .أ[ إلى ] 148ب[.

ذكر عبد الكريم

*عبد الكريم بن إبراهيم بن أحمد بن االكرم الحنفي العنابي الدمشقي القاضي كرم الدين بن
القاضي برهان الدين بن األمير شهاب الدين .ولد ] [876مات ] 24] .[923سطرا ً[148] .
ب[ إلى ] 149أ[.
*عبد الكريم بن محمد بن محمد بن عبادة األنصاري الصالحي الحنفي القاضي الرييس نجم
الدين بن قاضي القضاة شمس الدين .مات ] 13] .[860سطرا ً[ 149] .أ[ إلى ] 149ب[.
*عبد الكريم بن محمود بن مودود بن بلدجي الشيخ اإلمام كريم الدين أبو الفضل املوصلي
البغدادي الحنفي .ولد ] 9] .[632سطور[ 149] .ب[.
ذكر عبد اللطيف

*عبد اللطيف بن أبي بكر بن أحمد بن عمر الشرجي الزبيدي الفقيه النحوي سراج الدين
الحنفي .ولد ] [740مات ] 10].[802أسطر[ 149] .ب[ إلى ] 150أ[" .نظم مقدمة ابن باب
شاذ وله كتاب في النحو".
*عبد اللطيف بن محمد ابن يوسف بن الحسن بن محمد بن محمود بن عبد اهلل األنصاري
االصل املدني الحنفي أبو أحمد ابن أبي عبد اهلل سراج بن اإلمام شمس الدين .ال يوجد
تاريخ 7] .سطور[ 150] .أ[.
ذكر عبد املجيد

*عبد املجيد بن سليمان بن معالي الصالحي الحنفي الشيخ مجد الدين .سمع من ]4] .[666
سطور[150] .أ[.
ذكر عبد املعطي

*عبد املعطي بن عبد اهلل الَكْرَمريشي الحنفي الشيخ زين الدين .مات ] 20] .[832سطرا ً[15] .
أ[ إلى ] 150ب[.
ذكر عبد املنعم

*عبد املنعم بن عبد اهلل املصري الحنفي .مات ] 6] .[802سطور[ 150] .ب[.
ذكر عبد املؤمن

*عبد املؤمن بن عبد اهلل العنتابي املعروف بمؤمن .مات ] 10].[804سطور[ 150] .ب[ إلى
] 151أ[.
ذكر عبد الهادي

*عبد الهادي بن عبد الكريم بن محمد بن اسماعيل األرموي الصالحي الحنفي العالمة أخو
خديجة شيختنا .مات ] 57] .[888سطرا ً[ 151] .أ[ إلى ] 152أ[.
ذكر عبد الواحد

*عبد الواحد بن ابراهيم بن أبي بكر بن عبد الوهاب املكي الحنفي الشهير بالرشدي العالمة
جالل الدين أبو املحامد .ولد ] [780مات ] 33] .[838سطرا ً[ 152] .أ[ إلى ] 152ب[.
ذكر عبد الوهاب

*عبد الوهاب بن أحمد بن سحنون الدمشقي شيخ األطبا وخطيب النيرب مجد الدين أبو
محمد .مات ] 24] .[694سطرا ً[ 152 ] .ب[ إلى ] 153أ[.
*عبد الوهاب بن أحمد بن وهبان قاضي القضاة أمني الدين أبو محمد الدمشقي الحنفي
قاضي قضاة حماة .ولد ] [730مات ] 12] .[768سطرا ً[ 153] .أ[" .ألف كتاب شرح درر
البحار على ما قاله في شرحه املسمى بعقد القاليد في حل قيد الشرايد ،ونظم قيد الشرايد
من فوايد الفوايد في الفقه".
*عبد الوهاب بن أحمد بن عويشاه الصالحي الحنفي قاضي قضاة الحنفية بدمشق تاج الدين
ابن شهاب الدين .ولد ] [813مات ] 8] .[901سطور[ 153] .أ[ إلى ] 153ب[" .نظم كتابا
في الخالفيات".
ذكر عبيد اهلل

*عبيد اهلل بن عامر بن كريز .ال يوجد تاريخ 3] .سطور[ 153] .ب[.

*عبيد اهلل بن عبد اهلل األردبيلي جالل الدين الرومي الحنفي أبي جماعة .مات ]5] .[807
سطور[ 153] .ب[.
*عبيد اهلل بن محمد الشيخ اإلمام العامل الزاهد العالمة ركن الدين البارشاه السمرقندي
الحنفي .مات ] 6] .[701سطور[ 153] .ب[.
*عبيد اهلل بن مسعود بن محمود بن عبيد اهلل ابن محمود بن تاج الشريعة املحبوبي اإلمام
العالمة والحبر املدقق املعروف بصدر الشريعة .ال يوجد تاريخ 5] .سطور[ 153] .ب[ إلى
] 154أ[" .صاحب التصانيف منها ،التنقيح في أصول الفقه ،وشرحه املسمى بالتوضيح،
والوقاية وشرحها".
ذكر عثمان

*عثمان بن إبراهيم بن مصطفى بن سليمان املارديني املصري التركماني الحنفي اإلمام
العالمة مفتي املسلمني فخر الدين أبو عمرو .مات ] 12] .[631سطرا ً[ 154] .أ[.
*عثمان بن سليمان بن رسول بن يوسف بن خليل بن نوح الشيخ اإلمام فخر الدين الكرادي.
مات ] 12] .[791سطرا ً[ 154] .أ[ إلى ] 154ب[.
*عثمان بن عبد اهلل السطيح الحنفي .مات ] 18] .[852سطرا ً[ 154] .ب[.
*عثمان بن بشارة الشبلي الحنفي سابق الدين .مات ] 8] .[755سطور[ 154] .ب[ إلى
] 155أ[.
*عثمان بن محمد السفري الحنفي .مات ] 6] .[820سطور[ 155] .أ[.
*عقبل بن سريحا بن محمد امللطي ثم املارداني الحنفي قطب الدين بن زين الدين .مات
] 155] .[813أ[.
*علي بن حفص بن طبرزد 3] .[603] .سطور[ 155] .أ[.
ذكر علي

*علي ابن ابراهيم بن علي قاضي القضاة عال الدين أبو الحسن القضامي الحموي الحنفي.

ولد ] [740مات ] 17] .[809سطرا ً[ 155] .أ[ إلى ] 155ب[.
*علي بن ابراهيم القاضي عال الدين الحموي الحنفي .ال يوجد تاريخ 5] .سطور[ 155] .ب[.
*علي بن أبي بكر بن أميرك الدمشقي الحنفي الشيخ تقي الدين .ال يوجد تاريخ 3] .سطور[.
] 155ب[.
*علي بن أحمد بن أسد الحنفي الرييس السيد عال الدين .مات ] 10] .[758أسطر[155] .
ب[ ] 156أ[.
*علي بن عبد الرحمن بن محمد بن قاضي عجلون قاضي القضاة عالء الدين بن القاضي
شهاب الدين بن القاضي زين الدين الزرعي األصل الدمشقي الحنفي .مات ]17] .[882
سطرا ً[ 156] .أ[.
*علي بن أحمد بن عربشاه الصالحي الحنفي الشيخ العالم املفيد أخو قاضي األقضية
الحنفية بدمشق .ولد ] [840مات ] 12] .[910سطرا ً[ 156] .أ[ إلى ] 156ب[.
*علي بن احمد بن العفيف الشيخ عال الدين الصالحي الحنفي .سمع من ] 5] .[714سطور[.
] 156ب[.
*علي بن أحمد بن عبد الواحد بن عبد املنعم الطرسوسي قاضي القضاة بالشام .ال يوجد
تاريخ 4] .سطور[ 156] .ب[.
*علي بن عثمان بن يحيى بن قاضي مالقني الشيخ عال الدين .ال يوجد تاريخ 5] .سطور[.
] 156ب[.
*عبد الوهاب بن سعد بن محمد بن عبد اهلل التارج أبو محمد ابن القاضي سعد الدين اين
الديري الحنفي .مات ] 22] .[892سطرا ً[ 156] .ب[ إلى ] 157أ[.
*عبد الواحد بن اسماعيل بن ياسني بن أبي حفص األريفي ثم املصري أوحد الدين سبط
القاضي جمال الدين بن التركماني .مات ] 25] .[786سطرا ً[ 157] .أ[ إلى ] 157ب[.
* عبد الوهاب بن أبي بكر بن الحمال الحنفي أقضى القضاة تاج الدين .مات ]5] .[857

سطور[ 157] .ب[,
*عبد الوهاب بن أحمد الحسيني الدمشقي ثم الصالحي السيد تاج الدين بن السيد شهاب
الدين بن نقيب األشراف .مات ] 14] .[925 / 825سطرا ً[ 158] .أ[.
*علي بن جار اهلل ابن صالح الشيباني املكي الحنفي .ولد ] [791مات ] 26] .[841سطرا ً[.
] 158أ[ إلى ] 158ب[.
*علي ابن الحسن بن محمد الشيخ اإلمام عال الدين أبو الحسن الهروي الحنفي .مات ].[722
] 6سطور[ 158] .ب[.
*علي ابن طيبغا ابن حاجي بك التركماني الشيخ عال الدين العسقاوي الحنفي .كان مدرسا ً
] 8] .[838سطور[ 158] .ب[ إلى ] 159أ[.
*علي بن طيبغا الشيخ عال الدين أبو الحسن الحلبي الحنفي الهياوي املوقت .مات ].[793
] 24سطرا ً[ 159] .أ[ إلى ] 159ب[.
*علي بن عبد الرحمن بن طلحة بن عبد الرحمن بن محمد بن عطا األذرعي الحنفي الشيخ
عالي الدين بن الشيخ جمال الدين بن نور الدين .ولد ] 21] .[758سطرا ً[ 159] .ب[.
*علي بن عبد اهلل املصري نور الدين القرافي الحنفي .مات ] 15] .[810سطرا ً[ 159] .ب[ إلى
] 160أ[.
*علي بن عبد اهلل املدعو أبا بكر بن بحتر الحنفي الشيخ نور الدين .مات ] 37] .[860سطرا ً[.
]160أ[ إلى ] 160ب[.
*علي بن الحسني بن عثمان بن عبد اهلل بن عبد اهلل بن عبد الرحيم الفقيه العالمة تاج الدين أبو
طالب البغدادي املعروف بابن الخازن .مات ] 12] .[674سطرا ً[ 160] .ب[ إلى ] 161أ[.
"له عدة مصنفات منها شرح املقامات ،ومناقب الخلفاء العباسيني ،قيل إن عدة تصانيفه 133
مجلدا ً".
*عال الدين بن اإلمام شرف الدين .مات ] 10] .[734أسطر[ 161] .أ[.

*علي بن سليمان بن علي بن محمد بن حسن عال الدين بن معني الدين البرواناه الرومي
الحنفي .مات ] 16] .[709سطرا ً[ 161] .أ[ إلى ] 161ب[.
*علي بن سليمن بن جوري الهروني الحنفي الشيخ عال الدين .سمع من ] 4] .[679سطور[.
] 161ب[.
*علي بن سنجر الشيخ اإلمام العالمة تاج الدين أبو اليمن بن قطب الدين البغدادي الحنفي
عالم بغداد عرف بابن السباك .ولد ] [661مات ] 13] .[750سطرا ً[ 161] .ب[.
*علي بن مسعود الدمشقي الحنفي الشيخ الفاضل املفيد عال الدين صاحب الديون املشهور.
مات ] 6] .[868سطور[ 161] .ب[ إلى ] 162أ[.
*علي بن سبيب الحنفي اإلمام الفقيه نور الدين .مات ] 6] .[749سطور[ 162] .أ[.
*علي بن محمد بن أحمد بن محمد بن شمس العسقالني في االصل الغزي املولد واملنشأ
املوفأبي الحنفي الشيخ العالمة عال الدين أبو الحسن الشهير بجده .ولد ]23] .[896
سطرا ً[ 162] .أ[ ] 162ب[.
*علي بن محمد بن علي بن عبد اهلل بن مليك الحموي ثم الدمشقي القفاعي أديب العصر
الشيخ عال الدين .ولد ] [840مات ] 19] .[917سطرا ً[ 162] .ب[.
*علي بن محمد املصري املقري الحنفي الشيخ نور الدين بن القاصح .مات ]5] .[801
سطور[ 162] .ب[ إلى ] 163أ[.
*علي بن محمد بن عبد الوليد التركماني الحنفي الشيخ نور الدين أمني الحكم في الحسينية.
مات ] 9] .[631سطور[ 163] .أ[.
*علي بن محمد بن عبد املعطي املصري الحنفي الخطيب بالجامع الظاهري بالحسينية من
مصر القاضي األصل الفاضل نور الدين أبو الحسن بن الشيخ اإلمام الخطيب شرف الدين.
سمع من ] 9] .[740سطور[ 163] .أ[.
*علي بن العز الصالحي الحنفي خطيب جامع األفرم ونايب الحكم عن القاضي عماد

الطرسوسي .مات ] 12] .[746سطرا ً[ 163] .أ[ إلى ] 163ب[.
*علي بن القسم الشيخ اإلمام العالم الفقيه شهاب الدين املحدث الحنفي العجمي املعروف
بدهستني .ولد ] [727مات ][684؟؟؟ 9] .سطور[ 163] .ب[.
*علي بن علي بن محمد بن أبي العز الحنفي الصالحي العالمة صدر الدين بن عال الدين .ولد
] [731مات ] 14] .[792سطرا ً[ 163] .ب[ إلى ] 164أ[.
*علي بن علي بن محمد بن محمد بن وهيب بن عطا بن جبير بن جابر بن وهب قاضي القضاة
أبو الحسن بن قاضي القضاة عال الدين أبي الفضل بن القاضي شمس الدين أبي عبد اهلل
بن الشيخ شرف الدين أبي البركات املعروف بابن أبي العز األذرعي .ولد ] 01الذكورة[ مات
] 91املذكورة[ 35] .سطرا ً[ 164] .أ[ إلى ] 164ب[.
*علي بن قلح الشيخ نور الدين .مات ] 4] .[841سطور[ 164] .ب[.
*علي بن أحمد القابوني الحنفي اإلمام العالمة عال الدين .مات ] 6] .[858سطور[.
*علي بن محمد بن علي بن الفه الحنفي الشيخ عال الدين .ولد ] 5] .[801سطور[ 164] .ب[
إلى ] 165أ[.
*علي بن محمد بن قاضي سور الحنفي أحد عدول دمشق .املئة التاسعة 6] .سطور[165] .
أ[.
*علي بن محمد بن أبي بكر الحسيني الدمشقي الحنفي الشيخ اإلمام العالمة السيد عالي
الدين بن نقيب األشراف .ولد ] [852مات ] 20] .[910سطرا ً[ 165] .أ[ إلى ] 165ب[.
*علي بن محمد بن يعقوب بن ابراهيم بن النحاس األسدي الحلبي الحنفي عال الدين
الصاحب محي الدين .مات ] 9] .[733سطور[ 165] .ب[.
*علي بن محمد بن أبي العز بن صالح الحنفي القاضي عال الدين بن أقضى القضاة شمس
الدين .مات ] 9] .[774سطور[ 165] .ب[.
*علي بن محمد املشهور بأبي القسم بن محمد بن عثمان الدمشقي قاضي القضاة صدر الدين

بدمشق .مات ] 6] .[727سطور[ 165] .ب[.
*علي بن محمد بن أحمد الهاشمي الحلبي الحنفي شيخ الشيوخ عال الدين أبو الحسن بن
شيخ الشيوخ عماد الدين بن النقيب شهاب الدين .ولد ] 8] .[781سطور[ 165] .ب[ إلى
] 166أ[.
*عبد الوهاب بن عبد اللد بن موسى بن أبي شاكر بن احمد بن شرف الدولة بن الشيخ سيف
الدولة الصاحب الوزير تقي الدين بن الوزير فخر الدين بن الوزير تاج الدين بن علم الدين بن
تاج الدين القبطي األصل املصري الحنفي .مات ] 15] .[819سطرا ً[ 166] .أ[.
*عبد الوهاب بن عمر بن عبد املنعم بن هبة اهلل بن أمني الدولة الشيخ ظهر الدين الصاغاني
الحلبي الحنفي .ولد ]] .[646مات ] 12] .[725سطرا ً[ 166] .أ[ إلى ] 166ب[.
*عبد الوهاب بن محمد بن أحمد بن أبي بكر الطرابلسي الحنفي القاضي أمني الدين أبو
اليمن بن القاضي شمس الدين نزيل القاهرة .ولد ] [774 / 773مات ] 37] .[814سطرا ً[.
] 166ب[ إلى ] 167أ[.
*عبد الوهاب بن محمد بن طريف الحنفي الشيخ تاج الدين .ولد ] 9] .[760سطور[ 167] .أ[
إلى ] 167ب[.
*عبد الوهاب بن نصر اهلل بن الحسن القاضي تاج الدين املصري األصل الحنفي أخو
الصاحب بدر الدين ووالد القاضي شرف الدين .ولد ] [760مات ] 9] .[820سطور[167] .
ب[.
*علي بن محمد بن محمد بن أحمد بن أبي بكر القاضي صدر الدين أبو الحسن بن اإلمام
أمني الدين الدمشقي الحنفي الشهير بابن األدمي .ولد ] [768مات ] 66] .[816سطرا ً[.
] 167ب[ إلى ] 168ب[.
*علي بن محمد بن أبي بكر البدري الشيبي عال الدين بن الجمال إمام مقام الحنفية بمكة .مات
] 10] .[679أسطر[ 168] .ب[ إلى ] 169أ[.
*علي بن محمد بن أحمد بن محمود بن محمود أبو القسم بن الحلواني .مات ]4] .[443

