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: )٤٠ما إ

جـــــــــــــــــــاءت إمــــــــا كــــــــان أقصــــــــر عمــــــــر فاكهــــــــةٍ 
ـــــــــــــت ليلـــــــــــــة األحـــــــــــــدِ ولــــــــدت غــــــــداة الســــــــبت صــــــــاحلة ـــــــــــــا ومات فين

بحر ال، والصواب أن الشعر من بحر السريعالهما احملقق الفاضل من جعل
األحّذ.والّضرب منعروض: وفيه الاملالك



-١١٥١

oواألحذّ 

: لضرب أَحّذ ؛ وتقطيع البيت األولوا،العروض َحّذاء) فَفِعُلن (متفا تقلب إ
ــ / صـــــر عمرفـــــا / كهـــــةٍ  جــــــــاءت إمـــــا كـــــان أقــــ

ــــــــــنمْتفــــــــــاعلن / مَتفــــــــــاعلن  ــــــــــنمْتفــــــــــاعلن / مْتفــــــــــاعلن/ َفِعُل / َفِعُل
منها بيتان (الصفحة ،)٢

٧٣(:
بعثـــــْت بكـــــافوِر العتـــــاب نســـــيمها

ـــــــــة األرداف ُغْصـــــــــنّيُة القـــــــــدِّ  كثيبّي
:،اللشعر من وقال احملقق إن ا

:بحر الكاملالأ) 
بعثْت بكا / فور  الفؤاد / ِد نسيمها /

( ُمَتفاعلن ):- 
:وحقيقة األبيات من البحر الطويل،وسائر أشطار الشعر- 

:.فاعيلنم:من الضرب األول

فعولن / مفاعيلن / فعولن / مفاعلن 
كثيبيـ / ـية األردا / ف غصنيـ / ـية القد

فعولن / مفاعيلن / فعولن / مفاعيلن
نقل شطر الطويل ،ب

.



لد (– )٤) اجلزء (٨٥ا ١١٥٢

وأضرب مثًال:.- 
:

يهـــّدم ومـــن ال يتـــق الشـــتم يشــــتم
:جهني، فإذا حذفنا الواو من الشطر األول توجه الشطر على و بحر الطويلالهو من 

ويكون تقطيعه:،بحر الطويلالل إذا كانت القصيدة من بحر الطويالأن يبقى من 

عولن / مفاعيلن / فعول / مفاعلن
من الشطر )١(

.،األول من البيت

لو كانت»يذد عن حوضه بسالحه«أن عبارة 
: لكانت شطراً، وتقطيعه على ذلك التقدير

/ مَتفاعلنمْتفاعلن / مْتفاعلن
.قراءة (بعثت

.والتحريف ظاهر.
:الصفحةوهو (،منها بيت مفرد،ن الشعر٣
٢٥٣(:

ـــــــــــــــــــأول العـــــــــــــــــــدد للمســـــــــــــــــــتهام ب

ال«)١(
«:٤٣.



-١١٥٣

:بحر الكاملالوالصواب أنه من ،
:؛ وتقطيعهلالضرب األو ،العروض الثانية
قد جاد 

مْتفاعلن / مَتفاعلن / َفِعُلن
للمستها / م بأول الـ / ـعدد
مْتفاعلن / مَتفاعلن / َفِعلن

٤ ( ،
٣٤٨(:

ــــــــــــــــــــــــهْ َفْضــــــــــــــــــــــــله شــــــــــــــــــــــــأيهــــــــــــــــــا األســــــــــــــــــتاذ يــــــــــــــــــا َمــــــــــــــــــنْ  اهُد ِعْلِم
،وقال احملقق إن الشعر من 

.:أ ) قلت
: األول والعروض الثا- 

)٢(.
:وتقطيعهوالصواب أن الشعر املذكور من 

تا / ذ يامن       فضله شا / هد علمهْ أيها األس
فاعالتن / فاعالتن        فاعالتن / فعالتن

لكن أصاب ،
.

 -)٣(

:)٧٠٣:الصفحةبن ٥

.١٥٧–١٥٥:تف)٢(
)١٢٧:)٣.



لد (– )٤) اجلزء (٨٥ا ١١٥٤

ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــه ُصــــــــــــــــــــــــــْبحُ هُ بُّ صــــــــــــــــــــــــــــــدَّ إْلِف فلــــــــــــــــــــــــــيس لليل
!تقلبــــــــــــــــــــــــه علــــــــــــــــــــــــى مضـــــــــــــــــــــــــض

.وقال احملقق إن الشعر من 

.مفاعَلنت:
 -:

:.
ب

:وجهه فقال
.. البيت .»...«

:والصواب
. أي صدَّ .»...صدَّ آلُِفهُ «

.ثانياً ):الشعرية ( وانظر الفقرة التالية
٦:٧٤٥ (

:تانهذان البي
ــــــــــدِ ديأ إن أِنســــــــــت عينــــــــــاي أرض َجنْ

دِ باُألْســـــــــــــــــوالظبيـــــــــــــــــات فتكـــــــــــــــــًة 



-١١٥٥

ما من قال احملقق عن ما من )٧٤٥:الصفحة(هما إ ، والصواب أ

.وطابقت عروضه ضربه.فعولن
:

:بحر الوافرال) من ١٧) ١
ــــــــــن صــــــــــخرٍ  ــــــــــَة ب ــــــــــْغ معاوي أال أبل

:االستيعاب، وصواب اوالش
نثـــــــــــــا كالمـــــــــــــي...........................

»م«،:
٥٢٧) ٢(:

عجبـت
:وصوابه
..........................ت عجبــ

.والشعر من الطويل من الضرب الثالث
٥٧٧) ٣(:

جـــــــــاءت حبـــــــــاًء لســـــــــيد األمـــــــــراءِ إنّ 
اءصـــــــــــــــــبغتها ســـــــــــــــــيوفنا بالـــــــــــــــــدم

وهو مضطرب على ،لكن البيت األول مصحف.بحر اخلفيفالن والشعر م
.

:العزيز باهللا العبيدي حاكم مصر قطعة فيها،) ٤



لد (– )٤) اجلزء (٨٥ا ١١٥٦

)والقطعة من املنسرح
.وهي ليست من أجزاء املنسرح،

،: مستعلنعلى وزن:والصواب
(أو التفعيلة )وهو حذف الساكن الرابع من اجلزء ،فيها الطي

بحر املنسرح فيها ال) ٥
):٢٢١الصفحة قوله (

عاصــــــــرْ كأنــــــــــــــــــــــــه شــــــــــــــــــــــــارب معّتقــــــــــــــــــــــــةً 
،:

مستعلن / مفعوالتن / فعلن
:والقصد لو قرأنا،ويصح الوزن.وهذا ال يصح

عولنمستعلن / مفعوالت / مف
.اءبفتحة اليتفاءً - 
الضرب املطوي ،،اوقد استعملو :- 

، وهو (مفعولن)، ومثاله قول )٤(
:

ــــــــــــــى ب ــــــــــــــاقامــــــــــــــت عل ــــــــــــــٍة تغنّين ان

.١٤٨:االو )٤(



-١١٥٧

٦
:)٢٢٢(الصفحة :قال،،معاهد األحّبة

وال تكـــــــــــــــن للمطـــــــــــــــي بـــــــــــــــالزّاجرْ 

قــــــــد أيق
تســــعَد صــــّباً علــــى األســــى صــــابرْ ُتســــــعد املطــــــي وال

:
فاستحى أْن = فاعالتن 

.:وصواب القراءة،وهذا ليس من أجزاء املنسرح
:يقول له معاتباً ،ه

٧،٣٠٠(:

مـــــا

:وصواب العبارة،
.اجتهد فيه وبالغ:::فعل أمر،فَأْبلِ 

:وتقطيع الشطر على وجهه

متفعلن / فاعلن / مستفعلن / فـَْعُلنْ 



لد (– )٤) اجلزء (٨٥ا ١١٥٨

٨ ،
:)٢١٢ومنه قوله ( الصفحة 

ـــــــت مـــــــن ســـــــواد أب األســــــــ وتلّون

:قلت
بحر ال) بتشديد النون يكسر الوزن وهو من -١
سكان الكاف والنون املفتوحة وتقطيع ال،اخلفيف

:

فعالتن /   متفعلن     / فعالتن /
/ سوداء /
فعالتن      / مستفعلن   / فاالتن /

١:١٠٦(.
..وجهت القراءة

٢-
:) التعريف من كلمة العلم(الـ

:ة 
وبُوركـــــتفبـــــوركن مـــــن عـــــيٍس 

،.



-

:)(والشعر من الطويل
..... البيــــــــــــــــــــت...............وبوركـــــتن مـــــن عـــــيسٍ فبـــــورك

:)٣٨٤الصفحة فيها (،١٠

را
:،والشعر من السريع

:) (
.املقحمة

١١
(:

ووزن ( ُحّلْفُتها ) هكذا بتشديد الالم وال،الفاضلكذا ضبطها احملقق 
وصواب القراءة،وهذا ال يصح فالبيت من الطويل،(مستفعلن):املعلوم

ا ( مفاعلن ) وهو عروض طويل .بالبناء للمعلوم ووز
١٢٧٤٦

:
ــــــلْ باَكرهــــــا الوجــــــد ومّســــــاها الّزمي
:

ســــــبيل
( باكر ) ويعتدل الشعر لو قيل مثًال .باكرها- أ

(.