سطور[ 169] .أ[.
*علي بن محمد بن الحسن الشيخ الفقيه الشريف نور الدين الركابي الحنفي وكان يعرف
بالفادوس .مات ] 11] .[708سطرا ً[ 169] .أ[.
*علي بن محمد بن أحمد بن حسن بن الزين الفنيسي القسطالني املكي الحنفي والزين جده.
ولد ] 34] .[798سطرا ً[ 169] .أ[ إلى ] 170أ[.
*علي بن محمد بن السيد الشريف العالمة عالم الشرق زين الدين أبو الحسن الجرجاني
الحنفي املعروف بالشريف الجرجاني .مات ] 20] .[814سطرا ً[ 170] .أ[" .وصنف كتبا ً
كثيرة ومن ذلك كتاب شرح التجريد للنصير الطوسي وحلة ملكه ،وشرح كتاب املفتاح
لسكاكي ،وشرح كتاب املواقف للعضد ،وكتب حاشية كبيرة على املشكاة وحاشية على
القطب ،وشرح الشمسية وحاشية على املطول ،وثالث حواشي على املختصر ،وحاشية على
الكشاف ،وصنف لولده في املنطق مقدمتني وهما الغرة والدرة".
*علي بن محمد بن حيدر النويزي الدمشقي الحنفي شيخ الشيوخ عال الدين أبو الحسن .ولد
] [690مات ]20] .[749سطرا ً[ 170] .أ[ إلى ] 170ب[.
*علي عبد الحميد املقدسي 3] .[745] .سطور[ 170] .ب[.
*علي بن أبي عبد اهلل محمد بن أحمد الرداوي الصحراوي .سمع من ] 5] .[740سطور[.
] 170ب[.
*علي بن موسى املدعو ياسني الطرابلسي املصري الحنفي الشيخ اإلمام العالمة عال الدين أبو
الحسن .وأذن له ] 69] .[940سطرا ً[ 170] .ب[ إلى ] 172أ[.
*علي بن موسى بن ابراهيم الشيخ اإلمام العالم العالمة عال الدين أبو الحسن بن مصلح
الدين .ولد ] [756مات ] 28] .[841سطرا ً[ 172] .أ[ إلى ] 172ب[.
*علي بن موسى الحنفي الشيخ عال الدين الشهير بالقرافي .مات ] 4] .[814سطور[172] .
ب[.

*علي بن موسى بن سليمن الكركي الحنفي الشيخ عال الدين .سمع من ] 12] .[685سطرا ً[.
] 172ب[ إلى ] 173أ[.
*علي بن يوسف بن الحسن بن محمد اإلمام الفقيه نور الدين أبو الحسن الزيدي الحنفي .ولد
] [709مات ] 25] .[772سطرا ً[ 173] .أ[ إلى ] 173ب[.
*علي بن يوسف بن أحمد بن عبد الدايم الشيخ اإلمام الفقيه عال الدين أبو الحسن .مات
] 6] .[749سطور[ 173] .ب[.
*عمر ابن ابراهيم املدعو أحمد واملكنى الشيخ زين الدين أبو حفص .قرأ على ]12] .[558
سطرا ً[ 173] .ب[ إلى ] 174أ[.
*عمر بن ابراهيم بن محمد بن أحمد بن نصر اهلل العنتاري األصل الصالحي الحنفي الشيخ
اإلمام املفيد العالم الزاهد زين الدين أبو حفص الشهير بجده األعلى .ولد ] [862مات
] 28] .[943سطرا ً[ 174] .أ[ إلى ] 174ب[.
*عمر بن ابراهيم بن محمد العلوي الزيدي الحنفي الكوفي النحوي أبو البركات .مات ].[539
] 8سطور[ 174] .ب[.
*عمر بن ابراهيم بن محمد بن عمر بن عبد العزيز بن محمد بن أحمد بن محمد بن هبة اهلل بن
أحمد بن يحيى بن زهير بن هرون بن موسى بن عيسى بن عبد اهلل بن أبي جراده نحمد بن
عامر العتيكي القاضي جمال الدين أبو القسم الحلبي ثم املصري املعروف بابن العديم .ولد
] [754مات ] 43] .[811سطرا ً[ 174] .ب[ إلى ] 175أ[.
* عمر ابن أحمد بن اسراييل البصروي الحنفيالشيخ زين الدين .ال يوجد تاريخ 6] .سطور[.
] 175أ[ إلى ] 175ب[.
*عمر ابن اسحق بن أحمد الغزنوي العالمة سراج الدين الهندي قاضي الحنفية بالقاهرة .مات
] 97] .[773سطرا ً[ 175] .ب[ إلى ] 177أ[" .شرح املغني ،وبديع ابن الساعاتي ،وشرح
الهداية ،وتائية ابن الفارض ...ألف الشامل فب الفقه فروع مجود\ة ،وكتاب زبدة األحكام في
اختالف األئمة األعالم ،وشرح البديع في أربع مجلدات ،وكتاب الغرة املنيفة في ترجيح مذهب

أبي حنيفة وكتابا ً في التصوف".
*عمر بن حازم بن عبد الغني بن حازم الجماعيلي املقدسي الحنفيالشيخ زين الدين بن
الحاج .مات ] 7] .[732سطور[ 177] .أ[ إلى ] 177ب[.
*عمر بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن محمود البسطامي زين الدين الحنفي .ولد
] [697مات ] 11] .[771سطرا ً[ 177] .ب[.
*عمر بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن جبريل العالمة نور الدين الطاملاني الحنفي .مات ].[690
] 8سطور[ 177] .ب[.
*عمر بن علي بن حجي الحنفي البسطامي .مات ] 8] .[837سطور[ 177] .ب[ إلى ]178
أ[.
*عمر بن علي بن عبد اهلل العباسي النساي الشريف أبو حفص .مات ] 12] .[858سطرا ً[.
] 178أ[.
*عمر بن علي بن فارس الشيخ سراج الدين الخياط الطواقي الحنفي املعروف بقاري الهداية.
مات ] 37] .[829سطرا ً[ 178] .أ[ إلى ] 179أ[.
*عمر بن قديد بن عبد اهلل القلمطاوي العالمة زين الدين أبو حفص بن األمير سيف الدين
الحنفي النحوي .ولد ] 16] .[789سطرا ً[ 179] .أ[.
*عمر بن محمد بن أبي بكر بن عبد القادر بن أبي بكر القاضي سراج الدين الرازي املصري
الحنفي .ولد ] [645مات ] 18] .[717سطرا ً[ 179] .أ[ إلى ] 179ب[.
*عمر بن محمد بن التراب الصالحي الحنفي .مات ] 6] .[909سطور[ 179] .ب[.
*عمر بن محمد بن أحمد بن اسماعيل بن محمد بن القمن النسفي السمرقندي الحافظ ذو
الفنون .مات ] 19] .[530سطرا ً[ 179] .ب[ إلى ] 180أ[.
*عمر بن محمد الطرابلسي الحنفي املفيد زين الدين .مات ] 4] .[813سطور[ 180] .أ[.
*عمر بن محمد وقال ابن حجر ابن عبد اهلل الهندي ثم املكي الحنفي الشيخ سراج الدين

املعروف بالقافي .مات ] 36] .[814سطرا ً[ 180] .أ[ إلى ] 180ب[.
*عمر بن محمد النعماني البغدادي الحنفي قاضي دمشق ومحتسبها نجم الدين الحنفي .مات
] 6] .[850سطور[ 180] .ب[.
*عمر بن محمد املدعو أحمد بن اسرايل الجرهمي الحنفي الشيخ زين الدين .سمع من ].[724
] 10سطور[ 181] .أ[.
*عمر بن محمد بن احمد الدمشقي الحنفي الشيخ زين الدين .سمع من ] 5] .[781سطور[.
] 181أ[.
*عمر بن محمد بن شاه ملك الحنفي الشيخ زين الدين .سمع من ] 8] .[712سطور[ 181] .أ[.
*عمر بن منصور بن عبد اهلل الشيخ سراج الدين البهادري الحنفي أحد خلفاء الحكم بالقاهرة.
ولد ] [762مات ] 13] .[834سطرا ً[ 181] .أ[ إلى ] 181ب[.
*عمر بن منصور بن سليمن العالمة سراج الدين القومي .مات ] 42] .[809سطرا ً[ 181] .ب[
إلى ] 182ب[.
*عمر بن يعقوب البلخي الحنفي الشيخ اإلمام العالم زين الدين .مات ] 7] .[826سطور[.
] 182ب[.
*عمر بن يوسف بن هاشم الدمشقي الحنفي الشيخ زين الدين .ال يوجد تاريخ 6] .سطور[.
] 182ب[.
*عمر بن نصر بن عبد الرحمن بن شيركوه الحنفي اإلمام شرف الدين .سمع من ]10] .[747
أسطر[ 182] .ب[.
]ذكر عيسى[

*عيسى ابن أحمد بن شرف الحنفي الشيخ شرف الدين .سمع من ] 4] .[677سطور[182] .
ب[.
*عيسى بن حجاج السعدي العالمة الشاعر الشطرنجي الحنفي .مات ] 11].[807سطرا ً[.

] 182ب[ إلى ] 183أ[.
*عيسى بن داود اإلمام العالمة سيف الدين أبو الروح البغدادي الحنفي الخوارزمي اإلمام
املصنف .ال يوجد تاريخ 12] .سطرا ً[ 183] .أ[.
*عيسى بن عبد اهلل بن صبرة املقدسي الشيخ شرف الدين .سمع من ] 10] .[633سطور[.
] 183أ[ إلى ] 183ب[.
*عيسى بن علي الفلوجي البغدادي الحنفي الشيخ العالمة شرف الدين أبو محمد .مات
] 9] .[867سطور[ 183] .ب[.
*عيسى بن علي بن ابراهيم بن محمد بن علي بن امللك العظيم عيسى بن امللك الزاهد داود بن
امللك املجاهد أسد الدين شيركوه بن محمد بن شيركوه بن شادي بن يعقوب بن مروان بن
أيوب الصالحي ثم العنابي ثم الدمشقي الحنفي األمير شرف الدين بن األمير علي .مات
] 48] .[939سطرا ً[ 183] .ب[ إلى ] 148ب[.
]حرف الغني[

*غانم بن محمد بن محمد بن محي بن سالم جالل الدين الخشبي املدني الحنفي .ولد ][741
مات ] 15] .[819سطرا ً[ 184] .ب[ إلى ] 185أ[.
*غازي بن الياس بن خليل الحنفي الشيخ شهاب الدين .سمع من ] 14] .[732سطرا ً[185] .
أ[.
]حرف الفاء[

*فاضل بن سليمان بن مبارك املجدلي الغزاوي الحنفي الفقيه كمال الدين .مات ]18] .[733
سطرا ً[ 185] .أ[ إلى ] 185ب[.
*فاضل ويقال فضل اهلل بن محمد النوربيشتى العالمة شارح املصابيح .ال يوجد تاريخ7] .
سطور[ 185] .ب[.
*فتح اهلل بن معتصم بن نفيس الداودي التبريزي فتح الدين الحنفي .ولد ] [759مات ].[816

] 60سطرا ً[ 185] .ب[ إلى ] 187أ[" .رأيت بخطه كتاب الطب الروحاني ألبي الفرج بن
الجوزي".
*فضل اهلل بن عبد الرحمن بن عبد الرزاق بن إبراهيم القاضي مجد الدين بن القاشي فخر
الدين الشهير بابن مكانس القبطي املصري الحنفي الشاعر املشهور .ولد ] [769مات
] 14] .[822سطرا ً[ 187] .أ[.
*فتيان بن علي بن فتيان األسدي الحنفي الشيخ شهاب الدين الشاغوري .ولد ] [502مات
] 187] .[615أ[.
*فتيان بن اسماعيل بن تمام السلمي الحنفي اإلمام تقي الدين .سمع من ] 6].[622سطور[.
] 187أ[ إلى ] 187ب[.
]حرف القاف[

*قاسم بن فزاكن الدمشقي الحنفي الشيخ الفاضل شرف الدين الؤذن بالجامع األموي .مات
] 6] .[894سطور[ 187] .ب[.
*قاسم بن فضلوبغا بن عبد اهلل الجمالي املصري الحنفي العالمة زين الدين .ولد ] [802مات
] 75] .[879سطرا ً[ 187] .ب[ إلى ] 189أ[" .وكتب مصنفات عديدة منها ،شرح درر البحار
للقونويفي اختالف املذاهب االربعة ،وشرح مخمسة الشيخ عبد العزيز الديريني بالعربية،
وشرح جامع األمرا في الفرايض ،وورقات إمام الحرمني ،وميزان النظر في املنطق البن سينا،
وكتب حواشي على شرح تصريف الغزي للسعد التفتازاني وعلى األندلسية في العروض،
وكتب تعليقة على املوطأ رواية محمد بن الحسن ،وكتب غريب أحاديث ،وشرح األقطع على
القدوري ،وخرج أحاديث االختيار ،وشرح املختارونية ...وألف كتاب تاج التراجم ...كتاب
الىثار برجال معاني اآلثار للطحاوي وكتاب الترجيح والتتصحيح على القدوري".
*قاسم بن محمد بن معروزف الرومي الحنفي شيخ السادة الحنفية .ولد ] [810مات ]6] .[887
سطور[ 189] .أ[.
*قاسم بن محمد بن عم الشيخ زين الدين بن العيني الشيخ زين الدين .مات ]6] .[918

سطور[ 189] .أ[.
*قانى يانى بن عبد اهلل الحمزاوي الجركسي الحنفي .مات ] 11].[863سطرا ً[ 189] .أ[ إلى
] 189ب[.
*فظلوبغا بن عبد اهلل املصري الحنفي املفتي زين الدين والد قاسم املذكور .مات ]4] .[808
سطور[ 189] .ب[.
*قوام بن عبد اهلل الرومي الحنفي الشيخ قوام الدين .مات ] 7] .[808سطور[ 189] .ب[.
]حرف الكاف[

*كافور بن عبد اهلل الدشتى الصالحي الحنفي شبل الدولة .سمع من ] 7] .[673سطور[.
] 189ب[.
*كشتغدي بن عبد اهلل املعري األمير جمال الدين املصري الحنفي .مات ] 10] .[690سطور[.
] 189ب[.
]حرف الالم[

*لطف اهلل بن عبد اهلل الحنفي الشيخ قوام الدين بن عبد اهلل احد الزهاد .مات ]8] .[758
سطور[ 190] .أ[.
*لولو بن عبد اهلل املسعودي األمير بدر الدين .مات ] 13] .[695سطرا ً[ 190] .أ[ إلى ]190
ب[.
*لولوء بن عبد اهلل بن أحمد الصواب بن أحمد بن عبد اهلل الدمشقي املقري الضرير الشيخ
الفقيه اإلمام العالم نجيب الدين أبو الدر .قرا على ] 6] .[662سطور[ 190] .ب[.
*لولو بن عبد اهلل القضاي الشيخ بدر الدين الحنفي 8] .سطور[ 190] .ب[.
]حرف امليم[

*املؤيد بن املوفق بن محمد بن الحسني بن أبي سعيد بن محمد بن علي الخاجي الخوارزمي.