لد (– )٤) اجلزء (٨٥ا ١١٦٠

:والصواب املواف.- ب
:؛ وتقطيعه

فعالتن    / فاعالتن   /  فعالن
والشعر من الرمل ( العر 
.فعالن:فصار على،:.ساكن سببه وسكن متحرّكه )

١٣
:)٣٣٧فيها ( الصفحة ،طاهر اخلباز

ذاءُ 
ــــــــــا الــــــــــّزوراءُ فلــــــو  ســــــــــّلمت حــــــــــني زر

والشطر على ،.بحر اخلفيفالوالشعر من 
:( اسطاعت ) وتقطيعه:وصواب القراءة،مضطرب

فعالتن   / متفعلن    / فعالتن
ا ( متفاعلن ) وهي ليست من تفعيالت اخلفيف»فلو استطا«ولو بقيت  .لكان وز

) شعرًا لناصر بن منصور :لوفيات ( الصفحة) ١
:فيه بيتان من صفة الّسفرجل،

ومصــــفرّة األثــــواب مبيضــــة احلشــــا

كبــيض األيــادي قابلــت وجــه حاســدِ 



-١١٦١

لعسجد وهو ،صفر :وظاهر أن الصواب هو
.وظاهر أيضاً أن العالقة بني الّصفرة والّذهب.

:فيها،)٢٠، أبيات (الصفحة ) ٢
املعـاطس

.:والصواب،،واملعاطس هي األنوف
.األ

: الصفحةكتاب وقعة صّفني لنصر بن مزاحم (
:وفيه:)٣٣

س
 ُ

سثـــــواب الـــــدنايا بالبـــــولســـــت أله
:٦٣:الصفحة) ٣

:البيـــــاض عليهمـــــاســـــوادان
.:من فعل،:

٤ (
:

بأعناقهـا مــن طـول جــذب اخلــزائمِ 
مِ بــــــــاألراقكـــــــأّن يرّوعهـــــــا 



لد (– )٤) اجلزء (٨٥ا ١١٦٢

) و(ثراها.::وصواب الكالم
.وقد سب،

.:وهي هنا،
.وِبرين،وبُرين،،بُراة:

.بُروة و بُراً :وحكى الفارسيّ 
.من التعليق:صوابه،:وقوله

.وال 
٥ (

)١٥٧:األنصاري رضي اهللا عنه (الصفحة
ـــــــــــرَح  ـــــــــــة فقـــــــــــد ب مغلغل

أي :رح اخلَفاءُ يقال ب،أوردها احملقق الفاضل بكسر اخلاء والصواب فتح اخلاء
.وضح األمر

 -.
:٥والبيت هو أول أبياٍت حلس

.
٦ (

:):(الصفحة
ميــــــــامني الوجــــــــود أكــــــــارمِ 

:والصواب



-١١٦٣

٤١:) ٧(:
!

.:والثوب اخلََلق هو،الص:قلت
ات أوردها املصنف ي) ٨

:)٢٤١:الصفحةقال فيها (،
ــــــــــأعــــــــــ ــــــدهر بدِ امر لليــــــــــوم أنــــــــــت وال الَغ ــــــدت ذل ال ــــــدِ تقّل عــــــد املقّل

ـــــــ وإن ق
) عند كلمة : ١ف (دار صادرونقل احملقق الفاضل حاشية من ديوان الشري

،،قوله فاربعي بالياء:) فقال(فاربعي
.وانتظر وأقم،توقف:واربع.الكسرة
.ةبنون التوكيد اخلفيف:قلت لعل العبارة هي- 

تان )  ي د ب لغّرا ا
:٢٦٧:الصفحة(

مــا حوتــه أكفهــم
ا ت،وظاهر أن كلمة (كلّ  ،كسر الوزنوليست من أصل الشطر أل

:

فعولن  /  مفاعيلن  / فعول  / مفاعلن /



لد (– )٤) اجلزء (٨٥ا ١١٦٤

::
:) فيها٧٠قطعة من مدح املستنجد العباسي (الصفحة دِّ عَ ) ١
ـــــــــاابح الـــــــدهر والزمـــــــان ُمَهنـــــــأصـــــــ-١ بـــــــــك واملســـــــــلمون عـــــــــدالً وأمن
ـــــــــــوغنينــــا بفضــــل كّفــــك - ٢ افلســـــــــــنا نســـــــــــتمطر اجلـــــــــــو مزن
٣ -
ا-٤
لنـــــــــــــــا فيـــــــــــــــك والـــــــــــــــذي ن-٥

:) هكذا٥–٢
....ـثٍ ...عن غــيـ 
....ـث...من الغيـ

....ـقال...األثـ
....ــل...من قبــ

.،بحر اخلفيفالوالشعر من 
:رحبحر املنسال) من ٢٢٢) ٢

جــوراً علــى 
:وصواب قسمة البيت

ــــــــــــه ب
:بحر الوافرال) من ٢٢٨) ٣
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وت
:)٢٥٣:الصفحة) ٤

اعلمــــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــــاز فلســــــــــــــــــــــــفة و 
:وصواب قسمة البيت

حـــــــــــــاز فلســـــــــــــفة وعلمـــــــــــــا
زوءة و : وتقطيع ،األول املَُرّفلالضرب العروض الثالثة ا

:البيت
قــــــــد حــــــــاز فلـــــــــ / ســــــــفًة وعلمــــــــا

متفــــــــــــــــــــــــــــاعالتنُمْتفاعلـــــــــــــــــــــــــــــن /فـــــــــــــــــــــــــــــــــاعلنُمْتفـــــــــــــــــــــــــــــــــاعلن / ُمتَ 

.)٥(:واملرّفل
٥

:)٦٦٦:الصفحةومنها ( ،فيها

١-
٢-

:وصواب القسمة فيها
.......ما كنت أحـ-١
.......سلب القلــو-٢
:)٥٢٧:الصفحة) ومن قطعة ملوسى ب٦

)٨٨)٥.
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ملـّــــــــــــــــــــــا وردنـــــــــــــــــــــــا 
:وصواب القسمة
....ـيَـةَ ...ملا وردنا القادسْيـ

:وفيها

:وصواب القسمة
.......

.م- - 
.م–- ديوان حسان بن ثابت - 
.دار الكتب املصرية––ديوان ابن الرومي - 
.)–ديوان الشريف الرضي - 
.م- ه١٣٨٥) القاهرة ن عبد ربه (مطبعة جلنة التأليف والنشرالعقد الب- 
.–ن العرب البن منظور لسا- 
.٢٦اجلزء –- 
دار الفكر –فخر الدين قباوة :–- 

.١،دمشق
.القاهرة،١٣٦٥،،نصر بن مزاحم،وقعة صفني- 
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 األعالم لخير الدين الزركلي
 مراجعات وتنبيهات

 
 

 ()أ. أحمد العالونة
واظترجع األوؿ  الدين الزركلي رزتو اهلل من مفاخر العصر، كتاب األعبلـ طتَت

إذ عمل فيو أكثر من  فات اليت استغرقت األعمار،وىو من اظتؤل   للباحثُت يف الًتاجم،
 افكاف العمل اطتالد. وأصبح موردً  دمو، ،أطعمو من ضتمو، وأسقاه مناستُت عامً 

ألنو كاف مرجعهم  قدره، تزاحم عليو الدارسوف وتناولوه فيما بينهم، وقدروه حق   اعذبً 
 ـ(.ٜ٘ٚٔ) هٜٖ٘ٔمن العصر اصتاىلي حىت عاـ  ،يف تراجم القدماء والعصريُت

واظتستعربُت وكما امتد الزماف واتسع، امتد اظتكاف ليشمل الببلد العربية واظتستشرقُت 
 من أؿتاء العامل، فجمع فأوعى.

فتوغرافية  اصورً  امن األعبلـ، أثبت لؤلقربُت عهدً  اترجم فيو لنحو ستسة عشر ألفً 
ل الصورة، فأثبت ؿتو حتّل ػت اـ هبم الزمن خطوطً ، وأثبت لبعض َمن تقد  اوخطوطً 

 مئة صورة وخط.ألفُت وستس
تمتع ٓترائده وفرائده، تاب العظيم، أسإىل ىذا الك وال يكاد مير يـو إال وأرجع  

                                                           

() .باحث متخصص يف الًتاث والًتاجم من األردف 



 (ٗ( اصتزء )٘ٛاجمللد ) –غتلة غتمع اللغة العربية بدمشق 
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، اوإما استدراكً  اهنل من علمو، وأدّوف على نسخيت تعليقات عليو، ىي إما تصحيحً وأ
اؿ والكماؿ ػت   وإف كاف الزركلي أخطأ يف مواضع يسَتة فقد أصاب يف مواطن كثَتة،

ت لغَت ذي اصتبلؿ.وقد رأيت أف أشرؾ الباحثُت والقراء يف نشر ىذه اظتراجعا
 والتصحيحات لينتفعوا هبا.