ال يوجد تاريخ 8] .سطور[ 190] .ب[" .وله كتاب نثرة النثرة ،وشعري الشعر".
*ميسر بن مسلم بن سلمان الضرير الحنفي الشيخ العالم الفقيه .مات ] 3] .[736سطور[.
] 190ب[ إلى ] 191أ[.
*املبارك بن املبارك بن أبي األزهر الواسطي الضرير النحوي أبو بكر الوجيه بن البرهان .ولد
] [530مات ] 8] .[612سطور[ 191] .أ[.
]ذكر محمد[

*محمد بن ابراهيم بن يوسف الدمشقي الحنفي الشيخ شمس الدين .سمع من ]24] .[702
سطرا ً[ 191] .أ[ إلى ] 191ب[.
*محمد بن أحمد بن ناصر أبو عبد اهلل الخشوعي .سمع من ] 18] .[733سطرا ً[ 191] .ب[.
*محمد بن أحمد بن أبي بكر بن أحمد القاهري الحنفي الشهير والده بابن الخازن .ولد
] 5] .[775سطور[ 191] .ب[ إلى ] 192أ[.
*محمد بن أحمد بن أبي بكر الطرابلسي الحنفي القاضي شمس الدين .مات ]9] .[699
سطور[ 192] .أ[.
*محمد بن أحمد املصري أبو السعود شمس الدين يعرف بابن الشيخ البير .مات ]4] .[802
سطور[ 192] .أ[" .خرج األربعني النووية".
*محمد بن أحمد بن علي الرقي ثم الدمشقي الحنفي األعرج املقري العالمة شمس الدين.
مات ] 10] .[742أسطر[ 192] .أ[.
*محمد بن عمر األربلي الحنفي الشيخ مجد الدين أبو املعالي .سمع من ] 7] .[641سطور[.
] 192أ[ إلى ] 192ب[.
*محمد بن أحمد بن محمد بن جمعة بن سالم الدمشقي الصالحي الحنفي عز الدين املعروف
بابن حصن .ولد ] [742مات ] 10] .[818أسطر[ 192] .ب[.
*محمد بن أحمد املدعو علي بن محمد الزراتيني املقري الحنفي إمام الظاهرية البرقوقوية الشيخ

شمس الدين .ولد ] [747مات ] 7] .[825سطور[ 192] .ب[.
*محمد بن أحمد بن املبارك الحمري ]الحموي[ شمس الدين بن الخزرمي الحنفي .ولد قبل
] [760مات ] 5] .[827سطور[ 192] .ب[ إلى ] 193أ[.
*محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن محمد بن سعيد الضيا أبو البركات بن الشهاب بن
الضيا الهندي ثم املكي الحنفي .مات ] 5] .[830سطور[ 193] .أ[.
*محمد بن أحمد بن سليمان األذرعي الحنفي شمس الدين .مات ] 6] .[833سطور[193] .
أ[.
*محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن عمر بن محمدبن ثابت بن عثمان بن محمد بن عبد
الرحمن بن حيان بن ميمون بن محمود ويدعى الصديق بن حسان ويدعى العبد الريان بن
سمعان ويدعى أبا عجالن بن أبي دعالن يوسف ابن اسماعيل بن عماد ويكنى بابن زين
الدين بن النعمان أبي حنيفة بن ثابت بن زوطا الدمشقي الحنفي قاضي القضاة حميد
الدين أبو عبد اهلل بن قاضي القضاة تاج الدين أبي الفرج بن حسام الدين بن شجاع الدين
الفرغاني بن محي الدين بن شمس الدين بن ركن الدين بن أبي املكارم بن أبي الغنايم بن
أبي الفرج بن أبي الفضل بن أبي املحامد ميمون الشهير بابن قاضي بغداد .مات ]/ 867
 51] .[868سطرا ً[ 193] .أ[ إلى ] 194أ[.
*محمد بن أحمد بن عثمان الشيخ اإلمام شمس الدين القرمي املقدسي الحنفي .ولد ][726
مات ] 5] .[788سطور[ 194] .أ[.
*محمد بن أحمد بن محمد بن ابراهيم بن داود حازم الخطيب البارع شمس الدين بن الشيخ
شهاب الدين بن قاضي القضاة شمس الدين األذرعي الحنفي .ولد ] [738مات ]26] .[805
سطرا ً[ 194] .أ[ إلى ] 194ب[.
*محمد بن أحمد بن أبي بكر الشيخ شمس الدين التركماني .ال يوجد تاريخ 10] .سطور[.
] 194ب[" .شرح املغني للخبازي في مجلدين وسماه الكاشف املدني في شرح املغني ،وله
كتاب الوتر مجلد ،وكتاب الناسك ،واختصر تاريخ ابن خلكان وسماه الجنان".

*محمد بن أحمد الحموي الصرفي شمس الدين .مات ] 5] .[827سطور[ 194] .ب[ إلى
] 195أ[.
*محمد بن أحمد بن سليمن األذرعي الحنفي الشيخ شمس الدين .مات ] 7] .[833سطور[.
] 195أ[.
*محمد بن أحمد بن علي بن أحمد بن عثمن البقاعي األصل الدمشقي الشافعي ثم الحنفي
الشيخ اإلمام العالمة الهام صدر املدرسني برجع املستفيدين أبو البقا ابن املرحوم قاضي
املسلمني شهاب الدين .سمع من ] 13] .[948سطرا ً[ 195] .أ[.
*محمد بن أحمد بن أبي محمد بن أبي املجد الصالحي الحنفي املقري الشيخ ناصر الدين
أبو عبد اهلل .ولد ] [653مات ] 11] .[731سطرا ً[ 195] .أ[ إلى ] 195ب[.
*محمد بن أحمد بن محمد بن املعاريكي الصالحي الحنفي األخ في اهلل تعالى نجم الدين.
مات ] 12] .[923سطرا ً[ 195] .ب[.
*محمد بن أحمد بن محمد بن عبد اهلل بن الحسني بن أبي التايب بن أبي العيش بن أبي علي
األنصاري الدمشقي األصل املصري الحنفي املعروف بابن أبي التايب القاضي عز الدين.
ولد ] [775مات ] 25] .[846سطرا ً[ 195] .ب[ إلى ] 196أ[.
*محمد بن أحمد بن شبل الصالحي الحنفي بن الحنفي الشيخ كمال الدين بن شهاب الدين
الشهير قديما ً باسم جده وحديثا ً بابن قطارة .ولد ] 26] .[888سطرا ً[ 196] .أ[ إلى ]196
ب[.
*محمد بن أحمد الحجيني الحنفي الشيخ العالمة البركة شمس الدين أبو عبد اهلل .مات
] 4] .[861سطور[ 196] .ب[.
*محمد بن أحمد بن الضيا محمد بن محمد بن سعيد الصاغاني املكي الحنفي الشهير بابن
الضياء وجده سعيد وهو ابن عمر بن يوسف بن علي بن اسماعيل .ولد ] [789مات ].[854
] 54سطرا ً[ 196] .ب[ إلى ] 197ب[" .وألف املشرع في شرح املجمع أربع مجلدات ،والبحر
العميق في مناسك الحج للبيت العتيق أربع مجلدات ،وتنزيه املسجد الحرام من جهلة العوام

مجلدين ،وشرح مقدمة الغزنوي في مجلدين وسماه األدب املعنوي في شرح مقدمة الغزنوي،
وشرح قطعة من أول اليزدوي وقطعة من الكافي ،وشرح الوافي مبسوطا ً ومختصرا ً".
*محمد بن أحمد بن الضيا املكي الحنفي .ولد ] [791مات ] 34] .[858سطرا ً[ 197] .ب[
إلى ] 198ب[.
*محمد بن أحمد بن عبد اهلل بن املهاجر القاضي شمس الدين الحلبي الحنفي ثم الشافعي.
مات ] 10] .[794أسطر[ 198] .ب[.
*محمد بن أحمد بن محمود قاضي القضاة شمس الدين بن قاضي القضاة شهاب الدين
الدمشقي املعروف بابن الكشك قاضي قضاة دمشق .ولد ] [810مات ] 9] .[840سطور[.
] 198ب[.
*محمد بن أحمد بن اسماعيل بن العز الحنفي القاضي محي الدين بن نجم الدين.مات
] 6] .[808سطور[ 199] .أ[.
*محمد بن أحمد بن محمد البخاري األصل املكي الحنفي السيد نجم الدين أبو البقا باملوحدة
بن موالنا املرحوم العالمة املحدث شهاب الدين صاحبنا ولي السيد نجم الدين .ولد ].[912
] 11سطرا ً[ 199] .أ[.
*محمد بن أحمد بن محمد املصري الحنفي .مات ] 10] .[802سطور[ 199] .أ[".كتب على
األربعني النووية شرحا ً حسنا ً".
*محمد بن أحمد بن محمد بن عمر الدمشقي الحنفي الشيخ عماد الدين عرف بابن العفيف.
سمع من ] 5] .[669سطور[ 199] .أ[ إلى ] 199ب[.
*محمد بن أحمد الحموي الحنفي القاضي ناصر الدين بن القاضي شهاب الدين .أنشدني
في ] 13] .[792سطرا ً[ 199] .ب[.
*محمد بن أحمد بن محمد الهروي الحامي الحنفي الشيخ شمس الدين املعروف باألمني.
سمع من ] 20] .[953سطرا ً[ 199] .ب[ إلى ] 200أ[.

*محمد بن أدبك الخزندار الحنفي املسند الفقيه ناصر الدين أبو عبد اهلل .مات ]9] .[765
سطور[ 200].أ[.
*محمد بن أبي البركات بن أحمد بن علي بن محمد بن عمرو جمال الدين بن سعد الدين
الجبرتي الحنفي سياج الغسالم ولسطان املسلمني ببالد الحبشة .مات ] 67] .[835سطرا ً[.
] 200أ[ إلى ] 201ب[.
*محمد بن أبي بكر بن محمد بن عثمن بن أحمد بن عمر بن سالمة الباجياري املارديني
الحلبي الحنفي الشهير بجده ابن سالمة بدر الدين ابو عبد اهلل .ولد ]63] .[758 / 755
سطرا ً[ .مات ] 201] .[837ب[ إلى ] 202ب[]" .الؤلف رأى له مؤلفني[ هما كتاب وسيلة
الوصول إلى معرفة حديث الرسول ،وكتاب النواب في تفسير فاتحة الكتاب".
*محمد بن أبي بكر بن عمر بن محمد بن قاضي املمالك الثانية التركية برهان الدين أبو عبد
اهلل السمرقندي النوشاجادي البخاري الحنفي .ولد ] [643مات ] 12] .[723سطرا ً[202] .
ب[ إلى ] 203أ[.
*محمد بن أبي بكر بن اسماعيل بن سليمان بن أحمد الصفوي ...العالمة شمس الدين .قرأ
على ] 13] .[76سطرا ً[ 203] .أ[.
*محمد بن أبي الغنايم بن أبي الحسن الرقي الحنفي الشيخ بدر الدين .سمع من ]10].[685
سطور[ 203] .أ[ إلى ] 203ب[.
*محمد بن أبي القسم الخورزمي زين املشايخ البقال .ال يوجد تاريخ 10] .أسطر[203] .
ب[".له كتاب شرح االسماء الحسنى ،وكتاب أسرار الكتب ،وكتاب مفتاح التنزيل ،وكتاب
الترغيب في العلم ،وكتاب أذكار الصالة ،وكتاب الهداية في املعاني والبيان ،وكتاب التنبيه
على إيجاز القرآن ،وتفسير".
*محمد بن أبي القسم بن اسعد بن عبد الحكيم الحنفي] .سمع من ] 7] .[605سطور[.
] 203ب[.
*محمد بن أبي يزيد بن برادبك بن أرخف بن عثمن األمير غياث الدين الحنفي املعروف

بكرشي متملك برصا وغيرها من بالد الروم .مات ] 9] .[824سطور[ 203] .ب[ إلى ]204
أ[.
*محمد بن الياس الرومي الحنفي الشيخ تاج الدين .سمع من ] 6] .[705سطور[ 204] .أ[.
*محمد بن أنس بن أبي بكر بن يوسف الشيخ اإلمام العالم ناصر الدين أبو عبد اهلل الفقيه
الحنفي .مات ] 14] .[809سطرا ً[ 204] .أ[.
*محمد بن اسماعيل بن يوسف بن عثمن الحلبي الحنفي الشيخ شمس الدين الناسخ املقري.
مات ] 7] .[814سطور[ 204] .أ[ إلى ] 204ب[.
*محمد بن اسماعيل بن موسى الحسيني الحنفي الشريف تقي الدين بن الشريف سيف
الدين .مات ] 21] .[731سطرا ً[ 204] .ب[ إلى ] 205أ[.
*محمد بن ابراهيم بن يوسف بن القاضي شمس الدين بن عبد اهلل الحنفي الشيخ األصيل
املسند شمس الدين ابو علي .سمع من ] 10] .[793سطور[ 205] .أ[.
*محمد بن ابراهيم بن محمد بن أبي عامر الغزي الدمشقي الحنفي العالمة شمس الدين أبو
الفضل بن املرحوم صارم الدين أبي عامر .ولد ] [825مات ] 18] .[897سطرا ً[ 205] .أ[
إلى ] 205ب[.
*محمد بن ابراهيم بن أحمد بن أبي بكر الفقيه املحدث النحوي الصفوي جمال الدين ابو
املحاسن املصري االصل املكي املولد واملنشأ والدار والوفاة الحنفي املعروف باملرشدي .ولد
] [770مات ] 13].[839سطرا ً[ 205] .ب[.
*محمد بن إبراهيم الشيخ الغمام العالم العالمة شمس الدين االقصري الحنفي شيخ املدرسة
األيتمشية .مات ] 12] .[797سطرا ً[ 205] .ب[ إلى ] 206أ[.
* محمد بن ابراهيم بن موسى الصفدي الصالحي الشيخ اإلمام املعمر الزاهد شمس الدين
ابو عبد اهلل .ولد ] [850مات ] 13] .[902سطرا ً[ 206] .أ[.
*محمد بن ابراهيم بن أحمد االكرم العثماني الحنفي االخ االصيل شمس الدين أخو القاضي

كريم الدين عبد الكريم املتقدم .مات ] 22] .[930سطرا ً[ 206] .أ[ إلى ] 206ب[.
*محمد بن ابراهيم بن احمد بن عنية الحنفي الفقيه شمس الدين] .سمع من ]14] .[767
سطرا ً[ 206] .ب[ إلى ] 207أ[.
*محمد بن ابراهيم بن علي بن احمد بن علي بن يوسف بن ابراهيم الدمشقي القاضي أمني
الدين بن القاضي برهان الدين الشهير بابن عبد الحق الحنفي ويعرف بابن قاضي الحصن.
مات ] 9] .[776سطور[ 207] .أ[.
*محمد بن ابراهيم بن أحمد بن ابي بكر بن عبد الوهاب الغزي االصل املكي الحنفي الشهير
باملرشدي العالمة جمال الدين ابو املحاسن .ولد ] [970مات ] 46] .[839سطرا ً[ 207] .أ[
إلى ] 208أ[.
*محمد بن ابراهيم بن علي بن أحمد بن علي بن يوسف بن ابراهيم القاضي أمني الدولة أبو
عبد اهلل بن قاضي القضاة برهان الدين أبي اسحق الدمشقي الحنفي الشهير بابن عبد
الحق .مات ] 8] .[776سطور[ 208] .أ[.
*محمد بن ابراهيم بن سنكى بن ايوب بن قراجا املقري بن يوسف الشيخ اإلمام الفقيه املقري
القاضي حافظ ابو عبد اهلل بن تاج الدين أبي اسحق القيصري الحلبي الحنفي .مات
] 7] .[780سطور[ 208] .أ[.
*محمد بن ابراهيم بن محمد الشيخ الغمام البارع االديب بدر الدين البستكي الظاهري مذهبا ً
الحنفي .مات ] 54] .[830سطرا ً[ 208] .ب[ إلى ] 209أ[.
*محمد بن ابراهيم بن بوريه البخاري امللقب بنيرة .حج في ] 10] .[803أسطر[ 209] .أ[ إلى
] 209ب[.
*محمد بن ابراهيم بن عبد اهلل بن عبد القادر الصالحي الحنفي الولد شمس الدين أبو الفضل
بن املولي برهان بن شيخنا جمال الدين الشهير بابن الحصري .ولد ] 14] .[931سطرا ً[.
] 209ب[.
*محمد بن أسعد بن محمد الحنفي املؤدب الشيخ شمس الدين .مات ] 10] .[720أسطر[.