ومن مصادري يف ىذه اظتراجعات الرجوع إىل بعض اظتخطوطات، فمعلـو أف 
إىل فهارس اظتخطوطات، وبعض َمن صنع ىذه الفهارس مل  االزركلي كاف يرجع كثَتً 

 يكن من أىل العلم، فأ يت الزركلي من ىذه الفهارس.
يف  وقد وقف على سهو وكلنا معًتؼ بقوؿ جعفر بن حيِت إىل بعض عمالو 

ف للكتاب تنازعو أمور، لكتبك،فإف اظتؤل   امتصفحً  ااختذ كاتبً »كتاب ورد منو: 
وتشع ب فكره، من كبلـ ينسقو وتأليف ينظ مو، ومعٌت  وتعتوره صروؼ تشغل قلبو،

يتعلق بو يشرحو، وحجة يوضحها. واظتتصفح للكتاب أبصر ٔتواضع اطتلل من مبتدى 
 . (ٔ)تأليفو

 هلل أستمد العوف والتوفيق واعتداية إىل ما حيبو ويزلف إليو.ومن ا
 المجلد األول:

يستدرؾ عليو اسم أبيو )مصطفى( لذا تنقل الًترتة .إبراهيم باكير. ٖٖص -
 . (ٕ)، وتثبت بعد تررتة إبراىيم مصطفىٗٚإىل ص

إبراىيم بن يوسف. ىكذا ضبطو، بكسر اعتاء وفتح . الِهَسْنجاني: ٔٛص -
 .(ٖ)الصحيح: بفتح اعتاء والسُتالسُت، و 

                                                           

 .ٔٔ/ٔانظر معجم األدباء (ٔ)
 .ٖٕ٘/ٔم البابطُت لشعراء العربية يف القرنُت التاسع عشر والعشرين(انظر )معج (ٕ)
، ٛٔٗ/ٚ، و)اإلكماؿ( ا، وىو من مراجعو ؼتطوطً ٗٚٛ/ٕانظر )التبياف لبديعة البياف(  (ٖ)

 .٘ٔٔ/ٗٔو)سَت أعبلـ النببلء( 



 أ. أزتد عبلونة  -األعبلـ طتَت الدين الزركلي مراجعة يف كتاب 
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ـ( ٜٗٚٔ) هٜٖٗٔأزتد اطتشاب. أثبت وفاتو سنة  . الخشاب:ٕٔٔص -
. ٖٜٚٔوالصحيح أف وفاتو كانت يف شهر نيساف  ـ، كما يف موقع ػتافظة الفيـو

ويستدرؾ عليو اسم أبيو ػتمد. كما يف اظتصدر السابق. لذا تنقل الًترتة إىل 
 راىيم.، وتثبت بعد تررتة ابن إبٖٕ٘ص

بن سعيد. ولعل الصحيح يف  القاسمأزتد بن أيب .اإلخميمي: ٜٛٔص -
 .(ٗ)اسم جده شعيب

(، هٔٔٔٔأزتد بن يوسف. أثبت مولده ).أحمد الحديث: ٕ٘ٚص -
(، وأظن أف الصواب عند هٕٓٔٔ)بعد  ٖٙٔوأثبتو الشوكاين يف )البدر الطالع( 

  (٘)لو. االشوكانػي فقد كاف معاصرً 

إسحاؽ بن إبراىيم. والصحيح: اطت ت لي. بضم اطتاء وفتح ي: .الَخْتلٜٕٔص -
 .(ٙ)التاء اظتشددة

ورتع أشعار نيف »إسحاؽ بن مرار. جاء يف تررتتو: .الشيباني: ٜٕٙص -
وذتانُت قبيلة من العرب ودّوهنا، وكاف كلما عمل منها قبيلة أخرجها إىل الناس يف 

اؿ ولده صوابو: ق ،يف كبلمو . وقد وقع سقط«مسجد الكوفة يف )غتلد( وجعلها
وذتانُت قبيلة، فكاف كلما عمل منها  اظتا رتع أيب أشعار العرب كانت نيفً »عمرو: 

 ا كتب نيفً وجعلو يف مسجد الكوفة، حىت اقبيلة وأخرجها إىل الناس كتب مصحفً 
  .(ٚ)الشعر نو كاف يعمل ذلك كّفارة عما كتبو يف. أي إ«ٓتطو اوذتانُت مصحفً 

                                                           

 .ٖٖٛ/ٔ، و)إنباء الغمر( ٕٕٙ/ٖانظر )تاريخ ابن قاضي شهبة(  (ٗ)
 .ٖٙٔانظر البدر الطالع (٘)
الفتاح  )طبعة الشيخ عبد ٕٜٜ، و)لساف اظتيزاف( تررتة رقم ٕٔٓ/ٕانظر )توضيح اظتشتبو(  (ٙ)

 أيب غدة(.
، ٖٓ: ٘، و)تاريخ اإلسبلـ(ٖٓٗ: ٚ، و)تاريخ بغداد(ٕٕٓ: ٕ)وفيات األعياف(انظر  (ٚ)

 . نبهٍت على ىذا األستاذ ػتمد أشرؼ األتاسي.ٗٙ٘: ٗو)هتذيب التهذيب(



 (ٗ( اصتزء )٘ٛاجمللد ) –غتلة غتمع اللغة العربية بدمشق 
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إشتاعيل بن ػتمد..الطليحي. والصحيح: الطلحي، م السنة: .قواٖٕٖص -
 . (ٛ)من جهة أمو اهلل  نسبة إىل طلحة بن عبيد

 اتبعً  اعيل بن ػتمد. ىكذا ضبطو بكسر الداؿإشت.ابن بَ ْرِدس: ٕٖٗص -
للفَتوزآبادي يف)القاموس احمليط(، مع أنو ذكر يف اعتامش أف ابن ناصر الدين 

 . (ٜ)ؿ، وابن ناصرالدين أحق أف يتبع، فهو حافظ متقنالدمشقي ضبطها بفتح الدا
 المجلد الثاني:

شتى من كتبو )نشر اعتذياف من تاريخ جرجي .أمين الحلواني. ٘ٔص -
زيداف( والصحيح )نبش اعتذياف..( كما يف نسخة الكتاب يف الظاىرية، ودائرة 

 .(ٓٔ) اظتعارؼ اإلسبلمية
و )إبراىيم( : كما ذكرت بنتو يستدرؾ عليو اسم أبي.أمين الخولي. ٙٔص -

 ثبت قبل تررتة أمُت اصتميل.، وت  ٘ٔنقل الًترتة إىل الصفحةلذا ت   (ٔٔ) .شتحة

 العربية. ذكر أنو كاف من أعضاء غتمع اللغة .ليفي بروفنسالٕعٖٗص -
فيو، وليس لو يف اجملمع  ابدمشق، وال يوجد يف ملفات اجملمع ما يفيد أنو كاف عضوً 

  إضبارة غتمعية.

                                                           

 .ٛٛ، ٓٛ/ٕ، و)سَت أعبلـ النببلء( ٕٓ٘ٔ/ٕلبديعة البياف(  افانظر )التبي (ٛ)
، والزركلي شديد الفخر هبذا ٓٗٔ/ٖوانظر لتأييد ابن ناصرالدين )تاريخ ابن قاضي شهبة(  (ٜ)

، و)اظتقصد ٕٜٕ/ٔالكتاب وبكتابو اآلخر)اإلعبلـ(، و)إنباء الغمر بأبناء العمر( 
. وىذه من ثقات ٙٔ٘ٔ/ٖر الدين . وانظر )التبياف( البن ناصٖٕٚ/ٔاألرشد( 
 اظتصادر.

 .ٖٖٔانظر )خواطر مضيئة( للدكتور مازف اظتبارؾ  (ٓٔ)
 .ٚٛٔـ( صٕٕٓٓ)دتوز  هٕٔٗٔانظر غتلة اعتبلؿ رتادى األوىل  (ٔٔ)
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ـ( والصحيح أف ٜ٘ٗٔ) هٖٗٙٔأثبت وفاتو سنة .بندلي الجوزي. ٘ٚص -
 . (ٕٔ)ـ(ٕٜٗٔ/ٔ/ٜٕ) ه ٖٔٙٔوفاتو كانت يف غرة احملـر 

ـ(. ٜٙٔٔ) ه ٖٖٗٔجرجي بن موسى. ت . ُجرجي حداد: ٚٔٔص -
 . (ٖٔ)ـ(ٓٛٛٔ) ه ٜٕٚٔيستدرؾ عليو تاريخ مولده: 

ـ مولػده: ات عاـ(. فاتو إثبٜٙٗٔ) ه ٖ٘ٙٔت .حافظ نجيب. ٓٙٔص -
  .(ٗٔ)ـ(ٜٚٛٔ) ه ٜٕٙٔ

حامد بن علي. نسب إليو )ضوء الصباح يف تررتة .العمادي: ٔعٕٙٔص -
( ه ٜ٘ٛ-ٜٓٓفندي جوي زاده )اصتراح( ولعل الصحيح أنو ضتامد أ أيب عبيدة بن

  (٘ٔ)أحد من توىل مشيخة اإلسبلـ يف الدولة الًتكية.

ي بدؿ ػحيح: الشعيبي.. والصػحجازي بن ػتمد الشيب.السنديوني: ٜٙٔص -
 ي، كما ىو ٓتطو، ولعل اطتطأ من مفهرس دار الكتب.ػالشيب

وال نملك إلزام مل يضعو حتت شهرتو )ابن رشيق(.  .ابن عتيق.ٖٕٗص -
الزركلي بإثبات ترجمة العلم تحت ما اشُتهر به من لقب أو نسبة؛ ألنه ترجم 

 علم منهم. آلالف من األعالم، ومن العسير اإلحاطة بما اشُتهر به كل

اضتسن بن علي. وضعت تررتتو ضمن رسم اضتسُت، .األهوازي: ٕ٘ٗص -
 قبل تررتة اليازوري. ٕٕٓوحق ىذه الًترتة أف تثبت ص 

                                                           

 .ٖٛانظر )بنديل اصتوزي( لشوقي أيب خليل ص (ٕٔ)
 .ٕٔٔانظر )شهداء اضترب العاظتية الكربى(  (ٖٔ)
 .ٙٛص ٖٕٓٓزتد حسُت الطماوي يف غتلة اعتبلؿ دتوز كما ذكر  األستاذ أ (ٗٔ)
، و )تاريخ مؤسسة شيوخ اإلسبلـ يف العهد العثماين( ٜٚٔ/ٖانظر )عثماف مؤلفري(  (٘ٔ)

ٔ/ٗٔٔ. 
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 هٕٗٚٔحسُت عوين. فاتو إثبات عاـ مولده  .الشمري:ٕٔ٘ص -
 . (ٙٔ)ـ(ٙ٘ٛٔ)

وحيتفظ أحد مريديو اآلف »جاء يف تررتتو:  . حمزة شحاتة.ٖعٕٚٚص -
. قلت طبع ديوانو بعد وفاتو عاـ «اسنة من شعره حيسن أف تكوف ديوانً ٔتجموعة ح

 صفحة. ٖٓ٘يف ٜٛٛٔ

 ااضتسُت بن إبراىيم. ىكذا ضبطو بالراء بعد الواو تبعً الجورقاني:  .ٜٕٕص -
)التبياف( وأشار يف اعتامش إىل وروده يف )معجم البلداف( بالزاي بعد الواو. قلت: ػل

غدة أف يف اصتورقاين أربع لغات: بفتح اصتيم وضمها مع الفتاح أبو  ذكر الشيخ عبد
الراء )اصَتْوَرقاين( وضم  الزاي اظتفتوحة )اصَتْوَزقاين، اصت ْوَزقاين( أو فتح اصتيم مع فتح

: ٖٕٚٔ/ٖىذا ويف اظتطبوع من )التبياف(  (ٚٔ)اصتيم مع سكوف الراء )اصت وْرقاين(.
 اصتوزقاين، بالزاي.