] 209ب[ إلى ] 210أ[.
*محمد بن ثابت بن ثابت بن ثابت بن ثلثا الدمشقي الحنفي الشيخ شمس الدين .سمع من
]7] .[724سطور[ 210] .أ[.
*محمد بن جبريل املصري الحنفي الشيخ شمس الدين أحد جماعة شيخ الزمان الكمال بن
الهمام .مات ] 10] .[855أسطر[ 210] .أ[.
*محمد بن جالل بن أحمد بن يوسف التركماني األصل شمس الدين بن البناني الحنفي .ولد
] [770مات ] 18] .[818سطرا ً[ 210] .أ[ إلى ] 210ب[.
* محمد بن جمعة الشيخ العالمة شيخ القبة بتربة يشبك باملطرية الحنفي .مات ]7] .[914
سطور[ 210] .ب[.
*محمد بن حسن الحنفي الصوفي .مات ] 16] .[847سطرا ً[ 210] .ب[ إلى ] 211أ[.
*محمد بن الحسن أبو بكر املتكلم األصولي األديب النحوي الواعظ األصبهاني .مات ].[406
] 4سطور[ 211] .أ[.
*محمد بن الحسن بن سباع الجدامي املعروف بابن الصايغ الدمشقي .ولد ]8] .[645
سطور[ 211] .أ[ إلى ] 211ب[" .شرح مقصورة ابن دريد في مجلدين ،وشرح ملحمة
اإلعراب ،واختصر الصحاح ،ونظم قصيدة على وزن الهيتية عدتها أفا بيت".
*محمد بن حمزة بن محمد بن محمد الرومي العالمة شمس الدين الحنفي املعروف بالقنوي.
ولد ] [751مات ] 29] .[834سطرا ً[ 211] .ب[ إلى ] 212أ[" .وله مصنف في أصول الفقه
جمع فيه املنار والنردوي وغيرهما".
*محمد املدعو ابراهيم بن حمزة بن أبي بكر بن يحيى بن أحمد بن حصن بن فياض بن سوار
بن عنام بن مدركة بن ثعلبة بن يعقوب بن مسلم بن يعقوب بن ابي جميل بن محمد بن موسى
بن الزيني بن عبد اهلل الجواد بن اإلمام جعفر الطيار بن أبي طالب بن عبد املطلب الهاشمي
الجعفري الحنفي السيد برهان الدين بن السيد عز الدين .ولد ] [777مات ]23] .[888

سطرا ً[ 212] .أ[ إلى ] 212ب[.
*محمد بن خليل بن هالل عز الدين الحاجري الحلبي الحنفي .ولد ] [747مات ]/ 824
79] .[825سطرا ً[ 212] .ب[ إلى ] 214أ[.
*محمد بن خليل بن ابراهيم بن عبد اهلل الصالحي الحنفي أبو الوفا بن أبي الصفا .ولد
]10] .[833أسطر[ 214] .أ[.
*محمد بن خليل املدعو خالد بن سليمن بن محمد الكركي الحنفي القاضي شمس الدين
الطرابلسي .أجاز ] 5] .[882سطور[ 214] .أ[.
*محمد بن عبد الباقي بن عبد اهلل الحنفي الشيخ شمس الدين .سمع من ] 9] .[621سطور[.
] 214أ[ إلى ] 214ب[.
*محمد بن داود القاضي شمس الدين بن امللك الحافظ .مات ] 10] .[734أسطر[ 214] .ب[.
*محمد بن ثور بن مصطفى الرومي الحنفي الشيخ الفقيه الصالح بقية السلف صاين الدولة.
مات ] 9] .[730سطور[ 214] .ب[.
*محمد املدعو علي بن درويش علي بن محمد بن علي البخاري الحنفي مال شمس الدين .ال
يوجد تاريخ 4] .سطور[ 214] .ب[.
*محمد بن رسوال بن أحمد بن يوسف قاضي القضاة شمس الدين بن العالمة جالل الدين
التركماني في األصل املصري املولد والدار املعروف بابن النباتي .مات ] 9] .[818سطور[.
] 215أ[.
*محمد بن رمضان بن منصور اإلمامي الدمشقي الحنفي الشيخ اإلمام العالم العالمة املفنن
الزاهد العابد شمس الدين أبو تراب .مات ] 36] .[922سطرا ً[ 215] .أ[ إلى ] 215ب[.
*محمد بن سعد بن الديري العالمة بدر الدين الحنفي شيخ املؤيدية .مات ]10] .[914
أسطر[ 215] .ب[ إلى ] 216أ[.
*محمد بن سعد بن محمد بن عبد اهلل بن سعد بن أبي بكر بن مصلح بن ابي بكر بن سعد

املقدسي الحنفي القاضي شمس الدين بن الديري .مات ] 23] .[827سطرا ً[ 216] .أ[ إلى
] 216ب[.
*محمد بن سعد املصري الحنفي اإلمام العالمة الصالح الكاتب شمس الدين بن العالمة سعد
الدين .مات ] 29] .[867سطرا ً[ 216] .ب[ إلى ] 217أ[.
*محمد بن سعد بن رمضان بن إبراهيم الشيخ تاج الدين أبو عبد اهلل الشهير بالوزان الحلبي
الدمشقي الحنفي .ولد ] [568مات ] 9] .[650سطور[ 217] .أ[.
*محمد بن سليمان بن سعد بن سعيد الشيخ اإلمام العالمة شمس الدين املشهور في القاهرة
بمحي الدين أبو عبد اهلل الكافنجي الحنفي .ولد ] 37] .[809 / 801سطرا ً[ 217] .أ[ إلى
] 217ب[" .وصنف عدة مصنفات منها ،كتاب املحاكمات في شروح الكشاف ،وكتب على
حاشية الكشاف ،وشرح الهداية في الفقه ،وكتب على تلجيص الجامع الكبير ،وعلى مجمع
البحرين في الفقه ،وعلى تفسير القاضي البيضاوي ،وعلى املطول في املعاني والبيان ،وعلى
شرح املواقف في علم الكالم ،وعلى شرح الجغميني في علم الهيئة ،وعلى شرح العضد في
أصول الفقه ،وشرح أبيات كتاب الضوء واملتوسط في النحو ...وشرح القواعد الكبرى البن
شام ،وصنف كتاب األنوار في كلمتي الشهادة ،وكتب أيضا ً رسالة في أبحاث الجاللة
وسماها جواب األنظار  ...و اإلشراق في مراتب الطباق ،وطنف كتاب منازل األرواح في
أحوال النفس".
*محمد بن سليمان بن صقر الشيخ شمس الدين املعروف بخزيمة .سمع من ]5] .[722
سطور[ 217] .ب[ إلى ] 218أ[.
*محمد بن سليمن بن داود املعري الحنفي الشيخ شمس الدين .سمع من ] 8] .[716سطور[.
] 218أ[.
*محمد بن سليمان اإلمام العالم املفنن وجيه الدين الرومي القونوي الحنفي إمام الربوة
بدمشق .مات ] 8] .[699سطور[ 218] .أ[.
*محمد بن سلطان الدمشقي الصالحي الحنفي القاضي كمال الدين الشهير بوالده .ولد
] [852مات ] 37] .[932سطرا ً[ 218] .أ[ إلى ] 219أ[" .وجمع منسكا ً في مجلد سماه

تشويق الساجد لزيارة املساجد".
*محمد بن شيل الدمشقي القبيباتي الحنفي الفاضل ناصر الدين .مات ] 10] .[837أسطر[.
] 219أ[.
*محمد بن شاه بن الشيخ شمس الدين القناري الرومي الحنفي 14] .سطرا ً[ 219] .أ[ إلى
] 219ب[.
*محمد بن شريف بن يوسف الشيخ الكاتب الحنفي شرف الدين املعروف بابن الوحيد .مات
] 34] .[911سطرا ً[ 219] .ب[ إلى ] 220أ[.
*محمد بن صالح بن ابراهيم بن أبي بكر الحافظي الحنفي الشيخ شمس الدين بن شرف
الدين .سمع من ] 5] .[707سطور[ 220] .أ[.
*محمد بن صدقة بن سرعان الزبيدي اليماني الحنفي .مات ] 5] .[821سطور[ 220] .أ[.
*محمد بن طغلق شاه السلطان األعظم أبو املجاهد صاحب دهيلي وسلير مملكته الهند
والسند ومكران واملعبر .ال يوجد تاريخ 31] .سطرا ً[ 220] .أ[ إلى ] 220ب[.
*محمد بن عرفة بن مسعود الحنفي .سمع من ] 9] .[630سطور[ 220] .ب[ إلى ] 221أ[.
*محمد بن عبد البر بن محمد بن الشحنة الحلبي األصل ثم الناصري الحنفي القاضي فخر
الدين بن قاضي القضاة شيخ اإلسالم سري الدين بن قاضي القضاة وكاتب األسرار
بالقاهرة محب الدين .سمع من ] 46] .[922سطرا ً[ 221] .أ[ إلى ] 222أ[.
*محمد بن عبد الحليم الرقي الحنفي املعمر الصالح الزاهد شمس الدين النقيب .مات ].[750
] 21سطرا ً[ 222] .أ[.
*محمد بن عبد الرحمن بن علي التفهتي الحنفي القاضي شمس الدين بن قاضي القضاة زين
الدين .مات ] 9] .[849سطور[ 222] .أ[ إلى ] 222ب[.
*محمد بن عبد الرحمن بن سلطان التميمي الحنفي إمام مسجد البياطرة الفقيه .مات ].[695
] 3سطور[ 222] .ب[.

*محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر السراج الزبيدي أحد الفضال يكنى أبا يزيد .مات ].[774
] 17سطرا ً[ 222] .ب[.
*محمد بن عبد الرحمن بن علي بن أبي الحسن الزمردي الشيخ شمس الدين الصايغ النحوي
الحنفي .ولد ] [708مات ] 44] .[777سطرا ً[ 222] .ب[ إلى ] 223ب[" .ومن تصانيفه،
شرح األلفية في مجلدين ،وشرح الشارق في ست مجلدات ...والتذكرة النحوي ،واملباني في
املعاني ،واملنهج القويم في القرآن العظيم ،والثمر الجني في األدب السني ،والغمز على
الكنز ،واالستدراك على املغني البن هشام ...التعليقة في املسايل ]املسائل[ الدقيقة ،ومجموع
الفوايد ومنبع الفرايد سبعة عشر مجلدا ً ،وشرح البردة".
*محمد بن عبد الرحمن بن سلطان التميمي الحنفي الفقيه شمس الدين أبو عبد اهلل .مات
] 8] .[695سطور[ 223] .ب[.
*محمد بن عبد الرحمن بن عبد العظيم الرفتاوي الحنفي األعرج الفقيه عز الدين .مات ].[731
] 31سطرا ً[ 223] .ب[ إلى ] 224أ[.
*محمد بن عبد الرحمن بن أحمد الحسباني الصالحي الحنفي األخ في اهلل تعالى الشيخ
حافظ الدين بن قاضي القضاة الحنفية زين الدين املتقدم ذكره .مات ] 21] .[949سطرا ً[.
] 224أ[ إلى ] 224ب[.
*محمد بن عبد الرحمن بن عمر العالمة قاضي القضاة جالل الدين القزويني .ولد ] [666مات
] 23] .[739سطرا ً[ 224] .ب[ إلى ] 225أ[]" .له[ تلخيص املفتاح في املعاني والبيان
وشرحه وسماه اإليضاح ...التدر االرجاني من شعر االرجاني".
*محمد بن عبد الرحمن بن الخضر بن محمد بن العماد قاضي القضاة حسام الدين املصري
الدمشقي الصالحي الحنفي ويعرف بابن بريطع .ولد ] [811مات ] 48] .[874سطرا ً[.
] 225أ[ إلى ] 226أ[" .وشرح القدوري للمزاهدي ،واملعلقات التسعة وشرحها ،وأكثر من مية
مجلد...وعمل منظومة في الفقه".
*محمد بن عبد الرحمن بن علي بن أحمد بن هالل بن ]عثمن[ بن عبد الرحمن الدمشقي قاضي
الحنفية .ولد ] [841مات ] 54] .[909سطرا ً[ 226] .أ[ إلى ] 227أ[" .ألف كتاب دليل

املحتار في مشكالت املختار".
*محمد بن عبد الرحمن بن علي العالمة شمس الدين أبو عبد اهلل املصري الحنفي الشهير بابن
الصايغ .ولد ] [707 / 704مات ] 37] .[776سطرا ً[ 227] .أ[ إلى ] 228أ[" .من
مصنفاته ،التعليقة في املذاهب الدقيقة على مذهبه أربع مجلدات ،وكتاب مجمع الفوايد ومنبع
الفرايد سبع عشرة مجلد ،والباني في املعاني ،والنهج القويم في فوايد تتعلق بالقرآن الكريم،
والتمر الجني في األدب السني ،والرقم على البردة ،والغمز على الكنز في الفقه ،وشرح ألفية
ابن مالك في النحو ،وشرح مشارق األنوار في الحديث ،والوفاه في إعراب ال إله إال اهلل ،والرد
على املغني في اإلعراب البن هشام ،وزهر األكمام في أحاديثه عليه السالم".
*محمد بن عبد الرحمن البلخي الحنفي املدعو بمال نظر .سمع من ] 7] .[953سطور[226] .
أ[.
*محمد بن عبد الرحيم بن علي بن الحسن بن محمد بن عبد العزيز بن محمد الحنفي شمس
الدين املعروف بابن القرات ]الفرات[ .ولد ] [735مات ] 33] .[807سطرا ً[ 228] .أ[ إلى
] 228ب[" .وكان لهجا ً بالتاريخ فكتب تاريخا ً كبيرا ً جدا ً ،بَّيض بعضه فأكمل منه املاية الثامنة
ثم السابعة ثم السادسة ثم هكذا ،صنع من نحو عشرين مجلدا ً ،ثم شرع في الخامسة وشرع
في تبيض املاية الرابعة فأدركته الوفاة ...وألف كتاب أنيس العاقل وتنبيه الغافل".
*محمد بن عبد الكريم بن عبد النور بن منير بن عبد الكريم بن علي بن عبد الحق بن عبد
الصمد بن عبد النور الحلبي األصل الحنفي أبو عبد اهلل بن ابي محمد تقي الدين بن
الحافظ العالمة قطب الدين .ولد ] [711مات ] 12] .[772سطرا ً[ 228] .ب[ إلى ] 229أ[.
*محمد بن عبد الكريم بن عبد العزيز بن عبد الرحمن القرشي الكناني الحنفي الشيخ معني
الدين أبو عبد الكريم شبط الشيخ بها الدين القرشي .سمع من ] 15] .[736سطرا ً[229] .
أ[.
*محمد بن عبد اهلل بن محمد بن علي بن حماد بن ثابت بن أبي حنيفة العامولي اللخمي...
الشيخ اإلمام القدوة املفتي الشهيد شمس الدين أبي عبد اهلل بن اإلمام الرباني أبي
الحسن .ولد ] [704مات ] 38] .[768سطرا ً[ 229] .أ[ إلى ] 230أ[.

*محمد بن عبد اهلل بن محمد بن ابراهيم الواني الحنفي الحافظ أمني الدين بن الحافظ شرف
الدين .مات ] 6] .[749سطور[ 230] .أ[.
*محمد بن عبد اهلل الدمديسي املصري الحنفي قاضي القضاة شمس الدين] .ولد[ ]6] .[920
سطور[ 230] .أ[.
*محمد بن عبد اهلل بن علي بن عثمن بن ابراهيم بن مصطفى بن سليمن العالمة قاضي
القضاة صدر الدين أبو عبد اهلل بن قاضي القضاة جمال الدين بن قاضي القضاة عال الدين
بن الشيخ فخر الدين التركماني املارداني الحنفي قاضي قضاة الديار املصرية .ولد ][743
مات ] 23] .[776سطرا ً[ 230] .أ[ إلى ] 230ب[.
*محمد بن عبد اهلل األخيمي قاضي القضاة شيخ اإلسالم ناصر الدين الحنفي .مات ].[902
] 11سطرا ً[ 230] .ب[.
*محمد بن عبد اهلل بن عيسى بن اسماعيل الحجيني الصالحي الحنفي القاضي بها الدين.
ولد ] [843مات ] 16] .[904سطرا ً[ 230] .ب[ إلى ] 231أ[.
*محمد بن عبد اهلل بن محمد البلقيني الحنفي املحدث قاضي املسلمني شرف الدين أبو عبد
اهلل .قدم علينا ] 6] .[922سطور[ 231] .أ[.
*محمد بن عبد اهلل الحجيني الحنفي امللقب بالقطعة كان أكثر الحنفية معرفة بالفروع مع جمود
ذهنه .مات ] 10] .[816أسطر[ 231] .أ[ إلى ] 231ب[.
*محمد بن عبد اهلل بن سوغان الزيدي الحنفي .تولي ]توفي ؟؟[ ] 6] .[822سطور[ 231] .ب[.
*محمد بن عبد اهلل الرومي الحنفي صدر الدين بن الجمال .مات ] 8] .[825سطور[231] .
ب[.
*محمد بن عبد اهلل الكماخي األصل املصري الحنفي القاضي محب الدين .مات ]9] .[864
سطور[ 231] .ب[.
*محمد بن عبد اهلل الصغوي الهندي ثم الدمشقي .مات ] 11] .[776سطرا ً[ 231] .ب[ إلى

] 232أ[.
*محمد بن عبد اهلل بن عبد اهلل الحوراني األصل الصالحي ثم الدمشقي الحنفي األخ في اهلل
تعالى األوحد شمس الدين الشهير بابن حميص قديما ً وبابن الفرا حديثا ً .مات ]39] .[941
سطرا ً[ 232] .أ[ إلى ] 232ب[.
*محمد بن عبد اهلل بن سعد بن أبي بكر بن مصلح بن أبي بكر بن سعد العبيسي املقدسي
الديري نسبته إلى دير بقرية سردا من جبل نابلس الحنفي العالمة قاضي القضاة شمس
الدين .ولد ] .[748 / 745 / 744 / 743 / 742مات ] 66] .[827سطرا ً[ 232] .ب[ إلى
] 234أ[.
*محمد بن عبد اهلل العالمة قاضي القضاة بدر الدين أبو عبد اهلل بن الشيخ تقي الدين الشبلي
الدمشقي الحنفي قاضي قضاة طرابلس .ولد ] [712مات ] 29] .[769سطرا ً[ 234] .أ[
إلى ] 234ب[" .وله مصنفات منها كتاب آكام املران في أحكام الجان ،وكتاب األوايل ،وشرح
القدوري وسماه الينابيع في معرفة األصول والتقاريع ...وألف التذكرة الوفية بأعالم الحنفية...
وألف مناقب أبي حنيفة".
*محمد بن عبد اهلل بن عقبة البصروي الحنفي الشيخ شمس الدين بن جمال الدين .مات
] 9] .[738سطور[ 234] .ب[ إلى ] 235أ[.
*محمد بن عبد اهلل القاضي شمس الدين القرمي الحنفي قاضي العسكر بالديار املصرية
وأحد خصا امللك الظاهر برقوق .مات ] 8] .[789سطور[ 235] .أ[.
*محمد بن عبد اهلل بن علي بن عثمان بن إبراهيم بن مصطفى القاضي صدر الدين بن
التركماني بن القاضي جمال الدين بن القاضي عال الدين .ولد ] [743مات ]20] .[776
سطرا ً[ 235] .أ[ إلى ] 235ب[.
*محمد بن عبد اهلل بن محمود املدعو جار اهلل أبو الثنا النيسابوري الحنفي .مات ]29] .[782
سطرا ً[ 235] .ب[ إلى ] 236أ[.
*محمد بن عبد املحسن بن عبد العفيف الحنفي الشيخ شمس الدين .سمع من ]3] .[733

سطور[ 236] .أ[.
*محمد بن عثمن بن سليمن بن رسول بن أمير يوسف بن خليل بن نوح القاضي محب الدين
بن الشيخ شرف الدين الكرادي .ولد ] [780مات ] 158] .[847سطرا ً[ 236] .أ[ إلى ]239
أ[.
*محمد بن عثمان بن الصيفي البصروي الحنفي األمير الصاحب الوزير نجم الدين .مات
] 6] .[723سطور[ 239] .أ[ إلى ] 239ب[.
*محمد بن موسى بن علي بن األقرب الحلبي الحنفي الشيخ شمس الدين بن فخر الدين .مات
] 12] .[770سطرا ً[ 239] .ب[.
*محمد بن عثمن بن عمر البغدادي الحنفي الشيخ شمس الدين أبو عبد اهلل املعيد باملدرسة
املظفرية .ال يوجد تاريخ 10] .سطور[ 239] .ب[.
*محمد بن علي بن الحسن بن محمد البزوري الحنفي الشيخ جمال الدين .سمع من ].[704
] 6سطور[ 239] .ب[ إلى ] 240أ[.
*محمد بن علي بن أبيك بن عبد اهلل السروجي اإلمام الحافظ املفيد البارع شمس الدين أبو
عبد اهلل املصري الحنفي .ولد ] 22] .[714سطرا ً[ 240] .أ[.
*محمد بن علي بن بكر بن بحتر الدمشقي الحنفي الشيخ شرف الدين بن نور الدين .ال يوجد
تاريخ 6] .سطور[ 240] .أ[ إألى ] 240ب[.
*محمد بن علي بن أحمد الجعفري الحنفي السيد الشريف العالم العالمة القاضي بدر الدين.
مات ] 6] .[844سطور[ 240] .ب[.
*محمد بن علي بن عمر بن علي الصفدي الحنفي قاضي القضاة شمس الدين ابو عبد اهلل.
ولد ] [775مات ] 10] .[852أسطر[ 240] .ب[.
*محمد بن علي بن أحمد بن علي بن أحمد بن محمد بن األعز البكري الشهروردي أص ً
ال
البغدادي مولدا ً الحنفي مذهبا ً العالم الفقيه العدل املفتي فخر الدين .ولد ] [686مات ].[761

] 11سطرا ً[ 240] .ب[ إلى ] 241أ[.
*محمد بن علي بن هاشم بن جبريل الدمشقي الحنفي اإلمام العالم الفقيه العدل الرضي
شمس الدين .مات ] 5] .[731سطور[ 241] .أ[.
*محمد بن عمر بن عثمن بن محمد املصري الحنفي العالمة شمس الدين .ال يوجد تاريخ22] .
سطرا ً[ 241] .أ[ إلى ] 241ب[" .صنف كتاب نزهة املشتاق في علم االخالق ،وكتاب نزهة
أولي األلباب في وطايف اآلداب] ...وكتاب[ نزهة الشوق إلى معرفة الحقوق".
*محمد بن عمر الغزي الدمشقي الحنفي الشيخ شمس الدين .مات ] 32] .[908سطرا ً[.
] 241ب[ إلى ] 242أ[.
*محمد بن غياث بن خواصكي السمرقندي الحنفي مال شمس الدين .سمع من ]8] .[953
سطور[ 242] .أ[.
*محمد بن فضل اهلل بن مبارك شاه الكونني الحنفي املدعو بمال حافظ .ال يوجد تاريخ6] .
سطور[ 242] .أ[.
*محمد بن محمد بن محمد بن قوام الشيخ قوام الدين بن قوام الدين الرومي األصل الدمشقي
الحنفي ويعرف بلقبه .ولد ] [798مات ] 20] .[858سطرا ً[ 242] .أ[ إلى ] 242ب[.
*محمد بن محمد بن محمود العالمة قاضي القضاة جالل الدين أبو عبد اهلل املعروف بجار اهلل
بن الشيخ قطب الدين بن الشيخ شرف الدين النيسابوري الحنفي قاضي قضاة الحنفية
بالديار املصرية وشيخ املدرسة الصرغمتشية .مات ] 23] .[782سطرا ً[ 242] .ب[ إلى
] 243أ[.
*محمد بن محمد بن محمود الحنفي الصاين الدمشقي أحد شهود الحكم .مات ]10] .[603
سطور[ 243] .أ[ إلى ] 243ب[.
*محمد بن محمد بن عبد اهلل الصالحي الحنفي شمس الدين أحد نواب الحكم بدمشق.
] 4] .[803سطور[ 243] .ب[.

*محمد بن محمد بن عبد اهلل شمس الدين بن مؤذن الزنجلبة .مات ] 7] .[819سطور[243] .
ب[.
*محمد بن محمد بن حسني املخزومي العوفي شمس الدين الحنفي .مات ]11] .[820
سطرا ً[ 243] .ب[.
*محمد بن محمد بن أبي بكر التيزيني الدمشقي الحنفي العالمة رييس املوقتتني بالجامع
األموي شمس الدين أبو الفضل .ولد ] [828مات ] 14] .[911سطرا ً[ 243] .ب[ إلى ]244
أ[.
*محمد بن محمد بن الحمرا الدمشقي العاتكي الحنفي الشيخ العالم العابد الخطيب حافظ
الدين بن القاضي عز الدين .مات ] 8] .[889سطور[ 244] .أ[.
*محمد بن محمد بن الحمرا الدمشقي شيخنا اإلمام العالمة مفتي الحنفية عز الدين بن
العالمة شمس الدين .ولد ] [815مات ] 34] .[896 / 894سطرا ً[ 244] .أ[ إلى ] 245أ[.
*محمد بن محمد بن علي بن أسد الحنفي .سمع من ] 18] .[782سطرا ً[ 245] .أ[]" .له
كتاب وقف عليه الصفدي[ الفتحات الفايحة في آيات الفاتحة".
*محمد بن محمد بن سلطان الدمشقي الصالحي الحنفي موالنا العالمة فقيد النفس الشيخ
قطب الدين بن القاضي كمال الدين بن الزيني .ولد ] [870مات ] 32] .[950سطرا ً[245] .
أ[ إلى ] 245ب[" .ألف شرحا ً على الكنز وافتخر به وسماه كشف الحقايق عن كنز الدقايق".
*محمد بن محمد بن محمد بن الزهيري الصالحي ثم الدمشقي الحنفي أخونا العالمة نجم
الدين بن نقيب قاضي القضاة الحنفي شمس الدين .ولد ] [808مات ] 27] .[930سطرا ً[.
] 245ب[ إلى ] 246ب[.
*محمد بن محمد بن محمد بن محمد أربعا ً بن محمود بن الشهاب غازي بن أيوب بن حسام الدين

محمود شحنه حلب )كذا رأيته بخط النجم ابن فهد وكتب فوق محمود األخير وشحنه صح( ابن
الحتلو بن عبد اهلل القاضي محب الدين أبو الفضل بن القاضي محب الدين أبي الوليد بن
القاضي كمال الدين أبي الفضل بن القاضي شمس الدين أبي عبد اهلل الحنفي الحلبي
عرف بابن الشحنه .مات ] 898] .[626سطرا ً[ 246] .ب[ إلى ] 264ب[" .ولصاحب الترجمة

تصانيف عدة من أجمعها ،شرح الهداية وهو حاوي لعلوم جمة وقد انتهى اآلن إلى خمس
مجلدات ...املنجد املغيث في علم الحديث ،واملناقب النعمانية ،وما هو منفرد بالتصنيف
كالكالم على تارك الصالة وسيرة نبوية ،واختصار املنار وسماه تنوير املنار ،وكذا النسر في
القرآت العشر البن الجوزي ،والجمع بني مايقول العبد والعمدة في قصيدة بزيادات مفيدة،
واستيعاب الكالم على شرح العقايد ولكنه لم يكمل وكذا الكالم على التلخيص وشرح ماية
الفرايض من ألفية والده ...وعمل تاريخ الطيفا سماه نزهة الناظر في علم األوايل واألوخر
وفيه أوهام عديدة ...واختصر تاريخ امللك املؤيد صاحب حماة وذيل عليه إلى زمنه على طريق
االختصار ...وله سيرة نبوية ،وتاريخ لطيف ،ونظم متوسط".
]]يوجد صفحات كثيرة وهي كلها البن الشحنة ،وهي تحوي ما يلي:
 .1ترجمة نسب ابن الشحنة جده ،أباه ،أعمامه ،أوالده ،و إخوته.
 .2نص إجازة البن الشحنة ] 248] [828ب[.
 .3معلومات تاريخية وأحداث.
 .4معلومات عن صاحب الترجمة من مصادر مختلفة)كتاباته ،معلميه ،مصنفاته(.
 .5اقتباسات من كتب املؤلف ومن شعره.
 .6شرح قواعد عربية و إعراب من الكشاف.
 .7خاتمة عن أسماء بعض مؤلفات صاحب الترجمة[[
*محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد خمسا ً املار ذكر والده وجده قاضي القضاة
شيخ اإلسالم سري الدين بن الشحنة .مات ] 33] .[921سطرا ً[ 264] .ب[إلى ] 265ب[.
*محمد بن محمد بن الحسني املخزومي البرقي شمس الدين .مات ] 7] .[823سطور[265] .
ب[.
*محمد بن محمد بن محمد االلنسفي العالمة برهان الدين الحنفي املتكلم صاحب التصانيف
في الخالف .ولد ] [600مات ] 13] .[684سطرا ً[ 265] .ب[.

*محمد بن محمد بن خير الدين املصري الحنفي اإلمام العالمة بدر الدين بن شمس الدين
الشهير بلقب جده العالمة خير الدين .مات ] 11] .[869سطرا ً[ 265] .ب[ إلى ] 266أ[.
*محمد بن محمد بن محمد بن منيع بن صالح بن طمهمان بن مالغب بن فتوح بن غازي بن
بكتجني بن علندي بن مصلح بن األشهب بن جارية بن سعم بن سعد بن املوصل بن قيس بن
سعد بن عبارة الخزرجي الوراق الحنفي املؤدب بالصالحية الشيخ محب الدين بن ناصر
الدين .ولد ] [715مات ] 10] .[803أسطر[ 266] .أ[.
*محمد بن محمد بن حسن بن علي بن سليمن الحلبي الحنفي الشيخ شمس الدين املوقت
الشهير بأمير حاج .مات ] 11] .[868سطرا ً[ 266] .أ[ إلى ] 266ب[.
*محمد بن محمد بن عيسى األقصرامي الحنفي الشيخ بدر الدين .مات ] 7] .[773سطور[.
] 266ب[.
*محمد بن محمد بن يعقوب البالسي ثم الدمشقي بدر الدين بن الخشواني الحنفي .مات
] 8] .[773سطور[ 266] .ب[.
*محمد بن أحمد الصيفي الدمشقي الحنفي الشهير ناصر اللدين بن العتال الحاسب .مات
] 11] .[774سطرا ً[ 266] .ب[.
*محمد بن محمد البكري صدر الدين قاضي االسكندرية .مات ] 5] .[775سطور[ 266] .ب[
إلى ] 267أ[.
*محمد بن محمد بن محمد أربعا ً بن أبي بكر الدامراني الهروي الحنفي الشيخ محب الدين.
مات ] 11] .[789سطرا ً[ 267] .أ[.
*محمد بن محمد بن أحمد الدمشقي الحنفي أمني الدين األدمي .ولد ] [738مات ].[795
] 13سطرا ً[ 267] .أ[ إلى ] 267ب[.
*محمد بن محمد بن علي بن منصور الحنفي بدر الدين قاضي العسكر .مات ]15] .[821
سطرا ً[ 267] .ب[.

*محمد بن محمد بن علي األصفهاني املولد واملنشأ الحنفي العالمة جمال الدين بن صدر
الدين أحد مدرسني املدرسة املعينية بدمشق .ولد ] 21] .[891سطرا ً[ 267] .ب[ إلى ]268
أ[.
*محمد بن محمد بن عبد الحميد الدمشقي الحنفي الشيخ جالل الدين .سمع من ]9] .[748
سطور[ 268] .أ[.
*محمد بن محمد بن عبد املنعم بن نصر اهلل بن أحمد بن ةحواري الحنفي الشيخ شمس الدين
بن التاج .سمع من ] 8] .[724سطور[ 268] .أ[.
*محمد بن محمد بن أحمد الحنفي الشيخ شمس الدين ابن الخباز .مات ] 6] .[808سطور[.
] 268ب[.
*محمد بن محمد بن محمد بن محمود البخاري الحنفي الفقيه املحدث تقسي الدين أبو عبد
اهلل بن الخطيب جالل الدين بن الشيخ سعد الدين املعروف بابن الخطيب الزنجميلة .ولد ]؟؟؟
 [606مات ]" [734ولم يكمل الثالثني من العمر ؟؟؟" 18] .سطرا ً[ 268] .ب[.
*محمد بن محمد بن محمود بن أحمد الرومي البابرتي أكمل الدين بن شمس الدين بن جمال
الدين .ولد ] [710مات ] 29] .[786سطرا ً[ 268] .ب[ إلى ] 269ب[" .وصنف أشياًء منها،
شرح التسمية ،وشرح التجويد ،وشرح ألفية ابن معطي ،وعمل الحواشي على الكشاف".
*محمد بن محمد بن ابراهيم بن أحمد بن أبي بكر بن عبد الوهاب املرشدي املكي الحنفي
سبط الشيخ كمال الدين بن موسى الدميري كمال الدين أبي املحاسن .ولد ] [796مات
] 40] .[861سطرا ً[ 269] .ب[ إلى ] 270أ[.
*محمد بن محمد بن حسن بن علي بن سليمن الحلبي الحنفي الشهير بابن أميرحاج .ولد
] 14] .[792سطرا ً[ 270] .أ[ إلى ] 270ب[.
*محمد بن محمد بن خليل الحاضري الحلب الحنفي ولي الدين بن العالمة عز الدين بن صالح
الدين .ولد ] [775مات ] 20] .[841سطرا ً[ 270] .ب[.
*محمد بن محمد بن عبد الوهاب الحلبي الحنفي الشهير بابن أمني الدولة القاضي ناصر

الدين بن قاضي القضاة شمس الدين أبي عبد اهلل بن نجم الدين .ولد ] 11] .[799سطرا ً[.
] 271أ[.
*محمد بن محمد املصري الحنفي الشيخ الصالح القدوة .مات ] 98] .[868سطرا ً[ 271].أ[
إلى ] 273أ[.
*محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن عماد الدين العنابي األصل الدمشقي الحنفي الوالد
الفاضل األصيل الصالح كمال الدين أبو السعود بن املولي محب الدين بن كمال الدين بن
ناصر الدين .مات ] 29] .[950سطرا ً[ 273] .أ[ إلى ] 273ب[.
*محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد الشيخ اإلمام العالم
العالمة فريد عصره ووحيد دهره الجامع بني أنشات العلوم عال الدين البخاري العجمي .ولد
] [779مات ] 45] .[841سطرا ً[ 273] .ب[ إلى ] 274ب[]" .وله كتب منها[ رسالة ناصحة
املوحدين وفاضحة امللحدين ...وصنف امللجمة للمجسمة ...مقدمة في مسيلة وطىء الزوج".
*محمد بن محمد بن محمد بن محمد أربعا ً بن أبي بكر الدماجي الهندي الحنفي الشيخ
نجيب الدين .سمع من ] 26] .[767سطرا ً[ 274] .ب[ إلى ] 275أ[.
*محمد بن محمد بن محمد الشيخ أمني الدين النسفي الخوارزمي البلغاري الحنفي املعروف
بالخلواني .مات ] 17] .[799سطرا ً[ 275] .أ[.
*محمد بن محمد بن محمد بن سليمن بن أبي العز بن وهب الدمشقي الحنفي تقي الدين بن
نور الدين بن الشيخ الغمام القاضي مفتي املسلمني شمس الدين بن قاضي القضاة صدر
الدين .مات ] 7] .[733سطور[ 275] .أ[ إلى ] 275ب[.
*محمد بن محمد بن محمد بن الحسن بن سليمان بن عمر بن محمد الحلبي الحنفي عني من
أعيان العلما في زمانه وزين أركان الفضال في كل أحيانه اإلمام الهمام الفهامة العالمة
تحرير املحققني شمس الدين املعروف بابن أمير حاج .ال يوجد تاريخ 14] .سطرا ً[275] .
ب[" .ألف شرح منية املصلي في مجلدين ،وكتاب دخيرة القصر في تفسير سورة العصر،
وكتاب داعي منار البيان لجامع املنسكني".