أشار إىل أف كتابو )وصف اعتبلؿ(  فدي.صالح الدين الص .ٖ٘ٔص -
، ولعل مشاهبة عنوانو وموضوعو لكتاب امطبوع، والصحيح أنو ما زاؿ ؼتطوطً 

السيوطي اظتطبوع )رصف الآلؿ يف وصف اعتبلؿ( ىو ما جرّه إىل ىذا، كما يقوؿ 
  .(ٛٔ)األستاذ ىبلؿ ناجي

ا تنقل اهلل( لذ خليل طوطح. يستدرؾ عليو اسم أبيو )عبد.طوطح: ٜٖٔص -
، وتثبت قبل تررتة خليل مطراف. وذكر الزركلي من ٕٖٓالًترتة إىل الصفحة التالية

                                                           

انظر )تاريخ األعظمية( و)أعياف الزماف( اظتطبوعُت ضمن )األعماؿ الكاملة لوليد  (ٙٔ)
 .ٕٙٙٗ، ٕٕٙٔاألعظمي( 

 .ٗٗٔ-ٖٗٔ/ٖ زاف(انظر ىامش )لساف اظتي (ٚٔ)
 .ٕ٘ٙـ( صٕٚٓٓ)آب هٕٛٗٔانظر غتلة عامل اظتخطوطات والنوادر رجب  (ٛٔ)
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تاريخ فلسطُت( و)جغرافية (كتبو )تاريخ فلسطُت وجغرافيتها( والصحيح أنو كتاباف 
حبيب اطتوري.  األخيرفلسطُت( شاركو يف األوؿ عمر الصاحل الربغوثي، وشاركو يف 

 . (ٜٔ)عو الوحيد )مصادر الدراسة األدبية(من مرج الخطأوقد سرى إليو 

 المجلد الثالث:
أثبت اشتو: رفاعة رافع بن بدوي. والصحيح: .رفاعة الطهطاوي. ٜٕص -

  (ٕٓ).رفاعة بن بدوي رفاعة، كما ىو ٓتطو
ـ( وىي على ٜٓٓٔ)ؿتو  هٖٛٔٔكتب وفاتو: ؿتو   .رفله جرجس.ٜٕص -

 ه ٜٕٚٔريخ مولده:( ويستدرؾ عليو تاهٕٕٖٔـ )ٜٗٓٔ/ٛ/ٛوجو الدقة: 
 (ٕٔ)ـ(.ٕٙٛٔ)

(. والزركلي ه ٜٖٛاهلل. أثبت وفاتو )بعد  بن عبد .الباهلي: سالمٙٓٔص -
وقع ىنا يف وىم غليظ، سببو لو اعتماده على )ىدية العارفُت( و)معجم اظتطبوعات 

تويف يف شلب يـو اطتميس منتصف رجب سنة لو م العربية(. والصحيح أف اظتًتجَ 
عن ىدية العارفُت، ومعجم اظتطبوعات فبل أظنو  بلً خ الذي ذكره نق. أما التاريهٗٗ٘

 يف ىامش الًترتة إىل شكو إال فراغ الناسخ من نسخو.غَت أين وجدت الزركلي يشَت
 »فكتب:

 
 ويف اظت

َ
ىو من  واألعالقأف كتاب )الذخائر  ٖٗٗغربغرب يف حلى اظت

زراء اظتعتمد بن من و أبوه  كاف  - تأليف أيب اضتسن سبلـ بن سبلـ بالتخفيف
. بيد أف ما ذكر لو م. وىذا ما دفعٍت للشك مثلو والبحث عن تاريخ وفاة اظتًتجَ «عباد؟

                                                           

ـ. و)من ٕٚٓٓ/ٕ/ٕٔانظر ما كتبو األستاذ جورج عيسى يف جريدة األسبوع األديب  (ٜٔ)
 .ٖٚٛأعبلـ الفكر واألدب يف فلسطُت( 

 ، وىو من مراجعو.ٜٛٗ)معجم اظتطبوعات(  وانظر (ٕٓ)
 با تكبل.انظر موقع األن (ٕٔ)
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يف )اظتغرب( ىو من كبلـ ػتققو الدكتور شوقي ضيف، الذي أحاؿ على )نفح 
، فأحاؿ على )الذيل ٖٖٖ/ٗالطيب(. ورجعت إىل النفح )طبعة إحساف عباس( 

اهلل بن  اظتصدرين األخَتين: سبلـ )بالتخفيف( بن عبدوالتكملة( الذي حققو. وىو يف 
ـ( لقوؿ ٕٚٓٔ) هٗٙٗسبلـ )كاألوؿ(. ويستدرؾ على الزركلي إثبات عاـ مولده: 

تويف وىو ابن ذتانُت سنة(. فزاؿ كل أثر »: ٗ٘-ٖ٘/ٗصاحب )الذيل والتكملة( 
 .(ٕٕ)للشك، واضتمد هلل على فتحو وتوفيقو

ؾ عليو اسم أبيو: أيب اضتسن بن ػتمد يستدر . سليمان الندوي. ٖٚٔص -
 . (ٖٕ)وتثبت بعد تررتة سليماف بن حسن ٖٕٔبشَت.. لذا تنقل الًترتة إىل ص

شهاب الدين بن معتوؽ. والصحيح: أبو معتوؽ.  ابن معتوق: .ٛٚٔص -
ولعل سبب ىذا أف ابنو معتوؽ رتع ديوانو، وشتي باشتو. وورد اسم أبيو يف بعض 

 انظر )موقع األدب العريب يف خوزستاف(. اظتصادر: سعيد، وأزتد.

لذا  .(ٕٗ)عبداضتميد الديب. يستدرؾ عليو اسم والده )السيد(.ٕٙٛص -
 تثبت الًترتة بعد تررتة عبداضتميد كرامة يف الصفحة نفسها. 

(. اللطيف عبدالرزتن البزاز. يستدرؾ عليو اسم أبيو )عبد .البزاز.ٖٓٓص -
 . (ٕ٘) ت قبل تررتة ابن زياد، وتثبٖٔٔلذا تنقل الًترتة إىل ص

                                                           

 .٘٘-ٛٗ/ٗانظر )الذيل والتكملة(  (ٕٕ)
 .ٕٖانظر كتاب )سليماف الندوي( حملمد أكـر الندوي ص (ٖٕ)
 .ٖٙ٘/ٓٔانظر )معجم البابطُت لشعراء العربية يف القرنُت التاسع عشر والعشرين(  (ٕٗ)
 كاملة لوليد)األعماؿ النثرية ال انظر )أعياف الزماف وجَتاف النعماف يف مقربة اطتيزراف( ضمن (ٕ٘)

 .ٖٕٗٙ/٘األعظمي( 
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عبدالرزتن بن ػتمد. جاء يف تررتتو أنو ويل مشيخة  .الشربيني:ٔعٖٖٗص -
، كما يف موقع هٖٕٖٔاحملـر  ٕٔ، والصحيح أنو وليها يف هٕٕٖٔاألزىر سنة 

 إسبلـ أوف الين.

عبدالرزاؽ بن حسن. شتى من مؤلفاتو )بقات النسابُت(  .كمونة:ٖٔ٘ص -
 .(ٕٙ)راغبُت يف طبقات النسابُت(والصحيح )منية ال

 المجلد الرابع:

الكرمي الدجيلي. يستدرؾ عليو اسم أبيو )غتيد بن  عبد.الدجيلي: ٕ٘ص -
وإثباهتا قبل تررتة السمعاين. ويضاؼ إىل  ٘٘عيسى(، ووجب نقل الًترتة إىل ص

 .(ٕٚ) ٜٔٙٔ)مع السائرين( طبع عاـ امطبوعً  اتررتتو أف لو ديوانً 

التحبَت يف اظتعجم عبدالكرمي بن ػتمد. عّد من كتبو) .السمعاني:٘٘ص -
. والصحيح أف «من أولو ومن آخره،اقتنيت تصويره قليلة اينقص أوراقً »الكبَت( وقاؿ:

  (ٕٛ) .اما اقتناه ىو)هتذيب التحبَت( أما )التحبَت( فما زاؿ مفقودً 

الكرمي بن  الكرمي بن عثماف. والصحيح: عبد عبد.ابن عثمان. ٖ٘ص -
)أبو اظتظفر(. وقد  ، وتثبت قبل تررتةٚ٘د بن عثماف. لذا تنقل الًترتة إىل صػتمو 

 الكرمي عثماف. وضعو الزركلي يف غَت شهرتو، فشهرتو عبد

                                                           

 .ٛٔ/٘اب العراقيُت( فُت والكت  كما يف صفحة عنوانو اظتطبوع . وانظر )معجم اظتؤل   (ٕٙ)
، ولو حتقيقاف )ديواف أيب األسود الدؤيل( ٕٔٗ/ٔانظر )شعراء بغداد يف القرف العشرين(  (ٕٚ)

 و)الفتح على الفتح( البن فورجة.
، ٜٗٔ/٘٘ع الطرابيشي يف غتلة غتمع اللغة العربية بدمشق انظر ما كتبو األستاذ مطا  (ٕٛ)