*محمد بن محمد بن محمد بن العقاد الحنفي الشيخ ناصر الدين بن صفي الدين .سمع من
] 5] .[731سطور[ 275] .ب[.
*محمد بن محمد الكوفي الهاشمي الحنفي العدل العالم الفقيه األمني الواعظ املعمم الحسيب
جالل الدين بن الشيخ الواعظ الشاعر شمس الدين .مات ] 8] .[746سطور[ 275] .ب[ إلى
] 276أ[.
*محمد بن محمد بن موسى القاضي شمس الدين السنسني الحنفي أحد فقهاء الحنفية
ونواب الحكم بالقاهرة .مات ] 16] .[798سطرا ً[ 276] .أ[.
*محمد بن محمد بن سعيد بن عمر بن علي الشيخ اإلمام العالم العالمة ضيا الدين الهندي
الحنفي نزيل املدينة ثم مكة .مات ] 49] .[780سطرا ً[ 276] .أ[ إلى ] 277أ[.
*محمد بن محمد بن محمومد بن غازي بن أيوب بن محمود بن الخثلو الحلبي الحنفي الشيخ
كمال الدين بن الشحنة .مات ] 10] .[746أسطر[ 277] .أ[.
*محمد بن محمد بن أحمد البخاري الشيخ اإلمام العالمة قوام الدين املكاكي شيخ الشيخ
كمال الدين .قرأ عليه ] 31] .[743سطرا ً[ 277] .أ[ إلى ] 277ب[" .وضع شرحا ً على
الهداية وسماه معراج الدراية".
*محمد بن محمد بن محمد بن علي الخطيب املصري الحنفي العالمة شمل الدين أبو اللطف
أحد الشهود املعتبرين .ولد ] [850مات ] 75] .[919سطرا ً[ 277] .ب[ إلى ] 279أ[.
*محمد بن محمد بن محمود الدمشقي الحنفي املدعو بالشيخ البخاري .مات ]25] .[870
سطرا ً[ 279] .أ[ إلى ] 279ب[" .ألف شرحا ً على القصيدة الخزرجية املوسومة بالرامزة
الشافعية في علمي العروض والقافية ...وألف املقدمة في الفقه على مذهب اإلمام أبي
حنيفة".
]تحت هذا االسم موجود هذه التراجم[
)ﻣﺤﻤﺪ  ('& %بن حسن بن كر البغدادي ثم املصري املرواني من ولد مروان بن محمد آخر خلفاء

بني مروان الحنبلي .ولد ] [681مات ] 14] .[764سطرا ً[ 279] .ب[(.
*محمد بن محمد الكردي عالمة املتأخرين وخاتمة املحققني حافظ الدين البزارني الحنفي
صاحب جامع الفتاوي .مات ] 20] .[641سطرا ً[ 279] .ب[ إلى ] 280أ[.
*محمد بن محمد بن أحمد الفاياتي تقي الدين .مات ] 3] .[798سطور[ 280] .أ[.
*محمد بن محمد بن محمود الحنفي صاين الدين الدمشقي أحد شهود الحكم بدمشق .مات
] 3] .[803سطور[ 280] .أ[.
*محمد بن موسى بن عبد اهلل .مات ] 4] .[798سطور[ 280] .أ[.
*محمد بن محمد بن أحمد بن مسعود السراج ناصر الدين القونوي .ولد ] .[731مات ].[800
] 4سطور[ 280] .أ[.
*محمد بن محمد بن علي األنصاري الدمشقي أمني الدين الحمصي .مات ]10] .[800
أسطر[ 280] .أ[ إلى ]280ب[.
*محمد بن محمد بن منصور الحنفي بدر الدين بن قاضي القضاة صدر الدين .ولد ][756
مات ] 6] .[811سطور[280] .ب[.
*محمد بن محمد بن أبي العز الحراني املارداني مقاما الحنفي مذهبا ً .سمع من ]15].[730
سطرا ً[280] .ب[ إلى ] 281أ[" .صنف تصانيف منها األرجوزة املوسومة بتحفة املناظر في
املسايل ...وكتاب التحفة الشريفة في مذهب الحبر أبي حنيفة ،ومختصر أصول الحسام".
*محمد بن محمد بن علي بن صالح الغزي الحريري الحنفي الشهير بابن إمام الصرغتمشية
الشيخ مجد الدين أبو الفتح بن القاضي شمس الدين أبي عبد اهلل بن نور الدين بن صالح
الدين .ولد ] [780مات ] 21] .[864سطرا ً[ 281] .أ[.
*محمد بن محمد بن خليل الطرابلسي الحنفي املشهور بالناسخ .مات ] 8] .[886سطور[.
] 281ب[.
*محمد بن محمد بن علي بن عقيل بن أبي الحسن بن عقيل البالسي ثم املصري الحمادي

الحنفي عز الدين بن نجم الدين .ولد ] 11] .[785سطرا ً[ 281] .ب[.
*محمد بن محمد الحلبي العالمة القاضي شمس الدين .مات ] 16] .[903 / 902سطرا ً[.
] 281ب[ إلى ] 282أ[.
*محمد بن محمد بن يوسف بن منعة الخزرجي الصالحي الحنفي العالمة القاضي نور الدين
بن منعة .ولد ] [836مات ] 15] .[904سطرا ً[ 282] .أ[.
*محمد بن محمود بن عبد اهلل النيسابوري شمس الدين بن أخي جار اهلل الحنفي .مات
] 36] .[791سطرا ً[ 282] .أ[ إلى ] 283أ[.
*محمد بن محمود الشيخ اإلمام شمس الدين الخورزمي العجمي الحنفي نزيل مكة املشرفة
وأمام مقام الحنفية بالحرم الشريف املعروف باملعيد .مات ] 13] .[813سطرا ً[ 283] .أ[.
*محمد بن محمود األشتر ويثنى الحنفي .ال يوجد تاريخ 8] .سطور[ 283] .أ[" .له كتاب
الفصور في الفتاوى".
*محمد بن محمود بن محمد بن الحكيم الحموي الحنفي الشيخ بدر الدين بن تقي الدين بن
بدر الدين سبط أبي العباس بن البازري .سمع من ] 27] .[735سطرا ً[ 283] .أ[ إلى ]283
ب[.
*محمد بن مختار شرف الدين الحنفي املصري .مات ] 20] .[737سطرا ً[ 283] .ب[ إلى
].[284
*محمد بن مسعود بن الخضر بن الشكري الحلبي الحنفي الشيخ اإلمام ناصر الدين أبو
عبد اهلل .سمع من ] 8] .[675سطور[ [284] .إلى ] 284ب[.
*محمد بن مصطفى املدعو مقبل الشيخ ناصر الدين الجندي الظاهري املذهب .مات ].[796
] 11سطرا ً[ 284] .ب[.
*محمد بن املظفر بن مكران بن عبد الحمد أبو بكر البغدادي املعدل الشامي الحموي .مات
] 8] .[488سطور[ 284] .ب[.

*محمد بن مير بن محمد بن محمد بن طاهر الهروي املولد البخاري املنشأ البلخي الدار
الحنفي موالنا العالمة املحقق السيد سيف الدين أبو الفضل بن السيد مخدوم نقيب السادة
الحسينية وقاضي القضاة الحنفية ببلخ ابن السيد غياث الدين .قدم علينا ]64] .[949
سطرا ً[ 284] .ب[ إلى ] 286أ[.
*محمد بن عبد اللطيف بن صدقة بن عوض العقبي الحنفي الشيخ شمس الدين .سمع من
] 15] .[99سطرا ً[ 286] .أ[.
*محمد بن عبد الواحد بن عبد الغني األذرعي الدمشقي الحنفي اإلمام ناصر الدين أبو عبد
اهلل .سمع من ] 19] .[735سطرا ً[ 286] .أ[ إلى ] 286ب[.
*محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد السيواسي األصل السكندري املولد املصري الحنفي
الشيخ اإلمام العالمة القدوة كمال الدين بن الهمام شيخ األشرفية الجديدة ثم الشيخونية.
مات ] 79] .[861سطرا ً[ 286].ب[ إلى ] 288أ[.
*محمد بن علي بن أحمد الشيخ اإلمام العالم املقري شمس الدين شيخ القرا و إمام املدرسة
الظاهرية برقوق املعروف بالزراتيتي الحنفي .ولد ] [748مات ] 14] .[825سطرا ً[ 288].أ[
إلى ] 288ب[.
*محمد بن علي بن جمال الدين الحنفي املعروف بابن الطيب .مات ] 4] .[842سطور[288] .
ب[.
*محمد بن علي بن الحسن الشيخ جمال الدين بن عال الدين الهروي األصل الحلبي الدار
املعروف بالشيخ زاده الحنفي .ال يوجد تاريخ 8] .سطور[ 288] .ب[.
*محمد بن علي بن عمر بن علي بن مهنا بن أحمد الحلبي األصل الدمشقي الحنفي الشهير
بالصفدي قاضي القضاة شمس الدين .ولد ] [775مات ] 7] .[852سطور[ 288] .ب[.
*محمد بن علي بن يحيى بن ابراهيم بن معني بنه سليمن االربلى الدمشقي الحنفي عرف
بالجراد .ولد ] [775مات ] 16] .[862سطرا ً[ 288] .ب[ إلى ] 289أ[.
*محمد بن علي بن أحمد الجعفري الحنفي السيد بدر الدين قاضي القضاة .مات ].[843

] 11سطرا ً[ 289] .أ[.
*محمد بن عبد الوهاب بن الطرابلسي الحنفي القاضي ظهير الدين بن قاضي القضاة أمني
الدين .مات ] 26] .[860سطرا ً[ 289] .أ[ إلى ] 289ب[.
*محمد بن عبد السالم بن عبد الوهاب الزرندي األنصاري املدني الحنفي نزيل الحرمني
الشريفني أبو اليمن .أجاز لي ] 28] .[906سطرا ً[ 289] .ب[ إلى ] 290أ[.
*محمد بن عزيز الدمشقي الواعظ الحنفي .مات ] 9] .[817سطور[ 290] .أ[ إلى ] 290ب[.
*محمد بن علي العمادي شمس الدين أحد نواب الحكم .مات ] 16] .[841سطرا ً[ 290] .ب[.
*محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود فزاد مسعود العالمة كمال الدين بن همام
الدين بن حميد الدين بن سعد الدين .ولد ] 71] .[790 / 789 / 788سطرا ً[ 290].ب[ إلى
] 292أ[" .ألف قطعة على الهداية".
*محمد بن عثمن بن محمد األصبهاني الحنفي الشيخ الفقيه اإلمام شمس الدين املعروف بابن
العجمي .ال يوجد تاريخ 15] .سطرا ً[ 292] .أ[ إلى ] 292ب[.
*محمد بن علي بن منصور بن علي الدمشقي الحنفي .ولد ] [707مات ] 7] .[786سطور[.
] 292ب[.
*محمد بن علي بن صالح الحريري الحنفي إمام الصرغتمشية .مات ] 7] .[797سطور[.
] 292ب[.
*محمد بن علي بن محمد بن ضرغام بن عبد الكافي البكري شمس الدين أبو عبد اهلل بن سكر
نزيل مكة .ولد ] [719 / 718مات ] 16] .[800سطرا ً[ 292] .ب[ إلى ] 293أ[.
*محمد بن علي بن عيسى بن أبي القسم بن منصور الحلبي األصل الدمشقي الحنفي أبو
عبد اهلل بن أبي الحسن بن الشرف بدر الدين بن اليسا الشهير بابن قواليح .ولد ] [695مات
] 17] .[778سطرا ً[ 293] .أ[.
*محمد بن علي بن محمد بن علي بن ضرغام بن علي بن عبد الكافي بن عيسى بن الحسن

بن محمد بن هبيرة بن الحسن بن يوسف بن أنيس بن عبد اهلل بن سعيد بن أحمد بن الحق
بن صالح بن إبراهيم بن طلحة بن عبد اهلل بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي اهلل
عنه القرشي التيمي البكري الحنفي أبو عبد اهلل شمس الدين الشهير بابن سكر .ولد ][719
مات ] 39] .[801سطرا ً[ 293] .أ[ إلى ] 294أ[.
*محمد بن علي بن منصور قاضي القضاة صدر الدين بن الشيخ عالي الدين الحنفي قاضي
قضاة الديار املصرية .مات ] 21] .[786سطرا ً[ 294] .أ[ إلى ] 294ب[.
*محمد بن علي بن أبي املكرم الحمصي الحنفي أبو عبد اهلل شمس الدين بن القاضي عال
الدين .ولد ] [702مات ] 9] .[770سطور[ 294] .ب[.
*محمد بن علي بن محمد بن أحمد الغزولي الحنفي الشهير بابن الزراتيتي نسبة إلى
زراتيت...شمس الدين .ولد ] [740مات ] 35] .[825سطرا ً[ 294] .ب[ إلى ] 295أ[.
*محمد بن علي بن عمر بن علي بن مهنا بن أحمد الحلبي الحنفي الشهير بابن الصفدي
قاضي القضاة شمس الدين .ولد ] [775مات ] 14] .[852سطرا ً[ 295] .أ[ إلى ] 295ب[.
*محمد بن علي بن يحيى بن ابراهيم بن حسني بن سليمن االوسي املوصلي االصل الدمشقي
الحنفي الشهير بالجراد .ولد ] [775مات ] 24].[862سطرا ً[ 295] .ب[ إلى ] 296أ[.
*محمد بن علي بن أحمد بن عبد العزيز العقيلي النويري الحنفي قاضي القضاة كمال الدين
أبو البركات .ولد ] [785مات ] 23] .[852سطرا ً[ 296] .أ[ إلى ] 296ب[.
*محمد بن علي بن أحمد الجعفي السيد اإلمام العالم العالمة القدوة بدر الدين أبو علي بن
أبي الحسن بن القاضي شهاب الدين أبي العباس .سمع من ] 5] .[787سطور[296] .
ب[.
*محمد بن عمر بن ابراهيم بن محمد بن عمر بن عبد العزيز بن محمد بن أبي جراده العقيلي
الحنفي نزيل القاهرة ناصر الدين بن العديم .ولد ] [792مات ] 21] .[819سطرا ً[ 296] .ب[
إلى ] 297أ[.

*محمد بن عمر الحموي األصل نظام الدين التفتازاني .مات ] 9] .[822سطور[ 297] .أ[.
*محمد بن عمر الفليحي الحنفي شمس الدين موقع الحكم .مات ] 10] .[797أسطر[297] .
أ[.
*محمد بن عمر بن علي الحلبي الحنفي الشهير بابن البابا ..محب الدين بن سراج الدين.
مات ] 7] .[819سطور[ 297] .أ[ إلى ] 297ب[.
*محمد بن عمر القاضي شمس الدين القليجي الحنفي مفتي دار العدل واحد نواب الحكم
بالقاهرة .مات ] 4] .[797سطور[ 297] .ب[.
*محمد بن عمر الشيخ نظام الدين الحموي الحنفي املعروف بالنظام .مات ]11] .[822
سطرا ً[ 297] .ب[.
*محمد بن غازي بن ابراهيم الدمشقي الحنفي الشيخ شهاب الدين .سمع من ]7] .[669
سطور[ 297] .ب[ إلى ] 298أ[.
*محمد بن عفان بن داود الهروي الخراساني الشيخ اإلمام املحقق املفنن العالمة عماد الدين
بن نظام الدين .ولد ] 12] .[875سطرا ً[ 298] .أ[.
*محمد بن عيسى بن محمد الفلوجي األصل البغدادي الصالحي الحنفي العالمة شمس
الدين أبو الفضل بن العالمة شرف الدين الشهير باسم والده .ولد ] [850مات ]20] .[912
سطرا ً[ 298] .أ[ إلى ] 298ب[.
*محمد بن عيسى بن اسماعيل األقصري الحنفي الشيخ الغمام العالم العالمة عز الدين أبو
عبد اهلل بن الشيخ اإلمام بدر الدين .سمع من ] 8] .[644سطور[ 298] .ب[.
*محمد بن فضل اهلل القاضي الريس ناظر الجيوش بالديار املصرية .مات ] 25] .[732سطرا ً[.
] 298ب[ إلى ] 299أ[.
*محمد بن فند ويعرف بكاسكان السلطان جالل الدين أبو املظفر .مات ] 19] .[837سطرا ً[.
] 299أ[ إلى ] 299ب[.

* محمد بن قطلو بك الكماخي الشيخ شمس الدين أحد نواب الحكم بمصر .مات ]5] .[830
سطور[ 299] .ب[.
*محمد بن كزلبغا املصري الحنفي املقري اإلمام ناصر الدين .مات ] 9] .[855سطور[.
] 299ب[.
*محمد بن الرزبان الحربي الحنفي الشيخ اإلمام معني الدين .سمع من ] 11] .[578سطرا ً[.
] 300ب[ إلى ] 300أ[.
*محمد بن موسى بن عمران بن موسى بن سلمن الغزي ثم املقدسي الحنفي الشهير بابن
عمران املقري شمس الدين .ولد ] 15] .[794سطرا ً[ 300] .أ[.
*محمد بن موسى بن هالل بن موسى بن هالل الدمشقي الحنفي الشيخ شمس الدين بن
الفخر .ال يوجد تاريخ 7] .سطور[ 300] .أ[.
*محمد بن موسى بن يحيى الدمشقي الحنفي الشيخ نجم الدين ين شمس الدين .ال يوجد
تاريخ 10] .أسطر[ 300] .أ[ إلى ] 300ب[.
*محمد بن يعقوب بن علي التروضانلي الحنفي الشيخ جالل الدين .سمع من ]13] .[724
سطرا ً[ 300] .ب[.
*محمد بن يعقوب بن ابراهيم بن النحاس الحنفي الشيخ شمس الدين .سمع من ]6] .[644
سطور[ 300] .ب[.
*محمد بن يوسف بن محمد بن محمد بن علي بن أبي بكر بن بحتر ...الدمشقي الصالحي
الحنفي .سمع من ] 13] .[802سطرا ً[ 300] .ب[ إلى ] 301أ[.
*محمد بن يوسف بن أحمد بن الرضى عبد الرحمن الحنفي الشيخ بدر الدين .مات ].[800
] 11سطرا ً[ 301] .أ[.
*محمد بن يوسف بن عبد اهلل الشيخ شمس الدين الدمشقي الحنفي الخياط األديب الشاعر.
ولد ] .[693مات ] 17] .[756سطرا ً[ 301] .أ[ إلى ] 301ب[" .ديوانه كبير جدا ً في نحو

ست مجلدات".
*محمد بن يوسف بن أحمد بن يوسف بن عبد الواحد الشيخ أبو الفضل الحلبي الحنفي .ولد
] 24] .[639سطرا ً[ 301] .ب[ إلى ] 302أ[.
*محمد بن يوسف بن محمد بن محمد الزواوي الحنفي املصري .ال يوجد تاريخ 11] .سطرا ً[.
] 302أ[.
*محمد بن يوسف بن أحمد بن الحسني الحنفي قاضي الحنفية تقي الدين بن القاضي جمال
الدين الشهير بابن الكبرى .مات ] 9] .[808سطور[ 302] .أ[ إلى ] 302ب[.
*محمد بن الياس الحنفي الشيخ شمس الدين الرومي القونوي .ولد ] [716 / 715مات
] 98] .[788سطرا ً[ 302] .ب[ إلى ] 304ب[".شرح تلخيص املفتاح ،وشرح مجمع البحرين
في عشرة أجزاء ،واختصر املفصل للزمخشري ،واختصر شرح مسلم للنووي ...وله كتاب درر
البحار ...وشرح عمدة النسفي في أصول الدين".
*محمد بن أحمد بن يحتار الفقيه العالمة أبو ثنا الزنجاني الحنفي .مات ] 11] .[656سطرا ً[.
] 304ب[.
*محمد بن أحمد بن اسماعيل بن العز الحنفي القاضي محي الدين بن نجم الدين بن عماد
الدين بن الكشك .مات ] 13] .[808سطرا ً[ 304] .ب[.
*محمد بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسني بن يوسف بن محمود العنتابي نزيل القاهرة
الحنفي قاضي القضاة بدر الدين أبو محمد .ولد ] [762مات ] 112] .[855سطرا ً[304] .
ب[ إلى ] 307أ[" .ومن مصنفاته شرح الهداية في الفقه ،وشرح مجمع البحرين ،وشرح تحفة
امللوك ،وشرح الكالم الطيب البن تيمية ،وشرح قطعة من سنن ابي داود ،وآخر من سيرة ابن
هشام ،وشرح العوامل املاية ،والجاربردي ،وكتاب املواعظ والرقايق في ثمان مجلدات ،ومعجم
مشايخه في مجلد ،ومختصر الفتاوى والطهرية ومختصر املحيط ،وشرح التسهيل البن مالك
مطو ً
ال ،وشرح شواهد ألفية ابن مالك ...وكتاب طبقات الشعراء والتاريخ الكبير على السنني
في عشرين مجلدا ً ...والتاريخ الصغير في ثمان مجلدات ،والحواشي على شرح السيد عبد
اهلل ،وشرح عروض ابن الحاجب ،وشرح السارية في العروض أيضا ً ،واختصر تاريخ ابن

خلكان".
*محمود بن أحمد النيسابوري العجمي الحنفي .قرأ عليه ] 11] .[875سطرا ً[ 307] .أ[.
*محمود بن عبد البر بن محمد بن الشحنة الحلبي األصل الناصري الحنفي قاضي القضاة
لسان الدين أبو الثنا ابن قاضي القضاة وكاتب األسرار بالقاهرة محب الدين .مات ].[923
] 24سطرا ً[ 307] .أ[ إلى ] 307ب[.
*محمود بن عبد اهلل الطسناني السوامي الحنفي بدر الدين .مات ]67] .[801 / 800
سطرا ً[ 307] .ب[ إلى ] 309أ[.
*محمود بن عبد اهلل الشيخ اإلمام شمس الدين النيسابوري الحنفي املعروف بجار اهلل .مات
] 6] .[791سطور[ 309] .أ[.
*محمود بن عبد اهلل بن محمود تاج الشريعة املحيوبي .ال يوجد تاريخ 8] .سطور[ 309] .أ[.
"له شرح الهداية املسمى بالكفاية ،ومختصر الهداية املسمى بالوقاية ،ومختصرها املسمى
بالنفاية".
*محمود بن عبد الواحد بن علي بن محمد بن محمد بن يوسف االنصاري الحلبي الطرابلسي
الحنفي .ولد ] 8] .[781سطور[ 309] .أ[ إلى ] 309ب[.
*محمود بن علي بن عبد العزيز بن ابي جرادة العقيلي الحلبي الحنفي الشيخ نور الدين .ولد
] [704مات ] 5] .[775سطور[ 309] .ب[.
*محمود بن علي األنفهسي الحنفي .مات ] 6] .[798سطور[ 309] .ب[.
*محمود بن االفقهسي الحنفي .مات ] 25] .[699سطرا ً[ 309] .ب[ إلى ] 310أ[.
*محمود بن عمر بن محمود بن إيمان االنطاكي نزيل دمشق الحنفي العالمة شيخ النحاة
شرف الدين .مات ] 18] .[815سطرا ً[ 310] .أ[ إلى ] 310ب[.
*محمود بن عمر بن منصور القرشي املصري الحنفي الشيخ اإلمام العالمة شرف الدين.
عرضت عليه ] 19] .[855سطرا ً[ 310] .ب[.

*محمود بن قطلوشاه الرامي الحنفي الشيخ أوجد الدين .مات ] 19] .[775سطرا ً[310] .
ب[ إلى ] 311أ[.
*محمود بن مسعود اإلمام أبو املحامد .ال يوجد تاريخ 7] .سطور[ 311] .أ[" .لخص الفتاوى
الكبرى وأضاف إليها كثيرا ً من الفروع".
*محمود بن محمد بن عبد اهلل العنتابي بدر الدين الحنفي العابد الواعظ .مات ]13] .[805
سطرا ً[ 311] .أ[ إلى ] 311ب[.
*محمود بن محمد بن علي بن عبد اهلل قاضي القضاة جمال الدين أبو البقا الرومي االصل
العجمي الحنفي قاضي قضاة الديار املصرية وناظر جيوشها وشيخ الشيخونية .مات
] 67] .[799سطرا ً[ 311].ب[ إلى ] 313أ[.
*محمود بن محمد بن عثمن قاضي القضاة تقي الدين أبو املظفر بدر الدين القيس الحموي
الحنفي الشهير بابن الحكيم .مات ] 8] .[760سطور[ 313] .أ[.
*محمود بن محمد بن ابراهيم بن شبكى بن ايوب بن قراجا املقري بن مرشت قاضي القضاة
جمال الدين بن قاضي القضاة حافظ الدين بن الشيخ تاج الدين القطري الحلبي الحنفي
املعروف بالحافظي .مات ] 11] .[794سطرا ً[ 313] .أ[" .كتب على املجمع شرحا ً مطو ً
ال
وسماه االجمع".
*محمد بن محمد الشيخ بدر الدين بن العالمة شمس الدين األقصرامي األصل املصري املولد
والدار والوفاة الحنفي .ولد ] [790مات ] 12] .[825سطرا ً[ 313] .أ[ إلى ] 313ب[.
*محمود بن محمد بن محمود بن خليل بن أجا الحلبي ثم املصري الحنفي املقر األشرف...
محب الدين أبو الثنا .مات ] 136] .[925سطرا ً[ 313].ب[ إلى ] 316أ[.
*محمود بن أبي بكر بن الرسام الدمشقي ثم املكي الحنفي الشيخ محب الدين بن تقي الدين.
مات ] .[951مات ] 31سطرا ً[ 316] .أ[ إلى ] 316ب[.
*مسعود بن أسعد بن بلبغا نكني الحنفي الفقيه علم الدين أبو الفتح .قرأ على ]16] .[586

سطرا ً[ 316].ب[ إلى ] 317أ[.
*مسعود بن عبد الوهاب بن يعقوب الدمشقي الحنفي الغمام أبو محمد .ال يوجد تاريخ7] .
سطور[ 317] .أ[.
*مسعود بن عمر بن عبد اهلل العالمة سعد الدين التفتازاني .ولد ] [722مات ]27] .[791
سطرا ً[ 317] .أ[ إلى ] 317ب[" .شرح القصد ،وشرح التلخيص املختصر ...وشرح املفتاح،
وشرح التوضيح في أصول فقه الحنفية وسماه بالتلويح ،وشرح على تصريف العزي ،وحاشية
على الكشاف".
*مراد بن محمد كوشى بن بايزيد بكدوم بن ارخن بن علي بن عثمن بن سليمن بن عثمن
السلطان الخوندكار مملك بالد الروم صاحب برصا وادنا يولى وغيرهما من ممالك الروم
املعروف بابن عثمن .ولد ] [810مات ] 41] .[855سطرا ً[ 317].ب[ إلى ] 318ب[.
*مرتضى بن ابراهيم بن حمزة السيد الشريف صدر الدين بن الشريف غياث الدين أبي
اسحق بن صدر الدين الحسيني الحنفي العراقي .مات ] 38] .[798سطرا ً[ 318] .ب[ إلى
] 319أ[.
*مصطفى بن داود بن عبد اهلل املورداري الحنفي مال زين .سمع من ] 7] .[953سطور[.
] 319أ[ إلى ] 319ب[.
*مصطفى بن عبد اهلل القرماني .مات ] 33] .[809سطرا ً[ 319] .ب[ إلى ] 320أ[".شرح
الهداية وسماه ارشاد الدراية في شرح الهداية".
*تغلطاي بن قليج بن عبد اهلل البكجري املصري الحنفي النسابه الشيخ عال الدين أبو عبد
اهلل .ولد ] [689مات ] 140] .[762سطرا ً[ 320].أ[ إلى ] 322ب[" .من مصنفاته ،األشارة
في السيرة وكتاب على تهذيب الكمال للمزي ...جمع السيرة النبوية...شرح البخاري نحو
عشرين مجلدا ً ،و إكمال التهذيب الكمال ثالثة عشر مجلدا ً ...شرح سنن أبي داود ،وذيل على
الستة البن نقطة ،وألف كتاب الواضع املبني فيمن استشهد من املحبني".
*منكوبرس بن بلنقلج اإلمامي الناصري الحنفي اإلمام العالم نجم امللة والدين أبو الفضايل.

مات ] 28] .[652سطرا ً[ 322] .ب[ إلى ] 323ب[" .شارح العقيدة الطحاوية وسماه بالنور
الالمع والبرهان الساطع".
*منصور بن أحمد بن بريد أبو محمد الخوارزمي .ال يوجد تاريخ 3] .سطور[ 323] .ب[.
*مهنا بن أبي بكر بن ابراهيم بن يوسف البغدادي االصل ثم الدنيسي ثم املصري الحنفي
الشيخ الصالح الناسك زين الدين .ولد ] [733مات ] 32] .[820سطرا ً[ 323] .ب[ إلى
] 324أ[.
*ذكر موسى بن أحمد بن أحمد العجلوني االصل الدمشقي الشيخ شرف الدين أبو البركات بن
عبد الولي قاضي القضاة بدمشق .تولي ] 24] .[882سطرا ً[ 324] .أ[ إلى ] 324ب[.
*موسى بن أحمد املدعو عبد اهلل بن محمد العامري الحنفي الشيخ شرف الدين .سمع من
] 5] .[710سطور[ 324] .ب[.
*علي بن اسماعيل بن أحمد الكفاني .ولد ] [766مات ] 25] .[839سطرا ً[ 324] .ب[ إلى
] 325أ[.
*موسى بن أبي العال بن حيدر الكركي الحنفي الفقيه شرف الدين .سمع من ]4] .[635
سطور[ 325] .أ[.
*ميكاييل بن حسني بن اسراييل التركماني الحنفي .مات ] 11] .[798سطرا ً[ 325] .أ[ إلى
] 325ب[.
]حرف النون[

*ناصر بن محمد بن داود بن فايد الصالحي الحنفي الشيخ الفقيه ناصر الدين .مات ].[732
] 7سطور[ 325] .ب[.
*نصر اهلل بن علي الفقيه الحنفي أبو اسحق بن الكيال مقري واسط املشهور بكنيته بأبي
الفتح .مات ] 8] .[580سطور[ 325] .ب[.
*نصر اهلل بن علي املدعو عبد اهلل بن محمد بن اسماعيل العجمي الحنفي األنصاري البخاري

الروباني الكجوري .مات ] 25] .[833سطرا ً[ 325] .ب[ إلى ] 326أ[.
*نصر بن عني الدولة الدمشقي الحنفي أبو الفتح سمع من ] 6] .[611سطور[ 326] .أ[.
*نعمان بن فخر بن يوسف الحنفي شرف الدين .ولد ] [743مات ] 16] .[820سطرا ً[326] .
أ[ إلى ] 326ب[.
*نعمة اهلل بن عبد اهلل بن محمد السيد املعتقد املسلك املعروف باسمه املاهاني الكرماني
الحنفي .مات ] 14] .[829سطرا ً[ 326] .ب[.
]حرف الهاء[

*هناد بن ابراهيم بن محمد بن عمر أبو املظفر النسفي .ولد ] [384مات ] 7] .[465سطور[.
] 326ب[ إلى ] 327أ[.
*هنيد املدعو همام بن عبد اهلل الرومي الحنفي قاضي االسكندرية همام الدين .مات ].[801
] 17سطرا ً[ 327] .أ[.
]حرف الياء[

*يحيى بن أبي بكر الدمشقي الحنفي األمير محي الدين ناظم املسايل املتشابهة في
الفرايض .ال يوجد تاريخ 14] .سطرا ً[ 327] .أ[ إلى ] 327ب[.
*يحيى بن أبي الحسن بن ابي طاهر الرقي الحنفي الشيخ محي الدين .سمع من ]7] .[685
سطور[ 327] .ب[.
*يحيى بن أسعد بن علي بن صعلوك الحنفي الشيخ الفقيه أبو القسم .مات ]7] .[107
سطور[ 327] .ب[.
*يحيى بن زكريا بن عبد اهلل الدمشقي الحنفي الشيخ مجد الدين .سمع من ]6] .[735
سطور[ 327] .ب[.
*يحيى بن شاهني بن عبد اهلل املصري ثم املشقي الشيخ العالم الصالح محي الدين .مات

] 44] .[909سطرا ً[ 327] .ب[ إلى ] 328ب[.
*يحيى بن علي بن نجلى الحنفي املعروف بابن الحداد .مات ] 13] .[755سطرا ً[ 328] .ب[
إلى ] 329أ[.
*يحيى بن محمد بن عيسى السيرامي الحنفي نظام الدين بن الشيخ سيف الدين .مات
] 16] .[833سطرا ً[ 329] .أ[.
*يحيى بن محمد بن عبد اهلل الدمشقي الحنفي أحد املباشرين بالجامع األموي الشيخ محي
الدين أبو زكريا 6] .سطور[ 329] .أ[ إلى ] 329ب[.
*يحيى بن محمد بن ابراهيم بن محمد املصري الحنفي الشهير باألقطري .ولد ] .[796مات
] 26] .[880سطرا ً[ 329] .ب[ إلى ] 330أ[.
*يحيى بن يوسف وقيل سيف وهو األشهر بن عيسى الشيخ الغمام العالم العالمة ...وهو
نظام الدين بن الشيخ العالم العالمة سيف الدين السيرامي .مات ] 30] .[833سطرا ً[.
] 330أ[ إلى ] 330ب[.
*يعقوب بن ادريس بن عبد اهلل بن يعقوب الرومي النكدي الحنفي الشهير بفرار النكدي .ولد
] [789مات ] 25] .[833سطرا ً[ 330] .ب[ إلى ] 331أ[.
*يعقوب بن ابراهيم بن أحمد بن عقبة بن هبة اهلل بن عطا بن ياسني بن عبد اهلل بن زهير
الحصيلي البصروي ثم الصالحي الحنفي الفقيه شرف الدين بن الشيخ الغمام صدر الدين
بن الشيخ محي الدين .مات ] 15] .[734سطرا ً[ 331] .أ[.
*يعقوب بن جالل واسمه رسوال ويسمى أيضا ً أحمد الرومي التباني الحنفي الشيخ شرف
الدين .ولد ] [760مات ] 41] .[827سطرا ً[ 331] .أ[ إلى ] 332أ[.
*يعقوب بن عبد اهلل األقصر أي الحنفي القاضي الفقيه شرف الدين .مات ] 6] .[792سطور[.
] 332أ[.
*يعقوب بن علي بن روتياني الطروخالي الشيخ شرف الدين .مات ] 9] .[713سطور[332] .