 .ٖٔٚ/ٛٗو
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الكرمي العبلؼ. يستدرؾ عليو اسم أبيو: مصطفى.  عبد.العالف:ٖ٘ص -
ر ذك ويحسنالكرمي عثماف.  ، وإثباهتا بعد تررتة عبدٚ٘فوجب نقل الًترتة إىل ص
 . (ٜٕ) أنو شاعر لو دواوين ؼتطوطة

اهلل بن أزتد. والصحيح يف اشتو: سامل بن أزتد،   عبد .ابن جندان:ٔٚص -
)الدر والياقوت( وقد اعتمد الزركلي يف تررتتو على)مراجع  كما ىو يف ؼتطوطة كتابو
ه فأثبت ما ىو صحيح يف اهلل اضتبشي الذي تبُت لو خطؤ  تاريخ اليمن( لؤلستاذ عبد

 (ٖٓ)و)مصادر الفكر اإلسبلمي يف اليمن(.كتاب

اهلل بن مسلم الدينوري. شتى من كتبو )فضل  عبد .ابن قتيبة.ٖٚٔص -
ونسب إليو  .(ٖٔ)كتاب واحد  أنهماالعرب على العجم( و)العرب وعلومها( والصحيح 

ونسب إليو كتاب  .(ٕٖ)كتاب )النبات( والصحيح أنو أليب حنيفة الدينوري
تور اصتبوري أف ىذا الكتاب منحوؿ، مل يذكره سوى )االشتقاؽ( ويرى الدك

 . (ٖٖ)الزركلي
عبدالواحد بن ػتمد. ابن القبري(:  . ابن القيري )والصحيح:ٚٚٔص -

 .(ٖٗ)ٖٚٚ، والصحيحهٜٖٚأثبت مولده 

                                                           

 .ٔٓٙ/ٔٔ انظر )معجم البابطُت لشعراء العربية يف القرنُت التاسع عشر والعشرين( (ٜٕ)
 .ٜ٘انظر مصادر الفكر اإلسبلمي يف اليمن (ٖٓ)
 ر عبد، وكتاب الدكتو ٜػتمود خالص لكتاب )فضل العرب( صانظر مقدمة الدكتور وليد  (ٖٔ)

 .ٖٗٔاهلل اصتبوري )ابن قتيبة والشعوبية(
 .ٙٚٔانظر كتاب )ابن قتيبة(  (ٕٖ)
 .ٙٚٔانظر اظتصدر السابق (ٖٖ)
 .٘ٗٔ/ٛانظر )ترتيب اظتدارؾ(  (ٖٗ)
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. يستدرؾ عليو تاريخ مولده: هٕٜٖعثماف بن جٍت ت  .ابن جني:ٕٗٓص -
 .(ٖ٘)ـ(ٖٜٗ)ؿتو  هٕٕٖؿتو 

عطاء اهلل بن أزتد. ذكر أنو فرغ من تأليف كتابو  :.ابن عطاء اهللٖٕٙص -
، وأف منو نسخة بدار الكتب اظتصرية. والصحيح ٙٛٔٔ)شرح األصوؿ اظتهمة( سنة 

، كما ىو يف نسخة دار الكتب، مث إف الزركلي ذكر أنو هٗٙٔٔأنو فرغ منو سنة 
يف ميُت  ٓتط مؤلفو، والصحيح أنو ٓتط جامع بن عثماف بن قاسم اعترري، كما جاء

، ولعل اطتطأ جاءه من فهرس دار االورقة األخَتة من اظتخطوط، وقد كتبو مقلوبً 
 .انظر صفحة اظتخطوطة الكتب.

درؾ عليو تاريخ ـ(. يستٕٖٜٔ) هٖٔ٘ٔت  .علي جالل .ٜٕٙص -
 .(ٖٙ)ـ(ٙٙٛٔ) هٖٕٛٔمولده: 

( الذي كرر تررتتو ه ٖ٘٘علي بن اضتسُت )ت بعد .الجامع: ٜٕٚص -
)والصحيح يف الوفاة ما جاء يف األخَتة(.  ه ٖٗ٘م: الباقويل: ت ؿتو مباشرة برس

ذكر يف الًترتة األوىل أف كتاب )كشف اظتشكبلت( ناقص من أولو. قلت: ىذا يف 
نسخة صوفيا، أما نسختا مراد مبل بًتكيا، واظتكتبة اإلسبلمية فهما تامتاف، وقد طبع 

شره غتمع اللغة العربية بدمشق. وذكر من طبعة ؽتتازة بتحقيق الدكتور ػتمد الدايل، ون
: اصتواىر يف شرح شتاه» شرح اصتمل( وقاؿ:: (مؤلفاتو يف الًترتة الثانية )الباقويل(

. والصحيح أف )شرح اصتمل، واشتو اجململ( و)اصتواىر يف شرح «القاىر( رتل عبد
(. لزركلي من كتاب )كشف الظنوفالقاىر( كتاباف. وأتى اطتطأ  إىل ا رتل عبد
كشف الظنوف نقل أف صاحب  -كما يقوؿ العبلمة أزتد راتب النفاخ   -والظاىر 

                                                           

 .ٙانظر مقدمة حتقيق )احملتسب البن جٍت( ص (ٖ٘)
 .ٕٛ٘/ٖٔانظر )معجم البابطُت لشعراء العربية يف القرنُت التاسع عشر والعشرين( (ٖٙ)
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القاىر(  عن تررتة للمؤلف ذ كر فيها كتاب )اصتواىر( وذكر بعده )شرح رتل عبد
م أهنما كتاب واحد. ومل ينتو إلينا من كتاب بالواو، فصّحفت إىل )يف( فتوى   امعطوفً 

كتب اظتصرية، وقد طبع بتحقيق إبراىيم األبياري )اصتواىر( سوى نسخة يتيمة بدار ال
 .(ٖٚ)إىل الزجاج باسم )إعراب القرآف( أً خط امنسوبً 

 المجلد الخامس:
 . أورد من شعره يف الصفحة التالية:ُشَييمع مَت بن  . الُقطامي:ٛٛص

 قد يدرؾ اظتتأين بعض حاجتو
 

 وقد يكوف مع اظتستعجل الزلل   
 

لب حاجتو أف يظفر ّتزء منها؟ وىذا قوؿ قد يعدؿ فكيف ي رجى ظتن يتأّّن يف ط
يح أف ) بعض( يف البيت من اظتطلعُت عليو عن التأيّن يف طلب اضتاجة. والصح اقسمً 

(. أي قد يظفر اظتتأين بعد تأنّيو ْتاجتو. كما يف النسخة اظتخطوطة من حتريف)بعد
 . (ٖٛ) البن قتيبة )عيوف األخبار(

ـ(. يستدرؾ عليو تاريخ ٕٜٙٔ) هٖ٘ٗٔت  .المطران شاهين.ٛٔٔص -
 .«سنة ٓٛعاش ؿتو»ـ(. لقولو: ٙٗٛٔو )ؿت هٕٕٙٔمولده: ؿتو

ده: هلل بن موسى. يستدرؾ عليو تاريخ مولفيض ا ي:.العلمٛٙٔص -
ـ( وىي على وجو ٜ٘ٓٔ)بعد هٖٕٖٔـ(. وأثبت وفاتو: بعد ٘ٙٛٔ) هٕٕٛٔ
   .(ٜٖ)ـ(ٕٜٗٔ) هٕٖٗٔالدقة: 

                                                           

. ٕٔٔ-ٖٜ/ٜٗ، وٖٙٛ-ٓٗٛ/ٛٗ، و٘ٓٔ/ٜٗانظر غتلة غتمع اللغة العربية بدمشق  (ٖٚ)
 .ٙٗ، ٓٗومقدمة الدكتور ػتمد الدايل لػ )كشف اظتشكبلت وإيضاح اظتعضبلت( ص

انظر كتاب )عثرات اصتاحظ يف كتاب اضتيواف( ألستاذنا العبلمة صبحي البصاـ، وىو  (ٖٛ)
 قريب الطبع إف شاء اهلل.

 أعبلـ فلسطُت يف أواخر العهد العثماين(.انظر ) (ٜٖ)



 أ. أزتد عبلونة  -األعبلـ طتَت الدين الزركلي مراجعة يف كتاب 
 

 

ٜٔٔٚ 

، هٛٛٛسم بن أيب بكر. أثبت وفاتو بعد القا أبو. السمرقندي: ٖٚٔص -
 ، لوجود إجازة ٓتطو يف ىذا التاريخ.هٜٜٓوالصحيح: بعد 

يكتب بعد التاريخ اظتذكور حتت  قاسم بن ػتمد..الكستي: ٗٛٔص -
]وىو الصحيح[. ويكتب يف هناية السطر األخَت من اعتامش : ]لعل ٕٙٗٔاطتط:..