أ[.
*يوسف بن أبي القسم أحمد بن عبد الصمد األنصاري الخزرجي املكي الحنفي جمال الدين.
مات ] 21].[820سطرا ً[ 332] .أ[إلى ] 332ب[.
*يوسف بن أحمد بن حسني بن سليمن بن فزارة قاضي القضاة جمال الدين أبو املحاسن بن
القاضي شرف الدين أبي العباس الكفري .مات ] 86] .[766سطرا ً[ 332].ب[ إلى ]334
ب[.
*يوسف بن أحمد النويري الحنفي قاضي طرابلس جمال الدين .مات ] 24] .[880سطرا ً[.
] 334ب[ إلى ] 335أ[.
*يوسف بن أبي سعد بن أحمد السجستاني الشيخ جمال الدين صاحب منية املفتي .صنفه
] 3] .[638سطور[ 335] .أ[.
*يوسف بن تعزى يزدى الرومي البشيغاري الظاهري الحنفي اإلمام العالمة املفنن جمال الدين
أبو املحاسن بن األمير سيف الدين .ولد ] 124] .[813سطرا ً[ 335] .أ[ إلى ] 337ب[" .وله
في تصانيفه الوهم الكثير والتخليط الغزير ]ليس ثقة بوجهة نظر املؤلف[".
*يوسف بن الحسن بن علي بن يوسف الشيخ اإلمام جمال الدين أبو الحسن السجستاني
األصل املكي الدار واملنشأ والوفاة .مات ] 22] .[761سطرا ً[ 337] .ب[.
*يوسف بن الداودار الحنفي العالمة جمال الدين .ال يوجد تاريخ "توفي بعد الثمانني"14] .
سطرا ً[ 337] .ب[ إلى ] 338أ[.
*يوسف بن سليمن بن أبي العز وهيب اإلمام أبو املحاسن الفقيه الحنفي .مات ]9] .[728
سطور[ 338] .أ[.
*يوسف بن سلمان بن عمر الحنفي الشيخ جمال الدين .سمع من ] 18] .[775سطرا ً[338] .
أ[ إلى ] 338ب[.
*يوسف بن شاهني الكوكى الحنفي ثم الشافعي سبط شيخ اإلسالم ابن حجر .ولد ].[828

] 81سطرا ً[ 338].ب[ إلى ] 340أ[.
*يوسف بن عبد الصمد بن يوسف البكري البغدادي الحنفي .ولد ] 15] .[701سطرا ً[340] .
أ[ إلى ] 340ب[.
*يوسف بن عبد اهلل القاضي جمال الدين الحميدي .مات ] 9] .[821سطور[ 340] .ب[.
*يوسف بن عبد اهلل الرومي .مات ] 7] .[884سطور[ 340] .ب[.
*يوسف بن عبد اهلل املارديني الحنفي الشيخ جمال الدين .مات ] 14].[819سطرا ً[ 340] .ب[
إلى ]341أ[.
*يوسف بن عبد اهلل الضرير جمال الدين الحنفي .مات ] 8] .[809سطور[341] .أ[.
*يوسف بن عبد اهلل الرومي الشيخ جمال الدينه أحد املشايخ الحنفية بدمشق .مات ].[864
] 7سطور[341] .أ[.
*يوسف بن علي بن صفر الصفدي الحنفي .أجاز لنا ] 14] .[825سطرا ً[341] .أ[ إلى
] 341ب[.
*يوسف بن علي بن محمد بن ضوض الفقير الحنفي الشيخ جمال الدين بن الشيخ املفتي عال
الدين .سمع من ] 9] .[777سطور[ 341] .ب[.
*يوسف بن عيسى السيرامي الشيخ سيف اغلدين .مات ] 28] .[810سطرا ً[ 341] .ب[ إلى
] 342أ[.
*يوسف بن محمود بن محمد العالمة عز الدين املزاري الحنفي العجمي .مات ]20] .[794
سطرا ً[ 342] .أ[ إلى ] 342ب[.
*يوسف بن محمود بن زكريا البصروي الحنفي الشيخ بدر الدين بن الشيخ صالح أبي البقا.
سمع من ] 9] .[677سطور[ 342] .ب[.
*يوسف بن محمد بن سلطان الصالحي الحنفي الولد جمال الدين .مات ] 9] .[937سطور[.

] 342ب[ إلى ] 343أ[.
*يوسف بن محمد بن علي بن يوسف األنصاري الزرندي املدني الحنفي جمال الدين بن
القاضي فتح الدين أبي الفتح .ال يوجد تاريخ 18] .سطرا ً[ 343] .أ[.
*يوسف بن محمد بن أحمد الحجيني الصالحي الحنفي القطان الشيخ الصالح جمال الدين
أبو املحاسن .مات ] 8] .[894سطور[ 343] .أ[ إلى ] 343ب[.
*يوسف بن محمد بن عطريف الجوبراني الحنفي الشيخ جمال الدين املعروف والده بالشمس
الحوراني .سمع من ] 10] .[702سطور[ 343] .ب[.
*يوسف بن محمد بن عيسى كذا سماه الشيخ تقي الدين القونوي .مات ] .[821ال يوجد
تاريخ 3] .سطور[ 343] .ب[.
*يوسف بن محمد بن عبد اهلل الحميدي .مات ] 9] .[821سطور[ 343] .ب[.
*يوسف بن محمد النحاس جمال الدين املعروف بابن القطب الحنفي .مات ]12] .[814
سطرا ً[ 343] .ب[ إلى ] 344أ[.
*يوسف بن محمد بن علي بن عبد اهلل جمال الدين بن طولون الصالحي الحنفي عمي شقيق
والدي .ولد ] [860مات ] 44] .[937سطرا ً[ 344] .أ[ إلى ] 345أ[.
*يوسف بن موسى بن محمد بن أحمد بن أبي بكر بن عبد اهلل امللطي ثم الحلبي الحنفي.
مات ] 54] .[803سطرا ً[ 345] .أ[ إلى ] 346أ[.
*يوسف بن نعمة بن ابراهيم بن نعمة الزبداني ثم الصالحي الحنفي .مات ]8] .[738
سطور[ 346] .أ[.
*يوسف بن هالل بن أبي البركات أبو الفضل الحلبي الحنفي .مات ] 12] .[676سطرا ً[.
] 346أ[ إلى ] 346ب[.
*يوسف بن يعقوب بن ابراهيم اإلمام العالم جمال الدين بن الصاحب محي الدين الحنفي.
درس ] 12] .[695سطرا ً[ 346] .ب[.

*يوسف بن يعقوب بن صهيب الرومي الحنفي اإلمام العالم بدر الدين .سمع من ]9] .[662
سطور[ 346] .ب[.
*يوسف بن يونس بن يونس بن املتقار .أنشأ ] 20] .[940سطرا ً[ 346] .ب[إلى ] 347أ[.
*يونس بن علي بن أحمد الزرعي األصل الصالحي الحنفي .مات ] 98] .[930سطرا ً[347].
أ[ إلى ] 349أ[.
]ذكر أبو بكر[

*أبو بكر بن أحمد بن علي بن عبد العزيز عرف بالظهير البلخي .حَّدث ] 5] .[553سطور[.
] 349أ[.
*أبو بكر بن أحمد بن علي بن أبي بكر بن بحتر الدمشقي الحنفي .سمع من ]11] .[723
سطرا ً[ 349] .أ[.
*أبو بكر بن أحمد بن محمود بن املجدلي الحنفي الشيخ تقي الدين.قرأ على ]6] .[759
سطور[ 349] .أ[ إلى ] 349ب[.
*أبو بكر بن أبي الدر بن عبد اهلل الدمشقي الحنفي الشيخ اإلمام .سمع من ]8] .[638
سطور[ 349] .ب[.
*أبو بكر بن اسحق اإلمام تقي الدين البخاري الكالباذي الحنفي .اليوجد تاريخ 5] .سطور[.
] 349ب[.
*أبو بكر بن الحسن بن أحمد بن الحسن بن أنوشروان الرازي فخر الدين بن قاضي القضاة
حسام الدين الحنفي .مات ] 11] .[776سطرا ً[ 349] .ب[ إلى ] 350أ[.
*أبو بكر بن داود بن أحمد الحنفي الدمشقي .مات ] 10] .[807أسطر[ 350] .أ[.
*أبو بكر بن عبد اهلل بن عثمن القاهري الحنفي .مات ] 15] .[885سطرا ً[ 350] .أ[.
*أبو بكر بن عبد اهلل بن قطلبك األديب الفاضل الحنفي الشهير باملنجم .مات ]13] .[812

سطرا ً[ 350] .أ[ إلى ] 350ب[.
*أبو بكر بن عبد اهلل بن عبد الرحمن الدمشقي الحنفي الشيخ عماد الدين .سمع من ].[704
] 11سطرا ً[ 350] .ب[.
*أبو بكر بن عثمن بن محمد الحيتمي .ولد ] [760مات ] 27] .[819سطرا ً[ 350] .ب[ إلى
] 351أ[.
*أبو بكر بن عثمن بن يونس املزي الحنفي الفقيه .مات ] 6] .[680سطور[ 351] .أ[ إلى
] 351ب[.
*أبو بكر بن عثمان بن خليل بن عبد الواحد تقي الدين الحوراني الحنفي .ولد ] [740مات
] 13] .[804سطرا ً[ 351] .ب[.
*أبو بكر بن علي بن محمد بن بردس الدمشقي الحنفي .مات ] 8] .[776سطور[ 351] .ب[.
*أبو بكر بن علي بن عبد اهلل الحموي الحنفي املعروف بابن حجر .ولد ] [767مات ].[837
] 106سطرا ً[ 351].ب[ إلى ] 354أ[.
*أبو بكر بن علي بن محمد بن محمود بن أحمد بن مسعود القونوي الحنفي .ولد ] [730مات
] 22] .[869سطرا ً[ 354] .أ[" .وهو مصنف كتاب درر البحار في الفقه ،وشرح العقايد،
وناظم عقيدة يقول العبد".
*أبو بكر بن محمد املصري الحنفي العالمة شيخ اليخونية تقي الدين .مات ]10] .[847
سطور[ 354] .أ[ إلى ] 354ب[.
*أبو بكر بن عمر بن عبد العزيز بن أبي جرادة الحلبي الحنفي القاضي جمال الدين .مات
] 6] .[798سطور[ 354] .ب[.
*أبو بكر بن عيسى بن أبي القسم الدمشقي الحنفي الشيخ سيف الدين .ال يوجد تاريخ3] .
سطور[ 354] .ب[.
*أبو بكر بن محمد بن عباس التميمي الجوهري الحنفي الصدر نجم الدين .مات ] 8سطور[.

] 354ب[.
*أبو بكر بن محمد املحمودي .مات ] 9] .[559سطور[ 354] .ب[ إلى ] 355أ[.
*أبو بكر بن محمد بن أبي بكر بن خليل بن محمد األعزاري األصل الدمشقي الحنفي عماد
الدين .ولد ] 10] .[709أسطر[ 355] .أ[.
*أبو بكر بن محمد بن أبي الفتح النيسابوري .ال يوجد تاريخ 4] .سطور[ 355] .أ[" .له كتاب
األوضح في الفقه نقل فيه عن املحيط".
*أبو بكر بن محمد بن أحمد بن عبد العزيز الدمشقي تقي الدين بن شيخ الربوة .مات ].[811
] 7سطور[ 355] .أ[ إلى ] 355ب[.
*أبو بكر بن هالل بن عباد الشيخ عماد الدين الحنفي املعروف بالعماد الجبيلي .ولد ].[575
مات ] 6] .[679سطور[ 355] .ب[.
*أبو بكر بن يعقوب .ال يوجد تاريخ 3] .سطور[ 355] .ب[.
*أبو بكر بن يوسف الدمشقي الصالحي الحنفي .مات ] 6] .[908سطور[ 355] .ب[.
*أبو بكر بن يوسف بن ابراهيم بن القطب الصالحي الحنفي تقي الدين بن جمال الدين بن
شيخنا قاضي القضاة برهان الدين .مات ] 16] .[933سطرا ً[ 355] .ب[ إلى ] 356أ[" .له
في فقه الحنفية كتاب الخصال".
*أبو العز بن صالح بن وهيب الحنفي الصالحي الشيخ عز الدين .مات ] 16] .[663سطرا ً[.
] 356أ[.
*أبو بكر بن يوسف بن الحسن بن علي الشحري املكي الحنفي .مات ] 18] .[773سطور[.
] 356أ[ إلى ] 356ب[.
حق([
مْل َ
]أسماء مختلطة ) ُ

*أبو يزيد بن مرداد ورخان بن اردن علي بن عثمن بن سليمن بن خوندكار صاحب بالد الروم

املعروف ببلدرم بابن يزيد .مات ] 80] .[805سطرا ً[ 356].ب[ إلى ] 358أ[.
*البسطامي خليفة الحكم عن السروجي بالديار املصرية .مات ] 2] .[728سطرين[358] .
أ[.
*برهان الدين النسفي املفسر .مات ] 2] .[687سطرين[ 358] .أ[.
*جمال الدين ابن العديم .مات ] 2] .[694سطرين[ 358] .أ[ ".صاحب الرايض في علم
الفرايض".
*ركن الدين السمرقندي الحنفي .مات ] 2] .[701سطرين[ 358] .أ[" .مؤلف آداب البحث".
*حسام الدين العجمي الحنفي الشيخ املفيد أبو الفضل .مات ] 6] .[860سطور[ 358] .أ[
إلى ] 358ب[.
*محب الدين األسمر األصيولي .مات ] 2] .[728سطرين[ 358] .ب[.
*منهاج الدين الرومي الحنفي .مات ] 9] .[791سطور[ 358] .ب[.

 -4باب النسا
*دنيا بنت اسماعيل بن حسن بن علي بن بشارة الحنفية .ال يوجد تاريخ 5] .سطور[358] .
ب[.
*ست الوزرا بنت الشيخ اإلمام مفتي املسلمني عماد الدين محمد بن عبد الكريم بن عثمن
املاردانية الحنفية .ولدت ] [659ماتت ] 14] .[737سطرا ً[ 358] .ب[ إلى ] 359أ[.
*عايشة بنت أبي بكر بن علي بن منصور الصالحية الحنفية الشيخة .سمعت من ]7] .[721
سطور[ 359] .أ[.

 -5خاتمة ] 359أ[
*)ترجمة صاحب القصيدة املوسومة بالبردة( :محمد بن سعد بن حمادبن محسن بن عبد اهلل بن

جناني بن ضهناج بن هالل الشيخ األديب الشاعر شرف الدين أبو عبد اهلل الصهناجي .ولد
] 49] .[608سطرا ً[ 359] .أ[ إلى ] 360أ[.
*)ومنها ترجمة( :الشيخ محمد العقفد املعروف بالدمدمي .مات ]) 143] .[43(0سطرا ً[ 360].أ[
إلى ] 363أ[.
*)ومنها ما قال الصالح الصفدي في الجزء الخامس والثالثني من تذكرته كتب إلى القاضي كمال
الدين أبو بكر بن القاضي جمال الدين سليمن ريان من حلب املحروسة في أوايل خمس وخمسني

وسبعماية ] 52].([755سطرا ً[ 363] .أ[إلى ] 364أ[.
*)ومنها ما قاله علما الهية ]علم الهيئة[ أن دور األرض 21] .(...سطرا ً[ 364] .أ[ إلى ] 364ب[.
*)ومنها ما قال في الغنية مج يعني مجد األئمة والباس بالتوضي باملا الشمس عندنا(65] .
سطرا ً[ 364] .ب[ إلى ] 365ب[.
*)ومنها قال العالمة عز الدين املقدسي أول الحروف آ وهو الف الكيف ال يمثله من كتب 94] .(... 3¹
سطرا ً[ 365].ب[ إلى ] 367ب[.
*)ومنها ما قال أبو عبد اله محمد بن عبد الرحمن قاضي صفد العثماني رحمه اهلل تعالى(53] .
سطرا ً[ 367] .ب[ إلى ].[369

] -6الواقف[ الوزير علي باشا )ختم(.