كلمة: قلت الواردة يف السطر   الصحيح حذؼ السطرين األخَتين من اعتامش مع
الرابع[ ظتعارضتها ما ىو مكتوب حتت خط اظتًتجم )الكسيت(، وظتعارضتها ما ىو يف 

ووقفت على  ٕٙ٘ٔسبق ذكر والدتو سنة »: ٔٚٔستدرؾ الثاين من األعبلـ صاظت
فلعلو يـو تقدمت بو السن قدـ تاريخ ميبلده ؿتو  ٖٕٙٔسنة  خهاكتابة لو ٓتطو أر  

عبارتو اليت الزركلي أضاؼ أ. وال أدري «ـٖٗٛٔ هٕٓ٘ٔفيكوف ؿتو ست سنُت؟ 
 .ٖٕٙٔ وىو تاريخ مولده يف اعتامش يف اظتستدرؾ الثالث أـ ال؟، وفيها غلط واضح

ـ( يستدرؾ عليو ٕٜٗٔ) هٖٖٗٔكارلو لندبرج ت .لندبرج: ٕٗٔص -
 .(ٓٗ)(ٛٗٛٔ) هٕ٘ٙٔتاريخ مولده 

 . (ٔٗ)والصحيح: لبيبة بنت يوسف لبيبة بنت ناصيف.. لبيبة هاشم: ٔعٕٓٗص -
 المجلد السادس:

ذكر يف آخر تررتتو أف فتاواه مطبوعة، .شمس الدين الرملي. ٚص -
ولعل ىذا ما أوقع الزركلي يف  والصحيح أف اظتطبوعة ىي فتاوى والده اليت رتعها ىو،

 .(ٕٗ)ىذا الوىم

                                                           

 .ٕٚ/ٖ( انظر )اظتستشرقوف (ٓٗ)
، و)معجم البابطُت لشعراء العربية يف القرنُت التاسع ٗٗٔٔانظر )مصادر الدراسة األدبية( (ٔٗ)

 .ٕٚٓ/٘ٔعشر والعشرين(.
 .ٛٔٔ انظر )اظتخطوطات اظتوقعة( (ٕٗ)



 (ٗ( اصتزء )٘ٛاجمللد ) –غتلة غتمع اللغة العربية بدمشق 
 

 

 

ٔٔٛٓ 

(. نسب هٜٖٕٔ ػتمد بن أزتد بن ناصر )ت.أبو رأس الجربي. ٛٔص -
القادر  أليب راس ػتمد بن أزتد بن عبد ائب األسفار( والصحيح أنويو )عجإل

 .(ٖٗ) ( اظتذكور يف الصفحة نفسها. كما يف ؼتطوطة الكتابهٖٕٛٔ)ت
ػتمد أزتد. شتى من كتبو )اللغة العربية، ظتاذا أخفقنا يف تعليمها . عرفة: ٕ٘ص -

 غبلؼ الكتاب.مشكلة اللغة..( كما ىو مثبت على  (وكيف نعلمها( والصحيح
 ا. تبعً  هٕٛٗػتمد بن إسحاؽ. أثبت وفاتو سنة .ابن النديم: ٜٕص -

للتصحيف اظتوجود يف طبعة )لساف اظتيزاف( وغَته. والصحيح أف وفاتو كانت يـو 
كتب   ـ(، كمآٜٜتشرين الثاين ٕٔ) هٖٓٛاألربعاء لعشر بقُت من شعباف سنة 

، وكما يف األصل اظتخطوط من ليدف من الفهرست على ظهرية نسخة مكتبة جامعة
كما يقوؿ الدكتور أمين فؤاد سيد ػ ىي   -)لساف اظتيزاف( وأىم تررتة كتبت للندمي

ما ريخ بغداد( وىي تررتة ال توجد فيالًترتة اليت خصصها لو ابن النجار يف )ذيل تا
وصل إلينا من أجزاء الكتاب، إمنا اعتمد عليها الصفدي واظتقريزي وابن حجر، 

الذي كتب تررتة الندمي ملخصة منها على ظهرية نسخة مكتبة ليدف،  والشخص
 .(ٗٗ)وفيها تاريخ وفاتو

)الرحلة  )اظترحلة اظتكية(. والصحيح ػتمد اضتسن. شتى أرجوزتو ُكّبة:.ٜٗص -
 .اظتكية( ولعل ما ذكره من خطأ الطبع. وقد طبعت األرجوزة من أشهر ضمن ديوانو

                                                           

 .ٜ٘ٔ/ٕالتاريخ(  -انظر )فهرس اظتخطوطات اظتصورة (ٖٗ)
. ٜٔ-ٛٔ، ؤٖ-ٕٔ/ٔانظر مقدمة الدكتور أمين فؤاد سيد لتحقيقو اظتتقن للفهرست  (ٗٗ)

ـ( ويقدر الدكتور أمين مولده بُت ٜٕٜ)ؿتو هٖٚٔويستدرؾ على الزركلي تاريخ مولده: ؿتو
. ىذا والصحيح يف شهرتو: الندمي ال ابن الندمي  ٖٔ، كما يف اظتقدمة صهٕٖٓ-ٖ٘ٓعامي

 ق.كما يف مقدمة احملق



 أ. أزتد عبلونة  -األعبلـ طتَت الدين الزركلي مراجعة يف كتاب 
 

 

ٔٔٛٔ 

ـ( ٚٛٙٔ) هٜٛٓٔبن اضتسُت تػتمد  .محمد األنكوري:ٔعٖٓٔص -
 . (٘ٗ)ـ(ٜٔٙٔ) هٕٛٓٔفاتو إثبات عاـ مولده: 

)بعد  هٕٚٛٔػتمد بن سعيد. أثبت وفاتو: بعد  . القلهاتي:ٔٗٔص -
أنو من أبرز  ٜٖٛقسم اظتشرؽ( ص -ـ(. وجاء يف )معجم أعبلـ اإلباضية ٓٚٛٔ

 النصف الثاين من القرف السادس اعتجري، فليحقق.

ـ( ٜٛٓٔ( )بعد هٕٖٙٔمد صاحل. أثبت وفاتو )بعد ػت الجارم: .٘ٙٔص -
ـ( وكاف ابنو األديب الشاعر علي يف بعثة ٜٔٔٔ) هٜٕٖٔوىي على وجو الدقة 

. لو مبإنكلًتا، كما أخربين حفيد اظتًتجَ   الدكتور أزتد علي اصتاـر

ػتمد بن طاىر. والصحيح: ػتمد الطاىر بن الطيب، .المجذوب: ٖٚٔص -
 . (ٙٗ)اشتو مركب ألن

( وقاؿ هٜٗٚالرزتن. أثبت وفاتو )بعد ػتمد بن عبد .الطولوني:ٜٙٔص -
يف األزىرية، قاؿ مفهرس »)العقد النفيس ونزىة اصتليس(:  لو مبعد ذكره كتاب اظتًتجَ 

. قلت: وورد اسم الكتاب يف ذيل كشف الظنوف، ٜٗٚخزانتها: فرغ من تأليفو سنة 
فرغ »رأى نسخة منو، وقاؿ: وفيو كلمات من مقدمتو تدؿ على أف صاحب الذيل 

من معرفة  لبلستيقافوهبذا جيب الرجوع إىل نسخة األزىر  «ٚٙٛمن كتابتو سنة
ساخ؟ ويأيت ف أـ كاتب من الن  من تأليفها، ىل ىو اظتصن   الفراغ لجملة الكاتب
 .«بعد ذلك على تقدير وفاة الطولويناضتكم 

                                                           

، وقاموس األعبلـ ٗٙ٘/ٔانظر )تاريخ مؤسسة شيوخ اإلسبلـ يف العهد العثماين(  (٘ٗ)
لئلسبلـ مدة قصَتة. قلت:  ا شيخً . وفيو اشتو ػتمد أمُت. وذكر الزركلي أنو عُت  ٜٖٗ/ٔ

 .هٜٛٓٔ-ٜٚٓٔىي سنة 
وذكر  .ٖ٘ٔ/ٙٔانظر )معجم البابطُت لشعراء العربية يف القرنُت التاسع عشر والعشرين( (ٙٗ)

.  الزركلي أنو ولد يف سواكن، وجاء يف معجم البابطُت أنو ولد يف اظتتمة مشايل اطترطـو



 (ٗ( اصتزء )٘ٛاجمللد ) –غتلة غتمع اللغة العربية بدمشق 
 

 

 

ٕٔٔٛ 

رجعت إىل نسخة األزىرية فوجدت أف فراغو من تأليف الكتاب كما يف  قلت:
، وأف كاتبو ىو ػتمد شليب إبراىيم يف هٜٜٗرجب  ٜعنواف اظتخطوطة كاف يف 

. وما جاء يف فهرس األزىرية من خطأ الطبع. فيكوف تاريخ وفاة اظتًتجم هٜٕٙٔسنة
 (. واهلل تعاىل أعلم.هٜٜٗىو )بعد 

السبلـ. يستدرؾ عليو تاريخ مولده، كما ىو  بن عبد ػتمد .الرندة:ٕٚٓص -
 . (ٚٗ)ـ(ٔٚٛٔ)ؿتو  هٕٛٛٔٓتطو: ؿتو

اهلل. نسب إليو كتاب )درة  ػتمد بن عبد . الخطيب اإلسكافي:ٕٕٚص -
األصفهاين: حسُت بن ػتمد، زيل وغرة التأويل( ونسبتػو إليو خطأ، إمنا ىو للراغب ػالتن

 .(ٛٗ)الرزتن الساريسي الدكتور عمر عبد. كما حقق ذلك ٕ٘٘/ٕيف لو ماظتًتجَ 

 هٖٖٖٔاهلل. أثبت وفاتو سنة  ػتمد بن عبد البار: .ابنٕٗٗص -
، وقد اعتمد الزركلي يف هٖٚٗٔـ( والصحيح أف وفاتو كانت يف سنة ٕٜٛٔ)

مصدر تررتتو على )مراجع تاريخ اليمن( للحبشي، وقد تراجع اضتبشي عن ىذا يف  
 .(ٜٗ)( لتبياف الصحيح عندهكتابو )مصادر الفكر اإلسبلمي

ػتمد بن علي. شتى من كتبو )التجليات( وأشار إىل .ابن عربي: ٕٔٛص -
 كتاب واحد.ولعلهما ( وأشار إىل أنو ؼتطوط، اإللهيةأنو مطبوع، و)التجليات 

ػتمد بن علي. شتى من كتبو )التذكرة يف  .ابن حمزة الحسيني:ٕٙٛص -
   .(ٓ٘)ومها واحد رجاؿ العشرة( و)اختصار هتذيب الكماؿ(

ػتمد بن علي. شتى من مؤلفاتو )اظتنهج البديع يف  .األنسي:ٖٚٓص -
                                                           

 .ٓٗٔ/ٕانظر )من أعبلـ الفكر اظتعاصر بالعدوتُت :الرباط وسبل(  (ٚٗ)
 .ٗٔٔ/ٔ٘انظر غتلة غتمع اللغة العربية بدمشق  (ٛٗ)
 .ٗٚ٘، ٖٓٚ، ٕٖٓانظر )مصادر الفكر اإلسبلمي(  (ٜٗ)
 .ٖٙ/ٔدمة الدكتور بشار عواد معروؼ لتحقيق )هتذيب الكماؿ( انظر مق (ٓ٘)



 أ. أزتد عبلونة  -األعبلـ طتَت الدين الزركلي مراجعة يف كتاب 
 

 

ٖٔٔٛ 

ف. أحاديث الشفيع( والصحيح: )اظتنهاج..( وقد طبع منو أربعة أجزاء يف حياة اظتؤل  
ويضاؼ إىل تررتتو أنو شاعر، لو ديواف مطبوع )أذتن العقود يف مدح سيد الوجود(. 

ف )أعبلـ مدينة فاس( للعزوزي، تو الذي أثبتو اظتؤل  عن أحد مصادر تررت ونتساءل
 ىل فيو تررتة للمًتجم وىو لبناين؟.

توضع ؾتمة فوؽ الكتاب اظتذكور يف آخر الًترتة  .ابن عزم.ٕعٖ٘ٔص -
)اظتنهل العذب.( ويكتب يف اعتامش: نسبتو إليو غَت صحيحة. وقد نسبو السخاوي يف 

 اىيم اظتعروؼ باطتطيب الوزيري. فليحقق.إىل ػتمد بن إبر  ٕٓٙ: ٙالضوء البلمع 

ُت علي وللدكتور حس»آخر تررتتو: جاء يف  .محمد عياد الطنطاوي.ٖعٕٖٓص 
 .(ٔ٘))الشيخ ػتمد عياد الطنطاوي( عنوانها. قلت: «ط( يف سَتتو-ػتفوظ )رسالة

ـ( وىي على ٖٜٙٔ) هٖ٘٘ٔػتمد الغنيمي. أثبت وفاتو: التفتازاني: .ٕٖ٘ص -
ـ( ويستدرؾ عليو اسم أبيو: ػتمد. ٖٜٙٔ الثاينكانوف  ٚ ) هٖٗ٘ٔاؿ شو ٕٔوجو الدقة 

  (ٕ٘)وتثبت بعد تررتة ػتمد باكثَت. ٔٛلذا تنقل الًترتة إىل اجمللد السابع، ص

 المجلد السابع:
شتّاه: ػتمد كامل. والصحيح: مصطفى كامل بن سيد.. .الشناوي. ٔعٗٔص -

الزركلي. فوجب نقل تررتتو إىل سوى  -مع طوؿ ْتثي  - اومل أَر من شتاه ػتمدً 
 . (ٖ٘)من ىذا اصتزء، وتثبت بعد تررتة الزعيم اظتصري مصطفى كامل ٜٖٕالصفحة

                                                           

 .ٖٓ٘/ٔفُت العراقيُت( انظر )معجم اظتؤل   (ٔ٘)
 .وشبكة دىشة.ٗٔٗ/ٙٔ انظر )معجم البابطُت لشعراء العربية( (ٕ٘)
، وجريدة ٜٙ/٘ٔعشر والعشرين( م البابطُت لشعراء العربية يف القرنُت التاسع انظر )معج (ٖ٘)

ـ، وفيها أنو ولد بعيد وفاة الزعيم الوطٍت اظتصري مصطفى  ٜٕٓٓ/ٔٔ/ٖٓري اليـواظتص
 كامل فسماه باشتو.



 (ٗ( اصتزء )٘ٛاجمللد ) –غتلة غتمع اللغة العربية بدمشق 
 

 

 

ٔٔٛٗ 

ـ( ٘ٛٛٔ) هٕٖٓٔػتمد مأموف. أثبت والدتو  .الشناوي:ٚٔص -
بقرية ٔتحافظة  (ـٛٚٛٔ/ٛ/ٓٔ) هٜٕ٘ٔشعباف ٔٔوالصحيح أف والدتو كانت يف 

 . (ٗ٘) الدقهلية
. يستدرؾ عليو تاريخ مولده هٙٛٙ -د بن ػتمد ػتم.ابن الناظم . ٖٔص -

 .«اتويف عن نيف وأربعُت عامً »و: ـ(، لقولو يف تررتتٕٕٗٔ)ؿتو  هٓٗٙؿتو
، المهملةوالصحيح: الندرومي بالداؿ .النذرومي: محمد بن محمد. ٓٗص -

 الغريب لتلمساف. وخطو الذي أثبتو الزركلي، الشمال نسبة إىل ندرومة، مدينة باصتزائر، يف
 ٕٖٓ،ٕٕٗ/ٔ. وليصحح ما جاء يف األعبلـ، على الصوابفيو الندرومي بالداؿ 

  (٘٘).ٖٕٚ/ٛوٕٓٗ، ٕٓٔ، ٖٚ/ٚو ٕٛٔ، ٜٗ/٘و ٕٙٔ، ٛٚ/ٖو
ػتمد بن ػتمد العلمي. شّتى من كتبو )ديواف العلمي(  .الحّراق:ٖٚص -

مل أره ولعلو »د( وقاؿ: ٕ٘ٚيف خزانة الرباط ) خ( –و)ديواف رسائل ومنظومات 
 . والصحيح أنو غَت األوؿ، كما أعلمٍت الدكتور عباس اصتراري.«وؿ؟األ

 هٕٗٙٔ: ػتمد بن ػتمود. يستدرؾ عليو تاريخ مولده: .العصارٜٔص -
ـ( كما ذكر يف مقدمة كتابو )تاريخ العصار( و)ناسخ التفاسَت(. وأثبت ٛٗٛٔ)

عل ( ولٖٜٚٔ) هٖٙ٘ٔ( وأثبتها نعماف النصري: ٖٜٙٔ) هٖ٘٘ٔالزركلي وفاتو 
 . (ٙ٘)ىذا ىو الصحيح

ولو كتب قد يكوف »مد بن اظتختار. جاء يف تررتتو: ػت . الكنتي:ٕٜص -
بعضها ألبيو، كلها يف خزانة الرباط، منها )الكوكب الوقاد يف فضل ذكر اظتشايخ 
وحقائق األوراد( و)ىداية الطبلب( و)جنة اظتريد( و)تفسَت الفاحتة( و)األجوبة اظتهمة 

نو مهة( و)فتح الودود يف شرح اظتقصور واظتمدود( و)الروض اطتصيب( ظتن لو يف أمر دي
                                                           

 .ٕٓٔٓ/ٔ/ٛٔانظر جريدة اظتصري اليـو  (ٗ٘)
 .ٚٗوانظر )التعريف بابن خلدوف( (٘٘)
 .لو انظر مقدمة نعماف النصري لتحقيقو  كتاب )رد مذىب الوىابية( للمًتجم (ٙ٘)
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عن مناصب أولياء اهلل و)اصترعة الصافية والنفحة الكافية( و)جذوة األنوار يف الذب 
 .«األخيار(..

و)الكوكب  ألبيو: )اصترعة الصافية( و)جذوة األنوار( اآلتيةالكتب  قلت:
 .(ٚ٘)(و)فتح الودود(و)تفسَت الفاحتة الوقاد(

 ا( معتمدً هٖٗٛػتمود بن إشتاعيل. أثبت وفاتو )بعد  الَخْيربَ ْيتي:.ٙٙٔص -
واألمراء(.  الغراء يف نصيحة السبلطُت والقضاةعلى فراغو من تأليف كتاب )الدرة 

،  هٗٗٛقلت: يف النسخة اليت اطلعت عليها بدار الكتب أنو فرغ منو يف شهر شواؿ 
ري أتوجد منو نسخة أخرى بدار الكتب، أـ أف كما ىو يف هناية اظتخطوطة. وال أد

 مفهرس دار الكتب أخطأ.

ن مؤلفاتو )مساجد بغداد( وقاؿ: شتى م : ػتمود شكري..اآللوسيٕٚٔص -
، إذ ىو كامل ما يقوؿ الدكتور عبد اهلل اصتبوريك  -. وىذه اإلشارة غَت دقيقة «مل يتمو»

وجاءت نشرتو ناقصة  ابً نشره مهذ  ،وذكر أنو جزء من كتاب )أخبار بغداد(، وأف األثري 
على أكثر من أربع نسخ خطية باسم  بلً ختتلف عن األصل، وقد حققو اصتبوري كام

 .(ٛ٘)ـ(ٕٙٓٓ) هٕٚٗٔ)تاريخ مساجد بغداد وآثارىا( ونشره عاـ 
، هٖٕٙٔػتمود بن ػتمد. أثبت وفاتو: بعد  .محمود السيالة:ٗٛٔص -

 . (ٜ٘) ٕٓٚٔوالصحيح بعد 

( وىذا التاريخ هٓٗٔٔأثبت وفاتو )بعد  الحنفي. .مصطفىٔعٜٕٕص -
، إذ توىل هٚٙٔٔتويف بعد  أنه)منحة الرزتن( والصحيح  كتابهىو فراغو من تأليف 

هٚٙٔٔالقضاء اضتنفي بعد وفاة والده يف رجب 
(ٙٓ) . 

                                                           

 ة اظتغربية.انظر موقع اظتكتبة الوطني (ٚ٘)
 .ٓٚٔ، وٕ٘ٔ/ٔانظر )اظتسك األذفر(  (ٛ٘)
 .ٜٜ: ٖانظر )تراجم اظتؤلفُت التونسيُت(  (ٜ٘)
 هٖٚٔٔسنة  ٕ٘ٛ/ٕا كتاب العمر ، وقد حّدده مراجعً ٕٗٛ/ٕٜانظر )كتاب العمر (ٓٙ)

 )الطرودي(. كما يف اظترجع السابق.ػب لو ـ(. ىذا وقد ع رؼ اظتًتجمٜ٘ٚٔ)
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. وأظنو «اأّتدي   اوجعل عتا فهرسً »جاء يف تررتتو:  .دي خويه.ٖٖٛص -
 .ايقصد: ألفبائي  

ناصر اضتاين. يستدرؾ عليو اسم أبيو: ػتمد .الحاني: ٕعٖٚٗص -
 .(ٔٙ)ظاىر

 المجلد الثامن:
عّد من مؤلفاتو )الفرساف الثبلثة( والصحيح أف ىذا  .نجيب الحداد.ٕٔص -

 ، وىو إلسكندر دوماس.لو الكتاب عرّبو اظتًتجم

ات عاـ مولده وىو ـ( فاتو إثبٕٜٗٔ) هٖٖٗٔت نعوم اللبكي. .ٓٗص -
 . (ٕٙ) ـ(٘ٚٛٔ) هٕٜٕٔ

يف ىبة اهلل بن اضتسُت. شتى من مؤلفاتو كتاب  .الاللكائي:ٕعٔٚص -
. «)حجج أصوؿ أىل السنة واصتماعة خ(لعلو الذي شتاه بروكلماف »)السنن( وقاؿ: 

قلت: ىو نفسو. وقد طبع بتحقيق أزتد سعد زتداف الغامدي يف ذتانية غتلدات. 
 . (ٖٙ)باسم )شرح أصوؿ اعتقاد أىل السنة واصتماعة(

ررت رئاستو ستس مرات إىل وتك». جاء يف تررتتو: وصفي التل.ٙٔٔص -
  .ٜٔٚٔوالصحيح:  «ٜٙٙٔسنة

مل يذكر لو تاريخ مولد ووفاة. وكانت وفاتو يف  . يوسف كمال.ٕٙٗص -
عن  بلً األستاذة ناىدة تقي الدين، نق أفادنيه( هٖ٘ٛٔ)ٜٙٙٔالشهر األوؿ من عاـ

 إضبارتو اجملمعية.

                                                           

. ووجب بعد ىذا التبياف نقل الًترتة إىل ٕ٘٘/ٕ العراؽ اضتديث( انظر )أعبلـ األدب يف (ٔٙ)
 ، وإثباهتا قبل تررتة اظتؤيد اليعريب.ٖٓ٘ص

 .ٜ٘ٚانظر )معجم أشتاء األسر واألشخاص(  (ٕٙ)
 .ٜٔٚ/ٗانظر )اظتعجم الشامل للًتاث العريب اظتطبوع(  (ٖٙ)
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 مراجعالمصادر وال
 .ٜٜٓٔبغداد -اهلل اصتبوري، وزارة الثقافة واإلعبلـ ابن قتيبة والشعوبية، الدكتور عبد -
 .ٜٜٜٔو ٜٜٗٔلندف  –أعبلـ األدب يف العراؽ اضتديث، مَت بصري، دار اضتكمة  -

 .ٕٚٓٓدمشق -األعماؿ النثرية الكاملة لوليد األعظمي، دار القلم -

 .بَتوت د.ت -حو عبدالرزتن بن حيِت اظتعلمي، الناشر ػتمد أمُت دمجاإلكماؿ،البن ماكوال، عٍت بتصحي -

اجمللس األعلى  إنباء الغمر بأبناء العمر،البن حجر العسقبلين. حتقيق الدكتور حسن حبشي، -
 .ٜٜٛٔ، ٜٜٗٔللشؤوف اإلسبلمية ػ القاىرة

 دمشق. -بنديل جوزي، شوقي أبو خليل، دار الفكر -

 -حتقيق الدكتور بشار عواد معروؼ. دار الغرب اإلسبلمي تاريخ اإلسبلـ، الذىيب، -
 .ٖٕٓٓبَتوت

تاريخ ابن قاضي شهبة، حتقيق عدناف درويش، اظتعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية  -
 .ٜٜٚٔ-ٜٚٚٔبدمشق

 -تاريخ بغداد، اطتطيب البغدادي، حتقيق الدكتور بشار عواد معروؼ. دار الغرب اإلسبلمي -
 .ٕٔٓٓبَتوت

 .ٕٕٓٓإربد -تاريخ مؤسسة شيوخ اإلسبلـ يف العهد العثماين، أزتد صدقي شقَتات، دار الكندي -

 السبلـ الشيخلي وعبد دراسة وحتقيق الدكتور عبد التبياف لبديعة البياف، ابن ناصرالدين الدمشقي، -
 .ٕٛٓٓ دمشق -اطتالق اظتزوري، وسعيد البوتاين، وإشتاعيل الكوراين. دار النوادر

 .ٜٙٛٔ بَتوت –اجم اظتؤلفُت التونسيُت، ػتمد ػتفوظ، دار الغرب اإلسبلمي تر  -

 .ٖٜٛٔالرباط -ترتيب اظتدارؾ، القاضي عياض، حتقيق رتاعة من العلماء، وزارة األوقاؼ -

. ابن خلدوف. عارضو بأصولو وعلق حواشيو ػتمد بن تاويت اوغربً  االتعريف بابن خلدوف ورحلتو شرقً  -
 .ٕٙٓٓ تونس -وأعده للنشر إبراىيم شبوح. القَتواف للنشرالطنجي. راجعو 

-ٜٓٛٔبَتوت –هتذيب الكماؿ، اظتزي، حتقيق الدكتور بشار عواد معروؼ، مؤسسة الرسالة  -
ٜٜٕٔ. 

 .ٕٛٓٓ دمشق -خواطر مضيئة، الدكتور مازف اظتبارؾ، دار البشائر اإلسبلمية -

داظتلك اظتراكشي. حتقيق الدكتور إحساف عباس الذيل والتكملة لكتايب اظتوصوؿ والصلة، ابن عب -
 .بَتوت -والدكتور ػتمد بن شريفة. دار الثقافة

سَت أعبلـ النببلء، الذىيب، حتقيق رتاعة من العلماء، بإشراؼ الشيخ شعيب األرناؤوط،  -
 .ٜٜٛٔبَتوت -مؤسسة الرسالة
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 .ٜٜٙٔبغداد-سعدالدين، مطبعة أ شعراء بغداد يف القرف العشرين، الدكتور يوسف عز -

 .ٜٓٙٔدمشق -شهداء اضترب العاظتية الكربى، أدىم آؿ اصتندي، مطبعة العروبة -

 .ٜٜٛٔ فضل العرب، ابن قتيبة، حتقيق الدكتور وليد ػتمود خالص، غتمع أبوظيب الثقايف -

 .ٕٔٓٓالقاىرة -)التاريخ( عصاـ الشنطي، معهد اظتخطوطات فهرس اظتخطوطات اظتصورة -

 .ٜٕٓٓلندف -الندمي، حتقيق الدكتور أمين فؤاد سيد، دار الفرقافالفهرست،  -

الوىاب،مراجعة وإكماؿ ػتمد  كتاب العمر يف اظتصنفات واظتؤلفُت التونسيُت، حسن حسٍت عبد -
 .ٕ٘ٓٓ،ٜٜٓٔبَتوت -العروسي اظتطوي، وبشَت البكوش، دار الغرب اإلسبلمي

يق الدكتور ػتمد أزتد الدايل،غتمع اللغة كشف اظتشكبلت وإيضاح اظتعضبلت، الباقويل، حتق -
 .ٜٜ٘ٔالعربية بدمشق

 .ٕٕٓٓبَتوت -الفتاح أبو غدة، دار البشائر اإلسبلمية لساف اظتيزاف، ابن حجر العسقبلين، اعتناء عبد -

 اضتليم النجار، والدكتور عبد ابن جٍت، حتقيق علي النجدي ناصف، والدكتور عبد احملتسب، -
 .ٜٜٗٔالقاىرة -، اجمللس األعلى للشؤوف اإلسبلميةالفتاح إشتاعيل شليب

 .ٜٔٛٔالقاىرة -اظتستشرقوف، ؾتيب العقيقي، دار اظتعارؼ

 .ٕٙٓٓاهلل اصتبوري، بغداد اظتسك األذفر، ػتمود شكري اآللوسي، حتقيق الدكتور عبد -

 بوظيبأ -اهلل ػتمد اضتبشي، غتمع أبوظيب الثقايف عبد مصادر الفكر اإلسبلمي يف اليمن، -
ٕٓٓٗ. 

 -معجم األدباء، ياقوت اضتموي، حتقيق الدكتور إحساف عباس، دار الغرب اإلسبلمي -
 .ٖٜٜٔبَتوت

 .ٜٜٚٔبَتوت -معجم أشتاء األسر واألشخاص، أزتد أبو سعد، دار العلم للمبليُت -

 -ابطُتالعزيز الب معجم البابطُت لشعراء العربية يف القرنُت التاسع عشر والعشرين، مؤسسة عبد -
 .ٕٛٓٓ الكويت

اظتعجم الشامل للًتاث العريب اظتطبوع، اجمللد الرابع، ػتمد أزتد معصراين، معهد اظتخطوطات  -
 .ٕٛٓٓ القاىرة -العربية

 .ٜٜٙٔ بغداد -معجم اظتؤلفُت العراقيُت، كوركيس عواد، مطبعة اإلرشاد -

 .ٕٕٓٓ بغداد -وؽ، بيت اضتكمةمعجم اظتؤلفُت والكتاب العراقيُت، الدكتور صباح نوري اظترز  -

 .ٜٔٚٔ الرباط -اهلل اصتراري، مطبعة األمنية من أعبلـ الفكر اظتعاصر، عبد -

 بَتوت. -وفيات األعياف، ابن خلكاف، حتقيق الدكتور إحساف عباس. دار صادر -
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